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یک  سال پس از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، 

جمهوری اسالمی در دادگاه عالی اونتاریو 
مقصر شناخته شد

به گــزارش رادیــو زمانــه، علی اصغر 
گرجــی، عمــوی پونه گرجــی، یکی 
از جان باختــگان پرواز شــماره ۷52 
هواپیمایی بین المللی اوکراین با انتشار 
پســتی در صفحه فیس بــوک خود از 
صدور حکم اولیه دادگاه عالی اونتاریوی 
کانادا در محکومیت جمهوری اسالمی 
تحت عنوان »جنایت تروریستی ساقط 

کردن هواپیمای اوکراینی« خبر داد و 
اعالم کرد در صورت نهایی شــدن این 
حکم از سوی دادگاه، حکومت جمهوری 
اســالمی به  عنوان »مقصر و عامل این 

جنایت« خوانده خواهد شد.
وی  صدور رأی دادگاه مبنی بر مقصر 
شناختن جمهوری اسالمی ایران در این 
رویداد را »قدمی کوچک در راه عدالت« 

توصیف کرد و نوشت:  »رژیم ]حکومت 
ایران[ می تواند بــه این حکم اعتراض 
کند و  مدارک الزم را ارائه کند. در غیر 
این  صورت در ماه های آینده حکم نهایی 
داده خواهد شد. این بدین معنی خواهد 
بود که رســما رژیم به عنوان مقصر و 
عامل این جنایت خوانده خواهد شد و 
اموال رژیم در کانادا قابل ضبط خواهد 

بود.«
کانادا که بیشتر مســافران پرواز ۷52 
هواپیمایی اوکراین شهروند این کشور 
بوده اند، از روند تحقیقات راضی نیست 
و می گویــد در صورتی کــه خانواده ها 
از گــزارش نهایــی رضایت نداشــته 
باشــند ممکن است پرونده را به دیوان 

دادگستری بین المللی در الهه ببرد.
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مجید محمدی

آخرین مراحل
 از زین کردن اسب برای 
یک رئیس جمهوری سپاهی

کاری که روحانیت شیعه بعد از انقالب 5۷ با دولت- ملت 
در ایران کرد و پس از حذف خشونت آمیز گروه های رقیب، 
آن را عــرض چهار ســال )۱۳5۷ تــا ۱۳6۱( به تصرف و 
تســخیر کامل خود در آورد )همانند یک لشکر اشغالگر(، 
سپاه پاسداران در طی چهل سال به تدریج در حال انجام 
بوده اســت. تاکنون بخش قابل توجهی از اقتصاد دولتی، 
قوای مجریــه و مقننه و تمامیت دســتگاه های امنیتی، 
دســتگاه های تبلیغاتی، قوه قضاییــه )بازجوهایی که به 
مقام قضاوت و دادســتانی رسیده اند( و نیروی انتظامی، به 
تصرف عوامل ســابق و الحق سپاه درآمده است. سپاهیان 
کرســی های زیادی را در مجلس و کابینه و استانداری ها 
تحت اختیار گرفته اند و بقیه نیز مقهور آنها هستند. مدیران 
باال و میان رتبه دولتی، عموما سوابق سپاهی دارند. در بیعت 
۱۴00، قوه مجریه هم می تواند به فهرست »کامال تصرف 
شــده ها« اضافه شود. آخرین ایســتگاه پس از مرگ علی 
خامنه ای، جایگاه »والیت فقیه« اســت که سپاهیان یک 
روحانی جوان و مطیع خود را در کرســی فوق بنشانند، یا 
اصوال دیگر به روحانیون احساس نیاز نکنند و خود رهبری 

را به دست گیرند. 

کودتا یا تصرف گام به گام؟

سال هاست که برخی از ناظران مسایل ایران از کودتای سپاه 
علیه روحانیت سخن گفته اند. در همه کشورهای استبدادی 
و دیکتاتــوری، نظامیــان تا زمانی که امکان پیشــروی و 
دسترسی به منابع کمیاب برایشان فراهم بوده است، دست 
به کودتا نمی زده اند. سپاه در کشور در موقعیتی بوده است 
که می توانسته به تدریج و یک به یک، همه مواضع اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را اشغال کند. زدن بر طبل 
دشمنی با ایاالت متحده و اسرائیل، نیاز دایمی روحانیت به 
سرکوب، برنامه بسط نفوذ و مداخالت منطقه ای، و پیشبرد 
برنامه اتمی و موشکی )همه تحت مدیریت پاسداران(، به 
ناچار سپاه را در موقعیت برتر در سیاست داخلی و خارجی 
قرار می داد و روحانیت مجبور بود دســت سپاهیان را در 
تاراج قدرت و ثروت و منزلت باز بگذارد. سپاه پاسداران در 

ایران نیازی به کودتا ندارد. 

تغییر و تحول نقش ها

در دهه اول سیطره نظام جمهوری اسالمی بر ایران، سپاه 

پاسداران نقش »پاسدار« را برای روحانیون و حراست از نظام 
تازه شکل گرفته آنها، با سرکوب رقبا ایفا می کرد. در دهه 
دوم، روحانیون پاسداران را یک شبه و بدون گذراندن هیچ 
دوره یا نیاز به مقدماتی، به مقام های سرتیپی و سرلشگری 
ارتقا دادند و آنها را در منافع اقتصادی شان شریک ساختند 
)برآوردن پایگاه منزلتی و ثروت پاســداران(. در دهه سوم، 
پاسداران با بسط امپراتوری اقتصادی خود منافع اقتصادی  
خویش را نهادینه و ابدی ساختند و از لحاظ مالی تا حدی 
زیادی از بودجه رســمی دولتی مستقل شدند. همچنین، 
سپاه با اسکله های پنهانی برای قاچاق و خرید بزرگ ترین 
شرکت های دولتی از یک سو و با بر عهده گرفتن برنامه های 
موشکی و هسته ای از سوی دیگر، شیشه های عمر نظام را 
در دست گرفت. در دهه چهارم، سپاه برنامه گسترش طلبی 
جمهوری اســالمی را به اجــرا درآورد و خود را در تعیین 
سیاست خارجی کشور به نهاد اصلی تبدیل کرد؛ تا حدی 
که ظریف همه اقداماتش را )در دیدارهای هفتگی( نخست 
با قاسم ســلیمانی هماهنگ می کرد و نه حسن روحانی. 
وقتی ماموریت یک نیروی نظامی نه دفاع از کشــور، بلکه 
حراســت از انقالب )بخوانید نظام حاکم( تعریف شود، هر 

آنچه رخ دهد عادی تلقی می شود.  

سیطره بالمنازع سپاه

در پایان جنگ هشت ساله، سپاه، به رغم ادعای نجات بخشی، 
هنوز مثل هزارپا به همه نهادهای کشــور نفوذ نکرده بود. 
دولت رفسنجانی و سپس دولت های خاتمی، احمدی نژاد و 
روحانی، هیچ مانعی برای پیشروی سپاه در همه امور ایجاد 
نکردند و البته نمی توانستند ایجاد کنند و در قدرت بمانند. 
خاتمی تنها در پروژه یک فرودگاه در مقابل سپاه ایستاد و 
نتیجه اش را دید.  امروز سپاه حتی می تواند خواسته جمعی 
فرماندهانــش را به مجلس خبرگان و مجمع تشــخیص 
مصلحت و حتی به خــود خامنه ای، تحمیل کند. اعضای 
شورای نگهبان مثل موم در دست فرماندهان سپاه هستند. 
در بیعت های مختلف، هیچ یک از اعضای ســپاه، حتی با 

پرونده های فساد، توسط این شورا رد صالحیت نشده اند.
تحمیل خواســته های سپاه به مجلس و دولت، بیش از دو 
دهه ســابقه دارد. اصوال ســپاه نیازی به تحمیل خواسته 
به مجلس و دولت ندارد، چون این نهاد ها هر آنچه ســپاه 
می خواهــد در اختیارش می گذارند و انتقاد یا پاســخگو 
کردن آن را بر خود حرام می دانند. مجلس در دو دهه اخیر 

همانند ماشین امضای سپاه عمل کرده و در هیچ موردی، 
برنامه های سپاه مورد چالش مجلس واقع نشده است. هیچ 
عضوی از مجلس در دو دهه اخیر، از جمله اصالح  طلبان، 
از سپاه انتقادی به عمل نیاورده است؛ چون اکثر آنها قبال 

عضو سپاه بوده اند.  
ســپاه در چهار دهه اخیر آنقدر قدرت پیدا کرده است که 
خود راســا یکی از اعضایش را به عنوان رئیس جمهوری 
به خیابان پاســتور بفرســتد. بیت خامنه ای عمال یکی از 
واحد های اطالعات سپاه اســت. تقریبا همه دستگاه های 
تبلیغاتی نظام در اختیار سپاهیان سابق و الحق است. حتی 
برخــی از اعضای البی جمهوری اســالمی ایران در خارج 
کشــور، در پشت سر یک سپاهی برای ریاست قوه مجریه 
قرار خواهند گرفت. سپاه به اندازه کافی پول کثیف نیز برای 

هزینه کردن در بیعت ۱۴00 در اختیار دارد. 

حمالت بی وقفه به دولت روحانی

در ماه هــای اخیر حمالت بوق هــای تبلیغاتی تحت نظر 
دستگاه رهبری به دولت روحانی افزایش بی سابقه ای یافته 
اســت. روایت غالب در همه این حمالت، اثبات ناکارامدی 
دولت روحانی است. این نکته حقیقت دارد، اما آنچه گفته 
نمی شود، ناکارآمدی مجموعه دستگاه های حکومتی است. 
بوق های تبلغیاتی نظام در پشت بیان ناکارامدی دولت سنگر 
گرفته اند تا ناکارآمدی مجموعه نظام را پنهان سازند. حمله 
به دولت که ائتالفی از نیروهای اجرایی کارگزار، اصولگرایان 
ســنتی و اصالح طلب است، با این هدف انجام می شود که 
یکباره همه آنها از دولت بیرون ریخته شوند و مقامات میان 
»نیروهای انقالبی جهادی و جوان« توزیع شود. بدون قرار 
گرفتن یک سپاهی در مقام ریاست قوه مجریه، این پروژه 
ممکن نخواهد شد. آنها تصور می کردند که احمدی نژاد این 
کار را برای آنها انجام دهد، اما او در نهایت به مشکلی برای 

بیت تبدیل شد. 

بهتر از سپاهیان برای ریاست جمهوری نیست

در آخرین مرحله از تالش های سپاهیان برای فتح کامل قوه 
مجریه، بوق های تبلیغاتی سپاه مشغول زمینه سازی برای 
حضور یک سپاهی در بیعت ۱۴00 به عنوان نامزد اصلی 

گروه های اقتدارگرا هستند؛ با چهار ادعا:
۱. نظامی نیســتند: »از جهت رفتار و منش کمتر کسی 

سپاهیان را نظامی، به معنی عرفی آن، می داند«، 
2. اهل توسعه اند: سپاهیان »در دوران تحریم عرصه عمرانی 
کشور را با سیلی به صورت خود سرخ نگه داشتند و سنگر 
تالش را ر هــا نکردند و از بنزین و گازوئیل و پاالیشــگاه 

خودکفایمان کردند«،
۳. مدیــران برترند: »افرادی که در تراز انتخابات ریاســت  
جمهوری شناخته می شوند، عمدتاً در دل سپاه رشد و نمو 

یافته اند«، و 
۴. نظامی گری با دمکراسی تناقضی ندارد: »مغرضان مبتنی 
بر کلیشه های کالسیک غربی، دموکراسی و نظامی گری را 
متعارض می دانند.« )یادداشت مدیر مسئول روزنامه جوان، 

28 اذر ۱۳۹۹( 
بوق های تبلیغاتی سپاه وقتی از فعالیت های عمرانی سپاه 
)از مجرای قرارگاه ها یا شــرکت های تصرف شده( سخن 
می گویند تا مدیریت سپاهیان را تمجید کنند، دو نکته را از 
یاد می برند: نخست، این که قراردادهای باالی یکصد میلیون 
دالری به سپاهیان داده می شــود و در واگذاری قراردادها 
مزایده  و مناقصه ای وجود ندارد، و دوم، این که سپاهیان با 
قدرت اسلحه )و نه شایستگی مدیریت یا ظرفیت فن آوری( 
پروژه های بزرگ را به دســت آورده اند. پرواز هواپیماهای 
جنگنــده نظامی بر فراز فرودگاه تهــران در دوره خاتمی، 

موضوعی نیست که فراموش شده باشد. 
پس از پایان جنگ ایران و عراق، تنها حوزه ای که سپاهیان 
در آن فعالیت نداشته اند، دفاع از مرزها و امنیت ملی کشور 
بوده اســت؛ چون این موضوع رسما به ارتش واگذار شده 
است. نظامی گری آنها در تولید سالح های کشتار جمعی، 
تروریسم و گسترش طلبی منطقه ای و ارسال سالح به آفریقا 
و امریکای التین و خاورمیانه تبلور یافته است که در قاموس 
اسالم گرایان، برابر است با »قوی شدن« و »گسترش دامنه 
نفوذ«. در حوزه های غیر نظامی نیز ســپاه در فعالیت های 
مختلف، از تهیــه جهیزیه تا تولید فیلم، و از ترافیک مواد 
مخدر تا قاچاق لوازم الکترونیک درگیر بوده است. مدیرانی 
این چنین که در گستره انواع فعالیت های مافیایی پرورش 
یافته اند، البته می توانند ریاست جمهوری یک نظام مافیایی 

را بر عهده بگیرند. 

ســپاه در چهار دهه اخیر آنقدر قدرت پیدا کرده است که خود راسا یکی از اعضایش را به عنوان رئیس 
جمهوری به خیابان پاستور بفرستد. بیت خامنه ای عمال یکی از واحد های اطالعات سپاه است. تقریبا همه 
دستگاه های تبلیغاتی نظام در اختیار سپاهیان سابق و الحق است. حتی برخی از اعضای البی جمهوری 
اسالمی ایران در خارج کشور، در پشت سر یک سپاهی برای ریاست قوه مجریه قرار خواهند گرفت. سپاه 

به اندازه کافی پول کثیف نیز برای هزینه کردن در بیعت 1400 در اختیار دارد.

یک هفته با خامنه ای 
پوکر با دست های خالی؟

در بازی پوکر تاکتیکی وجود دارد که وقتی طرف مقابل 
مدام در حال حمله اســت و ورق های قوی می آورد، صبر 
می کنی و حرکت های ریســکی انجام نمی دهی. آن قدر 
صبر می کنی و زمان می خری تا باالخره ورق هایت قوی 
باشــند که بتوانی حمله کنی. همین تاکتیک را در بازی 
شــطرنج هم می توان مثال زد. وقتی حریف قوی است، 
ریسک نمی کنی و صبر می کنی تا طرف مقابل یک اشتباه 

کند، هما ن وقت، زمان حمله است.
»علی خامنه ای«، رهبر جمهوری اسالمی هم انگار مشغول 
خریدن زمان اســت؛ اما چه در اختیــار دارد یا به دنبال 
چیست؟ او با استفاده از اصطالحاتی مثل »خنثی سازی  
تحریم ها« یا نقل قول هایی از او برای تمدید مهلت بررسی 
لوایح »پالرمو« و »اف ای تی اف«، منتظر چه برگ برنده ای 
است؟ آیا به واقع، جمهوری اسالمی راه های پیوستن به 
این کنوانسیون را در سر می پروراند، یا صرفا به دنبال وقت 
تلف کردن است تا خود را آماده حرکت بعدی کند؟ »علی 
خامنه ای«، رهبر جمهوری اســالمی هم انگار مشــغول 
خریدن زمان اســت؛ اما چه در اختیــار دارد یا به دنبال 
چیست؟ او با استفاده از اصطالحاتی مثل »خنثی سازی  
تحریم ها« یا نقل قول هایی از او برای تمدید مهلت بررسی 
لوایح »پالرمو« و »اف ای تی اف«، منتظر چه برگ برنده ای 
است؟ آیا به واقع، جمهوری اسالمی راه های پیوستن به 
این کنوانسیون را در سر می پروراند، یا صرفا به دنبال وقت 

تلف کردن است تا خود را آماده حرکت بعدی کند؟
26آذر۱۳۹۹ رهبر جمهوری اســالمی با نزدیک شــدن 
به ســالگرد کشته شدن »قاسم ســلیمانی« در دیدار با 
خانواده فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران بار دیگر 
به مســاله تحریم ها اشاره کرد. تغییر موضع خامنه ای از 
تالش برای رفع تحریم ها به »خنثی سازی« آن، نشانه ای 
دیگر از آگاهی او به از هم پاشــیدگی اقتصادی است که 
جمهوری اســالمی به آن دچار شده است؛ شرایطی که 
به باور کارشناســان حوزه اقتصاد، به اوج وخامت رسیده 
است. او در این جلسه گفت: »رفع تحریم دست دشمن 
اســت و خنثی  کردن تحریم دست ما است؛ دشمن باید 
رفع تحریم کند اما خودمان می توانیم این تحریم دشمن 

را خنثی کنیم.«
خامنه ای پیش تر هم بارها از »خنثی سازی« سخن گفته  
بود. او چهارم آذر در جلســه با شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، عالج تحریم ها را در دو مسیر رفع و خنثی سازی 
آن ها برشمرده بود؛ با این تاکید که: مسیر رفع تحریم ها 
پس از چندین ســال مذاکره به نتیجه نرسیده است اما 

خنثی سازی آن »خوش عاقبت« خواهد بود.
چگونگی این خنثی سازی گزارشی است گردآوری شده 
از اظهارات اخیر خامنه ای که در بخش »دیگران« سایت 
رســمی رهبر جمهوری اســالمی، پس از اظهاراتش در 
مراسم سالگرد ترور قاسم سلیمانی، در صدر مقاالت قرار 
گرفته است. در این مجموعه اظهارات چندین کلیدواژه 
وجود دارد که قرار است ابزارهای خنثی سازی تحریم ها 
علیه ایران باشد و وضعیت از هم پاشیده اقتصاد ایران را 
دگرگون سازد؛ البته خامنه ای درباره چگونگی استفاده از 
این ابزارها با توجه به زیرساخت های تخریب شده ای که 

بارها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، هیچ نمی گوید.
مقابله بــا »ســقوط ارزش پول ملــی«، برطرف کردن 
»رخنه ها« مثل قاچاق، واردات بی رویه و فسادهای مالی، 

»سرمایه گذاری«، 

به نظر می رســد علی خامنه ای که این روزها با 
حالی نزار در چندین جلســه ظاهر شده است، 
در مواجهه با از هم پاشــیدگی اقتصاد ایران دو 
تاکتیــک را در پیش گرفته اســت؛ از طرفی به 
مقامات داخلی دســتور می دهد که چگونه این 
شرایط را بهبود بخشــند، آن هم بدون توجه به 
نابودی زیرساخت های اقتصادی و از سوی دیگر، از 
جامعه  بین الملل، وقت می خرد تا بلکه نفسی تازه 
کند؛ او می خواهد صبر کند تا حریفش اشتباهی 
بکند یا بلکه ورق های بازی اش چنان قوی شوند که 
بتواند برگ هایی تازه رو کند؛ اگرچه محتمل تر آن 
است که این تاکتیک ها هم گل به خودی باشد و 
هزینه آن را بیش از پیش، پیکر نحیف جامعه ایران 

بپردازد.

ادامه در صفحه 1۸
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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

License, Warranty, 
Insurance and WCB

604.781.7778 (امین)
Info@HomeFloorDecor.ca

شرکت  ساختمانی

 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
www.HomeFloorDecor.ca

مصاحبه پایان سال
 جاستین ترودو

 و ایوان سولومون
جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا 
مصاحبه پایان ســال خود را با ایوان 
 Power ســولومون، مجری برنامــه
Play and Period of CTV، انجام 

داد.
تــرودو در این مصاحبه از مســائل 
مختلفی سخن گفت. وی درحالی که 
از رویکرد هزینه های کسری بودجه 
خود دفــاع می کــرد، در مورد نقاط 
ضعف و پشیمانی های خود در عملکرد 
دولش در مورد همه گیری کرونا نیز 
صحبــت کــرد. در ایــن گفتگو به 
سیاست خارجی سال و مسائل اقلیت 
لیبرال در پارلمان نیز پرداخته شده که 
برخی از مهم ترین ســوالت پرسیده 

شده را در اینجا باهم مرور می کنیم.

سالی سخت و عجیب را پشت سر 
گذاشتیم.

قبول دارم، واقعاً سال سختی بود.

توجه داشــته باشــید که در حال 
حاضر دو شــرایط امیدوارکننده و 
است.  حاکم  کشور  در  ناامیدکننده 
اجازه دهید با امید و بحث واکسن ها 

شروع کنیم.
من جدا بودن این دو شرایط را قبول 
ندارم. همه ما امید و ناامیدی را به طور 

هم زمان در خودداریم.

منطقی است اما بیایید از بخش امید 
شروع کنیم چراکه نه؟ شما واکسن 
فایزر را دریافــت کردید، مدرنا در 
انتظار تأیید است و این خیلی عالی 
کانادا  بهداشت  مقامات  بود.  خواهد 
می توانند  کانادایی ها  همه  می گوید 
تا سپتامبر 2021 واکسینه شوند، اما 
ما واکســن های بیشتری خریداری 
کردیم. آیــا این احتمال وجود دارد 
که تعداد بیشــتری از انواع واکسن 
که کانادا آن هــا را دریافت می کند، 
می توانیم جدول  ما  آیا  تأیید شود. 
تسریع  را  واکسیناســیون  زمانی 
کنیم همان طور که قبالً یک ماه آن 
را تســریع کرده ایم؟ آیا این امکان 

وجود دارد؟
مطمئنــاً امکان پذیر اســت. منظور 
من این اســت، یکی از دالیلی که ما 
سعی در انتخاب و ارائه بهترین طیف 
واکسن هایی را داریم که ممکن است 
مؤثر باشند، اطمینان از تهیه دوزهای 
بیشــتری از این واکسن ها است که 
کشــور ازنظر فنی به آن ها نیاز دارد، 
زیرا می دانستیم که برخی واکسن ها 
سریع تر عمل کرده برخی واکسن ها 
مؤثرتر هستند. ما متعهد به خدمت 

به مردم کانادا هستیم و باید به نوعی 
برنامه ریزی مناسبی  عمل کنیم که 

برای ارائه واکسن داشته باشیم.

بــه همین دلیــل ما چنیــن برنامه 
محکمی در مورد واکسن ها طراحی 
کردیم؛ بنابراین، همه چیز ممکن است 
ســریع تر پیش رود. اگر واکسن هایی 
با کارایی یــا چالش های تولید کمتر 
در شــرکت هایی که آن ها را تحویل 
می دهند، وجود داشته باشد، ممکن 
است، ســرعت انجام واکسیناسیون 

سراسری تغییر کند.

بنابرایــن تاریخ اعالم شــده برای 
تا  واکسیناســیون  کامــل  انجام 
سپتامبر ممکن است زودتر یا شاید 
تخمین  این یک  آیا  باشــد.  دیرتر 

محافظه کارانه است؟
بله مــا ایــن موضــوع را می دانیم، 
تصور کنید که شــش ماه پیش همه 
آرزو داشــتیم کــه کاش واکســنی 
وجود داشــته باشــد؛ اما همه تصور 
می کردیم که واکســنی وجود ندارد 
و ساخت واکســن ها سال ها به طول 
خواهــد انجامید. آنچه دانشــمندان 
و محققان توانســته اند انجام دهند، 
نه تنها امیدوارکننده بود بلکه توانست 
پنجره ای از پایان این همه گیری را به 
ما نشــان دهد. ما زمستان سختی را 
پشت سر گذاشته ایم، اما پایان مسیر 
پیدا است و ما فقط باید خود را حفظ 

کرده و به انتهای این دوره برسیم.

من نمی خواهم از امید شما کم کنم، 
دانشــمندان عملکرد فوق العاده ای 
داشــته اند؛ اما کانادا تاکنون تعداد 
بسیار کمی واکســن دریافت کرده 
و شــما می دانید که در سال جدید 
احتماالً رقابت شدیدی برای دریافت 
واکسن وجود دارد زیرا ایاالت متحده 
می گوید تا پایان دسامبر 20 میلیون 
نفر را واکسینه می کنند. ما به سختی 
واکسینه  را  نفر  می توانیم 210 هزار 
کنیم. انگلیس چگونه این تعداد زیاد 
واکسن را دریافت کرد؟ ازآنجاکه این 
زندگی  بر  مستقیمی  تأثیر  موضوع 
و مشاغل  اقتصادی  و شرایط  مردم 
دارد، بنابراین تعداد واکسنی که در 
ابتدا دریافت می کنیم بســیار مهم 

خواهد بود.
مطمئناً اعداد در آغاز مهم هســتند، 
اما آن ها در میانه و انتهای کار اهمیت 
بیشــتری دارند و مــن فکر می کنم 
وقتی شــما با ایاالت متحده مقایسه 
می کنید، باید به یاد داشــته باشید 

که ما یک سیستم مراقبت بهداشتی 
بســیار متفاوت و بســیار قوی تری 
داریم. آن ها در مورد توزیع واکسن، با 
چالش هایی روبه رو خواهند شد که ما 
این مشکالت را نداریم. ما می دانستیم 
که همکاری زودهنگام و تنگاتنگ ما با 
شرکت های تولید واکسن که از اواخر 
بهار شروع شده و قراردادهایی که در 
این زمینه بسته ایم، ما را به موقعیتی 
ســوق داده کــه در سراســر جهان 

موردحسادت قرار بگیریم.

این حسادت به خاطر سرعت عمل 
ماست.

البته بــا توجه به عــدم اطمینان از 
واکســن ها در زمان قرارداد، دوزهای 
بالقوه بیشتری برای کانادا تهیه شده و 
با طیف وســیعی از شرکت ها قرارداد 

بستیم.

اما ســرانه واکسیناسیون آن ها 20 
درصد و سهم ما هشت درصد است.

این ها پیش بینی اســت. ما می دانیم 
که همه چیز ســریع پیش می رود و 
مشکالت و چالش هایی ممکن است 
باعث کند شــدن روند کاری شــود. 
ما در حال انجــام همه اقدامات الزم 
هستیم تا بیشترین دوزها را با حداکثر 
ایمنی برای کانادایی ها در سریع ترین 
زمان ممکن تأمین کرده و همچنین 
قصد داریم روی این موضوع متمرکز 

باشیم.

از هر کشور دیگری سرانه  ما بیش 
واکسن خریداری کردیم. اتهاماتی از 
طرف کشورهای درحال توسعه وجود 
دارد که در حال اعمال ناسیونالیسم 
واکسن بوده و همه واکسن ها را بیش 

از نیازمان خریداری کرده ایم.

خوب، طبیعتاً پیش از هر چیز دیگری 
این وظیفه من این است که به دنبال 
منافع مردم کانادا باشم و به خاطر انجام 
یک عمل درست در ایجاد یک برنامه 
جامع واکسیناســیون مردم کشورم، 
معذرت خواهی نمی کنم. این شغل و 
وظیفه من اســت؛ اما درعین حال، ما 
یکی از اعضای بنیان گذار تأسیسات 
این  بودیم کــه درواقع   COVAXS
اطمینان را می دهد که هنگام خرید 
واکســن، واکســن های اضافی را در 

دسترس بقیه جهان قرار دهیم.
با واکسیناسیون کانادا، اگر واکسن هایی 
بیش ازحــد الزم در اختیار داشــته 
باشیم، آن را با دیگر کشورها تقسیم 
می کنیم اما همچنین باید به یاد داشته 
باشید که سرمایه گذاری های اولیه در 
تولیدکنندگان واکسن، به آن ها کمک 
کرد تا سریع تر و بهتر حرکت کنند، 
کشــورهایی که میلیون ها دالر برای 
تشویق طیف وسیعی از شرکت ها به 
تولید این واکســن ها کمک کرده اند، 
به حل این بحــران برای همه مردم 
جهان کمک کرده است و طبیعتاً ما 
نمی توانیــم از یک بحران همه گیری 
جهانی خارج شویم بدون اینکه سایر 
مناطق جهان از بحران خارج شــده 

باشد.

بیایید در مورد اتفاقات سال گذشته 
صحبــت کنیــم. رویدادهایی که 
بی سابقه بوده و پشت سر گذاشتیم؛ 
اما اگر به آنچه می توانســتیم برای 
انجام  مشــکالت  از  برخی  کاهش 
دهیــم، توجه کنید، آیــا مواردی 
اتفاق  باید  مانند بسته شدن مرزها 
اجباری  بهتر،  آماده سازی  می افتاد؟ 
شدن زودتر ماسک، قرنطینه ملی و... 
صراحتاً در دستیابی به آزمایش های 

سریع و گسترده در دسترس سایر 
با  کشورها شکســت خورده است. 
نگاهی به همه این ها، شما چه کارهایی 

را نتوانستید به سرعت انجام دهید؟
من فکــر می کنم ما می توانســتیم 
برنامه تجهیزات حفاظت شخصی یا 
همان PPE را سریع تر انجام دهیم. 
ما می دانســتیم که باید امنیت کادر 
پزشــکی و مبارزان خط مقدم خود 
را تأمیــن کنیم. فکر نمی کنم ما نوع 
رقابــت و مبارزه بین المللی با چین و 
سایر کشــورها را درک کرده باشیم. 
ما در پایان این مســیر، خوب شدیم، 
اما مشــکالتی وجود داشت که نباید 
اتفاق می افتــاد. برای نمونه کارکنان 
بخش های بهداشت و درمان مجبور 
بودند ماســک های خــود را به خانه 

آورده و آن ها را بشویند.

بسته شدن مرزها شامل این موارد 
نیست؟ من تعجب می کنم زیرا اگر 
با دقت توجه کنید، عملکرد موسوم 
به حباب آتالنتیک موفقیت آمیز بود.

انجــام برنامــه تجهیــزات حفاظت 
شــخصی ســریع، خوب بود اما ما 
درواقع آموختیم که می توانیم در مورد 
این حوزه رقابت جهانی داشته باشیم، 
هرچند در رابطه با واکسن ما بهتر از 

سایر کشورها عمل کردیم.
در مورد بسته شدن مرزها، ما افرادی 
که بــه کانادا می آمدنــد را به خوبی 
مدیریت کردیم و شــاهد گسترش 
زیادی در این زمینه نبودیم. گسترش 
واقعی هنگامی اتفــاق افتاد که افراد 
زیــادی در تعطیالت بهــار از اروپا یا 
بازگشتند.  ایاالت متحده به کشور  از 
این دقیقاً زمانی بود که آمار مبتالیان 
شــروع به افزایش کردند. مســدود 

کردن مرزها نمی تواند مانع از بازگشت 
شهروندان به کشور شود و به این ترتیب 

کنترل شرایط مشکل شد.

اگر به نیوزیلند نگاه کنید، آن ها نیز 
مانند ما تجربه ســارس را داشتند. 
افسر ارشد پزشکی آن ها گفت: در 
این لحظه ما به طور خاص با مشکلی 
مانند ســارس مواجه هستیم و از 
ســازمان بهداشــت پیروی نکرد، 
نیوزلند نتایج خوبی به دست آورد. 
آیا ما باید از دانش و تجربه سارس 
خود اســتفاده و ســریع تر عمل 
می کردیم به جای اینکه به دستورات 
پایبند  جهانی  بهداشــت  سازمان 
باشــیم؟ در این رابطه اختالف نظر 
وجود داشته و با توجه به عدم وجود 
گزارش شفاف از سوی چین آیا باید 
سریع تر و مستقل تر عمل می کردیم؟

نیوزیلند در این رابطه بســیار عالی 
عمل کــرد، اما آن ها جزیــره ای در 
اقیانوس آرام جنوبی هستند که فاصله 
زیادی با دیگران دارد. ما طوالنی ترین 
مرز دفاع نشده و غیرنظامی در جهان 
با ایاالت متحــده را داریم. کاری که 
ما در مورد بســته شدن مرزها انجام 
دادیــم، با دنیا و ســپس دو روز بعد 
کردیم  هماهنگی  ایاالت متحــده  با 
تا جریــان انتقال کاالهــا و خدمات 
ضــروری ازجمله داروســازی و مواد 
غذایی را تضمین کنیــم، این اقدام 

کانادا درست بود.

آخرین ســؤال در مورد واکسن ها، 
تالش اند  در  خصوصی  شرکت های 
برخی از این واکســن ها را به دست 
آورند، شاید افراد میلیاردر، مالکان 
تیم هــای ورزشــی و بازیکنان و 
به شدت  هاکی  لیگ  باشــگاه های 
دنبال به دســت آوردن ســریع تر 
واکسن باشند. اگر آن ها بتوانند این 
کار را بکنند و شما افراد ثروتمندی را 
قبل از بقیه واکسن بزنید، آیا اساسًا 
مراقبت های بهداشــتی برای همه 
جامعه رعایت شده است؟ نمی توانید 

جلوی آن را بگیرند؟
موضوعی که می توانیم نسبت به آن 
اطمینــان حاصل کنیم، این اســت 
که هیچ کاری توســط هیچ شرکت 
خصوصی انجام نمی شود، به هیچ وجه 
اجازه نمی دهیم فعالیت افراد ثروتمند 
با برنامه واکسیناســیون رایگان همه 
مردم کشــور تداخل داشته باشد … 
ممکن اســت تیم هــای لیگ هاکی 
)NHL( در تــالش بــرای رســیدن 
سریع تر به واکسیناسیون باشند. آنچه 
ما می دانیم اولویت برای کانادایی های 
آســیب پذیر اســت نه ورزشــکاران 
ثروتمند. اولویت این است که واکسن 
را به افراد نیازمند منتقل کنیم و این 

کاری است که دولت انجام می دهد.

بیایید ســراغ موضوعات مرتبط با 
اقتصاد برویم. کســری عظیم ۳۸0 
میلیارد دالری بودجه که در آن توجه 
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

فرامرز داور )ایران وایر(

 جاستین ترودو: 
عالقه ای به مبارزات انتخاباتی ندارم

 اما در صورت لزوم آماده ام
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا گفت که او عالقه ندارد در دوران مبارزه 
با کووید۱۹ در یک مبارزات انتخاباتی فدرال شرکت کند اما در صورت لزوم 
آمادگی آن را دارد. به گزارش رسانه هدهد کانادا، ترودو تاکید کرد که اگر 
احزاب مخالف دولت وی را با عدم اعتماد به زیر افکنند و یا تالش های او 
را در مورد بیماری همه گیر لیبرال را ناکام بگذارند، آماده برگزاری یک رای 

دیگری دوباره خواهد بود.
ترودو در مصاحبه آخر ســال خود با سی بی سی کانادا اظهار داشت: اگر 
احزاب مخالف تصمیم بگیرند که ما کار درســتی انجام ندهیم، کنترل و 

هدایت آن بسیار دشوار است، چه انتخابات برگزار شود یا نه.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شخصا از ژنرال جولی پایت 
درخواست برگزاری رای گیری مجدد در ماه آینده داشته باشد نیز گفت 
که اگرچه این احتمال وجــود دارد، اما او می داند که مبارزات انتخاباتی 
فدرال برای اکثر کانادایی ها با وجود کووید۱۹  اولویت اصلی کشور نیست.

ترودو تصریح کرد: ما باید اطمینان حاصل کنیم که دولت قادر است آنچه 
را که باید انجام می دهد، بنابراین من از هیچ گزینه ای جلوگیری نمی کنم 

اما در عین حال، من مشتاق انتخابات نیستم.
هفته گذشــته، قبل از آنکه مجلس برای تعطیالت زمستانی برود، دولت 
الیحــه جدید C-۱۹ را ارائه داد تا اقداماتی موقت را در رابطه با انتخابات 
انجام دهد. در صورت تصویب این الیحه، کانادایی ها می توانند طی ۳ روز 
آرای خود را در رابطه با وضعیت خانه های سالمندان و تغییرات اقلیمی به 

صندوق های پست بیاندازند.

اگر شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری عمدی باشد...
در آستانه سالگرد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین در آسمان 
تهران با دو موشک سپاه پاسداران انقالب اسالمی و کشته شدن 176 مسافر 
و خدمه آن، کانادا اعالم کرده اســت درباره آن چه جمهوری اســالمی این 
سرنگونی را »خطای انسانی« می خواند، تردید دارد و آن را باورپذیر نمی داند.
ســخن گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی به تندی به این اظهارات 
پاســخ داده و گفته است کانادا را به ادب دیپلماتیک و شناختن حد و شان 

خود دعوت می کند وگرنه پاسخی متفاوت دریافت خواهند کرد.
در سه روز اول پس از ســرنگونی این هواپیما که مقام های ایرانی احتمال 
شــلیک به آن را رد می کردند، دولت کانادا قویا این روایت را رد می کرد و 
خواهان روشن شدن ماجرا بود. اما پس از سه روز انکار، جمهوری اسالمی با 
انتشار بیانیه ای شلیک به هواپیما را پذیرفت ولی تا شش ماه بعد که اطالعات 
جعبه سیاه توسط فرانســه بازیابی شد، اعالم نکرد که دو موشک به سوی 

هواپیما شلیک کرده است.

دولت کانادا برای اولیــن بار از زمان 
سرنگون کردن هواپیمای مسافربری 
توسط ســپاه پاسداران، عمدی بودن 
ســاقط کردن هواپیمــا را محتمل 
دانسته و تهدید کرده است که امکان 
دارد از جمهوری اســالمی به دیوان 

دادگستری بین المللی شکایت کند.
مبنای آن چه دولت کانادا بر اساس آن 
می گوید که سرنگون کردن هواپیمای 
مسافربری اوکراین توسط جمهوری 
اســالمی »خطای انسانی« نیست و 
تلویحا عمدی بودن آن را مطرح کرده 

است، چیست؟
شــلیک دو موشــک به هواپیمای 
مسافربری غیرنظامی ساعاتی پس از 
شلیک چند موشک سپاه پاسداران به 
بخش های خالی از نظامیان امریکایی 

در یــک پایــگاه ایــاالت متحده در 
خاک عراق و به تالفی ترور »قاســم 
ســلیمانی«، فرمانده پیشین نیروی 
»قدس«، شــاخه برون مرزی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی رخ داد. در 
حالی فرماندهان سپاه می گویند در 
انتظار پاســخ متقابل نظامی امریکا 
بودنــد و شــرایط کشــور در حالت 

آماده باش جنگی قرار داشته است.
در چنین شــرایطی، وظیفه قطعی 
بین المللی جمهوری اسالمی، بستن 
حریم هوایی و آســمان کشــور به 
روی پروازهای غیرنظامی و اخطار به 
وجود  درباره  هواپیمایی  شرکت های 
خطــر درگیری نظامی بوده اســت. 
جمهوری اسالمی هیچ کدام از این دو 
اقدام  مرتبط با ایمنی هوایی را انجام 

و گفتگوی زیادی نسبت به حمایت از 
مردم نشده است.

در این مورد بحث هایی شــده است، 
محافظــه کاران می گوینــد ما نباید 
با سرعت بیشتری نســبت به مردم 
حرکت می کردیــم و در عوض باید 
سریع تر در حوزه مشاغل پیش برویم.

اگرچه ارین اتول گفته اســت، وی 
نیز برنامه های پشتیبانی مشابهی را 

انجام می داد.
اگر یــک دولــت محافظــه کار نیز 
می خواســت از جوانان، هنرمندان و 
مردم آسیب پذیر حمایت کند، راهی 
جز مســیری که ما انتخاب کردیم، 

وجود نداشت.

آیا برنامه ای برای بازگرداندن تعادل 
دارید؟ حتی اگر این برنامه فقط در 
حوزه کسری بودجه باشد، من و شما 
هر دو دارای فرزند هستیم. کودکان 
ما هزینه این مشکالت را می پردازند. 
آیا برنامه ای برای آینده آن ها وجود 
دارد؟ صادقانه بگویم، از زمان انتخاب 
شدنتان هرگز به قول های خود برای 
بودجه  در  تعــادل  مجدد  برقراری 
عمل نکرده اید و تمام تالش ها برای از 
بین بردن کسری بودجه با شکست 

روبه رو شده است.
من فکر می کنم مردم درک می کنند 
که این همه گیری بی ســابقه اســت 
و تصمیمی کــه در ابتدا گرفتیم این 
بود که ما از مردم حمایت کرده و در 
این راه هر کاری که الزم باشد انجام 
می دهیم. ایــن اقدامات به این دلیل 
صورت گرفته انــد که انجام آن ها کار 
صحیحی بوده است؛ اما اقتصاددانان 
و نهادهای مالی بین المللی به شدت 
تأکید می کنند کــه درواقع اقدامات 
ما کار هوشــمندانه ای است که برای 
اقتصــاد انجــام می شــود. ازآنجاکه 
همه گیر شــدن، هزینه های گزافی را 
برای مردم و اقتصــاد در پی خواهد 
داشت، هیچ سؤالی در این مورد وجود 
ندارد. این ضربه ای شدید است که به 

اقتصاد ما واردشده است.
بنابراین سؤال این است که چه کسی 
بدهکار می شود؟ آیا مردم این بدهی 
را با ســود ۱۹ درصد روی کارت های 
اعتبــاری خــود قــرار می دهند؟ یا 
اینکــه آیا دولت فــدرال که در حال 
حاضــر با بهره نزدیک به صفر درصد 
وام می گیرد، ایــن بدهی را به عهده 
می گیرد تا اطمینان حاصل کند که 
مردم می توانند از طریق این کمک ها، 
از پس بیماری همه گیر برآیند؟ وقتی 
بیماری همه گیر تمام شده و واکسن ها 
ارائه شوند، شــرایط کمی بهتر شده 
و این یــک مزیت بزرگ بــرای کانادا 

محسوب می شود.
در انتها دو طرف با تبریک کریسمس 
و ســال نو گفتگوی خود را به پایان 

رساندند.
منبع: نشریه »مداد«

نداده و پس از ساقط کردن هواپیمای 
مسافری، آن را حاصل خطای انسانی 
اپراتور پدافند موشــکی سپاه خوانده 

است.
 در این جا بر اساس اظهارات مقام های 
سیاســی و نظامی، دو فرضیه درباره 

این قصور مطرح است:
اول این که جمهوری اسالمی از بستن 
آسمان ایران خودداری کرده است تا 
بــه امریکا پیامی مبنــی بر آمادگی 
داشــتن یا منتظر بودن برای حمله 
نظامی نداده و این کشــور را تشویق 
به پاسخ متقابل موشکی نکرده باشد. 
دوم این که با باز گذاشــتن آســمان 
کشور و ادامه عبور و مرور هواپیماهای 
غیرنظامی، مانع انســانی برای حمله 

امریکا ایجاد کرده باشد.
اما مستنداتی که ممکن است مبنای 
تردید در خطای انسانی تلقی و ظن 
ســرنگونی عمدی هواپیمــا را باعث 
شــوند، به غیر از خودداری از بستن 
آسمان کشور و هشدار به هواپیماهای 

عبوری چیست؟
حــدود چهار ماه پس از ســرنگونی 
هواپیما، سرتیپ پاســدار »امیرعلی 
حاجی زاده«، فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
توصیف روز حادثه توضیحاتی داد که 
معنی آن، استفاده از سپر انسانی در 

برابر احتمال حمله نظامی است.
حاجی زاده در یک برنامه تلویزیونی 
گفت: »امریــکا گفتــه بودند نقاط 
مختلف فرهنگی ایــران را می زنند و 
می خواستند بیت رهبری را بزنند اما 
بــا اراده محکم مقام معظم رهبری و 
تصمیم ایشان، عملیاتی انجام شد و 
بالفاصله برای اولین بار برنامه حسینیه 
امام خمینی را به صورت پخش زنده 
برگــزار کردند که این یک پیام برای 

آن ها داشــت و برنامه آن ها را به هم 
ریخت.«

فایل تصویــری این اظهارات از اغلب 
کانال های یوتیوب حذف شده است. 
معنی ایــن اظهارات آن اســت که 
جمهوری اســالمی بــا جمع کردن 
افراد غیرنظامی در محل ســخنرانی 
آیــت اهلل »علی خامنه ای« و نشــان 
دادن مستقیم و زنده تصاویر آن، در 
صدد بوده است نشان دهد جمعیت 
قابل توجه غیرنظامی در هدف آن ها 
مســتقر اســت و ایاالت متحده را از 
حمله نظامی احتمالی به دفتر رهبر 

جمهوری اسالمی منصرف کند.
منطق رفتاری در این باره، مشابه باز 
گذاشتن آسمان کشور روی هواپیمای 
غیرنظامی پس از موشــک پرانی به 
ســوی پایگاه امریکا در عراق اســت 
که همان روز و چند ســاعت پیش 
از ســخنرانی خامنه ای، به شلیک به 
هواپیمای مسافری اوکراین و کشته 

شدن ۱۷6 غیرنظامی منجر شد.
اما مستند دیگری در این باره وجود 
دارد. »حســن رضایی فر«، مدیرکل 
دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی 
جمهوری اسالمی ایران که چهار روز 
بعد از سقوط هواپیما گفته بود به وی 
اطمینان داده شــده هیچ موشکی از 
سوی سپاه به هواپیما شلیک نشده، 
در یــک فایــل صوتی گفته اســت 
پنج دقیقه پس از ســقوط، فرمانده 
هوافضای سپاه هم شلیک را تایید و 
هم دلیل نبســتن فضای کشور را لو 
نرفتن عملیات موشک پرانی به سوی 

اهداف امریکا اعالم کرده بود.
ایــن موضــوع در مکالمــه تلفنی 
رضایی فر بــا خانواده یکی از قربانیان 
هواپیما که فایل آن منتشــر شــده، 
آمده است: »پنج دقیقه پس از این که 

سقوط هواپیمای اوکراینی را به من 
اطالع دادند، با سپاه تماس گرفتم و 
پرسیدم آیا سپاه حمله موشکی داشته 
است که خود آقای حاجی زاده گفت 
بله اما ما گفتیم نه، نداشــتیم؛ چون 
دستور داشتیم و بعد توضیح داد که 
اگر ما آسمان کشور را می بستیم، آیا 
عملیات ما برای حمله موشــکی به 

پایگاه امریکایی لو نمی رفت؟«
اظهارات رضایی فر در نقل از فرمانده 
هوافضای سپاه سند دیگری از انگیزه و 
احتمال استفاده از سپر انسانی در برابر 
واکنش امریکا است که عمدی بودن 
شلیک به سوی هواپیمای غیرنظامی 

را برای کانادا محتمل کرده است.
ســپر قرار دادن جمعیت غیرنظامی 
در برابر یــک حمله محتمل نظامی 
بــا هدف خنثی کــردن آن عملیات 
و استفاده از ســپر انسانی، »جنایت 
جنگی« به شــمار می رود و قویا در 

مقررات بین المللی منع شده است.
عضو  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
کنوانســیون چهارم ژنو است که بر 
مبنای آن، موظف و متعهد اســت از 
انجام جنایت استفاده از سپر انسانی 

در برابر حمله نظامی خودداری کند.
کانادا هر تصمیمی که سرانجام بگیرد 
و از جمهوری اسالمی ایران به دیوان 
بین المللی دادگســتری شکایت یا از 
انجــام آن صرف نظــر کند، موضوع 
مسوولیت کیفری متهماِن ایجاِد سپر 
انسانی هم چنان به عنوان یک پرونده 

مستقل است.
ایــن موضوع قابلیت طرح در محاکم 
کیفری بین المللی را دارد و می تواند 
اشــخاص دخیل در این پرونده را به 
اتهام ارتکاب »جنایت جنگی«،  راسا 

تحت تعقیب بین المللی قرار دهد.
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الیحه جنجالی ۲۱ و آینده
 استان کبک

یک  سال پس از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، 
جمهوری اسالمی در دادگاه عالی اونتاریو مقصر شناخته شد

علی اصغــر گرجی، عمــوی پونه 
گرجی، یکی از جان باختگان پرواز 
بین المللی  هواپیمایی  شماره 7۵2 
اوکراین با انتشار پستی در صفحه 
فیس بوک خود از صدور حکم اولیه 
دادگاه عالی اونتاریــوی کانادا در 
محکومیت جمهوری اسالمی تحت 
ساقط  تروریستی  »جنایت  عنوان 
کردن هواپیمای اوکراینی« خبر داد 
و اعالم کرد در صورت نهایی شدن 
این حکم از سوی دادگاه، حکومت 
جمهوری اسالمی به  عنوان »مقصر 
و عامل این جنایت« خوانده خواهد 

شد.
رادیو زمانه- علی اصغر گرجی صدور 
رأی دادگاه مبنی بر مقصر شناختن 
جمهــوری اســالمی ایــران در این 
رویــداد را »قدمی کوچــک در راه 
عدالت« توصیف کرد و نوشت:  »رژیم 
]حکومت ایران[ می تواند به این حکم 
اعتراض کند و  مــدارک الزم را ارائه 
کند. در غیــر این  صورت در ماه های 
آینده حکم نهایی داده خواهد شد. این 
بدین معنی خواهد بود که رسما رژیم 
به عنــوان مقصر و عامل این جنایت 
خوانده خواهد شــد و اموال رژیم در 

کانادا قابل ضبط خواهد بود.«
گرجی روز پنجم بهمن ماه ۱۳۹8 با 
توصیف کردن شلیک  »تروریستی« 
موشک از سوی پدافند سپاه پاسداران 
اوکراینی،  به هواپیمای مســافربری 
گفته بود در چارچوب قوانین جزایی 
کانادا و در راستای دادخواهی خانواده 
جان باختــگان این ســانحه، از علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اســالمی، 
حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاســداران، امیرعلــی حاجــی زاده، 
فرمانده نیــروی هوافضای ســپاه و 
همین طور محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح ایران به دادگاه 
عالی اونتاریوی کانادا شــکایت کرده 

است.
او در همین رابطه به زمانه گفته بود: 

»اولین قدمی که برداشــتیم این بود 
که با همکاری یک تیم از وکالیی که 
قبال در مورد فعالیت های تروریستی 
ایران پرونده هایی داشــتند و در این 
پرونده ها برنده شده و تجربه خوبی در 
مورد جمهوری اسالمی داشتند، اقدام 
به طرح شکایت خود از مقامات ایران 

کردیم.«
یک  ســال پس از هدف قرار گرفتن 
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی 
اوکراین توســط ســامانه موشــکی 
سپاه پاســداران در آســمان تهران، 
اعضای  و  بازمانــدگان  تالش هــای 
خانواده جان باختگان این رویداد برای 

روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت 
همچنان ادامه دارد.

کانادا که بیشتر مسافران پرواز ۷52 
هواپیمایی اوکراین شهروند این کشور 
بوده اند، از روند تحقیقات راضی نیست 

و می گویــد در صورتی که خانواده ها 
از گــزارش نهایی رضایت نداشــته 
باشند ممکن است پرونده را به دیوان 

دادگستری بین المللی در الهه ببرد.
در همین حال روابط عمومی سازمان 

هواپیمایی جمهوری اسالمی می گوید 
پیش نویــس گزارش نهایــی به این 
کشــورها ارسال شــده و گیرندگان 
گــزارش به مــدت دو مــاه فرصت 
خواهند داشــت تا نظرات خود را به 
سازمان هواپیمایی ایران ارائه دهند و 
پس از آن گزارش نهایی منتشر و در 

دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که یوگنی ینین، 
معــاون وزیــر خارجــه اوکراین، در 
گفت وگو با رادیو هرومادســکی این 
کشور گفته که هیچ گزارشی از ایران 

دریافت نشده است.
او اظهار داشــت: طی دو ماه گذشته 
هر هفته از مقامات ایران شنیده که 
گزارش نهایی آماده است و ترجمه این 
گزارش برای ارسال به کشورها انجام 
می شود، اما هنوز هیچ گزارشی ارائه 
نشده است. وی افزود: بر اساس پیمان 
شیکاگو، ایران اگر نتواند در رابطه با 
ســاقط کردن پرواز ۷52 تا یک سال 
گزارش نهایی دهد، باید گزارش موقت 

ارائه کند اما این کار را نکرده است.
طبق قوانیــن ایکائو این گزارش باید 
شــامل اطالعات و اســناد رســمی 
یافته های گروه تحقیق، دالیل سانحه 

و عوامل دخیل در حادثه باشد.
خانواده بسیاری از قربانیان و همچنین 
مقام های کانــادا و اوکراین می گویند 
تردید دارند که ایران در گزارشــش 
آنچه را اتفاق افتاده »بدون تحریف و 

پنهان کاری« منتشر کند.
هواپیمایــی  ســازمان  مقام هــای 
جمهوری اســالمی بعد از بازخوانی 
جعبه ســیاه ادعا کردند که فقط ۱۹ 
ثانیه مکالمه سه خلبان پروازی بعد از 
اصابت موشک اول ضبط شده و بعد 
از موشک دوم به دلیل »آسیب قابل 
توجه« صدایی از کابین خلبان ضبط 

نشده است.

تایید واکسن مدرنا 
توسط وزارت بهداشت کانادا

وزارت بهداشت کانادا روز چهارشنبه 
2۳ دســامبر پس از بررســی کامل 
پرونده واکسن شرکت آمریکایی مدرنا 
به واکســن ساخت این شرکت چراغ 

سبز نشان داد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، »کارآیی واکسن مدرنا تا ۹۴.۱ 
درصد محرز شده است و افرادی که 
در آزمایشــات این واکســن شرکت 
کرده اند، مشکل ایمنی قابل توجهی 
نداشــته اند و هیچ اثــر نامطلوب و 
خطرناک منجر به مرگ در استفاده 
از این واکسن مشاهده نشده است. در 
مجموع کارآیی و فواید مدرنا بر ضد 

کووید۱۹ مثبت ارزیابی می شود.« 
قرار اســت کانادا پیش از پایان سال 
2020 حدود ۱68 هزار دز واکســن 
مدرنــا و پیــش از پایان مــارس دو 
میلیون دز این واکسن را دریافت کند.

دولت کانادا ۴0 میلیون دز واکســن 
مدرنا را سفارش داده و گزینه خرید 

۱6 میلیون دز دیگر این واکسن را نیز 
در قرارداد خود با شــرکت آمریکایی 

گنجانده است.
نهم دســامبر بود که وزارت بهداشت 
کانادا واکســن کوویــد۱۹ محصول 
مشترک شرکت بزرگ آمریکایی فایزر 
و شــرکت آلمانی بیو ان تک را تایید 
کرد. این واکسن در روزهای گذشته 
در برخی مناطق کانادا به افرادی که 

اولویت قرار دارند، تزریق شده است.
بر خالف واکســن فایــزر که باید در 
دمای بسیار پائین )بین منفی 60 تا 
منفی 80 درجه سلسیوس( نگهداری 
شــود، واکســن مدرنا را می توان در 
دمــای منفی 20 درجه سلســیوس 
نگهداری کرد. با توجه به همین مسئله 
می توان واکسیناسیون اقوام دورافتاده 
شــمالی را با محصول شرکت مدرنا 
آغاز کرد چرا که این جوامع تجهیزات 
سرمایشی الزم برای نگهداری واکسن 

فایزر را ندارند. 

ترودو برای واکسیناسیون کووید۱۹
 صبر خواهد کرد

هفتــه- در حالی که ســران برخی 
کشــورهای جهان بــه منظور جلب 
اعتماد عموم بــه عنوان اولین نفرات 
در کشورهایشــان واکسن کووید۱۹ 
را دریافت کرده اند، جاســتین ترودو 
نخســت وزیر کانادا روش متفاوتی را 
در این زمینه در پیش گرفته و خود 
را بــرای واکسیناســیون در اولویت 
نمی داند. ترودو در گفت وگو با سی.بی.

سی تاکید کرد برای واکسینه شدن 
در برابر کوویــد۱۹ ترجیح می دهد 

منتظر بماند تا نوبتش شود.
جاســتین ترودو  گفــت: »هر وقت 
نوبتم شود، علنا و با اشتیاق خودم را 

واکسینه خواهم کرد.« 
نخســت وزیر کانادا افزود مثل دیگر 
هم سن و سال های خود که وضعیت 
جسمانی سالمی دارند، برای دریافت 
واکســن کووید۱۹ صبر خواهد کرد. 
ترودو در پاسخ به این که ممکن است 
برخی این رفتار او را نشــانه تردید و 
بی اعتمادی او نســبت بــه کارآیی 

واکسن کووید۱۹ قلمداد کنند، تاکید 
کــرد به مقامات علمی و بهداشــتی 

کانادا اعتماد کامل دارد.
ترودو تصریح کرد: »ما از همان آغاز 
پاندمی به دانشمندان و پزشکان خود 
کامال اعتماد کردیم. در گذشته نیز ما 
برای حفاظت از خــود در برابر دیگر 
بیماری ها مثل سرخک و آنفلوآنزا به 
آن ها اعتماد کرده و نتیجه گرفته ایم.«
نخست وزیر افزود به همه شهروندان 
اطمینــان می دهیم کــه تصمیمات 
علمی و بهداشتی در کشور به صورت 
شتاب زده اتخاذ نمی شود و مسئوالن 
تنظیم مقررات صرفــا محصوالت و 
داروهایــی را تاییــد می کنند که از 
سالمت و کارآیی آن ها اطمینان خاطر 

داشته باشند.
نتایج یک نظرسنجی جدید در کانادا 
نشان می دهد که شمار قابل توجهی 
از کانادایی ها خود را واکسینه نخواهند 
کرد یا دست کم مدتی برای این کار 

صبر خواهند کرد.

کارشناسان به اتفاق بر این عقیده هستند که تصمیمی که قرار است در 
چارچوب پرونده اعتراض به قانون الئیســیته حکومت در کبک )پیش از 
تصویب، به الیحه2۱ معروف شــد( اتخاذ شود، برای کبک و کبکی ها از 
اهمیتی اساسی برخوردار است و بدون تردید آثار و تبعات مهمی بر آینده 

استان و ساکنان آن خواهد داشت.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونترال، لوئی-فیلیپ المپرون استاد 
حقوق و آزادی ها در دانشگاه الوال می گوید: »انتظار نمی رود حکمی که 
قاضی Marc-André Blanchard درباره الیحه2۱ صادر خواهد کرد، به 
غائله فیصله دهد و این پرونده جنجالی و پرهیاهو را برای همیشه ببندد اما 

بدون تردید حکم آقای بالنشار اهمیتی حیاتی خواهد داشت.«
مسئله ای که تقریبا همه تحلیلگران درباره آن اتفاق نظر دارند این است که 
قطعا درباره حکمی که در این باره صادر می شود صرف نظر از این که چه 

سرانجامی خواهد داشت، فرجام خواهی خواهد شد.
جلسات دادگاه برای رسیدگی به قانون الئیسیته حکومت در کبک که طی 
آن چندین وکیل دادستانی کل به دفاع از این قانون پرداختند، از 2 نوامبر 

تا ۱5 دسامبر طول کشید.
خود قاضی بالنشار نیز دوم نوامبر گذشته در بحبوحه رسیدگی به پرونده، 

به همین موضوع اذعان کرد.
 با این حساب احتمال زیادی وجود دارد که کار این پرونده به دیوان عالی 

کانادا کشیده شود.
میشلین البل استاد جامعه شناسی دانشگاه UQAM نیز که از همان ابتدا 
این پرونده را دنبال کرده است، تاکید کرد حکمی که بالنشار صادر خواهد 
کرد، بی نهایت برای کبک و آینده استان حائز اهمیت خواهد بود و جایگاه 
کبک را در فدراســیون کانادا مشــخص خواهد کرد. در واقع این پرونده 

تکلیف ویژگی منحصر به فرد استان کبک را تعیین خواهد کرد.
قاضی بالنشــار طی ماه های آینده حکم خــود را درباره پرونده الیحه2۱ 
صادر خواهد کرد. به گفته خود آقای بالنشار این اتفاق زودتر از ماه مارس 

نخواهد افتاد.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجاری، 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

هشدار وزارت بهداشت کانادا
 درباره خرید واکسن کرونا

 به صورت آنالین

واکسن فایزر و واکنش آلرژیک
 خطر تا چه حد جدی است؟ 

گفت وگو با یک متخصص
مســئله واکنش آلرژیک به واکسن 
فایزر این روزها موجب نگرانی بسیاری 
از مردم شــده است. برخی افراد پس 
از تزریق واکســن فایزر واکنش های 
آلرژیک به آن نشــان داده اند. سوال 
اساســی اکنون این است که آیا همه 
افرادی که حساســیت دارند، باید از 
تزریق واکسن کرونا خودداری کنند؟ 
»الپرس« در این باره با دکتر گستون 
ُد ِسر Gaston De Serres پزشک 
متخصص بیماری هــای همه گیر در 
موسسه ملی سالمت عمومی کبک 

گفت وگو کرده است.

در واکنش های آلرژیک به واکســن 
فایزر که تا کنون مشاهده شده، چه 
چیزی نقش داشته و علت چه بوده 

است؟
چند مورد از این واکنش های آلرژیک 
در انگلیس مشاهده شده است. مقامات 
بهداشتی انگلیس  می گویند پلی اتیلن 
گلیکول PEG )یک ترکیب اتر با انواع 
استفاده  های صنعتی و پزشکی( علت 
اصلی واکنش های آلرژیک شدید بوده 
اســت. اما الزم است که بررسی های 
تکمیلی بیشــتری در این باره صورت 
گیــرد تا هر گونه شــک و تردید در 

این باره برطرف گردد.
وب ســایت کمیتــه مشــاوره ملی 
ایمن ســازی )NACI(  که به آژانس 
بهداشــت عمومی کانادا توصیه کرد 
این واکســن را مورد تایید قرار دهد، 
از PEG به عنوان تنها آلرژن بالقوه در 
میان ترکیبات واکسن فایزر نام برده 

است.
پلــی اتیلن گلیکول ماده اســت که 
در بســیاری از محصوالت پزشــکی 
و صنعتی یافت  می شــود با این حال 
موارد حساسیت شــدید به این ماده 

بسیار نادر است. افرادی که  می دانند 
به PEG حساســیت دارنــد نباید 

واکسن بزنند.
دو کارمند بخش بهداشــت و درمان 
انگلیس که جزو اولین واکسینه شده  
ها در این کشور بودند، سابقه آلرژی 
شدید به پلی اتیلن گلیکول داشتند 
و وسیله تزریق خودکار اپی نفرین با 

خود به همراه داشتند.
اینها افرادی هســتند که در گذشته 
حساسیت شدید داشــته  اند. ما در 
مــورد آلرژی های فصلــی مانند تب 
یونجه یــا آلرژی هــای غذایی مانند 
تخم مرغ صحبت نمی کنیم. این جا 

صحبت از آلرژی های دارویی است.

آیا وقتی واکســن واکنش آلرژیک 
ایجاد  می کند، امری عادی است؟

در خصوص هر واکسن یا هر دارویی 
همیشه افرادی هستند که نسبت به 
آنها واکنش های آلرژیک شدید نشان 
دهند اما این موارد بسیار بسیار نادر 
اســت. مطمئا اگر شما به میلیون ها 
نفر واکسن بزنید، قطعا چند نفر این 
واکنش های شــدیدا نــادر را از خود 
بروز خواهند داد. در واقع واکنش های 
آلرژیک بخش جدایی ناپذیر ارزیابی 
خطرات و فواید واکسیاسیون محسوب  
می شــوند. ما  می توانیم به خوبی این 
واکنش ها را مدیریت و درمان کنیم. 
افرادی که دچار این حاالت  می شوند، 
به آدرنالین نیــاز دارند و مصرف این 
ماده معمــوال روی آنها اثرات خوبی 

هم دارد.
با توجه به این که بزرگ ترین پویش 
واکسیناســیون را آغــاز کــرده ایم، 
طبیعی اســت که تعداد معدودی از 
افراد نیز واکنش های آلرژیک از خود 

بروز دهند.
سرعت تولید  واکسن های کووید۱۹ را 
نباید علت واکنش های آلرژیک برخی 
افراد بــه این داروها قلمــداد کنیم. 
گستره مطالعات پزشکی و دارویی که 
با مشارکت ۳0 تا 50 هزار نفر صورت 
گرفته، برای تولید و عرضه واکســن 
کرونا به بازار کامال مناسب بوده است. 
محققان در تعداد، حجم و اندازه نمونه 
برداری های خود کوتاهی نکرده اند تا 
واکنش های احتمالی را شناســایی و 
ارزیابی کنند اما هیچ مطالعه ای قادر 
نیست واکنش هایی را شناسایی کند 
که در هــر یک میلیون مورد یک بار 

اتفاق  می افتد.
عوارض جانبی مانند تب خفیف، درد 
عضالنی یــا درد در محل تزریق نیز 
برای همه واکســن ها امری طبیعی 
اســت. واکسن آب نیســت بنابراین 
کامال طبیعی اســت که تزریق آن به 
برخی افراد، واکنش هایی را به دنبال 

داشته باشد.

شدید  حساســیت  که  افرادی  آیا 
دارند،  می توانند واکسینه شوند؟

بله، مگر اینکه حساسیت خاصی به 
پلی اتیلن گلیکول یا یک ماده دیگری 

موجود در واکسن داشته باشند.
اگر کســی به واکسن یا ترکیبات آن 
حساسیت شدید داشته باشد، نباید 
آن را دریافــت کند. این مســئله در 
مورد همه واکسن  ها صدق  می کند. به 

طور کلی برای افرادی که آلرژی دارند، 
تدابیر احتیاطی خاصی اتخاذ  می شود.

بــرای معالجه فردی کــه واکنش 
آلرژیک دارد، چــه اقداماتی انجام  

می شود ؟
تیم مسئول واکسیناسیون از بیماران  
می خواهد پس از تزریق واکسن حدود 
۱5 دقیقه در محــل بمانند چرا که  
واکنــش آلرژیک احتمالی در همین 
زمان اتفاق  می افتد. به عنوان مثال، در 
انگلیس واکنش آلرژیک هشت دقیقه 

پس از تزریق اتفاق افتاد.
بــرای درمان  داشــتن تجهیــزات 
واکنش های شدید آلرژیک برای همه 
مراکز واکسیناســیون اجباری است. 
کارکنان مراقبت های بهداشتی حاضر 
در ایــن مراکز نیز بر همین اســاس 

آموزش های الزم را  می بینند.

آیا سایر  واکســن های کووید19نیز 
باعث واکنش های آلرژیک شده اند؟

فعالً نــه. هنوز هیچ اطالعاتی در این 
زمینه بــرای دیگر  واکســن های در 
دست تولید موجود نیست. در مرحله 
مطالعه بالینی واکسن فایزر نیز هیچ 

واکنش آلرژیکی مشاهده نشده بود.
زمینــه  در  کــه  کســانی  همــه 
واکسیناســیون  و  مصونیت ســازی 
فعالیت  می کنند، از نزدیک و با دقت 
هر آنچه را که در ماه های آینده اتفاق  

می افتد، دنبال  می کنند.

پرژن میرور- وزارت بهداشــت کانادا درباره خرید واکسن کرونا از طریق 
آنالین و یا منابع غیر معتبر به دلیل تقلبی بودن این واکســن ها هشدار 

جدی داد.
روز ۹ دسامبر 2020، وزارت بهداشت کانادا مجوز اجرای واکسیناسیون 
برای جلوگیری از گســترش بیماری کووید-۱۹ در کانادا را صادر کرد. 
وزارت بهداشت کانادا تمام مراحل ایمنی، تاثیر گذاری و کیفیت هر نوع 
دارو یا واکســنی که قرار است در این کشور به بازار مصرف وارد شود را 
ارزیابی می کند و شرایط الزم برای نگهداری و ثبات کیفیت آنها را تعیین 

می کند.
شــرایط نگهداری و زنجیره تامین واکسن کووید-۱۹ بسیار سختگیرانه 
است و این واکسن فقط از طریق مراکز درمانی تایید شده توسط مقامات 

بهداشت عمومی و محلی قابل ارایه خواهد بود. 
واکسن کووید-۱۹ به صورت رایگان به تمام مردم کانادا عرضه خواهد شد.

فروش واکسن تقلبی کووید-۱۹ که سالمت و بهداشت مردم را در معرض 
خطر قرار می دهد به عنوان جرم تلقی می شــود و وزارت بهداشت کانادا 
این مســئله را بسیار جدی می داند و با همتایان بین المللی خود و دیگر 
سازمان های کانادایی همانند آژانس خدمات مرزی کانادا اقداماتی را برای 

مقابله با مجرمین در نظر گرفته است.
پلیس اینترپول نیز در همین راستا برای نیروهای انتظامی ۱۹۴ کشور 

عضو این سازمان یک هشدار جهانی صادر کرده است.
وزارت بهداشــت کانادا از مردم خواسته اســت تا از خرید واکسن های 
کووید-۱۹ تقلبی که در محیط آنالین و یا توســط منابع غیر رسمی به 
فروش می رســد خودداری کنند. برای اطمینان از قانونی بودن واکسن 
کووید-۱۹ با ارایه دهندگان رسمی خدمات سالمت و بهداشت عمومی 
از جمله پزشک خانوادگی و یا مراکز مورد تایید مقامات بهداشتی فدرال، 

استانی و شهری خود تماس بگیرند.
وزارت بهداشــت کانادا همچنین از مردم درخواســت کرده تا درصورت 
مشــاهده افراد و یا مکان های ارایه دهنده واکسن کووید-۱۹ به صورت 
آنالین یا حضوری در قبال پرداخت پول، ســریعاً با مقامات بهداشــت 

عمومی محل سکونت خود تماس بگیرند.
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ما را به خیر تو امید نیست،
 شر مرسان!

نگاهی به اتهام زنی های امنیتی در روند 
رقابت انتخاباتی کنگره ایرانیان کانادا

در چند مــاه اخیر  کنگره ایرانیان کانادا، نهادی که ادعای نمایندگی ایرانیان 
کانادا را دارد و پیگیری منافع ایرانیان را از وظایف خود می داند، شاهد روند 
انتخاباتی پرالتهاب و سوال برانگیزی بود که بازار تهمت زنی و تفرقه افکنی در 

آن بسیار داغ بود.
نزاع و جدل بر ســر تصاحب یک نهاد اجتماعی و غیرانتفاعی و میل فراوان 
کاندیداها برای خدمت به ایرانی-کانادایی ها )!!!( آنقدر باال کشــید که کار به 
تولید فیلم نیمه پنهان و متهم کردن طرفین به انواع و اقسام تهمت های عجیب 
و غریب رســید. تهمت هایی که در برخی موارد احتماالً می تواند این حرکت 

اجتماعی کانادایی را به یک پرونده امنیتی در ایران تبدیل کند.
یادداشــت زیر نگاهی دارد به اتهام زنی های امنیتی در روند رقابت انتخاباتی 
کنگره ایرانیان کانادا که به دســت ابوذر بهشتی، یکی از فعالین اجتماعی 

مونترال نوشته شده و برای انتشار به »مداد« ارسال شده است.

در این دو-ســه مــاه، روند انتخابات 
بســیار هیجان انگیزی را پشت سر 
گذاشــتیم که از نظر مــن به عنوان 
کسی که دو دهه با فعالیت های جدی 
اجتماعــی و نهاد هــای اجتماعی از 
نزدیک سر و کار داشتم، عجیب بود! 
آیا اصال انتخابات یک نهاد اجتماعی 
که قرار اســت برای پیگیری منافع 
بخشــی از جامعه تالش کند، باید تا 
این حد هیجان انگیز و پر التهاب باشد؟! 
به راســتی چه چیزی شور حضور در 
یک فعالیــت اجتماعی را چنان برای 
دو قطب اصلی این رقابت فراهم کرده 
که چنین التهاب و تالشی را به جان 
می خرند؟ اگــر وظیفه اصلی کنگره 
ایرانیــان کانادا »تالش برای پیگیری 
منافع جمعی ایرانیان کانادا« اســت، 
آیا می توان پذیرفت که این حجم از 
التهاب، برای پیشی گرفتن در عرصه 

این خدمت رسانی اجتماعی است؟
فارغ از تحلیل دالیل تالش هر گروه 
که به قطع در مطلبی دیگر به آن ها 
نیز خواهم پرداخت، من و بســیاری 
دیگر به عنوان اعضای فعال تر کنگره، 
بارها توسط افراد و گروه های مختلف 
درگیر با این انتخابات با اتهاماتی چون 
سازش کاری و همسویی با جمهوری 
اســالمی یا عملگی نظام اسالمی از 
یک سو، و حمایت از جنگ و تحریم 
و عملگی آمریکا و اسراییل و عربستان 
سعودی از سوی دیگر روبرو شده ایم. 
با ایــن حال در این گفتار قصد ندارم 
تا مســاله را از جایگاه مدعی العموم 
بررســی کنم و صرفا به تحلیل این 

اتهامات از منظر خودم می پردازم.
در روند این انتخابات، بارها از گروهی 
از فعالیــن و کاندیداهــای رســمی 
خواستم تا مســئوالنه تر شیوه گفتار 
خــود و الفاظی را کــه برای توصیف 
طرف مقابــل به کار می برند، انتخاب 
کنند. بــه عنوان عضــوی از جامعه 
ایرانیان کانادا، بارها به طرفین متذکر 
شــدم که ســرازیر کردن این گونه 
اتهامات و برچسب ها سالمت جامعه 
را به خطر می اندازد. بارها نوشتم که 
برخی از این اتهامات بار حقوقی جدی 
برای قربانیان اتهامات ایجاد می کنند 
و فراتر از ســالمت، امنیت جامعه را 
با خطرات جدی مواجه می کنند، اما 
متاسفانه با تکرار همان برخورد مواجه 
شــدم و نه تنها فعالین حوزه فضای 
مجازی، که برخی از کاندیداها نیز از 
این گونه اتهام زنی ها دست برنداشتند.

اگرچه جسته و گریخته، در رسانه ها 
و ادبیات مورد ترویــج هیات مدیره 
کنونــی کنگــره ایرانیان کانــادا، با 
اتهام زنــی ســروکار داشــته ایم، اما 
نخســتین باری که شخصا با حجم 
جدی این اتهامات روبرو شدم، وقتی 
بود که یکی از دوســتانم، نامه ای را با 

من به اشتراک گذاشت که دیمیتری 
الســکاریس، از رهبران شناخته شده 
حزب ســبز کانادا در تاریخ ششــم 
نوامبر، درســت چنــد روز پیش از 
معرفی پویش صلح و همبســتگی، 
برای خانه فلسطین و ونزوئالیی ها و 
احتماال چند نهاد دیگر ارسال کرده 
بود. در این نامه آقای الســکاریس با 
اشاره به انتخابات کنگره ایرانیان کانادا، 
نگرانی خود را از تغییر رویه کنگره به 
واسطه تغییر بافت هیات مدیره بعد از 
انتخابات و به قدرت رسیدن »حامیان 
جنگ و تحریم« و »حامیان اسراییل« 
بیان کرده بود. السکاریس از مخاطبان 
ونزویالیی و فلسطینی خود خواسته 
بود که با پرداخت ده دالر و عضویت 
در کنگره و شرکت در انتخابات کنگره 
ایرانیــان کانادا، نگذارند این نهاد ضد 
تحریــم و جنگ تبدیل بــه نهادی 
»حامی جنگ و تحریم و اســراییل« 

شود. )نقل به مضمون(
فارغ از بحث ورود غیر ایرانیان به روند 
تصمیم سازیهای مردم ساالرانه ایرانیان 
که در جای خود بحث مهمی اســت 

و خشــم بسیاری از ایرانیان را در پی 
داشت، باید گفت ایمیل السکاریس 
حرکتی خودسرانه نبود، بلکه نامه ی 
دیگری در ســربرگ رسمی کنگره 
ایرانیان کانادا و در دو صفحه به ایمیل 
آقای السکاریس پیوست شده بود و در 
آن نامه عین همین اتهامات )حمایت 
از جنگ و تحریم و اسراییل و ارتباط 
با مجاهدین خلق و …( به مخالفین 
و جبهه مقابل نسبت داده شده بود، 
به عالوه مسایلی راجع به هزینه های 
پرونده حقوقی -که در راستای ایجاد 
شفافیت در روند اداره کنگره به جریان 
افتاده بود- هم درج شده بود. نامه ای 
دو صفحه ای پر از اتهاماتی سنگین به 
مخالفین هیــات مدیره فعلی و گروه 
رقیب که در سیستم قضایی ایران و بر 
اساس قانون مجازات اسالمی هر کدام 

مجازاتهای سنگینی از سال ها زندان تا 
اعــدام را برای هر یک از قربانیان این 

اتهامات خواهد داشت.
واکنش ها بــه این رفتــار و حرکت 
هیــات مدیــره در ارســال چنین 
نامه ای، به گونه ای بود که در نهایت، 
پویش همبســتگی و صلح به عنوان 
کمپین مورد حمایــت هیات مدیره 
کنونی کنگره -که سه نفر از اعضای 
هیات مدیره کنونی را نیز در لیست 
کاندیداهای خــود دارد- با بیانیه ای 
از ارســال این نامه اعالم برائت کرد 
و هیات مدیره نیز مســئولیت ارسال 
نامه را متوجه خانم ســوده قاسمی 
و »ارســال اشتباه نامه ی شخصی در 
ســربرگ کنگره« توصیف کرد! البته 
من معتقدم حضور ســه عضو هیات 
مدیره کنونی در بیــن کاندیداهای 
پویش و در عین حال ابراز بی اطالعی 
پویش صلح و همبســتگی از ارسال 
چنین نامه ای، جای شک شبهه های 

فراوانی را باز می گذارد!
در ادامه، با توجه به پیشینه فعالیت 
اجتماعــی و سیاســی ام در ایران و 
اشراف نسبی به بخش هایی از قانون 
جزای اسالمی که به جرایم ضد امنیت 
داخلی و خارجــی می پردازد، بارها و 
بارها، افــراد را از هر طرف از عواقب 
اتهام زنی های واهی  برچسب زنی ها و 
برای قربانیان این عمل غیر اخالقی 
و خطر آفرین مطلــع کردم و از همه 
خواستم تا این رفتار را متوقف کنند، 
اما متاسفانه نه تنها این رفتار متوقف 
نشــد بلکه با توجیه این رفتارو حتی 
اتهام زنی مستقیم برخی کاندیداها به 

شخص خودم نیز مواجه شدم. 
نگرانــی من همواره این بود که زبان، 
لحــن و عباراتی که هیــات مدیره و 
کاندیداهای پویش، به صورت رسمی 
در توصیــف غیر واقعی جبهه رقیب، 
مخالفین خود و حامیان سوی مقابل، 
در جهــت تخریب و ایجــاد ترس و 
ریزش در پشــتیبانان به کار می برند، 
موجب ایجــاد پرونده های قضایی در 
ایــران برای فعالین جدی و دلســوز 
حوزه های فعالیت اجتماعی در کانادا 
شود، تا اینکه دیروز، سه شنبه، یکی از 
دوستانم تصویر صفحه نخست روزنامه 
راســت گرای هفت صبح ایران را که 
گفته می شود وابسته به سپاه پاسداران 
است با من به اشتراک گذاشت که من 

را در شوک بزرگی قرار داد.
عنوان مطلب چه بود؟

»در انتخابات کنگــره ایرانیان کانادا، 
حامیــان جنگ و تحریم شکســت 

خوردند.«
همان ادبیات، همان عبارات، کمتر از 
یک روز پس از اعالم نتایج انتخابات 
کنگــره ، در یکــی از تندروتریــن 
روزنامه  های وابسته به ارکان قدرت در 
ایران که مخاطبین اش هم مشخص اند. 
با کلمات و عبارات و اتهاماتی که طبق 
ماده ۴۹8، ۴۹۹، 508 و5۱2 از کتاب 
پنجم قانون جزای اسالمی، اگر قربانی 
این اتهامات را »مفسد فی االرض« و 
»محارب« نشمارند و مستحق اعدام، 
روی هم 25 ســال زنــدان را برایش 

فراهم می کنند.
همه این ها را نوشتم که بگویم، باید 
ایستاد، باید در برابر این اتهام زنی های 
اتهام زنی های  بایــد  ایســتاد.  واهی 
این چنیــن را متوقف کــرد و نباید 
خاموش شــد. اگر کسی عواقب این 
شــیوه رفتار را نمی داند باید متذکر 
شــد، و اگر می دانــد و برای تخریب 
دیگران به هر دروغی متوصل می شود 
باید متوقــف اش کرد. نباید نگرانی و 
ترسی که حاصل اتهام زنی های  واهی 
این چنین است ما را متوقف کند، چرا 
که سکوت ما خواسته اتهام زنندگان 
اســت، همان گونه که در ســرزمین 
مادریمان بود. ســکوت ما راه را برای 
گسترش بیشــتر این روش دروغین 
تخریــب فراهم تر می کنــد و امنیت 
روانی و جانی همه ما را چه در جامعه 
ایرانی کانــادا و چه در ایران به خطر 

می اندازد. 
حق سفر به سرزمین مادریمان، حق 
احســاس امنیت در خانــه دوم مان، 
حق پیگیری مطالبات مدنی، و حق 
حضور و مشارکت فعاالنه اجتماعی، 
حقوق مســلمی هستند که بسیاری 
از ما سختی مهاجرت را برای به دست 
آوردن همین حقوق به جان خریده ایم. 
اکنون و اینجا، این ما هستیم که باید 
هشیارانه از این حقوق صیانت کنیم 
و در برابــر هر فرد، گروه یا عملی که 
در راستای محدود کردن این حقوق 
و متوقف کــردن مطالبه گری های به 
حق مان حرکــت می کند، با قدرت و 

آگاهانه بایستیم.
و در آخــر و دوباره، به آن هایی که به 
نام پیگیری منافع ایرانیان کانادا با ما 
چنین کردند می گویم: »ما را به خیر 

تو امید نیست، شر مرسان«

نگرانی نخست وزیر ترودو 
از شرایط زبان فرانسه در استان کبک

ایرونیا- نخست وزیر ترودو ضمن ابراز نگرانی از شرایط زبان فرانسه در 
استان کبک ، در یک کنفرانس خبری نسبت به  تغییرات احتمالی در  

قوانین مربوط به زبان ابراز آمادگی کرد.
با اینکه  ممکن است موضع گیری او  دقیقا چیزی نباشد که فرانسواز 
لگو نخست وزیر کبک انتظار داشت –  ولی نخست وزیر موافق بود که  

برای حمایت از زبان فرانسوی در کبک قوانین اضافی وضع کند.  
ترودو  در پاسخ به سوالی در مورد درباره دو سطح قوانین زبان در سطح 
فدرال و اســتانی گفت: »می خواهم تاکید کنم با نخست وزیران سابق 
کبک و خود کبکی ها که می گویند زبان فرانسوی ضعیف شده، کامال 

موافقم.«
در سطح فدرال ، قانون زبان های رسمی وجود دارد که برای اطمینان از 

خدمات فدرال دو زبانه در سراسر کاناداست. 
الیحه ۱0۱ استانی است و تمرکز آن بر حفاطت و ترویج زبان فرانسوی 
به عنوان زبان اول در کبک اســت. از اقدامات قابل توجه در این زمینه 
سختگیری در عالیم خیابانی انگلیسی است، در عین حال که ماموریت 
دارد تا مشاغل کبکی به زبان فرانسوی فعالیت کنند و زبان روزمره شان 

باشد. 
دولــت Coalition Avenir Québec می خواهد بخش خاصی از این 
قانون تمدید شود: در حال حاضر این قانون برای مشاغلی از کبک که 
زیر نظر اتاوا هستند اعمال نمی شود. بانک ها و شرکت های مخابراتی از 

جمله این مشاغل هستند. 
دولــت Coalition Avenir Québec از آنها می خواهد که آنها نیز به 
زبان فرانســوی فعالیت هایشان را انجام دهند و این کار را با استفاده از 
بندهای الیحه ۱0۱ انجام دهند. اما این کار نیز نیاز به اجازه فدرال دارد.

گزارشگر رادیو کانادا از وی پرسید که چه نگاهی به تفاوت بین دو قانون 
دارد وقتی هدف حمایت از زبان فرانسوی در کبک است و از یک طرف 
آنچه قانون زبان های رسمی اجازه اش  را می دهد، الیحه ۱0۱ اجازه اش 

را نمی دهد.
ترودو پاسخ داد که تغییر و به روزرسانی کردن قانون زبان های رسمی 
در راه است اما دولت نیز در حال بررسی این امر است که ببیند چگونه 

می تواند به کبک کمک کند. 
وی به زبان فرانسوی به خبرنگاران گفت: »برای این که کانادا یک کشور 
دو زبانه بماند، کبک باید بیش و قبل از هر چیز یک استان فرانکوفون 
باشــد.« وی افزود که »باید مدرنیزاسیون قانون زبان های رسمی انجام 
شــود و این بررسی به زودی انجام می شود و تدابیری برای حفاظت از 
iroonia.ca .»زبان فرانسوی در همه جا، از جمله در کبک مد نظر است

وزیر دفاع کانادا: 
چین مایه نگرانی های بزرگ است

هارگیت ساجان وزیر دفاع فدرال در 
گفت وگو با الپرس ضمــن انتقاد از 
چین بابت رفتار غیرقابل پیش بینی 
ایــن کشــور، خــودداری از رعایت 
مقررات و هنجارهــای بین المللی و 
تالش این کشور برای گسترش سلطه 
خود در جهان تاکید کرد چین برای 
کانادا و متحدانش منبع نگرانی های 

بزرگ است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
وزیر دفاع فدرال در شــرایطی چین 
را هدف انتقادات خــود قرار داد که 
نیروهای مســلح کانادا خود را برای 
مواجه شدن با تبعات احتمالی رقابت 
بزرگ میان چین و غــرب در آینده 

آماده می کنند.
آقای ساجان در عین حال از معرفی 
چین به عنــوان یک رقیــب کانادا 
خــودداری و بر اهمیــت مذاکرات 

دیپلماتیک با این کشور تاکید کرد.
به گفته ساجان بازداشت دو شهروند 
کانادایی توســط چین که آشکارا به 
تالفی بازداشــت منگ وانــژو مدیر 
مالی شــرکت هوآوی چین توســط 
کانادا صورت گرفت، به خوبی نشان 
می دهد که پکن چقدر راحت قواعد 

و معاهدات بین المللی را دور می زند.
هچنیــن  کانــادا  دفــاع  وزیــر 
ســرمایه گذاری های چین را در نقاط 
مختلف جهان به ویژه کشورهای فقیر 
و در حال توسعه نگران کننده دانست 
چرا که به گفته وی این چین با این 
کار کشورها را به خود وابسته می کند.
آقــای ســاجان تاکید کرد بســیار 
مهم اســت که کانادا و متحدانش با 
هماهنــگ کردن مواضــع خود یک 
نیروی بازدارنده موثر در برابر هر گونه 

تهاجم احتمالی چین ایجاد کنند.
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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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Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 Tucson 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $28,049. Weekly payments are $77 for 84 months. $0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees 
and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 
2.99%/3.99%/0%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$10,954. Weekly lease payment of $55/$55/$77 for a 48/48/33-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825 levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. 
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. *Boxing Month Bonus price adjustments of $500 available on select in-stock 2020/2021 vehicles only, on lease, finance and cash purchase from December 1, 2020 
to January 4, 2021. Price adjustments are applied before taxes. Offer is non-transferable and cannot be assigned. Model inventory for which the price adjustments are applicable may vary from dealer to dealer and from region to region. See your local Hyundai dealer 
for further details and applicable model inventory. °$500 Winter Tire Credit available on the finance, lease or cash purchase of in-stock 2020 Venue/2021 Venue/2020 Kona/2021 Kona models. The Winter Tire Credit cannot be applied to any Kona Electric models. 
Customer may decline the Winter Tire Credit and instead apply the credit amount to the purchase price of the new vehicle. Winter Tire Credit applied before taxes. Offer can be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable 
and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Tire installation and balancing are not included in the offer. See your local Hyundai dealer or visit hyundaicanada.com for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 
Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2020/2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers 
on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of 
the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, 
purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer, and are due on the date the contract is signed. Hyundai 
Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. †^*◊^^♦°Offers available for a limited time and subject to change or 
cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. 
No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. 
±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military 
or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 
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Standard key features include:

•  Heated front seats 
• Heated steering wheel 
•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM and 

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

$ 500
on select models

0 %

Lease◊ or finance† from

Winter Tire Credit° on select models

90 days^

Don’t pay for

Based on monthly payments, finance purchases only.  
Restrictions apply^^.

on all models

$ 500 Boxing Month Bonus*  
on select in-stock vehicles

Ends January 4th

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:

•  Heated front seats
•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlay™ and 

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Example selling price on the 2021 Tucson 2.0L  
Essential FWD: $28,049

Standard key features include:

•  Heated front seats
• Heated side mirrors 
• Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

2021 TUCSON

months† on all modelsfinancing

0% for 84
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Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 Tucson 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $28,049. Weekly payments are $77 for 84 months. $0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees 
and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 
2.99%/3.99%/0%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$10,954. Weekly lease payment of $55/$55/$77 for a 48/48/33-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825 levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. 
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. *Boxing Month Bonus price adjustments of $500 available on select in-stock 2020/2021 vehicles only, on lease, finance and cash purchase from December 1, 2020 
to January 4, 2021. Price adjustments are applied before taxes. Offer is non-transferable and cannot be assigned. Model inventory for which the price adjustments are applicable may vary from dealer to dealer and from region to region. See your local Hyundai dealer 
for further details and applicable model inventory. °$500 Winter Tire Credit available on the finance, lease or cash purchase of in-stock 2020 Venue/2021 Venue/2020 Kona/2021 Kona models. The Winter Tire Credit cannot be applied to any Kona Electric models. 
Customer may decline the Winter Tire Credit and instead apply the credit amount to the purchase price of the new vehicle. Winter Tire Credit applied before taxes. Offer can be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable 
and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Tire installation and balancing are not included in the offer. See your local Hyundai dealer or visit hyundaicanada.com for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 
Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2020/2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers 
on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of 
the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, 
purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer, and are due on the date the contract is signed. Hyundai 
Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. †^*◊^^♦°Offers available for a limited time and subject to change or 
cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. 
No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. 
±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military 
or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 
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sales event

Hottest 
 lineup

Standard key features include:

•  Heated front seats 
• Heated steering wheel 
•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM and 

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

$ 500
on select models

0 %

Lease◊ or finance† from

Winter Tire Credit° on select models

90 days^

Don’t pay for

Based on monthly payments, finance purchases only.  
Restrictions apply^^.

on all models

$ 500 Boxing Month Bonus*  
on select in-stock vehicles

Ends January 4th

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:

•  Heated front seats
•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlay™ and 

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Example selling price on the 2021 Tucson 2.0L  
Essential FWD: $28,049

Standard key features include:

•  Heated front seats
• Heated side mirrors 
• Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

2021 TUCSON

months† on all modelsfinancing

0% for 84
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4.2

Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 Tucson 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $28,049. Weekly payments are $77 for 84 months. $0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees 
and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 
2.99%/3.99%/0%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$10,954. Weekly lease payment of $55/$55/$77 for a 48/48/33-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825 levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. 
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. *Boxing Month Bonus price adjustments of $500 available on select in-stock 2020/2021 vehicles only, on lease, finance and cash purchase from December 1, 2020 
to January 4, 2021. Price adjustments are applied before taxes. Offer is non-transferable and cannot be assigned. Model inventory for which the price adjustments are applicable may vary from dealer to dealer and from region to region. See your local Hyundai dealer 
for further details and applicable model inventory. °$500 Winter Tire Credit available on the finance, lease or cash purchase of in-stock 2020 Venue/2021 Venue/2020 Kona/2021 Kona models. The Winter Tire Credit cannot be applied to any Kona Electric models. 
Customer may decline the Winter Tire Credit and instead apply the credit amount to the purchase price of the new vehicle. Winter Tire Credit applied before taxes. Offer can be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable 
and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Tire installation and balancing are not included in the offer. See your local Hyundai dealer or visit hyundaicanada.com for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 
Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2020/2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers 
on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of 
the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, 
purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer, and are due on the date the contract is signed. Hyundai 
Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. †^*◊^^♦°Offers available for a limited time and subject to change or 
cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. 
No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. 
±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military 
or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 
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 lineup

Standard key features include:

•  Heated front seats 
• Heated steering wheel 
•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM and 

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

$ 500
on select models

0 %

Lease◊ or finance† from

Winter Tire Credit° on select models

90 days^

Don’t pay for

Based on monthly payments, finance purchases only.  
Restrictions apply^^.

on all models

$ 500 Boxing Month Bonus*  
on select in-stock vehicles

Ends January 4th

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:

•  Heated front seats
•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlay™ and 

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Example selling price on the 2021 Tucson 2.0L  
Essential FWD: $28,049

Standard key features include:

•  Heated front seats
• Heated side mirrors 
• Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

2021 TUCSON

months† on all modelsfinancing

0% for 84
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

Was: $52,999      Now: $51,780 Now: $51,780 
12,223 Km           Stock# HB20274

Was:$25,999      Now: $23,852 Now: $23,852 
36,44336,443 Km          Stock# HB20288

Was: $24,785     Now: $22,785 Now: $22,785 
37,476 37,476 Km         Stock# H19396A

Was: $14,888    Now: $12,888Now: $12,888
71,86371,863 Km        Stock# HB20273

2020 Hyundai Palisade Ultimate, White 2017 Elantra LE, Silver2017 Hyundai Tucson SE, Silver2018 Hyundai Tucson SE 1.6T, Gray2017 Honda Ridgeline Touring, Truck, Gray

Was: $37,388    Now: $35,388 Now: $35,388 
90,01490,014 Km         Stock# H20479A

Example selling price of $22,434 on the Preferred Auto IVT

Preferred Auto IVT features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic 
Collision Warning

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

Get up to $4,000 in price adjustmentsΩ on select models.
Lease◊ or finance† from 0% on other select models.

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

•  Available HTRAC™ All-Wheel Drive
•  Standard Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

• Dealers may charge additional fees for administration of up to $499. 
Charges may vary by dealer.

• Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±. 
Visit hyundaicanada.com/military

±±±±±±... hhyyyyyyuunddaaicaaaaannnnnnnnnnaaddddddaaa.cccooomm

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all 
models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

Price of model shown: 2020 Elantra Ultimate Intense Blue/2020 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2020 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $29,642/$34,592/$40,192. Price includes Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810/$1,810, levies and all applicable 
charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer.  †◊Ω Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour 
is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. 
Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in 
workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change 
or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. Android Auto™ is compatible with Android phones running Android Lollipop or newer. Android Auto may not be available on all devices and may not 
be available in all countries or regions. Additional apps may be required. Visit www.android.com for further details and any applicable limitations. Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. ‡Apple CarPlay™ works with iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5 and later models running the latest version of iOS 7 and above. Apple CarPlay™ may not be available on all devices and may not be available in all countries or regions. Visit www.apple.com for further details and any applicable limitations. Apple and 
Apple CarPlay are trademarks of Apple Inc. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks are the property of their respective owners. 

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

www.lougheedhyundai.com
Sales: 604-523-3009

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو و یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید!

ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

2019 Hyundai Ioniq PHEV Ultimate2016 Kia Optima LX Hybrid 2019 Toyota Rav4 LE Hybrid 2015 Hyundai Accent SE

NOW: $12,563
115,543km
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Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 Tucson 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $28,049. Weekly payments are $77 for 84 months. $0 down 
payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees 
and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 
2.99%/3.99%/0%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$10,954. Weekly lease payment of $55/$55/$77 for a 48/48/33-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825 levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. 
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. *Boxing Month Bonus price adjustments of $500 available on select in-stock 2020/2021 vehicles only, on lease, finance and cash purchase from December 1, 2020 
to January 4, 2021. Price adjustments are applied before taxes. Offer is non-transferable and cannot be assigned. Model inventory for which the price adjustments are applicable may vary from dealer to dealer and from region to region. See your local Hyundai dealer 
for further details and applicable model inventory. °$500 Winter Tire Credit available on the finance, lease or cash purchase of in-stock 2020 Venue/2021 Venue/2020 Kona/2021 Kona models. The Winter Tire Credit cannot be applied to any Kona Electric models. 
Customer may decline the Winter Tire Credit and instead apply the credit amount to the purchase price of the new vehicle. Winter Tire Credit applied before taxes. Offer can be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable 
and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Tire installation and balancing are not included in the offer. See your local Hyundai dealer or visit hyundaicanada.com for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 
Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, 
PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2020/2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers 
on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of 
the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, 
purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer, and are due on the date the contract is signed. Hyundai 
Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. †^*◊^^♦°Offers available for a limited time and subject to change or 
cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. 
No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. 
±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military 
or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

hyundaicanada.com

sales event

Hottest 
 lineup

Standard key features include:

•  Heated front seats 
• Heated steering wheel 
•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM and 

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

$ 500
on select models

0 %

Lease◊ or finance† from

Winter Tire Credit° on select models

90 days^

Don’t pay for

Based on monthly payments, finance purchases only.  
Restrictions apply^^.

on all models

$ 500 Boxing Month Bonus*  
on select in-stock vehicles

Ends January 4th

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:

•  Heated front seats
•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlay™ and 

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Example selling price on the 2021 Tucson 2.0L  
Essential FWD: $28,049

Standard key features include:

•  Heated front seats
• Heated side mirrors 
• Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

2021 TUCSON

months† on all modelsfinancing

0% for 84

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلى
 و یا ویزای کار، دارندگان کارت اقامت و تازه واردین

Was: $13,588

 Stk# B20274A
NOW: $30,895

69,443km

Was:$31,899

 Stk# B20343
NOW: $23,074

5,060km

Was: $24,074

 Stk# DH20567
NOW: $11,585

58,365km

Was: $12,588

 Stk# HB20306
NOW: $27,852

57,498km

Was:$28,888

 Stk# H20609A

Demo 2020 Hyundai Elantra Pref S&S
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

مالیات اشخاص و شرکت ها
مشاوره در امور مالی، حقوق و دستمزد

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

North Vancouver office:
 #110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826

Tri-City office:
 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664    Fax: 604-945-6606

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

کرونا رشد جمعیت کانادا را کامال متوقف کرد
ایرونیا- رشد جمعیت کانادا از جوالی 
تا اکتبر به دلیل شیوع کرونا، متوقف 
شده است. گزارشــی آماری از کانادا 
نشــان داده رشــد جمعیت کانادا به 
دلیل کوویــد ۱۹ »اساســا متوقف 
شــده« اســت. برمبنای این گزارش 
شمار جمعیت کانادا از ۱0 جوالی تا 
یکم اکتبر تنها 2۷6۷ نفر بیشتر شده 
که عمال به معنی صفردرصد اســت.  
برمبنای این گزارش این رقم به معنی 
»کمترین رشد ســه ماهه از حداقل 

یکم ژانویه ۱۹۴6« است .
در ایــن گــزارش آمده اســت: »در 

مارس کانــادا به دلیــل کووید ۱۹ 
محدودیت هایــی را اعمــال کرد و 
بیشــترین کاهش جمعیتــی متاثر 
از همیــن از دســت رفتن مهاجرت 
بین المللی بود«. کانادا در اولین ســه 
ماه 2020 پذیرای ۴0 هزار و 6۹ نفر 
بود که به معنــی 6۱.۴ درصد کمتر 
از همین دوره در ســال 20۱۹ است. 
گزارش نشان می دهد که تقریبا 66 
هــزار نفر از ســاکنان غیردایمی کم 
شده اند. دانشجویان بین المللی نیز به 
مرزی شمارشان  محدودیت ها  دلیل 

کم شد.

این گزارش برای نسترن روشان وکیل 
مهاجرت جای تعجب نداشت زیرا وی 
یادآوری کرد که »کانادا سال هاست 
که بــرای افزایش جمعیت خود روی 

مهاجرت حساب کرده است«. 
 نسترن روشان در مصاحبه ای تلفنی 
با ســی.تی .وی نیوز این نظر را ابراز 
کرد. آنچــه برای وی باورکردنی نبود 
این بود کــه چطور دولت کانادا برای 
مقابله بــا محدودیت هــای مرزی و 
تاثیر آن بر مهاجرت از آمادگی الزم 

iroonia.ca .برخوردار نبود

کانادا، در مقام چهارم دنیا
 در سیاست های مهاجرتی

کانادا به رتبه چهارم در میان 52 کشور 
تحقیقات  درنتیجه  دنیا،  مهاجرپذیر 
مقایســه ای MIPEX دســت یافت. 
معیارســنجی بین المللی جامع برای 
استقرارپذیری  سیاست های  بررسی 
مهاجریــن در کشــور های مختلف 
ارائه  مســئولیت   ساالنه   )MIPEX(
گزارش ســاالنه ارزیابی سیاست های 
مهاجرتی کشــورهای مهاجرپذیر و  
میزبان را در زمینه کمک به مهاجرین 
تازه وارد برای  پروسه استقرارپذیری 
ســریع  در زمینه وجود سرویس های 
یادگیــری زبــان،  کاریابی، تحصیل، 
حقوق شهروندی و امنیت که موجب 
احساس تعلق پذیری مهاجر تازه وارد 
در کشــور میزبان  می شود را ساالنه 
مورد بررســی قرار می دهد . گزارش 
منتشر شده برای سال 2020 جایگاه 
کانــادا را در ایــن ارزیابی  در میان 5 
کشور اول مهاجرپذیر در دنیا  مشخص 

نموده است.
کشور های مختلف بر اساس سیستم 
امتیازبنــدی بر اســاس فاکتور های 
سیاست های مهاجرتی در گزینش و 
استقرارپذیری پس از ورود به کشور 
میزبــان رتبه بندی می شــوند. یکی 
از مهم ترین  دســتاوردهای مهم این 
گزارش ساالنه جهانی برای کشور های 
مهاجرپذیــر، توجه نمودن به نواقص 
و رفع کمبود های سیســتم پذیرش 

مهاجرین  است.
در گزارش  سال MIPEX 2020  رتبه 
کانادا نســبت به سال قبل با افزایش 
دو امتیاز مواجه بود. این دو امتیاز را 
کانادا مدیون  ایجاد پیشرفت در  ارائه  
سیستم خدمات درمانی رایگان برای 
پناهندگان اســت. الزم به ذکر است 

که در ســال 20۱۷  دولت لیبرال با 
تغییر قانونی کــه دولت محافظه کار 
در زمینه ایجاد محدودیت اســتفاده 
پناهندگان از خدمات درمانی رایگان 
اعمال کرده بود ، در جهت اصالح گام 
مهمی برداشت. یکی از دستاوردهای 
مهــم این تغییر سیاســت  موقعیت 
کنونی کانادا در رتبه پنجم در میان 

کشور های جهان است.
بزرگ ترین دســت یافــت کانادا در 
امتیازبندی این ارزیابی مقایسه ای، در 
زمینه مبارزه با تبعیض نژادی و داشتن 
قوانین  احترام به فرهنگ ها اســت. 
کانادا در جهان جز کشور های نخست 
و پیشرو با داشتن قانون اساسی است 
که احترام بــه فرهنگ های مختلف 
را در منشــور حقوق و آزادی  قانون 

اساسی  خود را دارد.
درمقابــل در زمینــه اینکــه  الزمه 
داشتن حق رای در انتخابات  سیستم 

سیاسی کانادا   تنها به  شهروندان در 
مقابل مهاجران داده می شــود امتیاز 
از دســت داده اســت. با وجود اینکه 
برای  مهاجرین این کشور امکان اخذ 
شهروندی بر اســاس نیازمندی های 
خاصی پایه ریزی شــده است ولی تا 
قبل از دریافت شهروندی حق شرکت 

در انتخابــات و فعالیت های خاصی 
همانند تشکیل حزب و اختیار سمت 
در احــزاب و یا کاندید شــدن برای 
ورود به مجلس  و یا حتی مشــاغلی 
که مستقیما با امنیت شهروندان در 
ارتباط است همانند ورود به نیروهای 

امنیتی و  پلیس را نخواهند داشت. 

در زمینه اشتغال متخصصین در بازار 
کار پــس از ورود نیز محدودیت های 
زیادی بــرای متخصصین مهاجر در 
بــدو ورود، در زمینه تخصصشــان 
مطرح اســت و کانادا می بایســت با 
اعمال سیاســت های ساده سازی در 
این زمینه، ضعف و نواقص سیستم را 
برای مبارزه با دیگر کشورهای رقیب 

از میان بردارد.
سیاست ساده سازی در انسجام افراد 
خانواده مهاجران تــازه وارد  نیز یکی 
دیگر از فاکتور های مهم در این ارزیابی 
محسوب می شود. کانادا در این زمینه  
به امتیازات شــاخصی دســت یافته 
است.  با وجود اینکه  سیستم مهاجرتی 
کانــادا دارای محدودیت های ســنی 
خاصی در زمینه پذیــرش فرزندان 
بزرگسال و همچنین ورود پدربزرگان 
و مادربزرگان وابسته خانواده مهاجران،  
دارای محدودیت های خاصی اســت 
ولی همچنان موفق بــه اخذ امتیاز 

باالیی شده است .
در زمینــه طوالنــی بودن بررســی 
درخواست  متقاضیان مهاجرت، کانادا 

با تنزل امتیاز فاحشی در مقابل رقبای 
خود مواجه شد.

آنا تریاندافیلیدو، رئیس موسســه ی 
 Canada Excellence Research
در بخش مهاجرت دانشگاه رایرسون 
در این بــاره می گویــد: »امتیــازات 
MIPEX به ما این امکان را می دهد 
تا سنجش کنیم که سیاست های ما تا 
چه میزان، مهاجران را در مسیر ورود 
به جامعه ی کانادا حمایت و پشتیبانی 
می کند یا مانع آن ها می شــود. این 
شاخص همچنین به ما کمک می کند 
تا با گذشــت زمان، عملکرد خود را 
مقایسه و مشخص کنیم که در کجا 
فرصت پیشرفت یا پتانسیل بهره گیری 

از کشورهای دیگر را داریم.«
سیستم آموزشی کانادا امتیاز باالیی 
را به خود اختصاص داده اســت. این 
افزایــش امتیاز را کانادا به سیســتم 
چند فرهنگی و سیاست های برابر در 
نظام آموزشــی که موجب امنیت در 
محیط های آموزشی می شود، مدیون  
است. بدیهی است سیستم آموزشی 
کانادا همواره  نیازمند اصالحات زیادی 
در زمینه های تخصص های آموزشی  و 

سیستم های پیشرفته تر دارد.
باالترین امتیاز را کشــور سوئد با 86 
امتیــاز از ۱00 امتیاز بدســت آورد. 
کشــور فنالند با 85 امتیاز رتبه دوم 
و پرتغال نیز با 8۱ امتیاز رتبه ســوم 
را بدســت آوردند. کانادا با 80 امتیاز 
رتبه چهــارم و نیوزیلند با ۷۷ امتیاز 
پنجمین کشور در این  گزارش ارزیابی 

قرار گرفت .
در میان کشورهای انگیسی زبان، کانادا 
از محبوب ترین مقصد برای مهاجرین 
در دنیا محسوب می گردد. بر اساس 
اظهار Thomas Huddleston  مدیر 
این تحقیقات  کانادا و نیوزیلند جای 
کشور های استرالیا و انگلستان را که 
در ارزیابی  سال قبل به خود اختصاص 
داده اند.  استرالیا و انگلستان در ارزیابی 
ســال 2020 رتبه هــای پایین تری 

بدست آوردند.
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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 2۵ سال تجربه
 و بهره مندی از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت

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

باغبانی:  اصالح فضای سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهداری دوره ای فضای سبز

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانی )مشاور و مترجم(

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

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

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانی ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجی از کار بدون دلیل کافی

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

افزایش تعداد دانشگاه های 
معاف از محدودیت سفر

 در کانادا
ایرانیــان کانــادا- وزارت مهاجرت، 
پناهندگان و شهروندی کانادا فهرست 
تأییدشدۀ  آموزشــی  مؤسســه های 
)DLI( معــاف از محدودیت ســفر 
پاندمی  در  بین المللی  دانشــجویان 
ویــروس کرونا را به روز کرده اســت. 
در جدیدترین فهرســِت اعالم شده، 
تعداد دانشگاه های معاف از محدودیت 
ســفر در کانادا افزایش یافته اســت. 
تأییدشده  آموزشــی  مؤسســه های 
دانشــگاه ها و کالج هایی هستند که 
اجــازه دارنــد میزبان دانشــجویان 
دولت  پیش از این،  باشند.  بین المللی 
کانادا به منظور جلوگیری از گسترش 
ابتال به ویروس کرونا، محدودیت هایی 
برای مسافرت های غیرضروری اعمال 

کرده است.
در ابتدا، دانشــجویان بین المللی نیز 
مشــمول محدودیت های ســفر به 
کانادا می شــدند و تنها دانشجویانی 
می توانستند به این کشور سفر کنند 
که پیش از ۱8مارس2020، اِستادی 
پرمیت )Study Permit( یا تأییدیۀ 
آن را دریافــت کرده بودند؛ اما دولت 
کانادا به تازگی دانشجویان بین المللی 
را از محدودیت سفر معاف کرده است 
تا بتوانند بــه تحصیل در کانادا ادامه 
بدهند. مؤسسه هایی که می خواهند 
در فهرســت دانشــگاه های معاف از 
محدودیت سفر به کانادا قرار بگیرند، 
برنامــۀ خود مبنی بــر آمادگی برای 
مقابله با شیوع کووید-۱۹ را به دولت 
استانی یا دولت قلمرو باید ارائه بدهند 

و تأییدیۀ برنامه را دریافت کنند.
آموزشی  مؤسســه های  دانشجویاِن 
از محدودیت ســفر به  تأییدشــده 
به احتمــال زیاد  کانــادا معاف اند و 
هنگام رســیدن به مرز کانادا، مجوز 
ورود بــه کشــور را دریافت خواهند 

کرد. در آخرین به روزرسانی فهرست 
دانشگاه های معاف از محدودیت سفر 
به کانادا، بســیاری از مؤسســه های 
آموزشی استان انتاریو به این فهرست 
اضافه شدند. برخی از این دانشگاه ها 
عبارت انــد از: دانشــگاه واترلو، کالج 
 OCAD( هنــر و طراحــی انتاریــو
رایرسون و  University(، دانشــگاه 

دانشگاه ویندزور.
تمــام افرادی کــه به کشــور کانادا 
ســفر می کنند، ازجمله دانشجویان 
بین المللــی، باید بالفاصلــه پس از 
رسیدن به این کشور، چهارده روز در 
قرنطینۀ اجباری بمانند و اجرانکردن 
هنگفتی  جریمه هــای  قانــون  این 
برایشــان در پــی دارد. عالوه براین 
مسافران کانادا، به ویژه مسافرانی که 
ازطریق مرز هوایی به این کشور وارد 
می شوند، پیش از ســفر اپلیکیشن 
تلفن همــراه  روی  را   ArriveCAN
هوشمندشــان باید نصــب و در آن، 
اطالعات تمــاس و برنامۀ قرنطینه و 
نتیجۀ ارزیابی روزانه برای نشانه های 
کوویــد-۱۹ خود را ثبــت کنند. در 
برنامۀ قرنطینــۀ اجباری، افراد محل 
مدنظر برای قرنطینــه و برنامۀ خود 
برای دسترسی به ضروریات زندگی، 
ماننــد خرید موادغذایــی و دریافت 

خدمات درمانی را باید اعالم کنند.

کاهش میزان ثبت نام دانشــجویان 
بین المللی در کانادا

پلتفــرم  در  پژوهشــی  نتایــج 
می دهد  نشان   CourseCompare
که بســیاری از دانشــگاه های کانادا، 
اســتان های  دانشــگاه های  ازجمله 
بزرگی، مانند بریتیش کلمبیا و انتاریو، 
دانشــجویان  ثبت نام  تعداد  افزایش 

کانادایــی و کاهش تعــداد ثبت نام 
دانشــجویان بین المللــی را شــاهد 
بوده اند؛ اما تمام دانشــگاه ها چنین 
آماری تجربــه نکرده اند و دراین بین، 
اســتثناهایی نیز وجــود دارد. برای 
مثال، ثبت نام دانشجویان بین المللی 
در مقطع کارشناســی در دانشکدۀ 
اوکاناگان دانشــگاه بریتیش کلمبیا 
حدود ۹درصد افزایش یافته اســت. 
به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان 
می دهد ثبت نام دانشجویان بین المللی 
در مؤسســه های آموزشــی کانادا با 
کاهشی ۹درصدی روبه رو بوده و این 
نتیجه از بررسی داده های رسمِی بیش 
از پنجاه مؤسســۀ آموزشی در کانادا 

به دست آمده است.
می تــوان گفت یکــی از دالیل این 
کاهــش، رویکرد گســترش آموزش 
آنالیــن در دانشــگاه ها و کالج های 
کانادایی در نیم ســال آینده اســت؛ 
چراکه بعضی از دانشــجویان، به ویژه 
دانشجویان بین المللی که در مقایسه با 
دانشجویان بومی شــهریۀ بیشتری 
می پردازنــد، ترجیــح می دهنــد تا 
بازگشت کالس ها به حالت حضوری، 
برای ثبت نام صبر کنند. عالوه براین، 

بســیاری از دانشــجویان بین المللی 
قصد دارنــد در دوره هایی عملی تر، 
مانند بازیگری و پرستاری و دوره های 
آزمایشــگاهی و کارگاهــی، ماننــد 
مهندســی برق و فیلم سازی شرکت 
کننــد. ناگفته نمانــد اوضاع واحوال 
کنونی بر ایــن دوره های عملی تأثیر 
منفی بیشتری گذاشته؛ زیرا برگزاری 
کالس آنالیــن برای آن ها دشــوارتر 

است.
تاکنون، برگــزاری کالس های عملی 
با رعایت فاصله گــذاری اجتماعی یا 
به تعویق انداختن آن ها از راه حل های 
مؤسســه ها بوده اســت؛ امــا نتایج 
این پژوهش نشــان می دهد میزان 
به ویژه  کانادایی،  دانشجویان  ثبت نام 
دانشجویان بزرگ سال، در دانشگاه ها 
انتاریو، کبــک، کانادای  و کالج های 
آتالنتیک و بریتیش کلمبیا افزایش 
چشــمگیری یافته و ایــن موضوع 
ممکن است در آینده به افزایش سطح 

بیکاری در کانادا منجر شود.

هزینه تحصیل در کانادا چقدر است؟

ایرانیــان کانــادا- کانــادا یکــی از 
مطرح ترین کشورها و مقاصد تحصیلی 
در دنیا است و دانشگاه ها و کالج های 
با کیفیت پرشماری را در خود جای 
داده اســت. به استثنای هزینه های 
اولیــه پذیرش تحصیلی دانشــگاه و 
هزینه هــای ویزا و انگشــت نگاری 
سفارت کانادا، هزینه تحصیل و درس 
خواندن در کانادا شامل شهریه ساالنه 
دانشــگاه، هزینه خانــه و یا اقامتگاه 
دانشجویی و سایر هزینه های جانبی 
زندگی دانشجویی در کانادا می شود.

بنابر اطالعات وب ســایت رسمی و 
دولتــی statcan، میانگین تقریبی 
شهریه ساالنه دانشجویان بین المللی 
در مقاطع کارشناســی و تکمیلی در 
اســتان های مختلف این کشور در 
ســال تحصیلــی 2020 و 202۱ به 

شرح زیر است:
نیوفاندلند و البرادور: شهریه تقریبی 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
۱۱.۹8۳ هزار دالر کانادا و شــهریه 
تقریبی دانشــجویان مقطع تکمیلی 

برابر با ۴08۹ هزار دالر کانادا است.
جزیره پرینس ادوارد: شهریه تقریبی 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
2۱.0۹۳ هزار دالر و شهریه تقریبی 
دانشــجویان مقطع تکمیلی برابر با 

۱0.2۷8 هزار دالر کانادا است.
نــوا اسکوشــیا: شــهریه تقریبــی 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
۱۹.6۳۹ هزار دالر و شهریه تقریبی 
دانشــجویان مقطع تکمیلی برابر با 

2۱.۷80هزار دالر کانادا است.
تقریبــی  شــهریه  نیوبرانزویــک: 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
۱6.۷۴۴هزار دالر و شــهریه تقریبی 
دانشــجویان مقطع تکمیلی برابر با 

۱2.۳۷۴هزار دالر کانادا است.

دانشجویان  تقریبی  کبک: شــهریه 
مقطع کارشناسی 26.۱۴۷ هزار دالر 
و شــهریه تقریبی دانشجویان مقطع 
تکمیلی برابر بــا ۱۷.68۹ هزار دالر 

کانادا است.
انتاریو: شــهریه تقریبی دانشجویان 
مقطع کارشناسی ۴0.۷2۴هزار دالر 
و شــهریه تقریبی دانشجویان مقطع 
تکمیلی برابر بــا 25.۱۱2 هزار دالر 

کانادا است.
منیتوبا: شــهریه تقریبی دانشجویان 
مقطع کارشناسی ۱۷.0۹۹ هزار دالر 
و شــهریه تقریبی دانشجویان مقطع 
تکمیلی برابر بــا ۱۱.558 هزار دالر 

کانادا است.
تقریبــی  شــهریه  ساســکاچوان: 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
20.6۳6 هزار دالر و شهریه تقریبی 
دانشــجویان مقطع تکمیلی برابر با 

6.۴۹6 هزار دالر کانادا است.
دانشجویان  تقریبی  شــهریه  آلبرتا: 
مقطع کارشناسی 2۷.۴0۴ هزار دالر 
و شــهریه تقریبی دانشجویان مقطع 
تکمیلی برابر بــا ۱۴.68۳ هزار دالر 

کانادا است.
بریتیــش کلمبیا: شــهریه تقریبی 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
28.2۴0 هزار دالر و شهریه تقریبی 
دانشــجویان مقطع تکمیلی برابر با 

20.2۳۳هزار دالر کانادا است.
در کنــار هزینــه درس خوانــدن و 
تحصیــل در کانادا، هزینــه زندگی 
دانشــجویی ماهانه فــرد نیز به طور 
تقریبی بین 800 تا ۱500 دالر کانادا 
است، این هزینه شامل هزینه خانه، 
خورد و خوراک، حمل و نقل و غیره 
می شــود و در برخی از شهرها مثل 
کلگری و ونکوور به 2 هزار دالر در ماه 

نیز می رسد.
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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.
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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.
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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

منزل زیبای چهار خوابه با 3 سرویس کامل حمام و دستشویی
به مساحت 2618 اسکورفیت، 2 شومینه گازی،

در یکی از بهترین مناطق اجمونت ویلیج در نورت ونکوور

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

306 33 W.Pender St., Vancouver

$1,878,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000
2659 Fromme Road, North Van

$999,000

آپارتمان یک خوابه با یک  سرویس حمام، در ساختمان پمبرتون
 مجموعه  مسکونی وودکرافت در نورت ونکوور،  720  اسکورفیت، 

واقع در طبقه یازدهم، اتاق خواب بزرگ، پارکینگ سرپوشیده و انباری،
ساختمان مجهز به استخر، سونا، جکوزی، نگهبانی
نزدیک به پل الینزگیت و مرکز خرید پارك رویال

2012 Fullerton Ave.,
North Vancouver

$433,000

$568,000

972 Belvista Crs.,
North Vancouver
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ادامه انتشار پیش بینی های ضدونقیض درباره
 بازار مسکن کانادا در سال ۲0۲۱

ایرونیــا- در حالیکــه آخرین هفته 
های سال ســیاه و تلف شده 2020 
را پشــت سر می گذاریم ، شرکتهای 
فعــال اقتصــادی و مالی دســت به 
انتشار گزارشهایی درباره چشم انداز 
اقتصــادی کانادا در ســال آینده و از 

جمله بازار مسکن زده اند.
برآوردهــا از روند خریــد و فروش و 
قیمت ها در گزارشهای منتشر شده 
یکسان نیســت و در حالیکه برخی 
خبر از رشد قیمتها به ویژه برای خانه 
های مجزا و تاون هاوس می دهند ، 
برخی دیگر معتقدند قیمتها در سال 
آینده افت محسوسی خواهد داشت و 
مشکالت اقتصادی ناشی از پاندمی در 
سال آینده بیشتر خواهد بود. در ادامه  
خالصــه ای از  گزارش دو شــرکت 
معتبر  Royal LePage و Fitch را 

مرور می کنیم. 
قیمت متوسط خانه در ونکوور بزرگ 
حدود ۹ درصد در 202۱ باال می رود

به گفته شــرکت امالک و مستغالت 
Royal LePage، ســال آینده بازار 

مسکن، بازار فروش خواهد بود. 
این شرکت با انتشار گزارش پیش بینی 
بازار برای سال 202۱ خاطرنشان می 
کند متوسط   قیمت یک خانه مستقل 
در ونکوور بزرگ با افزایشی ۹ درصدی 
از ۱.۱58.۴00 دالر بــه ۱.262.600 

دالر خواهد رسید. 
رنــدی ریلــس، از مدیران شــرکت 
دربخشــی از ایــن گــزارش گفته : 
»اطمینان دارم که ســال آینده نیز 
شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود. 
ثابت شــده که ونکوور یــک بازار به 
نسبت مقاوم است که تقاضای زیاد و 

موجودی کامالً کم  دارد.«
انتظار می رود تقاضا برای خرید تاون 
هاوس نیــز افزایش یابــد و قیمت 
متوسط با افزایشــی   ۱0 درصدی از 
بــه ۱،6۷۱،۷00  دالر   ۱،5۱۹،۷00

دالر برسد. 
ریلس گفت: »تقریبا در هر لیســت 
جداگانه با قیمت مناسب، شاهد ارایه 
چندین پیشــنهاد هستیم. در حالی 

بانک مرکزی کانادا قصد دخالت برای کنترل قیمت مسکن را ندارد 
و آن را وظیفه دولت فدرال می داند

ایرونیا- تیم ملکم رییس بانک مرکزی  
کانادا در آخرین نشســت خبری اش 
تایید کرد که سیاست های اضطراری 
مالی مربوط به دوران پاندمی   بر قیمت  
مســکن تاثیر گذاشــته و همچنین 
تصمیم دارد خانوارهای بسیار بدهکار 
کشــور را زیرنظر داشته باشد. با این 
حال او تاکید کرد این مسئله یکی از 
نتایج جانبی سیاست های مالی بوده 
و این نهاد  قصد ندارد برای مقابله با 
افزایش قیمت مسکن در بازار دخالت 

کند. 
او بر این باور اســت که دولت فدرال  
باید نگران این موضوع باشد و تبغات 
سیاســت های مالی در بازار مسکن 

ربطی به بانک مرکزی ندارد. 
مکلــم که در نشســت مجــازی به 
مدیریت موسســه ریســک جهانی 
صحبت می کــرد ، اشــاره کرد که 
اولویــت های بانــک در حال حاضر  
نرخ پایین بهره، خرید وام های امالک 
کانادا  و بدهی دولت هستند و افزایش 
قیمت مســکن مســیری که بانک 
انتخاب کرده را تغییر نمی دهد. او در 
ادامه گفت: “ما  میزان  آسیب پذیری  

بازار را به دقت زیر نظر خواهیم داشت  
و تعهد برای پایین نگه داشــتن نرخ 
بهــره را در اولویت داریم. با این حال 
اگر شمار زیادی از خانوارهای کانادایی 
بــه طــور خطرناکی زیر بــار قرض 
بروند، سیاست گذاران ابزارهای کالن 
متعددی دارند کــه می توانند از آنها 
استفاده کنند. تجربه ای که ما از تست 
استرس داریم نشان می دهد این ابزار 

تا چه حد می تواند موثر باشد. 

در ایــن مــورد، منظــور از اصطالح 
»ابزارهــای کالن متعــدد« مقررات 
دولتی است و به مواردی مانند بیمه 
رهن، مالیات خریــداران خارجی یا 
مالیات از خانه های خالی و  همچنین 
مورد اشــاره شده توسط مکلم یعنی 

استرس تست  اشاره دارد.
در همیــن زمینــه رویــس مندس 
یادداشــتی  اقتصــاددان CIBC در 
نوشــت: اظهارات مکلم باید تقویت 

کننــده این دیدگاه باشــد که بانک 
کانادا نرخ بهره خود را تا چند ســال 
آینده پایین نگه مــی دارد، حتی اگر 
این سیاســت گذاری موجب شود که 

آسیب پذیری ها افزایش یابند. 
وی افــزود: در این مــورد، نگاه بانک 
برای  به دیگر سیاســت گذاران  باید 
جلوگیری از هر نــوع افزایش خطر 
باشد و به این توجه کند که افزایش 
زودرس نرخ هــا می تواند مانع بهبود 

شود. 
میانگین قیمت فــروش مجدد یک 
خانــه در کانــادا ۱8 درصــد در ماه 
آگوست افزایش یافت، که در مقایسه 
با ســال پیشــتر؛ یکی از قوی ترین 
دستاوردهایی بود که با وجود بحران 

اقتصادی ادامه دار، به ثبت رسید. 
اقتصاددانان- و خود بانک کانادا- به 
پایین بودند نرخ بهــره بانکی در این 
ســال به عنوان درس اصلی اشــاره 
 Capital Economics می کننــد. 
اخیرا ایــن بــرآورد را ارایه کرده که 
کاهش نرخ وام مسکن در طول سال 
گذشته موجب شده تا حداکثر قیمت 
خریداران تا2۴ درصداز قیمت عرضه 

شده به بازار  باالتر برود. 
تاکنون، دولت فدرال گام  های کوچکی 
برای کاهش رشد اخیر قیمت مسکن 
برداشــته و بر مبنــای آخرین اعالم 
آن در مــاه پیش و قولی که ترون در 
ســخنرانی ماه پیش داد تا بیشتر به 
طرح خریداران خانه اولی توجه کند- 
یک سیاســت تقاضا محور است که 
می تواند مبلغ هزینه شده برای خرید 
یک خانه در کانــادا را افزایش دهد. 
بعید به نظر می رسد که این دیدگاه 
بتواند رشد قیمت خانه را کاهش دهد. 
از جنبه تامین، دولت ماه پیش اعالم 
کرد یک برنامــه یک میلیارد دالری 
بــرای تبدیل فضاهای بی اســتفاده 
هتل هــا  به ۳ هزار واحد مســکونی 
ارزان قیمــت دارد. کارشناســان هم 
مرتب می گویند برخی شهرهای کانادا 
از کمبود مزمن مسکن رنج می برند و 
همین باعث افزایش قیمت ها می شود. 
اوایل امســال وزیر دارایی اعالم کرد 
تغییر در وام استرس می تواند اندکی 
در میزان پولی که خریــداران برای 
خرید یک خانه می دهند تغییر ایجاد 
کند. اما با توجه به گزارشــی که در 
فایننشال پست منتشر شد همه این 
مــوارد با توجه بــه پاندمی به حالت 

تعویق درآمد.
ســطح باالی بدهی، وام گیرندگان را 
نسبت به تغییرات اندک در نرخ بهره 
حساس می کند.  بسیاری از خانوارها و 
مشاغل اکنون در فشار مالی بیشتری 
نسبت به آن موقع هستند. مکلم در 
سخنانش اشاره کرد که یک نفر از هر 
5 وام گیرنده کانادایی حتی پول کافی 
برای بازپرداخت دو ماه از وام خانه را 

iroonia.ca .ندارد

که روشن است موجودی کافی برای 
پاسخ به تقاضاها وجود ندارد. یک بازار 
متعادل شــده در ونکوور باید حدود 
۱5000 لیست فعال داشته باشد در 
حالی که در حــال حاضر، ما تقریبا 

حدود ۱0000 لیست فعال داریم«.
 Royal .بازار کاندو بسیار نرم تر است
LePage پیش بینــی می کنــد که 
قیمت متوسط   در این بخش در سال 
آینده فقط تا ۳.5 درصد افزایش یابد 
و از 66۱،200 دالر به 68۴،۳00 دالر 

برسد.
طبق این گزارش ، قیمت متوسط خانه 
مستقل در کانادا به 8۹۱ هزار دالر و 
کاندو به 522هزار دالر خواهد رسید.   
بیشترین میزان افزایش قیمت را در 
اتاوا با ۱۱.5 درصد شاهد خواهیم بود 
و قیمتها در کلگری و ادمونتون تنها 
حدود یک درصد بیشتر خواهند شد 
. در تورنتو هم افزایش قیمت حدود 

۷.5 درصد پیش بینی شده است .
پیش بینی های Fitch برای ســقوط 
قیمت امالک و مستغالت کانادا تا 5 

درصد 
طبق پیش بینی موسســه رتبه بندی 
Fitch امالک و مســتغالت کانادا با 
کاهش اندکــی از نظر قیمتی روبه رو 

خواهد شد.
برمبنای ایــن پیش بینی از نظر پایه 
پس از پایان ســال 2020 با ۷ درصد 
افزایش، با کاهشــی ۳ تا 5 درصدی 
در سال 202۱ روبه رو می شویم. این 

کاهش عمده ســود امسال را از بین 
خواهد برد ولی سال 2022 دوباره به 

سطح 2020 برمی گردد.
این پیش بینی یکی از پیش بینی هایی 
است که متوسط   ترین حالت را در نظر 
گرفته، اما در عین حال فقط شــامل 
قیمت پایه است و به بهترین و بدترین 

حالت توجهی ندارد.
این کاهش پیش بینی شــده مشابه 
گزارش نشــنال بانک کانادا است که 

اوایل همین ماه منتشر شد.
این شرکت معتقد است علت کاهش 
تقاضا ناشــی از کاهش اجــاره بها، 
مهاجرت کمتر و وجود استرس تست 

است.
تحلیلگران شــرکت  می گویند اجاره 
بها از ۱0 تا ۱5 درصد در شــهرهای 
بزرگ کاهش یافته و موجب شده تا 
مالکیت جذابیت کمتری داشته باشد. 
مهاجرت برای هفت ماه نخست سال 
2020 کمتر از حد همیشــگی بود و 
انتظار می رود این روند در سال 202۱ 

هم ادامه یابد.
آنها خاطرنشان می کنند که B20 به 
دلیل ســخت تر بودن وام مشکل ساز 
شــود. با این حــال ، آنهــا فقط از 
چشــم انداز وام دهندگان به این مورد 
نگاه می کننــد. از دیــدگاه مصرف 
کنندگان مسئله این است که جوانان 
واقعا نمی توانند پیش پرداخت مناسب 
برای این سطح قیمت ها داشته باشند. 

iroonia.ca

هشدار سازمان بهداشت کانادا: 
از محصوالت پزشکی »ماسکوپیا«

 استفاده نکنید
مداد- به گزارش Dailyhive، پس ازاینکه مشخص شد محصوالت یک شرکت 
تولید تجهیزات حفاظت شخصی در انتاریو دارای کیفیت الزم نیست، سازمان 
بهداشــت کانادا به مصرف کنندگان هشــدار داد که استفاده از این محصوالت 
می تواند خطرات جدی برای ســالمتی در پی داشــته باشد و به همین دلیل 

هشدار ایمنی عمومی از سوی این سازمان صادرشده است.
به گفته مقامات بهداشــت فدرال، محصوالت ماسکوپیا )Maskopia(، شامل 
روپوش، ماسک و دستکش، در شبکه های اجتماعی و همچنین در وب سایت هایی 

مانند Kijiji به فروش می رسید که استفاده از آن ها توصیه نمی شود.
 Medkem Canada الزم به ذکر اســت که شرکت برامپتون – که قبالً با نام
شــناخته می شد، مجوز تولید و توزیع تجهیزات پزشکی را از سازمان بهداشت 

کانادا ندارد.
ســازمان بهداشت کانادا در بیانیه ای اعالم کرد: به مردم کشور توصیه می شود 
فوراً استفاده از این محصوالت را متوقف کرده و آن ها را دور بیندازند زیرا ممکن 
است این محصوالت به دلیل نامشخص بودن کیفیت و ایمنی، سطح حفاظتی 

استاندارد را فراهم نکنند.
متأسفانه ماسکوپیا، به دروغ ماسک های غیرپزشکی را به عنوان ماسک پزشکی 
فروخته اســت. این تجهیزات شامل تعدادی از محصوالت این شرکت ازجمله 
ماسک های N95 و K95، روپوش های ایزوله، محافظ های صورت و محافظ های 
CPR بــوده و همچنین ماســک های پارچــه ای که به عنوان ماســک های 
یک بارمصــرف جراحی و دســتکش های التکس و وینیل تبلیغ می شــدند، 

جمع آوری و ضبط شده اند.
در خاتمه سازمان بهداشت کانادا از همه شهروندان درخواست کرده است که اگر 
اطالعاتی در مورد فروش یا تبلیغات محصوالت بهداشتی غیراستاندارد دارند، به 

این سازمان اطالع دهند.

ایرونیــا- دکتر بانی هنری یکی از دو 
نویسنده یک کتاب جدید است که با 
تمرکز بر ۴ هفته اول پاندمی نوشته 

شده است.
مسئول ارشد بهداشت استان بریتیش 
کلمبیا در کتاب جدید که قرار است 
مارس 202۱ منتشر شود از تجارب 
و خاطرات خود در این زمینه نوشته 

است. 
این کتاب که توسط پزشک مشهور 
بریتیش کلمبیا نوشته شده با عنوان 
»مهربان باش، آرام باش، ایمن باش: 
۴ هفته ای که به پاندمی شکل داد« 
در واقع جمع آوری اطالعات دکتر بانی 
هنری از آغاز سوررآل پاندمی در اواخر 

مارس قبل است. 
در آن زمان بریتیش کلمبیا چند مورد 
ابتال گزارش کرد و این شیوع مرگبار 
از خانه های مراقبت طوالنی مدت آن 

شروع شد.
هنــری بــه خاطــر پاســخ آرام و 
صمیمانه اش به پاندمی، به ســرعت 
در ســطح جهان شناخته شد . یکی 
از این موارد زمانی بود که داشــت از 
شیوع بیماری در یک مرکز مراقبت 
از سالمندان خبر می داد و اشک هایش 

سرازیر شدند.   
در نوشــتن این کتــاب لین هنری، 
خواهــر هنری نیز بــا وی همکاری 
کرده است. خواهر وی مدیر نشر ناپف 
کانادا یکی از شاخه های پنگوئن رندوم 

هاوس کاناداست. 
قرار اســت آلن لین ناشر کتاب های 
پنگوئن رندوم هاوس  غیرداســتانی 
کانادا این کتــاب را ۹ مارس 202۱ 

راهی بازار کند. 

لین که ساکن تورنتو است ۱2 مارس 
سفری به بریتیشن کلمبیا کرد تا یک 
دیدار طوالنی مدت داشــته باشد و 
این 5 روز پیش از آن بود که اســتان 
وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را 

اعالم کند.
در توضیح کتاب آمده اســت: »برای 
چهار هفته لین با لحظات درد و رنج 
و نیز اپیزودهای گاه گاهی از ســبکی 
و لطف به بینشــی نادر از دل گردباد 

دست یافت«.
»این داســتان جهانی و خانوادگی، 
داستانی از ترکیب مشاهدات و دانش 
لین با توجه به زمینه های شــخصی 
و تخصصی اوســت که همــه آنها با 
خاطرات وی درباره چگونگی و چرایی 
تصمیم گیری هایش ترکیب می شود«.

دکتر بانی هنری تجربیات جهانی خود 
از کووید ۱۹ را به مدلی برای بریتیش 
کلمبیا و دیگر اســتان ها بدل کرد و 
موفق شد تا منحنی افزایش کووید را 
در بهار به یک خط مسطح بدل کند و 

الگویی برای سایر استان ها شود.  
اما هنری در ماه های اخیر و با شیوع 
مجدد ویروس، به دلیل پاســخ هایی 
که به مدرسه ها و خانه های مراقبت 
طوالنی مدت داده است انتقادهایی را 

متوجه خود ساخته است. 
با این همه این نخستین کتاب هنری 
برای نشــر نیست. در ســال 200۹ 
نیز وی کتابــی با عنــوان »صابون 
و آب و حــس مشــترک« نوشــت 
کــه راهنمایی برای مبــارزه با کرونا 
ویروس، سرماخوردگی ها، آنفلوآنزاها و 
پاندمی هاست. این کتاب امسال پس 

از شهرت هنری تجدید چاپ شد.

 به زودی منتشر می شود 
کتاب دکتر بانی هنری درباره 

چهار هفته اول پاندمی در بریتیش کلمبیا
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/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

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

 در خدمات ایرانیان عزیز       
778-323-6722

برای کسب اطالعات بیشتر  در مورد قیمت های ویژه، تبادل اتومبیل،..
 با ما تماس حاصل فرمایید
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

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

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

به دلیل امتناع بیمارستان »الینزگیت« از بستری کردن بیمار
 مادر بریتیش کلمبیایی پس از مرگ دخترش خواستار اجرای عدالت شد

از ونکوور  ایرونیا- مــادری داغــدار 
می خواهــد بدانــد چــرا دختر 2۹ 
ســاله اش که دچــار عفونت مهلکی 
بــود  با وجود چندین بار مراجعه ،در 
بیمارســتان بستری نشــد و با چند 
قرص مسکن به منزل برگردانده شد.

آن فوری به ســی تی وی نیوز گفت: 
»واقعا دلخراش اســت. من هنوز در 
شــوک هستم. از دســت دادن تنها 
فرزنــدم در 2۹ ســالگی واقعا برای 
دشــوار اســت  . نباید چنین چیزی 

اتفاق می افتاد«.
فوری ادعا کرده که بیمارستان »الینز 
گیت«   نتوانســت به درستی عالیم 
دخترش را تشــخیص دهد و عفونت 
استافیلوکوکی در نهایت موجب مرگ 

دخترش شد. 
ماجرای تراژیک این خانواده 2 اکتبر 
و از وقتی شــروع شد که ناتاشا راهی 
بیمارستان شــد و نگرانی از کیست 
بزرگــی  در پایش بود کــه به مرور 
بزرگ تر شــده بود و نیــاز به تخلیه 

داشت.
چند روزی پس از ویزیت پزشــک، 
همه چیز به نظر نرمال می رســید. 
اما ۹ اکتبر ناتاشــا احساس ناراحتی 
در شــکمش کرد و به یک کلینیک 
سرپایی مراجعه کرد که بالفاصله وی 

را به اتاق اورژانس فرستادند. 
فوری می گوید بیمارســتان مقداری 
خون گرفت، یک سی تی اسکن کرد 
و عکــس رادیوگرافی گرفت و به این 
تشخیص رسید که غدد لنفاوی ناتاشا 

متورم شده است. 
در نهایت او را با چند قرص  مسکن !! 

راهی خانه کردند. 
روز بعد ، ناتاشــا درد شدیدی داشت 
و دوباره به بیمارستان »الینز گیت« 
رفت و به گفته مادرش  این بار، آنها 

داروی ضددرد را دو برابر کردند !!!
فوری که به دلیل پروتکل های کووید 
۱۹ نتوانســت همــراه دخترش در 
بیمارستان باشــد می گوید: »آنها در 
نهایت ناتاشا را از امیدی که برای حل 

این مساله داشت ناامید کردند«.  
۱۱ اکتبر ناتاشــا به ســختی نفس 
می کشــید و بــا آمبوالنــس روانه 

بیمارستان شد. 
فــوری می گوید پرشــکان ابتدا فکر 
کردند  دخترش به کووید مبتال شده 

، اما او شک داشت. 
وی می گوید: »به پزشــک گفتم آیا 
می تواند ربطی به کیستی داشته باشد 
که دخترم 2 اکتبر داشته؟ و این اولین 
باری بود که پزشک دراین باره چیزی 

می شــنید، در حالی که این موضوع 
واقعا برای ما مهم بود«.

فوری می توانست دخترش را از پشت 
شیشــه ببیند و این یکی از آخرین 

دیدارهایشان بود. 
وی گفت: »من به او اشــاره کردم که 
چقدر دوستش دارم و او داشت به من 
نگاه می کرد… بعد آنها اجازه دادند او 
را از نزدیــک ببینم و همه لباس های 
محافظ را تن مــن کردند و صادقانه 
بگویم فکرش را نمی کــردم که این 
آخرین باری باشد که دارم دخترم را 

می بینم«. 
ناتاشا کمی بعد از ساعت ۷ صبح روز 

شکرگزاری درگذشت. 
که  کالبدشــکافی  گزارش  برمبنای 
فوری برای  سی تی وی نیوز تهیه کرد، 
ناتاشا به دلیل عفونت استافیلوکوکی 
که در ریه هــا و دیگر اعضای بدنش 

پخش شده بود، درگذشت. 

فوری باور دارد که اگر مشکل ناتاشا به 
درستی تشخیص داده و درمان می شد 

دخترش باید هنوز زنده می بود. 
ایــن مادر گفت: »ناتاشــا بســیار با 
طروات و پر از زندگی بود. او رویاهای 
زیادی داشــت . حــس می کنم این 
فقدان تراژیکی اســت چون او خیلی 
بزرگی  بود. چیزهای  دوست داشتنی 
می تواسنت در زندگی او در آینده اش 
رخ دهد ولی زندگی او خیلی زود به 
سر رســید و خیلی بی معنی چنین 

اتفاقی افتاد«. 
سازمان بهداشت ونکوور تایید کرده 
کــه پس از مرگ ناتاشــا در این باره 

تحقیق کرده است. 
پنج شــنبه هفته پیش ایــن مادر 
نشستی با مقامات بیمارستان داشت 
تا ببیند مسئوالن بیمارستان از این 
مرگ غم انگیز چه یاد گرفته اند و چه 

تغییراتی باید بدهند. 
به فوری گفته شده که این تغییرات 
در همــه بیمارســتان های زیر نظر 

سازمان بهداشت انجام خواهد شد: 
*وقتی یک بیماری نامشخص وجود 
دارد و بیمار برای بار دوم به بیمارستان 
باز می گردد باید بیمارستان پیش از 
مرخص کردن وی کارهای بیشتری 
برای پیدا کردن دلیل مشــکل انجام 

دهد. 
*جریــان اطالعات وقتــی بیمار در 
اورژانس پذیرفته می شــود و از آنجا 
به تریاژ )دســته بندی بیمارن برای 
تعیین اولویت درمان( می رود، کامل تر 

می شود.
*اعضای خانواده بیمار اطالعات جدید 
را در هنــگام مرخص شــدن بیمار 
دریافت می کنند و این می تواند چه به 
صورت حضوری و چه با تلفن یا ویدیو 

چت انجام شود. 
*روش هــای مرخص کــردن بیمار 
بهبود خواهد یافت و بیمارستان قبل 
از مرخص کردن بیمار همه اطالعات 

حیاتی قبلی بیمار را چک می کند. 
فوری که در جستجوی عدالت برای 
دخترش بود دریافت نمی تواند ادعایی 
برای مورد مرگ نادرســت را مطرح 
کند زیرا دخترش وابسته به وی نبود 
و این یکی از نکات ضروری برای قانون 

جبران خسارت خانواده است. 
این مادر گفت:»ولی این خیلی اشتباه 
است زیرا هر روز وقتی از خواب بیدار 
می شــوم با نبودن دختــرم روبه رو 
می شــوم. او تنها فرزنــدم بود. من 
نمی توانم ازدواج او را ببینم. نمی توانم 
مــادر بــزرگ بشــوم و نمی توانم از 
مراقبت او برخوردار شوم. آینده او در 
قوانین حقوقی بریتیش کلمبیا هیچ 

iroonia.ca .»معنایی ندارد

 پس از پر شدن بیمارستان ها ، 
دولت کبک تعدادی هتل  را برای 

بستری شدن بیماران کووید ۱۹
 آماده می کند

ایرونیا- وزیر بهداشــت  کبک اعالم 
کرد  با توحه به بحرانی شدن اوضاع 
از بیمارســتان های اســتان،  برخی 
مقامات شروع به نصب تخت هایی در 
مانند هتل  غیرمعمول«  »مکان های 
کبک ســیتی برای پذیرش بیماران 

کرده اند.
کریستین داب هشــدار داده که در 
صورت تداوم ســیر صعودی بستری 
بیشــتر  کووید۱۹  بیمــاران  کردن 
جراحی ها و دیگر اقدامات پزشــکی 
غیرضروری می تواند در سراسر استان 
لغو شــود. وی از ۱0 بیمارستان در 
کبک نــام برد که به گفتــه وی در 

وضعیت خیلی بدی هستند. 
داب در کنفرانس مطبوعاتی مجازی 
بــه خبرنگاران گفــت: »وضعیت در 
برخی بیمارســتان ها وخیم اســت. 
ما تخت هایی برای بیمــاران کووید 
در مکان هایــی کــه از آنها به عنوان 
غیرمعمول یاد می کنیم تهیه کرده ایم 
زیرا بیمارســتان ها دیگر تخت خالی 
ندارند«. وی افزود:»در کبک ســیتی 
ما تخت هایی در هتل کنکورد نصب 

کرده ایم. حتی مجبور به اســتفاده از 
اتاق های پذیرش خواهیم بود.« 

روند بســتری کردن بیماران کووید 
۱۹ در کبک در طول سه هفته اخیر 
50 درصد افزایش یافته و در مجموع 
۱0۱۱ نفر بســتری شــده اند. شمار 
بیماران بخش های مراقبت ویژه نیز تا 
پنج شــنبه ۷ نفر بیشتر شد و به رقم 

۱۴۱ بیمار رسید.
یک موسسه بهداشتی دولتی جمعه 
گفت با وجود افزایش شمار بستری ها، 
استان نباید ظرفیت بیماران کوویدی 
را در چهار هفته آینده افزایش دهد. 
داب گفت بخش وی 2۱6۴ تخت را 
در سراسر اســتان به بیماران کووید 

اختصاص داده است. 
 d’excellence en اما انستیتو ملی
 sante et en services sociaux
گفت که نمی تواند رد کند که شمار 
بیماران کووید در مناطق کم جمعیت 
بیشتر از ظرفیتی که به آن اختصاص 
یافته نشود. این موسسه گفته دو سوم 
از تخت های مختص بیماران کووید در 

مناطق دوردست هم پر شده اند. 

پیشخدمت انتاریویی در آستانه کریسمس انعام هزار دالری گرفت
گارسونی که در اینیسفیل انتاریو کار 
می کند می گوید با دریافت یک انعام 
هزار دالری با یک مهربانی ویژه روبه 
رو شــده که باید اســمش را معجزه 

کریسمس گذاشت.
جســیکا ریچل که از زوجی پذیرایی 
می کرد که تا پیش از آن هرگز در »بار 
اند گریل« سن لوییز ندیده بود، وقتی 
دید آنها برایش یک انعام هزار دالری 
گذاشته اند شوک شــد و به نوعی از 
هوش رفت.  این پیشخدمت 2۱ ساله 
می گوید هنوز هم دارد سعی می کند 
از این شوک بیرون بیاید. وی می گوید 
این زوج در طی حضورشان در این بار 
درباره پاندمی و این که اوضاع چطور 

پیش می رود صحبت کردند. 
وقتــی آنها حدود یک ســاعت آنجا 
ماندند و قصد رفتن داشــتند، ریچل 

قبــض 82.86 دالری را به آنها داد.  
ولی اصال انتظار نداشت با اتفاقی که 

پس از رفتن آنها رخ داد، روبه رو شود.
او درباره این اتفاق کم نظیر می گوید: 

»بعد  به رســید کارت اعتباری نگاه 
کردم و فهمیدم آنها برای من چه کار 
کرده اند. اگر صادق باشم باید بگویم 
حسابی شوکه شدم، چون تا کنون با 

چنین چیزی روبه رو نشده بودم.« 
ریچل که فکر کرده بود اشتباهی رخ 
داده دنبــال زوج دوید ولی آنها به او  
گفتند » اشتباهی رخ نداده« و  آنها 
قصد کمک به او را برای هزینه های 

احتمالی سال نو داشتند. 
کارولین کاپ مدیــر  داخلی بار هم 
گقت  او ابتدا تصور کرد این زوج  به 
طور تصادفی یا به اشتباه مبلغ انعام 
را  انتخــاب کرده باشــند. ولی بعد 
متوجه شد که عمدا این مبلغ را برای 
پیشخدمت جداگانه در نظر گرفته اند. 
بــا  می توانیــم  »مــا  گفــت:  وی 
مهمان هایمان که می خواهند ناشناس 

بمانند تماس بگیریــم و خیلی هم 
به این خواســت احترام می گذاریم، 
ولــی آنهــا گفتند که بله مــا دقیقا 
می خواســتیم همیــن کار را انجام 
دهیم  این کاری برای گرامیداشــت 

کریسمس بود«. 
ریچل می گوید پیشخدمت بودن در 
دوره تعطیلی ها و زمان های غیرقابل 
پیش بینی سخت اســت، به ویژه در 
آستانه تعطیالت سال نو که بدتر هم 

می شود.  
وی می گوید: »امسال فقط می توانستم 
روی پرداخت اقساط اتومبیلم، هزینه 
اجاره، بنزین و چیزهایی از این قبیل 
تمرکز کنم. بنابر این مجبور بودم برای 
خانواده ام توضیح دهم که با توجه به  
پاندمی نمی توانیم برنامه خاصی برای 

iroonia.ca .»سال نو داشته باشیم
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

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

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

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

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

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

دانشجویان جوان استان کبک،
 نسل جدید فقرا در دوران پساکرونا

مداد- از زمان شروع همه گیری کرونا دانشجویان بیش از گذشته در شرایط 
ناامنی غذایی قرار داشــته و درخواست کمک های غذایی دارند. بانک های 
مواد غذایی در کبک هرگز با چنین شرایطی مواجه نشده بودند. در همین 
راستا ســازمان های متعددی ادعا می کنند که این شرایط قرنطینه باعث 

ظهور نسل جدیدی از افراد فقیر شده است.
ژان سباستین پاتریس، مدیر یکی از این سازمان های ارائه دهنده کمک های 
غذایــی می گوید: تقریباً 65 درصد از ۷ هزار نفر جدیدی که درخواســت 
کمک از موسســه داشته اند، در طول زندگی خود هرگز درخواست کمک 

غذایی نکرده بودند.
مطالعه ای توسط موسسه ملی بهداشت عمومی کبک )INSPQ( انجام شده 
نیز این روند را تأیید می کند. در ماه مه گذشته، تقریباً 2۴ درصد از جوانان 
در سنین ۱8 تا 2۴ سال، عدم امنیت غذایی را تجربه کرده اند درحالی که 

این آمار در میان افراد باالی ۷0 سال، حدود نه درصد بود.
گفتنی است این مرکز در دوران پیش از همه گیری به 50 خانواده کمک 
می کرد که در حال حاضر این تعداد به ۱20 خانواده افزایش پیداکرده است.

ایرونیــا- قابله هــا و همراهــان زائو 
می گویند از آغــاز همه گیری کرونا 
شــمار زنان باردار که زایمان در خانه 
را به بیمارستان ترجیح می دهند در 
نقاط مختلــف کانادا به ویژه انتاریو و 
بریتیــش کلمبیا به طرز ملموســی 

افزایش یافته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مادلن شاو ســاکن ویکتوریا یکی از 
همین زنان بود که مارس گذشــته 
در حالی که ۳۴ هفته از بارداری اش 
می گذشت در لحظات آخر از بیم ابتال 
به کووید۱۹ از زایمان در بیمارستان 
منصرف شــد و ترجیح داد در خانه 
وضع حمل کند. اواخر آوریل بود که 
در کنار شــوهرش و قابله ها به گفته 
خودش »زایمانی ایده ال« را در خانه 

تجربه کرد.
خانم شــاو می گویــد: »زایمان اول 
برای هر زنی به اندازه کافی عجیب و 
غریب و اضطراب آور هست به همین 
علت راضی نمی شود که برای زایمان 
در بیمارســتان نگرانی از ابتال به یک 
ویروس خطرناک دیگر را نیز تحمل 

کند.«
طبق نتایج یک تحقیق که ماه گذشته 
توســط انجمن قابله هــای بریتیش 
کلمبیــا صورت گرفــت، 8۹ درصد 
اعضای این انجمن اعالم کردند امسال 
شمار زنان باردار که تصمیم گرفتند در 
خانه زایمان کنند، نسبت به سال های 

گذشته آشکارا افزایش یافته است.
سامانتا گارسیا گانیون رئیس »انجمن 
همراهان زائو در بریتیش کلمبیا« نیز 
شاهد تغییر انتخاب زنان باردار استان 
در دوره پاندمی بوده اســت. به گفته 
وی عوامل و فرضیه های متعددی در 
این قضیه دخیل هستند اما مهم ترین 
آن ها نگرانی و استرســی اســت که 
زنان بــاردار به علت همه گیری کرونا 
در بیمارســتان با آن روبرو هستند و 

مهم ترین مســئله برای آن ها تامین 
ســالمت خود و نوزادشــان اســت. 
به همیــن علت زایمــان در خانه را 
که خطر ابتــال به بیمــاری را برای 
آن ها کاهش می دهــد، به زایمان در 

بیمارستان ترجیح می دهند.

در دوره پاندمی
  تمایل به زایمان  در خانه افزایش 

یافته است
مقررات جدید بازپرداخت هزینه های پروازهای لغوشده

برای بازپرداخت هزینه پروازهایی که 
لغو می شــوند، مقررات جدید در راه 
اســت مارک گارنو وزیر حمل ونقل 
 OTC فدرال از اداره حمل ونقل کانادا
خواسته است مقررات جدیدی برای 
بازپرداخت هزینــه پروازهایی که در 

آینده لغو خواهند شد، تهیه کند.
به گــزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
دو مونتــرال، بحــران کوویــد۱۹ و 
محدودیت های ناشــی از آن از ماه ها 
پیش نــاوگان حمل ونقــل هوایی را 
زمینگیر کــرده و موجب لغو هزاران 
پرواز و بالتکلیفی صدها هزار مسافر 
شده اســت. در این میان سرنوشت 
هزینه هایی که بابت هزینه های سفر 
از جیب شــهروندان رفته، مشخص 
نیســت و همیــن موضــوع موجب 

نارضایتی آن ها شده است.
وزیــر حمل ونقل فدرال کانــادا روز 
دوشنبه 2۱ دسامبر با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد با صــدور حکمی به اداره 
حمل ونقل هوایی کانادا ماموریت داده 

جریمه ۲000 دالری برای مسافران هوایی بدون ماسک

اســت مقررات جدیدی در خصوص 
بازپرداخت هزینه پروازهای لغو شده 
به مســافران تهیه کند. مارک گارنو 
تصریح کرد این مقررات پس از تهیه 
و تصویــب برای پروازهایــی به اجرا 
گذاشــته می شــود که در آینده لغو 
خواهند شــد. در عین حال مقررات 
جدید بازپرداخت هزینه به مسافران، 
شامل حال پروازهایی خواهد شد که 
اراده شرکت هواپیمایی در لغو آن ها 
دخیل نباشد و حوادثی و مشکالتی 
مثل پاندمی موجب لغو آن ها شــده 
باشد یا این که شرایط ایجاد شود که 
شرکت هواپیمایی نتواند مسیر مقرر را 

در مدت زمان معقول طی کند.
اسکات استرینر رئیس اداره حمل ونقل 
کانادا OTC با استقبال از دستورالعمل 
مارک گارنو اعالم کرد پیش از تهیه 
مقــررات مورد نظر که قرار اســت از 
تابستان ســال آینده به اجرا گذاشته 
شود، در این خصوص اقدام به رایزنی 

عمومی خواهد کرد.
به گــزارش »آژانس دولتــی کانادا« 
مســافران هوایی تا کنون تا 2000 
دالر جریمه شده اند. مسافرانی که از 
استفاده از ماسک در هواپیما خودداری 
می کنند اخیراً توسط سازمان حمل 
و نقل کانادا جریمه شــده اند و نامه 

هشدار دریافت کرده اند.
بنا به گزارش این آژانس، خط هوایی 
»وست جت« مشخصا بیشتر تحت 
تاثیر بی مباالتی مســافرانی بوده که 

ماسک نزده اند.
از ۷2 مــوردی نقض قانون که منجر 

به جریمه نقدی یا هشــدار از سوی 
سازمان حمل و نقل کانادا شده است، 
50 مورد مربوط به پروازهای وســت 

جت بودند.
عالوه بــر ایــن، از ۹ جریمه نقدی 
که از ماه ژوئن تا کنون صادر شــده 
است، هشت نفر از مسافران شرکت 
هواپیمایی مستقر در »کلگری« بودند. 
۱2 نامه هشــدار برای مسافران »ایر 
کانادا« و دو نامه برای مسافران شرکت 
هواپیمایی »جاز« و »ایرترنزت« ارسال 

شده است.
قانون اســتفاده از ماسک در پروازها 
از ماه آوریل به اجرا در آمده اســت و 
مبالغ آنها متفاوت است. دو نفر بین 
۱00 تا 500 دالر و پنج نفر بین 50۱ 

تا ۱000 دالر جریمه شده بودند.
همچنین مسافرانی بوده اند که برای 
آنها از ۱000 تا ۱500 دالر و ۱50۱ 
تا 2000 دالر جریمه صادر شده است.

پس از خروج  از کمای ناشی از کرونا 
مادر بریتیش کلمبیایی سرانجام نوزادش را دید

ایرونیا- مادری از ابستفورد که نوزادش را به صورت اورژانسی و در حالی 
که به کووید ۱۹ ابتال داشت به دنیا آورد، سرانجام از کمای بیماری بیرون 
آمد و توانست نوزاد پسرش را ببیند. گفته شده پزشکان اواخر هفته پیش 
جیلیان مکینتاش را از کما بیرون آوردند و او دیگر نیازی به دستگاه تنفس 

مصنوعی ندارد؛ هر چند هنوز در آی سی یو است.
تســت کووید ۱۹ این مادر 6 نوامبر مثبت شد و این در حالی بود که او 

نزدیک ۳6 هفته باردار بود و چند روز بعد در بیمارستان بستری شد. 
۱0 نوامبر و با بدتر شــدن وضعیت او، پزشکان تصمیم گرفتند تا او را به 
دستگاه تنفس وصل کنند. همان شب او به صورت اورژانس وضع حمل 
کرد و پسر نوزاد وی ۱5 روز اول زندگی اش را در انکوباتور نوزاد گذراند و 

این در حالی بود که مادرش هم در کما در آی سی یو بود.
جیلیان باید هنوز در آی سی یو بماند و در حالی که شرایط باثباتی دارد، 
هنوز به مراقبت های ویژه نیازمند است.او پس از بهبودی به بخش منتقل 

iroonia.ca .می شود
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»مدیریت قوی« و »تقویت و جهش 
تولیــد« با محوریت »پیشــران های 
اقتصادی« یعنی مســاله مســکن، 
کشــاورزی و خودرو از همین ابزارها 
است. بگذریم که درست چهار روز بعد 
از اظهارات خامنه ای، شرکت »ایران 
خودرو« از اتومبیل »تارا« پرده برداری 
کرد که در اولین نمایش، این خودرو 

روشن نشد.
اما می توان روی همین مثال خودرو 
کمی مکث کرد. پس از خروج آمریکا 
از »برجام«، وضع تحریم های جدید 
علیه ایــران و خروج طرف های غربی 
حوزه خــودرو و همچنیــن افزایش 
قیمت ارز، بازار خودروی ایران دچار 
کاهش تولید، نابسامانی بازار خودرو 
افزایش صد در صدی قیمت ها شــد. 
از ســوی دیگر همین تولید بی رویه 
خودرو و انحصار بازار آن توسط »ایران 
خودرو« و »ســایپا« بــرای گروهی 
معدود باعث افزایــش آلودگی هوا و 
انواع بیماری های تنفسی است که به 

شهروندان سرایت می کند.

با همین یک نمونه، می توان برای دیگر 
کلیدواژه های رهبر جمهوری اسالمی 
هم مثال هایی آورد که بدون توجه به 
شرایط واقعی، صرفا به کلمات تکراری 
چنگ می زند تــا بلکه معجزه ای رخ 
دهد و ایران از چنین شرایط اقتصادی 
وخیمی، نجات پیدا کند. در مقاالت 
دیگری که در ســایت رسمی رهبر 
جمهوری اســالمی به عنوان مرکزی 
برای تولید محتوای مدنظر خامنه ای، 
یادداشــتی منتشر شــده است که 
چگونگی بیــرون رفتــن از »جعبه 
تحریم« را با توجه به همین اظهارات 
خامنه ای مبنی بر خنثی سازی، پیش 
برده اســت. در این یادداشت باز هم 

با اشــاره به کلیدواژه های خامنه ای، 
تاکید شده که بایستی افکار عمومی 
را از دوگانه »مذاکره« یا »ایســتادن، 
جنگ و تحریم« برای غلبه بر وضعیت 
اقتصادی امروز ایران، خارج کرد و به 

سمت »خنثی سازی« پیش رفت.
تمام این اظهارات را پیش از تحلیل، 
می توان در کنــار خبرهای جدید از 
موافقت علی خامنه ای با بررسی لوایح 
گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار داد. 
2۴ آذر »لعیا جنیدی« معاون حقوقی 
رئیس جمهوری از موافقت رهبر این 
نظــام با درخواســت دولت مبنی بر 
تمدید مهلت بررسی این لوایح خبر 
داد و گفت مقدمات رسیدگی به آن 
فراهم شده است. اگرچه همین خبر 
گواه دیگری اســت از آن که شخص 
ایستاده  این مساله  خامنه ای، مقابل 
بود. اما در واقع، آیا او حاضر به قبول 

این لوایح است؟
»جمشــید اســدی« اقتصاددان در 
گفت وگو با »ایــران وایر« در تحلیل 
مقدماتــی که ذکــر شــد، عبارت 
»خنثی سازی« تحریم ها را هم ردیف 
با همان »اقتصاد مقاومتی« و »اقتصاد 
درون زا« می دانــد کــه خامنــه ای 
سال هاســت بر آن تکیه زده اســت؛ 
عبارتی کــه در حد تعبیر باقی مانده 
است و در اجرا، مثل همان خودروی 

تارا، روشن نمی شود.
به گفته او خامنه ای به خوبی می داند 
که برای تعامل با جهان باید اقداماتی 
انجام دهد که جمهوری اسالمی را از 
پیش بردن مواضع ایدئولوژیک خود، 
باز مــی دارد:  »برای برخــورداری از 
بایستی به  ایران  اقتصادی جهان روا، 
پیمان FATF یعنی مبارزه با تروریسم 
و تامین مالی آن بپیوندد و همچنین 
بایســتی کنوانســیون پالرمو یعنی 

مبارزه با کارهای غیرقانونی و قاچاق ادامه از صفحه 2پوکر با دست های خالی؟
مثل قاچاق انسان و اسلحه را بپذیرد. 
جهان می گوید اگــر می خواهید در 
شبکه مالی و بانکی ما حضور داشته 
باشــید، ناگزیر بــه پذیرفتن این دو 
جمهوری  اما  هســتید.  کنوانسیون 
اسالمی چنین نخواهد کرد؛ چراکه به 
عنوان مثال برای برچیدن صهیونیسم 
بایــد از حــزب اهلل لبنان کــه آن را 
کند.  می نامــد، حمایت  »مقاومت« 
جمهوری اســالمی برای پیوســتن 
به کنوانســیون هایی که اشاره شد، 
بایستی از حمایت مالی این گروه هایی 
که جهان آن ها را تروریستی می داند، 
دست بکشــد. برای همین اگر ایران 
تحریم هم نباشــد، بــدون پذیرفتن 
این کنوانسیون ها نمی تواند دادوستد 
جهانی کند؛ چراکه پــول آلوده وارد 

جهان می کند.«
در نمونــه ای که تازگی ایرانی ها را به 
خود مشغول کرده است، می توان به 
خرید واکســن برای خاتمه دادن به 
کابوس کرونا در ایران اشاره کرد. ایران 
با مدت ها دروغ گویی در این خصوص، 
نبســتن مرزهایش و عدم ارائه آمار 
دقیق و فقــدان مدیریت صحیح، به 
یکــی از کانون های شــیوع ویروس 
کرونا در جهان بدل شــد. اما وقتی 
بحث خرید واکســن پیش آمد، ریز 
و درشــت مقامات جمهوری اسالمی 
تحریم را باعث این ناتوانی دانستند. 
در حالی که »علی مطهری« نماینده 
پیشین مجلس شورای اسالمی هم به 
تازگی تصریح کرده است: »به خاطر 
این که در لیست ســیاه اف ای تی اف 
قرار داریم نتوانســتیم پنجاه میلیون 
دالر مبلغ ســهمیه ایران از واکسن 
کرونای سازمان جهانی بهداشت برای 
هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و 

سهمیه ایران باطل شد.«
به باور جمشــید اســدی، پذیرفتن 
کنوانســیون های FATF و پالرمو در 

اسالمی  رهبر جمهوری  اندیشه های 
جایی نــدارد: »پس وقتی شــدنی 
اقتصاد خنثی  نیســت، به ســمت 
می رود؛ یعنــی همان  چیزی که اول 
گفت مقاومتی و بعد خنثی ســازی 
تحریم ها. پافشــاری خامنه ای به این 
دلیل اســت که اقتصادی می خواهد 
توانمند که به اقتصاد جهانی وابسته 
نباشد. این مساله هم غیرممکن است. 
چون هر اقتصادی که در جهان رشد 
کرده، فرامرزی بوده است. خامنه ای از 
تولید سخن می گوید در حالی که مواد 
اولیه همین تولیــدات ملی از خارج 
از مرزهای ایران تامین می شــود. از 
طرفی برای آن که پاسخ گوی هشتاد 
میلیون جمعیت باشند بایستی بتوانند 
تولیدات شــان را به دیگر کشــورها 
بفروشــند تا پول بیشتری وارد شود. 
پــس طبیعتا بــه تعامل بــا جامعه 

بین الملل نیازمندند.«
این اقتصــاددان بــه دوران »جنگ 
سرد« میان شــوروی سابق و آمریکا 
اشــاره می کنــد و آن را مثالی برای 
تالش هــای خامنه ای برمی شــمرد: 
»انتهای فکر خامنه ای همین اســت 
که با هم نجنگیم، سیســتم شما را 
هم نمی پذیریم، ما را زیر فشــار قرار 
ندهید و اردوهای همدیگر را بپذیریم. 
ما کاری به شما نداریم، شما هم کاری 
به ما نداشته باشید. یعنی یک حالتی 
که نه جنگ است و نه صلح. او حاضر 
نیست پیوســتن به جهان را بپذیرد 
چون بهای آن کنار گذاشتند بسیاری 

از اندیشه هایش است.«
پس چرا دولت می گوید که خامنه ای 
مهلت بررسی دو کنوانسیون مطرح را 

تمدید کرده است؟
به بــاور اســدی، این اقدام بیشــتر 
به جــای آن که راه حل باشــد، یک 
»ترفند« اســت: »جمهوری اسالمی 
حیله دیگری را در پیش برد برجام یاد 
گرفته  است؛ به FATF و پالرمو روی 

خوش نشان می دهد تا وقت بخرند و 
در اردوی غرب، شکاف بیاندازند. آن ها 
با به کارگیری این ترفند می خواهند 
بگویند ما برای رفع تحریم ها مذاکره 
می کنیــم و تا پای حل FATF پیش 
می رویم، شــما تحریم ها را بردارید تا 
ما این طرح را در مجلس جلو ببریم. 
امــا این اقدام به دالیلــی که گفتم، 
نشدنی است. هیچ اقتصادی در جهان 
نمی تواند در چهارچوب مرزی خود، 
بهزیستی شهروندانش را تامین کند. 
نفت را به کجا می خواهند بفروشند؟ 
چطــور می خواهند تاسیســات وارد 
کنند؟ همین خودروها را چطور صادر 
کنند؟ اصال کدام کشور این خودروها 

را می خرد؟«
ارائه  چشم اندازی که این اقتصاددان 
می دهد، بدتر شدن وضعیت معیشت 
مردم ایران در یک بازی فرسایشــی 
اســت که خامنه ای در پیش گرفته 
اســت. اگرچه بســیاری بر این باور 
هســتند که با روی کار آمدن دولت 
دموکرات هــا در آمریکا، این بازی به 
نفع خامنه ای و جمهوری اســالمی 
پیش خواهد رفت و برداشــته شدن 
تحریم ها می تواند به ثبات بیشتر این 

نظام، کمک کند.
اما اسدی نظری دیگر دارد: »ممکن 
است که آمریکا فرصت های کوچکی 
به جمهوری اسالمی بدهد اما برجام 
تمام شــده اســت. مواضع »دونالد 
ترامــپ« را در قبال برجــام، امروز 
اروپایی ها دارند؛ مثل لهستان، آلمان، 
انگلیــس و حتی در آینده  فرانســه. 
تحریم ها بالفاصله برداشته نخواهند 
شد بلکه ممکن است به شکل نمادین، 
چند اقدام جزیی صورت گیرد که در 
کوتاه مدت وضعیت جمهوری اسالمی 

را بهبود بخشد.
 اما جمهوری اســالمی بــه بدترین 
شرایط اقتصادی خود رسیده است و 
به مراتب بدتر هم خواهد شد. نگاهی 

به بودجه ۱۴00 همین مساله را تایید 
می کند. در چنین شرایطی که کسری 
بودجه دارند، دم از استخدام گسترده 

هم می زنند.«
رهبر جمهوری اسالمی در آخرین روز 
پاییز، به مناسبت »روز پرستار« تاکید 
کرد که دولت بایستی حدود ۳0هزار 
پرستار استخدام کند و درست همان 
روز، حســن روحانــی با اســتخدام 
۱2هزار »فرزند شــهید و جانباز« در 

دستگاه های دولتی موافقت کرد.
اسدی تاکید دارد که بودجه ای برای 
این استخدام ها وجود ندارد و از سوی 
دیگر »به ســراغ خانواده های شهدا و 
جانبــازان می روند که در حقیقت به 
هســته حداقلی خود متکی باشند. 
اگرچه همین مســاله هــم بیان گر 
وخامت شــرایط اقتصادی خودشان 
است. بودجه ۱۴00 نشان می دهد که 
وضعیت جمهوری اسالمی، از گذشته 

هم بدتر خواهد شد.«
به نظر می رســد علی خامنه ای که 
ایــن روزها با حالی نــزار در چندین 
جلسه ظاهر شــده است، در مواجهه 
با از هم پاشــیدگی اقتصاد ایران دو 
تاکتیــک را در پیش گرفته اســت؛ 
از طرفی به مقامات داخلی دســتور 
می دهــد که چگونه این شــرایط را 
بهبود بخشند، آن هم بدون توجه به 
اقتصادی و  نابودی زیرســاخت های 
از ســوی دیگر، از جامعه  بین الملل، 
وقت می خرد تا بلکه نفسی تازه کند؛ 
او می خواهد صبــر کند تا حریفش 
اشــتباهی بکند یا بلکــه ورق های 
بازی اش چنان قوی شوند که بتواند 
برگ هایــی تــازه رو کنــد؛ اگرچه 
محتمل تر آن است که این تاکتیک ها 
هم گل به خودی باشــد و هزینه آن 
را بیش از پیش، پیکر نحیف جامعه 

ایران بپردازد.

آیدا قجر )ایران وایر(

۱0 تغییر بزرگی که کرونا 
در روابط کشورها 

و شیوه اداره جهان ایجاد کرد 

»ژئوپولیتیک« یکی از شاخه های علوم 
سیاسی است که، در معنای محدود 
و قدیمــی، روابط میــان جغرافیای 
کشــورها و سیاست و روابط خارجی 

آن ها را بررسی می کند.
واضعان این مفهوم به ویژه در آلمان، 
در اواخــر قرن نوزدهــم و اوایل قرن 
بیستم میالدی، به شناخت ریشه ها و 
پیامدهای کشمکش میان قدرت ها بر 
سر حفظ و یا گسترش سرزمین های 

زیر سلطه خود می پرداختند.
سرزمین ها، به دلیل ابعاد جمعیتی، 
اهمیت استراتژیک و غنای منابع شان 
همواره در معرض زورآزمایی قدرت ها 
بوده  و بخــش بزرگی از تاریخ تمدن 
انسانی زاییده همین زورآزمایی هاست 
که در بســیاری موارد فاجعه هایی با 

ابعاد نجومی به وجود آورده اند.
در دنیــای قــرن بیســت و یکــم، 
کشــمکش بر سر خاک و جمعیت و 
ثروت زیر زمینی هنوز در اینجا و آنجا 
دیده می شود که تازه ترین نمونه آن 
جنگ خونین ارمنستان و جمهوری 

آذربایجان بر ســر قره باغ بود. با این 
همه تردیدی نیســت که زورآزمایی 
قدرت ها برای تغییر مرزها در بخش 
بســیار بزرگی از جهان از میان رفته 
است. مفهوم »ژئوپولیتیک« نیز، در 
رابطــه با همین تحول، بــه گونه ای 

بنیادی دگرگون شده است.
در شــرایط نویــن جهانــی، دانش 
»ژئوپولیتیــک« در ارزیابــی قدرت 
کشــورها از محدوده عوامل ســنتی 
همچــون تــوان رزمــی، وســعت 
ســرزمین، شــمار جمعیت و غنای 
منابع طبیعی بســی فراتر می رود و 
عوامل تــازه ای چــون ظرفیت های 
بازرگانی، زیربناهای مالی و پولی، توان 
نوآوری، قابلیت های فرهنگی، کیفیت 
هنری،  دانشــگاه ها، خالقیت هــای 
محرک های  ورزشــی،  استعدادهای 
مذهبــی و ایدئولوژیک و غیــره... را 
نیز در بر می گیــرد. با همین تعبیر 
مدرن اســت کــه از »ژئوپولیتیک 
پول هــا«، »ژئوپولیتیک ورزش« و یا 
»ژئوپولیتیک اسالمی« سخن به میان 

می آید.
طی یک ســال گذشــته ظهــور و 
کرونا  جهانی  همه گیری  پیشــروی 
به گونه ای محســوس بر شکل بندی 
روابط بین المللی تأثیر گذاشته است. 
از ســوی دیگر بحران بهداشــتی به 
عرصه تازه ای برای زورآزمایی قدرت ها 
در صحنه جهانی بدل شده و، از این 
دیدگاه، جای تازه ای را در بررسی های 
»ژئوپولیتیک« به خود اختصاص داده 

است.
در واقــع این همه گیــری جهانی و 
پیامدهــای اقتصادی و سیاســی و 
اجتماعــی آن، به دلیــل تأثیرهای 
عمیق آن بر جوامع انســانی و روابط 
بین المللــی، به احتمــال قریب به 
یقیــن در رده رویدادهای معروف به 
»دوران ساز« جای خواهد گرفت. امروز 
قدرت های جهانی و حتی منطقه ای بر 
ســر مهار این همه گیری جهانی و یا 
عرضه واکسن برای مقابله با آن رقابت 
می کنند و دانش »ژئوپولیتیک« نیز، 
در تعبیر مدرن آن، طبعاً به بررســی 

این رقابت تازه عالقه نشان می دهد.

در ایــن جا مــا تنها بــه ۱0 مورد 
از تأثیرگــذاری ویــروس کرونــا بر 
شکل بندی روابط بین المللی و رقابت 
میان قدرت ها اشــاره می کنیم با این 
تأکید که این تنها مشــتی از خروار 
اســت و پیامدهای ایــن رویداد در 
سال های آینده بیشتر شناخته خواهد 

شد.

۱( جمهــوری خلق چین به احتمال 
قریب به یقین زادگاه بحران بهداشتی 
عظیمی است که کرونا تقریباً در سر 
تا سر کره زمین به وجود آورده است. 
عدم شفافیت در خبررسانی، که ذاتی 
دیکتاتوری هاســت، در این مصیبت 
نقشی مهم ایفا کرده است. با این همه 
چیــن و نیز بخش بســیار بزرگی از 
منطقه آسیایی اقیانوس آرام در مهار 
کرونا و بازگشت به زندگی عادی، به 
گونه ای چشمگیر، از اروپا و آمریکا جلو 

افتاده اند.
تصادفی نیســت که »مجمع جهانی 
اقتصاد« که هر سال در ماه ژانویه در 
داووس سوئیس برگزار می شد، امسال 

به سنگاپور نقل مکان می کند. شماری 
از صاحب نظران ایــن جابه جایی را 
نشانه اعتماد روز افزون این مجمع به 
آسیا ارزیابی می کنند. آیا کوچ داووس 
به ســنگاپور در ســال 202۱ به آن 
معناست که »مجمع جهانی اقتصاد«، 
پرچم دار سرمایه داری و جهانی شدن، 
از این پس به آســیا بیــش از اروپا 

اطمینان دارد؟

2( کرونــا و پیامدهای آن به احتمال 
فــراوان بــر سرنوشــت انتخابــات 
ریاســت جمهوری در ایاالت متحده 
آمریکا تأثیر گذاشته است. اگر بحران 
بهداشتی نمی بود، تولید داخلی آمریکا 
فرو نمی ریخت و بازار کار این کشور 
دچار تزلزل نمی شد، آیا دونالد ترامپ 
انتخابات ریاســت جمهوری را به جو 

بایدن می باخت؟
با توجه به شکاف بزرگی که بین مواضع 
دموکرات ها و جمهوری خواهان بر سر 
مدیریت روابط بین المللی وجود دارد، 
تردید نمی توان داشت که جابه جایی 
در رأس مهم ترین قــدرت نظامی و 
اقتصادی جهان بســیاری از داده ها 
را در نظــام جهانی دگرگون می کند، 
از روابــط میان دو ســوی اقیانوس 
اطلس گرفته تا نقش ســازمان های 
بین المللی و مسائل زیست محیطی و 
نقش واشینگتن در منطقه خاورمیانه 
از جملــه در رابطه با ایــران... نقش 
غیرمســتقیم کرونا در ایجــاد این 

دگرگونی ها را نباید دست کم گرفت.

بــر  مصیبت هایــش  و  کرونــا   )۳
سیاســت های اقتصــادی در جهان، 
به ویژه در دنیای پیشــرفته، به شدت 
تأثیر گذاشت. پیش از این همه گیری 

جهانی، هدف اصلی بانک های مرکزی 
در آمریکا، انگلســتان، منطقه یورو و 
بســیاری دیگر از قطب های نیرومند 
اقتصادی، جلوگیری از بروز تنش های 
تورمی از راه مبارزه با »پول پاشــی« 
و کنتــرل نقدینگــی بــود. با ظهور 
پاندمی، فروریزی رشــد اقتصادی و 
گسترش بیکاری، تزریق انبوه پول در 
شریان های اقتصادی برای کمک به 
بیکاران و نجات مالباختگان به هدف 
اصلی دولت ها بدل شد و حتی کشور 
سخت گیری چون آلمان اجازه داد که 
بانک مرکزی اروپا در ســرازیر کردن 
انبوه یورو بــه بازارها لحظه ای تردید 

نکند.
تــالش برای دســتیابی بــه بودجه 
متعادل، که پیش از پاندمی در مرکز 
سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا جای 
داشت، زیر تأثیر همه گیری جهانی و 
در انتظار روزهای بهتر، به فراموشی 
سپرده شد. پرسش بزرگی که در حال 
حاضر شمار زیادی از اقتصاددانان را 
به خود مشغول کرده چنین است: آیا 
تورم بعد از حدود ۳5 ســال بار دیگر 

به اقتصادهای پیشرفته باز می گردد؟

۴( اتحادیه اروپا زیر فشار همه گیری 
جهانــی و پیامدهای اقتصادی آن به 
مجموعه ای منسجم تر و متحدتر بدل 
شد. در پی مدتی تأخیر و پراکندگی 
که باعث شد ایتالیا به عنوان مهم ترین 
قربانی »کووید-۱۹« تنها بماند، 2۷ 
کشــور عضو اتحادیه اروپــا به خود 
آمدند و مکانیسم های تازه ای را برای 

همکاری های مالی ابداع کردند.
در واقع بحران بهداشــتی باعث شد 
اروپا متحدتر بشود و تردیدی نیست 
که با استقرار جو بایدن در کاخ سفید 

این همه گیری جهانی و پیامدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن، 
به دلیل تأثیرهای عمیق آن بر جوامع انسانی و روابط بین المللی، به 
احتمال قریب به یقین در رده رویدادهای معروف به »دوران ساز« جای 
خواهد گرفت. امروز قدرت های جهانی و حتی منطقه ای بر سر مهار این 
همه گیری جهانی و یا عرضه واکسن برای مقابله با آن رقابت می کنند 
و دانش »ژئوپولیتیک« نیز، در تعبیر مدرن آن، طبعاً به بررسی این 

رقابت تازه عالقه نشان می دهد.
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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 نیکوکاری یارا« 

»بنیاد نیکوکاری یارا« از دهم دسامبر 2020 رسماً 
فعالیت خود را آغاز کرد.

  یارا ، به  شکل گروهی غیرانتفاعی و با نام انگلیسِی  
  Yaaraa Women’s Aid Non-Profit Society 

   در استان بی سی کانادا به ثبت رسیده است. هدف و 
برنامۀ ما در راستای جذب کمک های مالی نیکوکاران 
برای زنانی تهیدست در ایران است که خودسرپرست 
یا سرپرست خانوارند. شیوۀ هزینه کردن کمک ها با 
چشم انداز »به توانمندسازی آنان با آموزش مهارت ها 
و کارآفرینی« است، اما نخست به آن ها که در میانُه 
بحران اند و نیاز فوری دارند، کمک مالی نیز خواهیم 
رساند. در کنار هدف فوق، با کمک داوطلبان »یارا«، 

زنان مددجویی  که با مشکالت زندگی جدید در اینجا 
روبرو هستند  را  تنها نخواهیم گذاشت.  کمک مالی تنها  
برای زنانی  نیازمند درایران است و همدلی ، همرا هی ما 
وآشنا کردن آنان  با خدمات دولتی  برای زنان مددجوی 
اینجاست.  ارزشها واصول بنیادی یارا  و  شیوه کار آن: 
گرچه نیکوکاری را از خانه، خانُه پدری امان ، ایران، 

آغاز می کنیم اما دوردستها را هم می بینیم وبه آنها نیز 
Think globally, act locally        می اندیشیم

 *توجه به  حقوق  انسانی وشهروندی  محرومان ، 
اهمیت به حفظ کرامت آنان ،  احترام  به  استقالل حامی  

در انتخاب موضوع کمک،    * جدائی بنیاد از هر مرام 
ومسلک ومذ هب وسیاست  و استواری آن تنها برپایه   
امور خیریه.  در نظرگرفتن   موازین قانونی کانادا ،  از 

اصول مایند * در شفافیت حسابها وگزارش دهی مرتب 
هزینه هاهم خواهیم کوشید.  

*  در مورد شیوه ها ،  همانطور که از اسم یارا ، به معنی 
توانا برمی آید ، چشم انداز وکوشش ما بر پیش گرفتن 

روشهائی که به آگاهی، رشد   بیشتر و افزایش اعتماد به 
نفس و مهارت ها و توانائی هایشان بیفزاید  . درین موارد  
جمله  معروفی هست که بکوشیم تا بجای روزانه ماهی 

دادن به آنها ، ماهیگیری ، یادشان دهیم .
از شما دعوت به همدلی، همفکری و همراهی می کنیم.

  هیئت امنای »بنیاد نیکوکاری یارا : نازنین حبیب الهی، 
مینا سبزواری، روشنک شریفی،

 فرهاد صوفی، سیما غفازاده
راه های آشنائی و ارتباط با ما:  تلفن: 60۴۹80۴6۷8
yaaraavancouver@gmail.com  :آدرس ایمیل

Yaaraa.Vancouver :صفحۀ فیسبوکی
 YaaraaVancouver :کانال تلگرامی

 آئین نو بسازیم ! کریسمس است !

   بیائید بجای رد وبدل کردن اشیاوکاالها به یکدیگر ، 
مهرومحّبتی نثار  هم کنیم ، از جنس نور !

پَرتُوش برتهیدست شده ای درایران هم  می تابد .
 چه  خوب ! چه نیک !

برای هدیه دادن به یکدیگر  از راه  کمک به خیریه، 
 شما می توانید از ده دالر به باال را به این ایمیل  ای 
yaaraavancouver@gmail.com : ترانسفر کنید

 دو پی نوشت:
پی نو شت ۱: اگر شما  از مهربانانی هستید که مایلید 

کارت کریسمسی از ما  با  ذکر مبلغ اهدائی تان  
دریافت کنید ، لطفا آدرس ایمیلتان را بفرستید

پی نوشت 2:   پی نوشت 2 نداریم !
merry Christmas

 مینا سبزواری  60۴۹80۴6۷8   
 از طرف بنیاد نیکوکاری یارا

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی

 برگزار میکند:
جلسه ویژه بانوان متخصص مهاجردر کانادا

داستان موفقیت مهاجرین را از زبان آنها بشنوید
این برنامه فرصتی است برای یادگیری، گسترش شبکه 

ارتباطی و تبادل نظر
محتوای جلسه: * مسیر مهاجرت، گرفتن گواهینامه 

 ،PMP مدیریت حرفه ای پروژه
 ، PENG اخذ مدرک مهندسی حرفه ای در کانادا *

رمز استخدام در مشاغل دولتی
سه شنبه ۱2 ژانویه ساعت ۴ تا 6 بعدازظهر

 بصورت آنالین 
بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ، لطفا ثبت نام 

فرمایید لطفا نام کامل و شماره تلفن خود را بگذارید و یا 
ایمیل فرمایید:

Shady Ashtari; call 6049882931 ext 263 or
Email to: shadya@nsms.ca

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

واشــینگتن، با توجه به گرایش های 
رئیس جمهــور منتخــب آمریکا به 
ســود وحدت اروپا، همبستگی میان 
اروپاییان به احتمال زیاد ببش از بیش 

تحکیم خواهد شد.

5( در عــوض، انگلســتان کــه بعد 
از همه پرســی 20۱6 »برگزیــت« 
را برگزیــد، در آخریــن مراحل جدا 
شــدن از اتحادیه اروپا خود را بیش 
از پیــش تنها احســاس می کند. در 
واقع ســردمداران »برگزیت« امیدوار 
بودند که تداوم حضور دونالد ترامپ 
در کاخ سفید بتواند روابط استوارتری 
را میان لندن و واشــینگتن به وجود 
آورد، به ویژه از آن رو که رئیس جمهور 
کنونی آمریکا با اتحادیه اروپا میانه ای 

ندارد.
شکست آقای ترامپ این چشم انداز را 
بر هم زد و انگلســتان که خود یکی 
از مهم ترین قربانیان کرونا است، دور 
آخر مذاکرات دشوار خود با اروپا را در 
شرایطی دردناک پیش می برد. ایجاد 
روابط ممتاز با آمریکا و بدل شدن به 
»ســنگاپور اروپا«، در شرایط کنونی، 
برای انگلستان به رؤیایی ناممکن بدل 

شده است.

6( کرونا زمینه گسترش فقر مطلق 
را در جهــان فراهــم آورد. در واقع 
از دهه پایانی قرن بیســتم تا پیش 
از ظهــور همه گیری جهانی، شــمار 
فقیران مطلق )کسانی که با کمتر از 
۱.۹0 دالر در روز زندگــی می کنند( 
در جهان رو بــه کاهش می رفت. به 
ویژه زیر تأثیر پیشرفت های اقتصادی 
که بخش بزرگی از قاره آسیا را در بر 

گرفت، کرونا این فرآیند را بر هم زد.
بر پایه ارزیابی بانک جهانی، بیماری 
کرونا و پیآمدهــای آن باعث خواهد 
شد که تا پایان ســال 202۱ حدود 
۱50 میلیون نفر بر شمار قربانیان فقر 
مطلق در جهان افزوده شود. تردیدی 
نیست که این رویداد سطح تنش های 
اجتماعی و سیاســی را در شماری از 

مناطق جهان باال خواهد برد.

۷( همه گیری جهانی کرونا و الزامات 
مقابله بــا آن زندگی اقتصادی و نوع 
رابطه انســان ها را با محیط کارشان 
دگرگون کرد. زیستن در قرنطینه و 
محدود شدن جابه جایی و شهربندان 
)الک داون(، »دور کاری« را به شدت 
گسترش داد و فناوری های ارتباطی 
و اطالعاتی را بــه ابزارهای غیر قابل 
پرهیز برای اشتغال و تأمین معیشت 

بدل کرد.
این تحــول طبعاً بر شــکل زندگی 
انســان ها، انتخاب محــل زندگی و 
چگونگی جابه جا شدن شان به شدت 
تأثیر می گذارد و شکل تازه ای از توزیع 
جمعیت در سطح ســرزمین ها را به 

وجود می آورد.

8( در پی بحران بهداشتی و فرو رفتن 
اقتصادها در گرداب قرنطینه، بعضی 
از غول های اقتصادی جهان، از جمله 
در بخش هایی چون هواپیماســازی 
و حمل ونقل هوایی، با دشــواری های 
بزرگ روبه رو شــدند. در عوض شمار 
دیگری از واحدهای تولیدی همچون 
آمازون و زوم و نیز بعضی شرکت های 
داروســازی به اوج قدرت و شــوکت 
رسیدند و بهای سهام شان در بورس 

سر به فلک کشید.
تردیدی نیست که کرونا شکل بندی 
تازه ای را در جغرافیای اقتصادی جهان 
به وجود می آورد و چشــم اندازهای 
تــازه ای را بــرای ســرمایه گذاری و 
نوآوری ایجاد می کنــد، ضمن آنکه 
برخی از فعالیت هــا را نیز تا مرز فنا 

پیش می برد.

۹( در فضای بر آمده از گسترش کرونا، 
فراهم آوردن واکسن برای مقابله با آن 
نیز عرصــه تازه ای را برای یک رقابت 
ژئوپولیتیک بی سابقه به وجود آورده 
اســت. دو البراتور پیشــرو در عرضه 
برای  قابل اطمینــان  واکســن های 
مبارزه با کووید )فایزر و مدرنا( و نیز 
استارت آپ آلمانی بایون تک به آمریکا 
و اروپا امکان دادند ضعف های خود را 

در جلوگیری از گسترش همه گیری 
جهانی تا اندازه ای جبران کنند.

دیگر قدرت ها نیز بی کار ننشسته اند و 
تالش می کنند از واکسن ضد کرونا به 
عنوان نماد قدرت در صحنه جهانی 
اســتفاده کنند. تصادفی نیست که 
مؤسسه تحقیقاتی روسی به نام گامالیا 
برای واکســن خود نام »اسپوتنیک 
پنج« را انتخاب کــرده، به یاد اقمار 
مصنوعی که در شــوروی سابق و در 
دوران جنگ ســرد به منظور رقابت 
با آمریکا به آسمان پرتاب می شدند. 
در ایــن زمینــه چین بــا تکیه بر 
داروسازی همچون  واحدهای عظیم 
سینوواک و ســینوفارم واکسن های 
ضد »کوویــد-۱۹« را بــه ابزارهای 

ژئوپولیتیک بدل کرده است.

۱0( بحران بهداشتی زاییده همه گیری 
جهانی کرونا عرصه تازه ای را نیز برای 
رقابــت میان نظام های سیاســی در 
جهان به وجود آورده است. دو طرف 
اصلی این رقابت الگوی لیبرال غربی و 

الگوی آمرانه چینی است.
جمهــوری خلق چین کــه به عنوان 
جهانــی  همه گیــری  سرچشــمه 
»کووید-۱۹« در جهان شناخته شده، 
امروز در نقش مدعی و طلبکار ظاهر 
شده و تالش می کند از موفقیت خود 
در مهار کرونا علیه دموکراســی های 
غربی استفاده کند. چین برای فروش 
واکســن های خود به بهایی نســبتاً 
ارزان با شــمار زیادی از کشــورها از 
جمله اندونزی، امارات متحده عربی 
و مراکش قراردادهای دو جانبه امضا 

کرده است.
با اســتفاده از »دیپلماسی واکسن«، 
رهبران پکن به شماری از کشورهای 
فقیــر از جملــه در آفریقــا پیــام 
می فرســتند که تنها راه نجات آن ها 
پیروی از الگوی توســعه ای است که 
نظام سیاسی چین، با تکیه بر حزب 
واحــد و ایدئولوژی توتالیتر، برگزیده 

است.
فریدون خاوند- تحلیلگر اقتصادی و 

استاد اقتصاد در فرانسه

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com
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امروز در تاريخ قاب امروز

 سرايه

پرندگان دريايى در سواحل بوشهر/ عكس از : عباس حيدرى

ساري جمعه15دي

راه پيمايي شنبه به رهبري امام خميني
نئوفلـ  لوشاتوـ  خبرگزاري فرانسهـ  اطرافيان حضرت 
آيت اهللا خميني در نئوفلـ  لو شـــاتو تأكيد كردند كه نظاميان 
ايراني جرأت نخواهند كرد با بازگشت رهبر شيعيان به تهران 
مخالفت كنند. امام خميني ديـــروز تصميم گرفتند پس از 

پانزده سال تبعيد به ايران بازگردند. 
به اعتقاد ناظران يكي از عللي موجب شد، رهبر شيعيان 
تصميم به بازگشت بگيرند ترس از يك كودتاي نظامي در 
صورت طوالني شدن اقامت ايشان در خارج از كشور بوده 
است. نزديكان حضرت آيت اله اظهار داشتند كه ايشان قبل 
از آنكه تصميم به بازگشت به ايران بگيرند هيچگونه تماسي 
با دولت شاپور بختيار نگرفته اند. فرداي روز ورود حضرت 
آيت اهللا به تهران يعني شنبه آينده يك راه پيمايي ديگر در تهران 
برگزار خواهد شد و گفته مي شود كه رهبر شيعيان نيز در آن 

شركت خواهند كرد. 
شاه خشمگين است

نيويوركـ  آسوشـــيتدپرسـ  يكي از دوستان نزديك 
شاه ايران به هفته  نامه آمريكايي نيوز ويك گفته است كه سفر 
پيش بيني شـــده به اياالت متحده اگر كامًال لغو نشده باشد 
المحاله به تعويق افتاده است. هفته  نامه نيوزويك مي نويسد شاه 
از مصاحبه اخير جيمي كارتر رئيس جمهوري آمريكا كه طي 
آن به آيت اهللا خميني در مورد دولت كنوني ايران متوسل شده 

بود خشمگين است. 
شاه از سياست كارتر نااميد شده است

آسوانـ  آسوشيتدپرسـ  رويترـ  شاه ايران امروز با بدرقه 
رسمي انور سادات رئيس جمهوري مصر اين كشور را به دنبال 
يك توقف يك هفته اي ترك مي كند گرچه از مقصد بعدي 
وي سخني به ميان نيامده است اما با توجه به دعوتي كه ملك 
حسن دوم از وي و ملكه به عمل آورده انتظار مي رود از اسوان 
به رباط برود. جرالد فورد رئيس جمهور سابق آمريكا كه در 
آسوان با شاه مذاكراتي داشته است در اسرائيل گفته است كه 

شاه از اقدام هاي دولت كارتر نااميد شده است. 
رئيس ايل قشقايي وارد شهرضا شد

شهرضاـ  «ناصر قشـــقائي» رئيس ايل بزرگ قشقائي 
و عضو جبهه ملي ايران كه از 25 ســـال پيش در تبعيد به سر 
مي برد، مقارن ســـاعت 3 بعد از ظهر ديروز در ميان استقبال 
متجاوز از 50 هزار نفر از مردم شـــهرضا و ايالت قشقايي و 

سميرم، وارد اين شهر شد. 
در مسير راه، دهها گاو و گوسفند به مناسبت ورود ناصر 
قشقائي قرباني شـــد. در ميدان بزرگ شهرضا يكي از اهالي 
طي ســـخناني خير مقدم گفت. آنگاه ناصر قشقايي نهضت 
ملت ايران را به رهبري امام خميني مورد ستايش قرار داد و 
در ميان فريادهاي «درود بر خمينيـ  سالم بر مجاهد» مردم به 

مهمانسراي شهر رفت. 
حزب توده از شوراي انقالب اسالمي حمايت مي كند

پاريسـ  خبرگزاري فرانسهـ  حزب توده ايران با انتشار 
بيانيه اي در پاريس اعالم داشت كه ابتكار آيت اهللا خميني را 
براي تشكيل يك شوراي انقالب اسالمي تأييد كرده است. 

در اعالميه  آمده است كه برنامه سياسي آيت اهللا خميني 
در مرحله كنوني براي پيشرفت جامعه ايران با برنامه حزب 

توده «مطابقت» دارد. 
ايران خريد اسلحه از انگليس را متوقف ساخت

لندنـ  آسوشيتدپرسـ  دولت بختيار مذاكره در مورد 
يك معامله 2 ميليارد دالري تسليحاتي با انگلستان را متوقف 
كرد. قبًال مذاكراتي با انگلســـتان صورت گرفته بود كه اين 
كشور براي ايران صنايع نظامي ايجاد كند. با اين اقدام دولت 
ايران، انگلستان معامالت تسليحاتي را كه ساالنه 600 ميليون 

دالر مي شود از دست خواهد داد. 
قره باغي: ارتش كودتا نمي كند

ارتش شاهنشـــاهي كه براي حفظ قانون اساسي ايران 
قســـم خورده است با تمام قدرت از دولت قانوني پشتيباني

 مي كند. 
ارتشـــبد عباس قره باغي رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران 
امروز در يك مصاحبه مطبوعاتي ضمن اعالم كردن مطلب 
فوق اضافه كرد: همانطوري كه قبًال قويا اعالم شـــد، ارتش 
كودتا نخواهد كرد، و هيچ گونـــه برنامه ريزي براي اين كار 
صورت نگرفته است، بلكه وظيفه ارتش اجراي قانون اساسي

 است. 
تدارك استقبال باشكوه قرن

ايران آماده پذيرايي پرشكوه از امام خميني مي شود. با 
آنكه در پاريس چند بار از سوي نزديكان امام خميني و خود 
ايشان از جمعه به عنوان تاريخ قطعي سفر ياد شده است ولي 
هنوز براي مردم غيرقابل باور است كه امام را پس از پانزده سال 

در ميان خود داشته باشند. 
آنچه محافل رسمي دولتي را شگفت زده كرده است به 
جلو افتادن تاريخ سفر حضرت آيت اهللا العظمي خميني است. 

در اين مورد نگراني هايي نيز ابراز مي شود. 

پيام پاپ به شاه عباس
دوم بهمن 1001 شاه عباس يكم نامه پاپ پل پنجم را 
كه با يك پيك ويژه ارسال شده بود دريافت كرد كه در آن پاپ 
با هدف تشديد خصومت ميان ايران و عثماني، وعده هرگونه 
كمك از جمله كمك نظامي به شـــاه عباس داده بود. دولت 
عثماني در اروپا براي كشـــورهاي مسيحي يك خطر بزرگ

 بود. 
پاسخ شاه عباس به پيام پاپ، به دست گريگوري پانزدهم 
رسيد زيرا كه هنگام بازگشت فرستاده واتيكان به رم، پاپ پل 
پنجم فوت شده بود.فرستاده پاپ در گزارش خود اضافه كرده 
است كه در ضديت شاه عباس با دولت عثماني ترديد ندارد، 
ولي گمان نمي رود كه به خاطر ماـ  مسيحيان و هر زمان كه ما 
بخواهيم با عثماني وارد جنگ شود. او مردي باهوش و آگاه، و 
از اوضاع اروپا كامال با خبر است و مي داند كه در قبال مسائل 
خليج فارس، چگونه از يك دولت اروپايي بر ضد دولت ديگر 

استفاده كند.
اعالم جمهورى در مهاباد

دوم بهمـــن 1324 قاضي محمد با اطمينان از حمايت 
نيروهاي شوروي كه هنوز شمال غربي ايران را در اشغال نظامي 
داشتند و كمك هاي مالي و سازماني آن دولت، در شهر مهاباد 

جمهوري اعالم و نخست وزير تعيين كرد. 
درپي خروج نيروهاي شـــوروي از شمال غربي ايران، 
واحدهاي ارتش ايران كه نيروهاي شـــوروي قبال در قزوين 
مانع حركت آنها به سوي شمال غربي وطن خود شده بودند 
پس از پايان دادن به غائله گروه جعفر پيشـــه وري در تبريز، 
24 آذر 1325 وارد مهاباد شدند، قاضي محمد و تني چند از 
همدستانش (ازجمله سيف قاضي و صدر قاضي) دستگير 
شدند و بعدا پس از محاكمه در دادگاه سيّار نظامي، در23 دي 
ماه به جرم شورش مســـلحانه و تجزيه گوشه اي از كشور 
محكوم به مرگ و دهم فروردين 1326 در ميدان اصلي شهر 

مهاباد اعدام شدند.
ايجاد سازمان تأمين اجتماعى در ايران

دوم بهمن 1331 دكتر محمـــد مصدق رئيس دولت 
وقت در يك اعالميه تاريخى، دستور تاسيس فوري سازمان 
بيمه هاي اجتماعـــي را در ايران كـــه از ابتكارهاي وي به 
منظور تامين رفـــاه عمومي و رفع نگرانى در دوران پيرىـ  با 
برخوردارى از مزاياى بازنشســـتگىـ  بشمار مي رود صادر

 كرد.
 اين تشـــكيالت كه در آغاز كار، ســـازمان بيمه هاى 
اجتماعى كارگران عنوان داشت بعدا به «تامين اجتماعى» تغيير 

نام داده شد.

خرابات است و ما سرمست و ساقى جام مى بر دست

حيـــات جـــاودان يابـــى از آن آب و هواى ما
در ميخانه بگشـــادند و داد عاشـــقان دادند

بـــه حمداهللا اجابت شـــد دعـــاى كدخداى ما

حريـــف دردمندانيم و ُدرد درد مى نوشـــيم
بـــه مـــا ده ُدردى دردش كه آن باشـــد دواى ما

چه خوش ذوقيست   ذوق ما   كه عالم    ذوق از او يابند
نـــواى عالمى بخشـــد نـــواى بى نـــواى ما

شاه نعمت اهللا ولى
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چهل سال پيش در همين روز
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 2 بهمن ماه 1357 

(برابر با 23 صفر 1399، 22 ژانويه 1979) نقل شده است

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 - بیمــاری لقــوه و لرزش اندام ها- ســبکی در معمــاری اروپای 

باختری
2-  مختلط- مشکین شهر سابق- روستایی دیدنی در شهرستان »سروآباد«

3-  کسی که به دوست خود کمک کند- خودداری از پرداخت وجه چک- کابوس
4-  نمونه نمایشی- فاش کردن- تفاله چغندر- تعجب خان

5-  شله- حرکت آونگی داشتن- ماده ای در برگ چای
6-  ساعت سوئیسی- پیغام- دایره

7-  الهه هندو- همسر اسکندر- اندیشه ها
8-  غل و غش دارد- جوش ریز بدن- عددی دو رقمی

9-  سرباز زدن- عنکبوت- خوشبو
10-  چاشنی گوجه ای- وسیله گرم کردن و جوشاندن آب- فرستادن

11-  گلیم ضخیم- خانه ها- غرور
12-  حرف یونانی- رفع کننده و بردارنده- حرف فاصله انداز- چربی مخلوط

13-  اثری از پلوتوس- اصالح کردن- آیین های سنتی
14-  طرد شده- نوبت نمایش فیلم- عادت زن باردار

15-  پایه گذار روانکاوی- اصطالحی 
در دانش مردم شناسی

 عمودي:
1- مکتب و روشی که توسط ادموند 

هوسرل پایه گذاری شد- جهت
درختــی  خشــک-  راحتــی-    -2

بی میوه
3-  رونــده- چنــد رئیس- ســاز میز 

مانند
4-  بهر آمادگی آن را بندند- کاست 

صوتی- همگی- ضد خوبی
5-  اتاق زندانی- 10 هزار متر مربع- 

مرد سست و ضعیف
6-  رشــته اتصــال پارچه هــا- خالق 

رمان »دوستان«- نام پسرانه
شــرکت  نــوروزی-  حــرف    -7
واحــد  بریتانیایــی-  خودروســازی 

مسافت قدیمی
8-  پخــش همراه- قومــی در زمان 

هخامنشیان- کارشناس ساختمان
9-  داستان کوتاه- مکتب ادبی- مزه 

سریع
10-  زبــان اروپایــی- گوی هــا- ثلث 

عدد نه
سیســتم  فهرســت-  گدایــی-    -11

نمایش رنگی
چوپــان-  دریــا-  بخشــش-    -12

شهری در آلمان
13-  ســبزی مقوی معده- آبسنگ 

حلقوی- شالوده
مــاه  بــزرگ-  زنــگ  یگانــه-    -14

سریانی
15-  مردمک چشــم- اثر زیگموند 

موریچ

حل جدول ويژه شماره  6979

   افقي:
1 - گلر- زد و بند

2-  بانگ- سیاره بهرام- ثروت ها
3-  میمون آدم نما- گفت وگوی در گوشی- دختر خوش خبر!

4-  چراگاه عشایر- کالمی برای شگفتی- الهه نگهبان شهر آتن- طپانچه
5-  حرف ندا- یار و یاور- بی پروایی

6-  شناگر و غواص- حاال- حرف نفی
7-  محوطه روباز کشتی- وسیله ای ورزشی در اسکله- از تقسیمات کشوری

8-  ملیح و جذاب- نیروگاه حرارتی استان مازندران- شهرت طلب
9-  کالم پرسش- قطعه موسیقی چهاربخشی- وطن

10-  دختر- خوراک کفش- گیاه زینت ترشی
11-  نهایت- چست و چابک- خاندان

12-  آغوش- پول چین- یازده!- پل
13-  تخت- سراینده نکات- برادر

14-  مرکز خرید و فروش- درون- سنگ انداز
15-  ورزشی شبیه بیس بال- کدر شدن عدسی چشم

 عمودي:
1-  مجــری مســابقه در حال 
ســه«-  در  »هفــت  پخــش 

سنگین نیست
2-  پوشــش زنانــه- پرچم- 

برادر به زبان لری و مازنی
3-  بارکش شهری- کیمیای 

دیار غربت- طبیعی، ذاتی
گنــگ،  قبــال-  مقابــل،    -4
مجهول- تعجب خانم ها- 

موسیقی اعتراضی
5-  نــور کــم- شــاعر ایرانــی 

سده چهارم- برهنه
6-  نیز- بیرون- نوشته شده

7-  مرکــز کشــور ســوئیس- 
بازتاب ارزیابی یا برآورد یک 
فــرد از ارزش های خود- نام 

دخترانه
8-  آفرینش- سازمان اقتصادی 

منطقه ای- بخشی از رود
9-  تکبر- کاتالیزور- گوشت 

خالص
10-  عتیقــه- شــب طوالنــی 

سال- قوم کم حرف
و  محکــم  بــار-  لنگــه    -11

پایدار- بی رونق
12-  نوعی جنگ افــزار- وزغ- 
غذایی با تخم مرغ- جمع رأی

13-  شــهری زیبــا در اســتان 
لرستان- بوی خوش- دیوار

و  گویــش  میــوه خــام-    -14
شیوه گفتار- نام ها

خلفــای  از  کمیــت-    -15
عباسی

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6980
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 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
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چرا عصبانی هستیم؟
پرخاشگری اين روزهای ما يک مسأله روانشناختی است يا اجتماعی؟

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

اون  داشـــتی  شـــعور  ذره  یـــک  »اگـــر 
تـــوی  کیفـــت  طرف ترمی ایســـتادی، 
چشـــمم فرو نره، واگن به این بزرگی!«، 
»آخـــه مگه کوری ایـــن وری می پیچی؟ 
رانندگـــی بلد نیســـتی، بگو بلد نیســـتم 
دیگه هزار سالت شده.«، »چقدر حرف 
می زنی ما کـــه گناهی نداریم حرفای تو 
رو تحمـــل کنیم. دهنـــت رو ببندی هم 
اتفاقـــی نمی افته، برس خونه ات حرف 

بزن!«
این ها مکالماتی اســـت که فقط درچند 
شـــهر  ســـطح  در  آمـــدم  و  رفـــت  روز 
می شـــنوم. بماند نزاع هـــای خیابانی و 
دســـت بـــه یقه شـــدن که در ایـــن هفته 
کم نمی بینیـــم. اصاًل چرا راه دور برویم 
حتمـــاً هرکدامتـــان عضـــو یک شـــبکه 
اجتماعی هســـتید؛ درهمین شـــبکه ها 
چقدر شـــاهد دعوا و جنجـــال بوده اید؟ 
اینکـــه نظرتـــان را بگوییـــد و بعـــد بـــا 
واکنش هـــای تنـــد و گاه خیلـــی خشـــن 
مواجه شوید تا جایی که ممکن است از 
خودتان بپرســـید من که چیزی نگفتم، 
چرا همـــه اینقـــدر ناراحـــت وعصبانی 

شده اند؟
راستی هیچوقت از خودتان پرسیده اید، 
دلیـــل ایـــن همـــه عصبانیت و خشـــم 
چیســـت و چطـــور می توانیـــم مهارش 
ایـــن قدرعصبانی  کنیـــم؟ چـــرا همـــه  

هستیم؟
محمد 28 ساله اســـت به قول خودش 
یکـــی از عصبانی هـــای معـــروف ایـــن 
روزهاســـت: »می دانـــی تـــا همین چند 
وقـــت پیـــش مـــن آدم آرامی بـــودم و 

آدمهایـــی  ازعصبانی تریـــن  یکـــی  االن 
که در زندگـــی می شناســـی؟ گاهی فکر 
می کنم ما که نســـبت به پدر بزرگ ها و 
مادربزرگ هایمان کمتر نگرانی داریم، 
پـــس چـــرا اینقـــدر عصبانی هســـتیم؟ 
روزی نیســـت که از در خانه بیرون بیایم 
و شـــاهد دعـــوا و نزاعی نباشـــم؛ مترو، 
محـــل کارم و خیابـــان... گاهی با خودم 
فکر می کنم همه این خشم جمع شده 
درون مـــا اجتماعی اســـت، نـــه فردی. 
یعنی شـــرایط، ما را این طور پرخاشـــگر 
کرده. گاهی هم فکـــر می کنم این فقط 
توجیه اســـت و شـــاید ما راه های کنترل 
خشـــم را یـــاد نگرفته ایـــم، یعنـــی فکر 
کرده ایم همیشـــه با عصبانیت کارمان 
را راه می اندازیـــم. اما می دانم موضوع 
عصبانیـــت واقعـــاً موضوعی اســـت که 
همـــه مـــا را یـــک روز درگیـــر می کنـــد و 
همه می پرسیم چرا این همه عصبانی 

هستیم؟«
مونا 35 ســـاله اســـت و ایـــن روزها تازه 
شـــغلش را از دســـت داده: »موضـــوع 
روشـــن اســـت، آدم ها گرفتارند. نیاز ها 
و خواسته هاشـــان از زندگی زیاد اســـت 
و هراحســـاس ناکامـــی، خشـــم بـــه بار 
می آورد. از روزی که بیکار شدم وجودم 
پر ازخشم شده. حاال به نظر شما در این 
شـــرایط کارگاه کنترل خشـــم به کار من 
می آید یا داشتن شغل؟ راستش آنقدر 
این روزها الکی داد و بیداد راه می اندازم 
که خـــودم هـــم از خـــودم خجالت زده 
می شـــوم. مثـــاًل اگـــر ناچار باشـــم توی 
فروشـــگاه در صـــف بایســـتیم یـــا برای 
تماس تلفنی پشت خط بمانم، جیغ و 
داد می کنم و بعد یاد روزهایی می افتم 
کـــه منتقد آدم هایی مثـــل خودم بودم. 

گاهی احساس درماندگی، خشمگین و 
عصبانی  مان می کند.«

ســـارا اما از اینکه دائم تحت عصبانیت 
گالیه منـــد  می گیـــرد،  قـــرار  دیگـــران 
اســـت: »روزهایـــی هســـت کـــه خوب و 
خوش ســـر کار می آیم، یک اظهار نظر 
معمولـــی و عادی می کنم یا مثاًل شـــاد 
و خوشـــحال سر به ســـر بقیه می گذارم 
همـــکارم  ناگهـــان  بعـــد  می خنـــدم  و 
همه خشـــمش را ســـرم خالی می کند. 
مثـــاًل می گوید چـــرا وقتی همـــه مردم 
ناراحتند تو خوشـــحالی یا وقتی درباره 
یک لباس نظر می دهم به من می پرند 
که چقـــدر در این شـــرایط دلت خوش 
است. بعد که واکنش نشان می دهم از 
دور و بری هایم می شنوم واکنش نشان 
نـــده، اگر ایـــن جوری برخـــورد می کنند 
تحت فشـــارند! تو باید مالحظه شان را 
بکنی. من ســـؤالم این اســـت آیا وقتی 
آدمها عصبانی اند - حاال به هر دلیلی- 
می تواننـــد خشم شـــان را ســـر دیگران 
خالی کننـــد؟ یعنی بـــرای خالی کردن 
خشـــم مان اینکه تحت فشـــاریم واقعاً 

توجیه خوبی است؟«
کاوه مظفر، جامعه شناس در گفت و گو 
بـــا ما و در پاســـخ به این پرســـش که آیا 
ایرانی ها آســـتانه تحمل پایینی دارند یا 
اساســـاً مردم عصبانی هستند می گوید: 
»شـــکی نیســـت. همـــه مـــا دیده ایم به 
محـــض برخـــورد دو اتومبیـــل بـــه هم 
راننده هـــا پاییـــن می آینـــد و باهم دعوا 
عمیـــق  ریشـــه  این هـــا  امـــا  می  کننـــد. 
فرهنگی نـــدارد تا بر اســـاس آن به این 
جمع بنـــدی برســـیم که جامعـــه ایران 
عصبانی است. باید شرایط اجتماعی را 
که در آن زندگی می کنیم هم بسنجیم. 

درســـت اندازه ما غمگین می شوند اما 
یـــاد گرفته انـــد واکنش متفاوت نشـــان 
دهنـــد. درعین حـــال به ما اجـــازه داده 
شـــده داد بزنیـــم، خودمـــان را بزنیـــم 
حتی بد و بیراه بگوییم و... این موضوع 

فرهنگی است.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا فشارهای 
اجتماعی می تواند باعث پرخاشـــگری 
و خشم شـــود، می گویند: »دقیقاً همین 
طور اســـت و اینکه جامعه مـــا بازتولید 
خشـــم می کند، این از اعتقادات اساسی 
من اســـت. خیلی ها می آینـــد مدیریت 
خشـــم را یاد می گیرند اما فردا می بیند 
همسایه ماشـــینش را گذاشته جلوی در 
و رفتـــه، باران باریده و او به محل کارش 
نمی رســـد؛ دوبـــاره عصبانی می شـــود. 
می بیند ماشـــینی که برنامه ریزی کرده 
بود سه سال بعد بخرد 15 سال بعد هم 
نمی تواند بخرد و... اینها و دیگر عوامل 
اجتماعی، آدم ها را خشمگین می کند. 
مـــا بایـــد توقع مـــان را از انســـان ها واقع 
بینانه کنیم. نمی شـــود هرروز قیمت ها 
را دو برابـــر کنیم و بعد به مردم بگوییم 
خونســـرد باشید. ما باید فرآیند طبیعی 
را در جهان بپذیریم. ما قانون طبیعت 

را نمی توانیم تغییر بدهیم.«
او می گوید ما نمی توانیم با شـــعارهایی 
مثل »جامعه باید خونســـرد باشد« که 
به درد میتینگ های سیاســـی می خورد، 
جامعـــه را دعوت به آرامـــش کنیم. اما 
تفاوت انسان رشـــد یافته با انسان رشد 
نیافتـــه این اســـت کـــه شـــرایط را درک 
می کنـــد و بهتریـــن واکنـــش را انتخاب 
می کنـــد که بین ســـه مـــدل »تخریبی«، 
»احساســـی« و »حـــل مســـأله« اســـت. 
انســـان رشد یافته حل مسأله را انتخاب 
می کند و جامعـــه ما باید این را انتخاب 
کنـــد و از طریق آموزش، روش های حل 

مسأله را بیاموزد.
و  خشـــم  می گوینـــد،  هـــم  خیلی هـــا   
عصبانیت به خـــودی  خود بد نیســـت، 
فقـــط بایـــد بتوانیـــم مهـــارش کنیـــم و 
درموقع مناسب به کارش ببریم و اینکه 
همیشه عصبانی نباشیم. بیایید دوباره 
باخودمان مـــرور کنیم؛ چـــرا این روزها 

بیشتر اوقات عصبانی هستیم.

بعد از گذر از این ســـطح یعنی ســـطح 
اجتماعی می توانیم عصبانیت را فردی 
هـــم ببینیـــم؛ مثـــل شـــکلی از پرخاش 
و عصبانیـــت که ایـــن روزهـــا در فضای 
مجازی می بینیـــم و اینکه گاهی افراد از 
خشـــونت به عنوان ابـــزار کنترل دیگران 
اســـتفاده می کنند که می توانـــد آگاهانه 
یا نا آگاهانه باشـــد. یعنی فرد نمی داند 
کارهایش خشـــونت بار اســـت اما از آنها 

استفاده می کند.
نوع دیگر اما افرادی هستند که هدفمند 
خشـــونت می کنند تا بقیه را کنترل کنند 

و بـــا این کار احساســـات و خواســـته های 
دیگران را به سخره بگیرند. مثاًل یک روز 
که به محل کارتان می روید خوشـــحالید 
امـــا همکارتان تـــوی ذوقتـــان می زند یا 
رویکرد افراد را نسبت به مسائل مسخره 
می کند. گاهی این خشـــونت ها با خشم 
همراه است و گاه با سرزنش، قضاوت و 
حرف های تند. گاهی هم این خشونت ها 
شکل تهدید و فحاشی به خود می گیرد و 

کار به گالویزشدن می کشد.«
او پیشنهاد می دهد: »باید رفتارهایمان 
را با خودمان مرور کنیم اینکه حرفی که 

به دیگران زده ایم اگر کســـی همان را به 
خودمـــان می زد چه احساســـی در ما به 
وجود می آورد؟ اینکه آیا از واکنش نشان 
دادن و ابراز خشم نتیجه ای گرفته ایم؟ 
آیا همیشه می توانیم دستاوردهایی که 
دنبالش هستیم با پرخاشگری به دست 

بیاوریم؟«
سعید بهزادی فر، روانشناس اجتماعی 
هم در گفت و گـــو با ما می گویـــد: »ابتدا 
باید بین خشـــم و پرخاش تفاوت قائل 
شـــویم. آنچه شـــما درباره  اش صحبت 
می کنید پرخاش اســـت. مـــن معتقدم 

جوامع  با یکدیگر فرق دارند فرض کنید ما غربی ها را متهم می کنیم که 
به اندازه ما برای مرگ عزیزان شان ناراحت نمی شوند درحالیکه آنها هم 
درست اندازه ما غمگین می شوند اما یاد گرفته اند واکنش متفاوت نشان 

دهند. درعین حال به ما اجازه داده شده داد بزنیم، خودمان را بزنیم حتی 
بد و بیراه بگوییم و... این موضوع فرهنگی است

جامعـــه در این زمینـــه ناتوانـــی ندارد. 
ما از همان کودکی بـــه فرزندمان اجازه 
نمی دهیم که خشـــمگین باشند. خشم 
فی الوقـــع یـــک رفتار اســـت که دســـت 
خـــودت نیســـت و یک انتخاب نیســـت 
اما پرخاشگری انتخاب است. این ها در 
خانواده هـــا تفکیک نمی شـــود. مثاًل اگر 
بچه ای در خانـــواده بگوید من خواهرم 
را دوســـت نـــدارم، توبیخ می شـــود. اما 
این معنا ندارد فقط می توانیم بگوییم 

پرخاشگری نکن!«
به گفته ایـــن روانشـــناس آدم ها از نظر 
خشم و بروز پرخاشگری باهم متفاوتند، 
همان طور کـــه از نظر قـــد و رنگ باهم 
متفاوتنـــد. آســـتانه تحمـــل آدم ها هم 
متفاوت اســـت اما پرخاشگری داستان 
دیگـــری دارد و آموختنـــی اســـت: »در 
این زمینـــه جوامع با یکدیگر فرق دارند 
فرض کنید ما غربی ها را متهم می کنیم 
که به اندازه ما برای مرگ عزیزان شـــان 
ناراحت نمی شوند درحالی که آنها هم 
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امروز در تاريخ قاب امروز

 سرايه

پرندگان دريايى در سواحل بوشهر/ عكس از : عباس حيدرى

ساري جمعه15دي

راه پيمايي شنبه به رهبري امام خميني
نئوفلـ  لوشاتوـ  خبرگزاري فرانسهـ  اطرافيان حضرت 
آيت اهللا خميني در نئوفلـ  لو شـــاتو تأكيد كردند كه نظاميان 
ايراني جرأت نخواهند كرد با بازگشت رهبر شيعيان به تهران 
مخالفت كنند. امام خميني ديـــروز تصميم گرفتند پس از 

پانزده سال تبعيد به ايران بازگردند. 
به اعتقاد ناظران يكي از عللي موجب شد، رهبر شيعيان 
تصميم به بازگشت بگيرند ترس از يك كودتاي نظامي در 
صورت طوالني شدن اقامت ايشان در خارج از كشور بوده 
است. نزديكان حضرت آيت اله اظهار داشتند كه ايشان قبل 
از آنكه تصميم به بازگشت به ايران بگيرند هيچگونه تماسي 
با دولت شاپور بختيار نگرفته اند. فرداي روز ورود حضرت 
آيت اهللا به تهران يعني شنبه آينده يك راه پيمايي ديگر در تهران 
برگزار خواهد شد و گفته مي شود كه رهبر شيعيان نيز در آن 

شركت خواهند كرد. 
شاه خشمگين است

نيويوركـ  آسوشـــيتدپرسـ  يكي از دوستان نزديك 
شاه ايران به هفته  نامه آمريكايي نيوز ويك گفته است كه سفر 
پيش بيني شـــده به اياالت متحده اگر كامًال لغو نشده باشد 
المحاله به تعويق افتاده است. هفته  نامه نيوزويك مي نويسد شاه 
از مصاحبه اخير جيمي كارتر رئيس جمهوري آمريكا كه طي 
آن به آيت اهللا خميني در مورد دولت كنوني ايران متوسل شده 

بود خشمگين است. 
شاه از سياست كارتر نااميد شده است

آسوانـ  آسوشيتدپرسـ  رويترـ  شاه ايران امروز با بدرقه 
رسمي انور سادات رئيس جمهوري مصر اين كشور را به دنبال 
يك توقف يك هفته اي ترك مي كند گرچه از مقصد بعدي 
وي سخني به ميان نيامده است اما با توجه به دعوتي كه ملك 
حسن دوم از وي و ملكه به عمل آورده انتظار مي رود از اسوان 
به رباط برود. جرالد فورد رئيس جمهور سابق آمريكا كه در 
آسوان با شاه مذاكراتي داشته است در اسرائيل گفته است كه 

شاه از اقدام هاي دولت كارتر نااميد شده است. 
رئيس ايل قشقايي وارد شهرضا شد

شهرضاـ  «ناصر قشـــقائي» رئيس ايل بزرگ قشقائي 
و عضو جبهه ملي ايران كه از 25 ســـال پيش در تبعيد به سر 
مي برد، مقارن ســـاعت 3 بعد از ظهر ديروز در ميان استقبال 
متجاوز از 50 هزار نفر از مردم شـــهرضا و ايالت قشقايي و 

سميرم، وارد اين شهر شد. 
در مسير راه، دهها گاو و گوسفند به مناسبت ورود ناصر 
قشقائي قرباني شـــد. در ميدان بزرگ شهرضا يكي از اهالي 
طي ســـخناني خير مقدم گفت. آنگاه ناصر قشقايي نهضت 
ملت ايران را به رهبري امام خميني مورد ستايش قرار داد و 
در ميان فريادهاي «درود بر خمينيـ  سالم بر مجاهد» مردم به 

مهمانسراي شهر رفت. 
حزب توده از شوراي انقالب اسالمي حمايت مي كند

پاريسـ  خبرگزاري فرانسهـ  حزب توده ايران با انتشار 
بيانيه اي در پاريس اعالم داشت كه ابتكار آيت اهللا خميني را 
براي تشكيل يك شوراي انقالب اسالمي تأييد كرده است. 

در اعالميه  آمده است كه برنامه سياسي آيت اهللا خميني 
در مرحله كنوني براي پيشرفت جامعه ايران با برنامه حزب 

توده «مطابقت» دارد. 
ايران خريد اسلحه از انگليس را متوقف ساخت

لندنـ  آسوشيتدپرسـ  دولت بختيار مذاكره در مورد 
يك معامله 2 ميليارد دالري تسليحاتي با انگلستان را متوقف 
كرد. قبًال مذاكراتي با انگلســـتان صورت گرفته بود كه اين 
كشور براي ايران صنايع نظامي ايجاد كند. با اين اقدام دولت 
ايران، انگلستان معامالت تسليحاتي را كه ساالنه 600 ميليون 

دالر مي شود از دست خواهد داد. 
قره باغي: ارتش كودتا نمي كند

ارتش شاهنشـــاهي كه براي حفظ قانون اساسي ايران 
قســـم خورده است با تمام قدرت از دولت قانوني پشتيباني

 مي كند. 
ارتشـــبد عباس قره باغي رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران 
امروز در يك مصاحبه مطبوعاتي ضمن اعالم كردن مطلب 
فوق اضافه كرد: همانطوري كه قبًال قويا اعالم شـــد، ارتش 
كودتا نخواهد كرد، و هيچ گونـــه برنامه ريزي براي اين كار 
صورت نگرفته است، بلكه وظيفه ارتش اجراي قانون اساسي

 است. 
تدارك استقبال باشكوه قرن

ايران آماده پذيرايي پرشكوه از امام خميني مي شود. با 
آنكه در پاريس چند بار از سوي نزديكان امام خميني و خود 
ايشان از جمعه به عنوان تاريخ قطعي سفر ياد شده است ولي 
هنوز براي مردم غيرقابل باور است كه امام را پس از پانزده سال 

در ميان خود داشته باشند. 
آنچه محافل رسمي دولتي را شگفت زده كرده است به 
جلو افتادن تاريخ سفر حضرت آيت اهللا العظمي خميني است. 

در اين مورد نگراني هايي نيز ابراز مي شود. 

پيام پاپ به شاه عباس
دوم بهمن 1001 شاه عباس يكم نامه پاپ پل پنجم را 
كه با يك پيك ويژه ارسال شده بود دريافت كرد كه در آن پاپ 
با هدف تشديد خصومت ميان ايران و عثماني، وعده هرگونه 
كمك از جمله كمك نظامي به شـــاه عباس داده بود. دولت 
عثماني در اروپا براي كشـــورهاي مسيحي يك خطر بزرگ

 بود. 
پاسخ شاه عباس به پيام پاپ، به دست گريگوري پانزدهم 
رسيد زيرا كه هنگام بازگشت فرستاده واتيكان به رم، پاپ پل 
پنجم فوت شده بود.فرستاده پاپ در گزارش خود اضافه كرده 
است كه در ضديت شاه عباس با دولت عثماني ترديد ندارد، 
ولي گمان نمي رود كه به خاطر ماـ  مسيحيان و هر زمان كه ما 
بخواهيم با عثماني وارد جنگ شود. او مردي باهوش و آگاه، و 
از اوضاع اروپا كامال با خبر است و مي داند كه در قبال مسائل 
خليج فارس، چگونه از يك دولت اروپايي بر ضد دولت ديگر 

استفاده كند.
اعالم جمهورى در مهاباد

دوم بهمـــن 1324 قاضي محمد با اطمينان از حمايت 
نيروهاي شوروي كه هنوز شمال غربي ايران را در اشغال نظامي 
داشتند و كمك هاي مالي و سازماني آن دولت، در شهر مهاباد 

جمهوري اعالم و نخست وزير تعيين كرد. 
درپي خروج نيروهاي شـــوروي از شمال غربي ايران، 
واحدهاي ارتش ايران كه نيروهاي شـــوروي قبال در قزوين 
مانع حركت آنها به سوي شمال غربي وطن خود شده بودند 
پس از پايان دادن به غائله گروه جعفر پيشـــه وري در تبريز، 
24 آذر 1325 وارد مهاباد شدند، قاضي محمد و تني چند از 
همدستانش (ازجمله سيف قاضي و صدر قاضي) دستگير 
شدند و بعدا پس از محاكمه در دادگاه سيّار نظامي، در23 دي 
ماه به جرم شورش مســـلحانه و تجزيه گوشه اي از كشور 
محكوم به مرگ و دهم فروردين 1326 در ميدان اصلي شهر 

مهاباد اعدام شدند.
ايجاد سازمان تأمين اجتماعى در ايران

دوم بهمن 1331 دكتر محمـــد مصدق رئيس دولت 
وقت در يك اعالميه تاريخى، دستور تاسيس فوري سازمان 
بيمه هاي اجتماعـــي را در ايران كـــه از ابتكارهاي وي به 
منظور تامين رفـــاه عمومي و رفع نگرانى در دوران پيرىـ  با 
برخوردارى از مزاياى بازنشســـتگىـ  بشمار مي رود صادر

 كرد.
 اين تشـــكيالت كه در آغاز كار، ســـازمان بيمه هاى 
اجتماعى كارگران عنوان داشت بعدا به «تامين اجتماعى» تغيير 

نام داده شد.

خرابات است و ما سرمست و ساقى جام مى بر دست

حيـــات جـــاودان يابـــى از آن آب و هواى ما
در ميخانه بگشـــادند و داد عاشـــقان دادند

بـــه حمداهللا اجابت شـــد دعـــاى كدخداى ما

حريـــف دردمندانيم و ُدرد درد مى نوشـــيم
بـــه مـــا ده ُدردى دردش كه آن باشـــد دواى ما

چه خوش ذوقيست   ذوق ما   كه عالم    ذوق از او يابند
نـــواى عالمى بخشـــد نـــواى بى نـــواى ما

شاه نعمت اهللا ولى
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ماده خالص 
واحد سطح

از داستان هاي 
شاهنامه

گلي سفيد و 
خوشبو

چشم براه
ايتالياي قديم

پايتخت شيلي

مربع مشت زني
فتوي دهنده

پايتخت نيجر

عظيم و باشكوه

بازيگر گالدياتور

دردمندي

راه بي پايان

صورت فلكي

حـل
 4899

موش خرما 

ردياب 

فدراسيون 
جهاني كشتي

خودم

شهر مرزي گيالن
بال

فلز سرخ
ماركي بر وانت

لحظه
درس دكتر حسابي

ضربه با پاقدم يكپا 
آزرده و خسته

ورزش توپ 
و تور دينداري

مرتكب جرم 
شده

قرباني
پدر شعر نو

ل

عر

م

چهل سال پيش در همين روز
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 2 بهمن ماه 1357 

(برابر با 23 صفر 1399، 22 ژانويه 1979) نقل شده است

فال 
هفته

جدول سودوکو

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

   افقي:
1 - بیمــاری لقــوه و لرزش اندام ها- ســبکی در معمــاری اروپای 

باختری
2-  مختلط- مشکین شهر سابق- روستایی دیدنی در شهرستان »سروآباد«

3-  کسی که به دوست خود کمک کند- خودداری از پرداخت وجه چک- کابوس
4-  نمونه نمایشی- فاش کردن- تفاله چغندر- تعجب خان

5-  شله- حرکت آونگی داشتن- ماده ای در برگ چای
6-  ساعت سوئیسی- پیغام- دایره

7-  الهه هندو- همسر اسکندر- اندیشه ها
8-  غل و غش دارد- جوش ریز بدن- عددی دو رقمی

9-  سرباز زدن- عنکبوت- خوشبو
10-  چاشنی گوجه ای- وسیله گرم کردن و جوشاندن آب- فرستادن

11-  گلیم ضخیم- خانه ها- غرور
12-  حرف یونانی- رفع کننده و بردارنده- حرف فاصله انداز- چربی مخلوط

13-  اثری از پلوتوس- اصالح کردن- آیین های سنتی
14-  طرد شده- نوبت نمایش فیلم- عادت زن باردار

15-  پایه گذار روانکاوی- اصطالحی 
در دانش مردم شناسی

 عمودي:
1- مکتب و روشی که توسط ادموند 

هوسرل پایه گذاری شد- جهت
درختــی  خشــک-  راحتــی-    -2

بی میوه
3-  رونــده- چنــد رئیس- ســاز میز 

مانند
4-  بهر آمادگی آن را بندند- کاست 

صوتی- همگی- ضد خوبی
5-  اتاق زندانی- 10 هزار متر مربع- 

مرد سست و ضعیف
6-  رشــته اتصــال پارچه هــا- خالق 

رمان »دوستان«- نام پسرانه
شــرکت  نــوروزی-  حــرف    -7
واحــد  بریتانیایــی-  خودروســازی 

مسافت قدیمی
8-  پخــش همراه- قومــی در زمان 

هخامنشیان- کارشناس ساختمان
9-  داستان کوتاه- مکتب ادبی- مزه 

سریع
10-  زبــان اروپایــی- گوی هــا- ثلث 

عدد نه
سیســتم  فهرســت-  گدایــی-    -11

نمایش رنگی
چوپــان-  دریــا-  بخشــش-    -12

شهری در آلمان
13-  ســبزی مقوی معده- آبسنگ 

حلقوی- شالوده
مــاه  بــزرگ-  زنــگ  یگانــه-    -14

سریانی
15-  مردمک چشــم- اثر زیگموند 

موریچ

حل جدول ويژه شماره  6979

   افقي:
1 - گلر- زد و بند

2-  بانگ- سیاره بهرام- ثروت ها
3-  میمون آدم نما- گفت وگوی در گوشی- دختر خوش خبر!

4-  چراگاه عشایر- کالمی برای شگفتی- الهه نگهبان شهر آتن- طپانچه
5-  حرف ندا- یار و یاور- بی پروایی

6-  شناگر و غواص- حاال- حرف نفی
7-  محوطه روباز کشتی- وسیله ای ورزشی در اسکله- از تقسیمات کشوری

8-  ملیح و جذاب- نیروگاه حرارتی استان مازندران- شهرت طلب
9-  کالم پرسش- قطعه موسیقی چهاربخشی- وطن

10-  دختر- خوراک کفش- گیاه زینت ترشی
11-  نهایت- چست و چابک- خاندان

12-  آغوش- پول چین- یازده!- پل
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چرا عصبانی هستیم؟
پرخاشگری اين روزهای ما يک مسأله روانشناختی است يا اجتماعی؟

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

اون  داشـــتی  شـــعور  ذره  یـــک  »اگـــر 
تـــوی  کیفـــت  طرف ترمی ایســـتادی، 
چشـــمم فرو نره، واگن به این بزرگی!«، 
»آخـــه مگه کوری ایـــن وری می پیچی؟ 
رانندگـــی بلد نیســـتی، بگو بلد نیســـتم 
دیگه هزار سالت شده.«، »چقدر حرف 
می زنی ما کـــه گناهی نداریم حرفای تو 
رو تحمـــل کنیم. دهنـــت رو ببندی هم 
اتفاقـــی نمی افته، برس خونه ات حرف 

بزن!«
این ها مکالماتی اســـت که فقط درچند 
شـــهر  ســـطح  در  آمـــدم  و  رفـــت  روز 
می شـــنوم. بماند نزاع هـــای خیابانی و 
دســـت بـــه یقه شـــدن که در ایـــن هفته 
کم نمی بینیـــم. اصاًل چرا راه دور برویم 
حتمـــاً هرکدامتـــان عضـــو یک شـــبکه 
اجتماعی هســـتید؛ درهمین شـــبکه ها 
چقدر شـــاهد دعوا و جنجـــال بوده اید؟ 
اینکـــه نظرتـــان را بگوییـــد و بعـــد بـــا 
واکنش هـــای تنـــد و گاه خیلـــی خشـــن 
مواجه شوید تا جایی که ممکن است از 
خودتان بپرســـید من که چیزی نگفتم، 
چرا همـــه اینقـــدر ناراحـــت وعصبانی 

شده اند؟
راستی هیچوقت از خودتان پرسیده اید، 
دلیـــل ایـــن همـــه عصبانیت و خشـــم 
چیســـت و چطـــور می توانیـــم مهارش 
ایـــن قدرعصبانی  کنیـــم؟ چـــرا همـــه  

هستیم؟
محمد 28 ساله اســـت به قول خودش 
یکـــی از عصبانی هـــای معـــروف ایـــن 
روزهاســـت: »می دانـــی تـــا همین چند 
وقـــت پیـــش مـــن آدم آرامی بـــودم و 

آدمهایـــی  ازعصبانی تریـــن  یکـــی  االن 
که در زندگـــی می شناســـی؟ گاهی فکر 
می کنم ما که نســـبت به پدر بزرگ ها و 
مادربزرگ هایمان کمتر نگرانی داریم، 
پـــس چـــرا اینقـــدر عصبانی هســـتیم؟ 
روزی نیســـت که از در خانه بیرون بیایم 
و شـــاهد دعـــوا و نزاعی نباشـــم؛ مترو، 
محـــل کارم و خیابـــان... گاهی با خودم 
فکر می کنم همه این خشم جمع شده 
درون مـــا اجتماعی اســـت، نـــه فردی. 
یعنی شـــرایط، ما را این طور پرخاشـــگر 
کرده. گاهی هم فکـــر می کنم این فقط 
توجیه اســـت و شـــاید ما راه های کنترل 
خشـــم را یـــاد نگرفته ایـــم، یعنـــی فکر 
کرده ایم همیشـــه با عصبانیت کارمان 
را راه می اندازیـــم. اما می دانم موضوع 
عصبانیـــت واقعـــاً موضوعی اســـت که 
همـــه مـــا را یـــک روز درگیـــر می کنـــد و 
همه می پرسیم چرا این همه عصبانی 

هستیم؟«
مونا 35 ســـاله اســـت و ایـــن روزها تازه 
شـــغلش را از دســـت داده: »موضـــوع 
روشـــن اســـت، آدم ها گرفتارند. نیاز ها 
و خواسته هاشـــان از زندگی زیاد اســـت 
و هراحســـاس ناکامـــی، خشـــم بـــه بار 
می آورد. از روزی که بیکار شدم وجودم 
پر ازخشم شده. حاال به نظر شما در این 
شـــرایط کارگاه کنترل خشـــم به کار من 
می آید یا داشتن شغل؟ راستش آنقدر 
این روزها الکی داد و بیداد راه می اندازم 
که خـــودم هـــم از خـــودم خجالت زده 
می شـــوم. مثـــاًل اگـــر ناچار باشـــم توی 
فروشـــگاه در صـــف بایســـتیم یـــا برای 
تماس تلفنی پشت خط بمانم، جیغ و 
داد می کنم و بعد یاد روزهایی می افتم 
کـــه منتقد آدم هایی مثـــل خودم بودم. 

گاهی احساس درماندگی، خشمگین و 
عصبانی  مان می کند.«

ســـارا اما از اینکه دائم تحت عصبانیت 
گالیه منـــد  می گیـــرد،  قـــرار  دیگـــران 
اســـت: »روزهایـــی هســـت کـــه خوب و 
خوش ســـر کار می آیم، یک اظهار نظر 
معمولـــی و عادی می کنم یا مثاًل شـــاد 
و خوشـــحال سر به ســـر بقیه می گذارم 
همـــکارم  ناگهـــان  بعـــد  می خنـــدم  و 
همه خشـــمش را ســـرم خالی می کند. 
مثـــاًل می گوید چـــرا وقتی همـــه مردم 
ناراحتند تو خوشـــحالی یا وقتی درباره 
یک لباس نظر می دهم به من می پرند 
که چقـــدر در این شـــرایط دلت خوش 
است. بعد که واکنش نشان می دهم از 
دور و بری هایم می شنوم واکنش نشان 
نـــده، اگر ایـــن جوری برخـــورد می کنند 
تحت فشـــارند! تو باید مالحظه شان را 
بکنی. من ســـؤالم این اســـت آیا وقتی 
آدمها عصبانی اند - حاال به هر دلیلی- 
می تواننـــد خشم شـــان را ســـر دیگران 
خالی کننـــد؟ یعنی بـــرای خالی کردن 
خشـــم مان اینکه تحت فشـــاریم واقعاً 

توجیه خوبی است؟«
کاوه مظفر، جامعه شناس در گفت و گو 
بـــا ما و در پاســـخ به این پرســـش که آیا 
ایرانی ها آســـتانه تحمل پایینی دارند یا 
اساســـاً مردم عصبانی هستند می گوید: 
»شـــکی نیســـت. همـــه مـــا دیده ایم به 
محـــض برخـــورد دو اتومبیـــل بـــه هم 
راننده هـــا پاییـــن می آینـــد و باهم دعوا 
عمیـــق  ریشـــه  این هـــا  امـــا  می  کننـــد. 
فرهنگی نـــدارد تا بر اســـاس آن به این 
جمع بنـــدی برســـیم که جامعـــه ایران 
عصبانی است. باید شرایط اجتماعی را 
که در آن زندگی می کنیم هم بسنجیم. 

درســـت اندازه ما غمگین می شوند اما 
یـــاد گرفته انـــد واکنش متفاوت نشـــان 
دهنـــد. درعین حـــال به ما اجـــازه داده 
شـــده داد بزنیـــم، خودمـــان را بزنیـــم 
حتی بد و بیراه بگوییم و... این موضوع 

فرهنگی است.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا فشارهای 
اجتماعی می تواند باعث پرخاشـــگری 
و خشم شـــود، می گویند: »دقیقاً همین 
طور اســـت و اینکه جامعه مـــا بازتولید 
خشـــم می کند، این از اعتقادات اساسی 
من اســـت. خیلی ها می آینـــد مدیریت 
خشـــم را یاد می گیرند اما فردا می بیند 
همسایه ماشـــینش را گذاشته جلوی در 
و رفتـــه، باران باریده و او به محل کارش 
نمی رســـد؛ دوبـــاره عصبانی می شـــود. 
می بیند ماشـــینی که برنامه ریزی کرده 
بود سه سال بعد بخرد 15 سال بعد هم 
نمی تواند بخرد و... اینها و دیگر عوامل 
اجتماعی، آدم ها را خشمگین می کند. 
مـــا بایـــد توقع مـــان را از انســـان ها واقع 
بینانه کنیم. نمی شـــود هرروز قیمت ها 
را دو برابـــر کنیم و بعد به مردم بگوییم 
خونســـرد باشید. ما باید فرآیند طبیعی 
را در جهان بپذیریم. ما قانون طبیعت 

را نمی توانیم تغییر بدهیم.«
او می گوید ما نمی توانیم با شـــعارهایی 
مثل »جامعه باید خونســـرد باشد« که 
به درد میتینگ های سیاســـی می خورد، 
جامعـــه را دعوت به آرامـــش کنیم. اما 
تفاوت انسان رشـــد یافته با انسان رشد 
نیافتـــه این اســـت کـــه شـــرایط را درک 
می کنـــد و بهتریـــن واکنـــش را انتخاب 
می کنـــد که بین ســـه مـــدل »تخریبی«، 
»احساســـی« و »حـــل مســـأله« اســـت. 
انســـان رشد یافته حل مسأله را انتخاب 
می کند و جامعـــه ما باید این را انتخاب 
کنـــد و از طریق آموزش، روش های حل 

مسأله را بیاموزد.
و  خشـــم  می گوینـــد،  هـــم  خیلی هـــا   
عصبانیت به خـــودی  خود بد نیســـت، 
فقـــط بایـــد بتوانیـــم مهـــارش کنیـــم و 
درموقع مناسب به کارش ببریم و اینکه 
همیشه عصبانی نباشیم. بیایید دوباره 
باخودمان مـــرور کنیم؛ چـــرا این روزها 

بیشتر اوقات عصبانی هستیم.

بعد از گذر از این ســـطح یعنی ســـطح 
اجتماعی می توانیم عصبانیت را فردی 
هـــم ببینیـــم؛ مثـــل شـــکلی از پرخاش 
و عصبانیـــت که ایـــن روزهـــا در فضای 
مجازی می بینیـــم و اینکه گاهی افراد از 
خشـــونت به عنوان ابـــزار کنترل دیگران 
اســـتفاده می کنند که می توانـــد آگاهانه 
یا نا آگاهانه باشـــد. یعنی فرد نمی داند 
کارهایش خشـــونت بار اســـت اما از آنها 

استفاده می کند.
نوع دیگر اما افرادی هستند که هدفمند 
خشـــونت می کنند تا بقیه را کنترل کنند 

و بـــا این کار احساســـات و خواســـته های 
دیگران را به سخره بگیرند. مثاًل یک روز 
که به محل کارتان می روید خوشـــحالید 
امـــا همکارتان تـــوی ذوقتـــان می زند یا 
رویکرد افراد را نسبت به مسائل مسخره 
می کند. گاهی این خشـــونت ها با خشم 
همراه است و گاه با سرزنش، قضاوت و 
حرف های تند. گاهی هم این خشونت ها 
شکل تهدید و فحاشی به خود می گیرد و 

کار به گالویزشدن می کشد.«
او پیشنهاد می دهد: »باید رفتارهایمان 
را با خودمان مرور کنیم اینکه حرفی که 

به دیگران زده ایم اگر کســـی همان را به 
خودمـــان می زد چه احساســـی در ما به 
وجود می آورد؟ اینکه آیا از واکنش نشان 
دادن و ابراز خشم نتیجه ای گرفته ایم؟ 
آیا همیشه می توانیم دستاوردهایی که 
دنبالش هستیم با پرخاشگری به دست 

بیاوریم؟«
سعید بهزادی فر، روانشناس اجتماعی 
هم در گفت و گـــو با ما می گویـــد: »ابتدا 
باید بین خشـــم و پرخاش تفاوت قائل 
شـــویم. آنچه شـــما درباره  اش صحبت 
می کنید پرخاش اســـت. مـــن معتقدم 

جوامع  با یکدیگر فرق دارند فرض کنید ما غربی ها را متهم می کنیم که 
به اندازه ما برای مرگ عزیزان شان ناراحت نمی شوند درحالیکه آنها هم 
درست اندازه ما غمگین می شوند اما یاد گرفته اند واکنش متفاوت نشان 

دهند. درعین حال به ما اجازه داده شده داد بزنیم، خودمان را بزنیم حتی 
بد و بیراه بگوییم و... این موضوع فرهنگی است

جامعـــه در این زمینـــه ناتوانـــی ندارد. 
ما از همان کودکی بـــه فرزندمان اجازه 
نمی دهیم که خشـــمگین باشند. خشم 
فی الوقـــع یـــک رفتار اســـت که دســـت 
خـــودت نیســـت و یک انتخاب نیســـت 
اما پرخاشگری انتخاب است. این ها در 
خانواده هـــا تفکیک نمی شـــود. مثاًل اگر 
بچه ای در خانـــواده بگوید من خواهرم 
را دوســـت نـــدارم، توبیخ می شـــود. اما 
این معنا ندارد فقط می توانیم بگوییم 

پرخاشگری نکن!«
به گفته ایـــن روانشـــناس آدم ها از نظر 
خشم و بروز پرخاشگری باهم متفاوتند، 
همان طور کـــه از نظر قـــد و رنگ باهم 
متفاوتنـــد. آســـتانه تحمـــل آدم ها هم 
متفاوت اســـت اما پرخاشگری داستان 
دیگـــری دارد و آموختنـــی اســـت: »در 
این زمینـــه جوامع با یکدیگر فرق دارند 
فرض کنید ما غربی ها را متهم می کنیم 
که به اندازه ما برای مرگ عزیزان شـــان 
ناراحت نمی شوند درحالی که آنها هم 
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   افقي:
1 - بیمــاری لقــوه و لرزش اندام ها- ســبکی در معمــاری اروپای 

باختری
2-  مختلط- مشکین شهر سابق- روستایی دیدنی در شهرستان »سروآباد«

3-  کسی که به دوست خود کمک کند- خودداری از پرداخت وجه چک- کابوس
4-  نمونه نمایشی- فاش کردن- تفاله چغندر- تعجب خان

5-  شله- حرکت آونگی داشتن- ماده ای در برگ چای
6-  ساعت سوئیسی- پیغام- دایره

7-  الهه هندو- همسر اسکندر- اندیشه ها
8-  غل و غش دارد- جوش ریز بدن- عددی دو رقمی

9-  سرباز زدن- عنکبوت- خوشبو
10-  چاشنی گوجه ای- وسیله گرم کردن و جوشاندن آب- فرستادن

11-  گلیم ضخیم- خانه ها- غرور
12-  حرف یونانی- رفع کننده و بردارنده- حرف فاصله انداز- چربی مخلوط

13-  اثری از پلوتوس- اصالح کردن- آیین های سنتی
14-  طرد شده- نوبت نمایش فیلم- عادت زن باردار

15-  پایه گذار روانکاوی- اصطالحی 
در دانش مردم شناسی

 عمودي:
1- مکتب و روشی که توسط ادموند 

هوسرل پایه گذاری شد- جهت
درختــی  خشــک-  راحتــی-    -2

بی میوه
3-  رونــده- چنــد رئیس- ســاز میز 

مانند
4-  بهر آمادگی آن را بندند- کاست 

صوتی- همگی- ضد خوبی
5-  اتاق زندانی- 10 هزار متر مربع- 

مرد سست و ضعیف
6-  رشــته اتصــال پارچه هــا- خالق 

رمان »دوستان«- نام پسرانه
شــرکت  نــوروزی-  حــرف    -7
واحــد  بریتانیایــی-  خودروســازی 

مسافت قدیمی
8-  پخــش همراه- قومــی در زمان 

هخامنشیان- کارشناس ساختمان
9-  داستان کوتاه- مکتب ادبی- مزه 

سریع
10-  زبــان اروپایــی- گوی هــا- ثلث 

عدد نه
سیســتم  فهرســت-  گدایــی-    -11

نمایش رنگی
چوپــان-  دریــا-  بخشــش-    -12

شهری در آلمان
13-  ســبزی مقوی معده- آبسنگ 

حلقوی- شالوده
مــاه  بــزرگ-  زنــگ  یگانــه-    -14

سریانی
15-  مردمک چشــم- اثر زیگموند 
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   افقي:
1 - گلر- زد و بند

2-  بانگ- سیاره بهرام- ثروت ها
3-  میمون آدم نما- گفت وگوی در گوشی- دختر خوش خبر!

4-  چراگاه عشایر- کالمی برای شگفتی- الهه نگهبان شهر آتن- طپانچه
5-  حرف ندا- یار و یاور- بی پروایی

6-  شناگر و غواص- حاال- حرف نفی
7-  محوطه روباز کشتی- وسیله ای ورزشی در اسکله- از تقسیمات کشوری

8-  ملیح و جذاب- نیروگاه حرارتی استان مازندران- شهرت طلب
9-  کالم پرسش- قطعه موسیقی چهاربخشی- وطن

10-  دختر- خوراک کفش- گیاه زینت ترشی
11-  نهایت- چست و چابک- خاندان

12-  آغوش- پول چین- یازده!- پل
13-  تخت- سراینده نکات- برادر

14-  مرکز خرید و فروش- درون- سنگ انداز
15-  ورزشی شبیه بیس بال- کدر شدن عدسی چشم

 عمودي:
1-  مجــری مســابقه در حال 
ســه«-  در  »هفــت  پخــش 

سنگین نیست
2-  پوشــش زنانــه- پرچم- 

برادر به زبان لری و مازنی
3-  بارکش شهری- کیمیای 

دیار غربت- طبیعی، ذاتی
گنــگ،  قبــال-  مقابــل،    -4
مجهول- تعجب خانم ها- 

موسیقی اعتراضی
5-  نــور کــم- شــاعر ایرانــی 

سده چهارم- برهنه
6-  نیز- بیرون- نوشته شده

7-  مرکــز کشــور ســوئیس- 
بازتاب ارزیابی یا برآورد یک 
فــرد از ارزش های خود- نام 

دخترانه
8-  آفرینش- سازمان اقتصادی 

منطقه ای- بخشی از رود
9-  تکبر- کاتالیزور- گوشت 

خالص
10-  عتیقــه- شــب طوالنــی 

سال- قوم کم حرف
و  محکــم  بــار-  لنگــه    -11

پایدار- بی رونق
12-  نوعی جنگ افــزار- وزغ- 
غذایی با تخم مرغ- جمع رأی

13-  شــهری زیبــا در اســتان 
لرستان- بوی خوش- دیوار

و  گویــش  میــوه خــام-    -14
شیوه گفتار- نام ها

خلفــای  از  کمیــت-    -15
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3026و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6980
 دوشنبه  1 بهمن 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

چرا عصبانی هستیم؟
پرخاشگری اين روزهای ما يک مسأله روانشناختی است يا اجتماعی؟

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

اون  داشـــتی  شـــعور  ذره  یـــک  »اگـــر 
تـــوی  کیفـــت  طرف ترمی ایســـتادی، 
چشـــمم فرو نره، واگن به این بزرگی!«، 
»آخـــه مگه کوری ایـــن وری می پیچی؟ 
رانندگـــی بلد نیســـتی، بگو بلد نیســـتم 
دیگه هزار سالت شده.«، »چقدر حرف 
می زنی ما کـــه گناهی نداریم حرفای تو 
رو تحمـــل کنیم. دهنـــت رو ببندی هم 
اتفاقـــی نمی افته، برس خونه ات حرف 

بزن!«
این ها مکالماتی اســـت که فقط درچند 
شـــهر  ســـطح  در  آمـــدم  و  رفـــت  روز 
می شـــنوم. بماند نزاع هـــای خیابانی و 
دســـت بـــه یقه شـــدن که در ایـــن هفته 
کم نمی بینیـــم. اصاًل چرا راه دور برویم 
حتمـــاً هرکدامتـــان عضـــو یک شـــبکه 
اجتماعی هســـتید؛ درهمین شـــبکه ها 
چقدر شـــاهد دعوا و جنجـــال بوده اید؟ 
اینکـــه نظرتـــان را بگوییـــد و بعـــد بـــا 
واکنش هـــای تنـــد و گاه خیلـــی خشـــن 
مواجه شوید تا جایی که ممکن است از 
خودتان بپرســـید من که چیزی نگفتم، 
چرا همـــه اینقـــدر ناراحـــت وعصبانی 

شده اند؟
راستی هیچوقت از خودتان پرسیده اید، 
دلیـــل ایـــن همـــه عصبانیت و خشـــم 
چیســـت و چطـــور می توانیـــم مهارش 
ایـــن قدرعصبانی  کنیـــم؟ چـــرا همـــه  

هستیم؟
محمد 28 ساله اســـت به قول خودش 
یکـــی از عصبانی هـــای معـــروف ایـــن 
روزهاســـت: »می دانـــی تـــا همین چند 
وقـــت پیـــش مـــن آدم آرامی بـــودم و 

آدمهایـــی  ازعصبانی تریـــن  یکـــی  االن 
که در زندگـــی می شناســـی؟ گاهی فکر 
می کنم ما که نســـبت به پدر بزرگ ها و 
مادربزرگ هایمان کمتر نگرانی داریم، 
پـــس چـــرا اینقـــدر عصبانی هســـتیم؟ 
روزی نیســـت که از در خانه بیرون بیایم 
و شـــاهد دعـــوا و نزاعی نباشـــم؛ مترو، 
محـــل کارم و خیابـــان... گاهی با خودم 
فکر می کنم همه این خشم جمع شده 
درون مـــا اجتماعی اســـت، نـــه فردی. 
یعنی شـــرایط، ما را این طور پرخاشـــگر 
کرده. گاهی هم فکـــر می کنم این فقط 
توجیه اســـت و شـــاید ما راه های کنترل 
خشـــم را یـــاد نگرفته ایـــم، یعنـــی فکر 
کرده ایم همیشـــه با عصبانیت کارمان 
را راه می اندازیـــم. اما می دانم موضوع 
عصبانیـــت واقعـــاً موضوعی اســـت که 
همـــه مـــا را یـــک روز درگیـــر می کنـــد و 
همه می پرسیم چرا این همه عصبانی 

هستیم؟«
مونا 35 ســـاله اســـت و ایـــن روزها تازه 
شـــغلش را از دســـت داده: »موضـــوع 
روشـــن اســـت، آدم ها گرفتارند. نیاز ها 
و خواسته هاشـــان از زندگی زیاد اســـت 
و هراحســـاس ناکامـــی، خشـــم بـــه بار 
می آورد. از روزی که بیکار شدم وجودم 
پر ازخشم شده. حاال به نظر شما در این 
شـــرایط کارگاه کنترل خشـــم به کار من 
می آید یا داشتن شغل؟ راستش آنقدر 
این روزها الکی داد و بیداد راه می اندازم 
که خـــودم هـــم از خـــودم خجالت زده 
می شـــوم. مثـــاًل اگـــر ناچار باشـــم توی 
فروشـــگاه در صـــف بایســـتیم یـــا برای 
تماس تلفنی پشت خط بمانم، جیغ و 
داد می کنم و بعد یاد روزهایی می افتم 
کـــه منتقد آدم هایی مثـــل خودم بودم. 

گاهی احساس درماندگی، خشمگین و 
عصبانی  مان می کند.«

ســـارا اما از اینکه دائم تحت عصبانیت 
گالیه منـــد  می گیـــرد،  قـــرار  دیگـــران 
اســـت: »روزهایـــی هســـت کـــه خوب و 
خوش ســـر کار می آیم، یک اظهار نظر 
معمولـــی و عادی می کنم یا مثاًل شـــاد 
و خوشـــحال سر به ســـر بقیه می گذارم 
همـــکارم  ناگهـــان  بعـــد  می خنـــدم  و 
همه خشـــمش را ســـرم خالی می کند. 
مثـــاًل می گوید چـــرا وقتی همـــه مردم 
ناراحتند تو خوشـــحالی یا وقتی درباره 
یک لباس نظر می دهم به من می پرند 
که چقـــدر در این شـــرایط دلت خوش 
است. بعد که واکنش نشان می دهم از 
دور و بری هایم می شنوم واکنش نشان 
نـــده، اگر ایـــن جوری برخـــورد می کنند 
تحت فشـــارند! تو باید مالحظه شان را 
بکنی. من ســـؤالم این اســـت آیا وقتی 
آدمها عصبانی اند - حاال به هر دلیلی- 
می تواننـــد خشم شـــان را ســـر دیگران 
خالی کننـــد؟ یعنی بـــرای خالی کردن 
خشـــم مان اینکه تحت فشـــاریم واقعاً 

توجیه خوبی است؟«
کاوه مظفر، جامعه شناس در گفت و گو 
بـــا ما و در پاســـخ به این پرســـش که آیا 
ایرانی ها آســـتانه تحمل پایینی دارند یا 
اساســـاً مردم عصبانی هستند می گوید: 
»شـــکی نیســـت. همـــه مـــا دیده ایم به 
محـــض برخـــورد دو اتومبیـــل بـــه هم 
راننده هـــا پاییـــن می آینـــد و باهم دعوا 
عمیـــق  ریشـــه  این هـــا  امـــا  می  کننـــد. 
فرهنگی نـــدارد تا بر اســـاس آن به این 
جمع بنـــدی برســـیم که جامعـــه ایران 
عصبانی است. باید شرایط اجتماعی را 
که در آن زندگی می کنیم هم بسنجیم. 

درســـت اندازه ما غمگین می شوند اما 
یـــاد گرفته انـــد واکنش متفاوت نشـــان 
دهنـــد. درعین حـــال به ما اجـــازه داده 
شـــده داد بزنیـــم، خودمـــان را بزنیـــم 
حتی بد و بیراه بگوییم و... این موضوع 

فرهنگی است.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا فشارهای 
اجتماعی می تواند باعث پرخاشـــگری 
و خشم شـــود، می گویند: »دقیقاً همین 
طور اســـت و اینکه جامعه مـــا بازتولید 
خشـــم می کند، این از اعتقادات اساسی 
من اســـت. خیلی ها می آینـــد مدیریت 
خشـــم را یاد می گیرند اما فردا می بیند 
همسایه ماشـــینش را گذاشته جلوی در 
و رفتـــه، باران باریده و او به محل کارش 
نمی رســـد؛ دوبـــاره عصبانی می شـــود. 
می بیند ماشـــینی که برنامه ریزی کرده 
بود سه سال بعد بخرد 15 سال بعد هم 
نمی تواند بخرد و... اینها و دیگر عوامل 
اجتماعی، آدم ها را خشمگین می کند. 
مـــا بایـــد توقع مـــان را از انســـان ها واقع 
بینانه کنیم. نمی شـــود هرروز قیمت ها 
را دو برابـــر کنیم و بعد به مردم بگوییم 
خونســـرد باشید. ما باید فرآیند طبیعی 
را در جهان بپذیریم. ما قانون طبیعت 

را نمی توانیم تغییر بدهیم.«
او می گوید ما نمی توانیم با شـــعارهایی 
مثل »جامعه باید خونســـرد باشد« که 
به درد میتینگ های سیاســـی می خورد، 
جامعـــه را دعوت به آرامـــش کنیم. اما 
تفاوت انسان رشـــد یافته با انسان رشد 
نیافتـــه این اســـت کـــه شـــرایط را درک 
می کنـــد و بهتریـــن واکنـــش را انتخاب 
می کنـــد که بین ســـه مـــدل »تخریبی«، 
»احساســـی« و »حـــل مســـأله« اســـت. 
انســـان رشد یافته حل مسأله را انتخاب 
می کند و جامعـــه ما باید این را انتخاب 
کنـــد و از طریق آموزش، روش های حل 

مسأله را بیاموزد.
و  خشـــم  می گوینـــد،  هـــم  خیلی هـــا   
عصبانیت به خـــودی  خود بد نیســـت، 
فقـــط بایـــد بتوانیـــم مهـــارش کنیـــم و 
درموقع مناسب به کارش ببریم و اینکه 
همیشه عصبانی نباشیم. بیایید دوباره 
باخودمان مـــرور کنیم؛ چـــرا این روزها 

بیشتر اوقات عصبانی هستیم.

بعد از گذر از این ســـطح یعنی ســـطح 
اجتماعی می توانیم عصبانیت را فردی 
هـــم ببینیـــم؛ مثـــل شـــکلی از پرخاش 
و عصبانیـــت که ایـــن روزهـــا در فضای 
مجازی می بینیـــم و اینکه گاهی افراد از 
خشـــونت به عنوان ابـــزار کنترل دیگران 
اســـتفاده می کنند که می توانـــد آگاهانه 
یا نا آگاهانه باشـــد. یعنی فرد نمی داند 
کارهایش خشـــونت بار اســـت اما از آنها 

استفاده می کند.
نوع دیگر اما افرادی هستند که هدفمند 
خشـــونت می کنند تا بقیه را کنترل کنند 

و بـــا این کار احساســـات و خواســـته های 
دیگران را به سخره بگیرند. مثاًل یک روز 
که به محل کارتان می روید خوشـــحالید 
امـــا همکارتان تـــوی ذوقتـــان می زند یا 
رویکرد افراد را نسبت به مسائل مسخره 
می کند. گاهی این خشـــونت ها با خشم 
همراه است و گاه با سرزنش، قضاوت و 
حرف های تند. گاهی هم این خشونت ها 
شکل تهدید و فحاشی به خود می گیرد و 

کار به گالویزشدن می کشد.«
او پیشنهاد می دهد: »باید رفتارهایمان 
را با خودمان مرور کنیم اینکه حرفی که 

به دیگران زده ایم اگر کســـی همان را به 
خودمـــان می زد چه احساســـی در ما به 
وجود می آورد؟ اینکه آیا از واکنش نشان 
دادن و ابراز خشم نتیجه ای گرفته ایم؟ 
آیا همیشه می توانیم دستاوردهایی که 
دنبالش هستیم با پرخاشگری به دست 

بیاوریم؟«
سعید بهزادی فر، روانشناس اجتماعی 
هم در گفت و گـــو با ما می گویـــد: »ابتدا 
باید بین خشـــم و پرخاش تفاوت قائل 
شـــویم. آنچه شـــما درباره  اش صحبت 
می کنید پرخاش اســـت. مـــن معتقدم 

جوامع  با یکدیگر فرق دارند فرض کنید ما غربی ها را متهم می کنیم که 
به اندازه ما برای مرگ عزیزان شان ناراحت نمی شوند درحالیکه آنها هم 
درست اندازه ما غمگین می شوند اما یاد گرفته اند واکنش متفاوت نشان 

دهند. درعین حال به ما اجازه داده شده داد بزنیم، خودمان را بزنیم حتی 
بد و بیراه بگوییم و... این موضوع فرهنگی است

جامعـــه در این زمینـــه ناتوانـــی ندارد. 
ما از همان کودکی بـــه فرزندمان اجازه 
نمی دهیم که خشـــمگین باشند. خشم 
فی الوقـــع یـــک رفتار اســـت که دســـت 
خـــودت نیســـت و یک انتخاب نیســـت 
اما پرخاشگری انتخاب است. این ها در 
خانواده هـــا تفکیک نمی شـــود. مثاًل اگر 
بچه ای در خانـــواده بگوید من خواهرم 
را دوســـت نـــدارم، توبیخ می شـــود. اما 
این معنا ندارد فقط می توانیم بگوییم 

پرخاشگری نکن!«
به گفته ایـــن روانشـــناس آدم ها از نظر 
خشم و بروز پرخاشگری باهم متفاوتند، 
همان طور کـــه از نظر قـــد و رنگ باهم 
متفاوتنـــد. آســـتانه تحمـــل آدم ها هم 
متفاوت اســـت اما پرخاشگری داستان 
دیگـــری دارد و آموختنـــی اســـت: »در 
این زمینـــه جوامع با یکدیگر فرق دارند 
فرض کنید ما غربی ها را متهم می کنیم 
که به اندازه ما برای مرگ عزیزان شـــان 
ناراحت نمی شوند درحالی که آنها هم 
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   افقي:
1 - بیمــاری لقــوه و لرزش اندام ها- ســبکی در معمــاری اروپای 

باختری
2-  مختلط- مشکین شهر سابق- روستایی دیدنی در شهرستان »سروآباد«

3-  کسی که به دوست خود کمک کند- خودداری از پرداخت وجه چک- کابوس
4-  نمونه نمایشی- فاش کردن- تفاله چغندر- تعجب خان

5-  شله- حرکت آونگی داشتن- ماده ای در برگ چای
6-  ساعت سوئیسی- پیغام- دایره

7-  الهه هندو- همسر اسکندر- اندیشه ها
8-  غل و غش دارد- جوش ریز بدن- عددی دو رقمی

9-  سرباز زدن- عنکبوت- خوشبو
10-  چاشنی گوجه ای- وسیله گرم کردن و جوشاندن آب- فرستادن

11-  گلیم ضخیم- خانه ها- غرور
12-  حرف یونانی- رفع کننده و بردارنده- حرف فاصله انداز- چربی مخلوط

13-  اثری از پلوتوس- اصالح کردن- آیین های سنتی
14-  طرد شده- نوبت نمایش فیلم- عادت زن باردار

15-  پایه گذار روانکاوی- اصطالحی 
در دانش مردم شناسی

 عمودي:
1- مکتب و روشی که توسط ادموند 

هوسرل پایه گذاری شد- جهت
درختــی  خشــک-  راحتــی-    -2

بی میوه
3-  رونــده- چنــد رئیس- ســاز میز 

مانند
4-  بهر آمادگی آن را بندند- کاست 

صوتی- همگی- ضد خوبی
5-  اتاق زندانی- 10 هزار متر مربع- 

مرد سست و ضعیف
6-  رشــته اتصــال پارچه هــا- خالق 

رمان »دوستان«- نام پسرانه
شــرکت  نــوروزی-  حــرف    -7
واحــد  بریتانیایــی-  خودروســازی 

مسافت قدیمی
8-  پخــش همراه- قومــی در زمان 

هخامنشیان- کارشناس ساختمان
9-  داستان کوتاه- مکتب ادبی- مزه 

سریع
10-  زبــان اروپایــی- گوی هــا- ثلث 

عدد نه
سیســتم  فهرســت-  گدایــی-    -11

نمایش رنگی
چوپــان-  دریــا-  بخشــش-    -12

شهری در آلمان
13-  ســبزی مقوی معده- آبسنگ 

حلقوی- شالوده
مــاه  بــزرگ-  زنــگ  یگانــه-    -14

سریانی
15-  مردمک چشــم- اثر زیگموند 
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   افقي:
1 - گلر- زد و بند

2-  بانگ- سیاره بهرام- ثروت ها
3-  میمون آدم نما- گفت وگوی در گوشی- دختر خوش خبر!

4-  چراگاه عشایر- کالمی برای شگفتی- الهه نگهبان شهر آتن- طپانچه
5-  حرف ندا- یار و یاور- بی پروایی

6-  شناگر و غواص- حاال- حرف نفی
7-  محوطه روباز کشتی- وسیله ای ورزشی در اسکله- از تقسیمات کشوری

8-  ملیح و جذاب- نیروگاه حرارتی استان مازندران- شهرت طلب
9-  کالم پرسش- قطعه موسیقی چهاربخشی- وطن

10-  دختر- خوراک کفش- گیاه زینت ترشی
11-  نهایت- چست و چابک- خاندان

12-  آغوش- پول چین- یازده!- پل
13-  تخت- سراینده نکات- برادر

14-  مرکز خرید و فروش- درون- سنگ انداز
15-  ورزشی شبیه بیس بال- کدر شدن عدسی چشم

 عمودي:
1-  مجــری مســابقه در حال 
ســه«-  در  »هفــت  پخــش 

سنگین نیست
2-  پوشــش زنانــه- پرچم- 

برادر به زبان لری و مازنی
3-  بارکش شهری- کیمیای 

دیار غربت- طبیعی، ذاتی
گنــگ،  قبــال-  مقابــل،    -4
مجهول- تعجب خانم ها- 

موسیقی اعتراضی
5-  نــور کــم- شــاعر ایرانــی 

سده چهارم- برهنه
6-  نیز- بیرون- نوشته شده

7-  مرکــز کشــور ســوئیس- 
بازتاب ارزیابی یا برآورد یک 
فــرد از ارزش های خود- نام 

دخترانه
8-  آفرینش- سازمان اقتصادی 

منطقه ای- بخشی از رود
9-  تکبر- کاتالیزور- گوشت 

خالص
10-  عتیقــه- شــب طوالنــی 

سال- قوم کم حرف
و  محکــم  بــار-  لنگــه    -11

پایدار- بی رونق
12-  نوعی جنگ افــزار- وزغ- 
غذایی با تخم مرغ- جمع رأی

13-  شــهری زیبــا در اســتان 
لرستان- بوی خوش- دیوار

و  گویــش  میــوه خــام-    -14
شیوه گفتار- نام ها
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چرا عصبانی هستیم؟
پرخاشگری اين روزهای ما يک مسأله روانشناختی است يا اجتماعی؟

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

اون  داشـــتی  شـــعور  ذره  یـــک  »اگـــر 
تـــوی  کیفـــت  طرف ترمی ایســـتادی، 
چشـــمم فرو نره، واگن به این بزرگی!«، 
»آخـــه مگه کوری ایـــن وری می پیچی؟ 
رانندگـــی بلد نیســـتی، بگو بلد نیســـتم 
دیگه هزار سالت شده.«، »چقدر حرف 
می زنی ما کـــه گناهی نداریم حرفای تو 
رو تحمـــل کنیم. دهنـــت رو ببندی هم 
اتفاقـــی نمی افته، برس خونه ات حرف 

بزن!«
این ها مکالماتی اســـت که فقط درچند 
شـــهر  ســـطح  در  آمـــدم  و  رفـــت  روز 
می شـــنوم. بماند نزاع هـــای خیابانی و 
دســـت بـــه یقه شـــدن که در ایـــن هفته 
کم نمی بینیـــم. اصاًل چرا راه دور برویم 
حتمـــاً هرکدامتـــان عضـــو یک شـــبکه 
اجتماعی هســـتید؛ درهمین شـــبکه ها 
چقدر شـــاهد دعوا و جنجـــال بوده اید؟ 
اینکـــه نظرتـــان را بگوییـــد و بعـــد بـــا 
واکنش هـــای تنـــد و گاه خیلـــی خشـــن 
مواجه شوید تا جایی که ممکن است از 
خودتان بپرســـید من که چیزی نگفتم، 
چرا همـــه اینقـــدر ناراحـــت وعصبانی 

شده اند؟
راستی هیچوقت از خودتان پرسیده اید، 
دلیـــل ایـــن همـــه عصبانیت و خشـــم 
چیســـت و چطـــور می توانیـــم مهارش 
ایـــن قدرعصبانی  کنیـــم؟ چـــرا همـــه  

هستیم؟
محمد 28 ساله اســـت به قول خودش 
یکـــی از عصبانی هـــای معـــروف ایـــن 
روزهاســـت: »می دانـــی تـــا همین چند 
وقـــت پیـــش مـــن آدم آرامی بـــودم و 

آدمهایـــی  ازعصبانی تریـــن  یکـــی  االن 
که در زندگـــی می شناســـی؟ گاهی فکر 
می کنم ما که نســـبت به پدر بزرگ ها و 
مادربزرگ هایمان کمتر نگرانی داریم، 
پـــس چـــرا اینقـــدر عصبانی هســـتیم؟ 
روزی نیســـت که از در خانه بیرون بیایم 
و شـــاهد دعـــوا و نزاعی نباشـــم؛ مترو، 
محـــل کارم و خیابـــان... گاهی با خودم 
فکر می کنم همه این خشم جمع شده 
درون مـــا اجتماعی اســـت، نـــه فردی. 
یعنی شـــرایط، ما را این طور پرخاشـــگر 
کرده. گاهی هم فکـــر می کنم این فقط 
توجیه اســـت و شـــاید ما راه های کنترل 
خشـــم را یـــاد نگرفته ایـــم، یعنـــی فکر 
کرده ایم همیشـــه با عصبانیت کارمان 
را راه می اندازیـــم. اما می دانم موضوع 
عصبانیـــت واقعـــاً موضوعی اســـت که 
همـــه مـــا را یـــک روز درگیـــر می کنـــد و 
همه می پرسیم چرا این همه عصبانی 

هستیم؟«
مونا 35 ســـاله اســـت و ایـــن روزها تازه 
شـــغلش را از دســـت داده: »موضـــوع 
روشـــن اســـت، آدم ها گرفتارند. نیاز ها 
و خواسته هاشـــان از زندگی زیاد اســـت 
و هراحســـاس ناکامـــی، خشـــم بـــه بار 
می آورد. از روزی که بیکار شدم وجودم 
پر ازخشم شده. حاال به نظر شما در این 
شـــرایط کارگاه کنترل خشـــم به کار من 
می آید یا داشتن شغل؟ راستش آنقدر 
این روزها الکی داد و بیداد راه می اندازم 
که خـــودم هـــم از خـــودم خجالت زده 
می شـــوم. مثـــاًل اگـــر ناچار باشـــم توی 
فروشـــگاه در صـــف بایســـتیم یـــا برای 
تماس تلفنی پشت خط بمانم، جیغ و 
داد می کنم و بعد یاد روزهایی می افتم 
کـــه منتقد آدم هایی مثـــل خودم بودم. 

گاهی احساس درماندگی، خشمگین و 
عصبانی  مان می کند.«

ســـارا اما از اینکه دائم تحت عصبانیت 
گالیه منـــد  می گیـــرد،  قـــرار  دیگـــران 
اســـت: »روزهایـــی هســـت کـــه خوب و 
خوش ســـر کار می آیم، یک اظهار نظر 
معمولـــی و عادی می کنم یا مثاًل شـــاد 
و خوشـــحال سر به ســـر بقیه می گذارم 
همـــکارم  ناگهـــان  بعـــد  می خنـــدم  و 
همه خشـــمش را ســـرم خالی می کند. 
مثـــاًل می گوید چـــرا وقتی همـــه مردم 
ناراحتند تو خوشـــحالی یا وقتی درباره 
یک لباس نظر می دهم به من می پرند 
که چقـــدر در این شـــرایط دلت خوش 
است. بعد که واکنش نشان می دهم از 
دور و بری هایم می شنوم واکنش نشان 
نـــده، اگر ایـــن جوری برخـــورد می کنند 
تحت فشـــارند! تو باید مالحظه شان را 
بکنی. من ســـؤالم این اســـت آیا وقتی 
آدمها عصبانی اند - حاال به هر دلیلی- 
می تواننـــد خشم شـــان را ســـر دیگران 
خالی کننـــد؟ یعنی بـــرای خالی کردن 
خشـــم مان اینکه تحت فشـــاریم واقعاً 

توجیه خوبی است؟«
کاوه مظفر، جامعه شناس در گفت و گو 
بـــا ما و در پاســـخ به این پرســـش که آیا 
ایرانی ها آســـتانه تحمل پایینی دارند یا 
اساســـاً مردم عصبانی هستند می گوید: 
»شـــکی نیســـت. همـــه مـــا دیده ایم به 
محـــض برخـــورد دو اتومبیـــل بـــه هم 
راننده هـــا پاییـــن می آینـــد و باهم دعوا 
عمیـــق  ریشـــه  این هـــا  امـــا  می  کننـــد. 
فرهنگی نـــدارد تا بر اســـاس آن به این 
جمع بنـــدی برســـیم که جامعـــه ایران 
عصبانی است. باید شرایط اجتماعی را 
که در آن زندگی می کنیم هم بسنجیم. 

درســـت اندازه ما غمگین می شوند اما 
یـــاد گرفته انـــد واکنش متفاوت نشـــان 
دهنـــد. درعین حـــال به ما اجـــازه داده 
شـــده داد بزنیـــم، خودمـــان را بزنیـــم 
حتی بد و بیراه بگوییم و... این موضوع 

فرهنگی است.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا فشارهای 
اجتماعی می تواند باعث پرخاشـــگری 
و خشم شـــود، می گویند: »دقیقاً همین 
طور اســـت و اینکه جامعه مـــا بازتولید 
خشـــم می کند، این از اعتقادات اساسی 
من اســـت. خیلی ها می آینـــد مدیریت 
خشـــم را یاد می گیرند اما فردا می بیند 
همسایه ماشـــینش را گذاشته جلوی در 
و رفتـــه، باران باریده و او به محل کارش 
نمی رســـد؛ دوبـــاره عصبانی می شـــود. 
می بیند ماشـــینی که برنامه ریزی کرده 
بود سه سال بعد بخرد 15 سال بعد هم 
نمی تواند بخرد و... اینها و دیگر عوامل 
اجتماعی، آدم ها را خشمگین می کند. 
مـــا بایـــد توقع مـــان را از انســـان ها واقع 
بینانه کنیم. نمی شـــود هرروز قیمت ها 
را دو برابـــر کنیم و بعد به مردم بگوییم 
خونســـرد باشید. ما باید فرآیند طبیعی 
را در جهان بپذیریم. ما قانون طبیعت 

را نمی توانیم تغییر بدهیم.«
او می گوید ما نمی توانیم با شـــعارهایی 
مثل »جامعه باید خونســـرد باشد« که 
به درد میتینگ های سیاســـی می خورد، 
جامعـــه را دعوت به آرامـــش کنیم. اما 
تفاوت انسان رشـــد یافته با انسان رشد 
نیافتـــه این اســـت کـــه شـــرایط را درک 
می کنـــد و بهتریـــن واکنـــش را انتخاب 
می کنـــد که بین ســـه مـــدل »تخریبی«، 
»احساســـی« و »حـــل مســـأله« اســـت. 
انســـان رشد یافته حل مسأله را انتخاب 
می کند و جامعـــه ما باید این را انتخاب 
کنـــد و از طریق آموزش، روش های حل 

مسأله را بیاموزد.
و  خشـــم  می گوینـــد،  هـــم  خیلی هـــا   
عصبانیت به خـــودی  خود بد نیســـت، 
فقـــط بایـــد بتوانیـــم مهـــارش کنیـــم و 
درموقع مناسب به کارش ببریم و اینکه 
همیشه عصبانی نباشیم. بیایید دوباره 
باخودمان مـــرور کنیم؛ چـــرا این روزها 

بیشتر اوقات عصبانی هستیم.

بعد از گذر از این ســـطح یعنی ســـطح 
اجتماعی می توانیم عصبانیت را فردی 
هـــم ببینیـــم؛ مثـــل شـــکلی از پرخاش 
و عصبانیـــت که ایـــن روزهـــا در فضای 
مجازی می بینیـــم و اینکه گاهی افراد از 
خشـــونت به عنوان ابـــزار کنترل دیگران 
اســـتفاده می کنند که می توانـــد آگاهانه 
یا نا آگاهانه باشـــد. یعنی فرد نمی داند 
کارهایش خشـــونت بار اســـت اما از آنها 

استفاده می کند.
نوع دیگر اما افرادی هستند که هدفمند 
خشـــونت می کنند تا بقیه را کنترل کنند 

و بـــا این کار احساســـات و خواســـته های 
دیگران را به سخره بگیرند. مثاًل یک روز 
که به محل کارتان می روید خوشـــحالید 
امـــا همکارتان تـــوی ذوقتـــان می زند یا 
رویکرد افراد را نسبت به مسائل مسخره 
می کند. گاهی این خشـــونت ها با خشم 
همراه است و گاه با سرزنش، قضاوت و 
حرف های تند. گاهی هم این خشونت ها 
شکل تهدید و فحاشی به خود می گیرد و 

کار به گالویزشدن می کشد.«
او پیشنهاد می دهد: »باید رفتارهایمان 
را با خودمان مرور کنیم اینکه حرفی که 

به دیگران زده ایم اگر کســـی همان را به 
خودمـــان می زد چه احساســـی در ما به 
وجود می آورد؟ اینکه آیا از واکنش نشان 
دادن و ابراز خشم نتیجه ای گرفته ایم؟ 
آیا همیشه می توانیم دستاوردهایی که 
دنبالش هستیم با پرخاشگری به دست 

بیاوریم؟«
سعید بهزادی فر، روانشناس اجتماعی 
هم در گفت و گـــو با ما می گویـــد: »ابتدا 
باید بین خشـــم و پرخاش تفاوت قائل 
شـــویم. آنچه شـــما درباره  اش صحبت 
می کنید پرخاش اســـت. مـــن معتقدم 

جوامع  با یکدیگر فرق دارند فرض کنید ما غربی ها را متهم می کنیم که 
به اندازه ما برای مرگ عزیزان شان ناراحت نمی شوند درحالیکه آنها هم 
درست اندازه ما غمگین می شوند اما یاد گرفته اند واکنش متفاوت نشان 

دهند. درعین حال به ما اجازه داده شده داد بزنیم، خودمان را بزنیم حتی 
بد و بیراه بگوییم و... این موضوع فرهنگی است

جامعـــه در این زمینـــه ناتوانـــی ندارد. 
ما از همان کودکی بـــه فرزندمان اجازه 
نمی دهیم که خشـــمگین باشند. خشم 
فی الوقـــع یـــک رفتار اســـت که دســـت 
خـــودت نیســـت و یک انتخاب نیســـت 
اما پرخاشگری انتخاب است. این ها در 
خانواده هـــا تفکیک نمی شـــود. مثاًل اگر 
بچه ای در خانـــواده بگوید من خواهرم 
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فروردین : اگر کســی جلوی پیشرفت شــما را بگیرد و چوب الی چرخ شما 
بگذارد شما عصبانی می شوید. اکنون سرسختی نشان دادن ممکن است کاماًل 
بی نتیجه باشد، درعوض باید عملکردهای خود را برای دیگران شفاف ساخته و 
تا جایی که شــرایطتتان اجازه می دهد سعی و تالش مضاعف داشته باشید. به 

کارتان بدون توجه به دیگران ادامه بدهید.

اردیبهشت : برنامه هــای شما مثل فکرتان پرمشغله هستند، اما خصوصیات 
شما به گونه ای اســت که از مدیریت زمانی نادرست ناراحت می شوید. اگرچه 
شما می توانید پتانسیل های فراوانی که در اطرافتان است را ببینید، اما نمی توانید 
از آنها بهره بگیرید. چون زمان بندی درستی برای کارهایتان ندارید. باید بیشتر 

برنامه ریزی کنید.

خرداد : با وجود اینکه شما می دانید پیروی کردن از قوانین اهمیت ویژه ای دارد، 
اما شما کارهایتان را بر مبنای منطق خودتان انجام می دهید. حتی اگر این رفتار 
غیر قانونی شما باعث شود که احساس کامل بودن بکنید، توجیه کردن آن کار 
سختی است. برخی از قابلیتهای تان را باید به خاطر پذیرفته شدن توسط اجتماع 

زیر پا بگذارید. 

تیر :شما در ابتدای خلق کردن چیزی هستید اما اگر می خواهید تغییری ایجاد 
کنید باید صبور باشــید. شاید بخواهید در مورد شروع کار جدیدتان با دیگران 
صحبت کنید اما دالیل درستی نداشته باشید. حتی اگر بین آنچه می خواهید 
انجام دهید و آنچه ناچار به انجام آن هستید مانده اید ، انجام هر عمل مثبتی 

عاقالنه تر از منتظر شانس بهتربودن  است.

مرداد : دیگران از شــما انتظارات زیادی دارند و این مساله باعث تحریک شما 
می شود. شما تا حاال انگار در تورهای جادویی مرموز سیر می کردید، ولی حاال 
وقت این اســت که درمورد کارهایی که پیش رو دارید تصمیم جدی بگیرید. 
ولی شما نمی توانید سرعت روند کاری خود را تندتر کنید، پس ناامیدی را کنار 

بگذارید.

شهریور : هم اکنون ســاده ترین شیوه برای شما این است که سعی کنید بر 
برنامه های خود نظارت داشته باشید تا بتوانید کارهایی که افراد دیگر هم انجام 
می دهند را هم بررســی کنید و ســعی کنید بر آنها هم تأثیر داشته باشید. اما 
زیاده روی هم نکنید. حتی یک قضاوت کوچک در مورد برنامه ریزی های دیگران  

می تواند بر روی خود شما هم تأثیرمنفی داشته باشد.

مهر : باوجود اینکه شما هنوز در حال رقابت کردن هستید و با سرعت به جلو 
پیشروی می کنید، در پیرامون شما همه چیز روال آرامی را طی می کند، و این 
موضوع کمی شما را عصبانی می کند. این سخن به این معنی نیست که شما 
نمی توانید از یک محیط آرام لذت ببرید. اگر احساس می کنید که نیاز به تحرک 

و هیجان دارید پس این کار را بکنید.

آبان : زمانی که شــما تمایل دارید که در حالی روی یک تصویر بزرگ تمرکز 
کنید که بیشــتر به جزئیات آن توجه می کنید، مشــکالتی به وجود می آیند. 
پیشنهاد می شود زمانی که نکات مبهم در حال حل شدن هستند نگرش مثبت 
خود را حفظ کنید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که در هر 

دو طرف نقش خود را خوب بازی کنید.

آذر :شما با فرضیه تن در دادن به رویاها بیگانه نیستید، اما شما ترجیح می دادید 
که در تنهایی و خلوت به کار کردن بپردازید نه در نقطه ای که دیگران بتوانند به 
راحتی شما را تماشا کنند. پنهان کردن عملکردتان از آنهایی که در مورد شما 
قضاوت می کنند سخت شده است، وقتتان را هدر ندهید، خودتان را باور داشته 

باشید.

دی : صحبــت کردن در مورد بســیاری از موضوعات مــورد عالقه تان از نظر 
احساسی دست یافتنی نیست. آشکار کردن احساساتتان می تواند برایتان مشکل 
ایجاد کند، اما اصرار ورزیدن در دســت یابی به آنها می تواند تأثیر مثبت داشته 
باشــد. متأسفانه فقط نیات خوب شــما کافی نیست؛ آنچه که شما به دیگران 

می بخشید می تواند برای آنها مشکل ساز باشد. 

بهمن : شــما باید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز کنید، فرصت ها و اتفاقات 
تازه ای برایتان پیش می آید که چشــم شــما را بیشتر به روی دنیا باز می کند. 
مراقب باشــید زیرا نرمش بیش از حد در کارهایتان به ضرر شــما می شود. هر 
پیش آمد یا اتفاقی برایتان رخ می دهد نباید راه شما را عوض کند، در زندگی تان 

پیگیر باشید.

اسفند : زمانی که قوانین و محدودیتها به خوبی تعریف شوند شما به راحتی می 
توانید همان کارهایی را انجام بدهید که قصد انجام دادنش را داشته اید. اما اکنون 
با توجه به اینکه این مرزها تعیین نشده اند اوضاع خیلی نامرتب شده است. وقت 
خودتان را برای شناسایی کردن این مرزها تلف نکنید. برای اینکه این کار مطمئناً 

می تواند شما را به دردسر بیاندازد.
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مجلس شيوخ

اسامی برندگان جدول 3814
  1ـ  سحر حیدریـ  کرج
2ـ آرزو محمدیـ  تهران
3ـ قادر حضرتیـ  اراک

افقي:
1. بازنده قضاييـ  مركز قرقیزستانـ  نفت سیاه

2. فیل ماقبل تاريخـ  ازت
ــمانـ  عقلـ   ــصـ  چراغ آس ــاـ  خال 3. از ويتامینه

عدد فوتبالي
4. شهرستانـ  ماه هفتم سريانيـ  عذرنابجا

5. دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد
6. گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  عدد ورزشي

ــيـ   ــمـ  حجمي هندس ــان قدي ــيـ  خراس 7. كاف
پايتخت زمستاني هخامنشیانـ  دنباله رو سوزن

8. با طراوتـ  غربالـ  صورت فلكي ماه مهر
9. بیماري سگيـ  سلسله مقدونیانـ  بافرهنگ
10. امر ضروريـ  بازنده شطرنجـ  انباشته شدن

ــكندروسـ  میوه اي استواييـ   11. پراكندگيـ  اس
براي آشتي مي كشندـ  آب آذري

12. از مصالحـ  سمـ  رنگي گیاهيـ  خون
ــار كلنگـ   ــاالدرودـ  ماه خارجـ  ي ــرب ف 13. مع

تايلند قديم
14. سرسراـ  صوفي، قلندرـ  حیوان مبارك

ــرفـ   ــز پرمص ــديـ  فل ــدـ  گل نومی ــه بلن 15. تپ
دورويي، تظاهرـ  چهره، سیما

16. مادر كوروش كبیرـ  شهري در فرانسه
ــيـ  فرضیه معروف آلبرت  ــايل تبلیغات 17. از  وس

اينشتینـ  توكل كردن
عمودي:

1. پول فلزيـ  هوشمندـ  از کار افتاده
2. كربن گرانبهاـ  مبحثي در رياضي

ــانهـ  براي خدا شريك قايل شدنـ   3. اندكـ  نش
گودال عمیقـ  من و شما

4. عطر شیريني پزيـ  ناامیدـ  پادزهر
5. زمان مرگـ  رنجـ  لغزندهـ  باركش شهري

ــتيـ  آزادـ  آب  6. صفحه اينترنتيـ  گیاهي خورش
بند

ــاره به  ــاز جاريـ  اش ــمـ  قايق، كرجيـ  س 7. صن
دور

ــدل  ــتگاه مب ــرضـ  دس ــيـ  ق ــن راه ــهر بی 8. ش
الكتريسیته

9. آشناـ  ماشین زراعتـ  بخشنده
10. جهان،  دنیاـ  مربوط به ملتـ  نیزه كوچك

ــهور مصريـ  قطع  ــتین دارـ  رود مش ــم تنه آس 11. نی
سینماييـ  وسیله گزيدنـ  الفباي موسیقي

ــان  ــنـ  طبیعيـ  نش ــطرنجيـ  محاس 12. مهره اي ش
مفعولي

ــهور ايرانـ  خو گرفتنـ   13. كج، خمیدهـ  كوير مش
اليه بیروني دندان

حرف )  ف ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3814 
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ــش بیرون  ــه از دهانش آت ــانه اي ك ــاري افس 14. م
مي جهدـ  انبازيـ  علم مملكت داري

ــر حواـ  كشت  15. جنس مونثـ  نوعي زندانـ  همس
بارانيـ  طاليه دار اعداد

16. كشور هزار جزيرهـ  وسیله چاي سازي
17. نابوديـ  زيبا، نیكورويـ  روش، طريقه

رمز جدول این هفته: یکی ازسرداران رشید ایران است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 14 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

اسامی برندگان جدول 3814
  1ـ  سحر حیدریـ  کرج
2ـ آرزو محمدیـ  تهران
3ـ قادر حضرتیـ  اراک

افقي:
1. بازنده قضاييـ  مركز قرقیزستانـ  نفت سیاه

2. فیل ماقبل تاريخـ  ازت
ــمانـ  عقلـ   ــصـ  چراغ آس ــاـ  خال 3. از ويتامینه

عدد فوتبالي
4. شهرستانـ  ماه هفتم سريانيـ  عذرنابجا

5. دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد
6. گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  عدد ورزشي

ــيـ   ــمـ  حجمي هندس ــان قدي ــيـ  خراس 7. كاف
پايتخت زمستاني هخامنشیانـ  دنباله رو سوزن

8. با طراوتـ  غربالـ  صورت فلكي ماه مهر
9. بیماري سگيـ  سلسله مقدونیانـ  بافرهنگ
10. امر ضروريـ  بازنده شطرنجـ  انباشته شدن

ــكندروسـ  میوه اي استواييـ   11. پراكندگيـ  اس
براي آشتي مي كشندـ  آب آذري

12. از مصالحـ  سمـ  رنگي گیاهيـ  خون
ــار كلنگـ   ــاالدرودـ  ماه خارجـ  ي ــرب ف 13. مع

تايلند قديم
14. سرسراـ  صوفي، قلندرـ  حیوان مبارك

ــرفـ   ــز پرمص ــديـ  فل ــدـ  گل نومی ــه بلن 15. تپ
دورويي، تظاهرـ  چهره، سیما

16. مادر كوروش كبیرـ  شهري در فرانسه
ــيـ  فرضیه معروف آلبرت  ــايل تبلیغات 17. از  وس

اينشتینـ  توكل كردن
عمودي:

1. پول فلزيـ  هوشمندـ  از کار افتاده
2. كربن گرانبهاـ  مبحثي در رياضي

ــانهـ  براي خدا شريك قايل شدنـ   3. اندكـ  نش
گودال عمیقـ  من و شما

4. عطر شیريني پزيـ  ناامیدـ  پادزهر
5. زمان مرگـ  رنجـ  لغزندهـ  باركش شهري

ــتيـ  آزادـ  آب  6. صفحه اينترنتيـ  گیاهي خورش
بند

ــاره به  ــاز جاريـ  اش ــمـ  قايق، كرجيـ  س 7. صن
دور

ــدل  ــتگاه مب ــرضـ  دس ــيـ  ق ــن راه ــهر بی 8. ش
الكتريسیته

9. آشناـ  ماشین زراعتـ  بخشنده
10. جهان،  دنیاـ  مربوط به ملتـ  نیزه كوچك

ــهور مصريـ  قطع  ــتین دارـ  رود مش ــم تنه آس 11. نی
سینماييـ  وسیله گزيدنـ  الفباي موسیقي

ــان  ــنـ  طبیعيـ  نش ــطرنجيـ  محاس 12. مهره اي ش
مفعولي

ــهور ايرانـ  خو گرفتنـ   13. كج، خمیدهـ  كوير مش
اليه بیروني دندان

حرف )  ف ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3814 

45 اطالعات هفتگی        شماره  3825

گ
چون

وو 
م 

 کي
 

 
د 

شي
ن با

گرا
 دي

تح
د فا

واني
ي ت

 نم
ود

ر خ
ط ب

سل
ن ت

دو
ب

ــش بیرون  ــه از دهانش آت ــانه اي ك ــاري افس 14. م
مي جهدـ  انبازيـ  علم مملكت داري

ــر حواـ  كشت  15. جنس مونثـ  نوعي زندانـ  همس
بارانيـ  طاليه دار اعداد

16. كشور هزار جزيرهـ  وسیله چاي سازي
17. نابوديـ  زيبا، نیكورويـ  روش، طريقه

رمز جدول این هفته: یکی ازسرداران رشید ایران است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 14 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

عمودی: افقی:

جدول سودوکو

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر 
شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  
به تلفن همراه 09304740289 پیامك نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود 

تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.

آن دس�ته از خوانندگان�ی که نس�بت 
به جدول ه�ای این صفحه پیش�نهاد 
و ی�ا انتقادی دارن�د می توانند فقط به 
ش�ماره تلفن همراه 09304740289 

پیامك نمایند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
م ( 

ف ) 
حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

19      دی     97        اطالعات هفتگی         46

جد ول سود وکو 3825
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  .

9   2    
387 9 521
    83 9 

1         
 6347821 

87  1  65
   847   
 38   672

71  6  8 

نسخه اصلي

فتان

ابزار نجاري

اژدها

تكرار حرف 
آخر
ريشه

جزيره
زردوزي 
روي پارچه

خدمتكار مرد

رود آرام

نفي عرب

نشان 
موردپسند 
واقع شدن

ماه پاييزي

نوعي طالق

مانند

جسر

بارور

دوزخ

عشق فرنگي
رماني از 
همينگوي

عزيز همه

زيركي

واحد سطح

ايوانك

عدد هندسي

از حبوب

خصلت

اشاره به دور

مانند پري

جمع خبر

انباشته

جل

بخشي از پا

دشمن

جوي خون

عددمنفي

اندوهگين

چلچله

پارچه اموات

اعتقاد

لوله تنفسي
واحد كاغذ 

روزنامه

ظلم

دستيار

صداي وزغ

عالمت جمع

ضمير داخل

حرف انتخاب
نوعي

 زغال سنگ

شعله

حرارت

رودي در 
اروپا

بوي رطوبت

طال

خاشاك

شريف

روزانه

جارو كردن

فريب

معدل

گذري

بستني يخي

هيدروتراپي

جنگ

گلي زيبا

جمع وسيله

آنتن ماهواره

چاي فرنگي

گشاده

تير پيكان دار

سوداي ناله

مكان

دست

بصير
مركز 

گرجستان

جد

روح انساني

ستون بدن

واحد تنيس

تله

بي طاقت

از درختان

قوت اليموت

خبر

نت سوم

ماه سرد

پول ژاپن

پوز

اگر

عدد ماه

تصديق فرنگي
شكم بند 

الغري

كوهي در 
آفريقا

برد معروف

از درياها

مجلس شيوخ

اسامی برندگان جدول 3814
  1ـ  سحر حیدریـ  کرج
2ـ آرزو محمدیـ  تهران
3ـ قادر حضرتیـ  اراک

افقي:
1. بازنده قضاييـ  مركز قرقیزستانـ  نفت سیاه

2. فیل ماقبل تاريخـ  ازت
ــمانـ  عقلـ   ــصـ  چراغ آس ــاـ  خال 3. از ويتامینه

عدد فوتبالي
4. شهرستانـ  ماه هفتم سريانيـ  عذرنابجا

5. دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد
6. گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  عدد ورزشي

ــيـ   ــمـ  حجمي هندس ــان قدي ــيـ  خراس 7. كاف
پايتخت زمستاني هخامنشیانـ  دنباله رو سوزن

8. با طراوتـ  غربالـ  صورت فلكي ماه مهر
9. بیماري سگيـ  سلسله مقدونیانـ  بافرهنگ
10. امر ضروريـ  بازنده شطرنجـ  انباشته شدن

ــكندروسـ  میوه اي استواييـ   11. پراكندگيـ  اس
براي آشتي مي كشندـ  آب آذري

12. از مصالحـ  سمـ  رنگي گیاهيـ  خون
ــار كلنگـ   ــاالدرودـ  ماه خارجـ  ي ــرب ف 13. مع

تايلند قديم
14. سرسراـ  صوفي، قلندرـ  حیوان مبارك

ــرفـ   ــز پرمص ــديـ  فل ــدـ  گل نومی ــه بلن 15. تپ
دورويي، تظاهرـ  چهره، سیما

16. مادر كوروش كبیرـ  شهري در فرانسه
ــيـ  فرضیه معروف آلبرت  ــايل تبلیغات 17. از  وس

اينشتینـ  توكل كردن
عمودي:

1. پول فلزيـ  هوشمندـ  از کار افتاده
2. كربن گرانبهاـ  مبحثي در رياضي

ــانهـ  براي خدا شريك قايل شدنـ   3. اندكـ  نش
گودال عمیقـ  من و شما

4. عطر شیريني پزيـ  ناامیدـ  پادزهر
5. زمان مرگـ  رنجـ  لغزندهـ  باركش شهري

ــتيـ  آزادـ  آب  6. صفحه اينترنتيـ  گیاهي خورش
بند

ــاره به  ــاز جاريـ  اش ــمـ  قايق، كرجيـ  س 7. صن
دور

ــدل  ــتگاه مب ــرضـ  دس ــيـ  ق ــن راه ــهر بی 8. ش
الكتريسیته

9. آشناـ  ماشین زراعتـ  بخشنده
10. جهان،  دنیاـ  مربوط به ملتـ  نیزه كوچك

ــهور مصريـ  قطع  ــتین دارـ  رود مش ــم تنه آس 11. نی
سینماييـ  وسیله گزيدنـ  الفباي موسیقي

ــان  ــنـ  طبیعيـ  نش ــطرنجيـ  محاس 12. مهره اي ش
مفعولي

ــهور ايرانـ  خو گرفتنـ   13. كج، خمیدهـ  كوير مش
اليه بیروني دندان

حرف )  ف ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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ــش بیرون  ــه از دهانش آت ــانه اي ك ــاري افس 14. م
مي جهدـ  انبازيـ  علم مملكت داري

ــر حواـ  كشت  15. جنس مونثـ  نوعي زندانـ  همس
بارانيـ  طاليه دار اعداد

16. كشور هزار جزيرهـ  وسیله چاي سازي
17. نابوديـ  زيبا، نیكورويـ  روش، طريقه

رمز جدول این هفته: یکی ازسرداران رشید ایران است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 14 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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10. امر ضروريـ  بازنده شطرنجـ  انباشته شدن

ــكندروسـ  میوه اي استواييـ   11. پراكندگيـ  اس
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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 هنرى و منحصر به فرد به زیبایى فضاى منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

براى  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با اى 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

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

دارای جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازی، 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
امین                       604-781-7778   
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
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-983-9178
پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

برای تعیین وقت حضوری 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

۳ هفته آگهی در نیازمندی های پیوند   فقط 20 دالر 
604-921-4726

جای شما  در این صفحه خالی است!

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 نیازمندم

۱508 60۴-۳68-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بازسازی خانه خود را به ما بسپارید
متناسب با بودجه شما
مشاوره، بازدید، 

برآورد هزینه و طراحی اریگان

نوسازی ساختمان، تعمیرات
آشپزخانه و حمام، نصب درای وال

پارکت، لمینیت و موکت
لوله کشى، برق، رفع نم، کلیه خدمات بام

نقاشى داخل و خارج ساختمان
محوطه سازی و فضای سبز

778-222-7141
604-800-8891

garnethomes.ca

garnethomesltd@gmail.com

دارای الیسنس و بیمه

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با ۲0 سال تجربه آموزشی در کانادا

  604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵ 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
77۸-997-۳720

۱508

به تعدادی نیروی جوان با انگیزه 
و فعال ، جهت کار در پروژه های

 داخلی ساختمان ، همراه با آموزش، 
حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.

interiorfinishingpakan@gmail.com
۱508 60۴-۳56-۳8۳0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نظافت  حیاط و باغچه،
منزل و کارهای آشپزی،
نگهداری از سالمند و 

کودک شما
توسط بانو باتجربه ایرانی

2۳6-۸۸۹-۸0۳۹
۱50۹
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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

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

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. 1508

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 

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

www.lougheedhyundai.com
Sales: 604-523-3009

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

Was: $52,999      Now: $51,780 Now: $51,780 
12,223 Km           Stock# HB20274

Was:$25,999      Now: $23,852 Now: $23,852 
36,44336,443 Km          Stock# HB20288

Was: $24,785     Now: $22,785 Now: $22,785 
37,476 37,476 Km         Stock# H19396A

Was: $14,888    Now: $12,888Now: $12,888
71,86371,863 Km        Stock# HB20273

2020 Hyundai Palisade Ultimate, White 2017 Elantra LE, Silver2017 Hyundai Tucson SE, Silver2018 Hyundai Tucson SE 1.6T, Gray2017 Honda Ridgeline Touring, Truck, Gray

Was: $37,388    Now: $35,388 Now: $35,388 
90,01490,014 Km         Stock# H20479A

Example selling price of $22,434 on the Preferred Auto IVT

Preferred Auto IVT features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic 
Collision Warning

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

Get up to $4,000 in price adjustmentsΩ on select models.
Lease◊ or finance† from 0% on other select models.

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

•  Available HTRAC™ All-Wheel Drive
•  Standard Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

• Dealers may charge additional fees for administration of up to $499. 
Charges may vary by dealer.

• Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±. 
Visit hyundaicanada.com/military

±±±±±±... hhyyyyyyuunddaaicaaaaannnnnnnnnnaaddddddaaa.cccooomm

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all 
models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

Price of model shown: 2020 Elantra Ultimate Intense Blue/2020 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2020 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $29,642/$34,592/$40,192. Price includes Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810/$1,810, levies and all applicable 
charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer.  †◊Ω Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour 
is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. 
Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in 
workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change 
or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. Android Auto™ is compatible with Android phones running Android Lollipop or newer. Android Auto may not be available on all devices and may not 
be available in all countries or regions. Additional apps may be required. Visit www.android.com for further details and any applicable limitations. Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. ‡Apple CarPlay™ works with iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5 and later models running the latest version of iOS 7 and above. Apple CarPlay™ may not be available on all devices and may not be available in all countries or regions. Visit www.apple.com for further details and any applicable limitations. Apple and 
Apple CarPlay are trademarks of Apple Inc. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks are the property of their respective owners. 

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

778-384-6729
ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

اتومبیل های نو و دست دوم امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه 


