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فریدون خاوند

از سال شوم ۲۰۲۰
دوباره ســال نوی جهانی از راه می رسد، سالی که اگر  به سال بیم و امید ۲۰۲۱

چــه هنوز برخی آن را میــادی می خوانند، اما قرن 
هاست که دیگر نه ربطی به ژانوس، خدای استوره ای 

دارد و نه ربطی به تولد مهر و یا مسیح.
ســالی که در آستانه ی آن هســتیم، قرن هاست از 
مذهب رها شده است. همان رهایی که، انواع آزادی ها 
و خوشبختی ها را، چونان هدیه ای ارزشمند، به مردمان 
بخش وسیعی از جهان بخشیده است. همان رهایی 
با شکوهی که سبب شده هر ساله میلیون ها انسان، 
در چنیــن روزهایی بر کنار از هر مرام و مذهب و بی 
مذهبی، در کنار هم و با هم آغاز سال نویی را جشن 
بگیرند که هویتی انسانمدار و زمینی پیدا کرده است.

در این سال هایی که در کشورهای اروپایی و امریکایی 
زندگی کرده ام، یکی از لذت هایم تماشــای جنب و 
جوش و شادمانی های این مردمی بوده که بی خیال از 
بکن نکن های مذهبی، آزاد و سربلند به استقبال سالی 

نو و به امید فردایی روشن می روند.
و هر ســال، در چنین روزهایی فراموش نکرده ام که 
چندی بعد، وقتی مردمان ســرزمینم در انتظار سال 
نوی ایرانی مان هســتند، مردانــی عبوس با صدایی 
خشن و قرون وسطایی به آن ها هشدار می دهند که: 
»امسال هم خبری از جشن و شادمانی نیست؛ چرا که 
هزار و اندی ســال پیش، در چنین روزهایی کسی از 

اهل تشیع درگذشته است.«
و در اندوه آن شخص، و دیگرانی که هر سال تعدادشان 
زیاد می شــود، و هیچ ربطی به بیشترین مردمان آن 
سرزمین ندارند، نوروز آزاد و زیبای ما را که از ابتدا رها 

از هر مذهبی بوده، زندانی تعصب و نادانی می کنند.
اما امسال، در آستانه سال نوی جهانی در کشورهای 
آزاد و رها شده از دیکتاتوری و مذهب نیز خیلی چیزها 
تغییر کرده اســت. هزار سال پیش نه، که در همین 
ســالی که چند روز به پایانش مانده میلیون ها انسان 
در جهان، به دلیل یک بیماری همه گیر درگذشته اند. 
در همین آمریکا میلیون ها تن شانس دیدن سال نو 
را پیدا نکردنــد. و ویروس کووید ۱۹ هنوز بیماری و 
مرگ را بر فراز شهرها می پراکند. و با این همه درد و 
رنج، مردمان با »دل خونین« و در چارچوبی از نگرانی 
و احتیاط سعی دارند »لب خندان« ی داشته باشند*

و چنین اســت که این روزها نیــز مردمان همچون 
سال های قبل در و دیوار خانه هاشان را آذین بسته اند، 
همچنان از فروشگاه های چراغانی شده برای خودشان 
و دوســتان و عزیزانشــان هدیه ســال نو می خرند، 
همچنان بابا نوئل های ســرخ پوِش سپیدموِی مدرن 
شــده ی غیر مذهبی، با ماســک های رنگارنگ برای 
بچه ها قصه های شیرین می خوانند، همچنان رادیو و 
تلویزیون ها برنامه های ویژه ی سال نو دارند، و همچنان 
صدای ترانه ها و آهنگ های شــاد گوش ها را نوازش 

می دهد.
رهبران و مسئولین دولتی و غیردولتی این کشورها 
نیز، همچون سال های گذشته پیام های دلگرم کننده 
دارند و دســتورها و حتی توصیه هایشــان در جهت 
حذف جشن و شادمانی و خوشی مردمان نیست، بلکه 
در جهت حفظ ســامت شهروندان، برای شاد بودن 
بیشتر است. و این کشورها که توانسته اند از بار مذهب 
تحمیلی رها شــوند، با هر عیب و ایرادی که بشود بر 
آن ها گرفت، این موهبت برزگ را دارند که مردمانشان 
از ّشــری دایمی نجات پیدا کرده اند. ّشری که اولین 

قربانیانش آزادی و شادمانی اند.
در کنار چنین مردمانی، مِن تبعیدی دور از وطن، با 
دلی که به یاد برادر از دست رفته ام و به یاد میلیون ها 
انسان در سراســر جهان، داغدار و دردمند است، به 
شادمانی ها و امیدهای روشن سام می گویم. و می بینم 
کــه روزگاری نه چندان دور، پرنده های شــادمانی و 
آزادی بر فراز محبوب ترین سرزمین جهانم به پرواز 
در خواهند آمد و نســل های آینــده دوباره زیباترین 

سال های نو را تجربه خواهند کرد.
سال نوی جهانی بر همگان خجسته باد

*حافظ: با دل خونین، لب خندان بیاور همچو جام

 شکوه میرزادگی

بیماری جهانی، بحران اقتصادی جهانی، واکسن جهانی… 
همه کســانی که فرآیند »جهانی شدن« را به دیده تردید 
می نگریستند و یا زوال آن را آرزو می کردند، در پایان سال 
2020 باید به این نتیجه رســیده باشــند که ما آدمیان، 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، در ســیاره  ای کوچک زندگی 

می کنیم مرکب از ملت هایی با سرنوشت های درهم تنیده.
برای نخســتین بار در تاریخ تمدن، یک بیماری همه گیر 
با شــتابی شگفت آور مرز های شهری و ملی و منطقه  ای را 
پشت سر گذاشــت و در مدتی بسیار کوتاه تقریبا سراسر 
کره زمین را در بر گرفــت. در واقع ویروس کرونا بر امواج 
عظیم مبادالت و مراودات در زمین و هوا و دریا ســوار شد 
و در زمانی کمتر از 2۴ ســاعت از زادگاه خود به دور ترین 

نقاط دنیا رسید.
زیر تاثیر این بحران بهداشــتی سیاره  ای، اقتصاد های ملی 
یکی پس از دیگری از نفس افتادند و دشواری های زاییده 
این وضع را به دیگر اقتصاد ها منتقل کردند. واکســن های 
ضد کرونا نیز در فضای جهانی شــدن بــه وجود آمدند و 
جابه جایی سریع آن ها در میان قاره ها و کشور ها، لجستیک 
بسیار پیچیده و نیرومندی را به کار گرفت که تاریخ معاصر 

جهان کمتر به یاد دارد.

2020، سال شوم

توصیف ســال 2020 کار آســانی نیست و شــماری از 
صاحبنظران به ناچار هنگام پرداختن به رویداد های این سال 
صفت »اســتثنایی« را در مورد آن به کار می گیرند. البته 
در تاریخ تمدن انسانی نه بیماری همه گیر جنبه استثنایی 
دارد و نه بحران اقتصادی، ولی این که یک بحران بهداشتی 
توانسته باشــد چرخ فعالیت را تقریبا در سرتاسر جهان از 
نفس بیندازد )رویدادی که در سال 2020 شاهد آن بودیم(، 

واقعا تازگی دارد.
هر بار که پای مقایســه بحران اقتصــادی زاییده کرونا با 
بحران های پیش از آن به میان می آید، معموال از زمین لرزه 
اقتصادی ســال ۱۹2۹ یاد می شود و یا مصیبت هایی که 
جنگ های جهانی اول و دوم بر سر اقتصاد آوردند. ولی نه 
آن زمین لرزه به سراسر دنیا گسترش یافت و نه جنگ های 
اول و دوم، به رغم صفتی که در باره آنها به کار می رود، واقعا 
جهانی بودند. در واقع بخش های بســیار وسیعی از سیاره 
زمین، در آسیا و آفریقا و آمریکای التین، هنوز حاشیه  ای تر 
از آن بودند که در سرنوشت اقتصادی و یا نظامی قدرت های 

بزرگ آن زمان ها سهیم شوند.
در ســال 2020 اما هــم بحران بهداشــتی و هم بحران 
اقتصادی ابعادی واقعا جهانی یافتند. شمار بسیار زیادی از 
کشور ها این سال را با نرخ رشد منفی به سر آوردند، هرچند 
ســقوط این شاخص در همه این کشــور ها یکسان نبود. 
در گروه قدرت های اقتصادی، بــر پایه تازه ترین داده های 
منتشرشده از سوی نهاد های معتبر کارشناسی بین المللی، 
تولید ناخالص داخلی در انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه، 
نســبت به سال 20۱۹، بیش از ۹ درصد فرو ریخته است. 
سقوط همان شاخص در آلمان کمتر از 6 درصد و در آمریکا 

و ژاپن کمتر از ۴ درصد ارزیابی می شود.
در عوض نرخ رشــد جمهوری خلق چین، کشوری که به 
احتمال فراوان گهواره کرونا بوده و با پنهانکاری های خود 
سهم مهمی در انتشــار این همه گیری داشته، به احتمال 
زیــاد در محدوده صفر تا ۱ درصد نوســان کرده اســت. 
صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر گذشته میانگین نرخ 
رشــد اقتصاد جهانی را در سال 2020 منهای ۴. ۴ درصد 

ارزیابی کرد.
برای آنکه خوانندگان بدانند بحران اقتصادی سال 2020 

به صورت مشخص چه وضعیتی را در یک کشور پیشرفته 
صنعتی به وجود آورده، به آماری اشاره می کنیم که در مورد 

بعضی از فعالیت ها در کشور فرانسه منتشر شده است.
در سالی که گذشت، فروش خودرو در این کشور به سطح 
ســال ۱۹۷5، یعنی چهل و پنج سال، پیش سقوط کرد. 
شمار خریداران بلیت سینما با سقوط 62 درصدی از 200 
میلیون نفر به 65 میلیون نفر عقب نشست که معادل اوایل 
دهه ۱۹20 میادی اســت. این به آن معنا است که شمار 
مشــتریان سینما یکصد سال به عقب بازگشت و تا سطح 
دوره سینمای صامت و آغاز فعالیت چارلی چاپلین کاهش 
یافت. در همین سال مصرف سوخت برای خودرو ها تا سطح 
۳2 ســال پیش عقب نشست. ایرباس، غول هواپیماسازی 
اروپا که در فرانسه مستقر است، از لحاظ شمار سفارش هایی 
که دریافت کرد و هواپیما هایی که تحویل داد به سطح ده 

سال پیش سقوط کرد.
و امــا فقیر ترین کشــور های جهان که شــمار آنها به ۴۷ 
می رســد، در سالی که گذشت با بد ترین شرایط اقتصادی 
در ۳0 سال گذشته روبه رو شدند. در این کشور ها سی و دو 
میلیون نفر به جمع فقیران مطلق )کسانی که با درآمدی 
کمتــر از ۱.۹0 دالر در روز زندگی می کنند( افزوده شــد. 
بر پایه ارزیابی »کنفرانس تجارت و توســعه ملل متحد« 
)آنکتاد(، طی بیست سال گذشــته این نخستین بار بود 
که نرخ فقر مطلق در جمعیت این گروه از کشــور ها رو به 

افزایش گذاشت.
سازمان »آنکتاد« می افزاید که میانگین نرخ رشد این چهل 
و هفت کشور در سال 2020 به منهای 2.6 درصد سقوط 
کرده اســت. در عوض شــمار مرگ ومیر ناشی از کرونا در 
این کشــور ها از ۱۷ نفر در یک میلیون فراتر نرفت، حال 
آنکه در کشــور های پیشرفته صنعتی به 5۳6 نفر در یک 

میلیون رسید.
چرا کشور های بسیار فقیر در مقایسه با ثروتمند ها تا اندازه 
زیادی از داس مرگ کرونا در امان ماندند؟ آیا سطح پایین 
تراکم جمعیت و یا محدود بودن امکان مسافرت های درونی 
جلوی تلفات شدید انسانی ناشی از کرونا را در این کشور ها 
گرفته است یا دســتگاه های آماری آنها، به دلیل ضعیف 
بودن، نتوانســته  اند رقم مرگ ومیر ناشــی از این بیماری 

همه گیر را، آن گونه که باید و شاید، محاسبه کنند؟

2021، سالی انباشته از بیم و امید

با آغاز موج تازه تزریق واکسن های ضد کرونا در بخش بزرگی 
از جهان، امید به خروج از تونل تاریک و دراز بحران های دو 
قلوی بهداشتی و اقتصادی رو به افزایش گذاشته است. آیا 
می توان به بازگشت رونق امید بست، و اگر این امید تحقق 
یابد، رونق کی از ســر گرفته خواهد شد، دامنه آن چقدر 

خواهد بود و چه مدت دوام خواهد آورد؟
اقتصاددانان در ترســیم نوســان های اقتصادی معموال از 

حروف الفبای التین به صورت بزرگ استفاده می کنند:
۱( حرف V نشان دهنده اقتصادی است که با شیب تند فرو 

می ریزد و با همان شتاب از بحران خارج می شود.
2( حرف W معرف نوسان های زیگزاگی یک اقتصاد است 
که در رکود و حتی رشد منفی فرو می رود ولی دوباره جان 

می گیرد پیش از آن که بار دیگر به سراشیب بیفتد.
۳( حرف U اقتصادی را نشــان می دهد که یکباره در قعر 
بحران سقوط می کند، مدت کوتاهی در همان ورطه می ماند 

و سپس با شتاب خود را تا سطح پیشین باال می کشاند.
۴( حرف L نماد اقتصادی است که یکباره فرو می ریزد، طی 
مدتی کم و بیش طوالنی در ته چاه بحران در جا می زند و 

معلوم نیست کی بتواند از بحران بیرون بیاید.

5( و سرانجام حرف Kبا دو شاخه باالرونده و پایین رونده اش 
اقتصادی را به نمایش می گذارد که گرفتار بحران است ولی 
بخش های گوناگون آن در وضعیت یکسانی به سر نمی برند. 
بعضی از آنها از رکود بیرون می آیند و بعضی دیگر به حرکت 

خود در سراشیب ادامه می دهند.
حرف K را می توان نماد اقتصاد جهانی هم تلقی کرد که در 
کام بحران فرو می رود، ولی از دل این بحران همگانی بعضی 
از اقتصاد ها راه خروجی پیدا می کنند )شــاخه باالرونده( 
و بعضــی دیگر همچنان در چنگ بحران گرفتار می مانند 

)شاخه پایین رونده(.
تردیدی نیســت که فرجام بحران اقتصادی به سرنوشت 
بحران بهداشتی گره خورده و شمار مجهوالت هنوز آن قدر 
هست که بتواند آرامش و اعتماد بازار ها و فعاالن اقتصادی 

را بر هم بزند.
از هم اکنون با اطمینان می توان گفت که توانایی های دانش 
انســانی در مبارزه با ویروس کرونا و کشــف بسیار سریع 
واکسن های گوناگون علیه این آفت جهانی، همراه با فراهم 
آمدن زمینه های فنی الزم برای تزریق واکسن به میلیارد ها 
نفر در مقیاس کره خاکی، یک پیروزی درخشان تازه برای 
تمدن انسانی است و نشان می دهد که جامعه بین المللی، 
اگــر اراده کند، از امکانات فراوان برای مقابله با چالش های 
سترگ قرن بیســت و یکم میادی برخوردار است. تاکید 
بر این دستاورد بزرگ به منظور امید بخشیدن به بشریت 

سردرگم و مضطرب امری حیاتی است.
ولی در کنار این سرچشمه امید، پرسش های نگرانی آور و 
آزاردهنــده را نمی توان از یاد برد، از جمله این که ویروس 
کرونا طی ماه ها و سال های آینده چگونه تحول خواهد یافت 
و یا درجه اثربخشی واکسن ها علیه آن و گونه های احتماال 
تحول یافته اش چقدر اســت؟ تردید نمی توان داشــت که 
پرسش هایی از این دست بر فضای تصمیم گیری اقتصادی 

در سطوح خرد و کان سنگینی می کند.
با اطمینانی کم وبیش نســبی می توان گفت که طی شش 
ماه نخست ســال 202۱، در بسیاری از کشور ها و مناطق 
جهان، ســهم جمعیت برخوردار از تزریق واکسن نسبت 
به کل جمعیت هنوز در ســطحی نخواهد بود که دولت ها 
بتوانند به اقدامات پیشگیرانه از نوع شهربندان )الک داون( 

و قرنطینه پایان دهند.
با توجه به تداوم بحران بهداشــتی دست کم تا نیمه سال 
جدید ابتکار هایی از نوع »شــل کن، سفت کن« همچنان 
فضای فعالیت اقتصادی را از ابهام و تردید انباشته خواهند 
کرد. شــاید بتوان گفت که بازگشت به زندِگی کم وبیش 
عــادی در بهترین حالت در نیمه دوم ســال 202۱ آغاز 

خواهد شد.
تحــول فعالیت اقتصادی در مقیاس جهانی نیز در ســال 
جدید به احتمال فراوان بر پایه سناریو هایی انجام خواهد 
گرفت که پیرامون حرف K شکل گرفته اند. به نظر می رسد 
که در مقیاس جهانی همه کشور ها به هنگام پایان احتمالی 
بحران بهداشتی در وضعیت یکســانی نخواهند بود و، در 
درون کشور ها نیز، همه بخش ها و تمامی قشر های جمعیت 

در شرایطی مشابه قرار نخواهند گرفت.
صندوق بین المللی پول میانگین نرخ رشد جهانی را در سال 
تازه میادی 5.2 درصد پیش بینی می کند. ولی در پس این 

میانگین، واقعیت های متفاوتی پنهان شده است.
در منطقه آسیا کشور های چین، تایوان، کره جنوبی و ویتنام 
به احتمال قریب به یقین از لحاظ رشــد اقتصادی پیشتاز 
خواهند بود، زیرا نه تنها در مهار بحران بهداشتی به گونه  ای 
موفق عمل کرده  اند، بلکه از درجه تخصص باالیی در صنعت 
الکترونیک برخوردارند که از پویایی چشمگیری برخوردار 
است. در عوض برای آن دسته از کشور های در حال توسعه 
و قدرت های نوظهور که به بخش خدمات به ویژه در صنعت 
گردشگری وابستگی فراوان دارند، خروج از بحران به زمان 
طوالنی تری نیاز دارد، زیرا بعید به نظر می رســد که شمار 
جهانگردان به این زودی ها به سطح پیش از بحران بازگردد.
و اما قدرت های صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی در سال 
تازه به احتمال فراوان بخشــی از فروریزی تولید ناخالص 
داخلی شــان در ســال 2020 را جبران خواهند کرد.همه 
کشــور ها، به ویژه در گــروه قدرت های بزرگ صنعتی، در 
سال تازه میادی و حتی سال های بعد از آن با چالش های 
اقتصادی بزرگی روبه رو خواهند بود که مهم ترین آنها حجم 
به شدت افزایش یافته بدهی های دولتی است. صد ها میلیارد 
دالری که این کشور ها به منظور مقابله با بحران بهداشتی و 
پیامد های آن برای اشتغال و معیشت مردم آن بی محابا )و 
به درستی( در شریان های اقتصادی تزریق کردند، الزاما باید 

از جایی تأمین شودـ  که این موضوِع بحِث دیگری است.

با آغاز موج تازه تزریق واکسن های ضد کرونا در بخش بزرگی از جهان، امید به خروج از تونل تاریک و دراز 
بحران های دو قلوی بهداشــتی و اقتصادی رو به افزایش گذاشته است. آیا می توان به بازگشت رونق امید 
بست، و اگر این امید تحقق یابد، رونق کی از سر گرفته خواهد شد، دامنه آن چقدر خواهد بود و چه مدت 

دوام خواهد آورد؟

با دل خونین و لب خندان 
در آستانه  سال نو جهانی
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با احترام به قربانیان پرواز 75۲ اوکراین ،
جاستین ترودو  هشتم ژانویه را  روز ملی قربانیان فجایع هوایی اعالم کرد

جاستین ترودو نخست وزیر، فرانسوا 
فیلیپ شــامپاین، وزیر امور خارجه 
و مارک گارنــو، حمل و نقل کانادا با 
بیانیه ای ۸ ژانویه را بنام: »روز قربانیان 

فجایع هوایی نامگذاری کردند«.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، ۸ ژانویه 
ســال 2020، پرواز ۷52 هواپیمایی 
بین المللــی اوکراین توســط ایران 
ساقط شد و تمام ۱۷6 سرنشین آن 
از جمله شهروند کانادایی و ۳0 مقیم 

دائم کانادا در آن جان باختند.
این حادثه یکی از بدتر فجایع هوایی 
کانادا قلمداد شــد و دولت کانادا در 
آستانه سالگرد وقوع آن این روز بنام 
قربانیان فجایع هوایی نامگذاری کرد 
تا یاد و نام این عزیزان را جاودان و با 

بازماندگان آن ها همدردی کند.
بنابر این بیانیه دولت کانادا همچنان 
بر روی احقــاق حقــوق قربانیان و 

بازمانــدگان آن ها پافشــاری خواهد 
داشت.

در بخشی از این بیانیه که به امضای 
جاستین ترودو نخست وزیر، فرانسوا 
فیلیپ شامپاین، وزیر امور خارجه و 
مارک گارنو، حمل و نقل کانادا رسیده 

آمده است:

در بخشی از این بیانیه که به امضای 
جاستین ترودو نخست وزیر، فرانسوا 
فیلیپ شامپاین، وزیر امور خارجه و 
مارک گارنو، حمل و نقل کانادا رسیده 

آمده است:
 ،»PS752«در پی ســرنگونی پرواز«
دولــت ما بــا پیشــگیری از بایای 
آینده، گام هایی را برای بررسی کامل 
اوضاع، پیگیری پاسخگویی، حمایت 
از خانــواده های قربانیــان و ایمنی 
از جمله رالف  برداشــت  کانادایی ها 
گودیل را به عنوان مشاور ویژه نخست 
وزیر برای حادثه قرار داد تا به بهترین 
وجه پاســخگویی بایای هوایی در 
آینده بوده و ایمنی هوایی کشور را به 
خصوص برای هواپیماهای غیرنظامی 

افزایش دهد.
ما به عنوان یک کشور، فجایع قبلی 
هواپیمایی دیگری کــه در آن تعداد 

زیادی از کانادایی ها را بدون اعضای 
خانواده، عزیزان و دوستان خود جان 
سپرده اند از جمله پرواز ۳02 خطوط 
هوایی اتیوپی و پرواز ۱۸2 ایر ایندیا 
را تجربــه کرده ایم. ایــن وقایع همه 
کانادایی ها را تحت الشعاع قرار داده 
اند زیرا در زمان وقوع آن ها از خانواده 
جان باختــگان دلجویی و غمخواری 

کرده اند.
بر همین اســاس برای اینکه نشــان 
دهیم آن ها را هرگز فراموش نمی کنیم 
۸ ژانویه را به عنوان روز ملی یادبود و 
ادای احترام به قربانیان فجایع هوایی 
در داخل و خارج از کشور نامگذاری 
کردیم و به این وسیله تمام قربانیان 
ایــن حوادثه و بازماندگانشــان ادای 
احترام می کنیم و می گوییم همواره 
و از صمیم قلب به یاد آن ها هستیم و 

هرگز فراموششان نخواهیم کرد«.

یک سال پس از جنایتی با پرونده  باز
انجمن خانواده های جانباختگان پرواز75۲:

 به یادشان شمع روشن کنیم

ایندیپندنــت فارســی- پویش »من 
هم شمعی روشــن خواهم کرد« که 
در اولین سالگرد قربانیان پرواز ۷52 
اوکراینی شــکل گرفته، چند روزی 
است که در فضای مجازی به سرعت 
در حال فراگیری است. این پویش از 
مردم در سراسر دنیا می خواهد به یاد 
قربانیان این پرواز، هر کجا که هستند، 
در روزهــای هفتم و هشــتم ژانویه 
یعنی پنجشنبه و جمعه همین هفته، 

شمعی روشن کنند.
در پویش »من هم شــمعی روشــن 
خواهــم کــرد« کــه از چنــد روز 
گذشــته فضای مجــازی را پر کرده 
و در شــبکه های اجتماعی همچون 
فیس بوک با اســتقبال گروه زیادی 
از کابران ایرانی مواجه شــده است، 
بسیاری از اعضا با انتخاب طرح یادواره 
کشته شــدگان هواپیمای اوکراینی و 
عبارت »من هم شــمعی روشن می 
کنم«، عکس حساب کاربری خود را 
تغییر داده و به این حرکت پیوسته اند.

»من هم شمعی روشن خواهم کرد« 
همزمان با نخستین سالگرد این حادثه 
از ســوی خانواده قربانیان پیشنهاد و 

تهیه شده است.
روز سه شــنبه شــهربانو امانی، عضو 
شــورای شــهر تهران در تذکری به 
شهردار پایتخت گفت که باید یادبود 
قربانیان ســانحه هواپیمایی اوکراین 
ساخته شود. خانم امانی یادآور شده 
است: »بر اساس مصوبه شورای شهر 
تهران، قرار بود شهرداری تهران برای 
که  اوکراینی  هواپیمای  جانباختگان 
۱۷6 تن از هموطنان و نخبگان جوان 
کشــور بودند، یادمان سازی کند که 

هنوز این اقدام صورت نگرفته است.« 
اعتراض  امانی همچنین در  شهربانو 
به شهرداری تهران گفته بود:» حتی 
می توانستند )شهرداری تهران( ۱۷6 
ســرو را در یــک پارک به یــاد این 
جانباختگان بکارند و می توانســتیم 
بگوییــم که بــا خانواده ها همدردی 
می کنیم. تنها روی کاغذ نیست. من 
تذکر جدی به آقای شهردار دارم که 
در آســتانه سالگرد این حادثه به این 

مهم توجه بفرمایند.«
حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده 
قربانیان که همســر و دختر خود را 
در این پرواز از دســت داده است، در 
فیس بوک خود با اشاره به گفته های 
شــهربانو امانی نوشت: »ما از شما نه 
بنای یادبود می خواهیم نه اسم خیابان 
می خواهیم، نــه درخت می خواهیم، 
نــه میــدان می خواهیم، نــه پارک 
می خواهیم. مردم خودشان نهال غرس 
کردند، بوته کاشــتند، شمع روشن 
کردند و خواهند کــرد. مردم کتک 
خوردند، رنج کشیدند، دادگاهی شدند 
و به زندان رفتند«. آقای اسماعیلیون 
در ادامه اضافه کرده است: »آن چه از 
شما می خواهیم از انجامش ناتوانید، 
ما فقط از شــما می خواهیم دهانتان 
را ببندید. دهانتان را ببندید تا عاقبت 
روزی در یــک دادگاه بین المللــی و 

بی طرف ماقاتتان کنیم«.
خانواده مسافران پرواز اوکراینی طی 
یک سال گذشته خواستار دادگاهی 
کــردن عوامل حمله بــه هواپیمای 
مسافربری شدند که ۱5 کودک و یک 

نوزاد هم جزو قربانیان آن بودند.

غرامت ۱5۰ هزار دالری دولت جمهوری اسالمی
 برای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی

ایندیپندنت فارسی- معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری ایران اعام کرد که 
براساس مصوبه هیئت دولت به ازای 
هر کــدام از جانباختگان هواپیمایی 
اوکراینی مبلغ ۱50 هزار دالر غرامت 

پرداخت خواهد شد.
خبرگزاری ایرنا نوشت که این غرامت 
»در اسرع وقت« در اختیار خانواده ها و 

بازماندگان قرار خواهد گرفت.
 همچنین مصوب شــده اســت که 
»خسارات ناشی از فوت جانباختگان، 
بدون هیچ گونه تبعیض ناشی از ملیت، 
تابعیت و جنسیت و براساس قوانین 
متبوع کشورهای جانباختگان، به ورثه 

آنها پرداخت شود.«
ریاست جمهوری  معاونت  در گزارش 
آمده که اعتبار الزم برای پرداخت این 
غرامــت که در مجموع 26 میلیون و 
200 هزار دالر خواهد بود تخصیص 

یافته است.
در مصوبه هیئت دولت ایران به غرامت 
شرکت هواپیمایی اوکراینی و میزان 
خسارتی که باید به این شرکت بابت 
پرداخت شود  سرنگونی هواپیمایش 

اشاره ای نشده است.
تصویب پرداخت غرامت به بازماندگان 
در حالی صورت می گیرد که مقام های 
جمهوری اسامی در آستانه سالگرد 
ســرنگونی این هواپیما هنوز گزارش 
رسمی خود را به طرف های بین المللی 

ارائه نکرده اند.
صبح چهارشنبه محمد اسامی، وزیر 
راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران 
گفت که این گزارش نهایی و »پرینت« 
شده و به زودی به طرف های خارجی 
ارائه می شود و همچنین روی وبسایت 
سازمان هواپیمایی در دسترس عموم 

خواهد بود.
یک سخنگوی وزارت خارجه اوکراین 
در واکنش به مصوبه اخیر دولت ایران 
برای پرداخت مبلــغ ۱50 هزار دالر 
به بازماندگان هریک از جان باختگان 
هواپیمای اوکراینــی، تاکید کرد که 
مبلــغ غرامت باید پــس از رایزنی ها 
میان دو طرف تعیین شــود و ایران 
نمی توانــد در این زمینه ســرخود و 

یک طرفه تصمیم بگیرد.
این ســخنگو در بیانیــه ای که یک 
نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار 
گرفته است، تاکید کرد که حکومت 
ایران ابتدا باید در مورد پیش شــرط 
مهم این گفت وگوها پاسخ گو باشد و 
پس از روشن کردن دالیل این واقعه 
مصیبت بــار، عامان و آمران آن را به 

محکمه بکشاند.
وزارت خارجــه اوکراین تاکید کرده 
اســت که اظهارات اخیــر مقام های 
ایرانی که در رســانه ها منتشر شده، 
یک طرفه و بــدون تعامل و رایزنی با 

طرف اوکراینی مطرح شده است.

این وزارتخانه می گوید که ایران هنوز 
به تعهداتش در قبــال تفاهم نامه ای 
که در دور دوم مذاکرات پاییز امسال 
در تهران به امضا رسید، عمل نکرده 

است.
این  می گوید  همچنیــن  اوکرایــن 
وضعیت را »غیر قابل قبول« می داند، 
به ویــژه از بابت این که با سرنوشــت 

انسان های بی گناه گره خورده است.
وزارت خارجه اوکراین در پایان تصریح 
کرده است که به تاش همه جانبه و 
همکاری خود با ســایر کشــورهایی 
که شهروندان شــان را در این فاجعه 
از دســت داده اند، ادامه خواهد داد تا 
عدالت در این پرونده به اجرا درآید و 
عامان و آمرانش در دادگاه محاکمه 

شوند.
در آســتانه نخستین ســالگرد این 
رویــداد، هنوز هیچ کــدام از عوامل 
سپاه پاســداران محاکمه و یا برکنار 
نشــده اند و فرمانده هوافضای سپاه 
نیز که مسئولیت شلیک به هواپیمای 
غیرنظامی را پذیرفــت همچنان در 

مقام خود باقی مانده است.
در حالــی که ایــران اعــام کرده 
اســت به خانواده هر یک از قربانیان 
پرواز مرگبار پــی.اس۷52 یکصد و 
پنجاه هــزار دالر غرامت خواهد داد، 
خانواده های قربانیان رفتــار ایران را 

توهین آمیز می دانند.

انجمن خانواده های قربانیان ســقوط 
هواپیمای اوکراینــی از دولت کانادا 
خواسته اســت ایران را تحت پیگرد 

قضایی قرار دهد.
این  ســخنگوی  اسماعیلیون  حامد 
انجمن که دختر و همسرش را در این 
سانحه از دست داده است، اعام کرد: 
»رفتار ایران برای خانواده های قربانیان 
تحقیر آمیز و توهین آمیز است. ما باید 
واقعیت را بدانیم و عامان این فاجعه 
باید در یک دادگاه بی طرف و مستقل 
مثل دیوان بین المللی دادگســتری 
)وابســته به ســازمان ملل متحد( 

پاسخگو باشند.«
اســماعیلیون افــزود: »اکنون نوبت 
دولت کانادا اســت که واکنش نشان 
دهد. تحقیقات مربوط به ســرنگونی 
هواپیما را از دســت ایران خارج کند 
و عامان این فاجعه را محاکمه کند.«

انجمن خانواده جان باختگان هواپیمای 
انجمن خانواده های قربانیان ســقوط 
هواپیمای اوکراینی هفته گذشــته با 
انتشار بیانیه ای یک تحقیق مستقل 
و شفاف را درباره این حادثه خواستار 
شد. گزارش ها حاکی از آن است که 
مقامات تهران تاش کرده اند با ارائه 
امتیازهایی، با اوکراین به عنوان کشور 
مالک هواپیما به مصالحه برسند تا از 
ارجاع پرونده به دادگاه های بین المللی 

جلوگیری کنند.

خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی: رفتار ایران توهین آمیز است
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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.

مشاهده نوع جدید کووید-۱۹  در  استان بریتیش کلمبیا
طی روزهای گذشته نوع جهش یافته 
ویروس کرونا در انتاریو مشاهده شده 
بــود اما روز یکشــنبه رد پای آن در 

بریتیش کلمبیا هم دیده شد.
وزارت بهداشت بریتیش کلمبیا روز 
یکشــنبه 2۷ دســامبر در بیانیه ای 
از مشــاهده اولین مــورد نوع جدید 

کووید۱۹ در این استان خبر داد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، اولین مــورد کووید۱۹ جدید 
در بریتیش کلمبیا مربوط به یکی از 
اهالی جزیره ونکوور است. این فرد که 
به تازگی از انگلیس به کانادا بازگشته 
اســت، در حالی کــه دوره قرنطینه 
دو هفته ای اجباری خود را ســپری 
می کرد متوجه بروز عایم بیماری در 

بدنش شد و آزمایش داد.
 AC این فرد پانزدهم دسامبر با پرواز
855 ایرکانادا از لندن به ونکوور آمده 
است. نتیجه مثبت آزمایش غربالگری 
کووید۱۹ این فرد نوزدهم دســامبر 
ثبت شــده بود. اما آزمایشگاه مرکز 
بریتیش  عفونی  بیماری های  کنترل 
کلمبیا در بررســی نتیجه آزمایشات 
افــرادی که بــه تازگــی از انگلیس 
بازگشــته اند بــه نوع جهــش یافته 

ویروس در این بیمار پی برد.
وزارت بهداشــت بریتیش کلمبیا در 
بیانیه خود اعام کــرد احتماال طی 
روزهــای آینــده مــوارد جدیدی از 
آلودگی به گونه جدید ویروس کرونا 
ثبت خواهد شــد.این ویروس جدید 
نخســتین بار در انگلیس دیده شده، 

قابلیت شیوع بیشتری دارد.
این چهارمین مورد ابتا به کووید۱۹ 
جدید در کانادا اســت. اولین بار این 
ویروس در استان انتاریو مشاهده شد.

روز شــنبه دو مــورد آلودگی به این 
ویروس در منطقه دورهــام واقع در 
حومه شرقی تورنتو گزارش شد. پتی 
هاجو وزیر بهداشت فدرال ابتدا اعام 
کرد این دو نفر که زن و شوهر هستند 
سابقه سفر نداشته اند اما وزیر بهداشت 
یکشنبه شب در توئیتر خود اعام کرد 
تحقیقات نشان داده است که این دو 
نفــر با فردی که به تازگی از انگلیس 

بازگشته بود، تماس داشته اند.
روز یکشــنبه همچنین یــک مورد 
دیگر ابتا به کووید۱۹ جدید در اتاوا 

گزارش شد.
کارشناســان اعتقاددارند با توجه به 
اینکه شــواهدی از خطرناک تر بودن 
بیماری ناشــی از نــوع جهش یافته 
ویروس کرونا در دست نیست، هیچ 
دلیلی برای نگرانی بیشتر وجود ندارد 
و احتماالً واکسن های مورد تائید اداره 

هشدار وزارت بهداشت در مورد شیوع کرونا در پروازها

بهداشت کانادا مؤثر بوده و شواهدی 
از عدم تأثیر آن ها روی ســویه جدید 

کووید ۱۹ دیده نمی شود.
یکــی از متخصصــان ژنتیــک در 
انســتیتوی تحقیقات مرکز بهداشت 
دانشگاه مک گیل در این رابطه اعام 
کرد: من تعجب نخواهم کرد اگر این 
نوع ویروس در کبک یا حتی ســایر 
مناطق کانادا وجود داشته باشد زیرا 
طی هفته های اخیر ما هم شاهد سفر 
بین المللــی و هم ســفرهای داخلی 
متعددی از سوی مردم استان بوده ایم.
هفته  ترودو  جاســتین  نخست وزیر 
گذشته اعام کرد که کانادا ممنوعیت 
پروازهای مسافربری از انگلیس را تا 

ششم ژانویه تمدید خواهد کرد.
از وجود کووید۱۹ در حدود 20 پرواز 
فــرودگاه پییر-الیوت-ترودو طی دو 

هفته اخیر خبر داد.
در شرایطی که برخی از ساکنان کبک 
بدون اعتنا به توصیه های بهداشتی راه 
سفر به جنوب را در ایام تعطیات در 
پیش گرفته اند، وزارت بهداشت کانادا 
هشدار داد طی دو هفته اخیر نزدیک 
به 20 پــرواز که از فــرودگاه ترودو 
مونتــرال یا به این فــرودگاه صورت 
گرفته، دســت کم یک مورد ابتا به 

کووید۱۹ داشته است.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونترال، طبق اعام وزارت بهداشت 
کانادا از ۱۳ پــرواز بین المللی که دو 
هفته اخیــر از مونترال یا به مونترال 
صورت گرفته، دســتکم یک مسافر 
به کووید۱۹ مبتا بوده اســت. عاوه 
بر ایــن در ۱2 پــرواز داخلی که با 
فــرودگاه پییر-الیوت-ترودو مونترال 
ارتباط داشته است، مواردی از ابتا به 

کووید۱۹ مشاهده شده است.
پایگاه اطاع رسانی دولت فدرال عاوه 

بر ذکر تاریخ دقیق این پروازها حتی 
مشــخص کرده که فرد یا افراد بیمار 
در داخل یک پرواز در کدام قســمت 
هواپیما نشســته بودند. با این حال 
مقامات بهداشــت فدرال مشــخص 
نکرده انــد که در داخل هر پرواز چند 

نفر به کروناویروس آلوده بوده اند.
پروازهــای آلوده به ویــروس کرونا و 
اطاعات مربــوط به آن ها که در این 
فهرست منتشر شده است، پس از دو 
هفته )مدت قرنطینــه اجباری برای 
مســافران( پاک خواهد شد. مقامات 
فدرال در عین حال اعام کرده اند که 

این فهرست کامل نیست.
هر روز حــدود ۱۱0 پرواز از فرودگاه 
ترودو مونترال صــورت می گیرد در 
حالی که پیش از پاندمی کرونا تعداد 

این پروازها پنج برابر بود.
خبرنگار ژورنال دو مونترال که از یک 
پرواز به مقصد مکزیک گزارش تهیه 
کــرده از عدم رعایــت فاصله گذاری 
فیزیکــی و نزدن ماســک توســط 

گردشگران ابراز تحیر کرده است.

به گزارش سی.بی.ســی ، مدیر مرکز 
داروســازی آســترا زنکا که در حال 
تولید واکسن ویروس کرونایی است 
که انتظار می رود این هفته توســط 
مقامات انگلیس مورد تأیید قرار گیرد، 
روز یک شــنبه اعام کــرد: محققان 
معتقدند این واکسن در برابر ویروس 
جدیدی کــه باعث افزایش ســریع 
عفونت ها در انگلیس می شــود، مؤثر 

خواهد بود.
پاسکال سوریوت، مدیر اجرایی آسترا 
زنکا همچنین تأکید کرد محققانی که 
این واکسن را تهیه می کنند، به یک 
فرمول برنده دســت پیداکرده اند که 

آن ها را از رقبا متمایز می کند.

گفتنی است این موضوع در حالی ادعا 
می شود که برخی از کارشناسان این 
نگرانی را مطــرح کرده اند که ممکن 
است واکسن آسترا زنکا که با همکاری 
دانشگاه آکسفورد در حال تولید است، 
به خوبی واکســن ساخته شده توسط 
واکسن فایزر نباشد. نتایج اولیه نشان 
می دهد که واکسن آسترا زنکا حدود 
۷0 درصد مصونیــت ایجاد می کند 
درحالی که این رقم برای واکسن فایزر 

و بایو آن تک ۹5 درصد است.

تنها ۸ پرونده و ۱۳۰ قبض جریمه
 برای مسافرانی که قرنطینه را رعایت نکرده اند

مداد- اگر شما هم از آن جمله افرادی 
هستید که یک تازه مسافر برگشته از 
خارج را چند روز بعد در فروشــگاه 
محله یا میهمانی خانوادگی دیده اید، 
حتمــا از خواندن این خبر شــوک 

خواهید شد.
بــه گــزارش Iheartradio، اگرچه 
آمارها نشان می دهد بیش از ۴0 هزار 
نفری کــه در طول بیماری همه گیر 
کرونا وارد کانادا شده اند، توسط پلیس 
به رعایت قرنطینه ملزم شــده اند اما 
تاکنون تنهــا ۱۳0 قبض جریمه در 
این رابطه صادرشده و تخلفات هشت 
مورد منجر به تشکیل پرونده علیه این 
افراد شده است. آیا این مسافران تا این 
حد به رعایت قرنطینه پایبند بوده اند؟

در یک بیانیــه مطبوعاتی که دولت 
فدرال در روز سه شــنبه منتشر کرد، 
اعام شــده اســت که روزانه بیش از 
چهــار هــزار و 600 تمــاس تلفنی 
برای بررســی شــرایط افرادی که از 

خارج از کشور به کانادا آمده اند و در 
حال قرنطینه اجباری ۱۴ روزه خود 
هستند، برقرار می شود. در این گزارش 
تصریح شده است که در صورت لزوم، 
پرونده ها بــه مقامات ذی ربط قانونی 

ارجاع می شوند.
گفتنی است اگرچه تقریباً ۹۹ درصد 
تعامــات بیــن پلیس و مســافران 
واردشــده به کانادا بر اساس قانون و 
به طرز مناســبی صورت می گیرد اما 
تاکنون ۱۸5 اخطار شفاهی، 20 مورد 
اخطار کتبــی، ۱۳0 قبض جریمه و 
تشکیل هشــت مورد پرونده اتهامی 
از قوانین قرنطینه  برعلیه متخلفین 

ثبت شده است.
کسانی که به دلیل عدم رعایت قانون 
قرنطینــه متهم و محکوم شــده اند، 
می توانند تا ۷50 هزار دالر جریمه شده 
و یا به شش ماه زندان محکوم شوند.

این سختگیری ها سبب شده است که 
بر اســاس آمار، تنها حدود دو درصد 

موارد کووید۱۹ در کانادا از سفر خارج 
از کشور نشات گرفته باشد. در حال 
حاضر بیش از ۱۸0 افســر بهداشت 
عمومــی در بخش هــای ورودی در 

سراسر کشور مستقرشده اند.
دولت می گوید قرنطینه اجباری ۱۴ 
روزه کانادا برای مسافران نیز یکی از 
سخت ترین قرنطینه های اجباری برای 
مسافران جهانی اســت، زیرا برخی 
از کشــورها یا مناطــق از دوره های 
قرنطینه کوتاه تــر از ده یا هفت روز 

استفاده می کنند.
دولت کبک اما از آن سو معتقد است 
که دولت فدرال در کنترل مسافران 
ورودی به کشور خوب عمل نمی کند 
و بایــد روش های کنترلــی خود را 
تشــدید نماید. کریستین دوبه، وزیر 
بهداشت اســتان کبک از سه  طرح 
جدید دولت کبک برای کنترل بیشتر 
مسافرانی که از سفر خارجی به استان 

برمی گردند، خبر داد.

ورود به کانادا 
مشروط به تست کرونا شد

به گــزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دومینیک لوبان وزیر امور بین دولتی 
کانادا روز چهارشنبه ۳0 دسامبر در کنفرانسی مطبوعاتی اعام کرد اتاوا قصد 
دارد مسافرانی را که قصد سفر به کانادا را دارند، ملزم کند سه روز قبل از سفر یا 

بازگشتن به کانادا تست کووید۱۹ بدهند.
برای این که این افراد بتوانند سوار پرواز کانادا شوند یا از طریق زمینی و دریایی 

وارد خاک کانادا شوند، پاسخ تست کووید۱۹ آن ها باید منفی باشد.
وزیر امور بین دولتی کانادا تصریح کرد این تدبیر بهداشتی پیشگیرانه به زودی 
به اجرا گذاشــته خواهد شد. با این حال آقای لوبان تاریخ مشخصی را در این 

زمینه اعام نکرد.
اتاوا اجرای این تدبیر پیشگیرانه را از هفته آینده مد نظر قرار داده است با این 
حال کریستیان دوبه وزیر بهداشت استان کبک روز سه شنبه تاکید کرد با توجه 
به این که در ایام تعطیات قرار داریم، کبک خواســتار آن است که این تدابیر 
از همین هفته به اجرا گذاشــته شود تا برای سفرهای احتمالی تاثیر بازدارنده 

ایجاد کند.
لوبان با تاکید بر این که نظارت و کنترل در مرزها تشــدید خواهد شد، تاکید 
کرد: »قواعد و مقررات تنها زمانی از ما حفاظت می کنند که ما آن ها را رعایت 

کنیم.«
همچین دولت فدرال در بیانیه ای به شــهروندانش توصیه کرده اســت که از 
ســفرهای غیرضروری خودداری کنند. همچنین در این بیانیه یادآوری شده 
است که در صورت بازگشت از سفر و عدم رعایت قوانین قرنطینه، شهروندان با 

جریمه های سنگینی روبرو خواهند شد.
در این بیانیه آمده است از آنجا که کانادا کنترلی بر محدودیت های اعمال شده 
توســط دیگر کشــورها ندارد، احتماال کانادایی هایی که به این کشورها سفر 
می کنند به دلیل تغییرات غیرقابل پیش بینی از ســوی این کشورها نتوانند به 

راحتی به کانادا برگردند.
حجم ســفرهای هوایی در مقایسه با سال قبل ۹0 درصد کاهش یافته و فقط 
حدود 2 درصد از کل موارد کووید ۱۹ در کانادا ناشی از سفرهای خارجی  است.

دولت به شهروندان هشدار داد در صورت سفر 
خارجی ممکن است به زودی به کشور بازنگردند
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با فرا رسیدن سال ۲۰۲۱ 
برخی قوانین و دستورالعمل ها 

در کانادا تغییر خواهد کرد

خبر کانادا- با فرا رسیدن سال 202۱ 
برخی قوانین و دســتورالعمل ها در 
کانــادا تغییر خواهد کــرد. در ادامه 
به شــش مورد از این تغییرات اشاره 

خواهیم کرد .

قانون طــاق: یکی از تغییرات عمده 
شــامل اصطاحاتی اســت که برای 
تقســیم اموال بعد از طــاق به کار 
می رود. کلمات »حضانت و دسترسی« 
در قانــون طاق حذف شــده و دو 
اصطاح »مسئولیت تصمیم گیری« و 
»زمان فرزندپروری« جایگزین این دو 
کلمه می شود. این قانون از اول مارس 

اجرا خواهد شد.

قانــون حریــم خصوصــی: وزارت 
دادگستری کانادا قول داده است که 
به مدرن سازی قانون حریم خصوصی 
کانــادا بپــردازد. از جمله بررســی 
روش هایی که قوانین فدرال مسئول 
نحوه »جمع آوری، اســتفاده، افشــا، 
نگهداری و حذف اطاعات شخصی 
افراد« اســت. ایــن وزارتخانه تا ۱۷ 
ژانویه از عموم مردم به منظور بازخورد 

نظرسنجی خواهد کرد.

قانون حفاظت از محیط زیست کانادا: 
دولت فدرال اعام کرد که استفاده از 
کیسه های پاستیکی یک بار مصرف را 
در سراسر کانادا ممنوع خواهد کرد. 
این قانون از اوایل ســال 202۱ اجرا 

خواهد شد.

قانــون دریافت کمــک هزینه برای 
کودکان: دولت فدرال با اعطای ۱200 
دالر به ازای هر کودک در سال 202۱، 
به خانواده هایی که کودکان زیر شش 
سال دارند، موقتاً کمک مالی خواهد 
کرد. بنا به گفته دولت کانادا، این اقدام 
به شش میلیون خانواده و بیش از دو 

میلیون کودک کمک خواهد کرد.

قانون تخفیــف مالیاتــی دورکاری: 
طبق این قانون، کسانی که در طول 
همه گیری کرونــا دورکار بوده اند از 
تخفیــف مالیاتی تــا ۴00 دالر در 
ســال 202۱ برخوردار خواهند شد. 
این قانون در ســال جاری نیز اعمال 
شده بود و برای سال آینده نیز تمدید 

می شود.

دســتورالعمل های پــرورش و تولید 
خــوراک دام: کانادا با اجرای مقررات 
مربــوط به تولیــد خــوراک دام در 
ســال 202۱ بــا تولیدکننــدگان و 
تابع  تأمین کنندگان خوراک دام که 
قوانین جدید نباشند، برخورد خواهد 
کرد. این قانون نگاه دقیق تری به نحوه 
تولیــد خــوراک دام و خطر آلودگی 

هنگام تهیه خوراک دارد.
اکنون تولیدکننــدگان باید خطرات 
بیولوژیکی، شــیمیایی و فیزیکی را 
که با تولید بــه وجود می آید، ثبت و 
مشخص کنند که آیا منبع آنها خطر 

یا احتمال آلودگی دارد یا خیر.

استان هایی که سریع تر دست به کار شدند، موفقیت بیشتری
 در ممانعت از گسترش کووید ۱۹ در کانادا به دست آوردند

ایرونیا- در حالی که موج دوم پاندمی 
کووید ۱۹ در بسیاری از مناطق کشور 
ادامه دارد، استان هایی که برای مهار 
این بیماری سریع تر عمل نشان دادند 
موفقیت بیشتری در کنترل سرعت 

گسترش آن کسب کردند. 
برمبنای تحلیل سی بی اس نیوز و با 
استفاده از اطاعات یافته های دانشگاه 
آکســفورد برای بررسی واکنش های 
این  برابر  اســتان های مختلــف در 
بیماری، مشاهده شده که کانادا هم 
همان روندی را طی کرده اســت که 
دیگر کشــورها: وقتی مقامات کندتر 
دســت به عمل زدند تــا به خیزش 
یک بحران جدید پاسخ دهند؛ کنترل 
بیماری  کردن ســرعت گســترش 

مشکل تر شد. 
به گفته ســاوریو اســترنجس استاد 
اپیدمیولوژی و آمار زیستی در وسترن 
یونیورســیتی لنــدن انتاریو »فقط 
اقدامات بهداشت عمومی مهم نیست. 
زمان بنــدی هم یکــی از مهم ترین 

فاکتورهاست«.
برمبنای گزارش آکســفورد از پیامد 
پاســخ دولت به کووید ۱۹ ، دولت ها 
برمبنای اقدامات متعــددی ارزیابی 
شــده اند که شــامل سیاســت های 
مهار)محدویت های سفر، بسته بودن 
مدرسه ها(، سیاســت های بهداشتی 
)استفاده از ماسک، برنامه های انجام 
آزمایش( و سیاســت های اقتصادی 
)سوبســیدهای دســتمزد و تسویه 

بدهی( می شود. 
پس از نزدیک به ۱0 ماه که از پاندمی 

می گذرد و دو موج از بیماری، اطاعات 
داستانی سرراست را روایت می کنند. 
استان هایی که هوشیار بودند، به ویژه 
استان های آتانتیک کانادا، از شیوع 
بــزرگ جلوگیری کردنــد؛ در حالی 
که برخی دیگر که گاردشان را پایین 
آوردند بعد مجبور شدند تاش کنند 
تا مانع افزایش نرخ های ابتای جدید 

شوند. 
اعتماد به نفس کاذب 

برای مثال روش ها ونتایج دو اســتان 
آلبرتا و منیتوبا که هر دو با موج دوم 
قوی کووید ۱۹ روبه رو شــدند، قابل 

توجه است.
انیمیشــن زیر اقدامات مهار کووید 
۱۹ را در استان های مختلف مقایسه 
می کند و نــرخ موارد ابتای هفتگی 

آنها را از سپتامبر نشان می دهد.

آلبرتــا منتظــر بــود تــا اقدامات 
سخت گیرانه را با افزایش موارد ابتا 
شروع کند و به همین دلیل باالترین 
نرخ ســرانه ابتا را در کانادا به خود 

اختصاص داده است. 
منیتوبا از سوی دیگر، سریع تر واکنش 
نشان داد و شمار موارد ابتای کووید 
۱۹ آن زودتر به منحنی مسطح رسید.
کالین فورنس متخصص اپیدمیولوژی 
کنترل بیماری های مسری در دانشگاه 
تورنتو می گوید: »آلبرتا و مانیتوبا در 
مــوج اول چندان تاشــی نکردند . 
همین باعث شد تا دچار یک اعتماد 
به نفس کاذب شوند که تصور کنند 
کارشان را خیلی خوب انجام داد ه اند و 
با اقداماتی محدود کنترل همه چیز را 

در دست داشتند«.
وی در ادامــه افزود:»آنها باید از آنچه 

در کبــک در موج اول اتفــاق افتاد 
می ترســیدند. این همان کاری بود 
که استان های آتانتیک انجام دادند. 
آنها به آن تجربه نگاه کردند و گفتند: 
خداوندا، ما هم می توانستیم درست 

مثل آنها باشیم«.
در جوالی، نوا اسکوشیا، نیو برانزویک، 
جزیــره پرنــس ادوارد و نیوفاندرلند 
و البــرادور حبابــی را اطراف منطقه 
خــود ایجاد کردند که مانع ســفر از 
اســتان های دیگر به آنجا می شــد. 
آنهایی که در حباب آتانتیک زندگی 
آزادانه  می کردند می توانستند نسبتا 
سفر کنند، اما خارجی ها هنگام ورود 
غربالگری و مجبور شدند به قرنطینه 

۱۴ روزه بروند.
این توافقنامه اواخــر نوامبر و وقتی 
بحران کووید ۱۹ در نوآ اسکوشــیا و 
نیوبرانزویک افزایش یافت، به حالت 

تعلیق درآمد.

اقدامات سخت گیرانه تر در موج اول، 
شمار بیشتر  بیماران در موج دوم

اطاعات آکســفورد همچنین نشان 
دهنده الگــوی کمیاب تری اســت: 
در سراســر اســتان ها، اقدامات برای 
کنترل گســترش کووید ۱۹ در موج 
اول، حتی اگــر موارد ابتا کم تر بود، 

سخت گیرانه تر بود. 
به گفتــه فورنس به دلیــل این که 
این یک کرونا ویروس جدید بود که 
شدتش کاما درک نشده بود، منطقی 

بود که ترمز شدیدی بگیری.
وی افزود: »در انتاریو، ما مردمی را که 
در پارک روی نیکمت ها در ماه مارس 
نشســته بودند، جریمــه می کردیم. 
این مســخره اســت. ما چیز زیادی 
ویروس  گســترش  چگونگی  درباره 
می دانستیم  فقط  ما  نمی دنســتیم. 
که بالقوه بســیار کشــنده اســت و 
ترسیده بودیم. آنچه باعث این اقدامات 
محدود کننده در مارس شد احتیاط 

زیادی بود«. 
به گفته اســترنجس هر چه پاندمی 
ادامه یافت، استان ها هم نیاز داشتند 
تا با مردم ناامید و فشارهای افزایش 

یافته بخش اقتصاد کنار بیایند. 
برخــی از اســتان ها ســعی کردند 
روش های هدفمند را در پیش بگیرند. 
مانیتوبا برای مثال، مسافرت به مناطق 
شــمالی را در دوره هــای آوریــل و 
سپتامبر محدود و بازدید از خانه های 
مراقبت از سالمندان را در ماه مارس 
ممنوع کرد.اما به گفته ســینتیا کار 
اپیدمیولوژیست و بنیان گذار تحقیقات 
EPI در وینی پگ به عنوان شــرکتی 
که سرویس های خدمات کووید ۱۹ را 
فراهم می آورد؛ پنجره برای استفاده از 
چنین روشی به طور موثر می تواند به 

iroonia.ca .سرعت بسته شود

علی رغم دستورالعمل های بهداشتی، 
مقامات کانادایی در اوج پاندمی به سفر تفریحی رفته اند

داگ فورد نخست وزیر انتاریو از این 
که راد فیلیپس وزیر دارایی کابینه اش 
بدون توجه به توصیه های دولت های 
اســتانی و فــدرال بــرای ماندن در 
خانــه در اوج پاندمی کرونا، به اتفاق 
همسرش به خارج از کانادا مسافرت 
کرده است، به شــدت ابراز دلسردی 

کرد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، راد فیلیپــس اذعان کرده که 
بافاصلــه پس از تعطیلــی پارلمان 
در تاریخ ســیزدهم دسامبر به اتفاق 
همسرش به یک سفر خارجی که از 
قبل برنامه ریزی شده بود، رفته است 
و هنوز هم در خارج کانادا حضور دارد 
امــا در این مدت به صورت آناین به 
وظایف خود به عنوان وزیر و نماینده 

عمل کرده است.
در پی رســانه ای شدن سفر خارجی 
راد فیلیپــس، داگ فورد با انتشــار 
بیانیه ای انتقادآمیز وزیر دارایی خود 
را مــورد مامت قــرار داد: »من به 
وزیر دارایی اعام کردم که ســفرش 
اقدامی غیرقابل قبول است که نه تنها 
نخست وزیر بلکه هیچ یک از اعضای 
کابینه به دیده اغمــاض به آن نگاه 
نخواهند کــرد. من همچنین به وی 
تذکــر دادم که فورا بــه حضور او در 

کشور نیاز دارم.«
لحظاتی پس از انتشــار بیانیه داگ 
فورد، راد فیلیپــس در اعامیه ای از 
سفر خارجی خود در بحبوحه پاندمی 
عمیقا ابراز تاســف کرد و توضیح داد 
که بــا هزینه های شــخصی خود به 
جزیره فرانسوی سن-بارتلمی واقع در 
دریای کارائیب سفر کرده است. وی 

گفت: »این سفر یک اشتباه بود و من 
عذرخواهی می کنم. من به زودی به 
انتاریو باز خواهم گشت و خودم را در 
قرنطینه دو هفته ای قرار خواهم داد«. 
سی.بی.ســی،  گزارش  به  همچنین 
علی رغم درخواست نخست وزیر کبک 
از مردم برای ماندن در خانه، پیر آرکاند 
نماینده لیبــرال مجلس ملی کبک، 
تعطیات خود را در باربادوس گذراند. 
آرکاند در بیانیه ای که برای رادیو کانادا 
فرستاد، اعام کرد: اکنون از تصمیم 
خود پشیمان است، اما در طول سفر 
از دستورالعمل های بهداشت عمومی 
پیروی کرده است. این نماینده لیبرال 
دلیل سفر خود را منع نکردن مستقیم 
قوانین بهداشت عمومی کبک از وی و 

خانواده اش اعام کرد.
آرکاند گفت کــه علی رغم اینکه در 
تعطیات سال نوی میادی امسال و 
باوجود همه گیری کرونا، سفر ممنوع 
نیســت، ما از میــزان انتقادات علیه 

افرادی که به جنوب ســفر می کنند 
آگاه هســتیم. هرچند بــه نظر من 
باربــادوس در حال حاضــر یکی از 

امن ترین مکان های جهان است.
در ضمن آرکانــد تاکید کرد که او و 
همســرش در 22 دســامبر قبل از 
عزیمت برای آزمایش کووید۱۹ اقدام 
کــرده و پس از اطمینــان از منفی 
بودن تســت، در تاریخ 25 دســامبر 
به ســمت جنوب پــرواز کردند. وی 
همچنین تأکید کرد کــه آن ها نیز 
طبق درخواســت دولت فدرال، پس 
از بازگشت به کبک به مدت ۱۴ روز 

قرنطینه خواهند شد.
انتشار تصاویری از یک گروه بزرگ از 
کبکی هایی که جهت تعطیات نوئل 
و سال نو راهی سواحل گرم آمریکای 
جنوبی شده بودند، سبب شده است 
که دولت کبک  تصمیمات سختگیرانه 

جدیدی را اتخاذ کند .

افزایش انتقادها از روند کند 
واکسیناسیون کووید ۱۹ در کانادا

ایرونیــا- با وجــود این کــه کانادا 
میلیون هــا دوز واکســن کووید ۱۹ 
تهیه کرده، انتقال و اجرای برنامه های 
واکسیناســیون تاکنــون به کندی 
صــورت گرفته و این امر با انتقادها و 
خشم مردم و نیز بخش بهداشتی روبه 

رو شده است. 
متخصــص  ایمگرانــد  رایــان 
آماربیولوژیکی به  ســی تی وی نیوز 
گفت: »این سوزن ها را به آن سرعتی 

که الزم است به بازوها نمی زنیم«. 
در سطح ملی، کمتر از یک پنجم از 
یک درصد از مــردم- تقریبا 56هزار 
و ۸۴5 نفر- واکســینه شده اند. برای 
مقایســه در آمریکا به طور میانگین 
حــدود چهار برابر این رقم واکســن 

گرفته اند.
کانادا کشورهای دیگر مانند اسراییل 
و بحرین را هم فهرست کرده تا نشان 
دهد به ازای هر ۱00 نفر چند نفر در 

هر کشور واکسینه شده اند:
کانادا: 0.۱۴

آمریکا: 0.5۹
بریتانیا: ۱.۱۸
بحرین: ۳.2۳

اسراییل: ۴.۳۷
مقامات فــدرال در آمریکا همچنین 
با انتقادهایی برای کوتاهی در هدف 
تعیین شــده خود روبه رو شــده اند. 
هدف واکسیناســیون در آمریکا 20 
میلیون نقر تا پایان ســال 2020 بود 
در حالی که تاکنون تنها 2 میلیون نفر 

واکسینه شده اند. 
در کانــادا، پاییــن بودن ایــن روند 
برای محــدود بودن میــزان تامین، 

برنامه ریزی هــای نامناســب بــرای 
واکسیناسیون در برخی از استان ها و 
نیاز تکنیکی به داشتن سردخانه های 
خیلی ســرد برای نگه داری واکسن 
فایزر دلیل این کندی تعیین شــده 

است. 
بــرای مثال منیتوبــا ، کلینیک های 
واکسیناسیون را 2۳ دسامبر تعطیل 
کــرد و آنها را تــا 2۹ دســامبر باز 

نمی کند. 
مقامات بهداشتی انتاریو با انتقادهای 
جدی برای کاهش ســاعت های کار 
کلینیک واکســن در تعطیات روبه 
رو شــده  اند. اما وزیر بهداشت انتاریو 
گفت ایــن امر به دلیل درخواســت 
بیمارستان های مختلف و کارکنان آنها 

صورت گرفته است. 
ریک هیلر ژنرال بازنششته و مسئول 
واکسن انتاریو در این باره گفت: واضح 
اســت که تصمیم درستی نگرفتیم. 
بدجوری از ما انتقاد شــد. ما کارمان 
را سرعت می دهیم، ما کار می کنیم و 
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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 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«رفت و آمد چرا؟»
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ایرانى و خارجى

افزایش آمار خرده فروشی در کانادا 
علیرغم موج دوم کووید ۱۹

ایرونیا- فروش خرده فروشی های کانادا 
در ماه اکتبر نیز بیشتر از حد انتظار 

شد و 0.۴درصد دیگر باال رفت. 
آمــار کانادا روز جمعــه گزارش کرد 
که فروش کلی در ماه اکتبر به 5۴.6 
میلیارد دالر رسیده و برای ششمین 
ماه متوالی از ماه آوریل به رشد خود 

ادامه داده است. 
رشد فروش بیش از همه برای فروش 
وسایل نقلیه موتوری و قطعات بوده 
اســت. فروش خودروهای جدید در 
نمایندگی های فروش نیز 0.۸ درصد 

باال رفته است. 
اقتصاددانان انتظار داشتند فروش ماه 
اکتبر تا 0.2 درصــد باالتر برود. این 
در حالی اســت که در سپتامبر رشد 

۱.۹درصدی فروش ثبت شد. 
فــروش در بریتیش کلمبیــا تا 2.۱ 
درصد افزایش داشــت و فروش لوازم 
بهداشــتی و مراقبت شــخصی در 
کنار لوازم ســاختمانی و مراقبت باغ 
بیشترین سهم را از این فروش به خود 
اختصاص دادند. در آلبرتا با رشد ۱.۱ 
درصدی بیش از همه وســایل نقلیه 
موتوری و قطعات به فروش رسیدند. 

در انتاریو فعالیت خرده فروشی برای 
اولیــن بار از آوریل، هم زمان با رکورد 
مبتایــان به کوویــد ۱۹ و اقدامات 
ســخت گیرانه در اســتان با کاهش 
روبه رو شــد. فــروش در انتاریو 0.۴ 
درصد کاهش یافت و فروش لباس و 
وسایل زینتی بیش از همه این کاهش 

را تجربه کردند. 
آمار کانادا اعام کرد تصور این است 
که آمار فروش خرده فروشی برای ماه 
نوامبر تقریبا در همین سطح و بدون 

تغییر باقی بماند. 
پریســیا تیاگامورتی از کارشناسان 
اقتصــادی BMO در این باره گفت: 
»خرده فروشی با یک بهبود چشمگیر 
روبه رو شده و با یک جهش Vشکل 

به جای اول خود برگشته است«.  
وی افــزود: »اما بــا محدودیت های 
شدیدتر و ابتای موارد جدید ویروس، 
انتظار می رود در ماه های آینده میزان 

iroonia.ca ».فروش مایم تر شود

نیاز شدید کانادا به متخصصان تکنولوژی پیشرفته
از آنجایی که کانادا در حال از دست 
دادن متخصصان تکنولوژی پیشرفته 
خود اســت، کمپانی هــای کانادایی 
تاش بــر جذب تامین نیــروی کار 
خود، از طریق استخدام متخصصین 

خارجی بیشتری دارند.
بر اساس گزارش صادره در ماه دسامبر 
توسط شورای اقتصاد و نوآوری، اثرات 
منفی پندمیک کووید۱۹ در کانادا بالغ 
بر سه میلیون شغل را تحت تاثیر قرار 
داده است. مشاغل مرتبط با تکنولوژی 

بیش از دیگر مشاغل آسیب دیده اند.
در واقــع “STEM Jobs” و یــا به 
عبارتی دیگر، مشاغلی که از دانش و 
تخصص مرتبط با علوم و تکنولوژی و 
مهندسی و ریاضیات برخوردار هستند 
بیش از دیگر مشاغل تحت تاثیر اثرات 
منفی پاندمیک قرار گرفته اند. بطوری 
که درصد بیکاری این متخصصین به 
تنهایی در ماه اکتبــر، به میزان ۸.۷ 
درصد باالتر از ماه فوریه 2020 قبل 

ازشروع دوره پاندمیک بوده است.

دلیل اصلی این افزایش قابل توجه این 
اســت که در دوران پاندمیک توانایی 
انجام مسئولیت های کاری به صورت 
آنایــن در هر نقطه ای از جهان مهیا 
شده است. شرکت های کانادایی نیز 
همانند دیگر رقبای خود با باز شدن 
دروازه های کاری بــه صورت آناین 
قادر به استخدام متخصصین مورد نیاز 
از هر نقطه جهان به صورت آناین به 
منظور پایین آوردن هزینه و افزایش در 
آمد هستند. بدیهی است همانطوری 
که کمپانی های کانادایی از این فرصت 
برای جذب متخصصین مورد نیاز خود 
کمپانی های  دیگر  می کنند  استفاده 
تکنولوژی نیز متخصصین کانادایی را 
مورد استخدام قرار می دهند به عنوان 
مثال کمپانی های گوگل و فیسبوک 
متخصصیــن کانادایی را اســتخدام 

می کنند.
به منظور جلوگیری برای، از دســت 
دادن این متخصصیــن، دولت کانادا 
تاش بر ایجاد کار برای متخصصین 

حاضر در کانادا دارد. 
 Gatik هم اکنون کمپانی نــرم افزار
نسبت به گشــایش مرکز تحقیقاتی 
خود در تورنتو اقدام نموده اســت تا 

متخصصین فارغ التحصیل از دانشگاه 
»واترلو« و دانشــگاه »تورنتو«  را به 
محض اتمــام دوره تحصیــل برای 
پروژه هــای پژوهشــی خــود مورد 

استخدام قرار دهد.
 بر اساس اظهار ریچارد استینر مدیر 
و مسئول سیاست گذاری و ارتباطات 
در کمپانــی Gatik هیج جایی بهتر 
از تورنتو برای گزینش و اســتخدام 
فارغ التحصیان و متخصصین در این 

زمینه نیست.
متخصصین کانادایی به دلیل بهره مند 
شدن از دستمزد باالتر عاقه مند به 
اشتغال در ایاالت متحده هستند. بر 
اســاس تحقیقات انجام شده توسط 
دانشگاه تورنتو و دانشگاه براک بالغ بر 
یک چهارم فارغ التحصیان در زمینه 
تکنولوژی پیشــرفته از دانشگاه های 
معتبر کانــادا در خــارج از کانادا به 

استخدام درمی آیند.
کانــادا پس از هند و چین ســومین 
 H1-B کشــور دنیا برای ویــزای کار
در ایاالت متحده محسوب می گردد. 
مشخص نیست دلیل این افزایش در 
اشتغال متخصصین کانادایی در امریکا 
محدودیت های اخذ ایــن ویزا برای 
متخصصین کشورهای دیگر است که 

پس از به قدرت رسیدن ترامپ وضع 
شده اند و یا اینکه دلیل دیگری دارد.

از طرفی کانــادا پذیرای متخصصین 
خارجی زیادی از ایاالت متحده است 
که اکثراً نگران وضعیت اقامتی خود در 
ایاالت متحده به دنبال محدودیت های 
وضع شده در سیاست های مهاجرتی 

امریکا توسط ترامپ هستند.
از آنجایی که بسیاری از شرکت های 
کانادایی به دنبال اســتخدام و جذب 
این متخصصین از کشور های مختلف 
هســتند، امکان گزینش سریع این 
متخصصیــن از طریــق برنامه های 
مختلف مهاجرتی کانادا بسیار بیشتر 
از دیگــر متخصصین اســت. کانادا 
همانند آهن ربا عــاوه بر جذب این 
متخصصین، طالب ورود دانشجویان 
خارجی که عاقه مند به تحصیل در 
رشته های علوم، تکنولوژی، مهندسی 
و ریاضیات در کانادا هستند، نیز است.
بدیهی است امکان اخذ اجازه کار برای 
کسب ســابقه کار در کانادا برای این 
فارغ التحصیان خارجی و همچنین 
درخواست اقامت پس از فارغ التحصیل 

شدن نیز وجود دارد. 

معصومه علی محمدی )هفته(

طومار بزرگ کانادایی ها برای
 پس ندادن کمک اضطراری دولی

مداد- بیش از ۸0 هزار کانادایی با امضای طوماری از اداره درآمد )مالیات( 
کانادا خواســته اند فراخوان ارسال شــده برای برخی از دریافت کنندکان 

غیرمشمول کمک هزینه اضطراری کانادا را لغو کند.
اداره مالیات کانادا، CRA، به اطاع بیش از ۴۴0 هزار کانادایی رســانده 
که علی رغم واریز کمک هزینه ی ماهانه دو هزار دالر به حساب شان، آنها 

مشمول نبوده و باید مبالغ واریزی را به حساب دولت بازگردانند.
امضاکنندگان طومار معتقدند بخش بزرگی از این افراد، اشتباها و با توجه 
به عدم شفافیت دستورالعمل ها خود را مشمول شمرده و درخواست کمک 

کرده اند و حاال دولت باید درخواست بازپرداخت آنها را لغو کند.
این طومار تا امروز بیش از ۸۳ هزار بار امضا شده است. غیر از امضاکنندگان 
ایــن طومار، رهبران احزاب مخالف دولــت از جمله حزب نئودمکرات و 
حزب سبز نیز خواستار بازنگری در درخواست بازپرداخت پول بعضی از 
دریافت کنندگان غیرمشمول شده اند که از نظر آنها صادقانه دچار اشتباه 

شده اند.
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حتی کووید ۱۹ هم نتوانست
 قیمت مسکن را در کانادا »مقرون به صرفه تر« کند

ایرونیا- با افزایش قیمت ،اماک  در 
شــهرهای مختلف کانــادا دوباره به 
مسیر سابق سالهای اخیر  برگشته اند 
تا هرچه بیشتر از مقرون به صرفه بودن 
فاصله  بگیرنــد. جدیدترین گزارش 
RBC Economics نشــان می دهد 
که مقــرون به صرفه بودن اماک در 
فصل سوم 2020 بدتر شد. با توجه به 
تاثیرات موقتی دولت ابعاد این مساله 
در صورتی  بهتر شده که بخواهیم آن 

را به طور کلی نگاه کنیم.
شاخص مقرون به صرفه بودن مسکن 
RBC در واقــع درصــدی از درآمد 
خانوار متوسط کانادایی الزم است که 

صرف هزینه های مالکیت شود. 
در هر حال، در حالی که این تغییرات 
و نقل و انتقال ها دارد بتدریج کاهش 
می یابد، مقرون بــه صرفه بودن هم 
دوباره از بین می رود. اما این مســاله  
محدود یه یکی دو شهر بزرگ نیست. 
همه بازارهای اصلی به استثنای یک 
مورد، برای به صرفه بودن مســکن با 

وضعیت بدتری روبه رو شده اند. 
RBC یــادآوری می کند که افزایش 
قیمت ها و کاهش درآمدها با تغییراتی 
که دولت ایجاد کرد به توازن رسیدند.  
اقتصاددانان این بانک مشاهده کردند 
که میزان درآمدها ۱۱ درصد در فصل 
دوم افزایش یافــت. با این حال، این 
دست و دلبازی دولت  در کمک های 

نقدی بود که موجب شد تا درآمد از 
دســت رفته و تورم موقتی در درآمد 
خانوارها جبران شود. وقتی حمایت از 
درآمد در فصل سوم کم  شد، بانک ها 
شــاهد کاهش درآمد به میزان ۳.۱ 
درصد در مقایســه با فصل پیشین 
بودنــد. آنها انتظار دارنــد با کاهش 

پاندمی، شــاهد پایین آمــدن میزان 
اقدامات دولتی هم باشــند. با بهبود 
وضعیت ممکن است سطح درآمد هم 

کاهش یابد. 
یــک خانــوار متوســط نیــاز دارد 
تــا ۴۹درصــد درآمــدش را صرف 

هزینه های مالکیت کند.

مقرون بــه صرفه بودن مســکن در 
کانادا در فصل پیش بدتر شــد و این 
به دلیل کاهش اقدامــات دولت رخ 
داد. برمبنای برآورد بانک خانوارهای 
متوسط باید ۴۹.۱ درصد از درآمدشان 
را صرف هزینه های مالکیت در فصل 
سوم بکنند. این مبلغ از ۴۷.۸درصد 
در فصل قبلی هم بیشتر شده است، 
اما هنوز خیلی کمتــر از رقم باالی 
۳0 ســاله در مارس است. شاید این 
مساله یک پیشرفت به نظر برسد، اما 
شــاید به معنی این باشد که پس از 
پاندمی وضع خیلی بدتر شود. در حال 
حاضر مقرون به صرفه  بودن با افزایش 
قیمت ها دوباره کم  شده و انتقال های 

دولت نیز کاهش یافته است. 
فقط کاندوهای تورنتو شــاهد بهبود 

وضعیت مقرون به صرفگی هستند
تقریبــا هر بــازاری از هــر بخش از 
مسکن با کاهش وضعیت مقرون به 
صرفه بودن روبه رو شده است- به جز 
یکی. در سراسر کانادا، خانه های تک 
خانواری به درصدی از درآمد خانواده 
که ۱.۴ درصد بیشــتر از فصل قبل 
بود، برای پرداخت های مســکن نیاز 
داشتند. در این میان کاندوها شاهد 
میزان کمتــری بودند که با این حال 
هنوز بزرگ بود و 0.۴درصد نســبت 
به همان دوره افزایش یافته بود. تنها 
بازاری که شاهد بهبود وضعیت مقرون 
به صرفه بودن مســکن شد تورنتوی 

بزرگ بود.  
اماک تورنتوی بزرگ شــاهد از بین 
رفتن مقرون به صرفه بودن مســکن 
در سطحی پایین تر از بقیه کشور شد. 
در فصل سوم سال افزایش هزینه های 
مالکیت برای خانه های تک خانواده ای 
بــه میزان 0.۹درصد بیشــتر شــد. 
در  کاندو  آپارتمان هــای  هزینه های 
عمل کاهشــی 0.۳ درصــدی را در 
همان دوره تجربــه کرد و کاندوهای 
تورنتو تنها بخشی بودند که در همه 

کشور مقرون به صرفه تر شدند. 
اقتصاددان هــای بانک انتظــار دارند 
اقدامــات دولت به تدریج از بین برود 
و مقرون به صرفه بودن مســکن هم 
کاهش یابد. به گفته آنها کاهش نرخ 
وام مسکن هم ممکن است جزیی ولی 
همچنان مفید باشد. در حال حاضر 
بازارهای گســترده ای مانند تورنتو و 
ونکوور در برابر کاهش مقرون به صرفه 
بودن آسیب پذیرتر از بقیه نقاط کشور 

iroonia.ca .هستند

 با وجود موج دوم پاندمی و قرنطینه 
صدور احکام تخلیه 

برای مستاجرین در انتاریو

ایرونیــا- ایــن روزها ســایت های 
اجتماعی مملو از داستان مستاجران 
انتاریویی است که  کووید ۱۹ بخش 
عمــده درآمدشــان را از بین برده و 

زندگی شان را نابوده کرده است . 
مادری از تورنتو گفت تاش می کند 
تا بتواند قبض هایــش را پس از این 
که کارش در صنعت رســتوران را از 
دســت داد، پرداخت کند. مردی از 
همیلتون که باید اجاره بپردازد گفت 
پس از این که از کار اخراج شــده با 
صاحبخانه دائما برای مسال مالی اش 
در ارتباط است و می خواهد در مقابل 

درخواست تخلیه مقاومت کند. 
وی در جلســه دادرسی  ۱۸ دسامبر 
به مالک و صاحبخانه اش جان مازیلی 
گفت: »کووید است و مردم دارند همه 

تاششان را می کنند«. 
صحنه های مشابه این در چند هفته 
اخیر بارها منتشــر شــده و نگرانی 
انتاریویی ها را برانگیخته که می گویند 
مــوج دوم اخراج ها از خانه، در دوران 
پاندمی ایجاد شده و جلسات دادرسی 
به صورت آناین علیه مستاجران رای 

می دهند. 
کــن هالــی از مرکــز حمایــت از 
مستاجران انتاریو گفت: »به این مردم 
هیچ رحمی نمی شــود«. وی افزود: 
»از آنها انتظار دارنــد یا همین االن 
پرداخت کنند یا خانه را ترک کنند. 
بی معنی اســت که بخواهی مردم را 
در یک بحران سامت که خیلی ها را 
از پرداخت اجاره خانه ناتوان کرده و 
مردم درآمد خود را از دست داده اند، 

از خانه هم بیرون کنی«. 
اخــراج از خانه تا اواخر تابســتان به 
حالت تعلیق درآمده بود و هیات مالک 
و مستاجر اکنون در حال بررسی موارد 
انبوهی است که بیشترشان هم مربوط 
به پیش از پاندمی است. مساله عدم 
پرداخت اجاره امسال با از دست رفتن 
درآمد مردم به دلیل پاندمی افزایش 

هم یافته است. 
دادگاه های انتاریو اخراج مســتاجران 
را دنبــال نمی کننــد، امــا به گفته 
ACTO هیــات مالک و مســتاجر 
پرونده های بیش از ۷ هزار مورد را در 
ماه نوامبر بررســی کرد. ۹6 درصد از 
این پرونده ها مربوط به شکایت یک 
مالک علیه مستاجر بود. از ۱۴ دسامبر  
بررسی ۴5۹۷ پرونده برای تا آخر ماه 

برنامه ریزی شده است.
به گفته هیل استفاده از شیوه  آناین 
در دادگاه ها موجب شده تا مستاجر 
نتواند شرایط خود را درست توضیح 
دهد یا به مشــاور حقوقی دسترسی 

داشته باشد. 
وکا در جلسات مجازی و در حضور 
سایر شرکت کنندگان می توانند خود 
را به مســتاجر معرفی کنند و برای 

صحبت خصوصی باید هر دو از جلسه 
آناین خارج شوند. 

تغییراتی که در الیحه ۱۸۴ داده شد 
و از تابســتان به صورت قانون درآمد 
نیز نگرانی هایی به وجود آورده است. 
هیل در این باره گفت: بر مبنای این 
قانون جدید موجرها موافقت نامه های 
بازپرداخت را کــه قبا بدون حضور 
مســتاجر تنظیم شده ارایه می کنند 
و این موجب می شــود تــا برخی از 
مستاجران بدون این که بدانند از نظر 
حقوقی واقعا چه وظایفی دارند، آن را 
امضا  کننــد و بازپرداختی ها را بدون 

داشتن درک درست انجام  دهند.

پیش بینی مهم ترین سازمان صنعت مسکن کانادا 
افزایش ۹ درصدی متوسط قیمت در سال آینده

ایرونیا- انتظار می رود صنعت اماک 
و مستغات کانادا سال آینده آرام تر 
از امســال اوج بگیرد، اما هنوز شاهد 
رشــد  قیمت خواهیم بــود. انجمن 
 ،)CREA(  اماک و مستغات کانادا
گروهی که نماینده صنعت مسکن در 
کاناداست پیش بینی هایش برای سال 
202۱ را منتشــر کرد. برمبنای این 
گزارش آنها انتظار دارند با رشد بزرگی 
در سال آینده روبه رو شوند که البته به 
آن اندازه که سال پیش مشاهده شده 
بود، نیست. انتاریو در این پیش بینی ها 
نقش رهبری دارد و بریتیش کلمبیا 
نیز انتظار مــی رود ارقامش را کمی 

باالتر ببرد. 
پیش بینی افزایش بیش از ۹درصدی 

در قیمت اماک و مستغات کانادا
انتظار می رود قیمت اماک کانادا در 
سال آینده با رشدی محسوس روبه رو 
شود. برمبنای پیش بینی های انجمن 
اماک، متوســط قیمت فروش برای 
ســال 202۱ برابر با 620هزار و ۴0۴ 
دالر خواهد بود که ۹.۱ درصد بیشتر 
از امســال است. برای ســال 2020 
میانگین فروش قیمت ۱۳.۱ درصد 
باالتر از سال 20۱۹ بود و سال 20۱۹ 
تنها افزایشــی 2.۴درصدی در سطح 
کلی ایجاد شده بود. به نظر می رسد 
پاندمی می تواند رشد بزرگی در این 

صنعت کانادا ایجاد کند.
از  افزایش قیمــت بیش  پیش بینی 

۱6درصدی برای مستغات انتاریو
انتظــار مــی رود قیمــت اماک و 
مستغات انتاریو باالترین قیمت در 
مقایســه با دیگر اســتان ها را تجربه 
کند. بنا به پیش بینی انجمن اماک 
و مســتغات کانادا میانگین قیمت 
فروش به ۸2۳هزار و 65 دالر در سال 
202۱ می رسد که ۱6.۳درصد بیشتر 

از ســطح 2020 اســت. انتظار این 
صنعت برای پایان سال 2020 افزایش 
قیمتی تا ۱۷.۱درصد و رســیدن به 
قیمت ۷0۸هزار و ۳۷۷ دالر اســت. 
سال 20۱۹ قیمت ها تنها 6.۳درصد 
از ســال پیش تر افزایش یافته بودند. 
قیمت های جنــوب انتاریــو، خارج 
از تورنتو، بیشــترین تاثیر را در این 
افزایش قیمت داشته اند. حومه تورنتو 
با سرعت بیشتر در رشد قیمت ها در 
مقایسه با خود شهر، جلو رفته است. 

 
 قیمت امــالک در بریتیش کلمبیا 

تقریبا ثابت می ماند

قیمت های اماک در بریتیش کلمبیا 
در یک پیش بینــی تعجب برانگیز با 
تغییرات زیادی در سال آینده روبه رو 
نخواهد شــد. برمبنــای پیش بینی 
انجمن اماک میانگین قیمت فروش 
در سال 202۱ برابر ۷۸0هزار و 2۷6 
دالر خواهد بود که تقریبا 0.۳درصد 
رشــد را بــه نســبت 2020 تجربه 
می کند. این انجمن انتظار دارد سال 
2020 بــا میانگین قیمتی ۷۷۸هزار 
و ۱2 دالر به پایان برســد که رشدی 

برابر ۱0.۷درصد به نسبت سال پیش 
از آن اســت. ســال 20۱۹ میانگین 
فــروش قیمت در سراســر اســتان 
بریتیش کلمبیا کاهشــی ۱درصدی 
را به نسبت ســال پیش از خود ثبت 
کرده بود. نمی توان با اطمینان گفت 
چه چیزی پشت این پیش بینی است، 
اما بریتیش کلمبیا طبق پیش بینی ها 
باید بدترین بازار اســتانی را در کانادا 
تجربه کنــد. این عملکــرد پس از 
کم کاری بازار مســکن این استان در 

سال 2020 فرامی رسد. 

پیش بینی افزایش 13درصدی برای 
قیمت امالک کبک

قیمت اماک و مســتغات کبک بر 
از نظر  انجمن،  طبق پیش بینی های 
رشــد قیمت پشت ســر انتاریو قرار 
می گیرد. برمبنای پیش بینی انجمن 
اماک و مســتغات کانادا میانگین 
قیمت به ۴0۷هزارو56۹دالر در سال 
202۱ می رشد که به معنی افزایشی 
۱.6درصدی در مقایسه با همان ماه از 
سال پیش است. برمبنای پیش بینی 
این گــروه صنعتی ســال 2020 با 

۳5۸هزارو۷5۴دالر  فروش  میانگین 
به پایان می رسد که به معنی افزیشی 
۱۳.۳درصدی به نسبت سال پیش تر 
است. ســال 20۱۹ میانگین قیمت 
فروش تنها ۳.۷درصد به نسبت سال 
پیشتر افزایش داشت و به همین دلیل 
انتظار می رود این اســتان نیز جهش 

خیلی سریعی را پشت سر بگذارد.
و  اماک  انجمــن  پبش بینی هــای 
مستغات کانادا بسیار خوشبینانه تر 
از چیزی اســت کــه در چند هفته 
اخیر مطرح شــده. در حالی که هیچ 
کس انتظار نداشت قیمت های امسال 
کاهش یابــد، اما به تعویــق افتادن 
پرداخت های وام مسکن انتظار می رود 
از فروشندگان  انگیزه ای برای برخی 
در سال آینده ایجاد کند. بانک هایی 
ماننــد RBC، آژانس های رتبه بندی 
مانند Fitch و شرکت ها برآورد ریسک 
مانند وریتاس همه پیش بینی کرده اند 
کــه کاهش در پیــش خواهد بود. با 
توجه بــه رکورد فــروش اماک در 
دوران بحران اقتصادی، پیش بینی های 
کمتر از مثبت به معنی سختی فروش 
برای مردم در حال حاضر خواهد بود. 

iroonia.ca
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 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. 

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
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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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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
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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. 

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

SalamVancouver.comPersian, Weekly 30Issue 90 Vol. 3   Friday, Oct. 23, 2020

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

نتایج یک تحقیق درباره تاثیرات روانی قرنطینه در کانادا
خبر کانادا- طبــق  نتایج تحقیقات 
پژوهشگران دانشــگاه کلگری کانادا، 
زنان بیشــتر از مردان از انزوای ناشی 

از قرنطینه رنج می برند.
کلگری«  »دانشــگاه  پژوهشــگران 
 Hotchkiss کانادا در موسســه مغز
در بررســی جدیــد خــود در مورد 
تاثیر تفاوت های جنسیتی بر خواب 
و همدلــی در طــی دوره قرنطینه 
دریافتند که زنان بیشتر از مردان، از 
خواب ضعیف، اضطراب، افسردگی و 
تروما رنج می برند، اما احساس همدلی 

بیشتری نسبت به مردان دارند.
یافته های منتشــر شــده در مجله 
 Frontiers in Global Women’s«
نخســتین  از  یکــی   »Health
پژوهش هایی است که تغییرات خلق 
و خو و کیفیت خــواب را طی دوره 
همه گیری کرونا مورد بررســی قرار 

می دهد.
 Veronica(  »دکتر»ورونیکا گواداگنی
Guadagni(، سرپرســت انجام این 
پژوهش، یک نظرسنجی آناین را بین 
2۳ مارس تا هفتم ژوئن سال جاری 
انجام داد. طی این بازه زمانی، بسیاری 
از مدارس و مشاغل تعطیل شدند و 
مردم تا حد امکان در خانه ماندند تا از 

انتقال ویروس پیشگیری شود.

افزایش نشانه های بی خوابی

پژوهشــگران، داده هــای مربوط به 
5۷۳ شرکت کننده را که ۱۱2 نفر از 
آنها مرد و بقیه زن بودند و میانگین 
ســنی آنها 25.۹ ســال بــود، مورد 
بررسی قرار دادند. بیش از 66 درصد 
کیفیت  داوطلب،  شــرکت کنندگان 
پایین خواب و بیــش از ۳۳ درصد، 
افزایش نشانه های بی خوابی، اضطراب 
و پریشانی را گزارش دادند. نشانه های 

مربوط به خواب، افسردگی و اضطراب 
بیشتر در زنان دیده شد.

دکتر»گواداگنــی« ادامــه داد: »این 
پژوهش به طور کلی نشــان داد که 
زنان، اضطراب و افسردگی بیشتری 
را گزارش می کنند. نشانه ها به مرور 
زمــان و طوالنی شــدن دوره انزوا، 
بدتر شد. افزایش تدریجی اضطراب، 
افســردگی، کیفیت ضعیف خواب و 
ترومــا، هم در زنــان و هم در مردان 
وجود داشت اما با گذشت زمان، برای 

زنان بیشتر شد.«
همچنیــن، این پژوهش نشــان داد 
کــه زنان در همدلــی، توانایی درک 
احساســات دیگــران و مراقبــت از 

دیگران، نمرات باالتری دارند. همدلی 
بیشتر با افزایش اضطراب، افسردگی 
و تروما همراه بود. حدس پژوهشگران 
این اســت کــه نگرانــی  و اضطراب 
بیشــتر زنان در رابطه بــا مراقبت از 
دیگران، نشان دهنده تفاوت نقش ها و 

هنجارهای جنسیتی است.
 Giuseppe(  »دکتر »جوزپ الریــا
Iaria(، از محققــان این پروژه گفت: 
»یافته های این پژوهش، مرا متعجب 
نکرد. زنان کسانی هستند که این بار 
اضافه را به دوش می کشند. مراقبت 
کــردن از خانــواده و موقعیت های 
بحرانی همیشه بار سنگینی بر دوش 

زنان بوده است.«

زنان همدل ترند

وقتی نوبت به احســاس داشتن در 
مورد دیگران می رســد، نمرات باالتر 
مربوط به همدلی، برای زنان اســت. 
ممکن اســت همدلی به این معنی 
باشد که آنها دستورالعمل های مربوط 
به بهداشــت عمومی مانند شستن 
دســت ها، فاصله اجتماعی و ماسک 

زدن را بیشتر رعایت می کنند.
دکتر »گواداگنی« گفت: »اگر ببینیم 
که همدلی باالتر، با رفتار شخصی در 
ارتباط است، می توانیم انتظار داشته 
باشــیم افرادی که بیشتر به دیگران 
اهمیت می دهند، احترام بیشــتری 
برای قوانین قائل شوند. پژوهش های 
آینده باید این فرضیه ویژه را آزمایش 

کنند.«
پژوهشگران نتوانســتند از داده های 
بــه مشــکات  شــرکت کنندگان، 
مربوط بــه خواب و اضطراب پیش از 
قرنطینه دســت پیدا کنند. »الریا« 
می گوید: »مــا نمی دانیم که تعامل 
میان خواب، سامت روان و همدلی 
شرکت کنندگان، پیش از انزوای ناشی 

از قرنطینه چگونه بوده است.«
وی اظهــار امیدواری کــرد که این 
پژوهش، آگاهی عمومی را به برخی 
از بینش هــا منتقل کند تا بدانند که 
برخی افــراد، بیش از دیگــران رنج 
می برند. شاید این موضوع، به آگاهی و 
سازگاری بیشتر همکاران و موسسات 

با زنان کمک کند.
پژوهشگران معتقدند که تفاوت های 
جنســیتی می توانند در واکنش های 
روان شــناختی و رفتاری نســبت به 
همه گیری نقش داشــته باشند. آنها 
باور دارند که ایــن تفاوت ها باید در 
برنامه ریزی مداخات روانشــناختی 

هدفمند در نظر گرفته شوند.

طرح تشویقی دولت فدرال برای
 ورود دانشجویان به بخش درمان

طبق یک ســند داخلی وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت که یک نسخه 
از آن به دست ژورنال دو مونترال رسیده است، این دو وزارت خانه قصد دارند 
با اعطای بورس به دانشجویان رشته پرستاری که فارغ التحصیل کالج هستند، 
آن ها را به یاری رســاندن به شبکه بهداشــت و درمان که در دوره پاندمی با 

فشارهای زیاد و کمبود پرسنل مواجه شده است، ترغیب کنند.
در ســند یادشده آمده است: »با اجرای این تدبیر تاش می کنیم دانشجویان 
علوم پرستاری DEC-BAC را متقاعد کنیم به صورت داوطلبانه روند تحصیات 
خود را کندتر کنند یا این که دوره های آموزشی خود را در زمستان 202۱ به 
حال تعلیق درآورند تا فرصت کار کردن در شبکه بهداشت و درمان را داشته 

باشند.«
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونترال، طبق همین سند، وزارت بهداشت 
در نظر دارد 2۸ میلیون دالر به اجرای این طرح اختصاص دهد. با استفاده از 
این اعتبارات حداکثر دو هزار دانشــجو می توانند به منظور یاری رساندن به 
بخش بهداشت و درمان، روند تحصیل خود را کند یا برای مدتی متوقف کنند. 
این دانشجویان بر حسب این که مطالعات خود را به صورت تمام وقت یا پاره 
وقت دنبال می کنند، می توانند بورس پنج هزار تا ده هزار دالری دریافت کنند.

در سند فوق الذکر آمده است: »یک مشوق مالی در قالب بورس به دانشجویان 
اعطا می شود تا بخشی از هزینه های عقب افتادن زمان فارغ التحصیلی آن ها یا 

هزینه ثبت نام مجدد آن ها جبران گردد.«
در حال حاضر حدود پنج هزار پرستار در برنامه دانشگاهی DEC-BAC ثبت 
نــام کرده اند. با توجه به این که این افــراد مدرک DEC را دارند، می توانند از 

زمستان 202۱ برای کمک به شبکه بهداشت و درمان اقدام کنند.
ســخنگوی دانیل مک کان وزیر آموزش عالی اعــام کرد طی روزهای آینده 

اطاعات بیشتری در این باره منتشر خواهد شد.
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن   

GGRREEAATT  SSPPAACCEESS  LLAANNDDSSCCAAPPIINNGG  LLTTDD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره 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
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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

بیماری نادر دختر ۱۰ ساله نورت ونکووری پس از بهبودی از کووید ۱۹
ایرونیا- جیلیان رنودو یکی از ۴ کودک 
بریتیش کلمبیایی اســت که تایید 
شده از سندرم التهابی چندعامتی یا 
MIS-C رنج می برد. این یک عارضه 

نادر پس از ابتا به کروناست. 
وقتی این بچه ۱0 ساله اوایل نوامبر در 
مدرسه به کرونا مبتا شد عایم کمی 
از بیماری داشــت و به نظر می رسید 

خیلی زود رو به بهبودی است. 
پــدر وی ژان-مارک رنــودو گفت: 
»ما فکر می کردیــم در روند بهبود 
هستیم و موضوع را رها کردیم«. اما 
دهم دسامبر جیلیان با تب باال روبه 
رو شد اکثر اوقات حالت تهوع داشت 
و هوشــیاری اش را از دســت داد. در 
بیمارســتان »الینزگیت«  تشخیص 
داده شــد که او دچار MIS-C شده 

است.  
عایم این سندرم حدود یک ماه پس 
از ابتا به کووید۱۹ در کودکان بروز 
می  کند و شامل تب، تحریکات پوستی 
و مشکات دستگاه گوارشی می شود. 
دکتر کویــن هریس متخصص قلب 
کودکان  بیمارســتان  در  کــودکان 
بریتیش کلمبیا گفت: »این  می تواند 
بر سیســتم های دیگــر اصلی مانند 
قلب اثر بگذارد و از جدی ترین موارد 
اســت«. وی افزود:»برخی از کودکان 
نیاز به بســتری شدن در بیمارستان 
پیدا می کنند و نسبتا سریع می توانند 
از بیمــاری عبور کننــد و در برخی 
می تواند با عفونت بسیار جدی همراه 
باشد و کودک گاهی نیاز پیدا می کند 
تا در بخش مراقبت های ویژه بستری 

شود«. 
جیلیان رنودو پس از تشخیص اولیه 
ابتا به این بیماری به بیمارســتان 
کودکان بریتیش کلمبیا منتقل شد تا 

تحت درمان قرار بگیرد. 
رنــودو گفت:»خیلی ترســناک بود 
خصوصا آن شــنبه ای کــه ما فقط 
می توانستیم صدای بیپ بیپ دستگاه 
را بشــنویم و ببینیم فشــار خون او 

چقدر پایین اســت و ضربان قلبش 
چقدر باالست«.

مادر جیلیان در ۱0 روزی که دخترش 
در بیمارستان بستری بود در کنار او 

بود. وی دوشنبه مرخص شد. 

رنــودو گفت: »اگر او تب داشــت یا 
عایمــی دیگر در طــی آخر هفته 
بروز می کرد، ما بایــد حتما تا پایان 

تعطیات در بیمارستان می ماندیم«.
خانــواده رنودو دربــاره این موضوع 

بــه صورت علنی صحبــت کردند تا 
یــادآوری کننــد که عایــم کووید 
می توانــد حتی در کــودکان چقدر 
جدی باشد و به والدینی که بچه شان 
چنــد هفته پیش تســت کرونایش 
مثبت شد بود یادآوری کنند که چقدر 

باید حواس شان جمع باشد. 
دکتر هریس هــم تاکید کرد که اگر 
عایمی مانند تب طوالنی مدت دیده 
شد باید به پزشــک مراجعه شود و 
اجازه بدهند تا پزشکان از موضوع آگاه 

شوند و تشخیص دهند. 
در حالــی که جیلیان اکنون در خانه 
اســت، به پدر ومادرش گفته شــده 
در صورت بازگشــت تب وی، باید به 

بیمارستان برگردند. 
این خانواده از پزشکان و پرستارهایی 
که به فرزندشان کمک کردند تا با این 
بیماری نادر مقابله کند، تشکر کردند. 
رنودو گفــت: »بــرادر و خواهرهای 
جیلیــان او را هالک می نامند. این به 
ســال ها پیش برمی گــردد و ما فکر 
می کنیم می توانیــم بفهمیم چرا. او 

قطعا بچه ای قوی است. «

ابتال به کرونا 
موجب کشف تومور بدخیم سرطانی 

زن ونکووری شد
ایرونیا- وقتی آلیســون لووه در ماه 
ســپتامبر به کووید ۱۹ مبتا شــد 
سامتی این زن ۳2 ساله به سرعت 
رو بــه وخامت رفــت و در نهایت در 
بیمارستان به دستگاه ونتیاتور وصل 

شد.
برای بررســی بیماری وی به صورت 
روتین بیماران کرونایی، از وی اسکن 
ریه انجام شــد و نتیجه باورنکردنی 
بود: یک توده بزرگ سرطانی نزدیک 
ریه هایش رشد می کرد و او تابحال از 

این قضیه خبری نداشت!
پس از درمان بیماری کووید لووه، از 
تومور نمونه برداری شــد. وی در این 
باره گفت: »توده بدخیم اســت، اما 
می تواند با جراحی بیرون آورده شود. 
به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند تا 
نیمه ژانویه عمل را انجام دهند«. اما 
اواخر نوامبر او دوباره به بیمارســتان 

برگشت. 
وی گفت: »در بعضی از قسمت های 
بدنــم توانایی عضانی را از دســت 
دادم ، سطح ایمنی بدنم پایین آمده 
بود ،نمی توانستم حرف بزنم، بلعیدن 
خیلی سخت شد و اساسا بدنم داشت 

بتدریج کند می شد«. 
برای او مجددا لوله گذاری انجام شد و 
۹ دسامبر پزشکان جراحی اورژانسی 
انجام دادند و توده ســرطانی را که به 
اندازه قلب یک انســان بود، از قفسه 

سینه او بیرون آوردند.
لووه گفت: »این تــوده یکپارچه بود 
و آنها توانســتند همــه اش را بیرون 
بیاورند و نیازی به شــیمی درمانی یا 
پرتودرمانی نیســت«. اگر او چند ماه 
زودتر بــرای کووید ۱۹ تحت درمان 
قرار نمی گرفت هنوز این توده بدخیم 
داشــت در سینه او رشــد می کرد و 

وجودش قابل تشخیص هم نبود. 
وی گفت: »کووید در نهایت با را به 
برکت بــدل کرد. یک برکت دردناک 

بود، اما با را رفع کرد«. 
لووه بــرای تعطیــات ســال نو از 
بیمارستان مرخص شــد تا بتواند با 
خانواده اش جشــن بگیرد. وی گفت: 
»گفتن ایــن که کریســمس خانه 
هستم، هیچ وقت واقعی تر از امسال 

نبود«. 
در حالی که وجود وی حاال از سرطان 
پاک شده است، او در حال استفاده از 
داروهایی است که بیماری خودایمنی 
ناشی از کووید ۱۹ را درمان کند. وی 
می گوید مورد او هشداری برای دیگر 
جوانان اســت که ممکن است خطر 

ویروس را جدی نگیرند. 
وی گفت:»ببینید، برخی از شــماها 
خودش شانس هستید، برخی از شما 
آن را می گیرید و خوب می شــوید، 
خــوب. اما اگر این اتفاق برای شــما 
بیفتد و دچار بیماری خودایمنی شوید 

بقیه زندگی تان با شما خواهد بود«.
جای زخم بزرگی نیز روی ســینه او 
وجود دارد کــه او نمی خواهد آن را 
بپوشــاند. لووه در این باره می گوید: 
از آن خجالت نمی کشم. این منم، به 
جای زخم هایــم افتخار می کنم. این 

iroonia.ca .»داستان بقا است
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

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

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

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

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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کانادایی ها نسبت به گذشته کم تر احساس خوشبختی می کنند
مطالعــه جدید اداره آمــار کانادا که 
نتیجه آن به تازگی منتشر شده است، 
نشان می دهد که پاندمی کرونا تبعات 
و پیامدهای بی سابقه ای بر زندگی در 
کانادا و بسیاری از جنبه های و مفاهیم 

زندگی بشر خواهد گذاشت.
یافته های جدید اداره آمار کانادا حاکی 
از آن است که شــهروندان کانادایی 
این روزهــا از زندگی خــود چندان 
راضی نیستند و نســبت به گذشته 
احساس خوشبختی کمتری  می کنند. 
بررسی  ها نشــان  می دهد که سطح 
رضایــت کانادایی  ها از زندگی شــان 
بــه پائین ترین حد از ســال 200۳ 
تنزل یافته اســت. محققان اداره آمار 
کانادا اطاعاتــی را که منجر به این 
نتیجه گیری شده است از هفده سال 
پیش جمع آوری کرده اند.   افرادی که 
در این تحقیق شــرکت کردند حس 
رضایتمندی خود از زندگی شان را در 
یک مقیاس ۱0 درجه ای )از صفر که 
کمترین میزان رضایت است تا ۱0 که 
باالترین میزان رضایت است( ارزیابی 

کردند.
ژوئن ســال 2020 متوسط رضایت 
شــهروندان کانادایی از زندگی شان 
6.۷۱ بود که یک کاهش آشــکار را 
نســبت به نظرسنجی ســال 20۱۸   
)۸.0۹( نشــان  می دهد در تازه ترین 
تحقیقــی که در ایــن زمینه صورت 
از  درصــد  از ۴0  بیــش  گرفــت، 
شــهروندان کانادایی میزان رضایت 
خود از زندگی شــان را کمتر از شش 
اعام کردند در حالی که این نسبت 
دو ســال پیــش از ۱2 درصد فراتر 

نمی رفت.
اما در این میان، جوانان رده سنی ۱5 
تا 2۹ ساله کانادایی و همچنین جوامع 
مهاجر ساکن کانادا دو گروهی بودند 
که میزان رضایتمندی شان از زندگی، 

بیشترین کاهش را داشته است.
عاوه بر این، رشته نظرسنجی   هایی 
که مرکز ضداعتیاد و ســامت روان 
کانــادا از مارس گذشــته انجام داده 
است، نشان  می دهد که وضعیت روانی 
شهروندان بر حسب محدودیت هایی 
کــه برای مهــار کووید۱۹ بــه   اجرا 

گذاشته  می شود، تغییر  می کند.
تازه ترین تحقیقی که در همین راستا 
صورت گرفت و اواخر نوامبر منتشــر 
شــد، نشــان داد که نزدیک به یک 
چهارم کانادایی  ها )2۴.۳ درصد( دچار 
»اضطراب متوسط تا شدید« هستند 
در حالی که این رقم در نظرســنجی 
ژوئیه گذشــته که تدابیر بهداشتی 
پیشگیرانه مایم تر بود، از ۱۹ درصد 

فراتر نمی رفت.
نیمــی از افــرادی کــه از نگرانی و 
اضطراب رنج  می برند، مشکات مالی 
و اقتصادی را علــت اصلی وضعیت 
نابسامان روحی و روانی خود  می دانند.

اتاوا امیدوار اســت بــرای ارتقای 
کیفیت زندگی شــهروندان، تدابیر 

بهتری به اجرا گذارد

در کنار مبارزه بی وقفه و نفس گیری 
که ضد پاندمی کرونا به اجرا گذاشته 
شده، موضوع دیگری که در فوریت و 
اولویت قرار دارد احیای اقتصادی است 
که بخش ها و نهادهای مختلف دولت 

برای تحقق آن بسیج شده اند.
دولت فدرال کانادا در این زمینه روی 
یک طرح احیای اقتصادی ۷0 تا ۱00 
میلیارد دالری سه ساله سرمایه گذاری 
کرده و آن را در برنامه بودجه آتی خود 
که برای مارس سال 202۱ پیش بینی 

شده، مد نظر قرار داده است.
با این که جزییات مربوط به این طرح 

مورد بررسی موشکافانه قرار نگرفته 
 Mona Fortier اســت، مونا فورتیه
وزیر رفاه طبقه متوسط و معاون وزیر 
دارایی تاکید کرده اســت که دولت 
فدرال در تصمیم گیری های خود در 
این زمینه صرفا میزان تولید ناخالص 

داخلی کانادا را لحاظ نخواهد کرد.
خانم فورتیه از طرف جاستین ترودو 
نخســت وزیر کانادا مامور شده است 
تا در بودجــه آتی دولت کانادا تدابیر 
و اقدامــات الزم برای ارتقای کیفیت 
زندگی شــهروندان را لحــاظ کند. 
گفته  می شــود دولت کانــادا در این 
زمینه سیاســت   هایی را که نیوزیلند 
و اســکاتلند در زمینــه تقویت رفاه 
اجتماعی در پیش گرفته اند، الگو قرار 

داده است.

آیا کانادا به ســوی اقتصاد رفاه در 
حرکت است؟

کارشناســان علم رفاه بر این عقیده 
هستند که انتخاب های سیاسی آتی 
دولت فــدرال کانادا بــرای خروج از 
بحران بهداشــتی فعلی، باید الزاما بر 
محوریت رفاه عمومی شــهروندان به 
ویژه پیوندهای اجتماعی استوار باشد 
نه بر مبنای معیارهای صرفا اقتصادی.

خانــم فورتیه در گفت وگــو با رادیو 
کانادا تاکید کرد در راستای ماموریتی 
که ترودو به او محول کرده اســت، بر 
روی شاخص  ها و نمایانگرهایی مثل 
جسمانی،  روانی، سامت  »بهداشت 
اشتغال و محیط زیست« و همچنین 
رویکردهای جمعــی و اجتماعی کار  

می کند.
خانــم فورتیه تصریح کــرد بر هیچ 
کس پوشــیده نیســت که پاندمی 
کرونا کاستی  ها و خاءهای متعددی 
را در شــبکه تامین اجتماعی کانادا 
نمایان ساخت. یکی از معضاتی که 
پاندمی کرونا برما کرد این است که 
زنان و گروه هایی از جامعه که هدف 
رفتارهای تبعیض آمیز قرار  می گیرند، 
بیشتر از بقیه در برابر بحران های این 

چنینی آسیب پذیر هستند.
برایان اسمیل Bryan Smale مدیر 
شاخص رفاه کانادایی ICME   از این 
که دولت جاستین ترودو   حرکت در 

مسیر »اقتصاد رفاه« را انتخاب کرده 
اســت، ابراز خرسندی  می کند. آقای 
اسمیل معتقد است که بهبود کیفیت 
زندگی شــهروندان صرفــا با اولویت 
دادن به اقتصاد میسر نخواهد شد بلکه 
الزم است که در این زمینه جنبه های 
مختلف دیگری نیز مد نظر قرار گیرد.
شاخص رفاه کانادایی ICME   ابزاری 
اســت برای ارزیابی و سنجش میزان 
آســایش و رفاه در کشور با تکیه بر 
نمایانگرهایی که در هشت مقوله زیر 

قرار گرفته اند:
* سطح زندگی

* سامت
* آموزش

* پویایی اجتماعی
* مشارکت دموکراتیک

* تفریحات و فرهنگ
* برنامه ریزی زمان

* محیط زیست
به گفته   آقای اســمیل هــر یک از 
این نمایانگرهــا با نمایانگرهای دیگر 

ارتباطی تنگاتنگ دارد.
»به وضعیت روحــی و روانی جامعه 
نگاهــی بیندازید: جوانان احســاس  
می کننــد کــه روابــط و پیوندهای 
اجتماعی از دست رفته است. این در 
حالی است که بخش قابل توجهی از 
سرگرمی  ها و فعالیت های تفریحی که 
افراد انجام  می دهند، ماهیت اجتماعی 
دارد. اگــر فرصت فراغــت و تفریح 
نداشته باشیم، امکان ارتباط با دیگران 
را از دست خواهیم داد و این موضوع  
می تواند به نوبه خود پویایی اجتماعی، 
فعالیت های دموکراتیک مثل دفاع از 
محیط زیست و مشارکت در مسایل 
سیاســی را که هر کدام به نوعی در 
سامت جسم و روح ما موثر هستند، 
تحت الشعاع قرار دهد. اگر فقط روی 
یک مســئله خاص متمرکز شویم، 
قطعا عوامل دیگری کــه در رفاه ما 
موثر هســتند، از نگاه ما دور خواهند 
ماند.« )برایان اسمیل مدیر شاخص 
رفاه کانادایی ICME   و استاد دانشگاه 

واترلو(
 John Helliwell هلیــول  جــان 
کارشناس علم خوشبختی  می گوید 
انتظار  می رود کــه کووید۱۹ نه تنها 

نابرابریهــای مالــی و اقتصادی بلکه 
نابرابری هــای مرتبط بــا رضایت از 

زندگی کلی را نیز تشدید کند.
هلیول که در تهیه گزارش ســازمان 
ملل متحد درباره حس خوشــبختی 
مشارکت داشته است، اطمینان دارد 
که اتفاقاتــی که در ماه هــای اخیر 
تحت تاثیــر پاندمی رخ داده اســت 
ذهنیت انسان ها را درباره مسایل مهم 
و ارزش هایی که به آنها پایبند هستند، 

دگرگون خواهد کرد.
گزارش آتی سازمان ملل متحد در این 
باره که قرار است مارس سال 202۱ 
منتشر شود، عمدتا بر روی مسائل و 
موضوعاتی متمرکز خواهد شد که تا 
قبل از پاندمی کرونا چندان اهمیت 
نداشته اما از این پس جوامع مختلف 
در تعریف رفاه، آنها را در اولویت قرار 

خواهند داد.
به گفته آقای هلیول، گزارش هایی که 
ســازمان ملل متحد در زمینه حس 
انســان ها تهیه  می کند   خوشبختی 
می تواند بــرای دولت هایی که مایل 
هستند سیاست های عمومی مبتنی 

بر رفاه اتخاذ کنند، راهگشا باشد.
از دیدگاه آقای برایان اسمیل، اولین 
مرحله در بازسازی و ارتقای کیفیت 
زندگی عمومی تعییــن یک درآمد 
پایه فراگیر است. این پیشنهاد البته 
ایــده جدیدی نیســت و طبق یک 
نظرسنجی که اخیرا در کانادا صورت 
گرفت،   اکثریت شهروندان کانادایی نیز 

از آن حمایت  می کنند.
»جوهره چیزی که مــا در علم رفاه  
می آموزیم این است که زندگی یک 
امر بســیار محلی و منطقه ای است. 
بنابراین خوشبختی شما پیش از هر 
چیز بــه محل زندگی شــما، به کار 
شــما و به خانواده شما بستگی دارد 
و کاری کــه دولتها  می کنند، در این 
قضیه چنــدان اهمیت ندارد.« )جان 
هلیول مولف گزارش جهانی سازمان 
ملل متحد درباره حس خوشبختی و 
استاد مدرسه اقتصاد ونکوور وابسته به 

دانشگاه بریتیش کلمبیا(

گروه ترجمه »هفته«
منبع: وب سایت شبکه خبری رادیو 

کانادا

طبق گزارش جهانی ســازمان ملل متحد درباره حس خوشــبختی، پاندمی کرونا احتماال مسائل و 
موضوعاتی را که پیش از این در نظر انسان ها اهمیت داشت و ارزش هایی را که به آنها پایبند بودند، به 

کلی دگرگون خواهد کرد.

اکثر کانادایی ها انتظار ندارند 
حداقل تا پاییز آینده به زندگی

 قبل از کووید ۱۹ برگردند
ایرونیا- بیشتر مردم کانادا تصور نمی 
کننــد تا به زندگی قبل از کووید ۱۹ 

زودتر از پاییز آینده برگردند.
نتایج یک نظرســنجی جدید که از 
ســوی موسســه آگنوس رید انجام 
شده نشان داده اســت 6۳ درصد از 
پاسخ دهندگان گفته اند فکر نمی کنند 
که اوضاع تا حدود اواخر ســال آینده 
به شرایط پیش از بروز بحران پاندمی 
برگــردد. 20 درصد هم گفته ا ند فکر 
نمی کنند هرگز زندگی در کانادا بتواند 

به چیزی که قبا بود، برگردد. 
نتایج این نظرســنجی نشان دهنده 
حضور بدبینی با وجود این است که 
واکســن کووید ۱۹ ساخته شده و به 
سرعت در حال توزیع است. در عین 
حال محدودیت های جدید در سراسر 
کشور جشنواره های فصل تعطیات را 

متوقف کرده است.  
این نظرســنجی همچنیــن نگاهی 
کرده به ایــن کــه کانادایی های به 
دنبال چه جور فعالیت هایی هستند 
تا با رفع محدودیت ها و تمام شــدن 
پاندمی به ســراغش بروند. ۴۴درصد 

از پاسخ دهندگان گفته اند می خواهند 
فعالیت هــای عادی روزانــه را بدون 

استرس از سر بگیرند. 
۴2درصد گفته اند مشــتاق سفرهای 
بین المللــی هســتند، در حالی که 
20درصد عاقه به سفرهای داخلی در 
کانادا دارند. افزایش سفر در دوران پسا 
پاندمی می تواند موجب شکوفا شدن 
دوباره صنعت هواپیمایی شــود که با 

ویروس بیشترین صدمه را دید. 
۳2 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند 
خیلی هیجان زده هستند که بتوانند 
در رستوران ها غذا بخورند. حدود یک 
نفــر از هر ۱0 نفر هم گفته اند تمایل 
دارند به کنسرت بروند، به کاس های 
ورزش و فیت نس بروند، سینما بروند 
یــا رویدادهای ورزشــی را از نزدیک 

تماشا کنند.
در همین حــال، ۴۳ درصد گفته اند 
منتظرند تا با دیگر مردم روابط عادی 
فیزیکی داشته باشــند و 2۴ درصد 
گفته اند دوســت دارند با افراد مسن 
کــه در طی دوران پاندمــی قادر به 

دیدنشان نبودند دور هم جمع شوند.

پاندمی و قرنطینه خانگی، 
تقاضا برای حیوانات خانگی را

 در کانادا افزایش داد

ایرونیا- پاندمــی کووید ۱۹ موجب 
افزایش چشمگیر تقاضا برای حیوانات 
خانگــی در کانادایی هایی شــده که 
به دلیــل ماه ها قرنطینــه خانگی و 
فاصله گیری اجتماعی احساس تنهایی 
می کنند. این اساســا به معنی ایجاد 
فرصت های بزرک برای تعداد زیادی 
از شــرکت هایی اســت که کارشان 

پاسخ گویی به این نیاز است. 
در ایــن فاصله اســکات آرســنالت 
مجموعــه Ren’s Pets را راه اندازی 
کرده که در ۳2 مرکز فعالیت می کنند 
و شعبه هایشــان در سرتاسر انتاریو، 
کبک، نیوبرنســویک و نوآ اسکوشیا 
فعال اســت. در مصاحبــه ای با یکی 
از فروشــگاه های ایــن کمپانــی در 
میسیســوگای انتاریو وی گفت این 
فروش بیشتری  امســال  قطعا  شغل 
نســبت به شــرایط عادی دارد. وی 
گفت حتی در روزهای ناخوشــایند 
مــارس و آوریل نیز میــزان فروش 
در فروشــگاه هایش باال بود.  به گفته 
وی در طول تابســتان نیز فروش به 
دو دلیل اصلــی باال بود: یکی فروش 
بیشتر به صاحبان حیوانات خانگی از 
قبل موجود و دیگری تامین نیازهای 
افراد هر چه بیشتری که تازه صاحب 

حیوان خانگی شده اند. 
با توجه به این که افرادی که صاحب 
حیوان خانگی هســتند ایــن ر وزها 
وقت بیشــتری در خانه می گذرانند، 
در نتیجــه پول بیشــتری هم بابت 
اســباب بازی و چیزهای مورد عاقه 
حیواناتشــان که با آنها تمام روز در 

خانه هستند، می پردازند.  
آرســنالت گفت: آنها وقت بیشتری 
صرف می کنند و چیزهای بیشــتری 
درباره حیواناتشــان یاد می گیرند و 
بیشــتر با آنها کار می کنند، تمرین 
می کننــد و بازی هــای بیشــتر و 
اســبا ب بازی های بیشــتر می خرند.  
وی افــزود: همه اینهــا در دو مقوله 
جا می گیرد: حیوان خانگی بیشــتر 
و مردمی کــه وقت بیشــتری را با 

حیواناتشان صرف می کنند. 
در سراســر کانادا فــروش در گروه 
محصوالت حیوانات خانگی به نسبت 
ســال پیش 5 درصــد افزایش یافته 
است. شاید به نظر زیاد نیاید،  اما همان 
طور که یک شرکت تحقیقاتی واقع 
 Packaged در مریلند با نام شرکت
Facts بررسی کرده برای صنعتی که 
به بلوغ رسیده اســت، این میزان از 

رشد اهمیت زیادی دارد. 
کانادایی ها بیش از 5.۷ میلیارد دالر 
برای حیوانات خانگی شــان امســال 
هزینــه کردند که با افزایشــی ۳00 
میلیون دالری به نسبت سال 20۱۹ 
روبه رو بوده اســت. این اطاعات از 
داده های آماری  استاتیستا به دست 
آمده که یک شــرکت اطاعات بازار 
آلمان است. به نظر می رسد این آمار با 
رشد بیش از ۱00 میلیون دالری در 
سال آینده روبه رو شود. بیش از یک 
سوم از همه خانوارهای کانادایی یک 
سگ دارند و ۴0درصدشان یک گربه 
دارند. هر دوی این آمار بیشتر از آمار 

iroonia.ca .سال پیش است
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

یارانه در کانادا؛ 
حقوق ماهانه برای همه

یارانه یا درآمد پایه سراســری )Universal Basic Income( یا UBI به 
درآمدی گفته می شود که به طور منظم به افراد یک جامعه پرداخت شود. این 
پرداخت می بایست برای یک زندگی ساده و با وقار کافی باشد. کانادا یکی از 
کشــورهایی است که در باره این طرح برنامه ریزی کرده و تا به حال دو طرح 

آزمایشی را اجرا نموده است.
هدف طرح UBI، کمک به قشر آسیب پذیر جامعه است که مشمول کمک های 
هدفمند موجود دولتی نمی شوند. یکی از اقشارآسیب پذیر جامعه، نسل اول 
مهاجران هستند، این نسل به خصوص در سال های ابتدایی مهاجرت، نیاز مبرم 

به کمک های دولتی که بدون شرط پرداخت شوند، دارند.

 طرح UBI در ســطوح دانشگاهی، 
دولتی و پارلمانــی دارای موافقان و 
مخالفان خود است. اما برای پی بردن 
به ریشــه های این بحث و زمینه های 
پررنگ شــدن مجدد آن در محافل 
سیاســی بایــد طبق معمــول این 
روزها باز هــم به ماجرای همه گیری 

کروناویروس بازگردیم.

همه گیری کروناویروس

در سال 2020، با پدید آمدن پاندمی 
ویــروس کرونا، نگاه بــه زندگی، کار 
و اجتماع، در تمام ســطوح از اساس 
دچار بازبینی شــد. به طــور مثال، 
کســب وکارهای بسیاری هستند که 
متوجه شدند دورکاری حتی بازدهی 
بیشــتری داشــته و دیگر برای خود 
محل کار متصور نخواهند شد. با توجه 
به همه گیر شدن خریدهای آناین، 
بسیاری از فروشگاه ها اگر حتی برای 
همیشه بسته نشــوند، حداقل از این 
پس فقط به نمایشگاه تبدیل خواهند 
شد. در نتیجه، مشاغل بسیاری حتی 
پس از پاندمی هم باز نخواهند گشت.

با رشد تکنولوژی هوش مصنوعی با 
سرعتی حتی بیشتراز قبل، مشاغل 
زیادی جای خود را به ماشین خواهند 

داد.
تغییر ماهیتی مشــاغل به کندی در 
حال انجام بود ولی پاندمی ســرعت 
آن را به قــدری زیاد کرد که جامعه 
غافلگیر شد. در سال2020، پاندمی 
نه تنها از جنبه ســامت خطرناک 
می نمود که تهدید فروپاشی و رکود 
سخت اقتصادی هم به جامعه اضافه 

شد.
با تهدید از دســت رفتن مشــاغل و 
بنگاه های اقتصادی و رکود شــدید 
اقتصادی، پشتیبانی از قشر آسیب پذیر 
جامعه با راه انــدازی و ایجاد تورهای 
محافظتی و بســته های پرداختی به 
منظور رفاه اجتماعی کاما محسوس 
بود و در برخی کشورها سریع به اجرا 

در آمد.

کمک های دولتی کانادا

پس از اینکــه میلیون هــا کانادایی 
نظاره گر این بودند که شغل یا درآمد 
آنان در تب ویروس کرونا سوخت و از 
بین رفت، دولت کانادا با هزینه کردن 
حدود ۱۷۴ میلیــارد دالر به کمک 

افراد آسیب پذیر جامعه شتافت.
پاســخ اضطراری کانادا )CERB( به 
پاندمــی که شــامل پرداخت ماهانه 
دو هــزار دالر بــه افــرادی بود که 
واجد شــرایط بیمه بیکاری نبودند و 
درآمدشان به کمتر از ماهیانه ۱000 
دالر کاهش یافته بــود. بیش از ۸/۸ 
میلیــون نفر، یا تقریبــاً یک چهارم 
جمعیت کانــادا را در بر گرفت. این 

طرح تا اکتبر2020 ادامه پیدا کرد.
 ،CERB پس از آن به جــای برنامه
طرح دیگری )CRB( معرفی شــد تا 
پرداخت ها به قشر آسیب پذیر تا سال 

آینده ادامه پیدا کند.

دولت  سخاوتمندانه  پرداخت  نتیجه 
کانادا این بود که جامعه فقط به جنبه 
ســامت پاندمی تمرکز کند و رکود 
اقتصادی که می توانست عواقب حتی 
طوالنی تری را به همراه داشته باشد را 

به کنار بگذارد.
با این سیاست دولت لیبرال که یک 
دولــت اقلیت هم بود و پشــتیبانی 
درسطح  پرسشــی  جامعه،  اکثریت 

جامعه مطرح شد:
 آیا این حمایت هــای مالی می تواند 
همیشگی و سراسری باشد؟ همانگونه 
که حمایت سراســری بهداشــتی و 
درمانــی در کانادا یک واقعیت عینی 

است.
در حال حاضر، برخی برنامه های دیگر 
برای کمک به خانواده های کم بضاعت 

وجود دارد، مانند:
* پرداخــت مزایــای مالیاتی برای 

خانواده های دارای کودک،
* پرداخــت مبلغ حداقــل رفاهی 

  ، )welfare(
* پرداخــت مزایا به افراد معلول  و از 

کار افتاده،
* پرداخت مزایا به افراد مسن،

* پرداخت مزایــای دوران زایمان و 
پس از آن

* پرداخت بیمه بیکاری،
* پرداخت وام و  بورس تحصیلی،

که البتــه تماما هدفمند بــوده و با 
شرایط خاص به افراد خاصی پرداخت 
می شــود. در ضمن مبالغ پرداختی، 
در مــوارد زیادی بــه تنهایی کفاف 
یک زندگــی حداقلی با وقار را فراهم 

نمی کند.

تاریخچه ایده ی پرداخت یارانه

 Universal درآمد پایه سراســری یا
Basic Income یــا UBI بیــش از 
50 ســال است که در محافل علمی 
و سیاسی مورد بحث و بررسی است. 
در ایران این طرح بنام یارانه معروف 
شده است. به دلیل آشنایی خواننده 
فارسی زبان با این واژه، دراین نوشته از 
این واژه هم استفاده می شود، هرچند 
که منابع جهانی تقریبا همگی از نام 
UBI یا درآمد پایه سراسری استفاده 

می کنند.

درآمد پایه سراسری چیست؟

به طور کلی ، »درآمد پایه سراسری« 
به درآمد قابل تضمین و قابل زندگی 
گفته می شــود که به طور منظم در 
اختیار همه افراد جامعه قرار می گیرد. 
این بدان معنی خواهد بود که همه به 
اندازه کافی پول برای زندگی متوسط، 

اما با وقار را دریافت کنند.
مدل های پرداختی گوناگونی را برای 
UBI می توان متصور شد. این مدل ها 
می توانند شامل تمام جامعه و یا فقط 
قشر آسیب پذیر جامعه باشند که قشر 
آسیب پذیر نیز خود قابل تعبیر است.

در روش اول، همه افراد بدون توجه به 
درآمد ساالنه خود، به صورت یکسان 
از یارانه بهره می برند. اما در روش دوم، 

پرداخت یارانه می تواند با درآمد افراد 
تغییر کند. به طوریکه اگر فرد درآمد 
نداشته باشد ، یارانه کامل را دریافت 
خواهد کرد. اگر فرد شــاغل است اما 
هنــوز یک فرد کم درآمد محســوب 
می شود، قسمتی از یارانه را دریافت 
خواهد کرد. بنابرایــن هرچه درآمد 
افزایش یابد، یارانه کاهش می یابد و 
سپس در درآمد باالتر ، هیچ یارانه ای 

پرداخت نخواهد شد.
پرسشی که مطرح می شود این است 
که آیا چنین برنامه ای قابل اجرا است؟ 
آیا این برنامه واقعا در سطح دولت ها 
آیا سیاستمدارانی  مطرح اســت؟ و 

هستند که از این برنامه دفاع کنند؟
یکی از طرفداران طــرح درآمد پایه 
سراســری  UBI در کانادا ســناتور 
Yuen Pao Woo اســت. او معتقد 
است که می بایست حداقل یک طرح 
آزمایشــی درکانادا انجام شود. خانم 
Leah Gazan از حزب نئودمکرات 
و نماینده مجلس از وینیپگ نیز طرح 
یارانه را در پارلمان کانادا مطرح کرده 
و پیشنهاد نموده تا طرح کمک های 
دولتــی بــرای ویروس کرونــا برای 

همیشه ادامه پیدا کند.
این طرح، فقط در سطح کانادا مطرح 
 Andrew نیست. به عنوان مثال، آقای
Yang نامــزد انتخابــات ریاســت 
 UBI جمهوری آمریکا نیــز در مورد
صحبت کرد و نشان داد که توجه به 
چنین طرحی نه تنها خیالی نیست 
بلکه واقعیتی اســت کــه در محافل 
سیاسی دنیا نیز مورد توجه واقع شده 

است.

طرح های UBI اجرا شده در کانادا

در کل، کانــادا دو بــار اقدام به انجام 
پرداخت یارانه در سطح محدود کرده 
است که هر دو بار طرح به طور کامل 

انجام نشد.

طرح اول: مینکــوم ) Mincom( در 
دافین مانیتوبا

دردهــه ۷0 میادی یــک مطالعه 
کوچک بنام »مینکــوم« )یا حداقل 
درآمــد( در مانیتوبــا در یک شــهر 
کوچک ده هــزار نفره بنــام دافین 
انجام شد ولی با تغییر دولت و رکود 

اقتصادی در سال ۱۹۷۹ ناتمام ماند.
البته همان مطالعه کوچک و ناتمام در 
شهر دافین مانیتوبا هم نشان داد که 
درآمد تضمینــی حداقل ۳۸00 دالر 
سالیانه برای یک خانواده چهار نفره 
)که امروز رقمــی در حدود 20 هزار 
دالر است( نتایج زیر را دربرابر داشت:

* میزان بستری شدن در بیمارستان 
۹ درصد کمتر شد.

* میــزان تصادف ناشــی از مصرف 
مشروبات الکلی کمتر شد.

* میزان بیماری های روحی و روانی 
کمتر شد.

* میزان مراجعه به پزشــک خانواده 
کمتر شد.

* میزان فارغ التحصیان دبیرستان 
بیشتر شد.

* میزان اولین مراجعه به دندانپزشک 

بیشتر شد.
هرچند طرح نیمه کاره رها شد ولی 
نتایج این طرح پنج ســاله توســط 
طرفداران طرح UBI استفاده می شود.

طرح دوم: اونتاریو 20۱۷
در سال 20۱۷، حزب دمکرات اونتاریو 
نیز در نظر داشــت کــه یک مطالعه 
محلی را شروع کند که با تغییر دولت 
و سرکار آمدن حزب محافظه کار، این 
پروژه فقط ۱0 ماه انجام و نیمه کاره 

رها شد.
در ایــن طرح، قــرار بود بــه حدود 
چهارهزار شــرکت کننده کم درآمد 
کمک هزینه پرداخت شود. این کمک 
هزینه ها برای هر فرد ساالنه ۱۷هزار 
دالر ، زوجیــن 2۴هــزار دالر و افراد 
معلول واجد شــرایط دریافت 6هزار 

دالر اضافی بود.
طبق گفته وزیــر خدمات اجتماعی 
 Lisa ،دولت محافظــه کار اونتاریــو
Macleod، این برنامه لغو شــد زیرا 
دولت توان پرداخت را نداشت. دلیل 
دیگر هم بازدارنده بودن این برنامه از 

کار کردن افراد عنوان شد.
البته گزارش محققان دانشــگاه های 
مک مستر و رایرسون نشان می دهند 
که تقریباً سه چهارم پاسخ دهندگانی 
که هنگام شروع پروژه مشغول به کار 
بودند، حتی بــا دریافت درآمد اولیه 
به کار خود ادامه می دهند. شــرکت 
کنندگان همچنین در حالیکه در این 
برنامه شــرکت می کردند از سامت 
کلی بهتری برخوردار بودند. بیش از 
نیمی از آنها گفتند که کمتر سیگار 
می کشــند ، ۴۸ درصــد گفتند که 
کمتر می نوشند ، ۸۳ درصد احساس 
افسردگی یا اضطراب کمتری داشتند 
و ۸۱ درصد گفتند که اعتماد به نفس 
بیشــتری دارند. شــرکت کنندگان 
همچنین به رژیم های غذایی سالم تری 
روی آوردند و به امنیت بهتر مسکن و 
ویزیت کمتر دکتر خانواده و مراجعه 

کمتر به بیمارستان اشاره کردند.

طرح یارانه دستمزد در دیگر کشورها

اگرچه تاکنون هیچ کشــوری وجود 

ندارد که در حال حاضر UBI دائمی 
داشــته باشد ، اما این طرح در برخی 

کشورها آزمایش شده است.
ایران، برزیل، مغولســتان و فناند از 
معدود کشورهایی هستند که برنامه 
یارانه یا درآمد پایه سراســری را اجرا 

کرده اند.

ایــران: در ایران، از قبــل از انقاب 
۱۹۷۹، اقــام ضروری مانند خورد و 
 خوراک و سوخت با سوبسید دولتی 
به جامعه عرضه می شد تا به طور غیر 
مستقیم طبقه آسیب پذیر جامعه را 
حمایت کند. در ســال 20۱۱، دولت 
وقت با اتکا به اینکه قشر مرفه جامعه 
بیشتر از این سوبسیدها بهره می برند، 
با برداشتن سوبسید سوخت، اقدام به 
پرداخت یارانه مستقیم به کل جامعه 
کرد. این تجربه با توجه به تورم بسیار 
باال و عدم افزایش ساالنه یارانه همراه 
با تورم، به شکست انجامید. در حال 
حاضر میــزان پرداخت یارانه درایران 

کمتر از ماهانه ۳ دالر است.

برزیل: برزیــل هم به تازگی با میزان 
پرداخــت ۳۸ دالر ماهانه این برنامه 
را اجرا کرده اســت و هنوز نتایج آن 
منتشر نشده است. با توجه به میزان 
حداقل دســتمزد ۱۸0 دالر ماهانه، 
به نظر می رســد که میزان پرداخت 
در ایــن مطالعه، قابلیت تاثیر گذاری 

ناچیزی داشته باشد.
مغولستان: در مغولســتان، با توجه 
بــه اینکــه اکثــر درآمد کشــور از 
صادرات عناصر معدنــی تامین می 
شــود. دولت اقدام به واگذاری سهام 
شــرکت های معدنی به افراد جامعه 
کرده اســت. گزارش ها حاکی از آن 
است پرداخت ها توسط کمپانی دارنده 
سهام بطورمنظم انجام نمی شود، ولی 
با این وجود تاثیر محسوسی در اعتماد 

به نفس جامعه گذاشته است.

فناند: در کشور فناند، یک مطالعه 
کوچک از ســال 20۱۷ تا 20۱۸ با 
پرداخت 560 یورو ماهانه انجام شد 
که نتایج آن با افزایش اعتماد به نفس 
و میزان بیشتر ساعات کاری و شرایط 

بهتر روحی و روانی مثبت ارزیابی شده 
است.

UBI مخالفان طرح

*  عامل بازدارندگی از اشتغال: یکی 
از بیشــترین انتقادها به طرح یارانه، 
عامل بازدارندگی آن از اشتغال است. 
منتقدین می گویند با پرداخت یارانه، 
افراد ترجیح می دهند که کار نکنند 

و فقط از مزایای طرح استفاده کنند.

* هزینه: بحث مهم دیگر علیه یارانه، 
هزینه آن اســت. بر اساس گزارشی 
که از طــرف دفتر بودجــه پارلمان 
 UBI کانادا ارایه شــده اســت، یک
ملی )اگر مانند برنامــه یارانه انتاریو 
طراحی شود( بسته به نحوه ارائه آن 
بین ۴6 تا ۹۷ میلیــارد دالر هزینه 
خواهد داشــت. این در حالیست که 
برنامه هــای حمایتی دیگری  دولت 
نیز دارد. بطور مثال، در سال 20۱۷، 
دولت فدرال ۱۷۷ میلیارد دالر برای 
برنامه های حمایت اجتماعی هدفمند 
)مانند برنامه هایی برای کمک به افراد 
مســن و خانواده های داری کودک و 

معلولین( هزینه کرده است.

* برنامه های هدفمند موجود: انتقاد 
دیگر آن است که بســیاری از افراد 
کم بضاعــت در برنامه های هدفمند 
موجود قــرار دارند و این طرح کمک 
خاصی به این افراد نمی کند. به طور 
مثال، در برنامه انتاریو، افرادی بودند 
که مشــمول کمک های هدفمند از 
قبیل طرح کمک به معلولین بودند 
و در صــورت تمایل به دریافت یارانه 
می بایســت از برنامه های دیگر خارج 
می شــدند. در طرح آزمایشی انتاریو، 
بسیاری از افراد کم درآمد، از پیوستن 
به طرح یارانه خــودداری کردند زیرا 
درآمدهای دیگــر ) از قبیل مزایای 
پرداختی برای معلولین( بیشــتر از 

یارانه بود.

* تزریــق نقدینگــی بــدون برنامه 
به جامعــه: انتقاد دیگــر علیه طرح 
UBI این اســت که ســاده انگارانه 
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قبول سفارشات دوخت کت و شلوار و پیراهن مطابق با سلیقه شما
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است و به نوعی »بنیادگرایی در بازار 
آزاد اســت«. منتقدان می گویند که 
نمی تــوان مشــکات اجتماعی را با 
تقسیم پول نقد بین جامعه حل کرد 
و اجازه داد که مشکل فقر در بازار آزاد 

خود به خود حل شود.
منتقدیــن می گویند کــه UBI به 
بزرگترین مشکاتی که کانادایی ها در 
حال حاضر با آن روبرو هستند )مانند 
مسکن ارزان قیمت( پاسخ نمی دهد و 
ممکن است در واقع مشکل را تشدید 

کند.
 UBI به عنوان مثــال، از آنجایی که
مسکن ارزان قیمت بیشتری نخواهد 
ســاخت، تزریق نقدینگی در جامعه 
عما اجاره بها را بــاال می برد و یارانه 
مســتقیماً به جیب صاحبــان خانه 
می رود، زیرا تعداد خانه به همان اندازه 
اســت و رقابت در اجاره کردن خانه 

فقط قیمت اجاره را باالتر می برد.

UBI استدالل طرفداران طرح

طرفــداران طرح UBI با اتکا به نتایج 
)هرچند ناقص( طرح های اجرا شده 
به منتقدین پاسخ می دهند. می توان 
به این مهم اشــاره کــرد که اجرای 
یک طرح آزمایشی UBI که با تغییر 
دولت ها متوقف نشود، می تواند نتایج 

بهتری در دسترس قرار دهد.
* در پاسخ به انتقاد عامل بازدارندگی 
UBI از اشــتغال، در طــرح دافیــن 
مانیتوبا بیشــتر افرادی کــه قباً در 
دافین شاغل بودند، همچنان به شغل 
خود ادامه دادند. فقط دو گروه بودند 
که به دلیل وجود طرح یارانه ورود به 

کار را به تاخیر انداختند:
* اول، مادران که از درآمد پایه برای 
تأمیــن مرخصی زایمــان طوالنی تر 

استفاده کردند.
*  دوم، جوانانی که تحصیات خود 
را با فشــار کمتری به پایان رساندند 
و دوران تحصیل خــود را طوالنی تر 

کردند.
* در پاســخ دیگر به انتقادات برای 
تامیــن هزینــه، مدافعــان طرح به 

اعتبارات مالیاتی غیر قابل اســترداد 
که عمدتاً به سود افراد پردرآمد است 
اشــاره می کنند. به طوریکه با تغییر 
کدهای مالیاتی، قسمتی از هزینه این 
طرح تامین خواهد شد. بدین معنی 
که می توان افزایــش درآمد مالیاتی 
داشت بدون اینکه افزایش نرخ کلی 

مالیات ایجاد کنیم. 

به نوعی، مالیات بیشتر از قشر پردرآمد 
جامعه، تا حدودی هزینه ها را پوشش 

خواهد داد.
اســتدالل دیگر این است که هرچند 
در کوتاه مدت این طرح هزینه خواهد 
داشت، اما به نظر مدافعان این طرح، 
در طوالنی مــدت، هزینه های انجام 
شده همانند یک ســرمایه گذاری به 

جامعه باز خواهد گشت.
* در پاسخ به انتقاد وجود برنامه های 
هدفمند موجود، درســت است که 
در کانادا درحــال حاضر برنامه های 
خوب و ارزشمند زیادی برای مقابله 
با فقر وجود دارد و دولت های فدرال 
و اســتانی برای مقابله با عواقب فقر 
هزینه های زیــادی می کنند. ولی با 
وجود تمام ایــن برنامه ها، فقر کاما 
ریشه کن نشده و با انجام طرح یارانه 
هم انتظار این نخواهــد بود که فقر 

کاما نابود شود.
از نگاه دیگــر، پرداخت یارانه کمکی 
اســت که جامعه از پرداخت بیشتر 

هزینه هــای درمانی و بیمارســتانی 
)که بسیار باالتر از پیشگیری است( 

جلوگیری کند.
*  در پاســخ به انتقــاد تزریق بدون 
هدف نقدینگی، مدافعان معتقدند که 
پرداخت یارانه، کمک به نگه داشتن 
جامعه در سامت با اعتماد به نفس 
باال به خــود و آینــده خواهد کرد. 
طرح های آزمایشی کاما نشان داده 
که پرداخت درآمد تضمینی همیشه 
با پیشرفت سامت افراد همراه است. 
پرداخت یارانه در کشورهای درحال 
پیشرفت با ســامت جسمانی و در 
کشورهای پیشرفته و مرفه با سامت 
روانی رابطه مستقیم دارد. این رابطه 

به خصوص در کودکان بارزتر است.
در نتیجــه، با پرداخت یارانه، در واقع 
ما در هزینه های درمانی صرفه جویی 
خواهیم کرد. مثا در دافین مانیتوبا در 
زمان اجرای طرح مینکام هزینه های 
مراقبت های درمانی و بهداشتی حدود 

۹ درصد کاهش یافت.
درضمن طرح های آزمایشــی نشان 
داده اند که عاوه بر سامت جسمانی، 
کودکان بازدهــی بهتری در مدارس 
نشان داده اند. ترک تحصیل نوجوانان 
در مقطع دبیرســتان هم کمتر شده 
اســت. اعتماد به جامعه و اعتماد به 

دولت افزایش یافته است.
سامت جســمانی و روانی جامعه ای 
که فرصت بیشــتری برای تحصیل 

دارد در کــم کردن فاصله طبقاتی و 
رفاه اجتماعی سهم به سزایی خواهد 
داشــت.  در ضمــن، نمی بایســت 
فرامــوش کرد که افراد بیشــتری از 
جامعه به مشاغل تخصصی و دلخواه 
خــود روی آورده و بازدهی اقتصادی 
آنان به جامعه بیشتر خواهد شد. در 
واقع پرداخت یارانه، در طوالنی مدت، 

یک سرمایه گذاری ملی است.

مهاجران نسل اول

یکــی از آســیب  پذیرترین اقشــار 
جامعه، مهاجران نســل اول هستند. 
این موضوع به خصوص در سال های 
ابتدای مهاجــرت، واقعیتی ملموس 

است.
مهاجــران، اکثــرا با وجود داشــتن 
تحصیات باال و  ســابقه کار، به دلیل 
نداشتن حلقه های ارتباطی و فرهنگی 
با جامعه در سال های اولیه مهاجرت، 
نمی تواننــد به جایــگاه واقعی خود 
رسیده و در تخصص خود مشغول به 

کار شوند.
اکثر این مهاجران به دلیل نداشــتن 
درآمد کافی، مجبور به اســتفاده از 
مزایای هدفمند همچون بورس های 
تحصیلی و کمــک هزینه های دیگر 
می شوند که مجبورشان می کند کاما 
از رشته های تخصصی خود دور شده و 
به مشاغل دیگری که سریع تر درآمدزا 

می شوند، روی آورند.
نگارنده معتقد است، اگر به مهاجران 
در ســال های اولیه مهاجرت به جای 
پرداخت کمک هزینه های مشــروط 
)که غالبا شــرط آن فقــط گذراندن 
وقت اســت(، یارانــه ای مکفی بدون 
هیچ شرطی پرداخت شود، این افراد 
با داشــتن اعتماد به نفس و امید به 
آینده، از وقت بــاارزش خود به نحو 
بهتری استفاده خواهند کرد و نه تنها 
بیشتر در رشته تخصصی خود باقی 
می مانند، بلکه سریعتر دراین مشاغل 
جا افتــاده و برای جامعه مثمرثمرتر 

خواهند بود.

نویسنده: رضا پارسانژاد »مداد« 

  7۰ درصد ساکنان بریتیش کلمبیا 
خواهان مجازات مضاعف

 برای رانندگان بی احتیاط هستند

نتایج یک نظرســنجی جدید نشان 
می دهــد، اکثر )تقریبا ســه چهارم( 
ســاکنان بریتیش کلمبیــا خواهان 
مجــازات های اضافی بــرای جریمه 
رانندگی در بریتیش کلمبیا هستند، 
اظهــار داشــتند که فکــر می کنند 
راننــدگان بی احتیــاط پرتکرار باید 
مجازات هایی مضاعف در نظر گرفت.

به گزارش رسانه هدهد کانادا، طبق 
یک نظرســنجی آناین که توســط 
شــرکت »Research Co« انجــام 
شده است، بیش از نیمی از بریتیش 
کلمبیایی ها اظهار داشته اند که طی 
ماه گذشته شاهد رانندگانی بوده اند 
که هنــگام رانندگی بــا تلفن خود 

صحبت می کردند و یا پیام می دادند.
در حال حاضر، رانندگانی که هنگام 
رانندگی از دستگاه الکترونیکی دستی 
استفاده می کنند تا  ۳6۸ دالر جریمه 
می شوند و در ازای حق بیمه خود، که 
معادل 252 دالر اســت، چهار امتیاز 

مجازات دریافت می کنند.
تقریبــاً نیمی از ســاکنان بریتیش 
کلمبیا فکر می کنند جریمه رانندگی 
در بریتیش کلمبیا فعلی »کافی«، ۳0 
درصد آن را کــم و حدود ۳0 درصد 
آن را خیلی کم می دانند در حالی که 
۱۴ درصد فکر می کنند که این مقدار 

خیلی زیاد است.

ا ما وقتی صحبــت از مجازات های 
احتمالــی دیگر بــرای رانندگان بی 
احتیاط است، بیش از نیمی از شرکت 
کنندگان در این نظرسنجی ها معتقد 
بــه اجرای اقدامات اضافی هســتند. 
درحالی کــه پنجاه و چهــار درصد 
گفتند که مجــوز رانندگی این افراد 

باید یک سال تعلیق شود.
تقریباً 60 درصد پاسخ دهندگان به 
این نظرسنجی اذعان داشته اند که از 
مبلغ جریمه نقدی در اولین بار باید 
دو برابر شده و به ۱2۴0 دالر برسد و  
۷0 درصد نیز معتقد بودند باید وسایل 
الکترونیکی مجرمانی که تخلفاتشان 

تکرار شده را توقیف کنند.
شــرکت  رئیس  کانســکو،  ماریــو 
»Research « گفــت: »بریتیــش 
کلمبیایی ها که در رای گیری گذشته 
به هر یــک از احزاب اصلی اســتان 
رأی دادنــد، موافــق تصویب قوانین 
کردن  محــدود  برای  ســختگیرانه 

رانندگی افراد بی احتیاط هستند«.
وی افزود: »در حالی که 50 درصد رای 
دهندگان لیبرال بریتیش کلمبیایی 
جریمه فعلــی را تأیید می کنند، این 
نســبت در میان کسانی که به حزب 
نئو دموکرات رأی دادند 66 درصد و 
در بین رای دهندگان برای نامزدهای 

حزب سبز  5۷ درصد بوده است«.
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گفت  و گو با حسین منصوری، 
سرپرستاِر تاریخ  ساز مونترالی 

تزریق اولین واکسن کرونا 
در مونترال توسط یک ایرانی

حســنی منصوری در مرکز ویژه سالمنداِن »دونالد برمان«  اولین واکسن کرونا در مونترال و یکی از اولین ها در 
جهان را تزریق کرد.

سالی که به پایان آن نزدیک می شویم 
با خبرهای شــیوع ویروس کووید۱۹ 
از ووهان شــروع شد. ویروسی که به 
ســرعت جهان را درنوردید و هزاران 
کیلومتر این سوتر به شهرهای ما در 
کانادا قدم گذاشت. طبق آمار رسمی، 
کرونــا تا این آخرین روزهای ســال 
2020 بیش از نیم میلیون نفر را آلوده 
کرده و تقریبا جان ۱5هزار نفر را گرفته 
است. بیشتر جانباختگان سنین باالیی 
دارند و سهم خانه های سالمندان در 
در این آمار به ویژه برجسته است. اما 
طی هفته های اخیــر نورامیدی پیدا 
شــده است: چندین شرکت از نهایی 
شدن واکســِن ضدکرونا خبر دادند. 
کانادا که در زمینــه کنترل پاندمی 
کارنامه نســبتا خوبی دارد در صف 
اولین کشورهای تهیه کننده واکسن 
قرار گرفت. دوشــنبه ۱۴ دســامبر 
2020 روز موعود بود: اولین کانادایی 
در مونترال، اتاوا و کبک سیتی در این 

روز واکسن را دریافت کردند.
یــک دوربین با اجازه ی رســمی در 
محل داشــت که فیلــم آن در کنار 
ایــن مصاحبه در ســایت هفته ارائه 
شده است. بقیه خبرنگاران در بیرون 
ساختمان شاهد رسیدن اولین سری 
واکسن ها و ورود آن به »دونالد برمن 

میمونید ژریاتیک سانتر« بودند.
آقای حســین منصوری با مهر بسیار 
به پرســش های هفته درباره آن روز 
تاریخی پاسخ داد. مصاحبه اختصاصی 
هفته با آقــای منصــوری را در زیر 

می خوانید.

آقای حسین منصوری عزیز به نظر 
اولین واکسن  با تزریق  می آید شما 
شدید.  تاریخ ساز  مونترال  در  کرونا 

چطور قرعه به نام شما افتاد؟
کرونا بر زندگی انســان ها، همه جای 
دنیا تاثیر گذاشته. کمتر کسی است 
کــه بتواند ادعا کنــد از این پاندمی 
آسیبی ندیده اســت به این دلیل به 
نظر من تولید واکســن و ایمنی در 
برابر این بیمــاری، یکی از مهم ترین 

دستاوردهای علم پزشکی است.
زمانی که مطلع شــدیم جزو اولین 
برای دریافت واکسن خواهیم  مراکز 
بود، این خبر هم برای پرسنل مرکز و 
هم برای بیماران بستری در آن بسیار 
که  همانطور  بود،  خوشــحال کننده 
می دانیم بسیاری از مردم برای تزریق 
واکســن کرونا در تردید هستند، این 
مرکز نیز از این تردید و شک مصون 
نبود. اما شــنیدن این خبر که مرکز 
مــا جزو اولین مراکــز منتخب برای 
واکسیناسیون در نظر گرفته شده بود 
به شخصه برای من بسیار خوشحال 
کننده بود و بی صبرانه منتظر رسیدن 
محموله واکســن بودیم. در بدو امر 
از نحــوه چگونگی تزریق و اینکه چه 
کســی اولین تزریق را به کدام بیمار 

انجام خواهد داد بی اطاع بودم.
صبح چهاردهم دسامبر به محل کار 
رفتم، مشــغول انجام وظایف محوله 
بودم که بــه دفتر مدیــر فراخوانده 
شــدم. در مرکز می دانند که من به 
هر دو زبان انگلیسی و فرانسه صحبت 
می کنم. از من ســوال شــد که آیا 
مشکلی ندارم دربرابر دوربین حاضر 
شــوم و به هر دوزبان صحبت کنم. 
گفتم که مشــکلی ندارم. مدیر گفت 
که مــن برای تزریق اولین واکســن 

انتخاب شــده ام. این پیشــنهاد که 
اولین تزریق کننده واکســن در کانادا 
در این پاندمی بزرگ باشــم بســیار 
خوشحال کننده بود. اما به دلیل برخی 
از ناهماهنگی های پیش آمده در حین 
انتقال واکســن ما نتوانستیم اولین 
مرکز در تزریق واکسن کرونا در کل 
کانادا باشیم اما اولین مرکز در مونترال 
بودیم و یکی از سه مرکز اول در کل 
کانادا. به عبارت بهتر می توان گفت که 
حتی جزو اولین  ها در تزریق واکسن 

کرونا در جهان بودیم.

آیا می دانید علت انتخاب این مرکز به 
عنوان اولین دریافت کننده محموله 

واکسن کرونا در مونترال چیست؟
بــه صورت دقیق علــت انتخاب این 
مرکــز را نمی دانم. امــا واقعیت این 
اســت که »دونالد برمــن میمونید 
ژریاتیک سانتر« یک مرکز تخصصی 
مخصوص سالمندان است و قدمت آن 
به ۱20 ســال می رسد. این مرکز در 
دوران پاندمــی چه در موج اول و چه 
در موج دوم شیوع کرونا دچار آسیب 
جدی شــد و عاوه بر ساکنان مرکز، 
بسیاری از همکاران ما به کرونا مبتا 
شــدند. مرکز ما در رسانه ها خبرساز 
شــد، خبرهایی که متاسفانه حامل 
بیماری و مرگ بود. شاید همین امر 
در انتخاب مرکز ما به عنوان یکی از 
اولین دریافت کننده های واکسن کرونا 

تاثیر داشته.

اولیــن فردی کــه دریافت کننده 
واکسن بود و شما آن را تزریق کردید 

چه کسی است؟
 نفر اول یک خانم فرانســوی زبان و 
دومین نفر یک انگلیسی زبان بود. در 
میان بیماران مرکز بانوی ۷۸ ساله   ای 
داریم که به دلیل سامت کامل ذهنی 
می تواند به شفافیت تصمیم بگیرد و 
نظر خودش را بگوید تا پیش از این، 
در دوران کرونــا، او بارهــا به خاطر 
مشــکات مرکز با رسانه ها مصاحبه 
داده بود. ظاهرا مدیریت مرکز با این 
خانم فرانسوی زبان و یک خانم دیگر 
که انگلیسی زبان است صحبت کرده 
و آنها پذیرفته بودند تا دربرابر دوربین 
اولین دریافت کنندگان واکسن باشند.

آیا تمامی بیماران بســتری در این 
مرکز واکسینه شدند؟

بله؛ تا پایــان روز اول پس از دریافت 
محموله واکسن در مجموع ۱۳۷ نفر 
واکسینه شدند. و بقیه طی دو سه روز 

بعد واکسینه شدند.

شما به چند نفر واکسن زدید؟
در همان روز اول واکســن ۳۳ نفر را 

من تزریق کردم.

آیا پیش از تزریق اولین واکســن 
برنامه توجیهی برای گروهی که این 
مســئولیت را به عهده داشتند، از 

جمله برای شما انجام شد؟
زمانی که این مسئولیت به من واگذار 
شــد من پس از ســپردن بخش به 
همکار دیگری، به اتفاق تیم مدیریت 
مرکز برای انجــام کارهای مربوط به 
واکسیناســیون به ماقات تیمی از 
کارشناســان کارخانه فایزر، سازنده 
واکســن رفتیم. آنها همراه محموله 

واکسن به مرکز آمده بودند.

در این دیدار کارشناســان شــرکت 
ســازنده واکســن طریقه باز کردن 
بسته بندی و آماده کردن ویال واکسن 
را مطابق دستورالعمل شرکت به من 
ارائــه کردند و من تنها فردی از کادر 
پرستاری بودم که به صورت مستقیم 
از کارشناسان شرکت سازنده واکسن 
این دستورالعمل  ها را دریافت کردم. 
دلیــل ارائه این دســتورالعمل  ها به 
شکل مستقیم توســط کارشناسان 
شــرکت ســازنده واکســن به این 
ســبب انجام می گیرد که تا به حال 
دریافت این واکسن در جهان سابقه 
نداشته و برای اولین بار است که این 
واکسیناسیون انجام    می شود بنابراین 
به دلیل مسائلی مانند حساسیت به 
واکسن و دیگر مسائل تخصصی انجام 
اولین واکسیناسیون با حضور و تحت 
نظر کارشناسان سازنده واکسن انجام 

می شود.

روند رسیدن و انجام واکسیناسیون 
چطور بود؟

زمانــی کــه به مــن اطــاع دادند 
مسئولیت تزریق واکسن به بیماران 
در این مرکز به من ســپرده شــده 
است، هنوز محموله واکسن به مرکز 
نرسیده بود. حدود ساعت ۹ صبح روز 
چهاردهم دســامبر محموله واکسن 
شــرکت »فایزر-بایو-ان-تــک« در 
یخچال های ویژه کــه دمای آنها زیر 
منفی ۷0 درجه ســانتیگراد است به  

داروخانه مرکز ما منتقل شد.
این واکسن در یخچال های حاوی یخ 
خشک نگهداری می شود. یخ خشک 
دما را تا منفی نود درجه ســانتیگراد 
پایین نگاه می دارد. تصور کنید، منفی 
نود درجه خیلی سرد است و هرگونه 
عــدم توجه و بی مباالتی می تواند به 
سوختگی شدید بیانجامد. باید جهت 
خارج کردن واکسن از یخچال برای 
جلوگیری از آســیب دیدن شــدید 
دســت از دســتکش های مخصوص 

استفاده کرد.
پس از بیرون آوردن واکسن از محیط 
منفی نود درجه، واکســن باید طی 
شرایطی به دمای مطلوب برای تزریق 
برسد و سپس با محلول خاص همراه 
آن رقیق شــود و ُدز مناســب برای 
تزریق آماده شود. این قسمت از کار 
توســط داروخانه مرکز انجام شد، در 
هر »ویال« حاوی واکســن برای پنج 

تزریق وجود دارد.
مســئولیت تحویل گرفتن ویال های 
آماده شده از داروخانه بر عهده من بود. 
تمامی این پروسه توسط  دوربینی که 
اجــازه ورود و فیلمبــرداری از کلیه 
مراحل و جزئیات انجام واکسیناسیون 
را داشت ثبت شــد. البته بعد وزارت 
بهداشــت به سرعت فیلم تهیه شده 
از انجام واکسیناســیون را در اختیار 

رسانه های دیگر قرارداد.
اولین فرد داوطلب دریافت واکسن در 
طبقه پنجم ساختمان مرکز بستری 
بود پس با رعایــت کامل پروتکل ها 
پس از تحویل گرفتن ویال های آماده 
با همراهی تیمــی از مدیران مرکز و 
ناظرین وزارت بهداشت به طبقه پنجم 

مراجعه کردیم.
به دلیل درخواســت وزارت بهداشت 
مبنی بر ثبت کامل جزئیات، به طور 
کامل از جزئیات آماده سازی واکسن 
تا تزریق آن به بیمار فیلمبرداری به 

عمل آمد.
واکسن می باید پیش از ورود به اتاق 
بیمار با دز مناســب در سرنگ آماده 
می شد. این کار را انجام دادم و خیلی 
خوشحالم که پروسه به خوبی پیش 
رفت. بعــدا فیلم را که نــگاه کردم 
متوجه شــدم درحالی که داشتم کار 
را انجــام می دادم تیم حاضر با ایما و 
اشــارات و حالت چهره درحال تایید 

تشویق چگونگی انجام کار بود.
پس از آماده سازی واکسن در سرنگ 

وارد اتاق بیمار شــده و مراحل را به 
طور کامل بــرای او توضیح دادم، در 
مقابل دوربین فیلمبرداری و حضور 
کارشناســان مربوطــه اولین تزریق 
واکســن کرونا در مونترال را به بیمار 
انجام دادم و این یک لحظه تاریخی 
بود. خوشبختانه همه کارها به صورت 

مطلوب پیش رفت.
پــس از انجام تزریق مورد تشــویق 
حاضرین قرار گرفتم و مصاحبه های 

کوتاه با من انجام شد.

در خاطــر دارید که در مصاحبه چه 
گفتید؟

گفتم از این  که در این لحظه شــاهد 
پیروزی علم هستم بسیار خوشحالم.

طی چند روز بیماران بستری در آن 
مرکز به طور کامل واکسینه شدند؟

به دلیل اینکه برخی از بیماران بستری 
در مرکــز از تزریق واکســن امتناع 
می کردند و بعد از مشــاهده تزریق 
واکســن به دیگر بیماران، از ایمنی 

واکســن تا حدودی اطمینان حاصل 
کردند، موافقت خود را برای دریافت 
واکسن اعام کردند و به این ترتیب 
طی ۴ الی 5 روز کلیه افراد بســتری 
در مرکز تحت واکسیناســیون کرونا 

قرار گرفتند.

آیا هیچ یک از کادر درمانی مرکز با 
دریافت واکسن مخالف بودند؟

: برخــی از کادر درمان از دریافت آن 
خودداری می کردنــد. به طوری که 
حتی این مســئله سوال برانگیز شده 
بــود که چــرا افراد شــاغل در کادر 
درمــان برای ایمنــی در مقابل یک 
بیماری ســخت خودداری می کنند؟ 
البته بســیاری از کارکنــان مرکز و 
کادر درمان واکسن را دریافت کردند 
اما معموالً صدای مخالفین بلندتر به 

گوش می رسد.
عدم دریافت واکسن توسط برخی از 
پرسنل کادر درمان مرکز سبب شد 
که مقدار باقی مانده از واکســن که 
برای کادر درمان تخصیص داده شده 
بود به افرادی، از مراکز درمانی دیگر 

که اعام آمادگی کردند تزریق شود.

شما هم واکسینه شدید؟
بلــه. من نیــز در روز ســوم پس از 
واکسیناسیون بیشتر افراد بستری در 

مرکز واکسن خود را دریافت کردم.

آیا محموله حاوی 1۵00 ُدز که به مرکز 
برای 1۵00  بود  یافته  شما اختصاص 

نفر استفاده شد یا برای 7۵0 نفر؟
با توجه به اینکه ایمنی کامل توسط 
واکسن در دو مرحله ایجاد می شود، 
مرحله دوم تزریق واکســن 2۱ روز 
پــس از تزریق اولیــن ُدز آن خواهد 
بود. این مقدار واکسن دریافتی برای 
مرحله اول به افراد بســتری و کادر 
درمان تزریق شد. و محموله واکسن 
مرحله دوم در موعــد مقرر به مرکز 
منتقل و به بیمــاران و افرادی که ُدز 
اول را دریافت کرده اند تزریق خواهد 
شــد، الزم به ذکر است که دو هفته 
پس از دریافت ُدز دوم واکسن، ایمنی 
در مقابل بیماری ایجاد خواهد شــد. 
خواهش من از مخاطبان و خوانندگان 
مجله هفته این است که رعایت نکات 
بهداشتی و ایمنی را فراموش نکنند. 
این موضوعی بســیار جدی است و 
جهان هنوز تا ایمنی کامل در مقابل 
این بیماری مهلک فاصله زیادی دارد.

در آغاز مصاحبه اشــاره کردید که 
تاثیر  انساها  زندگی همه  کووید در 
در  آن  تاثیر  بزرگترین  گذاشــته. 

زندگی شخصی شما چه بوده؟
کووید بر زندگی همه تاثیر گذاشت 
بر زندگی من هم همینطور. روزهای 
سختی داشتیم برای ارتباط مستقیم 
با خانواده و در محل کار بدلیل رعایت 
موارد پیش گیری کار بسیار سنگین 
تر شده بود. کار سنگین و پر مخاطره 
کافی است برای در هم کوبیدن یک 
فرد ولی مشکل ترک خانه و فاصله از 
عزیزان کار را بسیار سخت تر می کرد. 
خاطر عزیزان را مکدر نکنم ولی واقعه 
تلخ دیگری که در این ایام مجبور به 
تحملش بودم از دست دادن برادر 6۱ 
ســاله ام بود که کوویــد۱۹ او را از ما 
گرفت. تزریق واکسن کووید به یکی از 
شهروندان کانادایی تقریبا مصادف بود 
با چهلمین روز درگذشت برادرم و نور 
امیدی در مقابله با یکه تازی های این 

ویروس خطرناک. 

به شــما و به همه آنها که عزیزان 
خود را در این پاندمی از دست دادند 

تسلیت می گویم.
 از شما ممنونم

شــما  از  منصوری  آقــای  جناب 
سپاسگزاریم. »نشریه هفته«

مداد- به گزارش سی.بی.سی، وزیر بهداشت استان کبک اعام کرد لزوم 
نگه داشــتن واکسن برای تزریق در نوبت دوم، مانع اصلی افزایش سرعت 

واکسیناسیون سراسری در استان محسوب می شود.
به نظر می رسد کبک به هدف خود برای انجام 56 هزار مورد واکسیناسیون 
کووید۱۹ تا اول ژانویه، دســت پیدا نخواهد کرد. دولت دلیل این موضوع 
را الزام به تکمیل دو دوز واکسن برای افراد دریافت کننده واکسن می داند. 
قبا اعام شده بود با توجه به اطمینان از تأمین واکسن توسط شرکت های 
سازنده، تمام واکسن های دریافتی به مشموالن تزریق خواهد شد و هیچ 
واکســنی برای نوبت دوم ذخیره نمی شود اما حاال به نظر می رسد دولت 
کبک از این تصمیم خود منصرف شده و همین امر روند واکسیناسیون در 
استان را کند کرده است. گفتنی است از روز سه شنبه، 22 هزار و 500 نفر 
در گوشه و کنار استان، واکسن کرونا دریافت کرده اند و میزان واکسن های 
باقی مانده برای افزایش این واکسیناسیون تا 2۷ هزار نفر، کفایت می کند.

دولت کبک ابراز امیدواری کرده است که تا ابتدای آوریل، 6۷5 هزار نفر 
از کبکی ها واکســن کرونا دریافت کرده باشند که دستیابی به این هدف 

نیازمند سریع تر شدن روند فعلی واکسیناسیون است.
کریســتین دوبه، وزیر بهداشت استان در این رابطه و طی یک کنفرانس 
خبری تاکید کرد ما تاکنون تنها 55 هزار دوز واکسن دریافت کرده ایم و 
باید 2۷ هزار دوز را به عنوان ذخیره برای تزریق در مرحله بعدی نگهداریم.
شــایان ذکر است که مقامات استان های بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و 
نوا اسکوشیا تصمیم گرفته اند بافاصله از دوزهای ذخیره استفاده کنند 
تا واکسن کرونا به بخش بیشتری از جمعیت آن ها برسد. انتاریو نیز روز 
دوشنبه اعام کرد که همین سیاست را در پیش خواهد گرفت اما دکتر 
آوراســیو آرودا، مدیر بهداشت عمومی کبک در این رابطه گفت که این 
استان از سیاست استفاده از تمام ذخیره واکسن پیروی نمی کند زیرا اگر 
قوانین اساسی فایزر برای تزریق دو دوز واکسن رعایت نشود، ممکن است 
عواقب بسیار بدی داشته باشد و در حال حاضر ما باید ذخیره تزریق دوز 
دوم را حفظ کنیم. این احتیاط به منظور اجتناب از بروز مشکل در صورت 
عدم دریافت به موقع واکســن از سوی شرکت های سازنده انجام می شود 
هرچند قرار است دوزهای جدید واکسن فایزر در روزهای چهارم و یازدهم 

ژانویه به کبک تحویل داده شود.

کبک فقط نیمی از واکسن هایی را
 که دریافت کرده، تزریق می کند
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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.
  Yaaraa Women’s Aid Non-Profit Society   یارا ، به  شکل گروهی غیرانتفاعی و با نام انگلیسِی  
   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 مشکات 
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. 
  گرچه نیکوکاری را از خانه، خانُه پدری امان ، ایران، آغاز می کنیم

Think globally, act locally        اما دوردستها را هم می بینیم و به آنها نیز می اندیشیم 
ارزشها واصول بنیادی یارا  و  شیوه کار آن: * توجه به  حقوق  انسانی وشهروندی  محرومان ، اهمیت به حفظ کرامت 
آنان،  احترام  به  استقال حامی   در انتخاب موضوع کمک    * جدائی بنیاد از هر مرام ومسلک ومذ هب وسیاست  و 

استواری آن تنها برپایه   امور خیریه و 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: 60۴۹۸0۴6۷۸
yaaraavancouver@gmail.com  :آدرس ایمیل

 YaaraaVancouver :کانال تلگرامی     Yaaraa.Vancouver :صفحۀ فیسبوکی

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

 ،PMP محتوای جلسه: * مسیر مهاجرت، گرفتن گواهینامه مدیریت حرفه ای پروژه
* اخذ مدرک مهندسی حرفه ای در کانادا PENG  * رمز استخدام در مشاغل دولتی

سه شنبه ۱2 ژانویه ساعت ۴ تا 6 بعدازظهر  بصورت آناین 
بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ، لطفا ثبت نام فرمایید لطفا نام کامل و شماره تلفن خود را بگذارید

 شادی اشتری 2۹۳۱-۹۸۸-60۴ داخلی 26۳
Email to: shadya@nsms.ca :و یا ایمیل فرمایید

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

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

عجیب ترین سرقت های سال ۲۰۲۰ در کانادا
بــه پایان غیرعادی ترین  ســالی که 
اکثــر ما تا به حــال زندگی کرده ایم 
رسیدیم، هنوز خیلی چیزها به همان 
شکل ســابق باقی مانده اند. خورشید 
هنوز می درخشد. پرندگان هنوز آواز 
می خوانند. تورنتو مپل لیف هنوز هم 
نمی تواند مرحله اول پلی آف را پشت 
ســر بگذارد. و برخــی از کانادایی ها 
دست به سرقت های عجیب می زنند.

بله، حتی اعمــال انواع قرنطینه ها به 
دلیل شــیوع کووید۱۹ نیز نتوانست 
ســارقان را از سرقت  کردن منصرف 
کند. این گزارش بر مبنای ســرقت 
های ســال 2020 گزارش شــده به 

پلیس کانادا تنظیم شده است.

۱. سرقت خودروی طا، اما نه واقعی 
در کلگری- اول فوریه امســال یک 
وانت از یک تعمیرگاه سرقت شد. این 
خودرو طایی بود. دو ماه بعد پلیس 
دریافت صاحب آن این سرقت را برای 
فرار از پرداخت بیمه صحنه ســازی 

کرده است.

2. سرقت بخشــی از سورتمه فیلم 
رقابت ســرد- یک ســرقت عجیب 
دیگر در کلگــری و به فاصله 5000 
کیلومتری ســرقت قبلی بــود، در 
رستورانی محبوب روی داد و بخشی 
از ســورتمه فیلم رقابت ســرد که از 

سقف آن آویزان بود به سرقت رفت.

۳-  تن پوش تبلیغات پاپ کورن- در 
ماه آوریل لباس تبلیغاتی پاپ کورن 
از  دان تاوون ونکوور به سرقت رفت. 
نماینده این منطقــه تجاری هنگام 
گزارش سرقت تعجب کرده بود چطور 
کسی این لباس را که برای همه نماد 
تبلیغات پاپ کورن است باید سرقت 
کند. البته چند روز بعد این لباس پیدا 

و به صاحبش تحویل شد.

۴. دانــه های حبوبــات و غات- در 
بیشــتر مدارس کانادا خوردن غذای 

سالم از جمله حبوبات و غات آموزش 
داده می شود و البته شاید هیچ کس 
ســرقت حبوبات و غات را به دزدها 

توصیه نکند.
امسال از برنابی  بریتیش کلمبیا بالغ 
بر ۱۴50 کیلو برنج و پوارد پروتئینی 
و سبزیجات به سرقت رفت و حدود 
یک ماه بعد به پلیس گزارش شد که 
این اقام به صورت آناین برای فروش 

عرضه شده است.
در مورد دیگر نیز برنج های یک زارع 
را از شــالیزار و گندم یک زارع دیگر 
را در ساســکاچوان نیز سر مزرعه به 

سرقت بردند.

ســرعت-  کنتــرل  دوربیــن   -5
دوربین های کنترل ســرعت بعضی 
وقت هــا خیلــی موجــب ناراحتی 
می شــوند و اگر کســی بخواهد به 
آن ها اعتراض کند معموال غر می زند. 
اما امســال پلیس تورنتو از ســرقت 
یــک دوربین کنترل ســرعت ۳60 
کیلوگرمی در یکی از خیابان ها خبر 
داد که شــخصی از سر خیابان محل 
زندگی اش برداشته و به خانه برده بود. 
این دوربین و سارق ان هیچوقت پیدا 

نشدند.

6-  گیاهان- بســیاری از کانادایی ها 
امســال بــه باغبانــی و گل و گیاه 
عاقمند شدند و حتی ممکن است 
به شما پیشنهاد داده باشند. اما گویا 
ســارقان هم به گل و گیاه عاقمند 
بودند از جمله در ماه می یک درخت 
افرا ژاپنی به سرقت رفت و فیلم های 
امنیتی مردی را نشان دادند که با یک 
مینی ون او را با خودش برده اســت. 

یکی از صاحبان رستوران در سوری 
برینتیش کلمبیا گزارش کرد که طی 
چهار ماه سه بار از گلخانه اش سرقت 
شده است. در کبک نیز 500 کیلوگرم 
انگور از یک تاکستان به سرقت رفت 
و عرضه آن ها در بازار موجب تعجب 

صاحبش شد.

۷- سرسره مدرســه مدرسه ابتدایی 
»Suncrest« در برنابــی  بریتیش 
کلمبیا در ماه سپتامبر وقتی درهای 
خود را گشود با صحنه عجیبی روبرو 
شــد. سرســره زمین بازی بچه ها به 

سرقت رقته بود.

۸- کفش- سرقت بد است و سرقت 
از یک کودک بدتر اســت. در یکی از 
عجیب ترین سرقت های سال 2020 
در کانــادا مردم از مرکــز نگهداری 
کودکان اوتیسم، سندرم دان و سایر 
اختاالت، کفش و عصایی که تحت 
حمایت این مرکز بود را به سرقت برد. 

این پرونده هیچوقت حل نشد.

۹-  گوشــت- در تاریخ ۳0 آگوست 
یک تریلــر حامل 2۳0 هــزار دالر 
گوشت گاو و در 2 سپتامبر یک وانت 
حامل گوشت به سرقت رفتند و هیچ 
وقت نیز پیدا نشــدند. البته سرقت 
محصوالت گوشــتی همــواره روی 
می دهد و ساالنه توزیع کنندگان بالغ 
بر 5 میلیارد دالر از این بابت خسارت 

می بینند.

۱۳. پمپ بنزین- کلکسیون ها همواره 
برای سارقان یک هدف عالی محسوب 
می شوند. از کتاب های کمک گرفته 
تا کارت های هاکی. اما کمتر سارقی 
اســت که دنبال یک پمــپ بنزین 
قدیمی باشد و ارزش آن را بداند. در 
ماه فوریه یک پمپ بنزین در دانکن  
بریتیش کلمبیا هدف ســرقت قرار 
گرفت. رنگ این پمپ بنزین نارنجی 

خاص و اندازه اش نیز دو متر بود.
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امروز در تاريخ قاب امروز

 سرايه

آبشار يخ زده خور خور در آذربايجان غربى / عكس از: على انتظارى

ساري جمعه15دي

امام خميني: دولت مانع ورود من ميشود
ديروز امام خميني در پاريس طي مصاحبهاي نظريات 
خود را پيرامون ســـفر بختيار و مالقات با وي و، همچنين 
پيرامون مســـائل خارجي و داخلي كشور اعالم داشتند متن 

مصاحبه ارسالي بهشرحزير است: 
سؤال: آيا بختيار را قبل از استعفا خواهيد پذيرفت؟

جواب: من مكرر گفتهام كه اصوال شاه سابق قانوني نبود، 
مجلسين قانوني نيست، بختيار قانوني نيست، پس كسي را كه 

قانوني نيست نخواهم پذيرفت...
سؤال: چرا تصميم رفتن به ايران را به تأخير انداختيد؟

جواب: تصميم من همانطور كه بوده است، هست ولي 
دولت غير قانوني مانع ورود من به ايران شده است و من در 
اولين فرصت به ايران خواهم رفت و حقوق ملت را خواهم 

گرفت. 
روحانيون متحصن در مسجد دانشگاه 500 نفر شدند

آيتاهللا طالقاني به جمع علماي متحصن در مســـجد 
دانشگاه تهران پيوست، تعداد علماي متحصن كه از تهران، 
قم و ســـاير شهرستانهاي ايران هستند اكنون به بيش از 500
تن رسيده است. آيتاهللا منتظري، آيتاهللا صدوقي، آيتاهللا 
طاهري اصفهانيـ  دكتر بهشـــتي و استاد مطهري از جمله 

علماي متحصن هستند. 
فرودگاه براي ورود امام خميني باز شد

دكتر شاپور بختيار نخســـتوزير اعالم كرد فرودگاه 
مهرآباد امروز باز خواهد شد و هيچ ممانعتي براي بازگشت 
حضرت آيتاهللا خميني بهعمل نخواهد آمد. اين ســـخنان 
را صبح امروز نخســـتوزير در يك مصاحبه مطبوعاتي كه 
با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برپا شـــده بود اظهار 

داشت. 
شاپور بختيار گفت: دولت من در مدت سه هفتهاي كه 
روي كار آمده تمـــام آن برنامههايي را كه گروههاي مترقي، 
مذهبي، كمونيست جبههملي و ساير گروهها ميخواستند 
به اجـــراي درآورده يا مقدمات اجراي آنـــرا فراهم كرده

 است. 
مصرف كاالهاي تجملي بايد محدود شود

پاريس خبرگزاريهاـ  آيتاهللا خميني در مصاحبهاي با 
هفتهنامه فرانسوي «نوول اكو نوميست» اظهار داشت: «اين بر 
عهده حكومت ايران است كه سرمايهگذاريهاي خارجي را 
در كشور با در نظر گرفتن مصالح ملي مورد به مورد بررسي 

كند. 
رهبر مذهبي ايران از سوي ديگر ضمن ترسيم هدفهاي 
اقتصادي يك حكومت اسالمي آينده متذكر شد «براي تأمين 
حداقل نيازهاي غذايي مردم الزمســـت بهسرعت بهوضع 
دامداري و كشاورزي سرو ســـامان داد و مصرف كاالهاي 
تجملي را كه موجب حيـــف و ميل تمام ثروتهاي ملت 
ايران ميشود محدود كرد، آيتاهللا خميني خاطرنشان كرد: 
صنايع مادر، صنايع سنگين، نفت، پتروشيمي نيز مورد توجه 

خاص ماست». 
شاه دچار افسردگي روحي شده

مراكشـ  آسوشيتدپرسـ  اردشير زاهدي كه پريروز 
با فرزندان شـــاه از تگزاس بهمغرب وارد شـــده است با 
آسوشيتدپرس گفت شاه دستكم سه هفته ديگر در مغرب 
ميمانـــد، ولي پرنس رضا وليعهـــد در اين هفته به آمريكا 

بازخواهد گشت. 
* مراكشـ  خبرگزاري فرانسهـ  كنت دو پاري كه مدعي 
تاج و تخت فرانســـه است اظهار داشته كه او با شاه ايران در 
محل اقامتش در شهر مراكش مالقات كرده و دريافته است كه 

شاه به افسردگي روحي دچار است.

8 هزار دانشجوي ايراني در فرانسه سرگردان شدند
پليس فرانسه به كليه دانشجويان خارجي مقيم اين كشور 
اعالم كرد كه براي اقامت در فرانسه و حضور در كالسهاي 
درس، بايستي داراي پاســـپورت ويزا شده توسط سفارت 

فرانسه در كشورهاي خود باشند. 
ابالغ تصميم جديد پليس فرانســـه، كـــه بهدنبال، 
دســـتور وزارت خارجه اين كشـــور اتخاذ شد موجب 
ناراحتي شـــديد دانشـــجويان ايراني مقيم فرانسه گرديده

 است. 
اصفهانيها، چند كاميون حامل سربازان مسلح 

را محاصره كردند
اصفهانـ  صدها نفر از مـــردم اصفهان، چند كاميون 
حامل ســـربازان مســـلح را به محاصره درآوردند و اعالم 
كردند اگر همافراني كه صبح ديروز دستگير شده بودند. آزاد 
نشـــوند، كاميونها همچنان در حلقه محاصره باقي خواهد
 ماند. حضرت آيتاله خادمي به ميان جمعيت رفتند و پس 
از تماس با مقامهاي فرماندهي هوانيروز، سرانجام ساعت 6

بعد ازظهر از مردم خواستند كه متفرق شوند. 
همچنين اعالم شد كه در پي مذاكرات آيتاهللا خادمي 
با مقامهاي فرماندهي هوانيروز، 5 همافر دستگير شده، آزاد 

شدهاند. 

تهران چهره ديپلماتيك تازه به خود گرفت
درچنين روزهايي در ســـال 1296 هجري شمسي با 
ورود نخستين نماينده دولت بلشويكي روسيه، تهران كه دهها 
سال اســـير بازي هاي انگلستان و روسيه بود و گاهي اوقات 
نميدانست به ساز كدام يك برقصد چهره ديپلماتيك تازه اي 
به خود گرفت، زيراكه مسكو قبال از همه دعاوي روسيه درقبال 
ايران صرف نظر كرده بود.«براوين» نماينده ديپلماتيك دولت 
بلشويكي روسيه هشتم بهمن وارد تهران شده بود. ورود وي به 
دولت وقت ايران اين جرات را داده بود كه در همين ماه رسما 
از انگلستان بخواهد كه به نوبه خود، همانند روسيه، از دعاوي 
و امتيازاتش صرفنظر كند؛ موافقتنامه سال 1907 سن پترزبورگ 
(تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ) را لغو و نيروي «اس پي آر» را 

منحل يا به ارتش ايران منتقل كند.
بوروكراسى ناراضى ساز باعث انقالب خواهد شد

9 بهمن 1321 دكتر ميلسپوكارشناس آمريكايي امور 
مالي و اداري براي اصالح اين امور در ايران و نوســـازي ماليه 
ايران وارد تهران شـــد و با اختيارات كامل، كار خودرا آغاز

 كرد . 
ميلسپو دو سال به نوســـازى امور ادارىـ  مالى ايران 
پرداخت كه يك مسئله پيچيده و ادامه دار از زمان حكومت 
مغوالن بوده است.مجلس شـــوراي ملي 17 دي ماه 1323

اختيارات دكتر ميلسپو را كه با مديركل وقت بانك ملي درگيري 
پيدا كرده بود لغو كرد.

 ميلســـپو كه معتقد بود تا ايرانيان به ماليات دادن عادت 
نكنند، و بورو كراســـى پيچيده ايرانـ  از رشوه، پارتي بازي 
و توصيه تا تنبلي كارمندان و... از ميان نرود و نظام اســـتخدام 
دولتى دگرگون نشود و از سيستم رسمى و قراردادى درنيايد 
مسائل ايران حل نخواهد شد و براى حل اين معضل نياز به يك

انقالب ادارى است.
دومين موج دستگيري پيروان خط مصدق

دســـتگيري هواداران دكتر مصدق و پيروان خط او در 
پي يك رشـــته اجتماعات و تظاهرات وسيع و بعضا خونين 
در تهران كه از نخستين روز بهمن 1340 آغاز شده بود تا دهم 
بهمن ادامه داشت و بيش از 200 تن از جمله وزيران و همكاران 

نزديك رهبر پيشين ملت بازداشت شدند. 
موج دستگيري مصدقى ها با بازداشت دكتر مهدي آذر، 
دكتر سنجابي و دكتر غالمحسين صديقي آغاز شده بود. درپي 
آن مهندس داريوش فروهـــر، مهندس زيرك زاده، مهندس 
حسيبي، دكتر شاپور بختيار، دكتر امير عاليي، مسعود حجازي 
و مهندس خنجي زنداني شدند و متعاقب اين گروه، دويست 

تن ديگر.

دل جاى غم توست چنان تنگ كه هست
گل چاكـــر روى تو به هر رنگ كه هســـت

از آب دو چشـــم من بگردد هر شـــب
جز ســـنگ دلت هر آســـيا سنگ كه هست
مهستى گنجوى

*عشـــق ورزيدن كافى اســـت ،آنگاه همه چيز لذت
 بخش است.

*كســـي از دانش خود برخوردار مي شود كه به دانش 
خود عمل كند.

*ميـــان آدميان چيزى نيســـت جز ديـــوار هايى كه 
خود ساخته اند .

تولستوى

پند بزرگان
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چهل سال پيش در همين روز 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 9 بهمنماه 1357
(برابر با 30 صفر 1399، 29 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:
»حســـين  به كارگردانـــي  ســـريالي   - افراطـــي  شـــكاك   -1

سهيلي زاده«
2 - تيم فعلي »پوچتينو«- مأيوس

3 - دوباره كاري- خاك عهد عتيق - لوله خروج دود خودرو - درياچه استراليا
4 - جديد – بخشش ها - نوعي خار - ضمير عربي

5- طالي سياه - كميابي - شهري در غرب »خوزستان«
6 - ممكن بودن - حامي- سلسله اي سفاك در صدر اسالم

7 - حرف همراهي - از اعداد ترتيبي - قرن حافظ!- بدان شناخته مي شويم
8 - پروســـه فكـــر كـــردن بـــه نحـــوه بـــازي حريـــف و تصميمـــات او و واكنش هاي 

احتمالي اش
9 - آموخته لقمان - رسم كننده - ساكت!- آغوش

10- چوپان - كتابي نوشته »ميشائيل انده« و ترجمه كتايون سلطاني - آن سوي 
11 - پي در پي - زينت يافته – به طور ناگهاني

12 - مخترع ديگ بخار - نت آخر - كشوري در جنوب شرقي آسيا - مخفف ساو
13 - بلنداي قامت - كثرت آمد و شد - رازيانه - هرگز نه

14 - گرمابخش زمستان - تك گويي در تئاتر
»گـــروه  از  محصولـــي   -15
خودروســـازي  بهمـــن« و »ژانـــگ 
ژينـــگ« چيـــن- در يـــك جبهـــه 

مي جنگند

 عمودي:
1 - مرد خفاشـــي - اثري طبيعي و 
ديدني در شمال تهران و در مسير 

كوهنوردي دربند به توچال
2 - پالسيبو - يار عروس

3 - خداي ســـنگي - جانور دريايي 
- عواقب بد - ريشه

4 - پســـوند نســـبت - اندوهگين - 
هالوژن نمك طعام - جامه

5 - همرزم گاندي – خدمتكار مرد 
- دندان ساي

6 - ميسر - عقيده - توانايي
7 - خـــون - گوســـفند قربانـــي - 

آيين ها - زدني در موتور ماشين!
8 – پدر »روانشناسي انسان گرا«

9 - كيپ هم - طعام سفر - گلزن 
تيم »ويسل كوبه«- ضمير چهارم 
10 - هرچه باشد، دست خداست 

- درجه، مقام - قدرت
11 - دكتريـــن - گلـــي خوشـــبو - 

شخص داراي نفوذ و قدرت
12 - همچنين - گشاده - حيله هاي 
پنهانـــي - منطقـــه اي تفريحـــي و 

بازارچه مانند در انگليس
 - رياضيـــات  در  مفهومـــي   -  13
مصونيـــت در برابـــر بيماري هـــا - 
كلمه شگفتي - طايفه خرم آبادي

14 - گوشه گيري - تب مالت
15 – روســـتايي زيبـــا در »آســـتانه 

اشرفيه«- شيره درختان
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   افقي:
1 – كوكب و اختر - اتاق چاي ادارات

2 - فرمان اداري - وادار ساختن كسي به انجام كاري
3 - پوستين - نيا - زيبا چون موجودي زيبا - شيره خرما

4 - يك و دو - مرحبا - نپذيرفتن - طاليي
5 - صورتي كم رنگ - سوار - شترمرغ امريكايي

6 - مغرب - شكل و پيكر - شاه شاهان
7 - طمع، حرص - كلمه درد - فرآورده نهايي ســـوخت و ساز پروتئيني پستانداران - 

فراموشي
8 - يكي از جاذبه هاي »اردبيل« كه همه ساله گردشگران زيادي را به خود جذب مي كند 

9 - درد - خرمي، پاكدامني - خزانه دولت مغول - تذكره
10 - گلي زينتي - استخوان سر انگشت - بزرگترين كاخ سلطنتي جهان

11 - خون گيري - كاست صوتي - آموزش
12 - افسون - نام آذري - كتاب مقدس زرتشت - برهنه

13 - مايه - تالفي - قورباغه - حرف روسي
14 - نيروي فطرت - فصل گرما

15 - رؤيايي ترين مسير جنگلي ايران - شهري در 30 كيلومتري شرق »تهران«

 عمودي:
ــا برنج كه  ــ ــته گندم ي ــ 1 - پوس
ب«  ــــن  »ويتامي از  ــار  ــ سرش
ــــي  ــــب امام موس ــــت- لق اس

كاظم)ع(
ــد  ــ »محم از  ــــي  فيلم  –2
آهنگراني« )روي پرده سينما( 

- ناچار
3 - غذاي پشت پا - علفي كه 
در آب رويد - كمك رساني - 

چوب خوشبو
ــــت »بروتاين«  ــز ايال ــ 4 - مرك
ــــت - اثر  ــــم طاق ــه - ك ــ فرانس

رطوبت - مقام 
5 - جدايي كننده - تابناك - 

لنگه به لنگه
 - ــاره  ــ انب  - ــگاه  ــ چرخ  -  6

خواندني هاي  دانش آموز
7 - سوداي ناله - واژه بيزاري 
- گرو بستن - عقايد شمردني

و  ــــوش  خام ــاري  ــ بيم  -  8
خطرناك

ــــي -  ــــن قال ــيله بافت ــ 9 - وس
پذيرش سخن كسي - كشتي 

جنگي- درونمايه
ــــن  ــا گرفت ــ ب ــه  ــ ك ــــي  10 - كس
ــــري كار  ــراي ديگ ــ ــتمزد ب ــ دس
ــد - انگشت  ــ بكند - آمد و ش

نماي خلق
11 - جذب كردن، برداشتن - 

ساده لوح - خودبيني
ــــرق -  ــــي در كوير ش 12 - نگين

سفيد آذري - يكرو - طرف
13 - واحد سطح- مخصوص 
ــام  ــ ــبيه- ن ــ ــوان - ادات تش ــ بان

مردانه فرنگي
14 – پدر »ضحاك« - مؤسس 

»افشاريا«
ــــفي  ــــن كار فلس 15– مهم تري

»سارتر« - جوهر مازو

جدول 
ویـــژه

جدول 
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امید ما ، شکم گرسنه کارمندان است
محمد معصوميان

گزارش نويس

دســـتش را زيـــر پتويی كـــه روی صندلی 
عقب پهن شـــده می برد و ظـــرف غذا را 
بيرون مـــی آورد: »يک زرشـــک پلو برای 
شـــما... می شـــود 9 هزارتومـــان.« منوی 
غذاها را هم از صندوق عقب ســـمند  تر 
و تميـــزش آويـــزان كرده. قورمـــه 7 هزار 
تومان، قيمه 7 تومان، زرشک پلو 9 تومان 
و... بـــاال رفتن قيمت ها هنوز روی قيمت 
غذاهای اين فروشـــندگان خيابانی تأثير 
نگذاشته. آن طور كه ساسان می گويد يكی 
از داليل اســـتقبال مـــردم در نيمه بااليی 
شهر همين مناسب بودن قيمت هاست: 
»اينجا قيمت رستوران ها برای كارمندها 
باالست، برای همين سراغ ما می آيند.« 
آنها همه جا هستند؛ زير پل سيدخندان، 
اطراف ميدان ونک، جـــردن و گاندی. با 
چند نفر از آنهـــا در نقاط مختلف حرف 
می زنـــم تا ببينم چه شـــد كه ســـراغ اين 
شغل رفتند، آن هم با ماشين های خوب 

و گاه مدل باال.
بـــوق  صـــدای  را  گانـــدی  خيابـــان 
برداشـــته و مـــردم از اين ســـوی خيابان 
بـــه آن ســـو می دونـــد. امـــا اتومبيل های 
فروش غذا، ثابت ترين عضو اين خيابان 
هستند. گوشـــه ای پارک كرده اند و منوی 
غذاهاشـــان در باد تكان می خورد. سراغ 
زنی مـــی روم كه بـــه نظر ســـرش از بقيه 
شـــلوغ تر اســـت. صندوق 206 سفيدش 
باالســـت و دوغ و نوشابه را هم زير شيشه 
عقب رديـــف كرده. مشـــتری هايش او را 
می شناسند؛ از رانندهای تاكسی گرفته تا 

كارمندان شركت ها و اين از سالم و عليک 
گرم و درددل های كوتاه شـــان پيداســـت؛ 
از آلودگـــی هـــوا می گويند و كار و كاســـبی 
كساد. يک لحظه وسط شلوغی، تهران به 
اندازه روســـتايی كوچک می شود كه همه 

آدم هايش يكديگر را می شناسند.
از خانم ســـرمدی كه به نظر 50 ساله 
اســـت می پرسم چه شـــد كه اينجا آمد و 
كسب و كارش چطور است؟ او كه خند ه رو 
و پرانرژی است می گويد: »راستش بعد از 
فوت همسرم وارد اين كار شدم. دو سال 
پيش بود و من اولين نفری بودم كه اينجا 
ايســـتادم. آن موقـــع اين طور نبـــود و اين 
اطراف خلوت بود. راســـتش آن اوايل كه 
خدابيامرز رفت، مانده بودم با دوتا بچه 
جوان چطور از پس خرج و مخارج زندگی 
بربيايم. شـــروع كردم به پخت و پز برای 
همســـايه ها و فاميـــل. اما كم كـــم ديدم 
بازهم نمی رســـم و پول مغازه باز كردن 
هم نداشـــتم. به ذهنم رســـيد بروم يک 
گوشـــه خيابان غذا بفروشـــم. اين طرف 
و آن طـــرف زيـــاد رفتم تا دو ســـال پيش 
كه اينجـــا ثابت شـــدم و هنـــوز از جاهای 
مختلف تهران مشـــتری دارم و می آيند 

اينجا غذا می گيرند.«
او از طعـــم خانگـــی غذاهـــا تعريف 
می كند اما سختی های كار هم كم نيست. 
آن طور كه ســـرمدی می گويد شـــهرداری 
هـــر روز به آنها تذكر می دهـــد و هر روز با 
اســـترس منتظر دردســـر جديد هستند: 
»واقعيت اين اســـت اگـــر كار ديگری بلد 
بودم حتمـــاً می رفتم دنبالش اما چه كار 
كنم؟ اين كار دردسر هم زياد دارد بعضی 
روزها كلی غـــذا روی دســـتمان می ماند 

و مجبوريـــم آنقـــدر بچرخيم تـــا همه را 
بفروشيم حتی شـــده زير قيمت.« اينجا 
خبری از ون های شـــيک با نقاشـــی های 
شـــبكه های  در  تبليـــغ  و  ســـانتيمانتال 

اجتماعی نيست.
در كوچه هايـــی كه به خيابـــان اصلی 
جردن ختم می شـــود هم مثل گاندی پر 
اداری و شـــركت های  از ســـاختمان های 
كوچک و بزرگ اســـت. ســـه فروشنده با 
فاصله كمی كنار هم ايستاده اند و سرشان 
 حســـابی شـــلوغ اســـت. يـــک پـــژو 405،

 يک پرايد و يک سمند؛ هر سه تميز و برق 
انداخته، طوری كه به مشتری اين پيام را 
بفرستند كه غذاها هم با همين وسواس و 

تميزی پخته شده .
ساســـان كه يكی از آنهاســـت به نظر 
30ساله می آيد با سمند سفيد و تميزش 
زير درخت ايســـتاده و با مشتری هايی كه 
بيشـــتر آنها كارمندان شـــركت ها هستند 
شـــوخی می كند. معلوم اســـت حسابی 
خوش برخورد است. برايم از زندگی اش 
می گويـــد و از روزهايی كه بـــا اميد و آرزو و 
گرفتـــن وام توليـــدی لبـــاس راه انداخته 
بود اما به مشكل فروش خورد و كار روی 
دســـتش ماند و بدهی پشت بدهی: »راه 
ديگری نداشـــتم يا بايد فـــرار می كردم يا 
دوباره تالش می كردم. يكی از دوســـتانم 
گفت بيـــا اين كار را بكـــن، از هيچی بهتر 
اســـت. من هم شـــروع كردم و االن خدا 
را شـــكر، بعد از دوســـال دارم بی حساب 
می شوم اما بازهم می ترسم كار جديدی 
بخـــورم.  بن بســـت  بـــه  و  كنـــم  شـــروع 
فعـــاًل هميـــن كار خوب اســـت. مردم كه 

نمی توانند گرسنه بمانند.«

از  و  كار می گويـــد  از ســـختی  او هـــم 
ماه های اول كار كه مشتری نداشت چون 
مردم بـــه او اعتمـــاد نداشـــتند. با خنده 
می گويد: »آن اوايل دوتا مشـــكل داشتم؛ 
يكی اينكه به همسرم نگفته بودم اين كار 
را شروع كرده ام و او فكر می كرد دارم مواد 
جا به جا می كنم. بعد هم اينكه ماه های 
اول تا مردم بشناســـند و جا بيفتم، ضرر 
زيادی دادم. كلی غذا هر روز روی دستم 
می مانـــد امـــا آنقـــدر مانـــدم تـــا كم كم 

مشتری ها بيشتر شد.«
اســـمش  كـــه  فروشـــنده ها  از  يكـــی 
عليرضاســـت، نزديک می شود و دست 
به كمر به حرف های ما گوش می دهد و 
فكر می كند من هم می خواهم اين كار را 
راه بيندازم. عليرضا می گويد: »واقعاً كار 
سختی اســـت و اگر می خواهی اين كار را 
بكنی برو يک جای خلوت تر. اينجا ديگر 
اشـــباع شده.« بعد از اينكه متوجه دليل 
حرف هـــا می شـــود از خـــودش می گويد 
كه آشـــپزخانه ای در پايين شـــهر دارد و 
خانوادگـــی اداره اش می كنند و ماشـــين 
او در واقـــع شـــعبه ای از آنجاســـت: »ما 
چون غذای زيـــاد توليـــد می كنيم كمی 
بيشتر ســـود می كنيم. ولی واقعاً كيفيت 
غذاهای ما فرقی با رســـتوران ها ندارد و 
مـــردم بـــرای همين اســـتقبال می كنند. 
از طرفی اين شـــغل در قسمت هايی كه 
اداره و شـــركت زياد اســـت بيشـــتر مورد 
اســـتقبال اســـت مثـــل اينجـــا و ونـــک و 
سيدخندان و وليعصر، اما وليعصر هم 
خيلی خوب نيست چون آنجا پر شده از 

غذاهای ارزانقيمت.«
بحث، بين او و ساسان گرم می شود و 

از تمام حرف هايی كه فروشندگان غذا در خيابان می زنند، يک جمله در 
ذهنم می ماند. جمله ای كه شايد اين روزها از زبان همه كسانی كه بسختی 

امورات زندگی را می گذرانند شنيده باشيد: »اين كار را نكنم چكار كنم؟« 
من نمی دانم جواب اين سؤال چيست و چه كار ديگری می توانند بكنند؟ 

اما الاقل درباره غذافروش های خيابانی اين را می دانم كه آنها نه پولی 
برای اجاره مغازه دارند و نه می توانند بيكار و گرسنه بمانند

قـــران دوزار زندگـــی كنـــد. همين طور كه 
حرف می زنيم كارگری خســـته با لباسی 
نازک و صورت و دماغی ســـرخ از ســـرما 
ســـه تا زرشک پلو ســـفارش می دهد. اما 
هر چقدر كارت می كشد جواب نمی دهد 
و از جيبش اسكناس های مچاله شده ای 
در می آورد و آخر ســـر هـــم 2 هزار تومان 
كم می آيد. خانم يـــاری می خندد و روبه 
كارگر می گويد: »برو حاللت باشـــه، فقط 

يه صلوات برای روح مادرم بفرست.«
از تمـــام حرف هايـــی كـــه او و بقيـــه 
فروشندگان می زنند، يک جمله در ذهنم 
می ماند. جمله ای كه شـــايد ايـــن روزها 
از زبان همه كســـانی كه بسختی امورات 
زندگی را می گذرانند شنيده باشيد: »اين 
كار را نكنـــم چكار كنـــم؟« من نمی دانم 
جـــواب ايـــن ســـؤال چيســـت و چـــه كار 
ديگری می توانند بكنند؟ اما الاقل درباره 
غذافروش های خيابانـــی اين را می دانم 
كه نه پولی برای اجـــاره مغازه دارند و نه 

می توانند بيكار و گرسنه بمانند.

ان
اير

س :  
عک

اينكه دليل استقبال مردم از اتومبيل های 
فروش غذا چيست. ظاهراً حرف ساسان 
به واقعيت نزديكتر باشـــد: »اينجا چون 
قيمت غذا در رســـتوران ها بـــرای كارمند 

جماعت باالست، سراغ ما می آيند.«
زير پل ســـيدخندان هم چند ماشين 
به ســـبک متداول اين شغل، منوی غذا 
را مثـــل پرچم از صنـــدوق عقب آويزان 
كرده انـــد و غذاها را زيـــر پتوهای ضخيم 
روی صندلـــی عقـــب و تـــوی صنـــدوق 

چيده اند تا از شر سرما در امان بمانند و از 
دهن نيفتند. يكی از آنها زنی است كه با 
تاكسی گوشه ای ايستاده و منتظر مشتری 
است. پرايد سبز قديمی كه به قول خانم 
يـــاری آنقدر قراضه شـــده كه نمی شـــود 
با آن مسافركشـــی كرد. با عينک آفتابی 
دور و بر را نگاه می كند و همچنان منتظر 
مشتری است. نگاهی به منو می اندازم؛ 
قيمت ها فرقی با جاهای ديگری كه ســـر 
زده ام، نمی كنـــد. يـــاری می گويـــد: »كار 

سختی است پســـرجان! غذاها را خودم 
درســـت می كنـــم امـــا از همه ســـخت تر 
فروختـــن اســـت. از ظهر می آيـــم اينجا 
می ايســـتم و تا همه را نفروشم نمی روم 
خانـــه. االن ديگـــر مثل ســـابق نيســـت، 
خيلی هـــا وارد اين كار شـــده اند و فروش 

سخت شده.«
او از ســـود كم می گويد و اينكه هر غذا 
بيشـــتر از 2 تا 3 هزار تومان ســـود ندارد و 
دائم مجبور است به قول معروف با يک 
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 سرايه

آبشار يخ زده خور خور در آذربايجان غربى / عكس از: على انتظارى

ساري جمعه15دي

امام خميني: دولت مانع ورود من ميشود
ديروز امام خميني در پاريس طي مصاحبهاي نظريات 
خود را پيرامون ســـفر بختيار و مالقات با وي و، همچنين 
پيرامون مســـائل خارجي و داخلي كشور اعالم داشتند متن 

مصاحبه ارسالي بهشرحزير است: 
سؤال: آيا بختيار را قبل از استعفا خواهيد پذيرفت؟

جواب: من مكرر گفتهام كه اصوال شاه سابق قانوني نبود، 
مجلسين قانوني نيست، بختيار قانوني نيست، پس كسي را كه 

قانوني نيست نخواهم پذيرفت...
سؤال: چرا تصميم رفتن به ايران را به تأخير انداختيد؟

جواب: تصميم من همانطور كه بوده است، هست ولي 
دولت غير قانوني مانع ورود من به ايران شده است و من در 
اولين فرصت به ايران خواهم رفت و حقوق ملت را خواهم 

گرفت. 
روحانيون متحصن در مسجد دانشگاه 500 نفر شدند

آيتاهللا طالقاني به جمع علماي متحصن در مســـجد 
دانشگاه تهران پيوست، تعداد علماي متحصن كه از تهران، 
قم و ســـاير شهرستانهاي ايران هستند اكنون به بيش از 500

تن رسيده است. آيتاهللا منتظري، آيتاهللا صدوقي، آيتاهللا 
طاهري اصفهانيـ  دكتر بهشـــتي و استاد مطهري از جمله 

علماي متحصن هستند. 
فرودگاه براي ورود امام خميني باز شد

دكتر شاپور بختيار نخســـتوزير اعالم كرد فرودگاه 
مهرآباد امروز باز خواهد شد و هيچ ممانعتي براي بازگشت 
حضرت آيتاهللا خميني بهعمل نخواهد آمد. اين ســـخنان 
را صبح امروز نخســـتوزير در يك مصاحبه مطبوعاتي كه 
با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برپا شـــده بود اظهار 

داشت. 
شاپور بختيار گفت: دولت من در مدت سه هفتهاي كه 
روي كار آمده تمـــام آن برنامههايي را كه گروههاي مترقي، 
مذهبي، كمونيست جبههملي و ساير گروهها ميخواستند 
به اجـــراي درآورده يا مقدمات اجراي آنـــرا فراهم كرده

 است. 
مصرف كاالهاي تجملي بايد محدود شود

پاريس خبرگزاريهاـ  آيتاهللا خميني در مصاحبهاي با 
هفتهنامه فرانسوي «نوول اكو نوميست» اظهار داشت: «اين بر 
عهده حكومت ايران است كه سرمايهگذاريهاي خارجي را 
در كشور با در نظر گرفتن مصالح ملي مورد به مورد بررسي 

كند. 
رهبر مذهبي ايران از سوي ديگر ضمن ترسيم هدفهاي 
اقتصادي يك حكومت اسالمي آينده متذكر شد «براي تأمين 
حداقل نيازهاي غذايي مردم الزمســـت بهسرعت بهوضع 
دامداري و كشاورزي سرو ســـامان داد و مصرف كاالهاي 
تجملي را كه موجب حيـــف و ميل تمام ثروتهاي ملت 
ايران ميشود محدود كرد، آيتاهللا خميني خاطرنشان كرد: 
صنايع مادر، صنايع سنگين، نفت، پتروشيمي نيز مورد توجه 

خاص ماست». 
شاه دچار افسردگي روحي شده

مراكشـ  آسوشيتدپرسـ  اردشير زاهدي كه پريروز 
با فرزندان شـــاه از تگزاس بهمغرب وارد شـــده است با 
آسوشيتدپرس گفت شاه دستكم سه هفته ديگر در مغرب 
ميمانـــد، ولي پرنس رضا وليعهـــد در اين هفته به آمريكا 

بازخواهد گشت. 
* مراكشـ  خبرگزاري فرانسهـ  كنت دو پاري كه مدعي 
تاج و تخت فرانســـه است اظهار داشته كه او با شاه ايران در 
محل اقامتش در شهر مراكش مالقات كرده و دريافته است كه 

شاه به افسردگي روحي دچار است.

8 هزار دانشجوي ايراني در فرانسه سرگردان شدند
پليس فرانسه به كليه دانشجويان خارجي مقيم اين كشور 
اعالم كرد كه براي اقامت در فرانسه و حضور در كالسهاي 
درس، بايستي داراي پاســـپورت ويزا شده توسط سفارت 

فرانسه در كشورهاي خود باشند. 
ابالغ تصميم جديد پليس فرانســـه، كـــه بهدنبال، 
دســـتور وزارت خارجه اين كشـــور اتخاذ شد موجب 
ناراحتي شـــديد دانشـــجويان ايراني مقيم فرانسه گرديده

 است. 
اصفهانيها، چند كاميون حامل سربازان مسلح 

را محاصره كردند
اصفهانـ  صدها نفر از مـــردم اصفهان، چند كاميون 
حامل ســـربازان مســـلح را به محاصره درآوردند و اعالم 
كردند اگر همافراني كه صبح ديروز دستگير شده بودند. آزاد 
نشـــوند، كاميونها همچنان در حلقه محاصره باقي خواهد

 ماند. حضرت آيتاله خادمي به ميان جمعيت رفتند و پس 
از تماس با مقامهاي فرماندهي هوانيروز، سرانجام ساعت 6

بعد ازظهر از مردم خواستند كه متفرق شوند. 
همچنين اعالم شد كه در پي مذاكرات آيتاهللا خادمي 
با مقامهاي فرماندهي هوانيروز، 5 همافر دستگير شده، آزاد 

شدهاند. 

تهران چهره ديپلماتيك تازه به خود گرفت
درچنين روزهايي در ســـال 1296 هجري شمسي با 
ورود نخستين نماينده دولت بلشويكي روسيه، تهران كه دهها 
سال اســـير بازي هاي انگلستان و روسيه بود و گاهي اوقات 
نميدانست به ساز كدام يك برقصد چهره ديپلماتيك تازه اي 
به خود گرفت، زيراكه مسكو قبال از همه دعاوي روسيه درقبال 
ايران صرف نظر كرده بود.«براوين» نماينده ديپلماتيك دولت 
بلشويكي روسيه هشتم بهمن وارد تهران شده بود. ورود وي به 
دولت وقت ايران اين جرات را داده بود كه در همين ماه رسما 
از انگلستان بخواهد كه به نوبه خود، همانند روسيه، از دعاوي 
و امتيازاتش صرفنظر كند؛ موافقتنامه سال 1907 سن پترزبورگ 
(تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ) را لغو و نيروي «اس پي آر» را 

منحل يا به ارتش ايران منتقل كند.
بوروكراسى ناراضى ساز باعث انقالب خواهد شد

9 بهمن 1321 دكتر ميلسپوكارشناس آمريكايي امور 
مالي و اداري براي اصالح اين امور در ايران و نوســـازي ماليه 
ايران وارد تهران شـــد و با اختيارات كامل، كار خودرا آغاز

 كرد . 
ميلسپو دو سال به نوســـازى امور ادارىـ  مالى ايران 
پرداخت كه يك مسئله پيچيده و ادامه دار از زمان حكومت 
مغوالن بوده است.مجلس شـــوراي ملي 17 دي ماه 1323

اختيارات دكتر ميلسپو را كه با مديركل وقت بانك ملي درگيري 
پيدا كرده بود لغو كرد.

 ميلســـپو كه معتقد بود تا ايرانيان به ماليات دادن عادت 
نكنند، و بورو كراســـى پيچيده ايرانـ  از رشوه، پارتي بازي 
و توصيه تا تنبلي كارمندان و... از ميان نرود و نظام اســـتخدام 
دولتى دگرگون نشود و از سيستم رسمى و قراردادى درنيايد 
مسائل ايران حل نخواهد شد و براى حل اين معضل نياز به يك

انقالب ادارى است.
دومين موج دستگيري پيروان خط مصدق

دســـتگيري هواداران دكتر مصدق و پيروان خط او در 
پي يك رشـــته اجتماعات و تظاهرات وسيع و بعضا خونين 
در تهران كه از نخستين روز بهمن 1340 آغاز شده بود تا دهم 
بهمن ادامه داشت و بيش از 200 تن از جمله وزيران و همكاران 

نزديك رهبر پيشين ملت بازداشت شدند. 
موج دستگيري مصدقى ها با بازداشت دكتر مهدي آذر، 
دكتر سنجابي و دكتر غالمحسين صديقي آغاز شده بود. درپي 
آن مهندس داريوش فروهـــر، مهندس زيرك زاده، مهندس 
حسيبي، دكتر شاپور بختيار، دكتر امير عاليي، مسعود حجازي 
و مهندس خنجي زنداني شدند و متعاقب اين گروه، دويست 

تن ديگر.

دل جاى غم توست چنان تنگ كه هست
گل چاكـــر روى تو به هر رنگ كه هســـت

از آب دو چشـــم من بگردد هر شـــب
جز ســـنگ دلت هر آســـيا سنگ كه هست
مهستى گنجوى

*عشـــق ورزيدن كافى اســـت ،آنگاه همه چيز لذت
 بخش است.

*كســـي از دانش خود برخوردار مي شود كه به دانش 
خود عمل كند.

*ميـــان آدميان چيزى نيســـت جز ديـــوار هايى كه 
خود ساخته اند .

تولستوى

پند بزرگان
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پ
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ت

چهل سال پيش در همين روز 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 9 بهمنماه 1357
(برابر با 30 صفر 1399، 29 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:
»حســـين  به كارگردانـــي  ســـريالي   - افراطـــي  شـــكاك   -1

سهيلي زاده«
2 - تيم فعلي »پوچتينو«- مأيوس

3 - دوباره كاري- خاك عهد عتيق - لوله خروج دود خودرو - درياچه استراليا
4 - جديد – بخشش ها - نوعي خار - ضمير عربي

5- طالي سياه - كميابي - شهري در غرب »خوزستان«
6 - ممكن بودن - حامي- سلسله اي سفاك در صدر اسالم

7 - حرف همراهي - از اعداد ترتيبي - قرن حافظ!- بدان شناخته مي شويم
8 - پروســـه فكـــر كـــردن بـــه نحـــوه بـــازي حريـــف و تصميمـــات او و واكنش هاي 

احتمالي اش
9 - آموخته لقمان - رسم كننده - ساكت!- آغوش

10- چوپان - كتابي نوشته »ميشائيل انده« و ترجمه كتايون سلطاني - آن سوي 
11 - پي در پي - زينت يافته – به طور ناگهاني

12 - مخترع ديگ بخار - نت آخر - كشوري در جنوب شرقي آسيا - مخفف ساو
13 - بلنداي قامت - كثرت آمد و شد - رازيانه - هرگز نه

14 - گرمابخش زمستان - تك گويي در تئاتر
»گـــروه  از  محصولـــي   -15
خودروســـازي  بهمـــن« و »ژانـــگ 
ژينـــگ« چيـــن- در يـــك جبهـــه 

مي جنگند

 عمودي:
1 - مرد خفاشـــي - اثري طبيعي و 
ديدني در شمال تهران و در مسير 

كوهنوردي دربند به توچال
2 - پالسيبو - يار عروس

3 - خداي ســـنگي - جانور دريايي 
- عواقب بد - ريشه

4 - پســـوند نســـبت - اندوهگين - 
هالوژن نمك طعام - جامه

5 - همرزم گاندي – خدمتكار مرد 
- دندان ساي

6 - ميسر - عقيده - توانايي
7 - خـــون - گوســـفند قربانـــي - 

آيين ها - زدني در موتور ماشين!
8 – پدر »روانشناسي انسان گرا«

9 - كيپ هم - طعام سفر - گلزن 
تيم »ويسل كوبه«- ضمير چهارم 
10 - هرچه باشد، دست خداست 

- درجه، مقام - قدرت
11 - دكتريـــن - گلـــي خوشـــبو - 

شخص داراي نفوذ و قدرت
12 - همچنين - گشاده - حيله هاي 
پنهانـــي - منطقـــه اي تفريحـــي و 

بازارچه مانند در انگليس
 - رياضيـــات  در  مفهومـــي   -  13
مصونيـــت در برابـــر بيماري هـــا - 
كلمه شگفتي - طايفه خرم آبادي

14 - گوشه گيري - تب مالت
15 – روســـتايي زيبـــا در »آســـتانه 

اشرفيه«- شيره درختان
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   افقي:
1 – كوكب و اختر - اتاق چاي ادارات

2 - فرمان اداري - وادار ساختن كسي به انجام كاري
3 - پوستين - نيا - زيبا چون موجودي زيبا - شيره خرما

4 - يك و دو - مرحبا - نپذيرفتن - طاليي
5 - صورتي كم رنگ - سوار - شترمرغ امريكايي

6 - مغرب - شكل و پيكر - شاه شاهان
7 - طمع، حرص - كلمه درد - فرآورده نهايي ســـوخت و ساز پروتئيني پستانداران - 

فراموشي
8 - يكي از جاذبه هاي »اردبيل« كه همه ساله گردشگران زيادي را به خود جذب مي كند 

9 - درد - خرمي، پاكدامني - خزانه دولت مغول - تذكره
10 - گلي زينتي - استخوان سر انگشت - بزرگترين كاخ سلطنتي جهان

11 - خون گيري - كاست صوتي - آموزش
12 - افسون - نام آذري - كتاب مقدس زرتشت - برهنه

13 - مايه - تالفي - قورباغه - حرف روسي
14 - نيروي فطرت - فصل گرما

15 - رؤيايي ترين مسير جنگلي ايران - شهري در 30 كيلومتري شرق »تهران«

 عمودي:
ــا برنج كه  ــ ــته گندم ي ــ 1 - پوس
ب«  ــــن  »ويتامي از  ــار  ــ سرش
ــــي  ــــب امام موس ــــت- لق اس

كاظم)ع(
ــد  ــ »محم از  ــــي  فيلم  –2
آهنگراني« )روي پرده سينما( 

- ناچار
3 - غذاي پشت پا - علفي كه 
در آب رويد - كمك رساني - 

چوب خوشبو
ــــت »بروتاين«  ــز ايال ــ 4 - مرك
ــــت - اثر  ــــم طاق ــه - ك ــ فرانس

رطوبت - مقام 
5 - جدايي كننده - تابناك - 

لنگه به لنگه
 - ــاره  ــ انب  - ــگاه  ــ چرخ  -  6

خواندني هاي  دانش آموز
7 - سوداي ناله - واژه بيزاري 
- گرو بستن - عقايد شمردني

و  ــــوش  خام ــاري  ــ بيم  -  8
خطرناك

ــــي -  ــــن قال ــيله بافت ــ 9 - وس
پذيرش سخن كسي - كشتي 

جنگي- درونمايه
ــــن  ــا گرفت ــ ب ــه  ــ ك ــــي  10 - كس
ــــري كار  ــراي ديگ ــ ــتمزد ب ــ دس
ــد - انگشت  ــ بكند - آمد و ش

نماي خلق
11 - جذب كردن، برداشتن - 

ساده لوح - خودبيني
ــــرق -  ــــي در كوير ش 12 - نگين

سفيد آذري - يكرو - طرف
13 - واحد سطح- مخصوص 
ــام  ــ ــبيه- ن ــ ــوان - ادات تش ــ بان

مردانه فرنگي
14 – پدر »ضحاك« - مؤسس 

»افشاريا«
ــــفي  ــــن كار فلس 15– مهم تري

»سارتر« - جوهر مازو

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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امید ما ، شکم گرسنه کارمندان است
محمد معصوميان

گزارش نويس

دســـتش را زيـــر پتويی كـــه روی صندلی 
عقب پهن شـــده می برد و ظـــرف غذا را 
بيرون مـــی آورد: »يک زرشـــک پلو برای 
شـــما... می شـــود 9 هزارتومـــان.« منوی 
غذاها را هم از صندوق عقب ســـمند  تر 
و تميـــزش آويـــزان كرده. قورمـــه 7 هزار 
تومان، قيمه 7 تومان، زرشک پلو 9 تومان 
و... بـــاال رفتن قيمت ها هنوز روی قيمت 
غذاهای اين فروشـــندگان خيابانی تأثير 
نگذاشته. آن طور كه ساسان می گويد يكی 
از داليل اســـتقبال مـــردم در نيمه بااليی 
شهر همين مناسب بودن قيمت هاست: 
»اينجا قيمت رستوران ها برای كارمندها 
باالست، برای همين سراغ ما می آيند.« 
آنها همه جا هستند؛ زير پل سيدخندان، 
اطراف ميدان ونک، جـــردن و گاندی. با 
چند نفر از آنهـــا در نقاط مختلف حرف 
می زنـــم تا ببينم چه شـــد كه ســـراغ اين 
شغل رفتند، آن هم با ماشين های خوب 

و گاه مدل باال.
بـــوق  صـــدای  را  گانـــدی  خيابـــان 
برداشـــته و مـــردم از اين ســـوی خيابان 
بـــه آن ســـو می دونـــد. امـــا اتومبيل های 
فروش غذا، ثابت ترين عضو اين خيابان 
هستند. گوشـــه ای پارک كرده اند و منوی 
غذاهاشـــان در باد تكان می خورد. سراغ 
زنی مـــی روم كه بـــه نظر ســـرش از بقيه 
شـــلوغ تر اســـت. صندوق 206 سفيدش 
باالســـت و دوغ و نوشابه را هم زير شيشه 
عقب رديـــف كرده. مشـــتری هايش او را 
می شناسند؛ از رانندهای تاكسی گرفته تا 

كارمندان شركت ها و اين از سالم و عليک 
گرم و درددل های كوتاه شـــان پيداســـت؛ 
از آلودگـــی هـــوا می گويند و كار و كاســـبی 
كساد. يک لحظه وسط شلوغی، تهران به 
اندازه روســـتايی كوچک می شود كه همه 

آدم هايش يكديگر را می شناسند.
از خانم ســـرمدی كه به نظر 50 ساله 
اســـت می پرسم چه شـــد كه اينجا آمد و 
كسب و كارش چطور است؟ او كه خند ه رو 
و پرانرژی است می گويد: »راستش بعد از 
فوت همسرم وارد اين كار شدم. دو سال 
پيش بود و من اولين نفری بودم كه اينجا 
ايســـتادم. آن موقـــع اين طور نبـــود و اين 
اطراف خلوت بود. راســـتش آن اوايل كه 
خدابيامرز رفت، مانده بودم با دوتا بچه 
جوان چطور از پس خرج و مخارج زندگی 
بربيايم. شـــروع كردم به پخت و پز برای 
همســـايه ها و فاميـــل. اما كم كـــم ديدم 
بازهم نمی رســـم و پول مغازه باز كردن 
هم نداشـــتم. به ذهنم رســـيد بروم يک 
گوشـــه خيابان غذا بفروشـــم. اين طرف 
و آن طـــرف زيـــاد رفتم تا دو ســـال پيش 
كه اينجـــا ثابت شـــدم و هنـــوز از جاهای 
مختلف تهران مشـــتری دارم و می آيند 

اينجا غذا می گيرند.«
او از طعـــم خانگـــی غذاهـــا تعريف 
می كند اما سختی های كار هم كم نيست. 
آن طور كه ســـرمدی می گويد شـــهرداری 
هـــر روز به آنها تذكر می دهـــد و هر روز با 
اســـترس منتظر دردســـر جديد هستند: 
»واقعيت اين اســـت اگـــر كار ديگری بلد 
بودم حتمـــاً می رفتم دنبالش اما چه كار 
كنم؟ اين كار دردسر هم زياد دارد بعضی 
روزها كلی غـــذا روی دســـتمان می ماند 

و مجبوريـــم آنقـــدر بچرخيم تـــا همه را 
بفروشيم حتی شـــده زير قيمت.« اينجا 
خبری از ون های شـــيک با نقاشـــی های 
شـــبكه های  در  تبليـــغ  و  ســـانتيمانتال 

اجتماعی نيست.
در كوچه هايـــی كه به خيابـــان اصلی 
جردن ختم می شـــود هم مثل گاندی پر 
اداری و شـــركت های  از ســـاختمان های 
كوچک و بزرگ اســـت. ســـه فروشنده با 
فاصله كمی كنار هم ايستاده اند و سرشان 
 حســـابی شـــلوغ اســـت. يـــک پـــژو 405،

 يک پرايد و يک سمند؛ هر سه تميز و برق 
انداخته، طوری كه به مشتری اين پيام را 
بفرستند كه غذاها هم با همين وسواس و 

تميزی پخته شده .
ساســـان كه يكی از آنهاســـت به نظر 
30ساله می آيد با سمند سفيد و تميزش 
زير درخت ايســـتاده و با مشتری هايی كه 
بيشـــتر آنها كارمندان شـــركت ها هستند 
شـــوخی می كند. معلوم اســـت حسابی 
خوش برخورد است. برايم از زندگی اش 
می گويـــد و از روزهايی كه بـــا اميد و آرزو و 
گرفتـــن وام توليـــدی لبـــاس راه انداخته 
بود اما به مشكل فروش خورد و كار روی 
دســـتش ماند و بدهی پشت بدهی: »راه 
ديگری نداشـــتم يا بايد فـــرار می كردم يا 
دوباره تالش می كردم. يكی از دوســـتانم 
گفت بيـــا اين كار را بكـــن، از هيچی بهتر 
اســـت. من هم شـــروع كردم و االن خدا 
را شـــكر، بعد از دوســـال دارم بی حساب 
می شوم اما بازهم می ترسم كار جديدی 
بخـــورم.  بن بســـت  بـــه  و  كنـــم  شـــروع 
فعـــاًل هميـــن كار خوب اســـت. مردم كه 

نمی توانند گرسنه بمانند.«

از  و  كار می گويـــد  از ســـختی  او هـــم 
ماه های اول كار كه مشتری نداشت چون 
مردم بـــه او اعتمـــاد نداشـــتند. با خنده 
می گويد: »آن اوايل دوتا مشـــكل داشتم؛ 
يكی اينكه به همسرم نگفته بودم اين كار 
را شروع كرده ام و او فكر می كرد دارم مواد 
جا به جا می كنم. بعد هم اينكه ماه های 
اول تا مردم بشناســـند و جا بيفتم، ضرر 
زيادی دادم. كلی غذا هر روز روی دستم 
می مانـــد امـــا آنقـــدر مانـــدم تـــا كم كم 

مشتری ها بيشتر شد.«
اســـمش  كـــه  فروشـــنده ها  از  يكـــی 
عليرضاســـت، نزديک می شود و دست 
به كمر به حرف های ما گوش می دهد و 
فكر می كند من هم می خواهم اين كار را 
راه بيندازم. عليرضا می گويد: »واقعاً كار 
سختی اســـت و اگر می خواهی اين كار را 
بكنی برو يک جای خلوت تر. اينجا ديگر 
اشـــباع شده.« بعد از اينكه متوجه دليل 
حرف هـــا می شـــود از خـــودش می گويد 
كه آشـــپزخانه ای در پايين شـــهر دارد و 
خانوادگـــی اداره اش می كنند و ماشـــين 
او در واقـــع شـــعبه ای از آنجاســـت: »ما 
چون غذای زيـــاد توليـــد می كنيم كمی 
بيشتر ســـود می كنيم. ولی واقعاً كيفيت 
غذاهای ما فرقی با رســـتوران ها ندارد و 
مـــردم بـــرای همين اســـتقبال می كنند. 
از طرفی اين شـــغل در قسمت هايی كه 
اداره و شـــركت زياد اســـت بيشـــتر مورد 
اســـتقبال اســـت مثـــل اينجـــا و ونـــک و 
سيدخندان و وليعصر، اما وليعصر هم 
خيلی خوب نيست چون آنجا پر شده از 

غذاهای ارزانقيمت.«
بحث، بين او و ساسان گرم می شود و 

از تمام حرف هايی كه فروشندگان غذا در خيابان می زنند، يک جمله در 
ذهنم می ماند. جمله ای كه شايد اين روزها از زبان همه كسانی كه بسختی 

امورات زندگی را می گذرانند شنيده باشيد: »اين كار را نكنم چكار كنم؟« 
من نمی دانم جواب اين سؤال چيست و چه كار ديگری می توانند بكنند؟ 

اما الاقل درباره غذافروش های خيابانی اين را می دانم كه آنها نه پولی 
برای اجاره مغازه دارند و نه می توانند بيكار و گرسنه بمانند

قـــران دوزار زندگـــی كنـــد. همين طور كه 
حرف می زنيم كارگری خســـته با لباسی 
نازک و صورت و دماغی ســـرخ از ســـرما 
ســـه تا زرشک پلو ســـفارش می دهد. اما 
هر چقدر كارت می كشد جواب نمی دهد 
و از جيبش اسكناس های مچاله شده ای 
در می آورد و آخر ســـر هـــم 2 هزار تومان 
كم می آيد. خانم يـــاری می خندد و روبه 
كارگر می گويد: »برو حاللت باشـــه، فقط 

يه صلوات برای روح مادرم بفرست.«
از تمـــام حرف هايـــی كـــه او و بقيـــه 
فروشندگان می زنند، يک جمله در ذهنم 
می ماند. جمله ای كه شـــايد ايـــن روزها 
از زبان همه كســـانی كه بسختی امورات 
زندگی را می گذرانند شنيده باشيد: »اين 
كار را نكنـــم چكار كنـــم؟« من نمی دانم 
جـــواب ايـــن ســـؤال چيســـت و چـــه كار 
ديگری می توانند بكنند؟ اما الاقل درباره 
غذافروش های خيابانـــی اين را می دانم 
كه نه پولی برای اجـــاره مغازه دارند و نه 

می توانند بيكار و گرسنه بمانند.
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اينكه دليل استقبال مردم از اتومبيل های 
فروش غذا چيست. ظاهراً حرف ساسان 
به واقعيت نزديكتر باشـــد: »اينجا چون 
قيمت غذا در رســـتوران ها بـــرای كارمند 

جماعت باالست، سراغ ما می آيند.«
زير پل ســـيدخندان هم چند ماشين 
به ســـبک متداول اين شغل، منوی غذا 
را مثـــل پرچم از صنـــدوق عقب آويزان 
كرده انـــد و غذاها را زيـــر پتوهای ضخيم 
روی صندلـــی عقـــب و تـــوی صنـــدوق 

چيده اند تا از شر سرما در امان بمانند و از 
دهن نيفتند. يكی از آنها زنی است كه با 
تاكسی گوشه ای ايستاده و منتظر مشتری 
است. پرايد سبز قديمی كه به قول خانم 
يـــاری آنقدر قراضه شـــده كه نمی شـــود 
با آن مسافركشـــی كرد. با عينک آفتابی 
دور و بر را نگاه می كند و همچنان منتظر 
مشتری است. نگاهی به منو می اندازم؛ 
قيمت ها فرقی با جاهای ديگری كه ســـر 
زده ام، نمی كنـــد. يـــاری می گويـــد: »كار 

سختی است پســـرجان! غذاها را خودم 
درســـت می كنـــم امـــا از همه ســـخت تر 
فروختـــن اســـت. از ظهر می آيـــم اينجا 
می ايســـتم و تا همه را نفروشم نمی روم 
خانـــه. االن ديگـــر مثل ســـابق نيســـت، 
خيلی هـــا وارد اين كار شـــده اند و فروش 

سخت شده.«
او از ســـود كم می گويد و اينكه هر غذا 
بيشـــتر از 2 تا 3 هزار تومان ســـود ندارد و 
دائم مجبور است به قول معروف با يک 
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   افقي:
»حســـين  به كارگردانـــي  ســـريالي   - افراطـــي  شـــكاك   -1

سهيلي زاده«
2 - تيم فعلي »پوچتينو«- مأيوس

3 - دوباره كاري- خاك عهد عتيق - لوله خروج دود خودرو - درياچه استراليا
4 - جديد – بخشش ها - نوعي خار - ضمير عربي

5- طالي سياه - كميابي - شهري در غرب »خوزستان«
6 - ممكن بودن - حامي- سلسله اي سفاك در صدر اسالم

7 - حرف همراهي - از اعداد ترتيبي - قرن حافظ!- بدان شناخته مي شويم
8 - پروســـه فكـــر كـــردن بـــه نحـــوه بـــازي حريـــف و تصميمـــات او و واكنش هاي 

احتمالي اش
9 - آموخته لقمان - رسم كننده - ساكت!- آغوش

10- چوپان - كتابي نوشته »ميشائيل انده« و ترجمه كتايون سلطاني - آن سوي 
11 - پي در پي - زينت يافته – به طور ناگهاني

12 - مخترع ديگ بخار - نت آخر - كشوري در جنوب شرقي آسيا - مخفف ساو
13 - بلنداي قامت - كثرت آمد و شد - رازيانه - هرگز نه

14 - گرمابخش زمستان - تك گويي در تئاتر
»گـــروه  از  محصولـــي   -15
خودروســـازي  بهمـــن« و »ژانـــگ 
ژينـــگ« چيـــن- در يـــك جبهـــه 

مي جنگند

 عمودي:
1 - مرد خفاشـــي - اثري طبيعي و 
ديدني در شمال تهران و در مسير 

كوهنوردي دربند به توچال
2 - پالسيبو - يار عروس

3 - خداي ســـنگي - جانور دريايي 
- عواقب بد - ريشه

4 - پســـوند نســـبت - اندوهگين - 
هالوژن نمك طعام - جامه

5 - همرزم گاندي – خدمتكار مرد 
- دندان ساي

6 - ميسر - عقيده - توانايي
7 - خـــون - گوســـفند قربانـــي - 

آيين ها - زدني در موتور ماشين!
8 – پدر »روانشناسي انسان گرا«

9 - كيپ هم - طعام سفر - گلزن 
تيم »ويسل كوبه«- ضمير چهارم 
10 - هرچه باشد، دست خداست 

- درجه، مقام - قدرت
11 - دكتريـــن - گلـــي خوشـــبو - 

شخص داراي نفوذ و قدرت
12 - همچنين - گشاده - حيله هاي 
پنهانـــي - منطقـــه اي تفريحـــي و 

بازارچه مانند در انگليس
 - رياضيـــات  در  مفهومـــي   -  13
مصونيـــت در برابـــر بيماري هـــا - 
كلمه شگفتي - طايفه خرم آبادي

14 - گوشه گيري - تب مالت
15 – روســـتايي زيبـــا در »آســـتانه 

اشرفيه«- شيره درختان
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   افقي:
1 – كوكب و اختر - اتاق چاي ادارات

2 - فرمان اداري - وادار ساختن كسي به انجام كاري
3 - پوستين - نيا - زيبا چون موجودي زيبا - شيره خرما

4 - يك و دو - مرحبا - نپذيرفتن - طاليي
5 - صورتي كم رنگ - سوار - شترمرغ امريكايي

6 - مغرب - شكل و پيكر - شاه شاهان
7 - طمع، حرص - كلمه درد - فرآورده نهايي ســـوخت و ساز پروتئيني پستانداران - 

فراموشي
8 - يكي از جاذبه هاي »اردبيل« كه همه ساله گردشگران زيادي را به خود جذب مي كند 

9 - درد - خرمي، پاكدامني - خزانه دولت مغول - تذكره
10 - گلي زينتي - استخوان سر انگشت - بزرگترين كاخ سلطنتي جهان

11 - خون گيري - كاست صوتي - آموزش
12 - افسون - نام آذري - كتاب مقدس زرتشت - برهنه

13 - مايه - تالفي - قورباغه - حرف روسي
14 - نيروي فطرت - فصل گرما

15 - رؤيايي ترين مسير جنگلي ايران - شهري در 30 كيلومتري شرق »تهران«

 عمودي:
ــا برنج كه  ــ ــته گندم ي ــ 1 - پوس
ب«  ــــن  »ويتامي از  ــار  ــ سرش
ــــي  ــــب امام موس ــــت- لق اس

كاظم)ع(
ــد  ــ »محم از  ــــي  فيلم  –2
آهنگراني« )روي پرده سينما( 

- ناچار
3 - غذاي پشت پا - علفي كه 
در آب رويد - كمك رساني - 

چوب خوشبو
ــــت »بروتاين«  ــز ايال ــ 4 - مرك
ــــت - اثر  ــــم طاق ــه - ك ــ فرانس

رطوبت - مقام 
5 - جدايي كننده - تابناك - 

لنگه به لنگه
 - ــاره  ــ انب  - ــگاه  ــ چرخ  -  6

خواندني هاي  دانش آموز
7 - سوداي ناله - واژه بيزاري 
- گرو بستن - عقايد شمردني

و  ــــوش  خام ــاري  ــ بيم  -  8
خطرناك

ــــي -  ــــن قال ــيله بافت ــ 9 - وس
پذيرش سخن كسي - كشتي 

جنگي- درونمايه
ــــن  ــا گرفت ــ ب ــه  ــ ك ــــي  10 - كس
ــــري كار  ــراي ديگ ــ ــتمزد ب ــ دس
ــد - انگشت  ــ بكند - آمد و ش

نماي خلق
11 - جذب كردن، برداشتن - 

ساده لوح - خودبيني
ــــرق -  ــــي در كوير ش 12 - نگين

سفيد آذري - يكرو - طرف
13 - واحد سطح- مخصوص 
ــام  ــ ــبيه- ن ــ ــوان - ادات تش ــ بان

مردانه فرنگي
14 – پدر »ضحاك« - مؤسس 

»افشاريا«
ــــفي  ــــن كار فلس 15– مهم تري

»سارتر« - جوهر مازو
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3032و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ادارات باالی شهر، مقصد اغذيه فروشی های سیار

امید ما ، شکم گرسنه کارمندان است
محمد معصوميان

گزارش نويس

دســـتش را زيـــر پتويی كـــه روی صندلی 
عقب پهن شـــده می برد و ظـــرف غذا را 
بيرون مـــی آورد: »يک زرشـــک پلو برای 
شـــما... می شـــود 9 هزارتومـــان.« منوی 
غذاها را هم از صندوق عقب ســـمند  تر 
و تميـــزش آويـــزان كرده. قورمـــه 7 هزار 
تومان، قيمه 7 تومان، زرشک پلو 9 تومان 
و... بـــاال رفتن قيمت ها هنوز روی قيمت 
غذاهای اين فروشـــندگان خيابانی تأثير 
نگذاشته. آن طور كه ساسان می گويد يكی 
از داليل اســـتقبال مـــردم در نيمه بااليی 
شهر همين مناسب بودن قيمت هاست: 
»اينجا قيمت رستوران ها برای كارمندها 
باالست، برای همين سراغ ما می آيند.« 
آنها همه جا هستند؛ زير پل سيدخندان، 
اطراف ميدان ونک، جـــردن و گاندی. با 
چند نفر از آنهـــا در نقاط مختلف حرف 
می زنـــم تا ببينم چه شـــد كه ســـراغ اين 
شغل رفتند، آن هم با ماشين های خوب 

و گاه مدل باال.
بـــوق  صـــدای  را  گانـــدی  خيابـــان 
برداشـــته و مـــردم از اين ســـوی خيابان 
بـــه آن ســـو می دونـــد. امـــا اتومبيل های 
فروش غذا، ثابت ترين عضو اين خيابان 
هستند. گوشـــه ای پارک كرده اند و منوی 
غذاهاشـــان در باد تكان می خورد. سراغ 
زنی مـــی روم كه بـــه نظر ســـرش از بقيه 
شـــلوغ تر اســـت. صندوق 206 سفيدش 
باالســـت و دوغ و نوشابه را هم زير شيشه 
عقب رديـــف كرده. مشـــتری هايش او را 
می شناسند؛ از رانندهای تاكسی گرفته تا 

كارمندان شركت ها و اين از سالم و عليک 
گرم و درددل های كوتاه شـــان پيداســـت؛ 
از آلودگـــی هـــوا می گويند و كار و كاســـبی 
كساد. يک لحظه وسط شلوغی، تهران به 
اندازه روســـتايی كوچک می شود كه همه 

آدم هايش يكديگر را می شناسند.
از خانم ســـرمدی كه به نظر 50 ساله 
اســـت می پرسم چه شـــد كه اينجا آمد و 
كسب و كارش چطور است؟ او كه خند ه رو 
و پرانرژی است می گويد: »راستش بعد از 
فوت همسرم وارد اين كار شدم. دو سال 
پيش بود و من اولين نفری بودم كه اينجا 
ايســـتادم. آن موقـــع اين طور نبـــود و اين 
اطراف خلوت بود. راســـتش آن اوايل كه 
خدابيامرز رفت، مانده بودم با دوتا بچه 
جوان چطور از پس خرج و مخارج زندگی 
بربيايم. شـــروع كردم به پخت و پز برای 
همســـايه ها و فاميـــل. اما كم كـــم ديدم 
بازهم نمی رســـم و پول مغازه باز كردن 
هم نداشـــتم. به ذهنم رســـيد بروم يک 
گوشـــه خيابان غذا بفروشـــم. اين طرف 
و آن طـــرف زيـــاد رفتم تا دو ســـال پيش 
كه اينجـــا ثابت شـــدم و هنـــوز از جاهای 
مختلف تهران مشـــتری دارم و می آيند 

اينجا غذا می گيرند.«
او از طعـــم خانگـــی غذاهـــا تعريف 
می كند اما سختی های كار هم كم نيست. 
آن طور كه ســـرمدی می گويد شـــهرداری 
هـــر روز به آنها تذكر می دهـــد و هر روز با 
اســـترس منتظر دردســـر جديد هستند: 
»واقعيت اين اســـت اگـــر كار ديگری بلد 
بودم حتمـــاً می رفتم دنبالش اما چه كار 
كنم؟ اين كار دردسر هم زياد دارد بعضی 
روزها كلی غـــذا روی دســـتمان می ماند 

و مجبوريـــم آنقـــدر بچرخيم تـــا همه را 
بفروشيم حتی شـــده زير قيمت.« اينجا 
خبری از ون های شـــيک با نقاشـــی های 
شـــبكه های  در  تبليـــغ  و  ســـانتيمانتال 

اجتماعی نيست.
در كوچه هايـــی كه به خيابـــان اصلی 
جردن ختم می شـــود هم مثل گاندی پر 
اداری و شـــركت های  از ســـاختمان های 
كوچک و بزرگ اســـت. ســـه فروشنده با 
فاصله كمی كنار هم ايستاده اند و سرشان 
 حســـابی شـــلوغ اســـت. يـــک پـــژو 405،

 يک پرايد و يک سمند؛ هر سه تميز و برق 
انداخته، طوری كه به مشتری اين پيام را 
بفرستند كه غذاها هم با همين وسواس و 

تميزی پخته شده .
ساســـان كه يكی از آنهاســـت به نظر 
30ساله می آيد با سمند سفيد و تميزش 
زير درخت ايســـتاده و با مشتری هايی كه 
بيشـــتر آنها كارمندان شـــركت ها هستند 
شـــوخی می كند. معلوم اســـت حسابی 
خوش برخورد است. برايم از زندگی اش 
می گويـــد و از روزهايی كه بـــا اميد و آرزو و 
گرفتـــن وام توليـــدی لبـــاس راه انداخته 
بود اما به مشكل فروش خورد و كار روی 
دســـتش ماند و بدهی پشت بدهی: »راه 
ديگری نداشـــتم يا بايد فـــرار می كردم يا 
دوباره تالش می كردم. يكی از دوســـتانم 
گفت بيـــا اين كار را بكـــن، از هيچی بهتر 
اســـت. من هم شـــروع كردم و االن خدا 
را شـــكر، بعد از دوســـال دارم بی حساب 
می شوم اما بازهم می ترسم كار جديدی 
بخـــورم.  بن بســـت  بـــه  و  كنـــم  شـــروع 
فعـــاًل هميـــن كار خوب اســـت. مردم كه 

نمی توانند گرسنه بمانند.«

از  و  كار می گويـــد  از ســـختی  او هـــم 
ماه های اول كار كه مشتری نداشت چون 
مردم بـــه او اعتمـــاد نداشـــتند. با خنده 
می گويد: »آن اوايل دوتا مشـــكل داشتم؛ 
يكی اينكه به همسرم نگفته بودم اين كار 
را شروع كرده ام و او فكر می كرد دارم مواد 
جا به جا می كنم. بعد هم اينكه ماه های 
اول تا مردم بشناســـند و جا بيفتم، ضرر 
زيادی دادم. كلی غذا هر روز روی دستم 
می مانـــد امـــا آنقـــدر مانـــدم تـــا كم كم 

مشتری ها بيشتر شد.«
اســـمش  كـــه  فروشـــنده ها  از  يكـــی 
عليرضاســـت، نزديک می شود و دست 
به كمر به حرف های ما گوش می دهد و 
فكر می كند من هم می خواهم اين كار را 
راه بيندازم. عليرضا می گويد: »واقعاً كار 
سختی اســـت و اگر می خواهی اين كار را 
بكنی برو يک جای خلوت تر. اينجا ديگر 
اشـــباع شده.« بعد از اينكه متوجه دليل 
حرف هـــا می شـــود از خـــودش می گويد 
كه آشـــپزخانه ای در پايين شـــهر دارد و 
خانوادگـــی اداره اش می كنند و ماشـــين 
او در واقـــع شـــعبه ای از آنجاســـت: »ما 
چون غذای زيـــاد توليـــد می كنيم كمی 
بيشتر ســـود می كنيم. ولی واقعاً كيفيت 
غذاهای ما فرقی با رســـتوران ها ندارد و 
مـــردم بـــرای همين اســـتقبال می كنند. 
از طرفی اين شـــغل در قسمت هايی كه 
اداره و شـــركت زياد اســـت بيشـــتر مورد 
اســـتقبال اســـت مثـــل اينجـــا و ونـــک و 
سيدخندان و وليعصر، اما وليعصر هم 
خيلی خوب نيست چون آنجا پر شده از 

غذاهای ارزانقيمت.«
بحث، بين او و ساسان گرم می شود و 

از تمام حرف هايی كه فروشندگان غذا در خيابان می زنند، يک جمله در 
ذهنم می ماند. جمله ای كه شايد اين روزها از زبان همه كسانی كه بسختی 

امورات زندگی را می گذرانند شنيده باشيد: »اين كار را نكنم چكار كنم؟« 
من نمی دانم جواب اين سؤال چيست و چه كار ديگری می توانند بكنند؟ 

اما الاقل درباره غذافروش های خيابانی اين را می دانم كه آنها نه پولی 
برای اجاره مغازه دارند و نه می توانند بيكار و گرسنه بمانند

قـــران دوزار زندگـــی كنـــد. همين طور كه 
حرف می زنيم كارگری خســـته با لباسی 
نازک و صورت و دماغی ســـرخ از ســـرما 
ســـه تا زرشک پلو ســـفارش می دهد. اما 
هر چقدر كارت می كشد جواب نمی دهد 
و از جيبش اسكناس های مچاله شده ای 
در می آورد و آخر ســـر هـــم 2 هزار تومان 
كم می آيد. خانم يـــاری می خندد و روبه 
كارگر می گويد: »برو حاللت باشـــه، فقط 

يه صلوات برای روح مادرم بفرست.«
از تمـــام حرف هايـــی كـــه او و بقيـــه 
فروشندگان می زنند، يک جمله در ذهنم 
می ماند. جمله ای كه شـــايد ايـــن روزها 
از زبان همه كســـانی كه بسختی امورات 
زندگی را می گذرانند شنيده باشيد: »اين 
كار را نكنـــم چكار كنـــم؟« من نمی دانم 
جـــواب ايـــن ســـؤال چيســـت و چـــه كار 
ديگری می توانند بكنند؟ اما الاقل درباره 
غذافروش های خيابانـــی اين را می دانم 
كه نه پولی برای اجـــاره مغازه دارند و نه 

می توانند بيكار و گرسنه بمانند.

ان
ير

:  ا
س 
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اينكه دليل استقبال مردم از اتومبيل های 
فروش غذا چيست. ظاهراً حرف ساسان 
به واقعيت نزديكتر باشـــد: »اينجا چون 
قيمت غذا در رســـتوران ها بـــرای كارمند 

جماعت باالست، سراغ ما می آيند.«
زير پل ســـيدخندان هم چند ماشين 
به ســـبک متداول اين شغل، منوی غذا 
را مثـــل پرچم از صنـــدوق عقب آويزان 
كرده انـــد و غذاها را زيـــر پتوهای ضخيم 
روی صندلـــی عقـــب و تـــوی صنـــدوق 

چيده اند تا از شر سرما در امان بمانند و از 
دهن نيفتند. يكی از آنها زنی است كه با 
تاكسی گوشه ای ايستاده و منتظر مشتری 
است. پرايد سبز قديمی كه به قول خانم 
يـــاری آنقدر قراضه شـــده كه نمی شـــود 
با آن مسافركشـــی كرد. با عينک آفتابی 
دور و بر را نگاه می كند و همچنان منتظر 
مشتری است. نگاهی به منو می اندازم؛ 
قيمت ها فرقی با جاهای ديگری كه ســـر 
زده ام، نمی كنـــد. يـــاری می گويـــد: »كار 

سختی است پســـرجان! غذاها را خودم 
درســـت می كنـــم امـــا از همه ســـخت تر 
فروختـــن اســـت. از ظهر می آيـــم اينجا 
می ايســـتم و تا همه را نفروشم نمی روم 
خانـــه. االن ديگـــر مثل ســـابق نيســـت، 
خيلی هـــا وارد اين كار شـــده اند و فروش 

سخت شده.«
او از ســـود كم می گويد و اينكه هر غذا 
بيشـــتر از 2 تا 3 هزار تومان ســـود ندارد و 
دائم مجبور است به قول معروف با يک 
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
»حســـين  به كارگردانـــي  ســـريالي   - افراطـــي  شـــكاك   -1

سهيلي زاده«
2 - تيم فعلي »پوچتينو«- مأيوس

3 - دوباره كاري- خاك عهد عتيق - لوله خروج دود خودرو - درياچه استراليا
4 - جديد – بخشش ها - نوعي خار - ضمير عربي

5- طالي سياه - كميابي - شهري در غرب »خوزستان«
6 - ممكن بودن - حامي- سلسله اي سفاك در صدر اسالم

7 - حرف همراهي - از اعداد ترتيبي - قرن حافظ!- بدان شناخته مي شويم
8 - پروســـه فكـــر كـــردن بـــه نحـــوه بـــازي حريـــف و تصميمـــات او و واكنش هاي 

احتمالي اش
9 - آموخته لقمان - رسم كننده - ساكت!- آغوش

10- چوپان - كتابي نوشته »ميشائيل انده« و ترجمه كتايون سلطاني - آن سوي 
11 - پي در پي - زينت يافته – به طور ناگهاني

12 - مخترع ديگ بخار - نت آخر - كشوري در جنوب شرقي آسيا - مخفف ساو
13 - بلنداي قامت - كثرت آمد و شد - رازيانه - هرگز نه

14 - گرمابخش زمستان - تك گويي در تئاتر
»گـــروه  از  محصولـــي   -15
خودروســـازي  بهمـــن« و »ژانـــگ 
ژينـــگ« چيـــن- در يـــك جبهـــه 

مي جنگند

 عمودي:
1 - مرد خفاشـــي - اثري طبيعي و 
ديدني در شمال تهران و در مسير 

كوهنوردي دربند به توچال
2 - پالسيبو - يار عروس

3 - خداي ســـنگي - جانور دريايي 
- عواقب بد - ريشه

4 - پســـوند نســـبت - اندوهگين - 
هالوژن نمك طعام - جامه

5 - همرزم گاندي – خدمتكار مرد 
- دندان ساي

6 - ميسر - عقيده - توانايي
7 - خـــون - گوســـفند قربانـــي - 

آيين ها - زدني در موتور ماشين!
8 – پدر »روانشناسي انسان گرا«

9 - كيپ هم - طعام سفر - گلزن 
تيم »ويسل كوبه«- ضمير چهارم 
10 - هرچه باشد، دست خداست 

- درجه، مقام - قدرت
11 - دكتريـــن - گلـــي خوشـــبو - 

شخص داراي نفوذ و قدرت
12 - همچنين - گشاده - حيله هاي 
پنهانـــي - منطقـــه اي تفريحـــي و 

بازارچه مانند در انگليس
 - رياضيـــات  در  مفهومـــي   -  13
مصونيـــت در برابـــر بيماري هـــا - 
كلمه شگفتي - طايفه خرم آبادي

14 - گوشه گيري - تب مالت
15 – روســـتايي زيبـــا در »آســـتانه 

اشرفيه«- شيره درختان
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   افقي:
1 – كوكب و اختر - اتاق چاي ادارات

2 - فرمان اداري - وادار ساختن كسي به انجام كاري
3 - پوستين - نيا - زيبا چون موجودي زيبا - شيره خرما

4 - يك و دو - مرحبا - نپذيرفتن - طاليي
5 - صورتي كم رنگ - سوار - شترمرغ امريكايي

6 - مغرب - شكل و پيكر - شاه شاهان
7 - طمع، حرص - كلمه درد - فرآورده نهايي ســـوخت و ساز پروتئيني پستانداران - 

فراموشي
8 - يكي از جاذبه هاي »اردبيل« كه همه ساله گردشگران زيادي را به خود جذب مي كند 

9 - درد - خرمي، پاكدامني - خزانه دولت مغول - تذكره
10 - گلي زينتي - استخوان سر انگشت - بزرگترين كاخ سلطنتي جهان

11 - خون گيري - كاست صوتي - آموزش
12 - افسون - نام آذري - كتاب مقدس زرتشت - برهنه

13 - مايه - تالفي - قورباغه - حرف روسي
14 - نيروي فطرت - فصل گرما

15 - رؤيايي ترين مسير جنگلي ايران - شهري در 30 كيلومتري شرق »تهران«

 عمودي:
ــا برنج كه  ــ ــته گندم ي ــ 1 - پوس
ب«  ــــن  »ويتامي از  ــار  ــ سرش
ــــي  ــــب امام موس ــــت- لق اس

كاظم)ع(
ــد  ــ »محم از  ــــي  فيلم  –2
آهنگراني« )روي پرده سينما( 

- ناچار
3 - غذاي پشت پا - علفي كه 
در آب رويد - كمك رساني - 

چوب خوشبو
ــــت »بروتاين«  ــز ايال ــ 4 - مرك
ــــت - اثر  ــــم طاق ــه - ك ــ فرانس

رطوبت - مقام 
5 - جدايي كننده - تابناك - 

لنگه به لنگه
 - ــاره  ــ انب  - ــگاه  ــ چرخ  -  6

خواندني هاي  دانش آموز
7 - سوداي ناله - واژه بيزاري 
- گرو بستن - عقايد شمردني

و  ــــوش  خام ــاري  ــ بيم  -  8
خطرناك

ــــي -  ــــن قال ــيله بافت ــ 9 - وس
پذيرش سخن كسي - كشتي 

جنگي- درونمايه
ــــن  ــا گرفت ــ ب ــه  ــ ك ــــي  10 - كس
ــــري كار  ــراي ديگ ــ ــتمزد ب ــ دس
ــد - انگشت  ــ بكند - آمد و ش

نماي خلق
11 - جذب كردن، برداشتن - 

ساده لوح - خودبيني
ــــرق -  ــــي در كوير ش 12 - نگين

سفيد آذري - يكرو - طرف
13 - واحد سطح- مخصوص 
ــام  ــ ــبيه- ن ــ ــوان - ادات تش ــ بان

مردانه فرنگي
14 – پدر »ضحاك« - مؤسس 

»افشاريا«
ــــفي  ــــن كار فلس 15– مهم تري

»سارتر« - جوهر مازو
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سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3032و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وپنجم  شماره 6986
 دوشنبه  8 بهمن 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

ادارات باالی شهر، مقصد اغذيه فروشی های سیار

امید ما ، شکم گرسنه کارمندان است
محمد معصوميان

گزارش نويس

دســـتش را زيـــر پتويی كـــه روی صندلی 
عقب پهن شـــده می برد و ظـــرف غذا را 
بيرون مـــی آورد: »يک زرشـــک پلو برای 
شـــما... می شـــود 9 هزارتومـــان.« منوی 
غذاها را هم از صندوق عقب ســـمند  تر 
و تميـــزش آويـــزان كرده. قورمـــه 7 هزار 
تومان، قيمه 7 تومان، زرشک پلو 9 تومان 
و... بـــاال رفتن قيمت ها هنوز روی قيمت 
غذاهای اين فروشـــندگان خيابانی تأثير 
نگذاشته. آن طور كه ساسان می گويد يكی 
از داليل اســـتقبال مـــردم در نيمه بااليی 
شهر همين مناسب بودن قيمت هاست: 
»اينجا قيمت رستوران ها برای كارمندها 
باالست، برای همين سراغ ما می آيند.« 
آنها همه جا هستند؛ زير پل سيدخندان، 
اطراف ميدان ونک، جـــردن و گاندی. با 
چند نفر از آنهـــا در نقاط مختلف حرف 
می زنـــم تا ببينم چه شـــد كه ســـراغ اين 
شغل رفتند، آن هم با ماشين های خوب 

و گاه مدل باال.
بـــوق  صـــدای  را  گانـــدی  خيابـــان 
برداشـــته و مـــردم از اين ســـوی خيابان 
بـــه آن ســـو می دونـــد. امـــا اتومبيل های 
فروش غذا، ثابت ترين عضو اين خيابان 
هستند. گوشـــه ای پارک كرده اند و منوی 
غذاهاشـــان در باد تكان می خورد. سراغ 
زنی مـــی روم كه بـــه نظر ســـرش از بقيه 
شـــلوغ تر اســـت. صندوق 206 سفيدش 
باالســـت و دوغ و نوشابه را هم زير شيشه 
عقب رديـــف كرده. مشـــتری هايش او را 
می شناسند؛ از رانندهای تاكسی گرفته تا 

كارمندان شركت ها و اين از سالم و عليک 
گرم و درددل های كوتاه شـــان پيداســـت؛ 
از آلودگـــی هـــوا می گويند و كار و كاســـبی 
كساد. يک لحظه وسط شلوغی، تهران به 
اندازه روســـتايی كوچک می شود كه همه 

آدم هايش يكديگر را می شناسند.
از خانم ســـرمدی كه به نظر 50 ساله 
اســـت می پرسم چه شـــد كه اينجا آمد و 
كسب و كارش چطور است؟ او كه خند ه رو 
و پرانرژی است می گويد: »راستش بعد از 
فوت همسرم وارد اين كار شدم. دو سال 
پيش بود و من اولين نفری بودم كه اينجا 
ايســـتادم. آن موقـــع اين طور نبـــود و اين 
اطراف خلوت بود. راســـتش آن اوايل كه 
خدابيامرز رفت، مانده بودم با دوتا بچه 
جوان چطور از پس خرج و مخارج زندگی 
بربيايم. شـــروع كردم به پخت و پز برای 
همســـايه ها و فاميـــل. اما كم كـــم ديدم 
بازهم نمی رســـم و پول مغازه باز كردن 
هم نداشـــتم. به ذهنم رســـيد بروم يک 
گوشـــه خيابان غذا بفروشـــم. اين طرف 
و آن طـــرف زيـــاد رفتم تا دو ســـال پيش 
كه اينجـــا ثابت شـــدم و هنـــوز از جاهای 
مختلف تهران مشـــتری دارم و می آيند 

اينجا غذا می گيرند.«
او از طعـــم خانگـــی غذاهـــا تعريف 
می كند اما سختی های كار هم كم نيست. 
آن طور كه ســـرمدی می گويد شـــهرداری 
هـــر روز به آنها تذكر می دهـــد و هر روز با 
اســـترس منتظر دردســـر جديد هستند: 
»واقعيت اين اســـت اگـــر كار ديگری بلد 
بودم حتمـــاً می رفتم دنبالش اما چه كار 
كنم؟ اين كار دردسر هم زياد دارد بعضی 
روزها كلی غـــذا روی دســـتمان می ماند 

و مجبوريـــم آنقـــدر بچرخيم تـــا همه را 
بفروشيم حتی شـــده زير قيمت.« اينجا 
خبری از ون های شـــيک با نقاشـــی های 
شـــبكه های  در  تبليـــغ  و  ســـانتيمانتال 

اجتماعی نيست.
در كوچه هايـــی كه به خيابـــان اصلی 
جردن ختم می شـــود هم مثل گاندی پر 
اداری و شـــركت های  از ســـاختمان های 
كوچک و بزرگ اســـت. ســـه فروشنده با 
فاصله كمی كنار هم ايستاده اند و سرشان 
 حســـابی شـــلوغ اســـت. يـــک پـــژو 405،

 يک پرايد و يک سمند؛ هر سه تميز و برق 
انداخته، طوری كه به مشتری اين پيام را 
بفرستند كه غذاها هم با همين وسواس و 

تميزی پخته شده .
ساســـان كه يكی از آنهاســـت به نظر 
30ساله می آيد با سمند سفيد و تميزش 
زير درخت ايســـتاده و با مشتری هايی كه 
بيشـــتر آنها كارمندان شـــركت ها هستند 
شـــوخی می كند. معلوم اســـت حسابی 
خوش برخورد است. برايم از زندگی اش 
می گويـــد و از روزهايی كه بـــا اميد و آرزو و 
گرفتـــن وام توليـــدی لبـــاس راه انداخته 
بود اما به مشكل فروش خورد و كار روی 
دســـتش ماند و بدهی پشت بدهی: »راه 
ديگری نداشـــتم يا بايد فـــرار می كردم يا 
دوباره تالش می كردم. يكی از دوســـتانم 
گفت بيـــا اين كار را بكـــن، از هيچی بهتر 
اســـت. من هم شـــروع كردم و االن خدا 
را شـــكر، بعد از دوســـال دارم بی حساب 
می شوم اما بازهم می ترسم كار جديدی 
بخـــورم.  بن بســـت  بـــه  و  كنـــم  شـــروع 
فعـــاًل هميـــن كار خوب اســـت. مردم كه 

نمی توانند گرسنه بمانند.«

از  و  كار می گويـــد  از ســـختی  او هـــم 
ماه های اول كار كه مشتری نداشت چون 
مردم بـــه او اعتمـــاد نداشـــتند. با خنده 
می گويد: »آن اوايل دوتا مشـــكل داشتم؛ 
يكی اينكه به همسرم نگفته بودم اين كار 
را شروع كرده ام و او فكر می كرد دارم مواد 
جا به جا می كنم. بعد هم اينكه ماه های 
اول تا مردم بشناســـند و جا بيفتم، ضرر 
زيادی دادم. كلی غذا هر روز روی دستم 
می مانـــد امـــا آنقـــدر مانـــدم تـــا كم كم 

مشتری ها بيشتر شد.«
اســـمش  كـــه  فروشـــنده ها  از  يكـــی 
عليرضاســـت، نزديک می شود و دست 
به كمر به حرف های ما گوش می دهد و 
فكر می كند من هم می خواهم اين كار را 
راه بيندازم. عليرضا می گويد: »واقعاً كار 
سختی اســـت و اگر می خواهی اين كار را 
بكنی برو يک جای خلوت تر. اينجا ديگر 
اشـــباع شده.« بعد از اينكه متوجه دليل 
حرف هـــا می شـــود از خـــودش می گويد 
كه آشـــپزخانه ای در پايين شـــهر دارد و 
خانوادگـــی اداره اش می كنند و ماشـــين 
او در واقـــع شـــعبه ای از آنجاســـت: »ما 
چون غذای زيـــاد توليـــد می كنيم كمی 
بيشتر ســـود می كنيم. ولی واقعاً كيفيت 
غذاهای ما فرقی با رســـتوران ها ندارد و 
مـــردم بـــرای همين اســـتقبال می كنند. 
از طرفی اين شـــغل در قسمت هايی كه 
اداره و شـــركت زياد اســـت بيشـــتر مورد 
اســـتقبال اســـت مثـــل اينجـــا و ونـــک و 
سيدخندان و وليعصر، اما وليعصر هم 
خيلی خوب نيست چون آنجا پر شده از 

غذاهای ارزانقيمت.«
بحث، بين او و ساسان گرم می شود و 

از تمام حرف هايی كه فروشندگان غذا در خيابان می زنند، يک جمله در 
ذهنم می ماند. جمله ای كه شايد اين روزها از زبان همه كسانی كه بسختی 

امورات زندگی را می گذرانند شنيده باشيد: »اين كار را نكنم چكار كنم؟« 
من نمی دانم جواب اين سؤال چيست و چه كار ديگری می توانند بكنند؟ 

اما الاقل درباره غذافروش های خيابانی اين را می دانم كه آنها نه پولی 
برای اجاره مغازه دارند و نه می توانند بيكار و گرسنه بمانند

قـــران دوزار زندگـــی كنـــد. همين طور كه 
حرف می زنيم كارگری خســـته با لباسی 
نازک و صورت و دماغی ســـرخ از ســـرما 
ســـه تا زرشک پلو ســـفارش می دهد. اما 
هر چقدر كارت می كشد جواب نمی دهد 
و از جيبش اسكناس های مچاله شده ای 
در می آورد و آخر ســـر هـــم 2 هزار تومان 
كم می آيد. خانم يـــاری می خندد و روبه 
كارگر می گويد: »برو حاللت باشـــه، فقط 

يه صلوات برای روح مادرم بفرست.«
از تمـــام حرف هايـــی كـــه او و بقيـــه 
فروشندگان می زنند، يک جمله در ذهنم 
می ماند. جمله ای كه شـــايد ايـــن روزها 
از زبان همه كســـانی كه بسختی امورات 
زندگی را می گذرانند شنيده باشيد: »اين 
كار را نكنـــم چكار كنـــم؟« من نمی دانم 
جـــواب ايـــن ســـؤال چيســـت و چـــه كار 
ديگری می توانند بكنند؟ اما الاقل درباره 
غذافروش های خيابانـــی اين را می دانم 
كه نه پولی برای اجـــاره مغازه دارند و نه 

می توانند بيكار و گرسنه بمانند.
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اينكه دليل استقبال مردم از اتومبيل های 
فروش غذا چيست. ظاهراً حرف ساسان 
به واقعيت نزديكتر باشـــد: »اينجا چون 
قيمت غذا در رســـتوران ها بـــرای كارمند 

جماعت باالست، سراغ ما می آيند.«
زير پل ســـيدخندان هم چند ماشين 
به ســـبک متداول اين شغل، منوی غذا 
را مثـــل پرچم از صنـــدوق عقب آويزان 
كرده انـــد و غذاها را زيـــر پتوهای ضخيم 
روی صندلـــی عقـــب و تـــوی صنـــدوق 

چيده اند تا از شر سرما در امان بمانند و از 
دهن نيفتند. يكی از آنها زنی است كه با 
تاكسی گوشه ای ايستاده و منتظر مشتری 
است. پرايد سبز قديمی كه به قول خانم 
يـــاری آنقدر قراضه شـــده كه نمی شـــود 
با آن مسافركشـــی كرد. با عينک آفتابی 
دور و بر را نگاه می كند و همچنان منتظر 
مشتری است. نگاهی به منو می اندازم؛ 
قيمت ها فرقی با جاهای ديگری كه ســـر 
زده ام، نمی كنـــد. يـــاری می گويـــد: »كار 

سختی است پســـرجان! غذاها را خودم 
درســـت می كنـــم امـــا از همه ســـخت تر 
فروختـــن اســـت. از ظهر می آيـــم اينجا 
می ايســـتم و تا همه را نفروشم نمی روم 
خانـــه. االن ديگـــر مثل ســـابق نيســـت، 
خيلی هـــا وارد اين كار شـــده اند و فروش 

سخت شده.«
او از ســـود كم می گويد و اينكه هر غذا 
بيشـــتر از 2 تا 3 هزار تومان ســـود ندارد و 
دائم مجبور است به قول معروف با يک 
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فروردین : قدرت تشخیص و تالشهای بیش از حد شما احتماالً می تواند دوران 
خوشی را برایتان به همراه داشته باشد یا باعث پیشرفت شما در آینده نزدیک 
شود. اما فکر نکنید که دیگران رهین منت شما هستند، برای آنکه شما سعی 
نمی کنید آنچه را که یاد گرفته اید به دیگران هم بیاموزید. ذهن خودرآزاد کنید، 

تا بتوانید به هدفهای بلند مدت خود دست پیدا کنید.

اردیبهشــت : در روزهای آینده نیز فعالیتهای اجتماعی شما نسبت به قبل 
زیادتر می شود. شما دوست دارید که یک کار گروهی را شروع کنید یا خودتان 
را کامالً درگیر یک پروژه کنید. از زیاد کار کردن نترسید، فقط با خودتان عهد 
کنید که حتماً تفریح را هم وارد برنامه روزانه خود کنید. زیرا در گیر این صورت 

به زودی خسته خواهید شد.

خرداد : اگــر موضوعات اجتماعی مهم تر از کار و خانواده به نظر می رســند، 
دلیلش این اســت که شما به عقب برگشــته و دوباره اولویت های اخیرتان را 
ارزیابی می کنید. با وجود اینکه شما بر سر دوراهی قرار گرفته اید، نادیده گرفتن 
مسئولیتها به خاطر خوشی و لذت آنی کاری خطرناک است. به خاطر یک لحظه 

هیجان انگیز در مقابل زور و اجبار تسلیم نشوید.

تیر :احساسات ناراحت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که شما 
ارزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. کج خلقی نکنید، برای 
اینکه قسمتهای زایدی از زندگی شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر 
هستند. فقط به این دلیل که این موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد 

است، فکر نکیند که دوران خوشی به پایان رسیده است. 

مرداد : شــما نمی توانید هرکاری که دلتان می خواهد انجام دهید، برای اینکه 
امکان دارد امکانات تان نتوانند خیلی شما را به جلو ببرند. به جای اینکه به هر 
پیشــنهادی جواب مثبت داده و بعد فکر کنید که چگونه می توانید از پس این 
مسئولیتهای بزرگ برآیید. اهل عمل بودن بهتر از این است که در طول مسیر 

تغییر جهت بدهید.

شهریور : شــما نمی توانید آن کارهایی که مــی دانید باید انجام دهید و آن 
کارهایی که نمی دانید باید انجام بدهید را از هم تشخیص بدهید. حسی به شما 
می گوید که موقعیتی را از دســت داده اید و این موضوع باعث انگیزه شما می 
شود که شروع به جستجو کنید. شما اطالعات باارزشی را کشف می کنید که 

شما را به مسیر جدید هدایت می کنند.

مهر : شــما می توانید تحت تسلط یک افسون جادویی زندگی کنید که باعث 
می شود شما فکر کنید همه چیز عالی است، در زمانی که اصالً این گونه نیست. 
بهتر اســت که با دیدی خوش بینانه به جهان بنگرید، به خاطر اینکه روشــن 
نبودن ایده های شما به طور طیبعی می تواند بر قضاوت درست افرادی مثل شما 

سایه افکنی کند. 

آبان : شما دقیقاً می دانید که مسوولیت هایتان چیست . اما الزاماً آنها را دنبال 
نمی کنید . بخشی از مشکالت شما این است که بفهمید چقدر زمان باید برای 
جبران آن صرف کنید . اگر به دنبال معجزه باشید این انتخاب شما را سخت تر 
می کند اما واقعاً انرژی خود را هدر داده اید که حداقل بهتر از این است که برای 

انجام کارهای واقعی تان وقت صرف کنید.

آذر :شــما زمان خود را به بطالت می گذرانید، بهتر است کارهایی انجام دهید 
که برای شــما مفید باشــد نه این که از توانایی هایتان استفاده نکنید و همه 
استعدادهای شما کشف نشده باقی بماند. بهتر است تا قدرت و توان کار کردن 
را دارید از همین امروز شــروع به کار کردن کنید تا ذخیره و اندوخته ای برای 

آینده خود داشته باشید.

دی : با اینکه شما در معرض توجه همه هستید، احساس دستپاچگی می کنید. 
شما دوست ندارید دیگران به شما کمک کنند و وانمود می کنید خودتان قادر 
هستید همه کارها را انجام دهید. به محدودیتهایتان فکر کنید و تصمیم بگیرید 
که برای داشتن امنیت مالی و موفقیتهای حرفه ای از چه چیزی حاضرید چشم 

پوشی کنید. 

بهمن : در حالی که که باالخره حقیقــت کارهایی را که می خواهید به اتمام 
برسانید برایتان روشن می شــود، خوشبینی موقتی شما نیز پایدارتر می شود. 
زمانی که مجبور می شوید پروژه ای ناتمام را تمام کنید و در مراحلی از زندگی که 
هدفهایتان به تعویق می افتند، شما دچار استرس می شوید. مدتی را استراحت 

کرده و تفریح کنید.

اسفند : شــما تنها کسی نیســتید که به حقایق توجه می کند، اما وقتی در 
شرایط سخت قرار می گیرید ممکن است روشتان عوض شود. خوشبختانه شما 
می توانید جنبه مثبت هر چیزی را ببینید، حتی اگر موردی باشــد که مدتها 
برایتان دردسرساز بوده باشد. فقط فراموش نکنید که حل کردن مشکالت واقعاً 

به آن اندازه که به نظر می رسد ساده نیست. 

فروردین : قدرت تشخیص و تاشهای بیش از حد شما احتماالً می تواند دوران 
خوشی را برایتان به همراه داشته باشد یا باعث پیشرفت شما در آینده نزدیک 
شود. اما فکر نکنید که دیگران رهین منت شما هستند، برای آنکه شما سعی 
نمی کنید آنچه را که یاد گرفته اید به دیگران هم بیاموزید. ذهن خودرآزاد کنید، 

تا بتوانید به هدفهای بلند مدت خود دست پیدا کنید.

اردیبهشــت : در روزهای آینده نیز فعالیتهای اجتماعی شما نسبت به قبل 
زیادتر می شود. شما دوست دارید که یک کار گروهی را شروع کنید یا خودتان 
را کاماً درگیر یک پروژه کنید. از زیاد کار کردن نترسید، فقط با خودتان عهد 
کنید که حتماً تفریح را هم وارد برنامه روزانه خود کنید. زیرا در گیر این صورت 

به زودی خسته خواهید شد.

خرداد : اگــر موضوعات اجتماعی مهم تر از کار و خانواده به نظر می رســند، 
دلیلش این اســت که شما به عقب برگشــته و دوباره اولویت های اخیرتان را 
ارزیابی می کنید. با وجود اینکه شما بر سر دوراهی قرار گرفته اید، نادیده گرفتن 
مسئولیتها به خاطر خوشی و لذت آنی کاری خطرناک است. به خاطر یک لحظه 

هیجان انگیز در مقابل زور و اجبار تسلیم نشوید.

تیر :احساسات ناراحت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که شما 
ارزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. کج خلقی نکنید، برای 
اینکه قسمتهای زایدی از زندگی شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر 
هستند. فقط به این دلیل که این موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد 

است، فکر نکیند که دوران خوشی به پایان رسیده است. 

مرداد : شــما نمی توانید هرکاری که دلتان می خواهد انجام دهید، برای اینکه 
امکان دارد امکانات تان نتوانند خیلی شما را به جلو ببرند. به جای اینکه به هر 
پیشــنهادی جواب مثبت داده و بعد فکر کنید که چگونه می توانید از پس این 
مسئولیتهای بزرگ برآیید. اهل عمل بودن بهتر از این است که در طول مسیر 

تغییر جهت بدهید.

شهریور : شــما نمی توانید آن کارهایی که مــی دانید باید انجام دهید و آن 
کارهایی که نمی دانید باید انجام بدهید را از هم تشخیص بدهید. حسی به شما 
می گوید که موقعیتی را از دســت داده اید و این موضوع باعث انگیزه شما می 
شود که شروع به جستجو کنید. شما اطاعات باارزشی را کشف می کنید که 

شما را به مسیر جدید هدایت می کنند.

مهر : شــما می توانید تحت تسلط یک افسون جادویی زندگی کنید که باعث 
می شود شما فکر کنید همه چیز عالی است، در زمانی که اصاً این گونه نیست. 
بهتر اســت که با دیدی خوش بینانه به جهان بنگرید، به خاطر اینکه روشــن 
نبودن ایده های شما به طور طیبعی می تواند بر قضاوت درست افرادی مثل شما 

سایه افکنی کند. 

آبان : شما دقیقاً می دانید که مسوولیت هایتان چیست . اما الزاماً آنها را دنبال 
نمی کنید . بخشی از مشکات شما این است که بفهمید چقدر زمان باید برای 
جبران آن صرف کنید . اگر به دنبال معجزه باشید این انتخاب شما را سخت تر 
می کند اما واقعاً انرژی خود را هدر داده اید که حداقل بهتر از این است که برای 

انجام کارهای واقعی تان وقت صرف کنید.

آذر :شــما زمان خود را به بطالت می گذرانید، بهتر است کارهایی انجام دهید 
که برای شــما مفید باشــد نه این که از توانایی هایتان استفاده نکنید و همه 
استعدادهای شما کشف نشده باقی بماند. بهتر است تا قدرت و توان کار کردن 
را دارید از همین امروز شــروع به کار کردن کنید تا ذخیره و اندوخته ای برای 

آینده خود داشته باشید.

دی : با اینکه شما در معرض توجه همه هستید، احساس دستپاچگی می کنید. 
شما دوست ندارید دیگران به شما کمک کنند و وانمود می کنید خودتان قادر 
هستید همه کارها را انجام دهید. به محدودیتهایتان فکر کنید و تصمیم بگیرید 
که برای داشتن امنیت مالی و موفقیتهای حرفه ای از چه چیزی حاضرید چشم 

پوشی کنید. 

بهمن : در حالی که که باالخره حقیقــت کارهایی را که می خواهید به اتمام 
برسانید برایتان روشن می شــود، خوشبینی موقتی شما نیز پایدارتر می شود. 
زمانی که مجبور می شوید پروژه ای ناتمام را تمام کنید و در مراحلی از زندگی که 
هدفهایتان به تعویق می افتند، شما دچار استرس می شوید. مدتی را استراحت 

کرده و تفریح کنید.

اسفند : شــما تنها کسی نیســتید که به حقایق توجه می کند، اما وقتی در 
شرایط سخت قرار می گیرید ممکن است روشتان عوض شود. خوشبختانه شما 
می توانید جنبه مثبت هر چیزی را ببینید، حتی اگر موردی باشــد که مدتها 
برایتان دردسرساز بوده باشد. فقط فراموش نکنید که حل کردن مشکات واقعاً 

به آن اندازه که به نظر می رسد ساده نیست. 
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اسامی برندگان جدول 3815
  1ـ  مجتبی عزیزیـ  اندیمشک

2ـ  زهرا محمدیـ  قم
3ـ علی سلیمانیـ  اراک

افقي:
1. ستایشـ  نامي غیرواقعيـ  از كلمات استثناء 

2. دوام دادنـ  جمع محرمـ  سازي زهي
3. بسیارگراميـ  آفتـ  ته بندي كتاب
4. نت آخرـ  قدمـ  سرزنشـ  نفي عرب

ــهرهاي  ــبـ  ماه انداختنيـ  از ش ــبزـ  ش 5. فصل س
استان فارس

6. همسایه شماليـ  غذا خوردنـ  طالي فرنگي
7. واحد سطحـ  قلم موي درشتـ  پلـ  نوعي بستني 

چوبيـ  مثل، همتا
8. قیامتـ  روح، روانـ  اسم

9. زاريـ  نوع دوستيـ  اصل، اساس
10. هزارـ   بهرهـ  غذاي معروف به فست فود

ــیله گزیدنـ  آب ویرانگرـ  فلز چهره  11. برهنهـ  وس
ـ ساز شاكي

12. تیغ گلـ  انتقال بیماري به دیگريـ  خو گرفتن
ــدـ   ــندـ  عقای ــرادر باش ــر دو ب ــه همس 13. دو زن ك

نیرو،توانایيـ  ستاره دنباله دار معروف
ــاهنامهـ   ــان ش ــيـ  از پهلوان ــدـ  گردهم آی 14. مانن

جدید
15. بویژه، بخصوصـ  صومعهـ  با هم نسبت داشتن

ــاالد  ــان به دنیا آمدنـ  اتاق بزرگـ  نوعي س 16. زم
مشهور

17. فربهي، چاقيـ  مستاجرـ  عقیده

عمودي:
1. بحرانيـ  شكوفه نارنجـ  ننر

ــريـ  از توابع خوش  ــاي درس خواندنـ  پیامب 2. ج
آب و هواي گیالن

3. معاون دادستانـ  هالك شدنـ  استان سه گانه
4. من وشماـ  حیوان حیله گرـ  لوله تنفسيـ  دست

ــوي پرخاصیتـ  نظیر،  ــزمـ  قرمزـ  بدب ــد و ع 5. قص
مانند

6. سرسراـ  نامي براي مردانـ  ولي، ولیكن
7. تكرار حرفـ  مردهـ  ساعد، بند دستـ  خانهـ  حرف 

فاصله
8. دوستدارـ  سدرـ  دربان

9. تاالرـ  سرزمین ماتادورهاـ  همراه پیله هم آید
10. ماشین كشاورزيـ  لغزندهـ  بخشي از پا

ــهـ  از میوه هاـ   ــهري در فرانس ــوـ  چاه جهنمـ  ش 11. عم
باران اندك

ــگـ   ــبیه س ــوري درنده و مردار خوار ش ــاهـ  جان 12. م
ایتالیاي باستان

13. نموـ  موي بلندـ  مال، دارایيـ  سرنیزه

حرف )  ا ( 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
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ــهر پیامبر)ص(ـ   ــق، كرجيـ  ش ــن آذريـ  قای 14. زمی
زایوترسان قدیم

15. فرزندانـ  كشتي جنگيـ  كنترل و بازرسي حاكمیت 
بر فعالیتهاي خاصه فرهنگي

ــهرهاي اصفهانيـ  حبوبي  ــیارـ  از ش ــاي گل بس 16. ج
پرمصرف

17. جادهـ  پیش درآمد مطلبي یا انجام كاريـ  خالي

رمز جدول این هفته: یکی ازفیلمهای ماندگار سینمای ملی است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 12 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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اسامی برندگان جدول 3815
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افقي:
1. ستایشـ  نامي غیرواقعيـ  از كلمات استثناء 

2. دوام دادنـ  جمع محرمـ  سازي زهي
3. بسیارگراميـ  آفتـ  ته بندي كتاب
4. نت آخرـ  قدمـ  سرزنشـ  نفي عرب

ــهرهاي  ــبـ  ماه انداختنيـ  از ش ــبزـ  ش 5. فصل س
استان فارس

6. همسایه شماليـ  غذا خوردنـ  طالي فرنگي
7. واحد سطحـ  قلم موي درشتـ  پلـ  نوعي بستني 

چوبيـ  مثل، همتا
8. قیامتـ  روح، روانـ  اسم

9. زاريـ  نوع دوستيـ  اصل، اساس
10. هزارـ   بهرهـ  غذاي معروف به فست فود

ــیله گزیدنـ  آب ویرانگرـ  فلز چهره  11. برهنهـ  وس
ـ ساز شاكي

12. تیغ گلـ  انتقال بیماري به دیگريـ  خو گرفتن
ــدـ   ــندـ  عقای ــرادر باش ــر دو ب ــه همس 13. دو زن ك

نیرو،توانایيـ  ستاره دنباله دار معروف
ــاهنامهـ   ــان ش ــيـ  از پهلوان ــدـ  گردهم آی 14. مانن

جدید
15. بویژه، بخصوصـ  صومعهـ  با هم نسبت داشتن

ــاالد  ــان به دنیا آمدنـ  اتاق بزرگـ  نوعي س 16. زم
مشهور

17. فربهي، چاقيـ  مستاجرـ  عقیده

عمودي:
1. بحرانيـ  شكوفه نارنجـ  ننر

ــريـ  از توابع خوش  ــاي درس خواندنـ  پیامب 2. ج
آب و هواي گیالن

3. معاون دادستانـ  هالك شدنـ  استان سه گانه
4. من وشماـ  حیوان حیله گرـ  لوله تنفسيـ  دست

ــوي پرخاصیتـ  نظیر،  ــزمـ  قرمزـ  بدب ــد و ع 5. قص
مانند

6. سرسراـ  نامي براي مردانـ  ولي، ولیكن
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13. نموـ  موي بلندـ  مال، دارایيـ  سرنیزه

حرف )  ا ( 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.
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جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3815 
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زایوترسان قدیم

15. فرزندانـ  كشتي جنگيـ  كنترل و بازرسي حاكمیت 
بر فعالیتهاي خاصه فرهنگي

ــهرهاي اصفهانيـ  حبوبي  ــیارـ  از ش ــاي گل بس 16. ج
پرمصرف

17. جادهـ  پیش درآمد مطلبي یا انجام كاريـ  خالي

رمز جدول این هفته: یکی ازفیلمهای ماندگار سینمای ملی است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 12 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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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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همخانههمخانه
3 هفته آگهی در 

نیازمندی های پیوند 
 فقط 20 دالر 
تلفن تماس:

604-921-4726 

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

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

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

   0201-۹4۹-604  و  604-700-۵61۵  

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط 20 دالر 
تلفن تماس:  604-921-4726

نظافت  حیاط و باغچه،
منزل و کارهای آشپزی،
نگهداری از سالمند و 

کودک شما
توسط بانو باتجربه ایرانی

2۳6-۸۸۹-۸0۳۹
۱50۹

جویایکارجویایکار
تمیز کردن ناودان 

Gutter Cleaning
60۴-600-۸۹۹6

»یاسین« ۱5۱۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به یک همخانه 
در شهر کوکیتام

 نیازمندم.
۱50۸ 60۴-۳6۸-۷۹۹5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1509

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 


