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جو بایدن در تدارک اعالم پیروزی
 دونالد ترامپ در پیگرد تقلب

چند روز پــس از برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا هنوز بطور 
رسمی پیروز انتخابات معلوم نیست و 
نتایج قطعی اعالم نشده است. در حالی 
که رقابت در بعضی ایاالت کلیدی شانه 
به شانه ادامه دارد اما رسانه های جریان 
اصلی کــه اغلب مخالفان سرســخت 
دونالد ترامپ هستند شانس پیروزی جو 

بایدن را بسیار بیشتر می دانند.
 اکنون گفته می شــود ممکن اســت 

شمارش دقیق آراء روزها طول بکشد.
دونالد ترامپ، روز پنج شــنبه بار دیگر 
در توئیتی خواســتار توقف شــمارش 
آرای انتخابات ریاســت جمهوری شد. 
او دموکرات هــا را به تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری متهم کرده و سالمت 
آرا این انتخابات را زیر ســوال برده اما 
برای ادعای خود مدرکــی ارائه نکرده 
اســت.  روزنامه »وال استریت ژورنال« 
به نقل از منابع آگاه نوشته تیم انتقالی 

بایدن شــامل گروهی از متخصصان و 
سیاستمداران در حال برنامه ریزی برای 
اعزام کارکنان به آژانس های فدرال پس 

از اعالم رسمی پیروزی بایدن هستند.
این تیم ها بــرای جلوگیری از احتمال 
عدم همکاری دولت ترامپ با مشاوران 
بایدن تشکیل شــده اند تا آماده باشند 
اگر دولت ترامــپ اطالعات کلیدی و 
اجازه تأمین منابع مالی یا اجازه فعالیت 
به کارمندان را در آژانس ها و نهادهای 

مختلف به تیم بایــدن نداد، طرح های 
جایگزیــن را بــرای دور اول ریاســت 

جمهوری وی پیاده کنند.
خطر بروز خشــونت در آمریکا در پی 
ابهام در نتیجه انتخابات مضمونی است 
که همچنان در پوشــش رســانه های 
کشــورهای جهان به چشم می خورد. 
در برخی موارد ترویج چنین دیدگاهی 
به هدف بی اعتبار کردن آمریکا انجام 

می شود.
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مناقشه انتخاباتی در آمریکا
چالش برای دمکراسی 

در جهان؟
خبرنــگار  اشــتاین الین،  یاســپر 
»تاگس شاو«، ســایت خبری شبکه 
یک تلویزیون آلمان، نگاهی داشــته 
به موقعیت پیچیده انتخابات آمریکا 
و ســناریوها و پیامدهــای احتمالی 
مشاجره بر سر نتایج این انتخابات از 
منظر حقوقی. مشــاجره ای که حتی 
می تواند برای کشورهای دموکراتیک 
دیگر نیز تبدیل به چالشــی سیاسی 

گردد.

پرسش نخست: آیا ترامپ می تواند 
مانع از شمارش آرای پستی شود؟

اظهارات ترامپ به باور این تحلیلگر، 
از منظر حقوقی عمال بی تاثیر است. 
ادعــای او که نتیجــه انتخابات باید 
در فردای پــس از برگزاری انتخابات 
روشن باشــد، از حیث حقوقی قابل 
دفاع نیست. در قانون اساسی آمریکا، 
نظارت و پیشبرد انتخابات برعهده هر 
پنجاه ایالت این کشور نهاده شده و هر 
ایالتی در این زمینه نیز قوانین خود 

را دارد.
او می تواند نتیجه اعالم شده انتخابات 
در ایالت معینی را نپذیرد و علیه آن 
به دادگاه شکایت کند. موضوعی که 
او هم اکنون نیز بر آن اســت تا انجام 

دهد.
از آنجا که در آمریکا نه اداره مرکزی 
ناظر بر انتخابات وجود دارد و نه نهاد 
فدرال ناظر بر انتخابات، مشــاجره بر 
ســر نتیجه انتخابات در یک ایالت، 
ابتدا می بایست در دادگاه همان ایالت 
مورد بررسی قرار گیرد. تنها زمانی که 
مشاجره بر سر روند برگزاری انتخابات 
باشــد، بررســی موضوع می تواند به 
مرجــع باالتر، یعنی بــه دیوان عالی 

سپرده شود.
بدیهی است که ترامپ بر آن نیست 
در هــر پنجاه ایالــت و همچنین در 
واشنگتن اقدام به چنین کاری کند. 
او از جمله مایل است با تمرکز بر روی 
پنســیلوانیا و ویسکانسین موضوع را 

دنبال کند.
جالب  اینجاست که هواداران ترامپ 
در ایالت هایــی که ترامــپ از بایدن 
جلوتر است، از توقف شمارش آرا دفاع 
می کنند و در ایالت هایی که بایدن از 
ترامپ پیشی گرفته، خواستار شمارش 

کامل آرا هستند.

پرسش دوم: چگونه می توان از منظر 
حقوقی در آمریکا روند انتخابات را به 

چالش کشید؟

حتی پیــش از برگــزاری انتخابات، 
شــکایات و اعتراضات عدیــده ای از 
سوی ترامپ مطرح شده بود. شکایاتی 
در مــورد نحــوه دادن رای و مهلت 
شمارش آن ها. این شکایات به دیوان 
عالی تحویل داده شده بودند. بسیاری 
از ایالت هــا به علت شــیوع ویروس 
کرونا، تغییراتــی در نحوه رای گیری 
خــود دادند؛ تغییراتی که از ســوی 
جمهوریخواهان با مخالفت روبرو شد.

ترامپ تا واپسین لحظات از احتمال 

تقلب در ارتباط با رای گیری پســتی 
ســخن گفت. واقعیت این است که 
اداره پســت در تحویل به موقع آرای 
پستی دچار دشواری شده بود. آرایی 
که بخشــی از آن ها حتی پس از روز 
انتخابــات به حوزه هــای رای گیری 

رسیده اند.
ترامپ و جمهوریخواهان مخالف آن 
هســتند که این آرا محاسبه شوند. 
در برخی از ایالت ها اعالم شده است 
که هرگاه مهر روی پاکت آرای پستی 
معتبر باشد )روز انتخابات و روزهای 
پیش از آن( محاســبه آن ها الزام آور 
اســت. ترامپ می توانــد علیه نتایج 
چنین امری شــکایت کند و یا حتی 
خواستار شــمارش کامل آرای یک 

ایالت شود.

برابر تالش های  پرسش ســوم: در 
ترامپ از دست دموکرات ها چه کاری 

ساخته است؟

جو بایدن، نامزد حزب دموکرات اعالم 
کرده است که تیمی از وکیالن را برای 
مقابله با چنیــن اقداماتی به خدمت 
گرفته اســت. این وکیالن می توانند 
علیه هــر تصمیمی در این ارتباط به 
دادگاه شکایت کنند و خواستار تداوم 

شمارش آرا گردند.
بایــدن حتــی می توانــد رویکردی 
تهاجمــی در برابر اقدامات ترامپ در 
پیش گیرد و نتایج انتخابات برخی از 

ایالت ها را به زیر سئوال ببرد.
این موضوع که آیــا بایدن از چنین 
شــیوه هایی علیه ترامپ بهره خواهد 
گرفــت یا خیر، موضوعی اســت که 
باید منتظر ماند و دید. آلکساندر تیله، 
کارشــناس حقوق مدنی و ساختار 
سیاسی دولت ها در دانشگاه گوتینگن 
آلمان مشاجره بین ترامپ و بایدن را 

»نزاع قضایی« نامیده است.
او به نارسایی ها و مشکالت موجود در 
قانون انتخابات آمریکا اشــاره کرده و 
می گوید اصل »صاحب اکثریت، همه 
کرسی ها را می برد« از جمله مواردی 
است که می تواند همیشه به اختالفات 
سیاسی دامن بزند. بر اساس این اصل، 
حزبی کــه تنها چنــد رای از حزب 
دیگر بیشتر کسب کرده باشد، همه 
رای های الکترال )همه رای دهندگان( 

آن ایالت را از آن خود می کند.

پرسش چهارم: اختیارات دیوان عالی 
تا چه حد است؟

قانون اساسی آمریکا برای مشاجراتی 
نظیر آنچه امروز در این کشور شاهد 
آن هستیم، قواعد جامعی پیش بینی 
نکرده است. چنین امری عمال دست 

دیوان عالی را باز می گذارد.
گرچه تصمیم درباره نتایج انتخابات 
بــا دیوان عالی نیســت، اما این نهاد 
قضایی می توانــد مهلت های تعیین 
شــده و قواعد ناظر بر شمارش آرا را 
تایید کرده و تغییر بدهد. دیوان عالی 
حتی می تواند بخشی از آرا را نامعتبر 

اعالم کند.

چنین امری عمال می تواند نتایج اعالم 
شــده انتخابات را از اعتبار بیاندازد. 
دیوان عالی در عیــن حال می تواند 
اعتبار نتایج را بــه طور قطعی اعالم 

کند.
می دانیم که شــش نفــر از نه قاضی 
دیوان عالی گرایش های محافظه کارانه 
دارند. ســه نفر از این قاضیان دیوان 
عالی را خود ترامپ نامزده کرده است.
آخرین نمونــه آن، چند روز پیش از 
برگزاری انتخابات بود. او امی برت را 
با کمک اکثریت جمهوریخواه  عمال 
مجلس سنا به دیوان عالی فرستاد. در 
چنین شرایطی عمال ترامپ از امتیاز 

خاصی برخوردار خواهد بود.

پرسش پنجم: زمان بندی تعیین شده 
برای انتقال قدرت کدام است؟

همه ایالت ها می بایست تا روز هشتم 
دسامبر نتایج تایید شده انتخابات خود 
را به واشــنگتن اطالع دهند. روز ۱۴ 
)رای دهندگان  الکترال  دسامبر کالج 
منتخب ایالت هــای مختلف( رئیس 

جمهور را انتخاب می کند.
حتی آنجا هم ممکن است کار به دعوا 
و مشــاجره حقوقی بکشد. به لحاظ 
نظری، رای دهنده ها در تصمیم گیری 
خود آزاد هستند. در صورت خودداری 
بخشــی از رای دهندگان از پذیرش 
ریاســت جمهوری نامزد معینی، هر 
دو مجلس کنگــره آمریکا برای حل 

مشکل ناگزیر به دخالت می شوند.
در روز ادای ســوگند رئیس جمهور 
منتخب، 20 ژانویه، می بایست همه 
مشاجرات به پایان رسیده باشد. هرگاه 
فرصت بــرای اتخاذ تصمیم در مورد 
موارد مورد مشاجره کافی نباشد، آنگاه 
عالی  دیوان  برعهــده  تصمیم گیری 

خواهد بود.
به عنوان نمونه، تقاضای دموکرات ها 
برای شــمارش آرای این یا آن ایالت 
می تواند باعث کمبــود وقت گردد و 
بدیهی اســت که جمهوریخواهان از 

چنین امری استقبال خواهند کرد.

پرسش ششم: آیا مورد مشابهی در 
تاریخ آمریکا وجود داشته است؟

در انتخابات ریاســت جمهوری سال 

2000، تنها 5۳۷ رای در ایالت فلوریدا 
سرنوشــت انتخاب رئیس جمهور را 
تعیین کــرد. در آن زمان رقابت بین 
جورج بــوش از حزب جمهوریخواه و 

ال گور از حزب دموکرات بود.
مشاجره حقوقی بر ســر آرای ایالت 
فلوریدا هفته ها ادامه داشــت. کار به 
دیوان عالی کشــید. پنــج قاضی از 
نه قاضی دیوان عالــی رای به توقف 
بازشماری آرا در ایالت یاد شده دادند. 
به این ترتیب، جورج بوش به عنوان 

رئیس جمهور انتخاب شد.
در آن هنگام امــا ال گور به تصمیم 
دیوان عالی گردن نهاد و آن رویکردی 
را در پیش گرفت کــه در نظام های 
دموکراتیک معمول و مرســوم است. 
او شکســت خــود را پذیرفــت و به 
بوش تبریک گفت. اما روشن نیست 
که هرگاه دیوان عالی تصمیمی علیه 
نظر ترامپ اتخاذ کند، او از خود چه 

واکنشی نشان خواهد داد.

پرســش هفتم: آیا می توان تالش 
ترامپ را نوعی کودتا دانست؟

آلکســاندر تیله، کارشــناس مسائل 
مربوط بــه قانون اساســی از »نزاع 
قضایی« ســخن گفته است. نزاعی 
که می تواند به مشاجره بر سر قانون 

اساسی آمریکا راه ببرد.
قانون اساســی آمریــکا برای چنین 
موقعیتی، قاعده مشخصی پیش بینی 
نکرده اســت. در چنین شــرایطی 
تصمیم نهایی برعهــده دیوان عالی 
خواهد بود. در چنین شرایطی هر دو 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید 
حکم دیوان عالی را بپذیرند. اما ممکن 
اســت که یکی از دو نامزد از پذیرش 

چنین امری خودداری کند.
برخــی از ناظــران سیاســی حتی 
پیش بینــی کرده اند کــه در چنین 
شرایطی ممکن است هرج ومرج روی 
دهد. به عنــوان نمونه، هرگاه ترامپ 
حاضر به ترک کاخ ســفید نشــود و 
بایدن از طرفــداران خود بخواهد به 
خیابان ها بیاینــد، احتمال رویارویی 
شدید این دو نیرو منتفی نخواهد بود. 
به ویژه که پای شبه نظامیان راستگرای 
افراطــی و از جمله گروه  »پراد بویز« 

)پسران مغرور( نیز در بین است.

در چنین شــرایطی، ترامپ می تواند 
در ایالت هایــی که فرمانداران شــان 
وابسته به حزب جمهوریخواه هستند، 
برای مقابله با معترضان از گارد ملی 
استفاده کند. بدیهی است که چنین 
امــری تا کنــون در تاریــخ آمریکا 

بی سابقه بوده است.

سرنوشت  آیا  هشــتم:  پرســش 
انتخابــات آمریــکا می تواند برای 
کشورهای دموکراتیک چالش برانگیز 

شود؟
هــرگاه ترامپ خــود را پیــروز این 
انتخابات بخواند، بی تردید از ســوی 
کشورهایی که رویکردی مثبت نسبت 
به او دارند، پیام های تبریک دریافت 
می کند. در چنین شرایطی کشورهای 
دموکراتیک با یک مشــکل حقوقی 
روبــه رو می شــوند. یا باید ریاســت 
جمهوری او را به رغم مشاجره حقوقی 
در آمریکا به رسمیت بشناسند یا باید 

رقیب او را محق بدانند.
چنین امــری در مورد کشــورهای 
دیکتاتوری و اقتدارگرا پدیده عجیبی 
نیســت. به عنوان نمونــه، ونزوئال را 
می توان مثال زد. اما تا کنون چنین 
پدیده ای در یک کشــور دموکراتیک 

سابقه نداشته است.
مهم تریــن موضوع مربــوط به رفتار 
ترامپ می شود. هرگاه او حاضر شود 
شکست خود را بپذیرد، موضوعی که 
یکی از شاخص های دموکراسی است، 
آنگاه کار همه ساده خواهد شد. تنها 
در کشــورهای دیکتاتوری است که 
موضــوع  انتقال قدرت سیاســی به 
گونه ای قانون مند پیش بینی نشــده 

است.
به هر حــال نگاه همه کشــورهای 
دموکراتیــک بــه جنگ قــدرت در 
قدیمی ترین دموکراسی جهان است. 
هــرگاه ترامپ اما نظام دموکراســی 
آمریکا را به چالش بکشد، همین اقدام 
می تواند چالشی برای همه کشورهای 
دموکراتیک و مشــکلی بزرگ برای 

نظام دموکراسی در جهان باشد.

اگر ترامپ شکست را بپذیرد

در این سناریو رئیس جمهور تا اواسط 
ژانویه که قدرت را تحویل دهد هنوز 

چند ماه برای اجرای سیاســت خود 
فرصــت دارد. در مهلت باقی مانده او 
می تواند خود را عفــو کند تا جلوی 
هرگونــه پیگرد قانونــی را بگیرد. او 
همچنیــن می تواند کســانی مانند 
آنتونی فاوچی، مشاور ارشد کاخ سفید 
در مقابله با کرونا و یا  کریستوفر ری، 
رئیس پلیس فدرال )اف بی آی( که 
در طول مبارزات انتخاباتی به شدت از 

او ناراضی بودند را اخراج کند.
دولت ترامــپ می تواند تالش کند تا 
حد ممکن موانعی را بر سر راه دولت 
بعدی قرار دهد و حتی اسنادی را هم 

از بین ببرد.

اگر ترامپ شکست را قبول نکند

ترامپ هیچ وقت اشــتباه یا شکست 
خود را نپذیرفته است بنابراین می توان 
تصور کرد که او پیروزی حریف خود را 
رسما نپذیرد اما در ژانویه 202۱ کاخ 

سفید را ترک کند.
گریــم وود، روزنامه نــگار آمریکایی 
این ســناریو را در مجله »آتالنتیک« 
محتمل ترین نتیجه انتخابات دانسته 
است. ترامپ در این صورت می تواند 
هم وجهه خــود را میان طرفدارانش 
حفظ کنــد و هم از پیگرد قانونی در 

امان بماند.
ترامپ حتی می تواند در فاصله زمانی 
بین انتخابات و مراســم تحلیف دوره 
ریاست جمهوری جدید مسئولیت ها 
را به پنس بســپارد و او حکم به عفو 

ترامپ بدهد.

اگر ترامپ کاخ سفید را ترک نکند

بدترین سناریو برای ترامپ این است 
که 20 ژانویه با وجود شکســت خود 
کاخ ســفید را ترک نکنــد. در این 
صورت رئیس جمهور جدید می تواند 
از دستگاه اطالعاتی آمریکا  بخواهد 
که ترامــپ را به طور فیزیکی از کاخ 

سفید بیرون کند.
مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک 
نیروی زمینی ارتش آمریکا گفته است 
که ارتش در امور انتخابات و پیروزی 
نخواهد  مداخله  انتخاباتی  نامزدهای 

کرد.
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Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

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

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

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

جاستین ترودو : دولت آلبرتا با اقدامات اخیرش 
زمینه های »تفرقه سیاسی« را فراهم می کند

جاســتین  نخســت وزیر  ایرونیــا- 
تــرودو جمعه هفته گذشــته گفت 
آلبرتا هستند که  سیاستمدارانی در 
واکنش های نه چندان مناســب به 

اقدامات اخیر دولت داشته اند. 
ترودو به عنوان مثال به واکنش های 
تند اخیر نسبت به ممنوعیت استفاده 
از پالســتیک های یکبار مصرف در 

آلبرتا اشاره کرد. 
روز ششم اکتبر، این استان اعالم کرد 
ممنوعیت جدیــد در عمل با برنامه 
خودش در برابر پالستیک ها تناقض 
دارد. تحــت ایــن برنامه محصوالت 
پالســتیکی تولیدشــده در آلبرتا با 
اســتفاده از گاز طبیعــی تولید و در 
آن ها از تکنیک های بازیافت بیشــتر 
بهره گرفته می شــود تا از آنها پس از 
بازیافــت  در تولید محصوالت جدید 

استفاده شود.
ســونیا ســوج وزیر انرژی آن موقع 

گفته بود: »در مسیر خودتان و داخل 
حــدود تعیین شــده خودتان تحت 
قانون اساسی بمانید. آن پالستیک ها 
خالصه جایی تولید می شــوند و اگر 
اینجا در آلبرتا نباشــد، تولید جاهای 
دیگر بیشتر می شود. ما آن را در آلبرتا 
الزم داریم تا اقتصاد متنوع شــود و 

شغل ایجاد شود.«
به گفته ترودو، این صحبت درســت 
نیســت چون بخش بزرگی از برنامه 
دولت این اســت که در کنار ممنوع 
استفاده پالستیک های سمی  کردن 
یکبــار مصرف، یک برنامــه بازیافت 
از  اســتفاده  بــرای  »چشــمگیر« 
پالستیک ها اجرا کند تا کشور بتواند 
از مزایای اقتصادی بهــره ببرد و در 
عین حال پالستیک های کمتری سر 

از زباله دان ها در بیاورد.
تــرودو گفــت: »بنابرایــن خیلی از 
کارهایی که ما می خواهیم بکنیم هم 

کهنه سیاستمداران کانادایی خطاب به ترودو: 
در انتخابات امریکا بی طرف بمانید

مــداد- به گــزارش سی.بی.ســی، 
جمعی از سیاســتمداران و مقامات 
پیشــین کانادا از دولت خواستند که 
در مورد نتیجه نامشــخص انتخابات 
ایاالت متحده ســکوت کند. آخرین 
انتخابات ریاست جمهوری  باری که 
ایاالت متحده در بالتکلیفی به پایان 
رســید، دولت کانادا سیاستی اتخاذ 
کرد که تا پایان شــمارش آرا و حل 
چالش هــای قانونی، اعــالم موضوع 
نکنــد. به بــاور این سیاســتمداران 
کهنه کار، با توجه به اینکه شــرایط 
فعلی ایاالت متحده به مراتب بغرنج تر 
از ســال 2000 اســت، بهتر اســت 
جاســتین ترودو سیاســت سکوت 
اختیار کرده و منتظــر اعالم نهایی 
نتیجه انتخابات همسایه جنوبی خود 
شود. در همین رابطه ادی گلدنبرگ، 
مشاور عالی نخست وزیر پیشین کانادا 

در دوره انتخابات بــوش الگور اعالم 
کرد که سیاست سکوت، روش بسیار 
هوشمندانه ای است. دیدگاه من این 
است که شــما به آمریکایی ها اجازه 
دهید، تصمیم بگیرند چه کسی برنده 
شود. ما قرار نیست نقش و تأثیری در 
این انتخابات داشته باشیم و باید تنها 

منتظر مانده و تماشا کنیم.
به بــاور این سیاســتمداران باتجربه 
کانادایی، اختالف بین ترامپ و بایدن 
ایاالت متحده را در وضعیت بســیار 
به وضعیت  ناخوشایندتری نســبت 
بیست ســال پیش این کشــور قرار 
می دهــد زیرا در آن زمــان نه جرج 
بوش پسر و نه الگور ادعای تقلب در 
انتخابات را مطرح نکرده و هیچ کس 
نگران خشونت در خیابان ها نبود. در 
حال حاضر شرایط این کشور به شدت 

دوقطبی است.

معاون نخست وزیر:  منتظر »راهکار جادویی« 
برای حل بحران کووید-19 نباشید

ایرونیا- شکی وجود ندارد که با توجه 
به تمام ابزارهــا و دانش جدیدی که 
پس از موج نخست کووید-۱۹ کسب 
شــده، کانادا آمادگی بیشتری برای 
مقابله با مــوج دوم پاندمی دارد؛ اما 
در زمینه ردیابی افراد بیمار، کریستیا 
فریلند معاون نخســت وزیر می گوید 

هنوز جا برای بهبود هست.
فریلند گفت در حالیکه تکنولوژی های 
جدید و متدهای تســتینگ نو از راه 
می رسند، کانادایی ها نباید فکر کنند 
که به صورت اتوماتیک دوباره باید به 

وضعیت نرمال گذشته بازگردند.
او گفــت: »ایــن ایده هســت که ما 
دســترس  در  تکنولوژی های جدید 
خواهیم داشــت و بنابراین می توانیم 
بیشــتر اقتصادمان را باز کنیم و به 
شیوه ای بازتر با کووید زندگی کنیم. 
مســلما من فکر می کنم این چیزی 
است که می توانیم امیدش را داشته 
باشیم و برای رســیدن به آن تالش 

کنیم.«
او اضافه کرد: »اما از همه می خواهم 
که کمی درباره این ایده محتاط باشیم 
که قرار اســت یک ابزار تکنولوژیکی 
جادویی بیایــد و به ما اجازه  دهد در 
حالیکه کوویــد هنوز میان  ما حضور 
دارد رفتــاری کامال نرمال داشــته 

باشیم.«
بعد از مــوج اول، کانادا اپلیکیشــن 
هشــداردهی کووید را راه اندازی کرد 

راستا با بخش زیادی از کارهایی است 
که افراد و کسب و کارهای متفکر آلبرتا 
از همین حاال به ســمت آن حرکت 
می کنند.« او گفت تفرقه سیاســی 
همچنین دارد در ارتباط با رســاندن 

اپلیکیشن کووید-۱۹ به آلبرتا نقش 
بازی می کند.

بحث های زیادی درباره این شــکل 
گرفتــه کــه چــرا آلبرتا هنــوز در 
اپلیکیشــن کووید-۱۹ آنالین نشده 
اســت. آلبرتا اپلیکیشن هشداردهی 
کووید-۱۹ خودش را ایجاد کرد، اما 
به مشکالتی برخورد و عملیاتی نشد. 
با وجود اینکه اســتان سعی کرد این 
مســئله را حل کند، نخســت وزیر 
جیســون کنی گفت دولت فدرال به 
گوگل و اپل گفته با استان کار نکنند. 
آن موقع اپلیکیشــن فــدرال وجود 
نداشت. حاال که این اپلیکیشن وجود 
دارد، ترودو گفته دلیل قابل دسترس 
نبودن آن برای آلبرتایی ها این است 
کــه دولت کنی اجــازه نمی دهد در 

آلبرتا اجرایی شود.
تــرودو گفــت: »اگــر با کســی از 
ساسکچوان در ارتباط باشید که بعد 
وارد آلبرتا بشود و تستش مثبت باشد، 
به شما هشــدار می دهد. بنابراین از 

همین حاال مفید است.«
ترودو همچنیــن به این باور عمومی 
در اســتان اشــاره کرد کــه گفته 
می شــود اهالی آلبرتا تصور می کنند 
سیاســت های او بیشــتر از اینکه به 
آلبرتایی ها کمک کنند به آن ها آسیب 
می زنند.  او از اعمال دولت خود دفاع 
و به حمایت های دوران کووید-۱۹ از 
جمله برنامه کمک مالی اضطراری و 
CERB اشــاره کرد و گفت دولتش 
به طــور مداوم به حمایــت از آلبرتا 
پرداخته، »چه در زمینه پرداخت یک 
میلیارد دالر به چاه ها یا صدها میلیون 
دالر به کاهش انتشارات مخرب برای 

محیط زیست.«
او گفت: »ما خط لوله ای را خریدیم 
و در حال حاضر عملیات تکمیل آن 
انجام می شــود چون درک می کنیم 
که رســاندن نفت به بازارهای جدید 

iroonia.ca.»چقدر مهم است

رهبر حزب محافظه کار خواستار 
آسان گیری بیشتر در برنامه های حمایت از 

کسب وکارها در دوران کرونا شد
مداد- به گزارش سی.بی.ســی، ارین 
اتول رهبر محافظــه کاران می گوید 
درخواســت بازرســی مالیاتی برای 
مشاغل کوچک را که به دلیل شیوع 
کرونا با کاهش درآمد روبر و هستند، 
باید متوقف شود. او معتقد است که 
برنامه های پشــتیبانی فــدرال هنوز 
به انــدازه کافی برای کمــک به بقا و 
نجات مشــاغل و کارگران از تبعات 
بیماری همه گیر کووید ۱۹مؤثر نبوده 
و به همین دلیل خواســتار تغییراتی 
است تا افراد بیشتری بتوانند در آینده 
به کمک های فدرال دسترســی پیدا 

کنند.
رهبــر محافظه کاران در حــال ارائه 
طرحی اســت که بر اساس آن دولت 
می تواند انعطاف پذیری بیشــتری در 
یارانه اجاره تجاری، یارانه دســتمزد 
و ســایر برنامه های پشتیبانی داشته 
باشــد. این تالش از یــک روز پس از 
زمانی که دولت لیبرال مجموعه ای از 
تغییرات را در این برنامه ها ایجاد کرد، 

آغاز شد.
این طرح همچنین خواســتار توقف 
مشــاغل کوچک  ممیزی های  تمام 
است که یارانه دســتمزد اضطراری 
را دریافــت کرده اند. به بــاور رهبر 
زیادی  تعداد  مجلس،  محافظه کاران 
از مشــاغل از ماه ســپتامبر تاکنون 
 )CRA( توســط آژانس درآمد کانادا
تحت ممیزی قرارگرفته و این موضوع 
الزامات سنگینی را برای آن ها ایجاد 

کرده است درحالی که بسیاری از آن ها 
برای بقا می جنگند و تالش می کنند 
به سالمت از موج دوم همه گیری عبور 

کنند.
درخواســت اتول یــک روز پس ازآن 
مطرح شــد که کریســتیا فری لند، 
معاون نخســت وزیر و وزیــر دارایی، 
قوانینی را ارائه داد که حاوی تغییرات 
طوالنی مــدت در یارانه اجاره تجاری 
بــود. برنامه قبلی بــه دلیل طراحی 
ضعیف و ناکافی بســیار موردانتقاد 
قرار گرفت. تغییرات فوق الذکر شامل 
معرفی یارانه اجــاره اضطراری کانادا 
)CERS( اســت که جایگزین برنامه 
کمک های مالی اجاره اضطراری کانادا 

)CECRA( می شود.

که در سراسر هشــت استان کشور 
تقریبا پنج میلیون بار دانلود شــده 
اســت. دولت فــدرال همچنین در 
حال کمک به تالش ها برای افزایش 
گستره ردیابی افراد بیمار در سراسر 

استان هاست.
اما فریلند اقرار می کند که شــاید به 
استثناء نیوزیلند، هیچ کشوری در دنیا 
نتوانسته کامال اقتصادش را بگرداند، 
حتی با وجود تمــام تکنولوژی های 
مرتبط با ویروسی که در دسترس قرار 

گرفته است.
برای اجتناب از چیزی که فریلند آن 
را »زخم خــوردن دائمی اقتصادی« 
از قرنطینه هــا خوانــد، دولت فدرال 

میلیاردها دالر برنامه کمکی به افراد 
و کســب و کارها داده است. این باعث 
شده کشــور ظرف سه ســال آینده 
پیش بینی یــک تریلیون دالر بدهی 

داشته باشد.
فریلند گفت این پاسخ تهاجمی مالی 
ضروری بود تا اقتصاد بتواند »سریع تر 
و موثرتر بازگــردد« و در عین حال 
تصدیق کرد که برنامه های حمایتی 

مرتبط با ویروس موقتی هستند.
او اضافــه کرد: »مــا درک می کنیم 
کــه محدودیت هایی وجــود دارند و 
می دانیــم که یک دولت محتاط باید 
خودش را کنترل کند و اجازه ندهد 

که بقیه این کار را انجام دهند.«
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مرکز بینایی سنجی نورت شور با بیش از 60 سال سابقه

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

عضو انجمن بینایی سنجی کانادا 
آدرس: نورت ونکوور، 

نبش خیابان النزدل و 20، شماره 1950

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

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

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

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

604-988-1015
778-558-7052

 شرکت کانادایی، آزمایش بالینی واکسن خوراکی کووید19 را در استرالیا آغاز می کند

کشورهای ثروتمند جهان در حال احتکار واکسن کرونا

رادیو زمانه- بر اســاس پژوهشی که 
محققان دانشگاه دوک در کارولینای 
شــمالی آمریــکا انجــام داده اند از 
جهان  ثروتمند  کشورهای  هم کنون 
میلیاردها دوز واکســن ضد کرونا را 
پیش خریــد کرده اند و به این ترتیب 
کشــورهای فقیر برای دســتیابی به 
واکســن می بایست دست کم تا سال 

202۴ در انتظار بمانند.
بر اســاس پژوهش دانشــگاه دوک 
کشــورهای ثروتمند و کشــورهایی 
با درآمد متوســط از هم اکنون سه 
میلیارد و ۸00 میلیون دوز واکســن 
ضد کرونا را پیش خرید کرده اند با این 
چشــم انداز که در آینده نزدیک این 
مقــدار را به پنج میلیارد دوز افزایش 

دهند.
پیامد این پیش خریدها این است که 
کشورهای ثروتمند و مرفه می توانند 
واکســن را در اختیار جمعیت خود 
قرار دهند در حالی که میلیاردها نفر 
از ساکنان زمین از واکسن ضد کرونا 
بی بهره می مانند. بر همین اساس این 
احتمال وجود دارد که کشورهای فقیر 
می بایست تا ســال 202۴ در انتظار 

واکسن ضد کرونا بمانند.
برای توزیع عادالنه واکسن ضد کرونا 
در جهان ۱50 کشــور از جمله ایران 
بین المللی  اتحادیه  بــا  توافق نامه ای 

کانادا از هم اکنون بیش از نیاز خود به واکسن ضد کرونا 
دسترسی دارد

واکسن موســوم به »کواکس« امضاء 
کرده اند. هــدف از این توافق نامه این 
است که تا پایان سال آینده دو میلیارد 
دوز واکسن ضد کرونا به طور عادالنه 
در اختیار کشــورهای عضو کواکس 

قرار گیرد.
بر اساس این برنامه کشورهای ثروتمند 
و فقیر از صندوقی استفاده می کنند 
که دسترسی به واکسن ضد کرونا را 
می بایســت برای همگان میسر کند. 

به این ترتیب کواکس تالش می کند 
مانع از احتکار واکسن ضد کرونا شود 
و واکســن را بر اســاس اولویت های 
مبارزه با همه گیری ویروس کرونا در 

جهان در اختیار کشورها قرار دهد.
بر اســاس پژوهش دانشــگاه دوک 
کشــورهای اروپایی، کانادا و ژاپن که 
توافقنامه کواکس را امضاء کرده  اند، بر 
خالف تعهدات خود، به طور همزمان 
تولیدکننده  با شــرکت های دارویی 

واکســن ضد کرونــا قراردادهایی را 
امضا کرده انــد. بریتانیا و کانادا از هم 
اکنون بیش از نیاز خود به واکســن 
ضد کرونا دسترسی دارند. کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا هــم از هم اکنون 
صدها میلیون دور واکسن ضد کرونا 

را پیش خرید کرده اند.  
ایاالت متحده آمریــکا که توافقنامه 
کواکــس را امضاء نکرده و همچنین 
درخواســت خروج از سازمان جهانی 
بهداشــت را ارائــه داده، برای تأمین 
نیازهای ۴55 میلیون نفر واکســن 
ضد کرونا را پیش خرید کرده اســت. 
این مقدار بیش از نیاز ایاالت متحده 
آمریکاست و دسترسی به این حجم از 
واکسن ضد کرونا به این معناست که 
آمریکا می تواند بر توزیع یک چهارم 
واکسن موجود در جهان تسلط داشته 

باشد.
برزیل و هندوستان هم با پیش خرید 
واکســن ضد کرونا نیازهای نیمی از 
جمعیت خــود را از هم اکنون تأمین 
کرده اند. کشورهای فقیر اما راهی جز 
این ندارنــد که به توافق نامه کواکس 

پایبند باشند.
پژوهشگران دانشگاه کوک اما یادآوری 
کرده اند که این پژوهش با این فرض 
انجام شده که واکسن ضد کرونا واقعاً 
موثر باشــد، در حالی که هنوز معلوم 
نیســت واکســن هایی که در جهان 
در مرحلــه تولید قرار دارد تا چه حد 

موثرند.
از طرف دیگر ظرفیت تولید واکسن 
ضــد کرونا در جهــان هم همچنان 
نامعلوم است. پژوهش دانشگاه کوک 

در این باره سکوت کرده است.  

شرکت کانادایی »ســمویوو« از آغاز 
بالینی واکسن خوراکی  آزمایشــات 

کووید۱۹ خود در استرالیا خبر داد.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، این 
شــرکت بیوتکنولوژی که در شــهر 
برنابی، بریتیش کلمبیا مستقر است، 
روز دوشــنبه از اولین داوطلب سالم 
در آزمایش بالینی بــرای فاز اول در 
»bacTRL-Spike« – استرالیا ثبت 

نام کرد.
اریک ســیورز، مدیر ارشــد پزشکی 
شــرکت ســمویوو در یــک بیانیه 
مطبوعاتی اعالم کرد: »ما بابت شروع 
دوز واکســن خوراکی DNA ویروس 
کوویــد۱۹ فــوق العاده خوشــحال 
هســتیم و در عین حال فعالیت های 
مقیاس سازی و ساخت را برای توسعه 

بالینی آینده ادامه می دهیم«.
این شــرکت در رابطه بــا مزیت این 
واکسن در مقایسه با سایر واکسن ها 

گفت: »واکســن خوراکی کووید۱۹ 
مزیــت  دو   »bacTRL-Spike«
اساسی نســبت به واکسن های دیگر 
دارد: »این واکسن را می توان به جای 
تزریق با یک کیسول و از راه خوراکی 
مصرف کرد و بــا دور زدن تدارکات 
تأمین زنجیره ســرد، آن را حتی در 

دمای اتاق نگهداری کرد«.
ســمویوو افزود: »این مزایا می توانند 
توزیع ســریع، ایمــن و راحت این 
واکسن را در سراســر جهان مقدور 
کنند و افراد حتی بدون نیاز به پزشک 
می کنند این واکسن را مصرف کنند«.

این شــرکت تصریح کرد: »بیماری 
همه گیر کووید۱۹ با سرعت در حال 
پیشرفت اســت و ما ملزم به نوآوری 
علمی هســتیم و معتقدیم که یک 
واکســن خوراکی ایمن و محافظت 
کننده می تواند رویکردهای ســنتی 
واکسیناســیون را دگرگون کند، به 

خصوص اینکه نیاز به سرنگ، سوزن 
و واکسیناسیون های آموزش دیده را 

از بین ببرد«.
این خبر درحالی منتشر می شود که 
ســیموو در ماه اکتبر اعالم کرد 2/۸ 
میلیــون دالر از شــورای تحقیقات 
ملی کانادا برای حمایت از پیشرفت 

بالینی واکســن خوراکــی کووید۱۹ 
»bacTRL-Spike« دریافت می کند.

شرکت سیموو پیش بینی کرده که تا 
اوایل سال 202۱ نخستین داده های 

خود را منتشر کند.
الکساندر گریوز، مدیر عامل و بنیانگذار 
سیموو در این رابطه اظهار داشت که 

داوطلب دریافت این واکســن دارای 
مزایای علمی و منطبق است.

وی روز دوشــنبه طی یک گفتگوی 
تلفنــی توضیح داد که با خوردن این 
واکسن امکان پاسخ مخاطی در روده 
فراهم شده و سیگنال هایی را برای از 
بین بردن ویروس ها که در بدن الزم 

است ایجاد می شود.
گریوز خاطر نشان کرد: »اگر مرحله 
اول آزمایشــات بالینی ثابت کند که 
استفاده از bacTRL-Spike بی خطر 
است، شرکت می تواند به ارزیابی اینکه 
آیا یک پاســخ ایمنی موثــر در برابر 

کووید۱۹ ایجاد می شود، بپردازد«.
وی خاطر نشــان کــرد: »ما در حال 
بررســی توانایی سیستم ایمنی بدن 
داوطلــب برای شناســایی پروتئین 
کوویــد۱۹ و ایجاد پاســخ ایمنی و 
محافظــت او در برابر ایــن بیماری 

هستیم«.

ایرانیــان کانادا- شــرکت نوواواکس 
)Novavax( کــه در حال توســعه 
نسل جدید واکسن برای بیماری های 
عفونی است، به تازگی با دولت کانادا 
برای تامین ۷6 میلیون دوز واکســن 
NVX-CoV 2۳۷۳ بــرای مقابله با 

کرونا به توافق رسیده است.
استنلی سی ارک، مدیرعامل شرکت 
نوواواکــس در این بــاره گفت: ما از 
همکاری با دولت کانادا در زمینه تهیه 
واکســن ضدکرونا به توافق رسیدیم 
و گامی اساســی بــرای اطمینان از 
دسترســی گســترده به این واکسن 
احتمالی برداشــتیم. مــا در تالش 
هستیم تا با توسعه بالینی این واکسن، 
آن را بــرای محافظت از مردم جهان 

عرضه کنیم.«
آنیتا آنانــد، وزیر خدمــات عمومی 
دولت کانادا افزود: ما خوشحالیم که 
این توافق نامه را با شرکت نوواواکس 
منعقد کردیــم، توافق نامه ای که به 
کانادایی ها امکان دسترســی به یک 
واکســن ضدکرونا را خواهد داد. این 
گامی مهم در تــالش دولت ما برای 
تامین واکســن برای ایمن و ســالم 
نگه داشتن کانادایی ها است، چرا که 
این بیماری همه گیر جهانی در حال 

پیشرفت است.
نوواواکس و کانادا انتظار دارند که این 
توافق نامه به یک قرارداد خرید نهایی 
تبدیل شده و نوواواکس واکسن های 

مورد نظر دولت کانادا را در سه ماهه 
سوم سال 202۱ به این کشور تحویل 
دهد. اگر خرید این واکسن منوط به 
تایید مراجع قانونی کشور کانادا است 
و در صورتی که این واکســن توسط 
بخش سالمت کانادا تایید شود، خرید 

انجام خواهد شد.
NVX-CoV 2۳۷۳ واکســنی بالقوه 
برای مقابله با کووید ۱۹ است که در 
آن از پروتئین هایی استفاده شده که 
با فناوری نانوذره ای آمیخته شده است. 
در این واکسن وکتور های ویروسی قرار 
داده شده که قادرند تا پروتئین های 
اســپایک ویروس کووید ۱۹ را بیان 
کنند. این واکسن همچنین با داروی 
کمکی ماتریکس ام شرکت نوواواکس 

در حال آزمایش است.
فاز اول و فاز  دوم در اســترالیا انجام 
شــده  اســت که به  طور کلی پاسخ 
ایمنی بدن در کسانی که این واکسن 
را آزمایــش کرده اند ایجاد شــده و 
آنتی بادی در خــون داوطلبان تولید 

شده  است.

کانادا توافق نامه ای برای خرید 
»نانوواکسن« ضدکرونا امضا کرد
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یک میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر در سه سال آینده
سیاست سه ساله مهاجرتی دولت فدرال کانادا اعالم شد

راهکار سازمان مالیات کانادا 
برای پس گرفتن پول های اضافی

 از دریافت کنندگان »کمک اضطراری«

ایرونیا- سازمان مالیات کانادا می گوید 
می داند که بعضی ها توانستند از طریق 
ثبت درخواست دریافت پرداخت های 
برنامه کمک مالی اضطــراری کانادا 
)CERB( هم از پرتال و هم از طریق 
ســازمان خدمات کانــادا دو بار پول 
دریافــت کنند و حاال این ســازمان 

می خواهد پولش را پس بگیرد.
این برنامه کمکی کووید-۱۹ حاال با 
انتقال به بیمه اشــتغال )EI(، برنامه 
بهبود کانادا )CRB(، برنامه مراقبت 
بهبــود )CRCB( و برنامه بهبود از 
بیماری کانــادا )CRSB( جایگزین 
شده اســت. اما حتی با وجود اینکه 
آخرین بــازه پرداخت بین ســی ام 
آگوست تا بیست و ششم سپتامبر بود، 
افراد هنوز می توانند برای تمام بازه ها 
تا روز دوم دسامبر پول جامانده خود 

را دریافت کنند.
سازمان مالیات کانادا می گوید تعدادی 
از پرداخت هــای دوگانــه احتمــاال 

غیرعمدی بوده است.
این ســازمان گفت: »سازمان مالیات 
 CERB برای افرادی که پرداخت های
را هــم از ســازمان مالیــات و هم از 
سازمان خدمات کانادا دریافت کرده اند 
نامــه فرســتاده و از آن ها می خواهد 
پــول را پس دهند. افــرادی که نامه 
را دریافت کرده اما از قبل پول شــان 
را بازپــس داده بودند می توانند آن را 

نادیده بگیرند«.
سازمان مالیات می گوید اطالعاتش را 
با ســازمان خدمات کانادا به اشتراک 
 CERB گذاشته تا افرادی که دو بار
گرفته اند را پیدا کند. اگر آن ها پول را 
پیش از سی و یکم دسامبر پس دهند 
سازمان برخورد مالیاتی نمی کند، اما 

اگر افراد پــول را پس ندهند ممکن 
است به مشکل بخورند.

»ســازمان  گفت:  مالیات  ســازمان 
تمــام تالش خود را بــرای همکاری 
با مالیات دهنــدگان برای حل و فصل 
بدهی آن ها انجام می دهــد، اما اگر 
نتوانیم به توافق هــای پرداخت قابل 
قبول برای دو طرف برســیم، تدابیر 
جمع آوری از جمله مخدوش شــدن 
اعتبار در آینده و یا حتی توقیف اموال 

ممکن است صورت گیرد«.
تا امروز سازمان مالیات می گوید ۸۹0 
هزار مورد پول بازپس داده شــده را 
از طریق پرتال مای سرویس دریافت 

کرده است.
مشــتریانش  می گوید  هویــز  داگ 
درخواســت بازپرداخــت را دریافت 
کرده اند و گیج شدن مردم دلیل اصلی 

این امر بوده است.
هویز گفت: »آن ها نمی توانســتند از 
طریق خطوط تلفــن تماس بگیرند 
و بــه همین دلیل از یک طریق اقدام 
کردند. وقتی که پاسخ سریع دریافت 
نکردند از طریق دیگری اقدام کردند 
و چون دو سیستم با یکدیگر صحبت 
نمی کردنــد، بعضی ها دو بــار پول 

گرفتند«.
هویز گفــت خطوط شــلوغ به این 
معنی بود که افراد نتوانســتند برای 
با سازمان مالیات تماس  بازپرداخت 
بگیرند،  بنابراین پول را نگه داشتند تا 

سازمان با آن ها تماس بگیرد.
او گفــت: »افرادی که توانســتند به 
سرعت سر کار برگردند و نیازمند پول 
نبودند آن را کنار گذاشتند و بنابراین 
تعدادی از آن ها توانستند آن را پس 

بدهند و ماجرا به پایان رسید«.

مداد- با وجود موانعی که همه گیری 
کووید-۱۹ ایجاد کرده، دولت فدرال 
کانادا در نظر دارد در سه سال آینده 
بیش از ۱.2 میلیــون مهاجر جذب 
کند. وزیر مهاجرت، مارکو مندیسینو، 
امروز طرح ســه ســاله مهاجرت را 
معرفــی کرد. برخــی از آگاهان، این 
طرح را »جاه طلبانه« توصیف کرده اند. 
طرح جدید مناسب جذب نیروی کار 
متخصص، اعضای خانــواده آن ها، و 

پناهجویان به کانادا است.
کانادا قصد دارد در سال آتی چهارصد 
و یــک هزار نفــر، در ســال 2022 
چهارصد و یازده هزار نفر، و در ســال 
202۳ چهارصد و بیست و یک هزار 

نفر را برای اقامت دائم جذب کند.

مهاجــرت کلید بازیابــی اقتصاد 
کاناداست

کانادا قصد دارد در ســه سال آتی تا 
۱/2 میلیــون نفر مهاجــر را برای پر 
کردن فرصت های شغلی جذب کند. 
برنامه مهاجرتی ســال پیش دولت 
جــذب تا یک میلیــون مهاجر را در 
عرض سه سال پیش بینی کرده بود، 
اما با پیش آمــدن بحران همه گیری 
اجرای این طرح با مشــکل رو به رو 
شده و به کندی پیش می رود. کانادا 
از ماه مارچ امسال مرزهای بین المللی 
خود را بسته نگه داشته است. پیش از 
این قرار بود ۳۴۱ هزار مهاجر نفر در 
ســال 2020 وارد کشور شوند، اما از 
ماه آگوست تا کنون این تعداد تنها به 

۱2۸ هزار نفر رسیده است.
با این حال، مندیسینو گفته است که 
دولت به تعهــد خود مبنی بر جذب 
تازه وادها پایبنــد خواهد بود. وی در 
این کنفرانس اعالم کرد که مهاجران 
باعث رشد اقتصادی می شوند که به 
نوبه خــود برنامه های بخش درمان و 

سالمت را به پیش می راند.
دولــت لیبرال به رهبری جاســتین 

ترودو از سال 20۱5 وعده داده بود که 
با تعهد به جذب مهاجر تا ساالنه یک 
درصد جمعیت کشور )که ۳۸ میلیون 
نفر است( موجبات رشد اقتصادی را 
فراهم کند. در ســال 20۱۹، تعداد 
دارندگان اقامــت دائم کانادا به ۳۴۱ 
هزار و ۱۷5 نفر می رسید که نسبت 
به ســال 20۱5 بیست و پنج درصد 

افزایش داشته است.
مارکو مندیســینو وزیر مهاجرت که 
در اتاوا با خبرنگاران صحبت می کرد 
گفت دولت فدرال می خواهد در سال 
202۱ پذیــرای ۴0۱ هزار ســاکن 
دائمی جدید باشــد که این رقم در 
ســال 2022 به ۴۱۱ هزار نفر و در 
سال 202۳ به ۴2۱ هزار نفر افزایش 

پیدا خواهد کرد.
او گفــت کانادا نیازمنــدان کارکنان 
بیشتر است و »مهاجرت راه رسیدن 

به آنجاست.«
مندیســینو گفت: »پیش از پاندمی، 
هدف دولت مــان برای جلــو بردن 
اقتصاد از طریق مهاجرت جاه طلبانه 

بود. حاال کامال حیاتی است.«
رابرت فلکونر محقق سیاست گذاری 
مهاجــرت و پناهجویــی مدرســه 
دانشــگاه  عمومی  سیاســت گذاری 

کلگری جمعه گفت اگر دولت به این 
هدف دست پیدا کند، سه سال آینده 
»باالترین  سال های به ثبت رسیده از 

سال ۱۹۱۱ تا به حال خواهند بود.«
کانــادا در مارس به خاطر کووید-۱۹ 
مرزهایش را رو به بیشــتر مهاجران 
بست. تا آگوست، این کشور ۱2۸۴25 
تازه وارد را ساکن کرده بود که کمتر 
از نیمی از هدف ۳۴۱ هزار نفری اش 

برای 2020 بود.

به  توجه  خواســتار  بازرگانی  اتاق 
کمبود نیروی کار است

مدیر ارشــد اتــاق بازرگانــی کانادا 
می گویــد کــه در پــی همه گیری 
کووید-۱۹ جهان دستخوش تغییرات 
بسیار شــده و باید اهداف تازه ای در 
نظر بگیریم که با واقعیت های فعلی 
تناسب داشته باشد. دولت با تصویب 
سیاست های مهاجرتی باید به دنبال 
برطرف کــردن کمبود نیروی کار در 
بخش های مختلف و مناطق مختلف 

کشور باشد.
با وجــود تغییــرات در بــازار کار و 
بیــکاری، کمبود  افزایش  همینطور 
نیروی کار همچنان یکی از معضالت 
مهم است و مهاجرت یکی از روش های 

عمده مقابله با این ضعف است.
»در وضعیت پیچیــده ای قرار داریم 
که هم درصد بیکاری در کشــور در 
چندین ســال گذشته بی سابقه بوده 
اســت. اما هنوز موقعیت های شغلی 
در سراســر کشور وجود دارد که باید 
پر شــود. مهاجرها نقــش مهمی در 
ایجاد گوناگونی و رشد اقتصادی بازی 
می کنند، اما همچنین کمبود نیروی 

کار را رفع می کنند.«
مشاوران رشد اقتصادی دولت توصیه 
کرده اند که کانادا باید در سال 202۱ 
تعداد مهاجرت ساالنه به کشور را تا 
۴50 هــزار نفر افزایش دهد. هدف از 
این افزایش مبارزه با رکود اقتصادی، 
برطرف کردن مشــکالت بــازار کار، 
باال رفتن ســن و کمبود زاد و ولد در 
کشور بیان شــده است. اما منتقدان 
محافظه کار سیاســت های مهاجرتی 
دولــت می گویند که دولــت ترودو 
باید برنامــه ای بی عیب و نقص برای 
ورودی ایمن افراد به کشــور در دوره 
همه گیری و نیز جذب آن ها در جامعه 

کانادایی ارائه دهد.
به گفتــه ایــن منتقدان، بررســی 
پرونده هــای مهاجرتی نیــروی کار 
متخصص به دلیل شرایط همه گیری 
بســیار به تعویق افتاده است و دست 
کم در هشــت ماه گذشته سیستم 
مهاجرتی به شکلی مطلوب مدیریت 
نشــده اســت. از طرفی، تــا وقتی 
سازوکار مناسبی برای بررسی تقاضای 

مهاجرت وجود نداشــته باشــد، باال 
رفتن تعداد مهاجران بی فایده است. 
کانادایی ها باید اهداف مهاجرتی صریح 
و روشنی تعیین کنند که پاسخگوی 
نیاز به تامین نیروی کار باشد، در عین 
حال به تعهدات بشردوستانه خود نیز 

عمل کند.
همچنیــن  کوویــد-۱۹  پاندمــی 
نابرابری های چشــمگیر و مشکالت 
را  درازمدت سیستم مهاجرت کانادا 

تحت موشکافی بیشتر آشکار کرد.
بســیاری از پناهجویان و مهاجران با 
شرایط کاری سختی مواجه هستند 
و تعــدادی از صنایع کلیدی کانادا از 
جمله مراقبت از سالمت، پردازش غذا 
و کشاورزی متکی بر کارکنانی هستند 
که وضعیت سخت مهاجرتی شان آن ها 
را در معرض ریسک سوء استفاده قرار 

می دهد.
طی ماه  های اخیر جنبشــی صورت 
گرفته که خواســتار اهدای وضعیت 
ســکونت دائمی به کارکنان خطوط 
مقدم شــده که خیلی از آن ها تحت 
شرایطی کار می کنند که آن ها را در 
معرض ریسک ابتال به کووید-۱۹ قرار 

می دهد.
در میان این فشــارها، دولت فدرال 
اوایل امســال اعالم کــرد می خواهد 
وضعیــت تعــداد محــدودی از آن 
کارکنان یعنی پناهجویانی که مشغول 
فعالیت های خاصی در عرصه مراقبت 
از سالمت هستند را تسریع کند. اما 
بعضی تخمین ها می گوید تعداد آن ها 

فقط هزار نفر است.
گروه »اتحاد کارکنــان مهاجر برای 
تغییر« در واکنش به این اعالنیه گفت 
دولت باید یک »سیســتم مهاجرتی 
تک الیــه ای« اعمال کند که از تمام 

مهاجران حمایت  کند.
این گروه در یک نامه سرگشاده گفت: 
»تمام مهاجــران، پناهجویان و افراد 
بدون مدرک در کشــور باید وضعیت 
بهتری داشــته باشند و بدون استثنا 
وضعیت مهاجرت کامل دریافت کنند. 
تمــام مهاجرانی که در آینــده از راه 
می رسند هم باید وضعیت مهاجرت 

کامل و دائمی دریافت کنند.«
از   )Jenny Kwan( جنــی کــوان
منتقــدان سیاســت های مهاجرتی 
دولت و نزدیک به حزب ان.دی.پی، با 
اشاره به اینکه »اعدام با همه گیری به 
تعویق نیافتاده«، پیش از این از دولت 
خواســته بود که با افزایش ظرفیت 
مهاجرت به کمک افراد آسیب پذیری 

بشتابد که نیازمند حمایت هستند.
به گفته او، کانــادا باید به افرادی که 
در حال حاضــر در کانادا هســتند 
اقامــت دائــم اعطــا کنــد، افرادی 
همچون کارگران موقت و دانشجویان 
بین المللی که مشغول به کار هستند.

مقررات جدید برای ورود به خاک کانادا اعالم شد
از بیســت ویکم نوامبر آن دســته از 
مسافرانی که به قصد آمدن به کانادا 
بلیط هواپیما تهیه کرده اند، پیش از 
ســوار شدن به هواپیما باید اطالعات 
خــود را از طریــق الکترونیکی و از 
اپلیکیشــن ArriveCAN به  طریق 

مقامات مربوطه ارائه نمایند.
بــه گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونترال، تدابیر مسافرتی جدیدی که 
 ASPC آژانس بهداشت عمومی کانادا
به منظور مقابله هر چه بهتر با شیوع 
ویــروس کرونا تهیه کرده اســت، از 
بیست ویکم نوامبر برای کلیه مسافرانی 
که قصد ورود به کانادا را دارند، به اجرا 

گذاشته خواهد شد.
آژانس سالمت عمومی کانادا که این 
دستورالعمل جدید را به اجرا گذاشته 
است، هشــدار داد مسافرانی که فرم 
الکترونیکی اطالعات مربوط به خود 
را پر نکنند، با خطر جریمه یک هزار 

دالری روبرو خواهند بود.
اطالعاتــی کــه مســافران باید در 
اپلیکیشــن ArriveCAN وارد کنند 
شــامل جابجایی هــا و تماس های از 
پیش برنامه ریزی شــده آن ها، برنامه 
قرنطینه اجبــاری آن ها و همچنین 
خودارزیابی آن ها از عالئم کووید-۱۹ 

در طول دوره قرنطینه است.

مسافران پس از سوار شدن به هواپیما 
باید رسید اپلیکیشن ArriveCAN را 
به یک افسر خدمات مرزی ارائه دهند. 
افرادی که از معلولیت رنج می برند یا 
افرادی که برای اجرای دستورالعمل 
بهداشت عمومی در خصوص سفر به 
کانادا به زیرساخت مناسبی دسترسی 
ندارنــد، از ایــن الزامات مســتثنی 

می شوند.
از بیســت ویکم نوامبر بــه بعد همه 
مسافرانی که از طریق هوایی، دریایی 
یا زمینی به کانادا مسافرت می کنند، 

پس از ورود به خــاک کانادا باید در 
طول دوره قرنطینه یا انزوای اجباری 
اطالعات مربــوط به خود را از طریق 

اپلیکیشن ArriveCAN ارائه نمایند.
آن ها مشخصا باید ۴۸ساعت پس از 
ورود بــه محل قرنطینه، این موضوع 
 ArriveCAN را از طریق اپلیکیشــن
به اطالع مقامات برسانند. همچنین 
الزم است که آن ها در در طول دوره 
قرنطینه، هر روز در خصوص عالئم و 
نشانه های احتمالی کووید۱۹ که در 
بدن خود مشــاهده می کنند، خود را 

ارزیابی و نتیجه را از طریق اپلیکیشن 
یادشده به مسئوالن منتقل نمایند.

آژانس سالمت عمومی کانادا هشدار 
داد مسافرانی که پس از ورود به خاک 
کانادا اطالعات اجباری را به مقامات 
مربوطه ارائه نکنند، نهادهای مسئول 
اجرای قانون وضعیــت آن ها را مورد 

پیگیری قرار خواهند داد.
آژانس سالمت عمومی کانادا مسافرانی 
را که قصد آمدن به کانــادا را دارند، 
اپلیکیشن  امروز  تشویق کرد همین 

ArriveCAN را دانلود کنند.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته
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اتباع آمریکا  برای فرار از جنگ 
 و بازدا شت به کانادا پناهنده می شوند

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

در سناریوی بدبینانه، 
اقتصاد کانادا امسال 1۲ درصد 

کوچک خواهد شد
ایرانیان کانــادا- در ۱2 ماهه منتهی 
به ماه آگوســت، اقتصــاد کانادا ۱.2 
درصد رشــد کرده که این رقم، ۱.۹ 
درصد کمتر از رشــد ثبت شــده در 
بازه منتهی به دوره قبل و 0.2 درصد 
بیشتر از رشد پیش بینی شده توسط 
کارشناسان بوده است.  بخش خدمات 
با رشد 2.2 درصدی و خدمات عمومی 
با رشد ۱.۹ درصدی تاثیر زیادی را در 
ثبت این عملکرد داشته اند اما بدترین 
عملکرد در این بین مربوط به تولید با 

رشد ۱.2 درصدی بوده است.
دفتر پارلمانی بودجه کانادا پیش بینی 
کرده است که در سناریوی بدبینانه، 
اقتصاد کانادا امسال ۱2 درصد کوچک 
شــود که بدترین وضعیت مربوط به 
سه ماهه دوم سال با رشد منفی 20 
درصدی خواهد بــود. حتی در نگاه 
خوش بینانه نیز اقتصاد این کشــور 
حدود پنج درصد کوچک خواهد شد 
که در هر دو صورت، بدترین عملکرد 
آن از زمان ثبت گزارش ها در ســال 

۱۹6۱تاکنون بوده است.
در حــوزه تجارت خارجــی، واردات 
کانادا نسبت به دوره مشابه سال قبل 
۴.۱ درصد کمتر شده است. صادرات 
نیز با ریزش 5.5 درصدی مواجه شده 

است.
پیش از این رئیس بانک مرکزی کانادا 
با اشاره به بازگشایی تدریجی کسب و 
کارها گفته بود: پیامدهای کووید-۱۹ 
روی اقتصــاد کانادا بلندمدت خواهد 
بــود و ما یک مســیر احیای رشــد 
طوالنی وناهموار را پیش رو خواهیم 
داشت. تیف مک لم با اشاره به اینکه 
بانک مرکــزی کانادا انتظــار دارد با 
بازگشــت تدریجی مردم به کارهای 
خود شاهد ثبت رشد فصلی مثبت در 
سه ماهه سوم سال باشیم  افزود: البته 
این مساله نباید این انتظار اشتباه را به 

جهش غیر منتظره قیمت کاالهای مصرفی کانادا در آینده نزدیک
پــرژن میرور- جهــش غیر منتظره 
قیمت کاالهای مصرفی کانادا به زودی 
خود را نشان خواهد داد. فروش فصل 
تعطیالت امسال به احتمال بسیار زیاد 
همانند سال های گذشته نخواهد بود 
و مردم کانادا ممکن است برای مواد 
غذایی بهای بیشتری در زمستان سال 

جاری بپردازند.
تمام ایــن مــوارد توســط یکی از 
کارشناســان اقتصادی بانک مرکزی 
کانادا پیش بینی شده است. همچنین 
بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه 
تایید کرد که انتظار دارد نرخ تورم در 
ماه ها و حتی ســال های پیش رو در 

سطح پایین باقی بماند.
اما استفان ماریون، اقتصاددان ارشد 
در بخــش بازارهای مالی بانک کانادا 
عقیده دارد که تصمیــم گیرندگان 
امکان افزایش قیمت کاالها را دست 
کــم می گیرند، چراکــه یک بخش 
کلیدی از پــازل را گم کرده اند، و آن 
این اســت که مصرف کننــدگان از 

هزینه در بخــش خدمات به بخش 
کاال تغییر جهت داده و میزان تقاضا 
برای کاال فراتــر از میزان عرضه کاال 

شده است.
اســتفان ماریون در گزارشی که در 
روز 26 اکتبر برای بانک کانادا نوشته 
یادآور شده: »علیرغم تعدیل نیروی 
کار گسترده در اوایل سال جاری اغلب 
خانواده ها همچنان در حال استفاده از 
برنامه های مختلف کمک مالی هستند 
و هزینه های خود را از بخش خدمات 
به بخش کاال تغییــر داده اند. میزان 
تقاضا در حال حاضــر به قدری زیاد 
اســت که تولید نمی تواند همگام با 

مصرف قدم بردارد.«
آقای ماریــون همچنین پیش بینی 
کرده اســت کــه این امــر به معنی 
افزایش قیمت کاالهای تولیدی طی 
چند ماه آینده خواهــد بود. افزایش 
قیمت کاالها بــر روی تمام تولیدات 
اثرگــذار خواهد بــود از جمله غذا و 
بخصوص مواد غذایی فرآوری شده نیز 
تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند 

گرفت.

وی به نشریه هافینگتون پست کانادا 
گفته اســت: »مطمئن نیستم که در 
فصل تعطیالت امســال قیمت های 

خوبی را مشاهده کنید.«
در همین حال بانک کانادا نیز هفته 
گذشــته اعالم کرد که نرخ بهره وام 
خود را در ســطح 0٫25 درصد نگاه 
خواهد داشــت و این نــرخ را برای 
آینــده ای نه چنــدان دور در همین 
سطح نگه می دارد. مبنای این تصمیم 
این اســت که با نرخ بیــکاری باال و 
تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای 
کوچــک و بزرگ، نرخ تــورم باالیی 

وجود نخواهد داشت.
اما اگر تورم رخ دهد، مشخص نیست 
که آیا بانک مرکــزی کانادا در میانه 
بحران همه گیــری ویروس کرونا در 
پاسخ به تورم، همانطور که در مواقع 
عادی دســت به این کار می زند نرخ 

بهره را افزایش خواهد داد یا خیر. 
نــرخ بهره باال برخــی از خانواده ها و 
کســب و کارها را به ســمت اعالم 
ورشکســتگی پیش خواهــد برد و 
وضعیــت مالی دولت ها را به شــکل 

بدتری ترسیم خواهد کرد.

آقای اســتفان ماریــون اضافه کرده 
است: »هیچ سابقه تاریخی برای یک 
رکود اقتصادی ناشی از یک اپیدمی 
در محیطی که زنجیره تامین جهانی 
بســیار یکپارچه و منظم بود، وجود 

ندارد.«
کارشناســان اقتصادی کانادا پیش از 
این پیشــنهاد کرده بودند که بانک 
کانادا نرخ بهره را در ســطحی که در 
تابستان سال جاری بود تا اواخر سال 
2022 و حتــی تا ســال 202۳ نگه 

دارند. 
موج دوم کرونا در کانادا و بســیاری 
دیگر از کشــورهای جهان شــروع 
شده و اغلب مناطقی که تحت تاثیر 
این مــوج قرار گرفته انــد مجبور به 
اجرای محدودیت های کرونایی شده 
و دســت به تعطیلی کسب و کارها 
زده اند. باید منتظر بود و دید که همه 
گیری بیماری کووید-۱۹ چه تاثیرات 
بیشــتری بر روی اقتصــاد و زندگی 

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until December 4, 2020, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE
THIS

MONTH
See our

website for
more deals!

وجود بیاورد که همه چیز خیلی سریع 
به حال اول بر می گردد.

متوسط رشد اقتصادی کانادا در بازه 
زمانــی۱۹۹۷ تــا 20۱۹ معادل 0.2 
درصد بوده اســت کــه باالترین رقم 
ثبت شده مربوط به سپتامبر 200۳ با 
۱.2 درصد  و کمترین رقم ثبت شده 
مربوط به دسامبر 200۸ با منفی ۱.۴ 

درصد بوده است.

تغییر در 
دستورالعمل استفاده از ماسک های غیرپزشکی

مســئوالن بهداشت عمومی کانادا با تغییر دستورالعمل های خود در رابطه 
با ماسک های غیرپزشــکی اعالم کردند این ماسک ها برای این که ویژگی 
پیشگیرانه را داشته باشد باید از سه الیه ساخته شده باشد. مقامات بهداشتی 
فدرال همچنین به شهروندان توصیه می کنند که همواره در فضاهای بسته 

البته به استثنای خانه های خودشان از ماسک استفاده کنند.
آژانس بهداشــت عمومی کانادا در وبســایت خود نوشت: »یک ماسک یا 
پوشش صورت باید از دست کم سه الیه ساخته شده باشد: دو الیه از جنس 
پارچه فشرده از جنس کتان یا پنبه باشد و الیه سوم )میانی( آن باید از یک 
پارچه فیلتری مثل پارچه پلی پروپیلن بافته نشده باشد. فیلترها با ایجاد یک 
الیحه محافظتی جدید و مسدود کردن راه نفوذ ذرات ریز عفونت زا، بهتر جلو 

ویروس کرونا را سد می کنند.«
ترزا تام مدیر ارشــد بهداشــت عمومــی کانادا تغییرات اعمال شــده در 
دستورالعمل های مربوط به ماسک را اعالم و تاکید کرد این تغییرات با توجه 
به نتایج مطالعات علمی جدیدی که روی کروناویروس صورت گرفته، اعمال 

شده اند.
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درباره نامه سرگشاده ۲۳۴ نفر از اعضای کنگره ایرانیان کانادا
از اعضــای کنگره  هفته- جمعــی 
ایرانیان کانادا در نامه ای سرگشــاده، 
خواســتار برگزاری مجمع فوق العاده 
در این نهاد شــدند. این نامه با توجه 
به تعلیــق فعالیت های کنگره در پی 
شــکایت چهار نفر از اعضای هیات 

مدیره، منتشر شده است.
الزم بــه ذکر اســت بنا بــر اظهار 
امضاکننــدگان ایــن نامــه، تعلیق 
فعالیت هــای ایــن نهاد خــارج از 
اصول دموکراتیک بوده و الزم اســت 
مجمع فوق العاده هر چه زودتر برای 
ازســرگیری فعالیت های این کنگره 

برگزار شود.
امضاکننــدگان این نامــه معتقدند 
با توجه به نبــود روابط دیپلماتیک 
بین ایــران و کانــادا، تعلیق فعالیت 
کنگره ایرانیــان کانادا به افراد زیادی 
که خدماتــی در زمینه های مختلف 
دریافت می کردند، آسیب وارد کرده 

است.
تعدادی از امضاکنندگان این نامه در 
یک مقالــه دالئل و دغدغه های 2۳۴ 
عضو امضاه کننده را از نظر خودشان 
توضیح داده اند. این مقاله توسط آقای 
رضا نامداری تنظیم و به هفته ارسال 
شده اســت و در بخش خوانندگان 
»هفته« منتشر می شود. )توضیح از 

تحریریه هفته( 

معلق نگه داشــتن کنگره ایرانیان 
کانادا به سود و زیان کیست؟

کنگره ایرانیان کانادا )کنگره( نهادی 
اســت که در رساندن صدای خود به 
جامعه ایرانی کانادایی عملکردی قابل 
قبول داشته است. بسیاری از ایرانیان 
کانادایی نه تنها آن را می شناسند بلکه 
همچنین در جریان خبرهای مرتبط با 
آن نیز هستند. کنگره نه تنها توانسته 
است خود را به جامعه ایرانی کانادایی 
بشناساند بلکه توانسته است از حقوق 
ایرانیان کانادایی نیز در جامعه کانادا 
در زمان های متفاوت دفاع کند. برای 
نمونه می تــوان به حضور نمایندگان 
کنگره در مجلس کانادا و رســاندن 
صدای مخالفــت بخش زیــادی از 
جامعه ایرانیان کانادایی با تحریم هایی 
که دولت کانــادا درصدد تحمیل آن 
به ایرانیان بود در ســال 20۱۸ اشاره 
کرد. همچنین کنگره در جریان تعلیق 
پرونده های مهاجرت ایرانیان در سال 
20۱۸، راهپیمایی های ضد جنگ در 

اوایل سال 2020، اعتراض به قوانین 
مهاجرتی تــازه کبک برای ایرانیان و 
دانشجویانی که سال ها قبل وارد شده 

بودند، فعال بوده است.
یکی از مهم تریــن امتیازهای کنگره 
نسبت به ســایر نهادهای ایرانی در 
داخــل و خــارج از کانــادا ظرفیت 
دموکراتیــک آن اســت. از ابتــدای 
تشــکیل کنگره تا کنون تفکرهای 
متفاوت و البته گاهی مخالف بر کنگره 
حاکم بوده انــد. زمانی هیئت مدیره 
کنگره که نمایندگی بیشــتر اعضای 
آن را بــر عهده داشــته اند در مقابل 
روش های غیر مدنی و ناکارایی چون 
تحریم ایران و یا تحمیل جنگ به آن 
همدل و یا خنثی بوده اســت. گاهی 
نیز چون هیئت مدیره های کنونی و 
قبلی آن، هیئت مدیره کنگره توانسته 
صــدای مخالفت اعضای خــود را به 
گوش سیاستمداران کانادایی برساند. 
با تکیه بر ظرفیت دموکراتیک کنگره، 
رقابت بیــن افرادی که مشــکلی با 
تحریم و جنگ ایران ندارند با افرادی 
که مخالف جنگ و تحریم هســتند 
بر سر رســیدن به کرسی های هیات 
مدیره کنگــره در قالــب انتخاباتی 
که بزودی برگزار خواهد شــد، وارد 
مرحله ی تازه ای می شود. این ظرفیت 
دموکراتیک کنگره بســیار ارزشمند 
است و ما ایرانیان کانادایی باید تمام 
تالش خود را برای حفظ و اســتفاده 
از آن نماییم. در همین راستا می توان 
به یکی از سازوکارهایی که اساسنامه 
کنگــره پیش روی اعضا بــرای ابراز 
نگرانی های احتمالــی خود قرار داده 

است، اشاره کرد.
ماده شش اساسنامه کنگره به تصریح 
این حــق را برای اعضا به رســمیت 
شمرده است که اگر تعداد مشخصی 
از آنان )بیســت درصد اعضا به اضافه 
چهل نفر( خواهــان برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده باشــند، می توانند 
درخواســت خود را تســلیم هیئت 
مدیــره کــرده و هیئت مدیــره نیز 
موظف است در کمتر از ۴0 روز بعد 
از دریافت درخواســت اعضا، مجمع 
عمومی فوق العاده را برای رســیدگی 
به درخواســت آنان برگزار نماید. بر 
مبنــای همین حق قانونــی، پس از 
درخواست چهار شاکی از دادگاه برای 
خلع یــد از هیئت مدیره کنگره تنها 
چند هفته پیــش از برگزاری مجمع 
انتخابات، نویســندگان  عمومــی و 
این مطلب، جهــت آگاهی یافتن از 
درگیــری حقوقی اخیر که این چهار 
نفر از اعضای کنگره این نهاد را درگیر 
آن کرده اند، درخواستی که پشتیبانی 
2۳۴ نفر از اعضــای کنگره را همراه 
داشت، برای برگزاری مجمع عمومی 
فوق العاده، تسلیم کنگره نمودند. در 
همین ارتباط باید به بی توجهی چهار 
عضو مورد اشاره به راهکارهای قانونی 
موجود در اساسنامه و در عوض توسل 
به رویکردهای غیر دموکراتیک آنان و 

برخی حامیان آنان اشاره کرد. 
دو تن از شــاکیان امــروز کنگره از 
نامزدهــای هیات مدیــره کنگره در 
سال 20۱۸ و در قالب کارزاری به نام 
ICC4ALL بودنــد. این کارزار تالش 
زیادی برای جمع کردن همفکران شان 
در انتخابات و شکســت دادن هیئت 
مدیــره ای کرد که تنها چند ماه قبل 
موفق به شکست الیحه تحریم ایران 
در سنای کانادا شده بود. اعضای این 
کارزار بــه بهانه امکان هک انتخابات 
آنالین، در حالی که هریک از آنها یک 
ناظر انتخاباتی داشتند، کناره گیری و 
تن بــه آرای عمومی اعضا در مجمع 
عمومی ندادند. این افراد بجای آنکه 
از راهکارهــای قانونی موجود در نهاد 
کنگره بــرای مطرح کــردن نگرانی 
خود با اعضا استفاده نمایند، به دنبال 
وکیل و شکایت می روند و نتیجه آن 
به نوعی تعلیق فعالیت های اساســی 
کنگره بوده اســت. از دیگر رفتارهای 
ناســازگار با دموکراســی چهار نفر 
شاکی و حامیان احتمالی آنان عالوه 
بر شــکایت بردن بــه قاضی بجای 
استفاده از ســازوکارهای مورد اشاره، 
میتوان به مخالفــت آنان با برگزاری 
مجمع فوق العاده به درخواســت عده 
قابل مالحظه ای از اعضا، و جمع آوری 
امضا برای درخواستی غیرقانونی مبنی 
بر لغو مجمع فوق العاده درخواســتی 
اشاره کرد. اعضا و هیئت مدیره کنونی 
کنگره بجــای صرف وقــت، انرژی 

و هزینــه در جهتی کــه انتهای آن 
مشخص نیست، می توانند در جهت 
منافع اجتماعــی اعضایی که به آنان 
رای داده اند رفته و در تسهیل زندگی 

اجتماعی آنان بکوشند.
به نظر می رسد که چهار عضو شاکی 
که امروز در کارزار »تغییر و بازسازی« 
هم فعالنــد، بی توجه به گام هایی که 
کنگــره می تواند در دفــاع از حقوق 
ایرانیان کانادا بــردارد، روش هایی در 
پیش گرفته اند که با روح فعالیت های 
دموکراتیک ناســازگار بوده و بیشتر 
به دنبال تعلیــق فعالیت های کنگره 
هستند تا پذیرفتن در اقلیت بودنشان. 
آیا براستی تعلیق فعالیت های کنگره 
ایرانیان کانادا به نفع این چهار عضو 
شاکی و حامیان احتمالی آنان است؟ 
آیا برهــم زدن یک نظم دموکراتیک 
خودجــوش که شــاید زمانی بتواند 
اهداف خود آنها را تامین کند، به سود 
آنها یا جامعه ی ایرانی کانادایی در کل 
است؟ معلق کردن کنگره باعث هدر 
رفتن ظرفیتی اســت که می تواند در 
جهت محقق ساختن حقوق ایرانیان 
کانادا کارســاز باشــد و به این لحاظ 
به زیان تمام کسانی است که هوادار 
روش هــای دموکراتیک، مشــارکت 
جمعــی، شــفافیت و قانون گرایــی 
هســتند. تمام کسانی که شاهد درد 
و رنج آشــنایان و هموطنانشــان در 
رخدادهایی چون ســیل، زلزله بودند 
و بــه دلیل تحریم ها نتوانســتند به 
گونه ای مؤثر کمک هــای خود را به 
هموطنان نیازمندشــان برسانند، از 
افرادی  تعلیق کنگره ضرر می کنند. 
که از شنیدن کمبود بسیاری از داروها 
از جمله داروهای سرطان و دیابت رنج 
می کشند، معلق بودن کنگره ایرانیان 
کانادا به ضرر آنان نیز اســت. افرادی 
که نیاز به انجام امور کنســولی دارند 
و به دلیل نبود روابط دیپلماتیک بین 
ایــران و کانادا، در ایــن زمینه دچار 
مشکل هســتند، تعلیق فعالیت های 
کنگره به آنان ضرر می رساند. افرادی 
که خواهان دعوت از اقوام خود برای 
بازدید از کانادا هستند و در این زمینه 
به دلیل نبود ســفارت و کنسولگری 
دچار هزینه های اضافی می شوند، نیز 
از عدم فعالیت کنگره ایرانیان کانادا 
ضرر می کننــد. کنگره ایرانیان کانادا 
می تواند بجای صرف انرژی، هزینه و 
زمان در راستای مواردی که به راحتی 
با استفاده از سازوکارهای دموکراتیک 
درون ســازمانی قابل حل هستند، از 
ظرفیت خود در جهت احقاق حقوق 
شهروندان ایرانی کانادایی حرکت کند.  

* ایــن مقالــه توســط جمعی از 
امضا کنندگان درخواســت مجمع 
فوق العــاده اخیر کنگــره ایرانیان 
کانادا نوشته شده و توسط آقای رضا 

نامداری تنظیم شده است. 

نگرانی از نبود تخت خالی در 
بیمارستان های انتاریو

در حالی که هنوز چند هفته دیگر تا آغاز فصل زمســتان مانده است، برخی از 
بزرگترین بیمارســتان های انتاریو یا ظرفیتشان تکمیل شده یا حتی بیشتر از 
ظرفیت خود پذیرش کرده اند این در حالی است که هنوز فصل سرما آغاز نشده 
و پیش بینی می شود که در زمستان با ورود آنفوالنزا و موج دوم کووید۱۹ مراکز 

درمانی استان با هجوم بیماران جدید مواجه شوند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، اطالعاتی که سی.بی.سی نیوز به دست 
آورده حاکی از آن اســت که بخش مراقبت های درمانــی فوری حدود دوازده 
بیمارستان بزرگ انتاریو تقریبا در بیش از نیمی از ماه سپتامبر و همچنین اوایل 

اکتبر بیش از ۹5درصد ظرفیت حداکثری خود بیمار پذیرش کرده اند.
این میزان پذیرش بیماران در بیمارســتان های انتاریو از نرخ اشغال حداکثری 
مراکز درمانی این اســتان که ۸5درصد تعیین شده، بیشتر است. نرخ اشغال 
حداکثری بیمارســتان های انتاریو به این علت ۸5درصد تعیین شده است که 
بتوانند برخی عمل های جراحی مهم مثل ســرطان را که در موج اول پاندمی 

متوقف شده بود، از سر بگیرند.
بسیاری از بیمارســتان هایی که فراتر از ظرفیت اشغال حداکثری خود بیمار 
پذیرش کرده اند در اتاوا و منطقه گراند تورنتو که پائیز امســال به شدت تحت 
تاثیر موج اول کووید۱۹ قرار گرفتند، واقع شــده اند. با این حال ظرفیت برخی 
بیمارستان های خارج از این دو منطقه به ویژه در سادبری، هملیتون، نیاگارا و 

پتربورو نیز اشباع و حتی سرریز شده است.

پایین بودن نرخ باروری در کانادا 
در سال گذشته

مداد- بر اســاس اطالعــات جدید 
آماری کانادا، سال گذشته کانادا نرخ 
باروری پایینی داشته است و به آستانه 
حداقل میزان زادوولد 2/۱ به ازای هر 
زن نرسیده اســت. نرخ باروری کل 
کانادا در ســال 20۱۹ ، ۱/۴ تولد به 
ازای هــر زن در طول زندگی باروری 
وی بــود. کانادا از ســال ۱۹۷۱ این 
آســتانه را برآورده نکرده است. این 
بدان معناست که تعداد نوزادانی که به 
دنیا می آیند برای جایگزینی جمعیت 

فعلی کافی نیست.
به نظر می رسد که همه گیری کرونا 
در نرخ باروری کشور مؤثر بوده است. 
همه گیری کروناویروس از یک ســو 
باعث افزایش مرگ ومیر کانادایی شده 
و از ســوی دیگر با بسته شدن مرزها 
باعث  برای کنترل شــیوع بیماری، 
کاهــش تعداد مهاجران گشــته که 
نقشی اساسی در متعادل نگه داشتن 

جمعیت کشور دارند.
 با توجه به اینکه مهاجرت باعث ۷۸ 
تا ۷۹ درصد رشــد جمعیت در سال 
20۱۹ بــوده، اگر ســطح مهاجرت 
کاهش پیدا کند، برای پایدار شــدن 
رشــد جمعیت، نرخ باروری اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.
در ماه های اولیه سال 2020، مهاجرت 

۸2 درصد رشــد جمعیــت کانادا را 
تشــکیل داد. پیش بینی می شود اگر 
نرخ جمعیت همین گونه پایین بماند، 
مهاجران ۱00 درصد رشد جمعیت 
ملی را تا سال 20۳۴ تشکیل خواهند 

داد.
به طورکلی میانگین سن اولین بارداری 
زنان کانادایی به 2۹/۴ ســال رسیده 
است درحالی که در سال ۱۹5۹ این 
رقم 2۳/2 سال بوده است. عامل این 
افزایش سن باروری، تقاضای بیشتر 
زنان به تحصیالت دانشگاهی و داشتن 

شغل عنوان شده است.

افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه آسیایی  تبارها در ونکوور
پرژن میرور- افرایش جرایم ناشی از 
نفرت علیه آســیایی تبارها در شهر 
ونکوور موجب نگرانی شده و در حالی 
که همه گیری بیمــاری کووید-۱۹ 
ســخنان  دارد،  ادامــه  همچنــان 
نژادپرستانه و اطالعات غلط همچنان 

رواج دارند.
بر اســاس اطالعات جدیدی که در 
هفته گذشته به پلیس شهر ونکوور 
ارایه شد، وقوع جرایم ناشی از نفرت 
در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر 2020 
در مقایســه با همین مدت در سال 
گذشــته حدود ۱۱6 درصد افزایش 
یافته اســت. در همیــن مدت زمان 
جرایم ناشــی از نفرت علیه آسیایی 
تبارهــا در ونکوور حدود ۸۷۸ درصد 

افزایش داشته است.
در نُه ماه نخســت ســال 20۱۹ در 
شهر ونکوور فقط ۹ فقره جرم ناشی 
از نفرت علیه آسیایی تبارها به وقوع 

پیوســت. اما در همین مدت در سال 
جــاری، تعداد این جرایــم ۸۸ فقره 
اعالم شده است. پلیس پیش از این 
اعالم کرده بــود که افزایش ناگهانی 
این گروه از جرایم با شروع همه گیری 

ویروس کرونا قابل توجه است.
هوارد چو معاون پلیــس ونکوور در 
همیــن زمینه گفته اســت که این 
افزایش قابل توجه در جرایم ناشی از 
نفرت »نگرانی جدی« را برای پلیس و 

مقامات بوجود آورده است.
در مــاه آوریل پلیس ونکــوور اعالم 
کرد که به دنبال مظنونی هســتند 
که به بــاور آنها جمالت »آزار دهنده 
و اشاره های نژادپرستانه بر ضد جامعه 
آســیایی تبارها« بر روی شیشه های 
بــزرگ مرکز فرهنگــی چینی ها در 

محله چینی ها نوشته است. 
در مــاه ِمی نیز دو بار نقاشــی های 
نژادپرستانه بر روی شیرهای سنگی 

دروازه هــزاره در محل ورودی محله 
چینی های ونکوور مشاهده شد.

هوارد چو گفته که کارهای بســیار 
زیــادی بــرای حل این مشــکالت 
انجام شده است. به گفته هوارد چو، 
پلیــس در محل دروازه هزاره و مرکز 
فرهنگی چینی ها دوربین هایی را قرار 
داده اســت و با گروه هایی از جامعه 
آسیایی تبار و گروه های اجتماعی در 
محله چینی ها برای افزایش آگاهی و 
اطمینان از گزارش کردن این حوادث 

دیدارهایی انجام گرفته است.
اداره پلیس ونکوور همچنین از ایجاد 
یک گروه جدید جرایم ناشی از نفرت 
در ایــن اداره و ارایه فرم های گزارش 
حوادث به زبان چینی خبر داده است.
کویینــی چــوو، رییــس ســازمان 
بنیــادی   ،”S.U.C.C.E.S.S“
که بــه مهاجران تــازه وارد به کانادا 
کمک می کنــد در یــک کنفرانس 

خبری گفــت: »هنگامی که بیماری 
کووید-۱۹ شــروع به گسترش کرد، 
یک نوع رفتار شرم آور و سرزنش آمیز 

با اقلیت ها آغاز شد.«
در آمریکا نیــز دونالد ترامپ رییس 
جمهــور ایــن کشــور، هنگامی که 
درباره همه گیری کووید-۱۹ صحبت 
می کند به طــور مکرر از عبارات نژاد 
پرســتانه و بیگانه هراس که جوامع 
آســیایی را مورد هدف قرار می دهد 

استفاده می کند.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز 
در ماه ِمی سال جاری افزایش جرایم 
ناشی از نفرت علیه آسیایی تبارها در 

کانادا را محکوم کرد.
او گفت: »به تمام کانادایی های آسیایی 
تبار در سراسر کشــور می گویم که 
بدانید همه ما در کنار شما ایستاده ایم. 
ما اجازه نمی دهیــم که نفرت باعث 

تفرقه بین ما شود.«
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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دينوروز را با ما شروع کن   

GGRREEAATT  SSPPAACCEESS  LLAANNDDSSCCAAPPIINNGG  LLTTDD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
تکتيآرش سبز و یان و کارشناسان فضاين مجرياز مجربتر یسال تجربه و بهره مند 25ش از يبا ب  

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
ها )يقاتر یزکاريدک ، پاور واشر و تم  

، درخت ، گل ،  یوند ، کوددهيسبزموجود ، هرس ، پ ی( اصالح فضا یباغبان
سبز ) یفضا یدوره ا یچمن ، نگهدار  

C: 604-724-9645            O:778-855-9645 
E: greatspaceslandscaping@gmail.com 

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

نامه برخی از زنان ایرانی کانادا
 به مسووالن جشنواره تیرگان

آیدین آغداشلو
 را کنار بگذارید!

خبر کانادا- برخی از زنان ایرانی کانادا 
در نامه ای با ۸00 امضا از جشــنواره 
با  تیرگان خواســتند به همکاریش 

آیدین آغداشلو ادامه ندهد.
در ایران، نمایشــگاه انفرادی آیدین 
آغداشلو لغو شده و یک حراجی بزرگ 
در فکر حذف آثار اوست. در کانادا نیز، 
دادنامه ای خواستار قطع همکاری یک 

جشنواره هنری با وی شده است.
به گــزارش »خبر کانــادا« و به نقل 
از »نیویــورک تایمز« هنرمند ایرانی 
مشــهور و بانفوذی که اخیراً توسط 
سیزده زن به سوء رفتار جنسی متهم 
شده است کم کم با پیامد  این ادعا ها 
در فضــای هنری ایــران و کانادا، دو 
کشــوری که تبعه آنهاســت روبرو 
می شــود، فضای هنری که زمانی او 
را به شدت ســتایش می کرد، اینک 

منتقد او شده است.
»آیدین آغداشــلو«، برجســته ترین 
چهره  مــورد اتهــام در جنبش تازه 
#من_هم در ایران است. هرچند وی 
هر گونه عمل خالف و اتهام جنسی 
را انکار کــرده و علیه حداقل یکی از 
زنان اقامه دعوا کرده است اما گزارش 
مبســوط نیویورک  تایمــز جزئیات 
جدیدی از آزارهای زنان ایرانی منتشر 
کرده که توسط این نقاش نامی مورد 

آزار قرار گرفته اند.
روایات ایــن زنان کــه جزئیات آن 
در مقاله مــورخ 22 اکتبر ) ۱ آبان( 
در روزنامه نیویورک تایمز منتشــر 
گردیده اســت، در سطح گسترده ای 
در رسانه های مجازی ایران به اشتراک 
گذاشته شده و به انتقاد های بسیاری 

از این هنرمند منجر شده است.
آقای آغداشــلو همچنیــن از طریق 
وکالی خود خواستار حذف این مقاله 
شده است. اما روزنامه نیویورک تایمز 
در پاســخ به ادعای آقای آغداشــلو 
مطرح کرده است که چندین بار سعی 
کرده اند بــا وی مصاحبه کنند و وی 

نپذیرفته است.

تنظیم دادنامه ای برای قطع همکاری 
جشنواره تیرگان با آیدین آغداشلو 

در کانادا

در کانادا، دادنامــه ای که در ماه اوت 
توسط تعداد معدودی از زنان تنظیم 
شد حال به بیش از ۸00 امضا رسیده 
است. این زنان از جشنواره فرهنگی 
»تیرگان«،  ایرانی-کانادایی  دوساالنه 
که ســال گذشــته ۱60هــزار نفر 
شرکت کننده داشت، خواسته اند تا به 
طور علنی اعالم کند که دیگر با آقای 

آغداشلو همکاری نخواهد کرد.
مدیر اجرایی و هیئت مدیره جشنواره 
در مورد اتهامات وارده به این هنرمند 

تعهدی را نپذیرفته اند.
»مهــرداد آریانژاد«، مدیــر اجرایی 
جشنواره گفت، »بنابر تصمیم هیئت 
مدیره، این مســئله هیــچ ارتباطی 
به جشــنواره تیرگان نــدارد. ما در 
نشست ها و اجرا هایمان از هنرمندان 
بی شــماری دعوت می کنیم. آیا این 
زنان می خواهند از همه سازمان ها، از 
موزه های سراسر دنیا و از تمام کسانی 
که با آقای آغداشلو در ارتباط هستند 

درخواست موضع گیری کنند؟«

آقــای »آریانژاد« گفــت، »من خود 
شخصاً و قطعاً هر گونه خشونت علیه 
زنان را محکوم می کنم. من همیشه از 
حقوق زنان حمایت کرده ام.« در ادامه 
وی افزود که معتقد است این روایات 
باید قبل از هر نتیجه گیری توسط یک 
نهاد قضایی مستقل مورد بررسی قرار 
گیرند و نمی شــود همین طوری این 

شخص را محکوم کرد.
آقای »آریانــژاد« و خانــم »فیروزه 
اطهاری«، همسر سابق آقای آغداشلو، 
مشــترکا صاحب یک گالری هنری 
در محله  شیک دیستیلری در تورنتو 
هســتند. گالری »آرتا« نقش کانون 
فرهنگی جامعه ایرانی کوچک تورنتو 
را ایفا نموده و جشــن های رونمایی 
کتــاب، نمایشــگاه های هنــری و 

سخنرانی برگزار می کند.
به گفته آقای آریانژاد، گالری »آرتا« 
پــس از اتهامات اخیر میزبــان آثار 
آقای آغداشــلو نخواهد بود. او گفت، 
»ما موضع گیری نمی کنیم، اما سعی 
می کنیم جلوی سر و صدا ها و هیاهو را 

بگیریم.«
بــه گفته »هاجر مــرادی«، هنرمند 
ایرانی-کانادایی ســاکن تورنتو که به 
تنظیم دادنامه مذکــور کمک کرد، 
در ایران برای زنان امکان دادخواهی 

وجود نــدارد. با توجه به اینکه روابط 
خارج از ازدواج غیرقانونی هســتند، 
صرف گزارش تعرض باعث می شــود 
آن زن مجرم شــناخته شود. او گفت 
که انتظار داشت در کانادا از این زنان 
آسیب دیده در سطح عمومی حمایت 

شود.
»همین که این زنان با اســم و رسم 
خود و با عکس هایشان در اخبار ظاهر 
شــدند و در مصاحبه با رســانه های 
فارســی زبان گفتند چنیــن اتفاقی 
برایشــان افتاده، کافی نیست؟« او با 
اشــاره به آقای آریانژاد گفت، »چرا 

حرف زن ها را باور نمی کند؟«
زنــان ایرانی-کانادایــی دیگری نیز 
از امتنــاع آقــای آریانــژاد در قطع 
همکاری ها بین جشــنواره تیرگان و 

آقای آغداشلو انتقاد کردند.
استاد  نیشــابوری،  محقق  »سفانه« 
کلگری،  دانشگاه  در  کانادایی-ایرانی 
که بــه تنظیم دادنامــه کمک کرد، 
گفت، »وقتی با چنین کسی همکاری 
می کند، در حقیقت شخصیت خودش 
را زیــر ســؤال می برد. بــه نظر من 
جشنواره از لحاظ اخالقی ناگزیر است 
موضع گیری  عدم  کند.  موضع گیری 
در این زمینه، یعنی جشنواره تیرگان 

برای زنان فضای امنی نیست.«

پیامدهای اعتراضات بر زندگی هنری 
آیدین آغداشلو در ایران

»هرمز همتیان«، مؤســس »گالری 
هنری دســتان« در تهــران، گفته 
است که نمایشگاه انفرادی آثار آقای 
آغداشــلو که قرار بود در این گالری 
افتتاح شــود، در اواخر ماه آگوست، 
یعنی چند روز پس از انتشــار اولین 
اتهام در شــبکه های اجتماعی ایران، 
توسط نمایندگان این هنرمند کنسل 
شــد. حراج تهران، همایش ساالنه و 
مهم برای هنر ایران که همه ساله آثار 
آقای آغداشــلو را به طور برجسته به 
نمایش می گذارد، اعالم کرده ممکن 
است دو نقاشــی وی از حراجی  که 
احتمال دارد در روز ۱۱ دسامبر برگزار 

شود، حذف گردد.
»هما تاراجی«، مدیر روابط بین الملل 
حــراج تهــران، گفت »مــن به تیم 
برگزار کننده توصیه کردم آن نقاشی ها 
را حــذف کنند. ما به ایــن اتهامات 
اهمیت می دهیــم. نمایش آثار آقای 
آغداشــلو در این حراجی برداشــت 
منفی نسبت به حراج تهران به وجود 
می آورد و روی فعالیت های بین المللی 

ما تاثیر می گذارد.«
فیلمی مستند درباره آقای آغداشلو، 

نوشته شــده و بــه کارگردانی دختر 
ایشان، »تارا آغداشلو«، نیز با شبهاتی 
مواجه شده اســت. این فیلم، که به 
گفته »مهیاد طوســی«، تهیه کننده 
اجرایی، بخشــی عاشــقانه و بخشی 
رویارویی بین پدر و دختر بوده، قرار 
است امسال در دو جشنواره در یونان 

و سوییس معرفی و اکران شود.
آقای »طوسی«، نویسنده و تهیه کننده 
ســاکن لس آنجلس گفته اســت، 
این فیلم پیش از اتهامات ســوء رفتار 

جنسی تکمیل شده بود.
او اظهار کرده است، »من حرف زن ها 
را بــاور می کنم. من از زمان انتشــار 
اتهامــات به تارا توصیه کردم آن ها را 
در فیلم لحاظ کند. اگر فیلم به همان 
صورتی که هســت بیرون بیاید، من 
مجبور می شوم نام و ارتباطم را با آن 

قطع کنم.«
طرفــداران آقای آغداشــلو، از جمله 
تعدادی از شاگردان سابق وی، برای 
رد اتهامــات وارده و بازگــو کــردن 
خاطرات مثبتی که از تجربه هایشان 
در کارگاه های او داشتند به شبکه های 
برده انــد. در روز  پنــاه  اجتماعــی 
چهارشنبه، روز تولد ۸0 سالگی  آقای 
آغداشــلو، عکس هایی از جشن های 
قدیمی با او و شاگرد های زن دورش و 

کیک تولد به اشتراک گذاشتند.
و  هنرمنــدان  از  برخــی 
کاریکاتوریست های ایرانی نیز از طریق 
آثارشــان علناً از آقای آغداشلو انتقاد 
کرده اند. به عنوان مثال، طرح »بهزاد 
از  کامبوزیا«، هنرمند ساکن تورنتو، 
یک دانشــجوی دختر آقای آغداشلو 
که پرتره او را با قلم خط خطی کرده 
اســت. »فاضل ترکمن«، نویسنده و 
هنرمند ســاکن تهران، در پستی در 
حساب اینستاگرام خود مدافعان آقای 
آغداشلو را مالمت کرده و گفته است 
متهم کنندگان او این حق را دارند که 

صدایشان شنیده شود.
وی نوشت،: »سد راه حقیقت نشوید 
که حقیقت سنگ ها را کنار می زند و 
در هزارتوی زمان، حتی شده از آسمان 

به زمین می آید و عیان می گردد.«
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کرونا، تنهایی و مصرف الکل و ماری جوانا در کانادا
هفته- با گسترش پاندمی کرونا، مهم 
است که ما قرنطینه و فاصله اجتماعی 
را حفظ کنیم، اما محققان بر این باورند 
که مدت طوالنی انــزوای اجتماعی 
می تواند احساس گسستگی و تنهایی 
را در ما ایجاد کند. تحقیقات به رابطه 
مستقیم بین تنهایی، الکل و مصرف 
مواد مخدر اشاره دارد. برای برخی از 
افراد، تنهایی می تواند منجر به مصرف 
مکرر و سنگین تری شود که درنهایت 
می تواند احســاس تنهایی را تشدید 
کند. اگر چه این رابطه مســتقیم در 
تمامی گروه های سنی مشاهده شده 
است اما افراد مسن )به ویژه بزرگساالن 
مجرد( ممکن است در هنگام تنهایی 
مستعد استفاده از الکل و ماری جوانا 

باشند.

تغییر عادات مصرفی و شغلی

بر اساس جدیدترین گزارش »موسسه 
 ،)Nanos Research( نانــوس« 
عادات خریــد کانادایی هــا در طی 
همه گیری کرونا تغییر کرده اســت. 
اگرچــه دولت ها تصمیــم گرفته اند 
فروشگاه های مشروبات الکلی و مواد 
مخدر قانونی را باز نگه دارند، اما ترس 
از اتمام الکل و ماری جوانا باعث شده 
است که مصرف کنندگان، این مواد را 

ذخیره کنند.
فرهنگ نوشــیدن در کانــادا نوعی 
فرهنگ استفاده از الکل به عنوان حد 
فاصل روزهای هفته و آخر هفته، کار 
و اوقات فراغت اســت. با توصیه های 
بهداشــت عمومی برای حفظ فاصله 
فیزیکی و کار در خانه برای جلوگیری 
از انتشــار کروناویــروس، این مرزها 
از بیــن رفته اند. درواقــع زمان پایان 
کار و شــروع اوقات فراغت، از چندان 
مشخص نیســت. با داشتن الکل در 

خانه بیش از حــد معمول، این عدم 
مشخص بودن زمان بین کارو فراغت 
ممکن اســت باعث شــود برخی از 
کانادایی ها بیش از حد معمول الکل 

بنوشند.

آثار منفی بر سیستم ایمنی

مطالعات نشــان می دهد که مصرف 
الکل سیســتم ایمنی بدن را ضعیف 
می کند و کســانی که الکل را به طور 
مزمن مصرف می کنند، مستعد ابتال به 
طیف وسیعی از مشکالت بهداشتی از 
جمله عفونت ها و بیماری های شدید 
تنفسی هستند. آثار مصرف ماری جوانا 
و ســایر مخدرها بر عملکرد سیستم 
ایمنی پیچیده بوده و هنوز به خوبی 
شناخته نشده اســت. با این وجود، 
چندین مطالعه بالینی بر روی انسان 
نشــان می دهد که برخی از مخدرها 
می توانند بر تضعیف سیستم ایمنی 

اثرگذار باشند.

شواهد آماری

بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش 
»موسسه نانوس« یا »مرکز کانادایی 
اســتفاده از مواد و اعتیاد در کانادا« 

در دوران پاندمــی کرونا، 25 درصد 
از کانادایی های بین ۳5 تا 5۴ ســال 
به دلیــل این که در خانــه بوده اند، 
بیشتر الکل نوشــیده اند. عدم وجود 
برنامه منظم، استرس و بی حوصلگی 
عوامــل اصلی این موضــوع بوده اند. 
این مطالعه که در آوریل سال جاری 
میالدی انجام شــده است، با هدف 
بررسی دالیل افزایش مصرف الکل و 
ماری جوانا در دوره همه گیری کرونا 

انجام شده است.
بر اســاس ایــن گــزارش، از هر ۱0 
کانادایــی، هفت نفــر گفته اند که از 
زمانی که بــه دلیل همه گیری کرونا 
در خانه هستند، بیشتر الکل مصرف 

می کنند.

دالیل افزایش مصرف الکل

بیــش از ۹ نفر از هــر ۱0 کانادایی 
گزارش داده انــد که به دلیل پاندمی 
کرونا، در حال حاضر بیشتر در خانه 
اقامت دارند. کانادایی هایی که گزارش 
داده اند به دلیل اقامت بیشتر در خانه، 
الکل بیشتری مصرف می کنند، دالیل 
افزایش مصرف الــکل را فقدان یک 
برنامه منظــم )5۱ درصد(، دلزدگی 
و بی حوصلگی )۴۹ درصد(، استرس 

)۴۴ درصد( و تنهایــی )۱۹ درصد( 
عنوان کرده اند.

بر این اســاس، زنان بیش از مردان با 
5۷ درصد، اســترس را دلیل افزایش 
مصرف نسبت به مردان با ۳2 درصد 
می دانند؛ در حالی که مردان، خستگی 
را مهم تریــن عامل افزایش مصرف با 
5۴ درصد در مقابل زنان با ۴۴ درصد 

دانسته اند.

دالیل کاهش مصرف الکل

از دیگر سو، کانادایی هایی که گزارش 
داده انــد در دوره کرونا الکل کمتری 
اغلــب کمبود  مصــرف کرده انــد، 
اجتماعات و فرصت های برای نوشیدن 
را دلیل این امر دانســته اند. آنان در 
پاسخ به این ســوال که چرا مصرف 
الکل در آنها کاهش یافته است، غالباً 
عدم وجود فرصت های معاشرت )6۱ 
درصد(، ســالمتی در صورت ابتال به 
ویروس )۳6 درصد(، بدون هیچ دلیلی 
)۱2 درصد(، مشغول بودن )۸ درصد( 
و مراقبت از افراد وابسته )۸ درصد( را 
از دالیل خود عنوان کرده اند. در بثین 
این افراد، زنان بیشتر از مردان استناد 
کرده انــد که برای مصرف الکل بیش 
از حد شلوغ هســتند )۱5 درصد در 

مقابل پنج درصد مردان(.

دالیل افزایش مصرف ماری جوانا

کانادایی هایی کــه گزارش داده اند به 
دلیل اقامت بیشتر در خانه، ماری جوانا 
بیشــتری مصرف می کننــد، دالیل 

افزایش
مصرف خــود را فقدان یــک برنامه 
منظــم )5۷ درصد(، اســترس )56 
درصد( دلزدگی و بی حوصلگی )55 
درصد(، و تنهایی )۱6 درصد( عنوان 

کرده اند.

مراقب باشید وام دهندگان قالبی 
کاله تان را برندارند

تشــکیالت بازارهای مالــی AMF و اداره حمایت از مصرف کنندگان OPC به 
شــهروندان هشدار دادند ممکن است پشت پیشنهادهای اعطای وام با شرایط 
بسیار عالی در اینترنت، شیادان و کاله برداران برای خالی کردن جیب شما کمین 

کرده باشند.
در شرایطی که بسیاری از شهروندان به علت پیامدهای بحران کرونا کار یا بخشی 
از درآمدهای خود را از دســت داده اند و برای مدیریت دخل و خرج ماهانه خود 
باید حســاب کمترین هزینه های خود را داشته باشــند، AMF و OPC درباره 
وام دهندگان قالبی که در اینترنت برای خالی کردن حساب یا جیب شهروندان 

کمین کرده اند، هشدار دادند.
بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، طبق اعالم این دو نهاد، شــیادان برای 
جذب مشتریان یا به عبارت صحیح تر به دام انداختن قربانیان خود، از شبکه های 
اجتماعی استفاده می کنند. در این روش کاله برداری آنالین، وام دهندگان قالبی 
با ارائه پیشنهاد وام های فردی، وام های خودرو یا وام های رهنی با شرایط بسیار 
عالی و نرخ ســود پایین، نظر قربانیان خود را جلب می کنند و بابت هزینه های 
مختلف این وام های فریبنده که ممکن است دندان طمع هر آدم قانع و محتاطی 
را تیز کند، چند هزار دالر از آن ها درخواســت می کنند که باید پیشــاپیش به 

صورت الکترونیکی پرداخت شود.
AMF و OPC در هشدار مشترک خود اعالم کردند نقشه کاله برداران که برای 
جلب اعتماد کاربران، خود را وابســته به نهادهای مالی شناخته شده و معتبر 
معرفی می کنند، فقط به گرفتن این چند هزار دالر محدود نمی شــود چرا که 
آن ها از همین طریق اطالعات فردی قربانیان خود از قبیل داده های بانکی آن ها 

را جمع آوری می کنند تا در صورت امکان حساب های آن ها را نیز خالی کنند.

مشاهده نوعی آنفوالنزای خوکی نادر در آلبرتا

خبرکانادا- »ترازا تام«، پزشک ارشد کانادا اعالم کرد نوعی آنفوالنزای خوکی 
بسیار نادر در کشور مشاهده شده است. در واقع این اولین مورد از این بیماری 
خاص است که در کانادا رخ داده است. این ویروس در ماه اکتبر در بدن یک 

بیمار اهل »آلبرتا« کشف شد.
به گفته پزشکان خوشبختانه سرایت انسان به انسان این بیماری مانند کرونا 
به این سادگی نیست. اما الزم است برای جلوگیری از ابتال به چند نکته درباره 
این نوع آنفوالنزای خوکی توجه کرد. مانند تمام انواع آنفوالنزا می توان انتظار 
هر عالمتی را داشت. عالئمی چون عطسه، سرفه، آبریزش بینی، چشم های 
خیس، درد عضالنی، ســر درد، اسهال و استفراغ. در این نوع آنفوالنزا بیشتر 
افــراد طی ده روز با داروهای ضد آنفوالنرای فصلی بهبود می یابند. در موارد 
حاد بیمار نیاز به بستری دارد. این نوع آنفوالنزا به راحتی بین انسان منتقل 
نمی شود و پیشگیری شامل موارد مشابهی است که در حال حاضر همه انجام 

می دهند: شستن دست ها ، ماندن در خانه در صورت بیماری.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

منتقدان جاستین ترودو 
در مسئله آزادی بیان

آیا آزادی بیان حد دارد؟
مداد- دو هفته پیش، ســاموئل پتی، 
معلم فرانســوی، به دست فردی که 
را »اسالمیســت«  مفتخرانه خــود 
معرفــی کرده بود ســر بریده شــد. 
این معلم فرانســوی پیش از این در 
کالس درس با موضوع »آزادی بیان« 
مسلمانان،  پیامبر  محمد،  کاریکاتور 
را به نمایش گذاشــته بود. مسلمانان 
)به خصوص  تصویرســازی  هرگونه 
کاریکاتــور( از محمــد را توهین به 
مقدســات خود می دانند. »شــارلی 
هبــدو« هفته نامه طنزی اســت که 
به دلیل انتشــار کاریکاتور محمد در 
سال های گذشته بارها و بارها تهدید 
دریافت کرده و حتی حمله ای از سوی 
افراط گرایان نیز به دفتر شارلی هبدو 
رخ داد. در پی باال گرفتن مناقشــات 
پــس از قتل ســاموئل پتــی، هفته 
گذشته نیز ســه نفر جان خود را در 
حمله »اسالمیست«ها به کلیسایی در 
شهر »نیس« از دست دادند. امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته 
است که فرانســه ارزش های خود را 
تسلیم تروریســم نخواهد کرد. وی 
همچنین از ســکوت سیاستمداران 

جهان در این باره گالیه کرده است.
در کانادا، اظهار نظر جاســتین ترودو 
درباره »حدود آزادی بیان« منتقدان 
کانادایی، از جمله فرانسوآ لوگو که »با 
جاستین ترودو کامال مخالف« است، 
را به واکنش وا داشته است. این مقاله 
که از وبسایت ژورنال دو کبک ترجمه 
شده، به شرح ماوقع و نظرات منتقدان 

کانادایی جاستین ترودو می پردازد.
وبســایت ژورنال دو کبک در دفاع از 
بیان، واکنش جاستین ترودو  آزادی 
را »بیانیــه ای بامعنی« توصیف کرده 
و می نویسد: گاهی سکوت پرمعناتر 
از کلمات اســت. ســکوت طوالنی 
نخســت وزیر کانادا در پی سر بریده 
شــدن ســاموئل پتی در فرانسه به 
دســت یک اسالمیست نیز بسیار به 
چشم آمد. بین این حمله در فرانسه 
و اظهار نظر جاســتین ترودو ۱0 روز 
فاصله وجود دارد.  و آن  هم تنها پس 
از اشاره بلوک کبکوآ در پارلمان »به 
اجبــار« صورت گرفــت. بعد، حمله 
»نیس« اتفاق افتاد. نخست وزیر کانادا 
این بار فورا واکنش نشان داد: واکنشی 
که ناامید کننده و حتی نگران کننده 

بود.

بیان  آزادی  با  کانادا  نخســت وزیر 
موافق است، اما...

درست مثل عبارت »من نژادپرست 
نیستم، اما...«. معموال جمله ای که پس 
از این »اما« می آید بسیار دلسرکننده، 
و بعضا زننده اســت.  روزنامه نگار »لو 
موند« واکنش تــرودو را »محدود و 
مبهم« خوانده اســت. او توضیح داده 
که در بیست و هفتم اکتبر جاستین 
تــرودو که در کنفرانــس معمول به 
روزرســانی اطالعــات کووید-۱۹ به 
خبرنگاران پاســخ می داد، اعالم کرد 
که: »ســر بریدن، قتل ساموئل پتی، 
مطلقــا غیر قابل قبــول و غیر قابل 
توجیه اســت. ما نیز مانند همه این 
عمل را محکــوم می کنیم و در کنار 
دوســتان و متحدانمان در فرانســه 

می ایستیم.«
اما نخســت وزیر در ادامه این بیانیه 
در محکومیت این حمله تروریستی 
وحشــیانه گفت: »امــا همزمان، در 
وضعیتــی قــرار داریم کــه تنش ها 

موجب باال گرفتن گفتمان شــده، و 
ما باید گوش دهیم و با آرامش سعی 
کنیم کــه از افزایش تنش در جهان 

جلوگیری کنیم.«
ایــن بیانیه جانبــداری بی رمقی بود 
از آزادی بیان، واکنشــی که پیش از 
آن در هاله ای از ســکوتی پرمعنا هم 
فرو رفتــه بود. آندره المورو، اســتاد 
 UQAM دانشــگاه  سیاســی  علوم 
بیانیه تــرودو را »کوته نظرانه« تعبیر 
بود  مراقب  نخســت وزیر  می کنــد. 
که در بیانیــه محکومیت حمالت از 
کلمه اسالمیست اســتفاده نکند. از 
نظر المورو، این کار ویژگی سیاست 
»اســتانداردهای دوگانــه و اقدامات 
دوگانه« اســت که رئیــس دولت در 

پیش گرفته است.
رئیس دولــت پیش از این هشــت 
دقیقه به احترام جــورج فلوید )مرد 
افسران  سیاهپوستی که به دســت 
پلیس سفیدپوست در ایاالت متحده 
به قتل رســید( زانو زده بود، اما از نام 
بردن از ایدئولــوژی که موجب قتل 
یک معلم در فرانســه شده است سر 

باز می زند.
المورو می گویــد: »هر نــوع نقد از 

دین در دایره درک جاســتین ترودو 
از مفهــوم چندفرهنگی نمی گنجد: 
او حتــی سکوالریســم را، کــه نظر 
مشــترک فرانســه و کبک اســت، 
عامل بیگانه ســتیزی، جداســازی و 
ایده  او  اسالم هراســی می داند. دین 
چندفرهنگی اســت، و همین باعث 
می شــود که تفاوتی میان اســالم و 

اسالمیزم نبیند.«
حزب لیبرال در سال 20۱۷ الیحه ای 
در مجلس عوام به تصویب رسانده که 
نژادپرستی  و هرگونه  »اسالم هراسی 
و تبعیض سیســتمیک مذهبی« را 
محکوم می کند. هدف بارز این الیحه 

جلوگیری از هرگونه نقد از اسالم بود.

مکرون حمایت  از  باید  »کانادایی ها 
کنند، هرچند که ترودو از این کار سر 

باز می زند.«

هفته گذشــته، ستون نویس »گلوب 
انــد میل«، همــگان را به حمایت و 
پشتیبانی از فرانســه و شهروندانش 
دعوت کرد: »کانادایی ها باید از مکرون 
حمایت کنند، هرچنــد که ترودو از 
این کار سر باز می زند.« ستون نویس 
»گلوب انــد میل« می نویســد که 
در موضــوع حمایــت از آزادی بیان 
نمی توان موضعــی دوپهلو گرفت. از 
نظر او، نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
بدون شــک موضع خود را مشخص 
کرده اند: موضعی کــه در حمایت از 
آزادی بیان نیست. »این بحث جای 
)اظهار نظرهای( دوگانه نیست. وقتی 
ترودو از آقای مکرون در دفاع از آزادی 
بیــان حمایت نمی کنــد، معنی اش 
این اســت که قعدتا در جبهه آقای 
اردوغان ایستاده که پرچم دار دفاع از 
افراط گراهای اسالمیست است. سفر 
بازدید ترودو نیســت چیزی را عوض 

نخواهد کرد.«
ستون نویس »گلوب اند میل« در ادامه 
به شــرح مباحثی می پردازد که در 
سایه رویدادهای اخیر در کانادا شکل 
گرفته و شهروندان و سیاستمداران را 

نسبت به آزادی بیان مشکوک کرده.
»کاریکاتورهای پیامبر اســالم اصال 
محترمانه نبودنــد. باید قبول کنیم، 
نیت از این کاریکاتورها دقیقا همین 
)بی احترامــی( بوده. هیــچ دینی از 
مصون  طنزشان  و  کاریکاتوریست ها 
نیست. و خدا را شکر که اینطور است!
اگر حــق آزادی بیــان را محدود به 
شــرایطی همچون »احترام« بدانیم، 
آن را زایل کرده ایم. دلیل اینکه قانون 
اساسی از آزادی بیان حمایت می کند 
دقیقا همین اســت که ســخنی که 

معنی دار باشد عموما جنجال برانگیز 
اســت. طبق بخش ۳۱۹ قانون جزا، 
این دادگاه اســت کــه باید تصمیم 
بگیرد آیا نظر بیان شده در محدوده 
»اظهارات تنفرآمیز« قرار می گیرد یا 
نه. خوشبختانه در کانادا آستانه تحمل 
باالست. و دموکراسی وابسته به آزادی 
بیان اســت. این دومین بار در چند 
هفته گذشته اســت که دولت ترودو 
تصمیم گرفته به نام »نزاکت سیاسی« 

)political correctness( ارزش ها را 
نادیده بگیرد. استاد دانشگاه اوتاوا به 
دلیل استفاده از عبارت »کاکا سیاه« 
در کالس آنالین اخراج شد، و ترودو و 
قائم مقام نخست وزیر، کریستیا فریلند، 
تصمیم گرفتند بیانیه هایی جانانه در 
محکومیت نژاپرستی سیستمیک، و نه 
در حمایت از اصل آزادی آکادمیک، 
صــادر کننــد. تصیمیماتــی از این 
دست، فرار رو به جلو و طفره رفتن از 
رویارویی با موضوعات مشکل است.«

ژورنــال دو کبــک نهایتــا اینطور 
نتیجه گیــری می کنــد: کلماتی که 
آقای ترودو – و کسانی که در جبهه 
ایدئولوژیک مشابه قرار دارند – استفاده 
می کنند یا نمی کنند بسیار معنی دار 
است. این کلمات از آبشخور جهانبینی 
بر می خیزد کــه آزادی بیان در آن با 
مراعــات و رواداری همراه شــده که 
افراط گرایان از قضا به خوبی می دانند 

چطور از آن سواستفاده کنند.
دفاع از این جهانبینی، این ایدئولوژی، 
بــه این معنی اســت کــه برخی از 
کاریکاتوریســت ها و معلم ها که در 
تنگنای محدودیت آزادی بیان گرفتار 
شــده اند  – یا حتی کســانی که از 
آزادی بیان بهــره می برند – قربانی 
اعمال تروریست ها خواهند شد. خواه 
اسالمیست باشد یا دیگر جریان های 

تندرو.

با هدف تأثیرگذاری بیشتر روی مردم: 
تمرکز بیشتر ارتش کانادا بر تبلیغات

مداد- به گزارش »اتاوا سیتیزن«، ارتش کانادا در نظر دارد سازمان جدیدی 
برای استفاده از تبلیغات و سایر راهکارهای قابل استفاده جهت تأثیرگذاری 

بر کانادایی ها ایجاد کند.
طرح فوق در حالی اجرایی خواهد شــد که نیروهــای کانادایی بیش از 
یک میلیــون دالر برای آموزش افســران روابط عمومــی ارتش در مورد 
تکنیک های اصالح رفتار خود هزینه کرده اند. طبق اطالعات مندرج در سند 
منتشرشده در اکتبر 2020، این سازمان، گروه ارتباطات استراتژیک دفاعی 
جدید نام داشته و منافع ملی را با استفاده از فعالیت های دفاعی به منظور 
تأثیرگذاری بر نگرش ها، اعتقادات و رفتارهای مخاطبان پیش خواهد برد. 
مخاطبان چنین اقدامی، عموم کانادایی ها و همچنین کشورهایی هستند 

که نیروهای نظامی کانادا به آنجا اعزام می شوند.
گفتنی است این ســند در حال حاضر به صورت پیش نویس است اما در 
مورد برخی از جنبه های این طرح مطالعات کافی انجام شــده و برخی از 
تکنیک های به کاررفته در آن قبالً در بین مردم کانادا آزمایش شده اند. باید 
در نظر داشت که این طرح آزمایشی دارای مخالفانی جدی نیز بوده و برای 
نمونه روز یک شنبه هارجیت ساجان، وزیر دفاع در این رابطه اعالم کرد که 
این طرح، حداقل در حال حاضر، مجاز به ادامه کار نیست؛ زیرا نگرانی هایی 

در مورد برخی از این فعالیت های نفوذی و تبلیغاتی مطرح شده است.
گفتنی اســت این ابتکار همچنین شــامل ایجاد یک توانایی تحقیقاتی 
جدید برای تجزیه وتحلیل و جمع آوری اطالعات از حساب های رسانه های 
اجتماعی کانادایی ها، سازمان های غیردولتی، صنعت و رسانه های خبری 
خواهد بود. بخشــی از ارتش کانادا پیش ازاین و در اوایل سال جاری این 
قابلیت را آزمایش کرده اند. مهم ترین مسائل و چالش های پیش رو در این 
طرح، مواردی همچون حفظ اسرار نظامی و توجه به حریم خصوصی افراد 

است که باید موردتوجه قرار گیرد.
بر اســاس یک گزارش که در ماه ژوئیه منتشرشــده بود، مشخص شد 
که ارتش برای جلوگیری از نافرمانی مدنی مردم کانادا در هنگام شــیوع 
ویروس کرونا، یک کمپین تبلیغاتی را برنامه ریزی کرده است. این کارزار 
از روش های تبلیغاتی مشــابه که در طول جنگ در افغانســتان استفاده 
می شد همچون کامیون های بلندگو برای انتقال پیام های دولت بهره برداری 
می کرد اما پس از ابراز نگرانی در مورد اصول اخالقی این روش ها، عملیات 

تبلیغاتی فوق متوقف شد.

قدردانی مکرون از لوگو در حمایت 
از مسئله آزادی بیان

»فرانســوا لوگو« وزیر اول کبک، روز 
سه شنبه سوم نوامبر، از این موضوع 
ابراز خرســندی کرد کــه »امانوئل 
مکــرون« رئیس جمهور فرانســه در 
تماســی تلفنــی از حمایتی که وی 
)لوگو( در قضیه آزادی بیان از دولت 
فرانسه به عمل آورده، قدردانی کرده 

است.
بــه گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونتــرال، لوگو در یک پیام توئیتری 
نوشــت: »مکرون از حمایت بی قید و 
شــرطی که من در موضع گیری وی 
در دفاع از آزادی بیان به عمل آوردم، 
از من قدردانی کــرد. هر دو ملت در 
قبال این ارزش بنیادین )آزادی بیان( 

مواضع مشترکی دارند.«
وزیــر اول کبــک روز دوشــنبه از 
موضعی که رئیس جمهور فرانسه در 
قضیه آزادی بیان در رابطه با انتشــار 

کاریکاتورهای پیامبر اسالم اتخاذ کرده 
بود، آشکارا حمایت کرد. به این ترتیب 
او »مخالفت کامل« خود را با موضعی 
ترودو« نخست وزیر  که »جاســتین 
کانــادا در همین رابطــه اتخاذ کرده 
بود، نشــان داد. ترودو در واکنش به 
موضع گیری مکرون در مسئله آزادی 
بیــان و اتفاقات خشــونت بار در پی 
انتشــار کاریکاتورهای پیامبر اسالم، 
تاکید کرد که آزادی بیان در مواقعی 
که ممکن است به احساسات و عقاید 

دیگران لطمه بزند، محدود است.
فرانســوا لوگو تصریح کرد: »من در 
این قضیه حمایــت کامل کبک را از 
رئیس جمهور فرانسه اعالم کردم. ما به 
عنوان نماینده مردم وظیفه داریم با 
صدای بلند اعالم کنیم که آزادی بیان 

قابل مذاکره نیست.«
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold
(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

با بیش از با بیش از 3030 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا

4640 Highland Blvd., North Van
$1,299,000

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

# 208-131 W.3rd St., North Van
$497,000

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

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

و اسکای ترن، دسترسی آسان به قلب داون تاون ونکوور

4150 Delbrook Ave., North Van
$2,198,000

306 33 West Pender Street, Vancouver

$568,000

2 3750 Edgemont Blvd.
North Vancouver

55 Maple Drive,
Port Moody

$2,059,000 $1,720,000
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

 بدون اطالع مشتریان،
شرکت سرمایه گذاری امالک بیش از پنج میلیون تصویر

 از خریداران کانادایی جمع آوری کرده است
پرژن میرور- تصویر پنج میلیون نفر از 
افرادی که برای خرید به مراکز بزرگ 
فروشگاهی کانادا مراجعه کرده بودند 
در اختیار شرکتی قرار دارد که مالک 
این مراکز خرید اســت. این تصاویر 
از طریــق دوربین هایی کــه داخل 
کیوســک های دیجیتال اطالعات در 
این مراکز و در اغلب شهرهای بزرگ 
کانــادا قرار دارند جمع آوری شــده 

است.
بر اساس تحقیقات جدیدی که توسط 
کمیسرهای حفاظت از حریم شخصی 
دولــت فــدرال کانــادا و دولت های 
استانی آلبرتا و بریتیش کلمبیا صورت 
گرفته، این تصاویر از طریق تکنولوژی 
تشخیص چهره و بدون اطالع و اجازه 
مشــتریان مراکز خرید گرفته شده 

است.
دنیــل تِرین، کمیســر حفظ حریم 
خصوصی فدرال کانــادا در بیانیه ای 
گفته است: »هیچ دلیلی وجود ندارد 
که خریداران مراکز بزرگ خرید انتظار 
داشته باشند تا تصاویرشان توسط یک 
دوربین مخفی ثبت شود یا اینکه این 
تصاویر از طریق تکنولوژی تشخیص 
چهره در جایی برای بررسی و تحلیل 

استفاده شود.«
وی اضافه کرده اســت: » عدم وجود 
رضایت معنادار به ویــژه با توجه به 
حساســیت داده های بیومتریک، که 
یــک ویژگی منحصر به فرد و دایمی 

از بدن ما و کلید احراز هویت ما است 
نگران کننده می باشد.«

بر اساس گزارشی که از تحقیقات به 
عمل آمده منتشر شده، تکنولوژی که 
از آن استفاده شده به عنوان »تجزیه 
و تحلیل ویدیویی ناشناس« شناخته 
می شود و عملکرد آن به این صورت 
اســت که تصاویر موقتی دیجیتال از 
چهره افرادی که در محدوده دید این 
دوربین ها قرار دارند را ثبت می کنند. 
ســپس با اســتفاده از نرم افزارهای 
تشــخیص چهره، ایــن تصاویر را به 
صورت داده هــای عددی بیومتریک 
از چهره هــای فردی تبدیل می کنند 
که مجموع ایــن تصاویر به رقم پنج 

میلیون رسیده است.
کمیســر حفاظت از حریم خصوصی 
فدرال کانادا گفته است که اطالعات 
حســاس شــخصی می توانــد برای 
تشــخیص افراد بر اساس مشخصات 
منحصر به فرد چهره آنها اســتفاده 

شود.
این گزارش همچنین اعالم کرده است 
که کمپانی کادیالک فِیرویو، سازنده 
و مالــک اغلب مراکــز خرید بزرگ 
کانادا  در طول مرحله آزمایشی این 
دستگاه ها در دو مرکز خرید حدود ۱6 
ساعت ویدیو همراه با صدا نیز ضبط 

کرده است.
کمپانی کادیالک فیرویو گفته است 
کــه از تکنولوژی تجزیــه و تحلیل 
ویدیوی ناشناس برای ارزیابی میزان 
رفــت و آمد افراد بــه مراکز خرید و 
ردیابی ســن و جنســیت خریداران 
استفاده کرده و از این اطالعات هیچ 
استفاده ای برای تشخیص هویت افراد 

نکرده است.

اســتدالل  کمپانــی همچنین  این 
کرده است که به خریداران از طریق 
اعالمیه هایی که روی درهای ورودی 
مراکز خرید نصب شــده هشدار داده 
شــده بود که برای حفظ » امنیت و 
ســالمت« آنها از دوربین اســتفاده 
می شــود و در آن اعالمیه ها آدرس 
وب ســایت این کمپانی برای اطالع 
از مقررات حفظ حریم خصوصی ذکر 

شده است.
اما بــه گفته کمیســر حفظ حریم 
خصوصی فــدرال کانــادا این کافی 
نیســت و اســتانداردهای الزم برای 
دریافت موافقت معنادار خریداران را 

ندارد.
سه کمیســر حفظ حریم خصوصی 
فدرال و استان های آلبرتا و بریتیش 
کلمبیا در بیانیه خود نوشته اند که : 
» افراد هنگام اســتفاده از راهنمای 
دیجیتال مراکز خرید به طور منطقی 
انتظار ثبت تصویر خود که از اطالعات 
شــخصی حســاس افراد می باشد و 
اســتفاده از آن برای تشخیص چهره 
بــرای اطالعات بیومتریــک و یا در 
جهت استفاده برای تشخیص سن و 

جنسیت خود را ندارند.«
این گروه سه نفره همچنین از نحوه 
ذخیره ســازی تصاویر پنج میلیون 
نفر از خریداران مراکز خرید نیز ابراز 

نگرانی کرده اند.
کمپانی کادیالک فیرویو گفته است 
که تصاویر گرفته شــده توسط این 
دوربین ها به طــور مختصر تجزیه و 
تحلیل شده و ســپس پاک شده اند. 
اما محققــان دریافته اند که اطالعات 
حساس بیومتریک جمع آوری شده 
از ایــن تصاویر در یک پایگاه مرکزی 

داده ای توســط یــک کمپانی دیگر 
ذخیره شده است.

در بیانیه ای که ســخنگوی کمپانی 
کادیالک فیرویو روز پنجشنبه برای 
شــبکه خبری سی بی سی فرستاده 
آمده است که اطالعات مورد بحث از 

سیستم این شرکت پاک شده اند. 
ِجس َســویج، ســخنگوی کادیالک 
فیرویــو گفته اســت: »مــا متعاقباً 
دیجیتال  کیوسک های  دوربین های 
اطالعات را غیر فعال کرده و داده ها و 
اطالعات عددی این تصاویر از سیستم 
ما پاک شده اند. ما نگرانی خریداران را 
جدی می گیریم و می خواهیم به آنها 
اطمینان دهیم که از نگرانی آنها مطلع 

هستیم.«
در این تحقیقات مشخص شده است 
که در پنج اســتان کانادا و در مراکز 
خرید از جمله مرکز خرید »پاسیفیک  
سنتر« در داون تاون ونکوور  استفاده 

شده است.
کمیسر حفظ حریم خصوصی بریتیش 
کلمبیا، مایکل مک ایووی به سی بی 
سی گفته اســت که او و همکارانش 
نمی توانند جریمه ای برای متخلفین 
این پرونده صادر کنند و پرونده های 
همانند این باید برای پاسخگو کردن 
متخلفین به مراجع قدرتمندتری در 

سطح استانی و فدرال ارسال شود.
وی گفته است که: »قوانین کانادا در 
این زمینه دارای نقص اســت و ما به 
عنوان کمیسر حفظ حریم خصوصی 
افراد هیچ مجوزی برای اعمال مجازات 
بر شرکت هایی که اطالعات شخصی 
افراد را مورد تعــرض قرار می دهند 
نداریم و این مسئله ای است که حتماً 

باید تغییر کند.«

»ارز دیجیتال« کانادا از مرحله آزمایشی گذر کرد
ایرانیان کانادا- ارز دیجیتال ملی کانادا 
در حال عبور از مرحله آزمایشی است 
و به زودی تبدیــل به یک محصول 

قابل ارائه خواهد شد.
در گزارش منتشر شده از سوی رویترز 
تیف مکلــم رئیس بانک کانادا گفت: 
»این نهاد در حال حاضر با همکاری 
اعضای جی۷ برای یک ارز دیجیتال 
بانک مرکزی برنامه ریزی می کند.«او 
افزود: »پروژه دالر دیجیتال در حال 
پیشروی اســت و به زودی از مرحله 
اثبــات مفهوم عبور کــرده و به یک 
محصــول قابل ارائــه تبدیل خواهد 
شــد.« با این وجود وی به عقیده او 
در حــال حاضر نیازی بــه یک دالر 

دیجیتال وجود ندارد.
طبق گفته مکلم نگرانی از پیشروی 
ســریع دیگر کشــور ها در این حوزه 
باعث شــده تا این نهاد مصمم شود 
کــه توان خود را بــرای ارائه یک ارز 
دیجیتال بانک مرکزی باال برده و در 
صورت لزوم بتواند این ارز دیجیتال را 

در اختیار مردم قرار دهد.
مکلم گفت: »اگر کشور دیگری یک 
ارز دیجیتــال بانک  مرکزی داشــته 
باشد و ما امکان آن را نداشته باشیم 
مطمئنا به مشکل خواهیم خورد، ما 
مسلما نمی خواهیم که از سوی کشور 

دیگری قافل گیر شویم.«
چین چندی پیش یوان دیجیتال را 
به صورت محدود روانــه بازار کرد و 
این ارز را در شنژن به 50 هزار کاربر 
منتخب هدیه داد تا بازخورد و نحوه 
عملکــرد آن را در آزمایشــی واقعی 

مشاهده کند.
چین  یکی از پیشرفته ترین کشور ها 
در حوزه فین تک و پرداخت  دیجیتال 
محسوب می شــود و همین موضوع 
باعث شــده تا کاربران در همان ابتدا 

بتوانند از ارز دیجیتال ملی برای خرید 
از بیشتر فروشگاه ها از طریق QR کد 

استفاده کنند.
در ماه آوریل نیــز اخباری مبنی بر 
آزمایش فرانســه روی ارز دیجیتال 
منتشر شد. براســاس این گزارشات 
بانک مرکزی فرانسه در حال آزمایش 
ارز دیجیتال بانک ملی است و با اینکه 
این طرح قرار نیست در نهایت به ارائه 
ارز دیجیتال برای عموم منتهی شود 
اما درصورت موفقیت آمیز بودن آن 
این روش جایگزینی برای سیســتم 
ســنتی مبادالت بین  بانکی و نهایتا 
پایه ای برای ارائه یورو دیجیتال خواهد 

بود.
بــا وجود اینکــه هنوز کشــور های 
گروه جی۷ )کانادا، فرانســه، آلمان، 
ایتالیا، ژاپن، انگلســتان و آمریکا( ارز 
دیجیتال ملی را که نسخه دیجیتال 
پول رایج محســوب می شــود ارائه 
نکرده انــد. اما پیشــتر در همین ماه 
هفت بانک مرکــزی )بانک مرکزی 
کانادا، انگلســتان، ژاپن، اروپا، خزانه 
داری آمریکا، ســوئد و سوئیس( در 
روز ۹ اکتبر به همراه بانک تســویه 

 )BIS( بین المللــی  حســاب های 
گزارشی را منتشــر کردند که اصول 
پایه الزم برای ارائه یک ارز دیجیتال 
بانک مرکزی را اعالم کرده بود. طبق 

این گزارش این اصول عبارتند از:
- موجودیت در کنار پول نقد و دیگر 
شکل های پول در سیستم پرداختی 

انعطاف پذیر و خالق.
- هرگونه معرفی باید از سیاست های 
الزم برای عدم آسیب به ثبات پولی و 

امورمالی پیروی کند.
- این ارز باید باعث نوآوری و بازدهی 

بیشتر شود.
سپس در این گزارش و برپایه اصول 
گفته شده این گروه ویژگی های اصلی 
هرگونه سیســتم ارز دیجیتال بانک 
مرکزی در آینــده را اینگونه توضیح 

می دهد:
- انعطــاف پذیــر و امــن از لحاظ 

یکپارچگی اجرایی.
- ســاده و قابل دسترســی با هزینه 

پایین یا بدون هزینه.
- وجود استاندارد  و چارچوب قانونی 

روشن.
- نقش مناسب برای بخش خصوصی 
و همچنین تشویق به رقابت و نوآوری.
اما در این گزارش گفته شده که فعال 
هیچکدام از ایــن بانک های مرکزی 
در زمان انتشار گزارش قصدی برای 
ارائه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی و 

اجرایی کردن این طرح ندارند.
طبق گفته مکلم برای عملی شــدن 
ارز دیجیتــال بانــک مرکزی به یک 
اســتراتژی »هماهنگــی جهانی« از 
ســوی دولت های عضو این گروه نیاز 
اســت تا بتوان ارز های دیجیتال را از 
دســت مجرمان و تبهکاران دور نگه 

داشت.

پیروزی مدیر ارشد هوآووی 
در پذیرش بررسی استدالل فریبکاری 

ایاالت متحده

مداد- به گزارش سی.بی.سی ، هفته 
گذشته  قاضی ناظر بر استرداد مدیر 
ارشــد هوآوی موافقت کرد تا وکالی 
اجرایی این شرکت ادعای خود مبنی 
بر تالش ایاالت متحده در مورد  گمراه 
کردن طرف کانادایی را آغاز کنند که 
برای منگ وانژو، مدیر ارشد هواووی 
پیروزی بزرگی محسوب می شود. در 
همین رابطه طی حکمی که به صورت 
آنالین منتشر شد، هدر هولمز رئیس 
دادگســتری اعالم کرد که ادعاهای 
خانم منگ وانژو در مورد ســوء رفتار 
روند ارتباط با دولت درخواست کننده، 

واقعیت دارد.
حکم هولمز بدین معنی اســت که 
وکالی منگ می توانند این ادعاها را 
به عنوان یکی از ســه موضوع اصلی 
مورد بحــث در ماه فوریــه در نظر 
بگیرند تــا قاضی را متقاعد کنند که 
کل پرونده باید به دلیل سوءاستفاده 

از روند دادرسی منتفی شود.
هولمز در حکم خود خاطرنشان کرد، 
ادامه دادرسی علیه منگ در صورتی 
امکان پذیر اســت که وکالی مدافع 
بتواند پرونده خود را مطرح کنند اما 
وی همچنین ممکن اســت راه حلی 
نه چندان مؤثر مانند قطع بخش هایی 
از سوابق را که نامعتبر تلقی می شود، 

در نظر بگیرد.
گفته می شــود منگ وانــژو، مدیر 
اجرایی هــواووی در مورد رابطه این 
شــرکت بــا Skycom در ایران به 

بانک HSBC دروغ گفته اســت. بر 
این اســاس مشــخص می شود که 
شرکت هواووی در مورد ادعای تسلط 
بر شــرکت Skycom  دروغ گفته و 
اظهارات منــگ در این رابطه خالف 
واقع هســتند و این مدیر شــرکت 
هــووای عالوه بر نقــض تحریم های 
اقتصادی ایاالت متحده علیه ایران به 
کاله برداری و توطئه در ایاالت متحده 

نیز متهم شده است.
وی سال گذشــته بنا به درخواست 
ایاالت متحــده و در ارتبــاط با نقض 
تحریم هــای این کشــور علیه ایران 
توسط شخص وی و شرکت هواووی 
در فرودگاه ونکوور دستگیر شد. البته 
منــگ وانژو هر دو اتهــام را رد کرده 
و آن ها را بی اســاس خوانده اســت. 
از آن زمــان تاکنــون خانم منگ در 
کانادا تحت محاکمــه قرار دارد تا در 
صورت اثبات گناهکاری وی، نسبت به 
تقاضای آمریکا برای استرداد او به آن 

کشور تصمیم گیری شود.
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

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

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Sotre with the Finest Men’s Clothing

Ready to wear Suits & Shirts
Custome made Suits & Shirts
Alteration & Wardrobe Consulting

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

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

سیاست های جدید 
گزینش مهاجران کبک 

در سال ۲۰۲1
دولت کبــک جزییــات گزینش و 
سیاست های مهاجرتی خود را به شرح 
زیر برای برنامه های مختلف مهاجرتی 
این استان طی اعالمیه رسمی  اعالم 

کرد.

1.برنامه های آزمایشی جذب کارگران 
ماهر و نیمه ماهر موقت در کبک

سه برنامه آزمایشی  جدید اخذ اقامت 
دائم برای دارندگان مجوز کار موقت 
در استان کبک  اعالم شد که گزینش 
خود را از آغاز ســال 202۱ شــروع 

خواهند نمود.
ظــرف ۴5 روز آینــده، دولت کبک 
قصد دارد با ارائه پیش نویش برنامه ها، 
نظــرات را در مورد این برنامه  ها قبل 

از شروع رسمی آنها جمع آوری کند.
اســامی ســه برنامه آزمایشی جدید  

مهاجرتی کبک به شرح زیر است:
- برنامه آزمایشــی بهیاران و کمک 

پرستاران؛مهاجرت به کبک
برنامه آزمایشــی جــذب نیروی   -
کار در بخش هــای هوش مصنوعی 
)AI( ، فناوری هــای اطالعاتی )IT( و 

جلوه های بصری؛
- برنامه آزمایشــی نیــروی کار در 

.)FP( صنعت  مواد غذایی
عالوه بر این ســه برنامه، برنامه های 
آزمایشــی جدید دیگــری نیز برای 
جــذب و تامین نیــروی کار در این 
استان در حال  تدوین هستند که در 

آینده اعالم خواهند شد.
دولت کبک قصد دارد  از طریق معرفی 
برنامه های آزمایشی مختلف نه تنها 
متخصصین ماهر و نیمه ماهری را که  
این استان با ویزای موقت کار در هر 
یک از مشاغل اعالم شده  مشغول به 
کار هستند  و عالقه مند به اخذ اقامت 

دائم هستند را مورد گزینش قرار دهد 
بلکه مســیر تامین نیروی کار  برای 
کارفرمایان کبکی را تسریع و تامین 

کند.
هر یک از این برنامه های آزمایشــی 
 550 گزینــش  ســهمیه  دارای 
درخواست در ســال بوده و دوره آن 
به مدت 5 ســال خواهد بود. اعضای 
خانواده  وابسته و همراه متقاضی  نیز 
موفــق به دریافت  برگــه اقامت  دائم 

کبک  خواهند شد.
برنامه آزمایشــی گزینش بهیاران و 
کمک پرستاران دارای سهمیه 550 
درخواســت است که به دنبال جذب 
نیروی کار حاضر در کبک که اقامت 

موقت کاری را دارند، است .
برنامه آزمایشی فرآوری مواد غذایی  
نیز  اختصاص به کارگران موقتی دارد 
که در کبک در این صنعت مشــغول 
به کار هســتند و از طریق این برنامه 
آزمایشــی و به پشــتوانه سابقه کار 
مرتبط در کبک    می توانند درخواست 

اقامت دائم  نمایند.
برنامه آزمایشــی، بخش های هوش 
و  اطالعــات  فنــاوری  مصنوعــی، 
جلوه های بصری نیــز اختصاص به 
کارگران موقتی دارد که در این زمینه 
برای یکــی از کارفرمایان کبک کار 
می کنند.    550 سهمیه تعین شده این 
برنامه  به مســاوات بین بخش هوش 
مصنوعی و دو بخش دیگر  تقســیم 
خواهد شــد. این پروژه آزمایشی به 
منظور جلب استعدادهای بین المللی 
کار در این بخش  ها و همچنین ایجاد  
اطمینان از ماندگاری کســانی که به 

طور موقت در کبک هستند،   است.
دوره دقیقی برای  بررسی درخواست  
این متقاضیان  اعالم نشده است و فقط 
در این اعالمیه اشــاره شده است که 

متغییر  درخواست  بررسی  دوره های 
هستند.

2. برنامه هــای خویــش فرمایی و 
کارآفرینی کبک

کبک همچنیــن اطالعات  محدودی 
را  در زمینــه بازگشــایی برنامه های 
خویش فرمایــی، کارآفرینــی کبک، 
شــرایط گزینش و ســهمیه تعیین 
شده  این دو برنامه را در اعالمیه خود 

منتشر کرده است:
  50 محــدود  پذیــرش  ســهمیه 
درخواســت اقامت دائم تحت برنامه 
خویش فرمایی از ۱ نوامبر 2020 تا 

۳0 سپتامبر 202۱
پذیرش محدود 25 درخواست اقامت 
دائم برای متقاضیان شــاخه نخست 
برنامه  کارآفرینی از ۱ نوامبر 2020 تا 

۳0 سپتامبر 202۱
شــاخه دوم برنامه کارآفرینی کبک  
برای ســال آینده بــه حالت تعلیق 
درآمــد، تا مورد بررســی و ارتقا قرار 

بگیرد.
معیارهــای انتخاب متقاضیان برنامه 
ماتریــس  و  کبــک   متخصصیــن 
امتیازبندی و لیســت مشاغل  برای 
متقاضیانی که از طریق  سیستم ابراز 
عالقه مندی آریما، یا سیستم مدیریت 

برنامــه مهاجرتی کبک، نســبت به 
تشــکیل پروفایل اقــدام    می نمایند 
همچنان تــا نوامبــر 202۱ معتبر  

خواهند ماند.

گزینش  ســهمیه  و  شــرایط   .۳
پناهندگان از خارج از کانادا

اداره مهاجــرت کبــک در خصوص 
درخواســت های پناهندگان خارج از 
کشور نیز مکانیزم و سهمیه جدیدی 

را به شرح زیر معرفی کرده است.
تعداد ۷50 درخواست  برای سهمیه 
پذیرش اسپانسرهای 2 تا پنج نفر به 
صورت  گروهی  ،  تحت برنامه گزینش 
پناهندگان از خــارج از کانادا تعیین 

شد.
مشخص نیســت که دوره محدودی 
برای ثبت درخواست ها در نظر گرفته 
شده است یا خیر! و یا اگر محدودیت 
زمانی برای ثبت درخواســت آنالین 
مطرح نیست قرعه کشی به چه صورت 

انجام خواهد شد؟
گزینــش از طریق درخواســت های 
اسپانســری پناهنــدگان از طــرف 
سازمان ها و ارگان های مختلف از اول 
نوامبر متوقف خواهد شــد. این اقدام 
به منظور تکمیل تحقیقات قانونی به 
دلیل اتهاماتی که برای برخی از این 

ســازمان های حمایت از پناهندگان  
مطرح است به حالت تعلیق درخواهد 

آمد.

4. سهمیه گزینش مهاجرین کبک 
در ســال 2021 به میزان  44۵00 تا 

حداکثر  47۵00  تعیین شد.

در تاریخ 2۹ اکتبر سیاست های دولت 
کبک در زمینه برنامه های مهاجرتی 
و ســهمیه گزینش برای سال 202۱ 
برای بخش دیگری  از برنامه مهاجرتی 

این استان  اعالم شد.
ایــن گزارش  قبــل از اعــالم برنامه 
مهاجرتی  کانادا برای دوره ســه سال 
آینده )202۱ تــا 202۳( که انتظار   
می رود به زودی اعالم شــود، منتشر 

شد. 
وزارت مهاجرت استان اعالم کرد که 
اهداف آن برای سال 202۱ همچنین 
شــامل یک طرح تــوازن مجدد »با 
پذیرش ۷000 نفر  اضافه تر از سهمیه 
اعالم شــده اســت، که نشان دهنده 
تعویق برخی از پذیرش هایی است که 
در سال 2020 به دلیل بحران کووید 

انجام نشده است.«
به نظر می رســد کبک قصد  دارد تا 
عقــب ماندگی  حاصــل از بحران در 
گزینش متخصصین مورد نیاز را که 
به موجب  بحران حــذف ۱۳000 تا 
۱۸000 درخواســت در سال 2020، 
بوجود آورد را در سال 202۱ جبران 

کند.

برای سال  کبک  پذیرش  اهداف   .۵
2021

سهمیه مهاجرت اقتصادی کبک برای 
سال 202۱، بین 2۷500 تا 2۹۳00 
پذیرش  تعیین شد که  تعداد 2۴200 
درخواســت از این تعــداد به برنامه 
متخصصین کبک اختصاص داده شده 

است.
سهمیه گزینش  برنامه های مهاجرتی 
تجاری  به میزان ۴۳00 درخواســت 
تعیین شــده است  که هنوز جزییات 
آن به طــور کامل برای هــر برنامه 

تجاری مشــخص نیست. در اعالمیه 
اخیر کبــک تنها ســهمیه محدود 
برنامــه خویش فرمایی و تنها یکی از 
شــاخه های برنامــه کارآفرینی را به 

میزان محدودی اعالم کرد.
حداکثر ۸00 پذیرش برای »ســایر 
بخش های اقتصادی« مانند پرستاران 
خانگی و سایر موارد تعیین شده است.
ســهمیه برنامه هــای کفالــت افراد 
خانواده، پناهندگی  و ســایر برنامه  ها 
نیز ۱0200  تعیین شده است که در 
سال آینده مورد پذیرش قرار خواهند 

گرفت.
طبق مفاد توافقنامــه کانادا- کبک، 
کبک قدرت انتخاب و گزینش همه 
مهاجران  برنامه های اقتصادی و تجاری 
و برخی از پناهندگان را  مستقال دارد.

به کسانی که در استان کبک پذیرفته   
می شــوند، گواهــی منتخب کبک 
یــا CSQ تعلق   می گیرد و ســپس   
می توانند برای دریافت ویزای اقامت 
دائم به دولت فدرال کانادا  درخواست 

خود را ارسال نمایند.
بر اســاس برنامه تنظیم شده کبک 
برای سال 202۱ این استان خواستار 
صدور بین 26500 تا ۳۱200 گواهی 
منتخب اســتانی  ))CSQ است که 
نسبت به ســال 2020، که دامنه آن 
بین   20۱00  و 2۴۷00 بود، افزایش 

خواهد داشت.
تخمین و تقسیم بندی صدور گواهی 
انتخاب استان کبک برای متقاضیان 
اقامت دائم برای سال 202۱ به شرح 

زیر است:
- نیروی متخصــص: بین ۱۹۴00 تا 

22۴00 نفر؛
- مهاجــران تجاری: بیــن ۱500 تا 

2۳00 نفر.
- سایر مهاجران اقتصادی: بین ۴00 

تا 600 نفر.
- پناهندگانی که در خارج از کشــور 
مــورد گزینش قــرار گرفته اند: بین 

۴۴00 تا ۴۷00 نفر؛
- ســایر مهاجــران: بیــن ۸00 تا 

۱200نفر
معصومه علی محمدی
نشریه هفته
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Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

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

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

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

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

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

دانشگاه تورنتو برترین دانشگاه کانادا شد
خبرکانادا- بر اساس آخرین رتبه بندی 
موضوعــات آمــوزش عالــی تایمز، 
دانشــگاه تورنتــو در ۱0  موضوع از 
میان ۱۱ موضوع، رتبه اول را در بین 
دانشگاه های کانادا به خود اختصاص 

داد.
دانشــگاه تورنتو یکی از ۹ دانشــگاه 
جهان اســت کــه در ۱0 موضوع یا 
رشته )از میان ۱۱ موضوع( در میان 
50 دانشــگاه برتــر رتبه بندی تایمز 
 Times Higher Education(
 )World University Rankings
قــرار گرفت؛ ایــن رتبه بنــدی روز 

چهارشنبه منتشر شد.
همچنین دانشگاه تورنتو در موضوعات 
»بالینی، پیش بالینی و بهداشت« که 
شامل پزشکی، دندانپزشکی و سایر 
موضوعات بهداشــتی است رتبه اول 
خود را در آمریکای شــمالی و رتبه 
ششم را در ســطح جهانی همچنان 

حفظ کرده است.
رئیس دانشگاه تورنتو، »مریک گرتلر«، 
در این باره گفت: » دانشگاه ما به خود 
می بالد که در میان گروه کوچکی از 

دانشگاه های جهان قرار گرفته است 
که در رشته های مختلف، دانشمندان 

جهانی تربیت می کند.«
او ادامه داد: » قدرت ما در رشته های 
مختلــف، یکی از دالیلی اســت که 
دانشگاه تورنتو چنین جایگاهی برای 
یادگیری، آموزش و کار کسب کرده 

است.«
در رتبه بنــدی تایمز برای مقایســه 
دانشگاه ها از ســیزده معیار استفاده 
می شود و عوامل مختلفی  بر اساس 
موضوعــات، مــورد ســنجش قرار 

می گیرند.
به طور کلی، تدریس، تحقیق و استناد 
مهمترین معیارهای بررسی هستند 
که هر کدام  نشــان دهنده حدود ۳0 
درصد از نمره دانشگاه هستند. بقیه 
رتبه دانشــگاه بــا معیارهایی مانند 
»چشــم انداز بین المللــی« و درآمد 
صنعت وابســته به نــوآوری تعیین 

می شود.
دانشگاه تورنتو توانست برای رتبه بندی 
موضوعی 202۱ تایمز در سه موضوع 
جایگاه خود را ارتقا بخشــد. این سه 

موضوع تجارت و اقتصاد )از رتبه 2۷ 
به 2۴(، علوم انســانی )از رتبه ۱۸ به 
۱5( و روانشناسی )از رتبه 22 به 2۱( 
بودند. همچنین این دانشــگاه در دو 
موضوع، موقعیت سال گذشته خود را 
حفظ کــرد و در چهار مورد رتبه اش 

کاهش یافت.
در کل، دانشــگاه تورنتــو در چهار 
موضــوع در  بین20 رتبه برتر جهان 
و در تمامی رشته ها جز یک موضوع 
مورد بررسی تایمز در بین ۳0 دانشگاه 

برتر در جهان قرار گرفت.
طبق نتایج حاصل از رتبه بندی تایمز، 
دانشگاه تورنتو رتبه اول کانادا و هجده 

جهانی را کسب کرده است.
موضوعی  رتبه بنــدی  در  همچنین 
 »QS World « دانشگاه ها توســط
در اوایل ســال جاری، این دانشــگاه 
کانادایــی در بین 50 دانشــگاه برتر 

جهانی در ۴۳ موضوع قرار گرفت.
عالوه بر رتبه بندی تایمز، این دانشگاه 
در رتبه بندی هــای دیگر نیز برترین 

جایگاه را در کانادا دارد.

استفاده از تجهیزات نظامی
 ساخت کانادا

 در جنگ قره باغ

تصاویر گرفته شده توسط خبرنگار روزنامه کانادایی »گلوب اند میل« در ارمنستان نشان می دهد که سالح های 
ساخت کانادا در حمالت هوایی علیه غیرنظامیان در منطقه ناگورنو قره باغ مورد استفاده قرار می گیرد، به گفته این 

روزنامه، این ها همان تجهیزاتی هستند که کانادا آنها را به ترکیه فروخته است.

روزنامه »گلوب اند میل« در گزارشی 
اعــالم کرد کــه یک عــکاس را به 
ارمنستان فرستاده است تا به منظور 
دســتیابی به مدرکی از این ادعا، از 

پهپاد سرنگون شده عکس بگیرد.
نیکــول پاشــینیان، نخســت وزیر 
ارمنستان هفته گذشته اعالم کرد که 
دولت وی در میان قطعات پهپادهای 
سقوط داده شــده در ناگورنو قره باغ، 
ترکش یک پهپاد ترکــی بیرقدار را 
بدست آورده اســت. وی در حساب 
کاربــری اش در فیس بوک نوشــته 
است که این شامل »واحد نوری فوق 

مدرن« ساخت کانادا است.
در  شــده  اســتفاده  تجهیــزات 
درگیری های اخیــر میان آذربایجان 
و ارمنســتان که در طــول یک ماه 
گذشته منجر به کشته شدن صدها 
تن از غیرنظامیان در منطقه ناگورنو 
قره باغ شــده است، این ادعا را مطرح 
کرده اســت که باکو از فناوری های 
نظامی ساخت کانادا که فروش آنها به 
ترکیه تحت محدودیت های شدیدی 
به تصویب رســیده اســت و آنکارا 
متعاقباً آنها را به آذربایجان داده است، 

استفاده می کند.
کلسی گاالگر، کارشناس کانادایی در 
زمینه ســالح و صادرات سامانه های 
هدف گیری، اظهار داشت که تجهیزات 
نشــان داده شده در عکس ها در واقع 
یک دوربین و دســتگاه هدف گیری 
"MX-15D" است که توسط شرکت 
"L3 HARRIS WISCAM" مستقر 
در شهر برلینگتون در استان انتاریو، 
کانادا تولید شــده اســت. وی افزود 
در حالی کــه با اولین نــگاه به این 
عکس می توان گفت که این حسگر 
“WISCAM” است، اما وجود عالمت 
“CMX-15D” بــه صراحــت ثابت 
می کند که این دستگاه ساخت کانادا 

است.
طرفداران کنترل تسلیحات می گویند 
»گلوب  کانادایی  روزنامه  عکس های 
اند میل« گواه دیگری است که نشان 
می دهد تجهیزات نظامی تصویب شده 
برای صادرات به ترکیه، به آذربایجان 
فرستاده شده است. آنها از دولت کانادا 
خواستند تمامی مجوزهای صادراتی 
که اجازه فروش تجهیزات هدف گیری 
و تصویربــرداری )L3 Harris( را به 

ترکیــه می دهد لغو کند. اما به گفته 
روزنامه، دولت کانــدا از پذیرش این 

پیشنهاد امتناع ورزیده است.
البته طبق قوانیــن داخلی و معاهده 
تجــارت جهانی تســلیحات، کانادا 
موظــف بــه جلوگیــری از انتقال 
تجهیــزات نظامی فروخته شــده به 
مشتریان، به طرف های دیگر است و 
باید در صورت اطالع از چنین واقعه، 
آن را به ســرعت مورد پیگیری قرار 

دهــد و مانع انتقال تجهیزات نظامی 
به کاربران غیر از مشتریان مورد نظر 
شود. این کشور همچنان مکلف است 
صادرات این گونه تجهیزات نظامی را 
که برای آسیب رساندن به غیرنظامیان 

استفاده می شود، متوقف کند.
یک مــاه پیش، اتاوا اعــالم کرد که 
وزارت امــور جهانی کانــادا ادعاهای 
ارامنه این کشور و طرفداران کنترل 
تسلیحات مبنی بر این که تجهیزات 
نظامی صادرشده از کانادا به ترکیه، به 
آذربایجان فرستاده شده است را مورد 
بررسی قرار می دهد. سپس در 6 ماه 
اکتبر گذشته، فرانسوا فیلیپ شامپاین، 
وزیر امور خارجه کانادا اعالم کرد که 
کشــورش تصمیم گرفته است تمام 
صادرات تسلیحات به ترکیه را تا پایان 
تحقیقات در مــورد این که آیا ترکیه 
برخی از تجهیزات نظامی ســاخت 
کانادار را به متحــدش آذربایجان به 
هدف حمایت از نیروهای آن کشــور  
برای جنگ در قره باغ فرستاده است 
یا خیر، بــه حالت تعلیق درآورد. وی 

افزود: با توجه به لزوم کنترل شــدید 
صادرات کانــادا و ادامه جنگ میان 
آذربایجان و ارمنســتان، دستور دادم 
تمام مجوزهای صــادارت تجهیزات 
نظامــی به ترکیه تــا هنگام تکمیل 
شدن ارزیابی ها و روشن شدن اوضاع 
به حالت تعلیق درآورده شــود. وزیر 
امور خارجه کانادا اظهار داشته است 
کــه به دنبال مطرح شــدن اتهامات 
استفاده از فناوری های نظامی کانادا 
در درگیری های قره باغ، وی دســتور 
به آغــاز تحقیقات در این زمینه داده 

است.
البته ســال گذشــته و پس از تجاوز 
نظامی ترکیه به شــمال سوریه برای 
حمله به گروه های ُکرد، اتاوا صادارت 
خود بــه ترکیه، به ویــژه تجهیزات 
نظامــی را متوقف کرد، امــا اتاوا در 
ماه مه گذشته، با صدور  مجوز هفت 
دستگاه MX-15D به ترکیه، صادرات 

خود را با این کشور از سرگرفت.
روزنامه »گلوب اند میل« پنج شــنبه 
گذشــته عکس هــای متعــددی از 

تجهیزات نظامی اســتفاده شده در 
جنگ قره باغ را به دفتر نخست وزیر 
کانادا و وزیر امورخارجه این کشــور 
فرستاده و این پرسش را مطرح کرده 
اســت که آیا مایل به لغو مجوزهای 
صادرات تجهیــزات نظامی و صدور 
نتایج تحقیقات هستند؟ و آیا ترودو 
از رئیس جمهور ارمنستان عذرخواهی 
می کند؟ در پاسخ، دولت کانادا گفته 
است که تحقیقات در این زمینه ادامه 

دارد.
در پاسخ به درخواست روزنامه»گلوب 
اند میل« برای اظهار نظر، ســفارت 
آذربایجان در اتاوا بدون اشاره به ذکر 
منشاء پهپادها، گفت دلیل استفاده از 
پهپادها در جنگ تالش برای کاهش 
تلفات غیرنظامیان اســت. ســفارت 
آذربایجان در اتاوا خاطرنشــان کرده 
است که پهپادها تنها برای هدف قرار 
دادن زیرســاخت های نظامی ارتش 
ارمنستان که به صورت غیرقانونی در 
خاک آذربایجان ایجاد شده اند، مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
از ســوی دیگر، این روزنامه چندین 
عکس از تجهیزات نظامی اســتفاده 
شــده در جنگ قره باغ را به سفارت 
ترکیه در اتاوا ارســال کرده، اما پاسخ 
ســفارت ترکیه بدون اشاره به انتقال 
فناوری های نظامی کانادایی به باکو، 
این بوده اســت که »آذربایجان حق 

دفاع از تمامیت ارضی خود را دارد.«
در همیــن حــال، شــرکت » ال  ۳ 
هاریــس تکنولوژیز«، شــرکت مادر 
آمریکایی »ال ۳ هاریس ویســکام«، 
تأکید کرد که این شــرکت به تمام 
قوانیــن و مقررات صادرات تجهیزات 
نظامی متعهد است. در بیانه ای صادره 
شده از سوی این شرکت آمده است 
که »ال ۳ هاریس ویســکام«، تمام 
قوانین و مقررات صادرات دفاعی که 
توسط دولت کانادا تصویب شده است 
را رعایت می کند و به همین دلیل، در 
صدد اتخاذ اقدامات فوری برای ایجاد 
هماهنگی با تعلیق صادرات تجهیزات 

نظامی کانادا به ترکیه، شده است.
انجی مجدی )ایندیپندنت فارسی(
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اپیدمی» اُِوردوز«
 در سایه پاندمی کرونا

هفتــه- خســارت ها و پیامدهــای 
گسترش اســتفاده از مواد افیونی در 
دوره پاندمی کرونا به طرز ملموســی 
افزایش یافته اســت؛ بــه طوری که 
طبق آمار رســمی، اپیدمــی اوردوز 
در برخی اســتان ها و مناطق کانادا 
بیش از پاندمــی کرونا قربانی گرفته 
است. بحرانی که چراغ خاموش و در 
سایه پاندمی کرونا در کانادا در حال 

گسترش است.
آثار و شواهد موجود در صحنه گویای 
همه چیز است: نزدیک پارکینگ یک 
نفر بی جان روی زمین افتاده اســت. 
کمی آن طرف تر کنار کوله پشتی اش 
یک سرنگ و یک شــریان بند دیده 
می شود. نیروهای امداد در راه هستند. 
»پییر فیلیون« )Pierre Filion( که 
از ۴ ســال پیش به عنــوان امدادگر 
فعالیت می کند، می گوید: »متاسفانه 
کاری،  شــیفت های  از  برخــی  در 
بیش ترین مــواردی که با آنها روبه رو 
می شویم، افراد قربانی اوردوز هستند. 
این روزها با انفجار موارد اوردوز روبه رو 
هســتیم. اورودوز بر خالف گذشته 
فقط به پارکینگ ها محدود نمی شود، 
بلکه درست مثل اپیدمی آنفلوآنزا به 
مغازه ها، خانه ها و حتی حمام ها هم 
کشیده شده است و همه جا آثاری از 

آن می بینیم«.

طال و فنتانیل

 )Timmins( »شهر معدنی »تیمینس
که ۴2 هزار نفر جمعیت دارد با بحران 
اوردوز روبه روســت. این شهر که در 
۷00 کیلومتــری تورنتو در شــمال 
شــرقی اونتاریو واقع شده، غنی ترین 
معادن طالی نیمکره غربی را پنهان 
کرده اما این روزهــا به کانون اوردوز 
مــواد افیونی در کانادا تبدیل شــده 
است. امسال صدها تماس برای نجات 
قربانیان اوردوز با مراکز اورژانس این 
شهر گرفته شده و به گفته مسئوالن 
بهداشــتی شــهر، این موارد نسبت 
به سال گذشــته دو برابر شده است، 
اما ایــن وضعیت فقــط منحصر به 
»تیمینس« نیســت؛ چرا که پاندمی 
کرونا بحران اوردوز را تقریبا در سراسر 

کشور تشدید کرده است.
قانونی  هویر«پزشــک  درک  »دکتر 
ارشــد انتاریو می گوید: »متاســفانه 
ما شــاهد افزایش باورنکردنی موارد 
مرگ ومیر ناشــی از اوردوز در انتاریو 
هســتیم و نرخ این مرگ ومیرها در 
دوره پاندمــی کرونا بیــن ۳5 تا ۴0 
درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 

گذشته است«.
فقط در ماه هــای آوریل، می و ژوئن، 
62۱ مورد مــرگ و میر بر اثر اوردوز 
مواد افیونی در انتاریو ثبت شده است. 
مقامات به خوبــی می دانند که آمار 
ســاالنه قربانیان اوردوز همین حاال 
نیز به مراتب سنگین تر از سال 20۱۹ 

است.
مقامــات تیمینس بــرای مقابله با 
بحران اوردوزهــا واقعا نمی دانند که 
چه تدابیری به اجرا بگذارند. هزاران 
ســرنگ آلوده به مواد افیونی تقریبا 
در همه جای شــهر روی زمین دیده 
می شــود. این در حالی است که تنها 
همین امســال، بهداشــت عمومی 
تیمینس بیش از ۳00 هزار ســرنگ 

توزیع کرده است.
»جرج پیری«شــهردار تیمینس، از 
این وضعیت کالفه و مایوس شــده 
است: »این بحران به تدریج دارد بافت 

اجتماعی شــهر ما را از بین می برد. 
بحران مواد افیونی یک فوریت و یک 
تراژدی سالمت اســت اما فعال همه 
نگاه ها به کووید۱۹ معطوف اســت. 
شرایط برای ما وخیم است و به کمک 
نیاز داریم«. شهردار تیمنس به خوبی 
می داند که اگر اوضاع به همین منوال 
پیش برود، برای اولین بار رکورد 50 
مورد مرگ ومیر ناشی از اوردوز تا پایان 
سال در این شهر شکسته خواهد شد.

مواد مخــدر بی کیفیت علت اصلی 
اوردوز

برای افراد معتاد شــرایط خطرناکی 
ایجاد شده اســت. بسیاری از آنهایی 
که مواد مخــدر مصرفی خود را پیدا 
نمی کننــد، بــه مواد دیگــری روی 
می آورند. بسته شدن مرزها تحت تاثیر 
پاندمــی کرونا، زنجیــره تامین مواد 
مخدر مصرفی در کانادا را مختل کرده 
است. برخی از مواد مخدر با ترکیبات 
جدیدی که به آنها اضافه می شــود، 
خطرناک تر شــده اند. »ماریو دوسو« 
مددکار اجتماعی، بــه خوبی به این 
خطر واقف است و می گوید: »اضافه 
کــردن حتی مقدار بســیار ناچیزی 
از برخی مخدرها )که حتی شــاید از 
دو بلور ریز نمک هم بیشــتر نباشد( 
می تواند به اوردوز و مرگ مصرف کننده 
منجر شود. »دوسو« یک اتوبوس را به 
رســتوران تبدیل کرده تا به معتادان 
خیابانی که در شــرایطی بسیار بدی 
قرار دارند، کمک کنــد. او می  گوید 
بیشتر از آن که ساندویچ تهیه کند، 
ســرنگ به معتادان داده و طی شش 
ماه بیش از ۱0 هزار سرنگ در میان 
آنها توزیع کرده اســت. این مددکار 
اجتماعی معتقد است مشکل تغییر 
ترکیبات مواد مخدر اســت و تقریبا 
همه مواد مخدری که در بازار ســیاه 
ساخته می شــوند، »فنتانیل« دارند 
اما مقدار آن را نمی توان تشــخیص 
داد و همین مسئله شرایط مصرف را 

خطرناک می کند.
دوســو افزود: »قاچاقچیــان از این 
منطقــه نیســتند. آنهــا گروه های 
جنایتکار سازمان یافته هستند که هیچ 
وجدانی هم ندارند. هر کسی می تواند 
قربانی موادمخدر بی کیفیت شود. من 
افرادی را می شناختم که از نظر پول 
در مضیقه نبودند اما بر اثر اوردوز جان 
باختنــد؛ چرا که مــواد مخدری که 

مصرف کردند، استاندارد نبود«.

درخواست کمک یک جامعه

»با قلبی آکنده از اندوه مرگ ناگهانی 
و دردناک پســر نازنین، خوش قلب 
و دوست داشــتی مان »رووان ویلیام 
کاتبرت« را در ســن 22 سالگی به 

دوستان و بستگان اعالم می کنیم«.
این جملــه آغازین آگهــی ترحیم 
»رووان کاتبرت« جوان است که نهم 
اکتبر در خانه پــدری اش در یکی از 
محله های تیمینس به نام »ســاوت 

پورکوپین« جان باخت.
در ایــن آگهی آمده اســت: »رووان 
برای رهایی از مشکل اعتیاد عزم خود 
را جزم کرده بود و در این مســیر از 
حمایت خانواده اش برخوردار بود. نام 
او در فهرست انتظار برای درمان بود 

که برای همیشه از میان ما رفت…«
بخش انتهایــی این آگهی ترحیم در 
واقــع فریاد درخواســت کمک یک 
جامعه است: »خانواده رووان امیدوار 

است که دیگر هیچ کس در شرایطی 
که به شدت به کمک نیاز دارد، انتظار 
نکشد تا خانواده و دوستانش چنین 

حادثه تلخی را تجربه نکنند«.
در شــهر »تیمینس« که اوردوز در 
آن به یک معضل فراگیر تبدیل شده 
اســت، فقط یک مرکز درمان اعتیاد 
وجود دارد که آن هم ۱0 تخت بیشتر 

ندارد.
»پییر فیلیــون« در پاســخ به این 
ســوال که چاره این معضل چیست، 
می گوید: »واقعا با شــرایط پیچیده و 
دشواری روبه رو هستیم. برای رهایی 
از این شرایط الزم است که طرح های 
کارشناســی شــده و موثری به اجرا 

گذاشته شود«.
بــرای مقابله با بحران مــواد افیونی 
در کانادا تاکنون گام هایی برداشــته 
شده است. این معضل ابتدا در اواخر 
سال های ۱۹۹0 در کانادا ظهور کرد 
و بــه تدریج بــا ورود »فنتانیل« به 
وخامت آن افزوده شد و طی ماه های 
اخیر تحت تاثیــر پاندمی کرونا ابعاد 

گسترده تری به خود گرفته است.
دیگــر دوره ای نیســت کــه دولت 
»استفن هارپر« برای مقابله با معضل 
مواد افیونی تــالش کرد اولین مرکز 
تزریق تحت نظر در کانادا )InSite در 

ونکوور( را تعطیل کند.
از ســال 20۱5 که لیبرال ها قدرت 
را در کانادا به دســت گرفتند، دولت 
فــدرال بــا در نظر گرفتــن برخی 
معافیت ها، اجازه ایجاد نزدیک به ۴0 
مرکز تزریق تحت نظــر از این نوع را 
در پنج استان کشور داد. با این حال 

نزدیک ترین مرکز تزریق تحت نظر به 
تیمینس هشت ســاعت تا این شهر 

فاصله دارند.
»ماریو دوســو« می گوید: »اگر یکی 
از ایــن مراکز این جا باشــد، بدیهی 
است که می توانیم زندگی های زیادی 
را نجات دهیم. ماهــی را هر وقت از 
آب بگیری تازه اســت. مسلما همه 
مصرف کننده ها به این مرکز نخواهند 
رفــت اما آنهایی کــه خواهند رفت، 
کمتر از بقیه با خطــر اُوردوز روبه رو 

خواهند بود«.
از بیــش از دو میلیون مورد مراجعه 
به مراکــز تزریق تحت نظر در کانادا، 
حتی یک مورد مرگ ناشی از اوردوز 
نیز در این مراکز گزارش نشده است. 
در این مراکز عالوه بر بررسی و نظارت 
بر کیفیت مواد مخــدر مصرفی، در 
صورت بروز مشــکل ناشی از مصرف 
بیش از اندازه، خدمات درمانی فوری 
به افراد ارائه می شــود و معتادان به 

مسیر درمان هدایت می شوند.
افزایش مرگ ومیرهای ناشی از اُوردوز 
مــواد افیونی در تیمینــس و دیگر 
مناطق، شــکاف عمیقی را که از نظر 
امکانــات و منابع موجــود در مراکز 
شهری بزرگ و جوامع کوچک درگیر 
این آفت مرگبار وجود دارد، به خوبی 

آشکار می سازد.
»جــرج پیری« شــهردار تیمینس، 
معتقد اســت شهرهای کوچک مثل 
تیمینس برای مقابله با معضل اعتیاد 
اعتبــارات الزم را از طرف دولت های 
اســتانی یا دولــت فــدرال دریافت 
نمی کنند. الزم اســت کــه مقامات 

برای تخصیص مناسب اعتبارات یک 
راهبرد عادالنه در پیش گیرند. البته 
الزم اســت که حمایت از شهرهای 
کوچک در این زمینه به ارائه خدمات 

ابتدایی محدود نشود.

روی جدید بحران

»پتی هاجو« وزیر بهداشــت فدرال، 
نمی توانــد نگرانی خــود را بابت این 
معضل پنهان کند. البته جز این هم 
انتظار دیگری نمــی رود زیرا هرچه 
باشد وزیر بهداشت فدرال باید از همه 
معضالت و مشکالت موجود در بخش 
بهداشت و درمان کشور اطالع داشته 
باشــد. »هاجو« اذعــان می کند که 
»اوردوز یک مشکل ویرانگر است که 
هیچ یک از اقشار جامعه از گزند آن در 
امان نیستند. همه باید بدانند که هیچ 
قشــر و گروهی در جامعه نمی تواند 
بابت این قضیه خیالش راحت باشد«.

»هاجو« که ســال گذشــته تصدی 
وزارت بهداشــت را به دست گرفت، 
مدت ها بــرای درمان معتادان تالش 
کرده و حتی راهبــرد مدیریت مواد 
مخدر در شهر »تاندر بی« در شمال 

انتاریو را نیز خود او ارائه کرده است.
به گفته وزیر بهداشــت، آمار نشــان 
می دهد که شــمار زیادی از جوانان 
کانادایی که یک کار ثابت هم دارند، 
قربانی اوردوز می شوند؛ در حالی که 
اکثر مردم از معتادان تصور و ذهنیت 

دیگری دارند.
»پتی هاجو« ادامــه داد: کمک ها و 
خدماتی که برای مقابله با معضل اعتیاد 

در نظر گرفته شــده است، با اوضاع 
موجود انطباق ندارد. در حال حاضر 
بیشتر توجهات معطوف به معتادان 
خیابانی اســت نه مصرف کنندگانی 
که کار ثابت، درآمد مناسب و سرپناه 
دارند و در خانه خودشان بر اثر اوردوز 
می میرند. الزم است که برای حل این 
مشکل راه حل های مناسبی پیدا شود. 
اما چگونــه و با چه ابزارها و امکاناتی 
می توان روند موجود در برخی مناطق 
مانند تیمینس را معکــوس کرد تا 
معتــادان بتوانند بحران پاندمی را به 

سالمت پشت سر بگذارند؟
پیش از پاندمی کرونا، هر دو ســاعت 
یک نفر بــر اثر اوردوز مواد افیونی در 
کانادا جان می باخت، اما با به روزشدن 
این آمار، مسلما تابلوی تاریک تری از 

این وضعیت ترسیم خواهد شد.
به نظر می رســد وزیر بهداشــت دل 
پُری از برخی دولت های استانی دارد. 
اصرار دولت های استانی محافظه کار به 
این که باید با معضل اعتیاد به عنوان 
یک مشکل جنایی برخورد کرد، خون 
»خانم هاجو« را به جوش آورده است. 
او می گوید: »در انتاریو، آلبرتا، منیتوبا، 
ساسکاچوان و برخی استان های دیگر، 
پیش داوری های زیادی درباره مصرف 
مواد افیونی وجود دارد. این استان ها 
مایل نیســتند اعتیاد را یک مشکل 
سالمت عمومی قلمداد کنند و مشکل 
اصلی در مقابله با این معضل، همین 
رویکرد نادرســت است. این رویکرد، 
تالش هــای دولت فدرال را برای حل 
معضل اعتیاد مختــل می کند. الزم 
اســت که همه اســتان ها به بحران 
اعتیاد از منظر سالمت عمومی نگاه 
کنند تا بتوانیــم حمایت از معتادان 

تقویت کنیم«.

ترس از بیمارستان

»نالوکســان« داروی ضدمخدری که 
به عنــوان پادزهــر در درمان موقت 
اوردوز مخدرها اســتفاده می شود و 
در اختیار مراکز اورژانس است. با این 
حال مشکل دیگری که برای کمک به 
معتادان دچار اوردوز وجود دارد، این 
اســت که آنها از بیمارستان وحشت 
دارند. آنها به هیچ وجه حاضر نیستند 
که چنیــن چیزی در پرونده شــان 
ثبت شــود؛ چرا که از پیامدهای آن 
و رفتارهــای تبعیض آمیز بعدی بیم 
دارند. البته فشارها برای جرم زدایی از 
معضل اعتیاد در حال افزایش است. 
در »بریتیــش کلمبیــا« که بیش از 
۱000 نفر از آغاز پاندمی تاکنون بر اثر 
اوردوز جان باخته اند، »جان هورگان« 
وزیر اول استان در این زمینه دست به 

کار شده است.
انجمن روسای پلیس کانادا نیز اواسط 
تابســتان با مشــاهده آمار فزاینده 
مشکالت ناشی از مصرف مواد مخدر 
پیشنهاد کرد که صرف داشتن مواد 

مخدر جرم قلمداد نشود.
»بنژامــن پرن« مشــاور امور حقوق 
کیفــری در دولت »اســتفن هارپر« 
نیز در این زمینه دیدگاه مشــابهی 
دارد. »پــرن« امروز بر خالف دوره ای 
که در دولــت محافظــه کاران بود، 
جزم اندیشــی آنها را مبنی بر این که 
مواد مخدر غیرقانونی منجر به جنایت 
و تباهی می شــود و باید آن را ریشه 
کن کرد، قبول ندارد و از این مسئله 
متاسف است که چرا همان زمان این 
دیدگاه را زیر سوال نبرده است. او که 
امروز استاد حقوق »دانشگاه بریتیش 
کلمبیا« اســت می گوید با مطالعات 
و تجربیاتی که داشــته به این نتیجه 
رسیده که »جنگ با مواد مخدر یک 

جنگ از پیش باخته است«.

منبع: وبسایت رادیو کانادا

علیرغم نگرانی اهالی منطقه،  شورای شهر ونکوور 
محل جدید  »تزریق امن معتادان« در ییل تاون  را تایید کرد

ایرونیا- انتخاب یک محل جلوگیری از 
اوردوز در ییل تاون بحث برانگیز شده 
اســت. تمام اعضای NPA  شــورای 
شــهر ونکوور علیه این محل واقع در  
تقاطع خیابان های هلمکن و سیمور 
رای دادند، اما راه اندازی آن با اکثریت 

نادر ۷-۴ تصویب شد.
ســارا کربی-یانگ عضو شورای شهر 
گفــت موقعیت این مکان درســت 

نیست.
او گفــت: »ما به محل هــای تزریق 
ایمن بــاور داریم، به عرضه ایمن باور 
داریــم، اما حس نمی کنیم داشــتن 
موقعیتی نزدیک زمین بازی کودکان 
و یک مرکز مراقبت روزانه درســت 
باشد، مخصوصا با توجه به استرسی 
که محلــه از همین حاال دارد تحمل 

می کند.«
او اضافه کرد مســئوالن بهداشت به 
شورای شهر گفته اند که راه اندازی این 
مکان میزان خدمات ارایه شده را هم 
افزایش نمی دهد چون قبال یک مکان 

سیار در سن پالز وجود داشت.
این مــکان تحت حمایت شــهردار 
کندی استوارت بود. وی در بیانیه ای 
گفــت: »امــروز، NPA حمایــت از 
خدمات ضروری کاهش آســیب ها را 
رها کرد و به جای آن یک پاسخ ضد 
علمی و تفرقه برانگیز را انتخاب کرد 
که در دوران بحران مسمومیت مواد 
مخدر، ساکنان آسیب پذیر را به خطر 

می اندازد.«
ســاکنان ییل تــاون تــا بــه حال 
بارهــا گفته انــد که میــزان جرایم، 

بی نظمی هــای خیابانی و اســتفاده 
آشکار از مواد مخدر در منطقه افزایش 
داشته است. در جوالی، پلیس حضور 
خــود در منطقه را در پاســخ به این 

اعتراض های عمومی افزایش داد.
ایــن رای در حالــی صادر شــد که 
قانونی  ســازمان خدمات پزشــکی 
بریتیش کلمبیــا در همان روز اعالم 
کرد ۱2۷ نفر در ماه سپتامبر به خاطر 
اوردوز مــواد مخدر جان خــود را از 

دست دادند.
تا اینجا در سال 2020 بیش از هزار 
نفر در بریتیش کلمبیا به این خاطر 
جان خود را از دســت داده اند. تعداد 
کل مرگ و میر در هشــت مــاه اول 
امسال بیش از کل سال 20۱۹ بوده 

iroonia.ca .است
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي  و 
اجتماعي و فرهنگی

 بنیاد ایران و کانادا

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

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

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

بنیاد کانادا و ایران

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

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

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

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

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

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی

 برگزار میکند: دوره دوم برنامه ویژه بانوان متخصص مهاجردر کانادا که دارای 
کارت اقامت دایم میباشند در این برنامه طی سه جلسه با برنامه ریزی حرفه 
ای واصول کاریابی آشنا خواهید شد. این برنامه فرصتی است برای گسترش 
شبکه ارتباطی و تبادل نظر.  محتوای جلسات: - شناخت اهداف و راههای 
برنامه ریزی بهینه کاریابی - بازنگری مهارتها و تواناییها همراه با روشهای 
کاریابی سیستماتیک در کانادا - آشنایی با بانوان مهاجرموفق در کانادا 

و فراز و نشیبهای این مسیر
روزهای پنجشنبه ساعت ۱0 صبح تا ۱2 ظهر
در تاریخ ۱2 و ۱۹ و 26 نوامبر بصورت آنالین 

بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ، لطفا ثبت نام فرمایید. شماره تماس: 
60۴۹۸۸2۹۳۱  داخلی 26۳ شادی اشتری

لطفا نام کامل و شماره تلفن خود را بگذارید و یا ایمیل فرمایید:
shadya@nsms.ca

این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد.

www.scholarships.uottawa.ca/p/a/214718/   www.civicic.com 

 PS 752 رس تحصیلی دانشگاه اتاوا برای بزرگداشت یاد جانباختگان پرواز بو   
Nalini Perera Little Lotus Scholarship for Iranian Students \ 

.

دانشگاه اتاوا بیاد سھ تن از دانشجویان ایرانی این دانشگاه بنام ھای مھربان بدیعی اردستانی، سعید کدخدازاده کاشانی و آلما اوالدی کھ  
در پرواز خط ھوایی اکراین   PS 752   جان خود را از دست دادند، بورس تحصیلی سالیانھ ای بھ مبلغ  20.000 دالر اختصاص 
داده  است. این بورس بھ دانشجویان مقطع فوق لیسانس اختصاص دارد و برای دانشجویان ایرانی واجد شرایط در نظر گرفتھ شده 

است 

 

دانشگاه اتاوا از کانون ھمکاری ھای اجتماعی ایرانیان  ((Civic IC) (Civic Association of Iranian-Canadians)خواستھ است تا  
بھ اطالع دانشجویان ایرانی واجد شرایط رسانده شود  تا برای این بورس تحصیلی درخواست نمایند .موعد بستھ شدن درخواست در  فرم 

یازدھم نوامبر تمدید شده است.  دانشگاه اخر اکتبراعالم شده است،  کھ با تماسی کھ کانون با دانشگاه اتاوا داشتھ است، این تاریخ تا 
شرایط انتخاب دانشجو برای این بورس تحصیلی در لینک اینترنتی پایین صفحھ آ مده است.  

این بورس تحصیل بنام بورس تحصیلی  “نالینی پررا” نامیده شده است. او یک   آرشیتکت و بعدا کارشناسی ارشد روابط بین الملل و  
برنده مدال طالی پیانوی کالسیک از کالج موسیقی لندن بود کھ بعدا   در بخش آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد  فعالیت داشت  و  

۳۷ سال  نیز در  خدمت  دولت فدرال کانادا بود . او در کانادا در بخش ھای برنامھ ریزی شھری و امور بومیان و توسعھ شمال 
کانادا  و کار در آژانس توسعھ بین المللی کانادا )CIDA(، کار با NGO ھا و دانشگاه ھا در برنامھ ھایی مانند تبادل جوانان ، بورسیھ 

ھای  تحصیلی و تغییرات محیطی و آب و ھوا فعالیت  داشتند.    
تخصیص این  از دانشگاه اتاوا و نالینی پررا برای   و جامعھ ایرانیان کانادا (Civic IC) کانون ھمکاری ھای اجتماعی ایرانیان 

 تشکر می نماید.  PS 752 بیاد جانباختگان پروازھ ارزشمند بورسی

این بورس تحصیلی اقدام نمایند و اگر سوالی در این مورد دارند با  ما از دانشجویان عالقھ مند درخواست می کنیم کھ برای دریافت  
 .ما یا با دانشگاه اتاوا بورس مذکور تماس بگیرند
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   سعید کدخدازاده کاشانی و آلما اوالدی کھ   ،بنام ھای مھربان بدیعی اردستانی بیاد سھ تن از دانشجویان ایرانی این دانشگاهاتاوا دانشگاه 

دالر اختصاص داده   20.000بورس تحصیلی سالیانھ ای بھ مبلغ   ،جان خود را از دست دادند   PS 752   در پرواز خط ھوایی اکراین
  .ن مقطع فوق لیسانس اختصاص دارد و برای دانشجویان ایرانی واجد شرایط در نظر گرفتھ شده استاست. این بورس بھ دانشجویا

 
خواستھ است تا   ((Civic IC) (Civic Association of Iranian-Canadians) دانشگاه اتاوا از کانون ھمکاری ھای اجتماعی ایرانیان
موعد بستھ شدن درخواست در   .ا برای این بورس تحصیلی درخواست نمایندبھ اطالع دانشجویان ایرانی واجد شرایط رسانده شود ت 

   . این تاریخ تا اخر نوامبر تمدید شده است ، با تماسی کھ کانون با دانشگاه اتاوا داشتھ استکھ  ، فرم دانشگاه اخر اکتبراعالم شده است 
 . استشرایط انتخاب دانشجو برای این بورس تحصیلی در صفحھ ضمیمھ آمده 

 
آرشیتکت و بعدا کارشناسی ارشد روابط بین الملل و   او یک  نامیده شده است.  نالینی پررا” “ بنام بورس تحصیلیبورس تحصیل  این

و   فعالیت داشت  در بخش آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد بود کھ بعدا    برنده مدال طالی پیانوی کالسیک از کالج موسیقی لندن
در بخش ھای برنامھ ریزی شھری و امور بومیان و توسعھ شمال کانادا   بود . او در کانادا مت  دولت فدرال کاناداخد  نیز در سال  ۳۷

ھا و دانشگاه ھا در برنامھ ھایی مانند تبادل جوانان ، بورسیھ ھای   NGO ، کار با (CIDA)و کار در آژانس توسعھ بین المللی کانادا
 .   داشتند فعالیت ا تحصیلی و تغییرات محیطی و آب و ھو

 
تخصیص این  از دانشگاه اتاوا و نالینی پررا برای   و جامعھ ایرانیان کانادا (Civic IC) کانون ھمکاری ھای اجتماعی ایرانیان  

 تشکر می نماید.  PS 752 بیاد جانباختگان پروازھ ارزشمند بورسی
 
این بورس تحصیلی اقدام نمایند و اگر سوالی در این مورد دارند با  ما از دانشجویان عالقھ مند درخواست می کنیم کھ برای دریافت  

 .ما یا با دانشگاه اتاوا بورس مذکور تماس بگیرند
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امروز در تاريخ
اولتيماتوم تند شاپور دوم به امپراتوري روم

سوم دسامبر سال 359 ميالدي امپراتور روم، كنستانتيوس 
دوم اولتيماتوم شـــديد اللحني به اين شـــرح از شاپور دوم 

(ذواالكتاف) شاه وقت ايران از دودمان ساسانيان دريافت كرد:
      "پـــس از تحيّـــت ...، آگاه باش كه طبق اســـناد و

 مكتوب هاي موجود و نوشته هاي مورخان، اراضي و سرزمين هاي 
آن سوي رود خانه استرومون تا مرز مقدونيه متعلق به ايران بوده 
است. آن امپراتور بايد آنجا را از نيروهاي مسلح خود تخليه كند 
تا ماموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع كردن ماليات و تمشيت 

امور بپردازند.
 اگر فرستاده منـ  حامل اين يادداشت، دست خالي باز 
گردد، پس از پايان زمســـتان دستور خواهم داد كه ارتش اين 

سرزمين ها را با توسل به زور پس بگيرد ....
     از آميدا (شهر آمِدـ  دياربكر)ـ  شاه
   « اين سند كه از آرشيو امپراتورى روم به دست آمده در 

كتاب هاى تاريخ قرون قديم مندرج است.»
تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي در رفراندم

12آذر ماه 1358 رفراندم قانون اساسي جمهوري اسالمي 
كه در دو روز متوالي انجام شده بود پايان يافت و ايران داراي يك 
قانون اساسي تازه شد. در رفراندم 12 فروردين همين سال نظام 

سلطنتي كهن ايران لغو شده بود.
زني كه عرض درياي مانش را با شنا طي كرد

بانو «گرترود ادرل»كه 16 اوت ســـال 1926 به عنوان 
نخستين زن عرض كانال مانش را در 14 ساعت و 31 دقيقه شنا 
كرد و با شنا از فرانسه به انگلستان رفت يكم دسامبر 2003 در 
98 ســـالگي درگذشت. وي در زادگاه خود، ايالت نيو جرسي 

آمريكا فوت شد.
نخستين عمل پيروزمندانه پيوند قلب

12 آذرماه 1346 براى نخســـتين بار در تاريخ پزشكى، 
دكتر كريستيان بارناردجراح قلب و تيم او در بيماستان «گروت 
شور»شهر كِيپ تاون در جمهورى فدرال آفريقاى جنوبى عمل 

پيوند قلب انجام داد كه از آن پس امرى عادى شده است.
«فرانك گانت» امپراتور كار خبر درگذشت

فرانك ارنست گانتيكي از امپراتوران كار خبر سوم دسامبر 
1957 در 81 ســـالگي درگذشت. كمپاني رسانه اي او در سال 
2003 در گوشه و كنار جهان داراي 95 روزنامه، 591 مجله، 22 
فرستنده تلويزيوني، ده ها فرستنده راديويي و يك خبرگزاري 
بود. بزرگترين روزنامه اين گروه «يو اس اي - تودي»است كه 

همزمان در 60 كشور انتشار مي يابد.

قاب امروز

دورى  كه  در او آمدن  و رفتن  ماست
او را  نـــه  نهايـــت  نه  بدايت  پيداســـت

كس مى نزند دمى درين معنى راســـت
كايـــن آمدن از كجا و رفتن به كجاســـت

خيام

- ندرتاً دربارة آنچه كه داريم فكر مى كنيم، 
درحالى كه پيوسته در انديشة چيزهايى هستيم 

كه نداريم.
 آرتور شوپنهاور
-   بى دانش، نه مى توان اميدوار بود، نه نااميد. 
ژان پل سارتر

پند بزرگان سرايه

شور زندگى در بين اقوام ايرانى/عكس از:احمد معينى جم

12آذر
*طبق گزارش ژاندارمري اصفهان در خيابان 
آتشـــگاه از گورتان تا فلكه صارميه تمام سطح 
خيابان به وسيله الستيك آتش زده شد.همچنين 
مردم با سنگ و آجر و تيرآهن خيابان را مسدود 
كردند . همچنين بنا به گزارش شهرباني اصفهان 
مردم  در خيابان هاي ابن ســـينا وعبدالرزاق و 
چهارباغ تظاهرات كردند . در خيابان چهارباغ بر اثر 
تيراندازي ماموران فردي به نام محمود وليد مغربي 

به شهادت رسيد . 
* در شهرستان شهرضا مردم ضمن تظاهرات 
با پرتاب سنگ و مواد آتش زا اززمين و پشت بام به 
سوي ماموران انتظامي حمله كردند . ارتباط تلفني و 
برق شهرضا در طول روز قطع شده است . از ساعت 

9:30مردم در مقابل دادگستري شهر تجمع كردند .
* تظاهرات مردم در شهرهاي الر و جهرم 
با تيراندازي ماموران به خون كشيده شد. عده اي 
 از تظاهركنندگان مجروح شدند . كليه مدارس ،
 بانك ها ، مغازه ها و ادارات دولتي در جهرم تعطيل 

شد. 
*مردم در شهرهاي ني ريز، داراب عليه رژيم 

تظاهرات كردند . 
* در شهرســـتان خوي بعـــد از برگزاري 
 مراسم در مسجد حاج بابا عليه رژيم به تظاهرات

 پرداختند . 
* در زنجان مردم با آتش زدن الســـتيك و 
درختان خيابان ها خيابان هاي شهر را مسدود و 
ضمن تظاهرات دو عدد نارنجك دست ساز به 

سوي ماشين هاي پليس پرتاب كردند .
*مردم شهرك قرچك ورامين با برگزاري 
تظاهرات به دادن شـــعار عليه رژيم پرداختند . 
تظاهركنندگان تابلوهاي نئون سازمان هاي دولتي 

را شكستند . 
* در اهواز مردم عليه رژيم تظاهرات كردند . 
به گزارش ساواك اهواز اكثر ادارات دولتياز جمله 
شركت ملي نفت، دارايي، گورك در اعتصاب به 

سر مي برند.
* سه طلبه كه از قم به مسجد سليمان رفته 
بودند به اتهام سخنراني عليه رژيم توسط ماموران 

بازداشت شدند . 
* در انديمشـــك مردم ضمن تظاهرات با 
پرتاب كوكتل مولوتف و ســـنگ و آتش زدن 
الستيك با ماموران انتظامي به مقابله برخاستند . 

* در كرمان بيش از 5هـــزار تن از مردم در 
مسجد ملك كرمان تجمع و حجج االسالم يحيي 
جعفري و محمدجواد حجتي كرماني براي مردم 
سخنراني كردند . بعد از آن مردم در خيابان ها به 
تظاهرات پرداختند . همچنين بيش از چهار هزار 
نفر از مردم سيرجان و همين تعداد از روستاييان 
جيرفت عليه رژيم تظاهرات كردند . كليه مغازه ها 
در شهرهاي كرمان و سيرجان تعطيل شده است . 
* دو طلبه مشـــهدي كه براي سخنراني به 
بروجرد رفته بودند به اتهام سخنراني عليه رژيم 
بازداشت شدند. در حدود چهراصد نفر از دانش 
آموزان مدارس در خيابان هاي شهر تظاهرات و 

عليه رژيم شعار دادند . 
*به گزارش ســـاواك مردم در شهر نقده 
بـــا برپايي تظاهرات عليه رژيم شـــعار دادند و 
 9 تابلوي يادبـــود را در ميـــدان كورش كبير 
شكستند . تظاهركنندگان بعد از يورش نيروهاي 

نظامي متفرق شدند . 
* تظاهرات مردم بوشهر با تيراندازي ماموران 
متفرق گرديد . چند نفر از تظاهركنندگان توسط 

پليس بازداشت شدند . 
* 500 نفر از دانش آموزان مدارس بيرجند به 
دعوت شيخ ابراهيم رباني بعد از تجمع در يكي از 
مساجد در خيابان هاي شهر تظاهرات كردند.  

* به گزارش ساواك مازندران ، كليه مدارس 
گرگان ،آمل، رامسر، بابل و  بابلسر  ودبيرستان هاي 

حومه گنبدكاوس تعطيل است .
* در فومن چند تن باتشكيل گروه تبليغات 
انقالبيون ، عالوه بر  پخش اعالميه در سطح شهر 

كالس هاي آموزش نظامي به راه انداختند . 
* بنـــا به گزارش ســـاواك تهـــران اكثر 
 وزارتخانه هـــا تعطيل و در اعتصاب به ســـر

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

   افقي:
1 - ســـرمربی رئـــال مادریـــد در فصـــل قبـــل - تنگـــه دیدنـــی و 

شگفت انگیز استان اصفهان
2- قهرمان سریالی - لکوموتیو - الزم شدن

3- سینمای سوخته - مصون، سالم - حرکت
4- خشکی - شرف و ناموس - ناهنجاری کروموزومی - رود شولوخف

5- ماه سریانی - تخم ماهی - زاپاس خودرو
6- ترنم - پارچه ای پنبه ای - بوسه آبدار

7- قسمی چراغ - گلی معطر - چند ادیب
8- طاقچه باال - ایالت امریکا - مرطوب

9- از جنس پوست دباغی شده - کالم پرسش - تسمه ستبر
10- بعد از هفت - نشانگان - یکدنده

11- پیشوند ضدیت فرنگی - غرور - واحد پول پرتغال
12- افزودن انگلیســـی - این شـــهر با موقعیت جلگه ای در میان کشتزارها و باغ های 

اطراف خود محصور است - شکافته - خط کش مهندسی
13- جنب و کنار - هراسان - مته برقی

14- تـــازه کار - توپ پارچـــه - انگل 
بیماری گال

15- فیلمـــی بـــه کارگردانی بهمن 
فرمان آرا - دزد

 عمودي:
1- سریالی از رضا ژیان - لوله گیاهی

2- پرنده ای مثل کبوتر - نام مردانه 
- موجودی خیالی، افسانه ای

3- رقص انگلیســـی - بی آغازی - 
محتوای نوشته - صوف

4- گندم - ایده آل - حالی کردن
فعـــل  نشـــانه   - جانشـــینان   -5

استمراری – شهری در کره جنوبی
6- اثـــر کریســـتوفر فرانـــک - امتیاز 

ورزشی - اثری از الیزابت کاستووا
7- دســـتگاهی جهنـــده و پرتابی - 

عرصه نبرد - ضمیر فرانسوی
8- بدبـــو - غشـــای خارجی قلب - 

فضای خالی از هوا
9- چنین بزی گله ای را بیمار کند - 

خوش منظره - چیستان
 - ترش مـــزه   - مـــکان  آن  در   -10

چیزها
11- امر نوشتن - شانه - اندیشیدن

12- محبـــوب و معشـــوق - شـــهر 
مرزی آذربایجان غربی - یازده

13- اســـم مصدر از وزیدن - گنجه 
لبـــاس - چغنـــدر پختـــه - پرتگاه 

کوهستانی
14- خبـــر افشـــاگر - مـــرض قند - 

بیماری مفصلی
15- دســـت راســـت - فیزیکـــدان 

انگلیسی سده بیستم
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   افقي:
1 - هر نوع زیور متن - جانوری بزرگ با ظاهری مهیب

2- ساندویچی از سوسیس - پایتخت بهرام گور - جمع امیر
3- جوی - غذای برگی - هوای غصه دار

4- پول سامورایی ها - علم سرشماری - پاک از تهمت - پرز
5- موکت - کیسه پشمی خشن - دیوانگی و شیفتگی
6- کفش چرمی - نام دخترانه - نماز در وقت معین

7- نا امنی - انفرادی - سنجش
8- بزرگ ناخراشیده - رودخانه کوچک مرزی - سکوی باال

9- لوله باریک ساقه گیاهان - قلمه درخت - نوعی فعل
10- دست سودن - بازار تبادل ارز خارجی - محل اقامت رسمی شاه

11- وخامت امر - جوانمردی - از بخش های اوستا
12- ناشنوا - خوشحالی - هم انسان دارد و هم خودرو - آزادمرد کربال

13- آشوب و بلوا - نوشتن با ماشین تحریر - عضو تپنده
14- پرتوی نور - سنگی قیمتی - بلندی

15- اثری تاریخی در بندرعباس - خاندان حکومتی

 عمودي:
1- قوی پنجه - سس گوجه

2- چراغ چشمک زن خودرو 
- غده - آبکی

3- ماده بیهوشـــی - ورودی 
خانه - خویشـــاوندی، تبار - 

جزء جمله
4- عنصر حیاتی برای غده 
تیروئید - نوعی پرانتز - میل 

به غذا
5- ویران کننـــده - کمـــان - 

مرادف بهمان
6- نانی نازک که از نشاسته 
و ســـفیده تخم مرغ درست 
می کننـــد - الهـــه نگهبـــان 
شهر آتن - دومین کالنشهر 

بزرگ هند
7- فال نیک - ســـکه طالی 

عهد قاجار - شمردن
8- محـــل عبـــور و مـــرور - 
فاصلـــه بیـــن دو نمایش - 

خروس مازنی
9- ناخـــن اســـب - در زبان 
آشوری به معنی ملکه است 

- داد و ستد
10- دام ماهـــی - معلم به 

انگلیسی - کرم کدو
11- ثابت و برقرار - همیشه 

و دائم - افسرده انگلیسی ها
12- مدافـــع میانـــی رئـــال - 
پارک تجریش تهران - زینت 

سر خانم ها
13- نشـــانه فعل استمراری 
- صدای افســـوس - خشک 

مزاج - زندان پرنده
14- واحد مساحت - گمان - 

برچیده شدن
شـــاهکار   - کـــرد  پیـــدا   -15
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جامعه شناسی چاقی

 آیا شخصیت 
با قطر شکم ارتباط دارد؟

محمد معصوميان
گزارش نويس

مـــن چاقم. هـــر روز که لباس می پوشـــم 
روبـــه روی آینه به بدنم نـــگاه می کنم اما 
با شـــکمم که یک وجـــب از خودم جلوتر 
است، مشکلی ندارم. به لباس فروشی که 
می روم، به سختی لباس پیدا می کنم اما 
با تمام غرولند فروشنده ها باز هم لباسی 
را که دوست دارم، پیدا می کنم. هربار که 
غذا می خورم آنهایی که دورم نشسته اند 
با خنـــده می گویند چقدر غـــذا خوردن با 
تو می چســـبد امـــا نمی دانـــم این جمله 
تعریف اســـت یا طنزی زیرکانه؟ دوستان 
و همکارانـــم هـــر بـــار با هیکلم شـــوخی 
می کنند و من می خندم. اما نه خنده ای از 
روی خوشحالی. حتی گاهی فکر می کنم 
بـــه خاطـــر بدنـــم حرف هایـــم را جـــدی 
نمی گیرند... من با بدنم مشکلی ندارم و 
همیشه از اینکه باید مورد شوخی و خنده 
باشـــم، تعجـــب می کنم. چـــرا بدن من 
دیگـــران را به خنده می انـــدازد؟ چرا آنها 
با بدنی که مال من اســـت مشکل دارند؟ 
این ســـؤالی اســـت که از چند کارشـــناس 
می پرسم تا شاید جواب سؤال های خودم 

را پیدا کنم.
مـــزه پرانـــی و شـــوخی های کالمی با 
چاقی، اتفاق جدیدی نیست از فیلم های 
تـــا شـــبکه های  طنـــز پرفـــروش گرفتـــه 
اجتماعـــی و تعامالت روزمـــره، همه جا 
می شـــود آن را دید. شوخی هایی آنچنان 
زننده که بعضی هایش آدم را با این سؤال 
مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ نکند 
چاق ها افرادی منحرف از استانداردهای 
کل جامعه هســـتند؟ علی اصغر سعیدی 

جامعه شـــناس از دورانـــی مثـــال می زند 
که »بیماری« را به چشـــم ارواح خبیثه ای  
می دیدند که به بدن انســـان وارد می شد: 
»امروز با پیشـــرفت پزشـــکی و اطالعات 
گســـترده ای کـــه در ایـــن زمینـــه داریم، با 
انســـانی رو به رو هســـتیم که »بدن آگاه« 
شده و یکی از مسائل جامعه شناسی بدن 
همین اســـت که فرد هم فکر را می بیند و 
هم بدن را. در این راستا هم علوم انسانی 
به ســـمت بدن رفته هم علوم پزشکی به 
سمت فکر و روح.« او اما مهم ترین تحول 
در رابطه با فهم بدن را جامعه شناســـی 

مصرف می داند.  
ســـعیدی می گوید: »یک مســـأله این 
اســـت که چـــه چیـــزی مصرف کنیـــم تا 
بدن ما سالم باشـــد. در جامعه مصرفی 
تصویرهایی بـــه وجود می آید که از دنیای 
مد ریشـــه می گیـــرد و بـــه جـــای تصاویر 
واقعی از تصاویر سلبریتی ها و لباس هایی 
که می پوشـــند، الگو می گیـــرد. افکاری به 
وجـــود می آیـــد کـــه آگاهی کاذب اســـت. 
دنیای سرمایه داری این تصورات را تولید 
می کند چـــون خوب می داند بـــا ارائه این 
تصاویر مصرف آن لباس یا کاال هم بیشتر 
می شود. حاال همین دنیای سرمایه داری 
می خواهد دوباره این تصویر که »انســـان 
الغـــر انســـانی اســـتاندارد و خوش تیـــپ 
اســـت« را عوض کند اما کار سختی است. 
آنهـــا به مـــا گفته انـــد این مصارف شـــما 
هســـتند که به شما شـــخصیت جدیدی 
می دهنـــد. ایـــن غذا خـــوردن اســـت که 
به شـــما تشـــخص می دهد. همـــه اینها 
بیماری هـــای جدید بـــه وجـــود آورده که 
بـــه آن روان پریشـــی گوارشـــی می گویند. 
بیمارانی که تمایل شدیدی به الغر شدن 

پیدا می کنند. ایـــن تصور به وجود می آید 
که باید الغر باشند تا محبوب و زیبا باشند 
بعد به صورت افراطـــی غذا نمی خورند 
و ورزش می کننـــد. آنها الغر هســـتند اما 
دائم این وسواس را پیدا می کنند که هنوز 
چاقند« اینجاست که پزشکی دوباره وارد 
عمـــل می شـــود و از پیشـــرفت های خود 
بهره می برد. دستگاه های ساکشن حس 
خوشـــبختی را به شـــما هدیه می دهند و 

بدنی جدید برای شما می تراشند.
ســـعیدی می گوید: »در واقع تبلیغات 
و آگهی ها به شـــما می گویند که چاقی بد 
اســـت، چاقی سرطان زاست و برای اینکه 
عمـــر زیادتری داشـــته باشـــید بایـــد الغر 
باشید.« سعیدی از دو نظریه حرف می زند 
که یکی معتقد است این صنعت فرهنگی 
و برخاســـته از نظام ســـرمایه داری اســـت 
که برای فروش بیشـــتر چنین تصوراتی را 
گســـترش می دهد و این نظریه در نهایت 
انســـان را بازیچـــه دســـت ســـرمایه داری 
می کند اما نظریه دیگر طرفدار جامعه پر 
ریسک تر است و از این زاویه مهم است که 
چه چیزی به فرد هویت می دهد؟ در این 
نظریه »من« فرد رشـــد می کند و او دست 

به انتخاب آزادانه می زند.
مزدک دانشـــور انسان شـــناس قبل از 
پرداختن به مسأله چاقی در دنیای امروز از 
گذشته شروع می کند؛ از دورانی که مسأله 
تأمین کالری مهم بوده و اکثر افراد در مرز 
تأمین کالری ضروری بـــرای ادامه حیات 
زندگی می کردند. آن زمـــان چاقی امری 
مطلوب بـــود. حتی زنان چـــاق به عنوان 
زنان بـــارور و زیبا دیده می شـــدند که این 
پدیدار را به گفته او می توان در نقاشی های 
دوره رنسانس اروپا و در بازنمایی الهه گان 

مزه پرانی و شوخی های کالمی با چاقی، اتفاق جدیدی نیست. 
از فیلم های طنز پرفروش گرفته تا شبکه های اجتماعی و تعامالت 

روزمره، همه جا می شود آن را دید. شوخی هایی آنچنان زننده که 
بعضی هایش آدم را با این سؤال مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ 

و کالری دریافتی شهروندان ندارند، خود 
را درمان کننـــده چاقی معرفی می کنند. 
چـــرا؟ چـــون نهاد پزشـــکی در ایـــران به 
گونه ای تنظیم شـــده که از بیماری مردم 
ســـود می بـــرد نه از ســـالمت آنهـــا. پس 
هرچه افراد بیشتری نیاز به لیپوساکشن 
و اســـلیو معده و برداشتن چربی اضافی 
داشـــته باشـــند، این نهاد ســـود بیشتری 

می برد.«
حاال که حرف های ســـعیدی و دانشور 
را شنیدیم، برویم سراغ مجید صفاری نیا، 
جامعه شناســـی کـــه از تیپ شـــخصیتی 
در  »چاق هـــا  می گویـــد:  چـــاق  افـــراد 
بررســـی شـــخصیتی،افرادی مهربان تر و 
جامعه پسندتر هســـتند. ما آنها را در تیپ 
دســـته بندی  »پیک نیـــک«  شـــخصیتی 
می کنیم. افراد در این دســـته نوع دوست، 
مهربـــان، حیـــوان دوســـت و بخشـــنده تر 
هســـتند.« او از بازیگران سینمایی چاق و 
موفق می گویـــد، از مهربانـــی که حمیده 
خیرآبـــادی بـــا آن تیـــپ معـــروف مـــادر 
مهربان داشـــت یـــا اکبر عبـــدی که چقدر 
دوست داشتنی و مهربان است. الگوهایی 
که انگار جامعه چشـــمش را به روی آنها 

بسته است.
صفـــاری نیا می گوید: »اگـــر آدم چاق 
تصویـــر خوبـــی از بـــدن خودش داشـــته 
باشـــد هیچ مشـــکلی وجود ندارد اما اگر 
تصویر خوبی نداشته باشد، مسأله شروع 
می شـــود. بعضی آدم ها اعتماد به نفس 
خـــود را از قطـــر شکم شـــان نمی گیرند و 
در مقابل افراد الغری هســـتند که شـــاید 
این طور باشـــند.« او می گوید ما در جهان 
حداقل با یک تا دو میلیـــارد چاق روبه رو 
هســـتیم بخصـــوص در امریـــکا که بیش 
از 50 درصـــد مـــردم چـــاق هســـتند و در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس هم چاقی 
تیپی جاافتاده اســـت: »این مدها هستند 
کـــه این تصورات را می ســـازند و ما هرچه 
عزت نفـــس اجتماعـــی کمتری داشـــته 
باشیم، بیشتر از این مدها پیروی می کنیم. 
اینها تصورات غالبی هســـتند و الگوهای 
اجتماعی آن را می ســـازند. این درســـت 
اســـت که الغـــری با ســـالمت بیشـــتری 
همراه است اما نمی توان به این دلیل که 
 بعضی چاق هستند، آنها را مورد تمسخر 

قرار دهیم.«
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دولت ها می بینیـــد. این پیام مداوم تکرار 
می شـــود که بیماری بـــه خاطر قصور فرد 
در رعایت نکات بهداشتی است، ناتوانی 
در ترک ســـیگار بـــه علت بـــی اراده بودن 
است و تصادفات جاده ای به دلیل قصور 
عوامل انسانی رخ می دهد که در رابطه با 
چاقی نیز همین شیوه استدالل پی گرفته 
می شـــود. فرد چاق انســـانی اســـت که در 
تنظیم سوخت و سازش با غذای دریافتی 
ناتوان است و به همین دلیل به مصیبت 
چاقی گرفتار آمده! در این رویکرد تمامی 
زمینه ها و زمانه ها - به عمد یا به ســـهو- 

نادیده گرفته می شود.«
او تیغ انتقـــاد را بعد از وزارتخانه های 
مســـئول به سمت نهاد پزشکی می برد و 
رویکـــرد کلی این نهاد را نشـــانه می رود؛ 
نهادی کـــه در انتهای داســـتان به عنوان 
ظاهـــر  افـــق  در  نجات بخـــش  فرشـــته 
می شود و فرد را تحت بمباران تبلیغات 
خود قـــرار می دهد: »پزشـــکانی که هیچ 
احساس مسئولیتی در قبال شکر و چربی 

دید. اما داستان از جایی شروع شد یا پایان 
یافت که با ورود ســـیب زمینی و شـــکر به 
دنیای کهن مســـأله تأمین کالـــری تا حد 
زیادی حل شـــد و بجز دوره های جنگ و 
خشکســـالی های شـــدید، قحطی و مرگ 
و میر ناشـــی از گرسنگی کمتر و کمتر شد 
و درنهایـــت پس از جنـــگ جهانی دوم و 
ایجاد دولت های رفاه در دنیای پیشـــرفته 
حتی مســـئولیت تأمین کالـــری مورد نیاز 
افراد به وظایف دولت اضافه شـــد: »موج 
تأمین کالری توســـط دولـــت کمی دیرتر 
و در اواســـط دهـــه 1340 به ایران رســـید. 

افزایش قیمت نفت و توســـعه صنعتی 
این دوران، توزیع کالـــری مورد نیاز مردم 
حتی فرودســـتان را میســـر کرد و غذاهای 
پرکربوهیـــدرات مثـــل ماکارونـــی و دیگر 
غذاهـــای قندی به ســـبد غذایی الیه های 
پایین تـــر اجتمـــاع وارد شـــد... از این پس 
بـــود که معضل چاقی به شـــکل همه گیر 
در تمامـــی طبقات بروز کـــرد. زیرا کالری 
دریافتی عموماً بیش از نیاز سوخت و ساز 
بدن بود. از تاریـــخ که بگذریم و به دنیای 
امـــروز وارد شـــویم، شـــاهد این هســـتیم 
که چاقـــی در این 40 ســـاله اخیر به علت 

تغییرات سبک زندگی گریبان بسیاری را 
گرفته است. آنچه در این روند قابل توجه 
اســـت، رویکرد وزارت بهداشت به مسأله 

چاقی است.«
او با این مقدمه وارد مباحثی در سطح 
کالن مدیریت و رویکرد وزارت بهداشـــت 
در چنـــد دهه اخیـــر می شـــود و می گوید: 
»وزارت بهداشت همسو با دیگر نهادهای 
دولتی قربانیان یک وضعیت را مقصران 
آن جلوه می دهند. شما این رویکرد را در 
زمینه دیگر بیماری ها، اعتیاد به ســـیگار و 
مواد مخدر و حتـــی تصادفات جاده ای از 
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فروردین : شما طبیعتاً با تفکراتتان کامالً هماهنگ شده اید، بنابراین زمانی که 
شما به مفاهیمی که برایتان ناشناخته است نزدیک تر می شوید احساس راحتی 
نخواهید کرد. دیگران می توانند به شما توجه کنند و شاید هم بتوانند آنچه را 
که شما قبالً گفته اند کلمه به کلمه تکرار کنید، اما هنوز هم امکان دارد که نقطه 

نظرات شما را از دست دهند.

اردیبهشت : با اتفاقاتی که برایتان پیش می آید زیادی جدی و سخت بر خورد 
می کنید زیرا خیلی از این اتفاقات ســاده و معمولی هستند، نیازمند این همه 
تحقیق را ندارند، با این کارهای اضافی فقط خودتان را خســته می کنید. اجازه 
دهید به شــما خوش بگذرد و به وقایعی که پیش می آید لبخند بزنید. شــما 

ریسک های بزرگی را در زندگی تان انجام می دهید.

خرداد :  شــما در حالیکه باور کرده اید تمام جوابها در مورد ســوالهای زندگی 
را می دانید! ناگهان به ســرعت می فهمید که اطالعات خیلی زیادی را از دست 
داده اید . قبول کنید بین دانستن حقایق و توانایی برای داشتن دیدگاه واضحی 
نسبت به آینده تفاوتهای خیلی زیادی است. باهمه این احوال هنوز راه هایی برای 

پیشرفت کردن وجود دارد.

تیر: درحالیکه شما کامالً هوشیار هستید و آینده تان را با داشتن تصویری از آن 
در ذهنتان می توانید ببینید. تا زمانیکه شما اهداف آینده خود  را آشکار نکنید 
خوش بینی شــما می تواند کامالً تازه بماند، برای اینکه مردم دیگر خیلی زود از 
تفکرات خیالی شما خسته خواهند شد. بهتراست برخی از اندیشه ها نهفته و فقط 

برای خودتان باشند.

مرداد :  شــما در این اواخر به این مســاله فکر می کنید که زندگی برای شما 
ارزشی قائل نشده است ارزش وجودی شما به پیشرفت های هر روزه شما نیست 
بلکه کارهایی اســت که در مجموع انجام می دهید مهم هســتند نه فقط یک 
کار مقایسه خود با دیگری و کارهایی که دیگران انجام می دهنددرست نیست.
سرنوشت را هر کسی در زندگی شخصی اش خودش با تالش و کوشش می سازد.

شهریور : ممکن اســت که شما معتقد باشــید که دیگــران از شما حمایت 
نمی کنند، و یا حتی بدتر، به ضرر شما کار می کنند، و برای این باور خود دالیلی 
هم داشته باشید. اما دلیل این کار این است که شما از تسلیم شدن می ترسید. 
برطرف کردن سستی های خودتان مهم تر از تسلط داشتن بر افراد دیگر است. 

بیشتر روی خودتان تمرکز کنید.

مهر : وقایع منفی که در گذشــته برایتان رخ داده است، اثر منفی بر روی شما 
گذاشــته است و شما بعد از این همه مدت نتوانسته اید این اتفاقات را فراموش 
کنید. شما در کشاکش زندگی واقع شده بودید اما بهتر است راه خود را در این 
تنازع و جدل پیدا کنید، زیرا اگر راه تان را پیدا نکنید دچار نا امیدی می شوید. به 

خواسته هایی که دیگران از شما دارند سریع جواب مثبت ندهید.

آبان : اگر شما مدتی از نظر سطح انرژی در سطح باالی بوده باشید، اکنون به 
نقطه اوج می رسید، اگرچه ممکن است بعدها کنترل آن از دستتان خارج شود. 
شما می توانید هم با فرد بازنده ای احساس همدردی کنید و هم فرد برنده ای را 
تحسین کنید. که این دو رفتار با هم تناقض دارند. اما تفکرات شما در مورد فرد 

برنده ممکن است مثل قبل نباشد. 

آذر : در مورد هر مساله ای با شفافیت کامل صحبت نکنید زیرا رک گویی شما 
گاهی برایتان مشکل ساز خواهد شد.ســعی کنید افراد را در حسرت شنیدن 
صحبت هایتان بگذارید نه این که در رابطه با هر مسائله ای هر چیزی را که در 
دلتان دارید بازگو می کنید.در رابطه با مشکالت تان بیش از حد احساسی عمل 

می کنید بهتر است این کار را ترک کنید.

دی : ســعی برای پیدا کردن راه معقولی برای انجام دادن همه کارهایی که در 
برنامه تان دارید ممکن است ناامید کننده باشد. این مسئله به معنی این نیست 
که شما تقویم تان را با انبوهی از کار پر کرده اید؛ هر کاری نیازمند زمان و انرژی 
بیشتری است . احساســات خود را کنترل کنید فقط به یاد داشته باشید اگر 

بتوانید خط پایان را تصور کنید قادر خواهید بود که در نهایت به آنجا برسید.

بهمن : دیگران را سرمشق خود قرار دادن روش خوبی برای شما نیست، زیرا آنها 
می خواهند شــما را از سرشان باز کنند. کاری را که فکر می کنید مهم تر است 
انجام دهید. وقتی برای تجزیه و تحلیل کردن و برنامه ریزی کردن باقی نمانده 
است. پس از بازی کردن دست بردارید و همین االن اقدام کنید. شما باید روحیه 

خود را حفظ کرده و در عین حال کارهایتان را انجام دهید.

اسفند :  اکنــون رفتار خوب شما شــاید فقط روشتان برای پنهان کردن یک 
نگرانی رو به رشد باشد. مادامی که شما خنده بر لب دارید، دیگران شاید حتی 
متوجه نشوند که شما زمان سختی را می گذرانید. اکنون برای شما بهتر لست 
که احساسهایتان را با دیگران در میان بگذارید، سپس پس از اینکه آنها آشکار 

شدند نتیجه ای منطقی بگیرید.
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   افقي:
1 - ســـرمربی رئـــال مادریـــد در فصـــل قبـــل - تنگـــه دیدنـــی و 

شگفت انگیز استان اصفهان
2- قهرمان سریالی - لکوموتیو - الزم شدن

3- سینمای سوخته - مصون، سالم - حرکت
4- خشکی - شرف و ناموس - ناهنجاری کروموزومی - رود شولوخف

5- ماه سریانی - تخم ماهی - زاپاس خودرو
6- ترنم - پارچه ای پنبه ای - بوسه آبدار

7- قسمی چراغ - گلی معطر - چند ادیب
8- طاقچه باال - ایالت امریکا - مرطوب

9- از جنس پوست دباغی شده - کالم پرسش - تسمه ستبر
10- بعد از هفت - نشانگان - یکدنده

11- پیشوند ضدیت فرنگی - غرور - واحد پول پرتغال
12- افزودن انگلیســـی - این شـــهر با موقعیت جلگه ای در میان کشتزارها و باغ های 

اطراف خود محصور است - شکافته - خط کش مهندسی
13- جنب و کنار - هراسان - مته برقی

14- تـــازه کار - توپ پارچـــه - انگل 
بیماری گال

15- فیلمـــی بـــه کارگردانی بهمن 
فرمان آرا - دزد

 عمودي:
1- سریالی از رضا ژیان - لوله گیاهی

2- پرنده ای مثل کبوتر - نام مردانه 
- موجودی خیالی، افسانه ای

3- رقص انگلیســـی - بی آغازی - 
محتوای نوشته - صوف

4- گندم - ایده آل - حالی کردن
فعـــل  نشـــانه   - جانشـــینان   -5

استمراری – شهری در کره جنوبی
6- اثـــر کریســـتوفر فرانـــک - امتیاز 

ورزشی - اثری از الیزابت کاستووا
7- دســـتگاهی جهنـــده و پرتابی - 

عرصه نبرد - ضمیر فرانسوی
8- بدبـــو - غشـــای خارجی قلب - 

فضای خالی از هوا
9- چنین بزی گله ای را بیمار کند - 

خوش منظره - چیستان
 - ترش مـــزه   - مـــکان  آن  در   -10

چیزها
11- امر نوشتن - شانه - اندیشیدن

12- محبـــوب و معشـــوق - شـــهر 
مرزی آذربایجان غربی - یازده

13- اســـم مصدر از وزیدن - گنجه 
لبـــاس - چغنـــدر پختـــه - پرتگاه 

کوهستانی
14- خبـــر افشـــاگر - مـــرض قند - 

بیماری مفصلی
15- دســـت راســـت - فیزیکـــدان 

انگلیسی سده بیستم
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   افقي:
1 - هر نوع زیور متن - جانوری بزرگ با ظاهری مهیب

2- ساندویچی از سوسیس - پایتخت بهرام گور - جمع امیر
3- جوی - غذای برگی - هوای غصه دار

4- پول سامورایی ها - علم سرشماری - پاک از تهمت - پرز
5- موکت - کیسه پشمی خشن - دیوانگی و شیفتگی
6- کفش چرمی - نام دخترانه - نماز در وقت معین

7- نا امنی - انفرادی - سنجش
8- بزرگ ناخراشیده - رودخانه کوچک مرزی - سکوی باال

9- لوله باریک ساقه گیاهان - قلمه درخت - نوعی فعل
10- دست سودن - بازار تبادل ارز خارجی - محل اقامت رسمی شاه

11- وخامت امر - جوانمردی - از بخش های اوستا
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جامعه شناسی چاقی

 آیا شخصیت 
با قطر شکم ارتباط دارد؟

محمد معصوميان
گزارش نويس

مـــن چاقم. هـــر روز که لباس می پوشـــم 
روبـــه روی آینه به بدنم نـــگاه می کنم اما 
با شـــکمم که یک وجـــب از خودم جلوتر 
است، مشکلی ندارم. به لباس فروشی که 
می روم، به سختی لباس پیدا می کنم اما 
با تمام غرولند فروشنده ها باز هم لباسی 
را که دوست دارم، پیدا می کنم. هربار که 
غذا می خورم آنهایی که دورم نشسته اند 
با خنـــده می گویند چقدر غـــذا خوردن با 
تو می چســـبد امـــا نمی دانـــم این جمله 
تعریف اســـت یا طنزی زیرکانه؟ دوستان 
و همکارانـــم هـــر بـــار با هیکلم شـــوخی 
می کنند و من می خندم. اما نه خنده ای از 
روی خوشحالی. حتی گاهی فکر می کنم 
بـــه خاطـــر بدنـــم حرف هایـــم را جـــدی 
نمی گیرند... من با بدنم مشکلی ندارم و 
همیشه از اینکه باید مورد شوخی و خنده 
باشـــم، تعجـــب می کنم. چـــرا بدن من 
دیگـــران را به خنده می انـــدازد؟ چرا آنها 
با بدنی که مال من اســـت مشکل دارند؟ 
این ســـؤالی اســـت که از چند کارشـــناس 
می پرسم تا شاید جواب سؤال های خودم 

را پیدا کنم.
مـــزه پرانـــی و شـــوخی های کالمی با 
چاقی، اتفاق جدیدی نیست از فیلم های 
تـــا شـــبکه های  طنـــز پرفـــروش گرفتـــه 
اجتماعـــی و تعامالت روزمـــره، همه جا 
می شـــود آن را دید. شوخی هایی آنچنان 
زننده که بعضی هایش آدم را با این سؤال 
مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ نکند 
چاق ها افرادی منحرف از استانداردهای 
کل جامعه هســـتند؟ علی اصغر سعیدی 

جامعه شـــناس از دورانـــی مثـــال می زند 
که »بیماری« را به چشـــم ارواح خبیثه ای  
می دیدند که به بدن انســـان وارد می شد: 
»امروز با پیشـــرفت پزشـــکی و اطالعات 
گســـترده ای کـــه در ایـــن زمینـــه داریم، با 
انســـانی رو به رو هســـتیم که »بدن آگاه« 
شده و یکی از مسائل جامعه شناسی بدن 
همین اســـت که فرد هم فکر را می بیند و 
هم بدن را. در این راستا هم علوم انسانی 
به ســـمت بدن رفته هم علوم پزشکی به 
سمت فکر و روح.« او اما مهم ترین تحول 
در رابطه با فهم بدن را جامعه شناســـی 

مصرف می داند.  
ســـعیدی می گوید: »یک مســـأله این 
اســـت که چـــه چیـــزی مصرف کنیـــم تا 
بدن ما سالم باشـــد. در جامعه مصرفی 
تصویرهایی بـــه وجود می آید که از دنیای 
مد ریشـــه می گیـــرد و بـــه جـــای تصاویر 
واقعی از تصاویر سلبریتی ها و لباس هایی 
که می پوشـــند، الگو می گیـــرد. افکاری به 
وجـــود می آیـــد کـــه آگاهی کاذب اســـت. 
دنیای سرمایه داری این تصورات را تولید 
می کند چـــون خوب می داند بـــا ارائه این 
تصاویر مصرف آن لباس یا کاال هم بیشتر 
می شود. حاال همین دنیای سرمایه داری 
می خواهد دوباره این تصویر که »انســـان 
الغـــر انســـانی اســـتاندارد و خوش تیـــپ 
اســـت« را عوض کند اما کار سختی است. 
آنهـــا به مـــا گفته انـــد این مصارف شـــما 
هســـتند که به شما شـــخصیت جدیدی 
می دهنـــد. ایـــن غذا خـــوردن اســـت که 
به شـــما تشـــخص می دهد. همـــه اینها 
بیماری هـــای جدید بـــه وجـــود آورده که 
بـــه آن روان پریشـــی گوارشـــی می گویند. 
بیمارانی که تمایل شدیدی به الغر شدن 

پیدا می کنند. ایـــن تصور به وجود می آید 
که باید الغر باشند تا محبوب و زیبا باشند 
بعد به صورت افراطـــی غذا نمی خورند 
و ورزش می کننـــد. آنها الغر هســـتند اما 
دائم این وسواس را پیدا می کنند که هنوز 
چاقند« اینجاست که پزشکی دوباره وارد 
عمـــل می شـــود و از پیشـــرفت های خود 
بهره می برد. دستگاه های ساکشن حس 
خوشـــبختی را به شـــما هدیه می دهند و 

بدنی جدید برای شما می تراشند.
ســـعیدی می گوید: »در واقع تبلیغات 
و آگهی ها به شـــما می گویند که چاقی بد 
اســـت، چاقی سرطان زاست و برای اینکه 
عمـــر زیادتری داشـــته باشـــید بایـــد الغر 
باشید.« سعیدی از دو نظریه حرف می زند 
که یکی معتقد است این صنعت فرهنگی 
و برخاســـته از نظام ســـرمایه داری اســـت 
که برای فروش بیشـــتر چنین تصوراتی را 
گســـترش می دهد و این نظریه در نهایت 
انســـان را بازیچـــه دســـت ســـرمایه داری 
می کند اما نظریه دیگر طرفدار جامعه پر 
ریسک تر است و از این زاویه مهم است که 
چه چیزی به فرد هویت می دهد؟ در این 
نظریه »من« فرد رشـــد می کند و او دست 

به انتخاب آزادانه می زند.
مزدک دانشـــور انسان شـــناس قبل از 
پرداختن به مسأله چاقی در دنیای امروز از 
گذشته شروع می کند؛ از دورانی که مسأله 
تأمین کالری مهم بوده و اکثر افراد در مرز 
تأمین کالری ضروری بـــرای ادامه حیات 
زندگی می کردند. آن زمـــان چاقی امری 
مطلوب بـــود. حتی زنان چـــاق به عنوان 
زنان بـــارور و زیبا دیده می شـــدند که این 
پدیدار را به گفته او می توان در نقاشی های 
دوره رنسانس اروپا و در بازنمایی الهه گان 

مزه پرانی و شوخی های کالمی با چاقی، اتفاق جدیدی نیست. 
از فیلم های طنز پرفروش گرفته تا شبکه های اجتماعی و تعامالت 

روزمره، همه جا می شود آن را دید. شوخی هایی آنچنان زننده که 
بعضی هایش آدم را با این سؤال مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ 

و کالری دریافتی شهروندان ندارند، خود 
را درمان کننـــده چاقی معرفی می کنند. 
چـــرا؟ چـــون نهاد پزشـــکی در ایـــران به 
گونه ای تنظیم شـــده که از بیماری مردم 
ســـود می بـــرد نه از ســـالمت آنهـــا. پس 
هرچه افراد بیشتری نیاز به لیپوساکشن 
و اســـلیو معده و برداشتن چربی اضافی 
داشـــته باشـــند، این نهاد ســـود بیشتری 

می برد.«
حاال که حرف های ســـعیدی و دانشور 
را شنیدیم، برویم سراغ مجید صفاری نیا، 
جامعه شناســـی کـــه از تیپ شـــخصیتی 
در  »چاق هـــا  می گویـــد:  چـــاق  افـــراد 
بررســـی شـــخصیتی،افرادی مهربان تر و 
جامعه پسندتر هســـتند. ما آنها را در تیپ 
دســـته بندی  »پیک نیـــک«  شـــخصیتی 
می کنیم. افراد در این دســـته نوع دوست، 
مهربـــان، حیـــوان دوســـت و بخشـــنده تر 
هســـتند.« او از بازیگران سینمایی چاق و 
موفق می گویـــد، از مهربانـــی که حمیده 
خیرآبـــادی بـــا آن تیـــپ معـــروف مـــادر 
مهربان داشـــت یـــا اکبر عبـــدی که چقدر 
دوست داشتنی و مهربان است. الگوهایی 
که انگار جامعه چشـــمش را به روی آنها 

بسته است.
صفـــاری نیا می گوید: »اگـــر آدم چاق 
تصویـــر خوبـــی از بـــدن خودش داشـــته 
باشـــد هیچ مشـــکلی وجود ندارد اما اگر 
تصویر خوبی نداشته باشد، مسأله شروع 
می شـــود. بعضی آدم ها اعتماد به نفس 
خـــود را از قطـــر شکم شـــان نمی گیرند و 
در مقابل افراد الغری هســـتند که شـــاید 
این طور باشـــند.« او می گوید ما در جهان 
حداقل با یک تا دو میلیـــارد چاق روبه رو 
هســـتیم بخصـــوص در امریـــکا که بیش 
از 50 درصـــد مـــردم چـــاق هســـتند و در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس هم چاقی 
تیپی جاافتاده اســـت: »این مدها هستند 
کـــه این تصورات را می ســـازند و ما هرچه 
عزت نفـــس اجتماعـــی کمتری داشـــته 
باشیم، بیشتر از این مدها پیروی می کنیم. 
اینها تصورات غالبی هســـتند و الگوهای 
اجتماعی آن را می ســـازند. این درســـت 
اســـت که الغـــری با ســـالمت بیشـــتری 
همراه است اما نمی توان به این دلیل که 
 بعضی چاق هستند، آنها را مورد تمسخر 

قرار دهیم.«
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دولت ها می بینیـــد. این پیام مداوم تکرار 
می شـــود که بیماری بـــه خاطر قصور فرد 
در رعایت نکات بهداشتی است، ناتوانی 
در ترک ســـیگار بـــه علت بـــی اراده بودن 
است و تصادفات جاده ای به دلیل قصور 
عوامل انسانی رخ می دهد که در رابطه با 
چاقی نیز همین شیوه استدالل پی گرفته 
می شـــود. فرد چاق انســـانی اســـت که در 
تنظیم سوخت و سازش با غذای دریافتی 
ناتوان است و به همین دلیل به مصیبت 
چاقی گرفتار آمده! در این رویکرد تمامی 
زمینه ها و زمانه ها - به عمد یا به ســـهو- 

نادیده گرفته می شود.«
او تیغ انتقـــاد را بعد از وزارتخانه های 
مســـئول به سمت نهاد پزشکی می برد و 
رویکـــرد کلی این نهاد را نشـــانه می رود؛ 
نهادی کـــه در انتهای داســـتان به عنوان 
ظاهـــر  افـــق  در  نجات بخـــش  فرشـــته 
می شود و فرد را تحت بمباران تبلیغات 
خود قـــرار می دهد: »پزشـــکانی که هیچ 
احساس مسئولیتی در قبال شکر و چربی 

دید. اما داستان از جایی شروع شد یا پایان 
یافت که با ورود ســـیب زمینی و شـــکر به 
دنیای کهن مســـأله تأمین کالـــری تا حد 
زیادی حل شـــد و بجز دوره های جنگ و 
خشکســـالی های شـــدید، قحطی و مرگ 
و میر ناشـــی از گرسنگی کمتر و کمتر شد 
و درنهایـــت پس از جنـــگ جهانی دوم و 
ایجاد دولت های رفاه در دنیای پیشـــرفته 
حتی مســـئولیت تأمین کالـــری مورد نیاز 
افراد به وظایف دولت اضافه شـــد: »موج 
تأمین کالری توســـط دولـــت کمی دیرتر 
و در اواســـط دهـــه 1340 به ایران رســـید. 

افزایش قیمت نفت و توســـعه صنعتی 
این دوران، توزیع کالـــری مورد نیاز مردم 
حتی فرودســـتان را میســـر کرد و غذاهای 
پرکربوهیـــدرات مثـــل ماکارونـــی و دیگر 
غذاهـــای قندی به ســـبد غذایی الیه های 
پایین تـــر اجتمـــاع وارد شـــد... از این پس 
بـــود که معضل چاقی به شـــکل همه گیر 
در تمامـــی طبقات بروز کـــرد. زیرا کالری 
دریافتی عموماً بیش از نیاز سوخت و ساز 
بدن بود. از تاریـــخ که بگذریم و به دنیای 
امـــروز وارد شـــویم، شـــاهد این هســـتیم 
که چاقـــی در این 40 ســـاله اخیر به علت 

تغییرات سبک زندگی گریبان بسیاری را 
گرفته است. آنچه در این روند قابل توجه 
اســـت، رویکرد وزارت بهداشت به مسأله 

چاقی است.«
او با این مقدمه وارد مباحثی در سطح 
کالن مدیریت و رویکرد وزارت بهداشـــت 
در چنـــد دهه اخیـــر می شـــود و می گوید: 
»وزارت بهداشت همسو با دیگر نهادهای 
دولتی قربانیان یک وضعیت را مقصران 
آن جلوه می دهند. شما این رویکرد را در 
زمینه دیگر بیماری ها، اعتیاد به ســـیگار و 
مواد مخدر و حتـــی تصادفات جاده ای از 
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یرداکمراوماک4

ااتیبدیحطسن5
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جریاینایرسووه7
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زوداکستیفسای10
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - ســـرمربی رئـــال مادریـــد در فصـــل قبـــل - تنگـــه دیدنـــی و 

شگفت انگیز استان اصفهان
2- قهرمان سریالی - لکوموتیو - الزم شدن

3- سینمای سوخته - مصون، سالم - حرکت
4- خشکی - شرف و ناموس - ناهنجاری کروموزومی - رود شولوخف

5- ماه سریانی - تخم ماهی - زاپاس خودرو
6- ترنم - پارچه ای پنبه ای - بوسه آبدار

7- قسمی چراغ - گلی معطر - چند ادیب
8- طاقچه باال - ایالت امریکا - مرطوب

9- از جنس پوست دباغی شده - کالم پرسش - تسمه ستبر
10- بعد از هفت - نشانگان - یکدنده

11- پیشوند ضدیت فرنگی - غرور - واحد پول پرتغال
12- افزودن انگلیســـی - این شـــهر با موقعیت جلگه ای در میان کشتزارها و باغ های 

اطراف خود محصور است - شکافته - خط کش مهندسی
13- جنب و کنار - هراسان - مته برقی

14- تـــازه کار - توپ پارچـــه - انگل 
بیماری گال

15- فیلمـــی بـــه کارگردانی بهمن 
فرمان آرا - دزد

 عمودي:
1- سریالی از رضا ژیان - لوله گیاهی

2- پرنده ای مثل کبوتر - نام مردانه 
- موجودی خیالی، افسانه ای

3- رقص انگلیســـی - بی آغازی - 
محتوای نوشته - صوف

4- گندم - ایده آل - حالی کردن
فعـــل  نشـــانه   - جانشـــینان   -5

استمراری – شهری در کره جنوبی
6- اثـــر کریســـتوفر فرانـــک - امتیاز 

ورزشی - اثری از الیزابت کاستووا
7- دســـتگاهی جهنـــده و پرتابی - 

عرصه نبرد - ضمیر فرانسوی
8- بدبـــو - غشـــای خارجی قلب - 

فضای خالی از هوا
9- چنین بزی گله ای را بیمار کند - 

خوش منظره - چیستان
 - ترش مـــزه   - مـــکان  آن  در   -10

چیزها
11- امر نوشتن - شانه - اندیشیدن

12- محبـــوب و معشـــوق - شـــهر 
مرزی آذربایجان غربی - یازده

13- اســـم مصدر از وزیدن - گنجه 
لبـــاس - چغنـــدر پختـــه - پرتگاه 

کوهستانی
14- خبـــر افشـــاگر - مـــرض قند - 

بیماری مفصلی
15- دســـت راســـت - فیزیکـــدان 

انگلیسی سده بیستم

حل جدول ويژه شماره  6937

   افقي:
1 - هر نوع زیور متن - جانوری بزرگ با ظاهری مهیب

2- ساندویچی از سوسیس - پایتخت بهرام گور - جمع امیر
3- جوی - غذای برگی - هوای غصه دار

4- پول سامورایی ها - علم سرشماری - پاک از تهمت - پرز
5- موکت - کیسه پشمی خشن - دیوانگی و شیفتگی
6- کفش چرمی - نام دخترانه - نماز در وقت معین

7- نا امنی - انفرادی - سنجش
8- بزرگ ناخراشیده - رودخانه کوچک مرزی - سکوی باال

9- لوله باریک ساقه گیاهان - قلمه درخت - نوعی فعل
10- دست سودن - بازار تبادل ارز خارجی - محل اقامت رسمی شاه

11- وخامت امر - جوانمردی - از بخش های اوستا
12- ناشنوا - خوشحالی - هم انسان دارد و هم خودرو - آزادمرد کربال

13- آشوب و بلوا - نوشتن با ماشین تحریر - عضو تپنده
14- پرتوی نور - سنگی قیمتی - بلندی

15- اثری تاریخی در بندرعباس - خاندان حکومتی

 عمودي:
1- قوی پنجه - سس گوجه

2- چراغ چشمک زن خودرو 
- غده - آبکی

3- ماده بیهوشـــی - ورودی 
خانه - خویشـــاوندی، تبار - 

جزء جمله
4- عنصر حیاتی برای غده 
تیروئید - نوعی پرانتز - میل 

به غذا
5- ویران کننـــده - کمـــان - 

مرادف بهمان
6- نانی نازک که از نشاسته 
و ســـفیده تخم مرغ درست 
می کننـــد - الهـــه نگهبـــان 
شهر آتن - دومین کالنشهر 

بزرگ هند
7- فال نیک - ســـکه طالی 

عهد قاجار - شمردن
8- محـــل عبـــور و مـــرور - 
فاصلـــه بیـــن دو نمایش - 

خروس مازنی
9- ناخـــن اســـب - در زبان 
آشوری به معنی ملکه است 

- داد و ستد
10- دام ماهـــی - معلم به 

انگلیسی - کرم کدو
11- ثابت و برقرار - همیشه 

و دائم - افسرده انگلیسی ها
12- مدافـــع میانـــی رئـــال - 
پارک تجریش تهران - زینت 

سر خانم ها
13- نشـــانه فعل استمراری 
- صدای افســـوس - خشک 

مزاج - زندان پرنده
14- واحد مساحت - گمان - 

برچیده شدن
شـــاهکار   - کـــرد  پیـــدا   -15
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2984و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6938
 دوشنبه  12 آذر 1397
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iranreportdesk@icpi.ir

جامعه شناسی چاقی

 آیا شخصیت 
با قطر شکم ارتباط دارد؟

محمد معصوميان
گزارش نويس

مـــن چاقم. هـــر روز که لباس می پوشـــم 
روبـــه روی آینه به بدنم نـــگاه می کنم اما 
با شـــکمم که یک وجـــب از خودم جلوتر 
است، مشکلی ندارم. به لباس فروشی که 
می روم، به سختی لباس پیدا می کنم اما 
با تمام غرولند فروشنده ها باز هم لباسی 
را که دوست دارم، پیدا می کنم. هربار که 
غذا می خورم آنهایی که دورم نشسته اند 
با خنـــده می گویند چقدر غـــذا خوردن با 
تو می چســـبد امـــا نمی دانـــم این جمله 
تعریف اســـت یا طنزی زیرکانه؟ دوستان 
و همکارانـــم هـــر بـــار با هیکلم شـــوخی 
می کنند و من می خندم. اما نه خنده ای از 
روی خوشحالی. حتی گاهی فکر می کنم 
بـــه خاطـــر بدنـــم حرف هایـــم را جـــدی 
نمی گیرند... من با بدنم مشکلی ندارم و 
همیشه از اینکه باید مورد شوخی و خنده 
باشـــم، تعجـــب می کنم. چـــرا بدن من 
دیگـــران را به خنده می انـــدازد؟ چرا آنها 
با بدنی که مال من اســـت مشکل دارند؟ 
این ســـؤالی اســـت که از چند کارشـــناس 
می پرسم تا شاید جواب سؤال های خودم 

را پیدا کنم.
مـــزه پرانـــی و شـــوخی های کالمی با 
چاقی، اتفاق جدیدی نیست از فیلم های 
تـــا شـــبکه های  طنـــز پرفـــروش گرفتـــه 
اجتماعـــی و تعامالت روزمـــره، همه جا 
می شـــود آن را دید. شوخی هایی آنچنان 
زننده که بعضی هایش آدم را با این سؤال 
مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ نکند 
چاق ها افرادی منحرف از استانداردهای 
کل جامعه هســـتند؟ علی اصغر سعیدی 

جامعه شـــناس از دورانـــی مثـــال می زند 
که »بیماری« را به چشـــم ارواح خبیثه ای  
می دیدند که به بدن انســـان وارد می شد: 
»امروز با پیشـــرفت پزشـــکی و اطالعات 
گســـترده ای کـــه در ایـــن زمینـــه داریم، با 
انســـانی رو به رو هســـتیم که »بدن آگاه« 
شده و یکی از مسائل جامعه شناسی بدن 
همین اســـت که فرد هم فکر را می بیند و 
هم بدن را. در این راستا هم علوم انسانی 
به ســـمت بدن رفته هم علوم پزشکی به 
سمت فکر و روح.« او اما مهم ترین تحول 
در رابطه با فهم بدن را جامعه شناســـی 

مصرف می داند.  
ســـعیدی می گوید: »یک مســـأله این 
اســـت که چـــه چیـــزی مصرف کنیـــم تا 
بدن ما سالم باشـــد. در جامعه مصرفی 
تصویرهایی بـــه وجود می آید که از دنیای 
مد ریشـــه می گیـــرد و بـــه جـــای تصاویر 
واقعی از تصاویر سلبریتی ها و لباس هایی 
که می پوشـــند، الگو می گیـــرد. افکاری به 
وجـــود می آیـــد کـــه آگاهی کاذب اســـت. 
دنیای سرمایه داری این تصورات را تولید 
می کند چـــون خوب می داند بـــا ارائه این 
تصاویر مصرف آن لباس یا کاال هم بیشتر 
می شود. حاال همین دنیای سرمایه داری 
می خواهد دوباره این تصویر که »انســـان 
الغـــر انســـانی اســـتاندارد و خوش تیـــپ 
اســـت« را عوض کند اما کار سختی است. 
آنهـــا به مـــا گفته انـــد این مصارف شـــما 
هســـتند که به شما شـــخصیت جدیدی 
می دهنـــد. ایـــن غذا خـــوردن اســـت که 
به شـــما تشـــخص می دهد. همـــه اینها 
بیماری هـــای جدید بـــه وجـــود آورده که 
بـــه آن روان پریشـــی گوارشـــی می گویند. 
بیمارانی که تمایل شدیدی به الغر شدن 

پیدا می کنند. ایـــن تصور به وجود می آید 
که باید الغر باشند تا محبوب و زیبا باشند 
بعد به صورت افراطـــی غذا نمی خورند 
و ورزش می کننـــد. آنها الغر هســـتند اما 
دائم این وسواس را پیدا می کنند که هنوز 
چاقند« اینجاست که پزشکی دوباره وارد 
عمـــل می شـــود و از پیشـــرفت های خود 
بهره می برد. دستگاه های ساکشن حس 
خوشـــبختی را به شـــما هدیه می دهند و 

بدنی جدید برای شما می تراشند.
ســـعیدی می گوید: »در واقع تبلیغات 
و آگهی ها به شـــما می گویند که چاقی بد 
اســـت، چاقی سرطان زاست و برای اینکه 
عمـــر زیادتری داشـــته باشـــید بایـــد الغر 
باشید.« سعیدی از دو نظریه حرف می زند 
که یکی معتقد است این صنعت فرهنگی 
و برخاســـته از نظام ســـرمایه داری اســـت 
که برای فروش بیشـــتر چنین تصوراتی را 
گســـترش می دهد و این نظریه در نهایت 
انســـان را بازیچـــه دســـت ســـرمایه داری 
می کند اما نظریه دیگر طرفدار جامعه پر 
ریسک تر است و از این زاویه مهم است که 
چه چیزی به فرد هویت می دهد؟ در این 
نظریه »من« فرد رشـــد می کند و او دست 

به انتخاب آزادانه می زند.
مزدک دانشـــور انسان شـــناس قبل از 
پرداختن به مسأله چاقی در دنیای امروز از 
گذشته شروع می کند؛ از دورانی که مسأله 
تأمین کالری مهم بوده و اکثر افراد در مرز 
تأمین کالری ضروری بـــرای ادامه حیات 
زندگی می کردند. آن زمـــان چاقی امری 
مطلوب بـــود. حتی زنان چـــاق به عنوان 
زنان بـــارور و زیبا دیده می شـــدند که این 
پدیدار را به گفته او می توان در نقاشی های 
دوره رنسانس اروپا و در بازنمایی الهه گان 

مزه پرانی و شوخی های کالمی با چاقی، اتفاق جدیدی نیست. 
از فیلم های طنز پرفروش گرفته تا شبکه های اجتماعی و تعامالت 

روزمره، همه جا می شود آن را دید. شوخی هایی آنچنان زننده که 
بعضی هایش آدم را با این سؤال مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ 

و کالری دریافتی شهروندان ندارند، خود 
را درمان کننـــده چاقی معرفی می کنند. 
چـــرا؟ چـــون نهاد پزشـــکی در ایـــران به 
گونه ای تنظیم شـــده که از بیماری مردم 
ســـود می بـــرد نه از ســـالمت آنهـــا. پس 
هرچه افراد بیشتری نیاز به لیپوساکشن 
و اســـلیو معده و برداشتن چربی اضافی 
داشـــته باشـــند، این نهاد ســـود بیشتری 

می برد.«
حاال که حرف های ســـعیدی و دانشور 
را شنیدیم، برویم سراغ مجید صفاری نیا، 
جامعه شناســـی کـــه از تیپ شـــخصیتی 
در  »چاق هـــا  می گویـــد:  چـــاق  افـــراد 
بررســـی شـــخصیتی،افرادی مهربان تر و 
جامعه پسندتر هســـتند. ما آنها را در تیپ 
دســـته بندی  »پیک نیـــک«  شـــخصیتی 
می کنیم. افراد در این دســـته نوع دوست، 
مهربـــان، حیـــوان دوســـت و بخشـــنده تر 
هســـتند.« او از بازیگران سینمایی چاق و 
موفق می گویـــد، از مهربانـــی که حمیده 
خیرآبـــادی بـــا آن تیـــپ معـــروف مـــادر 
مهربان داشـــت یـــا اکبر عبـــدی که چقدر 
دوست داشتنی و مهربان است. الگوهایی 
که انگار جامعه چشـــمش را به روی آنها 

بسته است.
صفـــاری نیا می گوید: »اگـــر آدم چاق 
تصویـــر خوبـــی از بـــدن خودش داشـــته 
باشـــد هیچ مشـــکلی وجود ندارد اما اگر 
تصویر خوبی نداشته باشد، مسأله شروع 
می شـــود. بعضی آدم ها اعتماد به نفس 
خـــود را از قطـــر شکم شـــان نمی گیرند و 
در مقابل افراد الغری هســـتند که شـــاید 
این طور باشـــند.« او می گوید ما در جهان 
حداقل با یک تا دو میلیـــارد چاق روبه رو 
هســـتیم بخصـــوص در امریـــکا که بیش 
از 50 درصـــد مـــردم چـــاق هســـتند و در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس هم چاقی 
تیپی جاافتاده اســـت: »این مدها هستند 
کـــه این تصورات را می ســـازند و ما هرچه 
عزت نفـــس اجتماعـــی کمتری داشـــته 
باشیم، بیشتر از این مدها پیروی می کنیم. 
اینها تصورات غالبی هســـتند و الگوهای 
اجتماعی آن را می ســـازند. این درســـت 
اســـت که الغـــری با ســـالمت بیشـــتری 
همراه است اما نمی توان به این دلیل که 
 بعضی چاق هستند، آنها را مورد تمسخر 

قرار دهیم.«
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دولت ها می بینیـــد. این پیام مداوم تکرار 
می شـــود که بیماری بـــه خاطر قصور فرد 
در رعایت نکات بهداشتی است، ناتوانی 
در ترک ســـیگار بـــه علت بـــی اراده بودن 
است و تصادفات جاده ای به دلیل قصور 
عوامل انسانی رخ می دهد که در رابطه با 
چاقی نیز همین شیوه استدالل پی گرفته 
می شـــود. فرد چاق انســـانی اســـت که در 
تنظیم سوخت و سازش با غذای دریافتی 
ناتوان است و به همین دلیل به مصیبت 
چاقی گرفتار آمده! در این رویکرد تمامی 
زمینه ها و زمانه ها - به عمد یا به ســـهو- 

نادیده گرفته می شود.«
او تیغ انتقـــاد را بعد از وزارتخانه های 
مســـئول به سمت نهاد پزشکی می برد و 
رویکـــرد کلی این نهاد را نشـــانه می رود؛ 
نهادی کـــه در انتهای داســـتان به عنوان 
ظاهـــر  افـــق  در  نجات بخـــش  فرشـــته 
می شود و فرد را تحت بمباران تبلیغات 
خود قـــرار می دهد: »پزشـــکانی که هیچ 
احساس مسئولیتی در قبال شکر و چربی 

دید. اما داستان از جایی شروع شد یا پایان 
یافت که با ورود ســـیب زمینی و شـــکر به 
دنیای کهن مســـأله تأمین کالـــری تا حد 
زیادی حل شـــد و بجز دوره های جنگ و 
خشکســـالی های شـــدید، قحطی و مرگ 
و میر ناشـــی از گرسنگی کمتر و کمتر شد 
و درنهایـــت پس از جنـــگ جهانی دوم و 
ایجاد دولت های رفاه در دنیای پیشـــرفته 
حتی مســـئولیت تأمین کالـــری مورد نیاز 
افراد به وظایف دولت اضافه شـــد: »موج 
تأمین کالری توســـط دولـــت کمی دیرتر 
و در اواســـط دهـــه 1340 به ایران رســـید. 

افزایش قیمت نفت و توســـعه صنعتی 
این دوران، توزیع کالـــری مورد نیاز مردم 
حتی فرودســـتان را میســـر کرد و غذاهای 
پرکربوهیـــدرات مثـــل ماکارونـــی و دیگر 
غذاهـــای قندی به ســـبد غذایی الیه های 
پایین تـــر اجتمـــاع وارد شـــد... از این پس 
بـــود که معضل چاقی به شـــکل همه گیر 
در تمامـــی طبقات بروز کـــرد. زیرا کالری 
دریافتی عموماً بیش از نیاز سوخت و ساز 
بدن بود. از تاریـــخ که بگذریم و به دنیای 
امـــروز وارد شـــویم، شـــاهد این هســـتیم 
که چاقـــی در این 40 ســـاله اخیر به علت 

تغییرات سبک زندگی گریبان بسیاری را 
گرفته است. آنچه در این روند قابل توجه 
اســـت، رویکرد وزارت بهداشت به مسأله 

چاقی است.«
او با این مقدمه وارد مباحثی در سطح 
کالن مدیریت و رویکرد وزارت بهداشـــت 
در چنـــد دهه اخیـــر می شـــود و می گوید: 
»وزارت بهداشت همسو با دیگر نهادهای 
دولتی قربانیان یک وضعیت را مقصران 
آن جلوه می دهند. شما این رویکرد را در 
زمینه دیگر بیماری ها، اعتیاد به ســـیگار و 
مواد مخدر و حتـــی تصادفات جاده ای از 
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - ســـرمربی رئـــال مادریـــد در فصـــل قبـــل - تنگـــه دیدنـــی و 

شگفت انگیز استان اصفهان
2- قهرمان سریالی - لکوموتیو - الزم شدن

3- سینمای سوخته - مصون، سالم - حرکت
4- خشکی - شرف و ناموس - ناهنجاری کروموزومی - رود شولوخف

5- ماه سریانی - تخم ماهی - زاپاس خودرو
6- ترنم - پارچه ای پنبه ای - بوسه آبدار

7- قسمی چراغ - گلی معطر - چند ادیب
8- طاقچه باال - ایالت امریکا - مرطوب

9- از جنس پوست دباغی شده - کالم پرسش - تسمه ستبر
10- بعد از هفت - نشانگان - یکدنده

11- پیشوند ضدیت فرنگی - غرور - واحد پول پرتغال
12- افزودن انگلیســـی - این شـــهر با موقعیت جلگه ای در میان کشتزارها و باغ های 

اطراف خود محصور است - شکافته - خط کش مهندسی
13- جنب و کنار - هراسان - مته برقی

14- تـــازه کار - توپ پارچـــه - انگل 
بیماری گال

15- فیلمـــی بـــه کارگردانی بهمن 
فرمان آرا - دزد

 عمودي:
1- سریالی از رضا ژیان - لوله گیاهی

2- پرنده ای مثل کبوتر - نام مردانه 
- موجودی خیالی، افسانه ای

3- رقص انگلیســـی - بی آغازی - 
محتوای نوشته - صوف

4- گندم - ایده آل - حالی کردن
فعـــل  نشـــانه   - جانشـــینان   -5

استمراری – شهری در کره جنوبی
6- اثـــر کریســـتوفر فرانـــک - امتیاز 

ورزشی - اثری از الیزابت کاستووا
7- دســـتگاهی جهنـــده و پرتابی - 

عرصه نبرد - ضمیر فرانسوی
8- بدبـــو - غشـــای خارجی قلب - 

فضای خالی از هوا
9- چنین بزی گله ای را بیمار کند - 

خوش منظره - چیستان
 - ترش مـــزه   - مـــکان  آن  در   -10

چیزها
11- امر نوشتن - شانه - اندیشیدن

12- محبـــوب و معشـــوق - شـــهر 
مرزی آذربایجان غربی - یازده

13- اســـم مصدر از وزیدن - گنجه 
لبـــاس - چغنـــدر پختـــه - پرتگاه 

کوهستانی
14- خبـــر افشـــاگر - مـــرض قند - 

بیماری مفصلی
15- دســـت راســـت - فیزیکـــدان 

انگلیسی سده بیستم

حل جدول ويژه شماره  6937

   افقي:
1 - هر نوع زیور متن - جانوری بزرگ با ظاهری مهیب

2- ساندویچی از سوسیس - پایتخت بهرام گور - جمع امیر
3- جوی - غذای برگی - هوای غصه دار

4- پول سامورایی ها - علم سرشماری - پاک از تهمت - پرز
5- موکت - کیسه پشمی خشن - دیوانگی و شیفتگی
6- کفش چرمی - نام دخترانه - نماز در وقت معین

7- نا امنی - انفرادی - سنجش
8- بزرگ ناخراشیده - رودخانه کوچک مرزی - سکوی باال

9- لوله باریک ساقه گیاهان - قلمه درخت - نوعی فعل
10- دست سودن - بازار تبادل ارز خارجی - محل اقامت رسمی شاه

11- وخامت امر - جوانمردی - از بخش های اوستا
12- ناشنوا - خوشحالی - هم انسان دارد و هم خودرو - آزادمرد کربال

13- آشوب و بلوا - نوشتن با ماشین تحریر - عضو تپنده
14- پرتوی نور - سنگی قیمتی - بلندی

15- اثری تاریخی در بندرعباس - خاندان حکومتی

 عمودي:
1- قوی پنجه - سس گوجه

2- چراغ چشمک زن خودرو 
- غده - آبکی

3- ماده بیهوشـــی - ورودی 
خانه - خویشـــاوندی، تبار - 

جزء جمله
4- عنصر حیاتی برای غده 
تیروئید - نوعی پرانتز - میل 

به غذا
5- ویران کننـــده - کمـــان - 

مرادف بهمان
6- نانی نازک که از نشاسته 
و ســـفیده تخم مرغ درست 
می کننـــد - الهـــه نگهبـــان 
شهر آتن - دومین کالنشهر 

بزرگ هند
7- فال نیک - ســـکه طالی 

عهد قاجار - شمردن
8- محـــل عبـــور و مـــرور - 
فاصلـــه بیـــن دو نمایش - 

خروس مازنی
9- ناخـــن اســـب - در زبان 
آشوری به معنی ملکه است 

- داد و ستد
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جامعه شناسی چاقی

 آیا شخصیت 
با قطر شکم ارتباط دارد؟

محمد معصوميان
گزارش نويس

مـــن چاقم. هـــر روز که لباس می پوشـــم 
روبـــه روی آینه به بدنم نـــگاه می کنم اما 
با شـــکمم که یک وجـــب از خودم جلوتر 
است، مشکلی ندارم. به لباس فروشی که 
می روم، به سختی لباس پیدا می کنم اما 
با تمام غرولند فروشنده ها باز هم لباسی 
را که دوست دارم، پیدا می کنم. هربار که 
غذا می خورم آنهایی که دورم نشسته اند 
با خنـــده می گویند چقدر غـــذا خوردن با 
تو می چســـبد امـــا نمی دانـــم این جمله 
تعریف اســـت یا طنزی زیرکانه؟ دوستان 
و همکارانـــم هـــر بـــار با هیکلم شـــوخی 
می کنند و من می خندم. اما نه خنده ای از 
روی خوشحالی. حتی گاهی فکر می کنم 
بـــه خاطـــر بدنـــم حرف هایـــم را جـــدی 
نمی گیرند... من با بدنم مشکلی ندارم و 
همیشه از اینکه باید مورد شوخی و خنده 
باشـــم، تعجـــب می کنم. چـــرا بدن من 
دیگـــران را به خنده می انـــدازد؟ چرا آنها 
با بدنی که مال من اســـت مشکل دارند؟ 
این ســـؤالی اســـت که از چند کارشـــناس 
می پرسم تا شاید جواب سؤال های خودم 

را پیدا کنم.
مـــزه پرانـــی و شـــوخی های کالمی با 
چاقی، اتفاق جدیدی نیست از فیلم های 
تـــا شـــبکه های  طنـــز پرفـــروش گرفتـــه 
اجتماعـــی و تعامالت روزمـــره، همه جا 
می شـــود آن را دید. شوخی هایی آنچنان 
زننده که بعضی هایش آدم را با این سؤال 
مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ نکند 
چاق ها افرادی منحرف از استانداردهای 
کل جامعه هســـتند؟ علی اصغر سعیدی 

جامعه شـــناس از دورانـــی مثـــال می زند 
که »بیماری« را به چشـــم ارواح خبیثه ای  
می دیدند که به بدن انســـان وارد می شد: 
»امروز با پیشـــرفت پزشـــکی و اطالعات 
گســـترده ای کـــه در ایـــن زمینـــه داریم، با 
انســـانی رو به رو هســـتیم که »بدن آگاه« 
شده و یکی از مسائل جامعه شناسی بدن 
همین اســـت که فرد هم فکر را می بیند و 
هم بدن را. در این راستا هم علوم انسانی 
به ســـمت بدن رفته هم علوم پزشکی به 
سمت فکر و روح.« او اما مهم ترین تحول 
در رابطه با فهم بدن را جامعه شناســـی 

مصرف می داند.  
ســـعیدی می گوید: »یک مســـأله این 
اســـت که چـــه چیـــزی مصرف کنیـــم تا 
بدن ما سالم باشـــد. در جامعه مصرفی 
تصویرهایی بـــه وجود می آید که از دنیای 
مد ریشـــه می گیـــرد و بـــه جـــای تصاویر 
واقعی از تصاویر سلبریتی ها و لباس هایی 
که می پوشـــند، الگو می گیـــرد. افکاری به 
وجـــود می آیـــد کـــه آگاهی کاذب اســـت. 
دنیای سرمایه داری این تصورات را تولید 
می کند چـــون خوب می داند بـــا ارائه این 
تصاویر مصرف آن لباس یا کاال هم بیشتر 
می شود. حاال همین دنیای سرمایه داری 
می خواهد دوباره این تصویر که »انســـان 
الغـــر انســـانی اســـتاندارد و خوش تیـــپ 
اســـت« را عوض کند اما کار سختی است. 
آنهـــا به مـــا گفته انـــد این مصارف شـــما 
هســـتند که به شما شـــخصیت جدیدی 
می دهنـــد. ایـــن غذا خـــوردن اســـت که 
به شـــما تشـــخص می دهد. همـــه اینها 
بیماری هـــای جدید بـــه وجـــود آورده که 
بـــه آن روان پریشـــی گوارشـــی می گویند. 
بیمارانی که تمایل شدیدی به الغر شدن 

پیدا می کنند. ایـــن تصور به وجود می آید 
که باید الغر باشند تا محبوب و زیبا باشند 
بعد به صورت افراطـــی غذا نمی خورند 
و ورزش می کننـــد. آنها الغر هســـتند اما 
دائم این وسواس را پیدا می کنند که هنوز 
چاقند« اینجاست که پزشکی دوباره وارد 
عمـــل می شـــود و از پیشـــرفت های خود 
بهره می برد. دستگاه های ساکشن حس 
خوشـــبختی را به شـــما هدیه می دهند و 

بدنی جدید برای شما می تراشند.
ســـعیدی می گوید: »در واقع تبلیغات 
و آگهی ها به شـــما می گویند که چاقی بد 
اســـت، چاقی سرطان زاست و برای اینکه 
عمـــر زیادتری داشـــته باشـــید بایـــد الغر 
باشید.« سعیدی از دو نظریه حرف می زند 
که یکی معتقد است این صنعت فرهنگی 
و برخاســـته از نظام ســـرمایه داری اســـت 
که برای فروش بیشـــتر چنین تصوراتی را 
گســـترش می دهد و این نظریه در نهایت 
انســـان را بازیچـــه دســـت ســـرمایه داری 
می کند اما نظریه دیگر طرفدار جامعه پر 
ریسک تر است و از این زاویه مهم است که 
چه چیزی به فرد هویت می دهد؟ در این 
نظریه »من« فرد رشـــد می کند و او دست 

به انتخاب آزادانه می زند.
مزدک دانشـــور انسان شـــناس قبل از 
پرداختن به مسأله چاقی در دنیای امروز از 
گذشته شروع می کند؛ از دورانی که مسأله 
تأمین کالری مهم بوده و اکثر افراد در مرز 
تأمین کالری ضروری بـــرای ادامه حیات 
زندگی می کردند. آن زمـــان چاقی امری 
مطلوب بـــود. حتی زنان چـــاق به عنوان 
زنان بـــارور و زیبا دیده می شـــدند که این 
پدیدار را به گفته او می توان در نقاشی های 
دوره رنسانس اروپا و در بازنمایی الهه گان 

مزه پرانی و شوخی های کالمی با چاقی، اتفاق جدیدی نیست. 
از فیلم های طنز پرفروش گرفته تا شبکه های اجتماعی و تعامالت 

روزمره، همه جا می شود آن را دید. شوخی هایی آنچنان زننده که 
بعضی هایش آدم را با این سؤال مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ 

و کالری دریافتی شهروندان ندارند، خود 
را درمان کننـــده چاقی معرفی می کنند. 
چـــرا؟ چـــون نهاد پزشـــکی در ایـــران به 
گونه ای تنظیم شـــده که از بیماری مردم 
ســـود می بـــرد نه از ســـالمت آنهـــا. پس 
هرچه افراد بیشتری نیاز به لیپوساکشن 
و اســـلیو معده و برداشتن چربی اضافی 
داشـــته باشـــند، این نهاد ســـود بیشتری 

می برد.«
حاال که حرف های ســـعیدی و دانشور 
را شنیدیم، برویم سراغ مجید صفاری نیا، 
جامعه شناســـی کـــه از تیپ شـــخصیتی 
در  »چاق هـــا  می گویـــد:  چـــاق  افـــراد 
بررســـی شـــخصیتی،افرادی مهربان تر و 
جامعه پسندتر هســـتند. ما آنها را در تیپ 
دســـته بندی  »پیک نیـــک«  شـــخصیتی 
می کنیم. افراد در این دســـته نوع دوست، 
مهربـــان، حیـــوان دوســـت و بخشـــنده تر 
هســـتند.« او از بازیگران سینمایی چاق و 
موفق می گویـــد، از مهربانـــی که حمیده 
خیرآبـــادی بـــا آن تیـــپ معـــروف مـــادر 
مهربان داشـــت یـــا اکبر عبـــدی که چقدر 
دوست داشتنی و مهربان است. الگوهایی 
که انگار جامعه چشـــمش را به روی آنها 

بسته است.
صفـــاری نیا می گوید: »اگـــر آدم چاق 
تصویـــر خوبـــی از بـــدن خودش داشـــته 
باشـــد هیچ مشـــکلی وجود ندارد اما اگر 
تصویر خوبی نداشته باشد، مسأله شروع 
می شـــود. بعضی آدم ها اعتماد به نفس 
خـــود را از قطـــر شکم شـــان نمی گیرند و 
در مقابل افراد الغری هســـتند که شـــاید 
این طور باشـــند.« او می گوید ما در جهان 
حداقل با یک تا دو میلیـــارد چاق روبه رو 
هســـتیم بخصـــوص در امریـــکا که بیش 
از 50 درصـــد مـــردم چـــاق هســـتند و در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس هم چاقی 
تیپی جاافتاده اســـت: »این مدها هستند 
کـــه این تصورات را می ســـازند و ما هرچه 
عزت نفـــس اجتماعـــی کمتری داشـــته 
باشیم، بیشتر از این مدها پیروی می کنیم. 
اینها تصورات غالبی هســـتند و الگوهای 
اجتماعی آن را می ســـازند. این درســـت 
اســـت که الغـــری با ســـالمت بیشـــتری 
همراه است اما نمی توان به این دلیل که 
 بعضی چاق هستند، آنها را مورد تمسخر 

قرار دهیم.«
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دولت ها می بینیـــد. این پیام مداوم تکرار 
می شـــود که بیماری بـــه خاطر قصور فرد 
در رعایت نکات بهداشتی است، ناتوانی 
در ترک ســـیگار بـــه علت بـــی اراده بودن 
است و تصادفات جاده ای به دلیل قصور 
عوامل انسانی رخ می دهد که در رابطه با 
چاقی نیز همین شیوه استدالل پی گرفته 
می شـــود. فرد چاق انســـانی اســـت که در 
تنظیم سوخت و سازش با غذای دریافتی 
ناتوان است و به همین دلیل به مصیبت 
چاقی گرفتار آمده! در این رویکرد تمامی 
زمینه ها و زمانه ها - به عمد یا به ســـهو- 

نادیده گرفته می شود.«
او تیغ انتقـــاد را بعد از وزارتخانه های 
مســـئول به سمت نهاد پزشکی می برد و 
رویکـــرد کلی این نهاد را نشـــانه می رود؛ 
نهادی کـــه در انتهای داســـتان به عنوان 
ظاهـــر  افـــق  در  نجات بخـــش  فرشـــته 
می شود و فرد را تحت بمباران تبلیغات 
خود قـــرار می دهد: »پزشـــکانی که هیچ 
احساس مسئولیتی در قبال شکر و چربی 

دید. اما داستان از جایی شروع شد یا پایان 
یافت که با ورود ســـیب زمینی و شـــکر به 
دنیای کهن مســـأله تأمین کالـــری تا حد 
زیادی حل شـــد و بجز دوره های جنگ و 
خشکســـالی های شـــدید، قحطی و مرگ 
و میر ناشـــی از گرسنگی کمتر و کمتر شد 
و درنهایـــت پس از جنـــگ جهانی دوم و 
ایجاد دولت های رفاه در دنیای پیشـــرفته 
حتی مســـئولیت تأمین کالـــری مورد نیاز 
افراد به وظایف دولت اضافه شـــد: »موج 
تأمین کالری توســـط دولـــت کمی دیرتر 
و در اواســـط دهـــه 1340 به ایران رســـید. 

افزایش قیمت نفت و توســـعه صنعتی 
این دوران، توزیع کالـــری مورد نیاز مردم 
حتی فرودســـتان را میســـر کرد و غذاهای 
پرکربوهیـــدرات مثـــل ماکارونـــی و دیگر 
غذاهـــای قندی به ســـبد غذایی الیه های 
پایین تـــر اجتمـــاع وارد شـــد... از این پس 
بـــود که معضل چاقی به شـــکل همه گیر 
در تمامـــی طبقات بروز کـــرد. زیرا کالری 
دریافتی عموماً بیش از نیاز سوخت و ساز 
بدن بود. از تاریـــخ که بگذریم و به دنیای 
امـــروز وارد شـــویم، شـــاهد این هســـتیم 
که چاقـــی در این 40 ســـاله اخیر به علت 

تغییرات سبک زندگی گریبان بسیاری را 
گرفته است. آنچه در این روند قابل توجه 
اســـت، رویکرد وزارت بهداشت به مسأله 

چاقی است.«
او با این مقدمه وارد مباحثی در سطح 
کالن مدیریت و رویکرد وزارت بهداشـــت 
در چنـــد دهه اخیـــر می شـــود و می گوید: 
»وزارت بهداشت همسو با دیگر نهادهای 
دولتی قربانیان یک وضعیت را مقصران 
آن جلوه می دهند. شما این رویکرد را در 
زمینه دیگر بیماری ها، اعتیاد به ســـیگار و 
مواد مخدر و حتـــی تصادفات جاده ای از 
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امروز در تاريخ
اولتيماتوم تند شاپور دوم به امپراتوري روم

سوم دسامبر سال 359 ميالدي امپراتور روم، كنستانتيوس 
دوم اولتيماتوم شـــديد اللحني به اين شـــرح از شاپور دوم 

(ذواالكتاف) شاه وقت ايران از دودمان ساسانيان دريافت كرد:
      "پـــس از تحيّـــت ...، آگاه باش كه طبق اســـناد و

 مكتوب هاي موجود و نوشته هاي مورخان، اراضي و سرزمين هاي 
آن سوي رود خانه استرومون تا مرز مقدونيه متعلق به ايران بوده 
است. آن امپراتور بايد آنجا را از نيروهاي مسلح خود تخليه كند 
تا ماموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع كردن ماليات و تمشيت 

امور بپردازند.
 اگر فرستاده منـ  حامل اين يادداشت، دست خالي باز 
گردد، پس از پايان زمســـتان دستور خواهم داد كه ارتش اين 

سرزمين ها را با توسل به زور پس بگيرد ....
     از آميدا (شهر آمِدـ  دياربكر)ـ  شاه
   « اين سند كه از آرشيو امپراتورى روم به دست آمده در 

كتاب هاى تاريخ قرون قديم مندرج است.»
تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي در رفراندم

12آذر ماه 1358 رفراندم قانون اساسي جمهوري اسالمي 
كه در دو روز متوالي انجام شده بود پايان يافت و ايران داراي يك 
قانون اساسي تازه شد. در رفراندم 12 فروردين همين سال نظام 

سلطنتي كهن ايران لغو شده بود.
زني كه عرض درياي مانش را با شنا طي كرد

بانو «گرترود ادرل»كه 16 اوت ســـال 1926 به عنوان 
نخستين زن عرض كانال مانش را در 14 ساعت و 31 دقيقه شنا 
كرد و با شنا از فرانسه به انگلستان رفت يكم دسامبر 2003 در 
98 ســـالگي درگذشت. وي در زادگاه خود، ايالت نيو جرسي 

آمريكا فوت شد.
نخستين عمل پيروزمندانه پيوند قلب

12 آذرماه 1346 براى نخســـتين بار در تاريخ پزشكى، 
دكتر كريستيان بارناردجراح قلب و تيم او در بيماستان «گروت 
شور»شهر كِيپ تاون در جمهورى فدرال آفريقاى جنوبى عمل 

پيوند قلب انجام داد كه از آن پس امرى عادى شده است.
«فرانك گانت» امپراتور كار خبر درگذشت

فرانك ارنست گانتيكي از امپراتوران كار خبر سوم دسامبر 
1957 در 81 ســـالگي درگذشت. كمپاني رسانه اي او در سال 
2003 در گوشه و كنار جهان داراي 95 روزنامه، 591 مجله، 22 
فرستنده تلويزيوني، ده ها فرستنده راديويي و يك خبرگزاري 
بود. بزرگترين روزنامه اين گروه «يو اس اي - تودي»است كه 

همزمان در 60 كشور انتشار مي يابد.

قاب امروز

دورى  كه  در او آمدن  و رفتن  ماست
او را  نـــه  نهايـــت  نه  بدايت  پيداســـت

كس مى نزند دمى درين معنى راســـت
كايـــن آمدن از كجا و رفتن به كجاســـت

خيام

- ندرتاً دربارة آنچه كه داريم فكر مى كنيم، 
درحالى كه پيوسته در انديشة چيزهايى هستيم 

كه نداريم.
 آرتور شوپنهاور
-   بى دانش، نه مى توان اميدوار بود، نه نااميد. 
ژان پل سارتر

پند بزرگان سرايه

شور زندگى در بين اقوام ايرانى/عكس از:احمد معينى جم

12آذر
*طبق گزارش ژاندارمري اصفهان در خيابان 
آتشـــگاه از گورتان تا فلكه صارميه تمام سطح 
خيابان به وسيله الستيك آتش زده شد.همچنين 
مردم با سنگ و آجر و تيرآهن خيابان را مسدود 
كردند . همچنين بنا به گزارش شهرباني اصفهان 
مردم  در خيابان هاي ابن ســـينا وعبدالرزاق و 
چهارباغ تظاهرات كردند . در خيابان چهارباغ بر اثر 
تيراندازي ماموران فردي به نام محمود وليد مغربي 

به شهادت رسيد . 
* در شهرستان شهرضا مردم ضمن تظاهرات 
با پرتاب سنگ و مواد آتش زا اززمين و پشت بام به 
سوي ماموران انتظامي حمله كردند . ارتباط تلفني و 
برق شهرضا در طول روز قطع شده است . از ساعت 

9:30مردم در مقابل دادگستري شهر تجمع كردند .
* تظاهرات مردم در شهرهاي الر و جهرم 
با تيراندازي ماموران به خون كشيده شد. عده اي 
 از تظاهركنندگان مجروح شدند . كليه مدارس ،

 بانك ها ، مغازه ها و ادارات دولتي در جهرم تعطيل 
شد. 

*مردم در شهرهاي ني ريز، داراب عليه رژيم 
تظاهرات كردند . 

* در شهرســـتان خوي بعـــد از برگزاري 
 مراسم در مسجد حاج بابا عليه رژيم به تظاهرات

 پرداختند . 
* در زنجان مردم با آتش زدن الســـتيك و 
درختان خيابان ها خيابان هاي شهر را مسدود و 
ضمن تظاهرات دو عدد نارنجك دست ساز به 

سوي ماشين هاي پليس پرتاب كردند .
*مردم شهرك قرچك ورامين با برگزاري 
تظاهرات به دادن شـــعار عليه رژيم پرداختند . 
تظاهركنندگان تابلوهاي نئون سازمان هاي دولتي 

را شكستند . 
* در اهواز مردم عليه رژيم تظاهرات كردند . 
به گزارش ساواك اهواز اكثر ادارات دولتياز جمله 
شركت ملي نفت، دارايي، گورك در اعتصاب به 

سر مي برند.
* سه طلبه كه از قم به مسجد سليمان رفته 
بودند به اتهام سخنراني عليه رژيم توسط ماموران 

بازداشت شدند . 
* در انديمشـــك مردم ضمن تظاهرات با 
پرتاب كوكتل مولوتف و ســـنگ و آتش زدن 
الستيك با ماموران انتظامي به مقابله برخاستند . 

* در كرمان بيش از 5هـــزار تن از مردم در 
مسجد ملك كرمان تجمع و حجج االسالم يحيي 
جعفري و محمدجواد حجتي كرماني براي مردم 
سخنراني كردند . بعد از آن مردم در خيابان ها به 
تظاهرات پرداختند . همچنين بيش از چهار هزار 
نفر از مردم سيرجان و همين تعداد از روستاييان 
جيرفت عليه رژيم تظاهرات كردند . كليه مغازه ها 
در شهرهاي كرمان و سيرجان تعطيل شده است . 
* دو طلبه مشـــهدي كه براي سخنراني به 
بروجرد رفته بودند به اتهام سخنراني عليه رژيم 
بازداشت شدند. در حدود چهراصد نفر از دانش 
آموزان مدارس در خيابان هاي شهر تظاهرات و 

عليه رژيم شعار دادند . 
*به گزارش ســـاواك مردم در شهر نقده 
بـــا برپايي تظاهرات عليه رژيم شـــعار دادند و 
 9 تابلوي يادبـــود را در ميـــدان كورش كبير 
شكستند . تظاهركنندگان بعد از يورش نيروهاي 

نظامي متفرق شدند . 
* تظاهرات مردم بوشهر با تيراندازي ماموران 
متفرق گرديد . چند نفر از تظاهركنندگان توسط 

پليس بازداشت شدند . 
* 500 نفر از دانش آموزان مدارس بيرجند به 
دعوت شيخ ابراهيم رباني بعد از تجمع در يكي از 
مساجد در خيابان هاي شهر تظاهرات كردند.  

* به گزارش ساواك مازندران ، كليه مدارس 
گرگان ،آمل، رامسر، بابل و  بابلسر  ودبيرستان هاي 

حومه گنبدكاوس تعطيل است .
* در فومن چند تن باتشكيل گروه تبليغات 
انقالبيون ، عالوه بر  پخش اعالميه در سطح شهر 

كالس هاي آموزش نظامي به راه انداختند . 
* بنـــا به گزارش ســـاواك تهـــران اكثر 
 وزارتخانه هـــا تعطيل و در اعتصاب به ســـر

 مي برند.        
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فروردین : شما طبیعتاً با تفکراتتان کامالً هماهنگ شده اید، بنابراین زمانی که 
شما به مفاهیمی که برایتان ناشناخته است نزدیک تر می شوید احساس راحتی 
نخواهید کرد. دیگران می توانند به شما توجه کنند و شاید هم بتوانند آنچه را 
که شما قبالً گفته اند کلمه به کلمه تکرار کنید، اما هنوز هم امکان دارد که نقطه 

نظرات شما را از دست دهند.

اردیبهشت : با اتفاقاتی که برایتان پیش می آید زیادی جدی و سخت بر خورد 
می کنید زیرا خیلی از این اتفاقات ســاده و معمولی هستند، نیازمند این همه 
تحقیق را ندارند، با این کارهای اضافی فقط خودتان را خســته می کنید. اجازه 
دهید به شــما خوش بگذرد و به وقایعی که پیش می آید لبخند بزنید. شــما 

ریسک های بزرگی را در زندگی تان انجام می دهید.

خرداد :  شــما در حالیکه باور کرده اید تمام جوابها در مورد ســوالهای زندگی 
را می دانید! ناگهان به ســرعت می فهمید که اطالعات خیلی زیادی را از دست 
داده اید . قبول کنید بین دانستن حقایق و توانایی برای داشتن دیدگاه واضحی 
نسبت به آینده تفاوتهای خیلی زیادی است. باهمه این احوال هنوز راه هایی برای 

پیشرفت کردن وجود دارد.

تیر: درحالیکه شما کامالً هوشیار هستید و آینده تان را با داشتن تصویری از آن 
در ذهنتان می توانید ببینید. تا زمانیکه شما اهداف آینده خود  را آشکار نکنید 
خوش بینی شــما می تواند کامالً تازه بماند، برای اینکه مردم دیگر خیلی زود از 
تفکرات خیالی شما خسته خواهند شد. بهتراست برخی از اندیشه ها نهفته و فقط 

برای خودتان باشند.

مرداد :  شــما در این اواخر به این مســاله فکر می کنید که زندگی برای شما 
ارزشی قائل نشده است ارزش وجودی شما به پیشرفت های هر روزه شما نیست 
بلکه کارهایی اســت که در مجموع انجام می دهید مهم هســتند نه فقط یک 
کار مقایسه خود با دیگری و کارهایی که دیگران انجام می دهنددرست نیست.
سرنوشت را هر کسی در زندگی شخصی اش خودش با تالش و کوشش می سازد.

شهریور : ممکن اســت که شما معتقد باشــید که دیگــران از شما حمایت 
نمی کنند، و یا حتی بدتر، به ضرر شما کار می کنند، و برای این باور خود دالیلی 
هم داشته باشید. اما دلیل این کار این است که شما از تسلیم شدن می ترسید. 
برطرف کردن سستی های خودتان مهم تر از تسلط داشتن بر افراد دیگر است. 

بیشتر روی خودتان تمرکز کنید.

مهر : وقایع منفی که در گذشــته برایتان رخ داده است، اثر منفی بر روی شما 
گذاشــته است و شما بعد از این همه مدت نتوانسته اید این اتفاقات را فراموش 
کنید. شما در کشاکش زندگی واقع شده بودید اما بهتر است راه خود را در این 
تنازع و جدل پیدا کنید، زیرا اگر راه تان را پیدا نکنید دچار نا امیدی می شوید. به 

خواسته هایی که دیگران از شما دارند سریع جواب مثبت ندهید.

آبان : اگر شما مدتی از نظر سطح انرژی در سطح باالی بوده باشید، اکنون به 
نقطه اوج می رسید، اگرچه ممکن است بعدها کنترل آن از دستتان خارج شود. 
شما می توانید هم با فرد بازنده ای احساس همدردی کنید و هم فرد برنده ای را 
تحسین کنید. که این دو رفتار با هم تناقض دارند. اما تفکرات شما در مورد فرد 

برنده ممکن است مثل قبل نباشد. 
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول 3808
  1ـ ابراهیم کریمیـ  لنده

2ـ محمدرضا افضلیـ  کرمان
3ـ امیر لیالز مهرآبادیـ  تهران

 افقي:
ــفالین كه قدما براي تند و تیز كردن آتش آن  1. ظرفي س

را به كار مي بردندـ  نوعي دسر فرنگي
2. دانش خواندن و نوشتنـ  خوب و خوشـ  شبنم

ــهري در ایالت  ــودروـ  ش ــاـ  فرمان خ ــد ویتنامیه 3. عی
تگزاسـ  خط كش مهندسيـ  جدید

4. معمور، دایرـ  هفتمین سیاره در منظومه شمسيـ  یكه
ــاهانهـ  نوعي تابلوي  ــیمانيـ  ش ــرهـ  پش ــكوك نق 5. مس

تبلیغاتي
ــانـ  در گیالن  ــع اصفه ــنگـ  از تواب ــال س ــي زغ 6. نوع

بجوییدشـ  مصالح سفید
7. شاهزاده فرنگيـ  گمانـ  سیمان قدیم

8. شهري در عراقـ  نویسندهـ  منقار كوتاهـ  رنگ
9. كلك، خامهـ  ضمانت كیفي كاالـ  ایستگاه قطار

10. شهري در لیبيـ  رازـ  بي باكيـ  نوشتن كتاب
11. ناگواريـ  حرف فاصلهـ  كره اسب زین نشده

12. چهره شطرنجيـ  پسر كیومرثـ  جزیره اي در جنوب 
ـ اندك

13. چپق فرنگيـ  شعلهـ  مركز موسیقيـ  جدا
14. موش خرماـ  بلبشوـ  زبان

15. واحد سطحـ  گوشت تركيـ  مونث ضاربـ  از غالت 
ـ پذیرفته نشده

ــروسـ  كالبد،  ــتـ  غبغب خ ــرش مازو اس ــام دیگ 16. ن
پیكر

17. گیاهي معطرـ  از دستش همه به عذاب هستند
عمودي:

1. ماهر و مسلط در حرفه یا صنعتيـ  غافلگیري فرنگي
2. بركت یافتنـ  اعتراف كنندهـ  میوه ساالدي

ــتانيـ  عقب  ــفالگريـ  مادرـ  تن پوش زمس 3. خاك س
ـ خشكي

4. كارزارـ  وصله كردن لباسـ  خاشاكـ  حیران 
ــمـ  اندازه لباسـ  از پهلوانان  5. پیش بینيـ  مردمك چش

شاهنامه اي
6. قرمز انگلیسيـ  نشانيـ  حمامـ  پیمودن

ــان مفعول صریحـ  خود  ــیهـ  نش 7. مجلس نمایندگان روس
را به بیماري زدن

8. زیارت كنندگانـ  مراقبت در انجام كاريـ  نخاله كنجد
9. شلوار گیالنيـ  برخاستن از بیماريـ  فریاد تحسین

10. الكل چوبـ  طریقه، روشـ  وافر، زیاد
11. كشوري در اروپاـ  نوعي شیرینيـ  سمي در خون
12. ماتیكـ  از سلسله هاي ایرانيـ  زردكـ  قامت

ــيـ  قدرتـ  واحد  ــطرنجيـ  جزیره اي جنوب ــده ش 13. بازن
شیشه

ــيـ  چهرهـ  معادل چهار  ــگان و برگزیدگان انگلیس 14. نخب

حرف )  ا ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزيز: از اين هفته تغييری در شکل دستيابی 
به پاسخ صحيح برای شرکت در قرعه کشی جايزه جدول صورت 
گرفته است. بدين ترتيب که هر هفته با شماره گذاری برخی 
خانه ها يک رمز به دست می آيد که با اعالم  آن رمز به شماره تلفن 

روابط عمومی مجله، در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3808
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لیترـ  از اجزاء در و پنجره
ــع اوـ  فریاد زدنـ  نام دیگر تاریخ ایراني هجري  ــه نف 15. ب

شمسيـ  از چاشنیهاـ  حیوان چست و چاالك
ــوـ  از  ــو، پاش 16. آبزي غول پیكرـ  دزفولي مي گوید بلند ش

توابع استان فارس
ــام اداري در  ــب هفتگانهـ  باالترین مق ــي از عجای 17. یك

شهرستان
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بجوییدشـ  مصالح سفید
7. شاهزاده فرنگيـ  گمانـ  سیمان قدیم

8. شهري در عراقـ  نویسندهـ  منقار كوتاهـ  رنگ
9. كلك، خامهـ  ضمانت كیفي كاالـ  ایستگاه قطار

10. شهري در لیبيـ  رازـ  بي باكيـ  نوشتن كتاب
11. ناگواريـ  حرف فاصلهـ  كره اسب زین نشده

12. چهره شطرنجيـ  پسر كیومرثـ  جزیره اي در جنوب 
ـ اندك

13. چپق فرنگيـ  شعلهـ  مركز موسیقيـ  جدا
14. موش خرماـ  بلبشوـ  زبان

15. واحد سطحـ  گوشت تركيـ  مونث ضاربـ  از غالت 
ـ پذیرفته نشده

ــروسـ  كالبد،  ــتـ  غبغب خ ــرش مازو اس ــام دیگ 16. ن
پیكر

17. گیاهي معطرـ  از دستش همه به عذاب هستند
عمودي:

1. ماهر و مسلط در حرفه یا صنعتيـ  غافلگیري فرنگي
2. بركت یافتنـ  اعتراف كنندهـ  میوه ساالدي

ــتانيـ  عقب  ــفالگريـ  مادرـ  تن پوش زمس 3. خاك س
ـ خشكي

4. كارزارـ  وصله كردن لباسـ  خاشاكـ  حیران 
ــمـ  اندازه لباسـ  از پهلوانان  5. پیش بینيـ  مردمك چش

شاهنامه اي
6. قرمز انگلیسيـ  نشانيـ  حمامـ  پیمودن

ــان مفعول صریحـ  خود  ــیهـ  نش 7. مجلس نمایندگان روس
را به بیماري زدن

8. زیارت كنندگانـ  مراقبت در انجام كاريـ  نخاله كنجد
9. شلوار گیالنيـ  برخاستن از بیماريـ  فریاد تحسین

10. الكل چوبـ  طریقه، روشـ  وافر، زیاد
11. كشوري در اروپاـ  نوعي شیرینيـ  سمي در خون
12. ماتیكـ  از سلسله هاي ایرانيـ  زردكـ  قامت

ــيـ  قدرتـ  واحد  ــطرنجيـ  جزیره اي جنوب ــده ش 13. بازن
شیشه

ــيـ  چهرهـ  معادل چهار  ــگان و برگزیدگان انگلیس 14. نخب

حرف )  ا ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزيز: از اين هفته تغييری در شکل دستيابی 
به پاسخ صحيح برای شرکت در قرعه کشی جايزه جدول صورت 
گرفته است. بدين ترتيب که هر هفته با شماره گذاری برخی 
خانه ها يک رمز به دست می آيد که با اعالم  آن رمز به شماره تلفن 

روابط عمومی مجله، در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3808
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لیترـ  از اجزاء در و پنجره
ــع اوـ  فریاد زدنـ  نام دیگر تاریخ ایراني هجري  ــه نف 15. ب

شمسيـ  از چاشنیهاـ  حیوان چست و چاالك
ــوـ  از  ــو، پاش 16. آبزي غول پیكرـ  دزفولي مي گوید بلند ش

توابع استان فارس
ــام اداري در  ــب هفتگانهـ  باالترین مق ــي از عجای 17. یك

شهرستان
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رمز جدول اين هفته: يکی از اماکن مقدس که با پشت هم قرار دادن حروف 
عمودی:شماره های 1 تا 9 مشخص شده در خانه ها )پس از حل کامل جدول( به دست می آيد افقی:

اسامی برندگان جدول 3808
  1ـ ابراهیم کریمیـ  لنده

2ـ محمدرضا افضلیـ  کرمان
3ـ امیر لیالز مهرآبادیـ  تهران

 افقي:
ــفالین كه قدما براي تند و تیز كردن آتش آن  1. ظرفي س

را به كار مي بردندـ  نوعي دسر فرنگي
2. دانش خواندن و نوشتنـ  خوب و خوشـ  شبنم

ــهري در ایالت  ــودروـ  ش ــاـ  فرمان خ ــد ویتنامیه 3. عی
تگزاسـ  خط كش مهندسيـ  جدید
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ــاهانهـ  نوعي تابلوي  ــیمانيـ  ش ــرهـ  پش ــكوك نق 5. مس
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ــانـ  در گیالن  ــع اصفه ــنگـ  از تواب ــال س ــي زغ 6. نوع

بجوییدشـ  مصالح سفید
7. شاهزاده فرنگيـ  گمانـ  سیمان قدیم

8. شهري در عراقـ  نویسندهـ  منقار كوتاهـ  رنگ
9. كلك، خامهـ  ضمانت كیفي كاالـ  ایستگاه قطار

10. شهري در لیبيـ  رازـ  بي باكيـ  نوشتن كتاب
11. ناگواريـ  حرف فاصلهـ  كره اسب زین نشده

12. چهره شطرنجيـ  پسر كیومرثـ  جزیره اي در جنوب 
ـ اندك

13. چپق فرنگيـ  شعلهـ  مركز موسیقيـ  جدا
14. موش خرماـ  بلبشوـ  زبان

15. واحد سطحـ  گوشت تركيـ  مونث ضاربـ  از غالت 
ـ پذیرفته نشده

ــروسـ  كالبد،  ــتـ  غبغب خ ــرش مازو اس ــام دیگ 16. ن
پیكر

17. گیاهي معطرـ  از دستش همه به عذاب هستند
عمودي:

1. ماهر و مسلط در حرفه یا صنعتيـ  غافلگیري فرنگي
2. بركت یافتنـ  اعتراف كنندهـ  میوه ساالدي

ــتانيـ  عقب  ــفالگريـ  مادرـ  تن پوش زمس 3. خاك س
ـ خشكي

4. كارزارـ  وصله كردن لباسـ  خاشاكـ  حیران 
ــمـ  اندازه لباسـ  از پهلوانان  5. پیش بینيـ  مردمك چش

شاهنامه اي
6. قرمز انگلیسيـ  نشانيـ  حمامـ  پیمودن

ــان مفعول صریحـ  خود  ــیهـ  نش 7. مجلس نمایندگان روس
را به بیماري زدن

8. زیارت كنندگانـ  مراقبت در انجام كاريـ  نخاله كنجد
9. شلوار گیالنيـ  برخاستن از بیماريـ  فریاد تحسین

10. الكل چوبـ  طریقه، روشـ  وافر، زیاد
11. كشوري در اروپاـ  نوعي شیرینيـ  سمي در خون
12. ماتیكـ  از سلسله هاي ایرانيـ  زردكـ  قامت

ــيـ  قدرتـ  واحد  ــطرنجيـ  جزیره اي جنوب ــده ش 13. بازن
شیشه

ــيـ  چهرهـ  معادل چهار  ــگان و برگزیدگان انگلیس 14. نخب

حرف )  ا ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزيز: از اين هفته تغييری در شکل دستيابی 
به پاسخ صحيح برای شرکت در قرعه کشی جايزه جدول صورت 
گرفته است. بدين ترتيب که هر هفته با شماره گذاری برخی 
خانه ها يک رمز به دست می آيد که با اعالم  آن رمز به شماره تلفن 

روابط عمومی مجله، در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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حل جدولهای شماره3808
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لیترـ  از اجزاء در و پنجره
ــع اوـ  فریاد زدنـ  نام دیگر تاریخ ایراني هجري  ــه نف 15. ب

شمسيـ  از چاشنیهاـ  حیوان چست و چاالك
ــوـ  از  ــو، پاش 16. آبزي غول پیكرـ  دزفولي مي گوید بلند ش

توابع استان فارس
ــام اداري در  ــب هفتگانهـ  باالترین مق ــي از عجای 17. یك

شهرستان
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رمز جدول اين هفته: يکی از اماکن مقدس که با پشت هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 9 مشخص شده در خانه ها )پس از حل کامل جدول( به دست می آيد

جدول سودوکو

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

7      آذر     97        اطالعات هفتگی         46

جد ول سود وکو 3819
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   كه 

هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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زندان مشهور 
آمريكا

كاشف سياره 
نپتون

حرف مجهول 
رياضيات

همسر كنت

نوعي شيريني

مرض

نوعي قرابت

گاوباز

نوعي زيتون

نوزاد سگ

نوعي سنگ 
گرانبها

ورزشي رزمي

نوردهنده

ماه شب 
چهارده

موش خرما
كنايه از آدم 
ترشرو و عبوس

از توابع 
آذربايجان 

شرقي

براق كننده 
چرم

اجاق برقي

پسوند مانند

شوهر مادر

زور

تصحيح مطلب

حيوان  باوفا

پوز

شيخ نشين 
اماراتي

رهبر هند

بهار

ركن

حرف انتخاب
اصل و عصاره 

هر چيز

پايانه

پياله قهوه 
خوري

مركز تبت

پيوند

سوبسيد

سخن

از كشيدني ها

بيكار
زوجه

كمك كردن

هر يك از 
قطعات پنج گانه 

زمين
نيم صداي گريه

پهلوان

اشاره به دور

نام قديم تايلند

نت سوم

نوعي باكتري

جوي خون

پدربزرگ

كوبيده شده

شور و غوغا

نوعي حلوا
ظرف لبه دار
دريا ساالر

كتاب داستان

درخت 
مجنون

برادر جاني

روكار بنا

راز

طايفه

برابر

وكيل مجلس

اجاق
 كيك پزي

بوي رطوبت
ضميري 
انگليسي

مادر

واحد سطح

خداي 
درويشان
دينداري

عدد ورزشي

متضاد ارزاني

كوكب

خرچنگ

سنگيني

فردوس
پول خرد 

يورو

حرف آخر
بندري در 

مصر
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنری و منحصر به فرد به زیبایی فضای منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

برای  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با ای میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش
 (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-983-9178
پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالک

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودک

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

   0201-۹4۹-604  و  604-700-۵61۵  

پورت مودی، بیس منت سوئیت
یک خوابه، با الندری مجزا،
نزدیک به داگالس کالج

 و کوکیتالم سنتر
NO Pet / No Smoking

ماهیانه ۱۱00 دالر
شامل یوتیلیتی و اینترنت

۱502 60۴-56۱-۴6۸5 Mahi
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آموزش تتو
عالقه مندان به یادگیری هنر تتو
برای کسب اطالعات بیشتر با 

تلفن 60۴-۴۴5-۸00۴
تماس بگیرید.

۱502

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

به یک همخانه 
در شهر کوکیتالم نیازمندیم.

۱50۳ 60۴-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
77۸-997-۳720

۱50۳
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1500

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com
از مجموعه کارهای خوش نویسی 

رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery


