
سال 26 شماره ۱506جمعه 21 آذر ۱۳۹۹

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

دندانپزشک خانواده 
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

صـرافی حافظصـرافی حافظ
سرویس برتر

Tel: 604-984-4445
Fax: 604-984-4448
www.hafezfx.com
info@hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave., North Vancouver

پرداخت آنالین
از طریق کلیه کارت های 

عضو شبکه شتاب

Vol. 26 Issue1506 Friday December 11, 2020

778-558-8272

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933604-817-9933

فروزان یزدان

www.88westrealty.com

Licensed Property Manager

Are You Readinag This?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726 

این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

دفتر حقوقی  هـما یحـیوی
وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی )طالق(

604-620-9598
info@yalaw.ca

(US Waiver( جهت رفع ممنوعیت به آمریکا
و کانادا با ما تماس بگیرید.

Issue No. 

1506

از اواسط هفته آینده 
واکسیناسیون در کانادا آغاز خواهد شد

سرلشکر دنی فورتن، مسئول عملیات 
توزیع و تزریق واکســن کووید۱۹ در 
کانادا گفــت از روز جمعه بارگیری و 
حمل نخســتین محموله واکسن های 
فایزر با یخچال های ویژه آغاز شــده  و 
انتظار می رود واکسن ها از روز دوشنبه 
در مراکز توزیع در سراسر کشور برای 
انجام فرآیند آماده ســازی در دسترس 

باشد.
فرآینــد آماده ســازی کــه 2۴ تا ۳6 
ســاعت زمان الزم دارد شامل کاهش 
درجه حرارت نگهــداری و ادغام مواد 
باهم اســت که محلول واکسن پس  از 

آن تا پنــج روز در دمای 2 تا ۸ درجه 
سانتی گراد قابل نگهداری است. با این 
حساب احتماالً واکسیناسیون در کانادا 
از اواسط هفته ی بعد یعنی حدود ۱5 

دسامبر آغاز خواهد شد.
اولیــن گروهی که در کانادا  واکســن 
را دریافــت خواهند کــرد کارمندان و 
هستند،  سالمندان  خانه های  ساکنان 
ســالمندان باالی ۸0 سال و کارمندان 
بخش ســامت در اولویت بعدی قرار 

دارند.
طبق جدول زمان بندی واکسیناسیون 
که روز پنج شــنبه  منتشر شده است، 

در دو هفتــه  باقیمانــده ســال، ۱25 
هزار کانادایی و تا پایان ماه مارچ سال 
بعد حدود ســه میلیــون کانادایی که 
هشت درصد جمعیت کشور را تشکیل 

می دهند، واکسیناسیون خواهند شد.
سپس در ســه ماهه  دوم و قبل از آغاز 
تابســتان، نیمی از جمعیت کشــور 
واکسن کووید۱۹ دریافت خواهند کرد 
و برنامه ریزی شده تا در انتهای سپتامبر 
ســال 202۱، همــه  جمعیــت کانادا 

واکسینه شده باشند.
آمار مبتایان بــه کووید-۱۹ کماکان 
در استان بریتیش کلمبیا رو به افزایش 

اســت و وضعیت اضطراری تا روز 22 
دســامبر تمدید شده است. دکتر بانی 
هنری و ســایر مقام های ارشد پزشکی 
استان از شهروندان درخواست کرده اند 
تا با رعایــت توصیه های پزشــکی و 
پوشــیدن ماسک  همچنان  از ماقات 
با افرادی که خــارج از دایره بافاصله 
نزدیکان شان هستند خودداری کنند.  

این قوانین ســخت گیرانه در آســتانه 
تعطیات کریسمس و سال نو وضع شده 
است تا شــهروندان اســتان بریتیش 
کلمبیا را به ماندن در خانه تشویق کند.
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هر جمعه منتشر می شود

جمشید برزگر

شایعه وخامت حال آیت اهلل خامنه ای 
چند روز پیش در یک اکانت توییتری 
مطرح شــد، اما گویا آن چنان افکار 
عمومی تشنه شنیدن »خبر مرگش« 
بود که این شــایعه به سرعت سر از 
رســانه ها در آورد. محمد اهوازی در 
اکانــت توییترش نوشــته بود وضع 
سامت آیت اهلل علی خامنه ای وخیم 
اســت و او قدرت را فرزندش مجتبی 
واگــذار کرده. در قدم اول این توییت 
بازتــاب چندانی نداشــت اما پس از 
تایید آن توسط نیوزویک با استقبال 
در شبکه های اجتماعی فارسی زبان و 

واکنش های زیاد مواجه شد.
ظاهرا »خبر مرگ« آیت اهلل خامنه ای 
خبری مطلوب نه فقط برای مخالفان 
و منتقدان جمهوری اسامی،که چه 
بســا برای موافقان و چشم انتظاران 
جانشــینی  و در یک کام  یک خبر 

خوب برای همه است.

ناامید از اصالح، به امید مرگش

بیش از چهل ســال است که بخشی 
از مردم ایران از طرق مختلف ســعی 
در اصاح جمهوری اسامی داشتند، 
به وســیله شــرکت انتخابات، ایجاد 
یا احیــای نهاد های مدنــی، تحریم 
انتخابات، تاســیس روزنامه، نوشتن 
کتاب و… ؛ تمامی این ســنگ ها اما 
به در بســته خورد و حتی گام به گام 
جمهوری اسامی به رهبری آیت اهلل 
خامنه ای در تضاد با خواست حداقل 
بخش چشمگیری از مردم پیش آمد و 
موجب آن شد که با »زندگی نرمال« 

فاصله بیشتری پیدا کنند.
مردم به جان آمده از »اصاح نشدن«، 
حداقل ســه  بار طی ده سال گذشته 
به صورت سراسری به خیابان ها آمدند 
تا فریاد اعتراضشــان را بدون پرده  و 
مســتقیم به گوش شخص اول نظام 
برسانند، اما جواب اعتراضات خیابانی 
و علنی این خیل بــه جان آمده نیز 

گلوله بود و زندان و سرکوب.
آن هایی که سال هاست ناامید از ایجاد 
تغییر، تنها سعی می کنند فاصله شان 
را با مشــت آهنین رهبر جمهوری 
اســامی حفظ کنند، طبیعی است 
که آخرین امیــد را در مرگ آیت اهلل 
خامنه ای ببینند؛ مرگ رهبری که ۳۱ 
سال است قبای والیت فقیه را برتن 
کرده تا صاحب یکی از طوالنی ترین 

حکومت ها در دوران مدرن باشد.
بدیهی اســت از میان رفتن آیت اهلل 
خامنــه ای و ایجــاد احتمالی بحران 
جانشــینی مفری است که منتقدان 
و مخالفان جمهوری اسامی سخت 
به آن چشــم دوخته انــد؛ مخصوصا 
آن هایــی کــه معتقدنــد درگیری 
احتمالی مدعیان جانشینی می تواند 
به نفع نیروهای تحول خواه باشد. از آن 
روزی که رهبر فعالی از کرسی خافت 
برخیزد تا زمانی که رهبر بعدی بتواند 
قبای »معصومیت« و »نقد ناپذیری« 
را بر تن کند، همان فاصله ای است که 
حتی بخشی از اصاح طلبان  هم به آن 
چشم دوخته اند و برای »ایفای نقش 
در روز واقعه« حاضر هستند چه بسا 
پی هرگونه خفتی را به جان بخرند تا 

فقط در چارچوب باقی بمانند.

»خبر مرگش«
 شایعه ای که آرزوی خیلی هاست

سولماز ایکدر )سایت زیتون(

به کرسی  امید جانشــینان  چشم 
قدرت

آیت اهلل خامنه ای در پنجاه ســالگی 
به رهبری جمهوری اسامی رسید، 
ســنی که در چارچــوب حوزه های 
علمیه جوان ارزیابی می شود اما این 
موضوع باعث نشــده بود نزدیکان به 
اریکه قدرت برای کســب آمادگی به 
منظور ایفای نقش پــس از مرگ او 

تاش نکنند.
از هاشمی رفســنجانی که سال های 
پایــان عمرش امیدوار بــود بماند تا 
بتواند در جلسه ویژه مجلس خبرگان 
رهبری پس از مرگ آیت اهلل خامنه ای 
تاثیر گذار باشــد؛ تا مهدوی کنی و 
هاشمی شــاهرودی که حتی قبای 
جانشینی آیت اهلل خامنه ای را »پرو« 

کرده بودند اما پیش از او مردند.
تعدادی دیگر از مدعیان جانشینی نیز 
بودند بر اثــر روابط پیچیده حاکم بر 
ساختار نظام جمهوری اسامی یکی 
پــس از دیگری حذف شــدند مانند 
صادق آملی الریجانی. حال جانشینان 
بالقــوه آیت اهلل خامنــه ای نگران آن 
هستند که مبادا به سرنوشت یکی از 

این دو گروه مبتا شوند.
ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه ای که 
در صدر لیست نامزدهای جانشینی 
رهبر فعلی جمهوری اسامی هستند، 
بی صبرانه مشتاقند که صاحب صندلی 
زودتر از روی آن برخیزد تا جای برای 

آنان باز شود.
از سوی دیگر بخشــی از بدنه جوان 
اصولگرایان از »مماشات رهبر فعلی 
جمهوری اســامی« خسته شده اند؛ 
مخالفت آیت اهلل خامنه ای با استیضاح 
حسن روحانی، حمایت او از مذاکرات 
هســته ای، ممانعــت او از »انتقــام 
سخت« مطلوب این هواداران پرشور 
پس از ترور قاسم سلیمانی و محسن 
فخری نژاد و … همــه و همه باعث 
ناامیدی این جوانان »آتش به اختیار« 

از »امام خامنه ای« شان شده است.
آنان نیز بدشــان نمی آید که هرچه 
زودتر جانشــین با »صابت تری« بر 
اریکه قدرت تکیه زند. به همین دلیل 
بود که طی ســه روز گذشته بیش تر 
از تمرکز بر تکذیب خبر وخامت حال 
رهبر جمهوری اسامی بدنه »جوان 
انقابی« به بحث بر ســر جانشــین 
احتمالــی او در گعده های خصوصی 

می پرداختند.

جهانی خــوب،  فــارغ از آیت اهلل 
خامنه ای

خبر مرگ آیت اهلل خامنه ای نه فقط 
برای مردم و جناح های مختلف قدرت 
در ایران که بــرای مردم منطقه نیز 

خبری مهم است.
انتشار خبر وخامت حال او به سرعت 
از ســوی فعالین رسانه ای کشورهای 
عرب منطقه، ترکیه و اسرائیل مورد 
استقبال قرار گرفت؛ در حقیقت شاید 
بتوان گفت خبر مــرگ او از معدود 
خبرهایی است که تمامی منطقه را 
به یک اندازه تحت تاثیر قرار می دهد.

از یک سو »محور مقاومتی«ها هستند 
که می ترســند بدون وجود آیت اهلل 
خامنه ای و ایده  »گسترش حکومت 
شــیعه از دریــای عمان تــا دریای 
نداشــته  دیگر حامی  مدیترانه «اش 
باشد، از سوی دیگر ملت های به جان 
آمده از جنگ و آشــوب امیدوارند در 
پی غروب ایده محور مقاومت بعد از 
مرگ آیت اهلل خامنه ای نفسی راحت 

بکشند.
جهان غرب نیز ترجیــح می دهد با 
رهبری بر ســر میز مذاکره بنشیند 
کــه تمامی خــود را در تضاد با نظم 
جهانی تعریف نکرده باشــد. در طی 
دوران زعامــت آیــت اهلل خامنه ای از 
شــعارها و آمال های انقاب سال 5۷ 
تنها »مرگ بر آمریکا«ست که باقی 
مانده، چنین رهبری حتی اگر بر اثر 
فشارهای ناشی از تحریم ناچار شود 
تن به مذاکره بدهد، در اولین فرصت 

زیر میز می زند، کما اینکه زد.
امــا رهبر جدیــد، به خصــوص در 
سال های اول پس از برتن کن قبای 
والیت فقیه، ممکن است ساده تر تن 
به مذاکره بدهد و بر مفاد آن پای بندتر 

باقی بماند.
خبر وخامت حــال آیت اهلل خامنه ای 
ایــن بار هم تکذیب شــد، اما دیری 
نیست که چنین خبری تکذیب نشود 
و بــا توجه به فضایی که این چندروز 
در شبکه های اجتماعی و جمع های 
خصوصی تر ایرانیــان حامی، منتقد 
و مخالف جمهوری اســامی حاکم 
بود، یک ملت از شــنیدن آن شــاد 
خواهند شد؛ همچون بخشی از مردم 

کشورهای منطقه و دنیای غرب.

»اعدام« نام دیگر »ترور«
 در جمهوری اسالمی است

شــیوه اطاع رســانی در باره تایید حکم اعدام روح اهلل زم، 
مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، تازه ترین نمونه ای اســت که 
نشان می دهد تصمیمات و احکام دستگاه قضایی جمهوری 

اسامی تا چه اندازه سیاسی و غیرحقوقی است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسامی گفته است دیوان 
عالی کشــور حکم اعدام روح اهلل زم را حدود یک ماه پیش 
تایید کرده است. یعنی حکمی که به شکل برگشت ناپذیری 
به زندگی و مرگ یک شهروند مربوط می شود، با وجود همه 
حساسیت هایی که در مورد صدور احکام اعدام برای فعاالن 
سیاسی پدید آمده، از نظر دستگاه قضایی آن قدر مهم نبوده 
است که نه تنها به اطاع افکار عمومی، بلکه حتی به اطاع 

وکیل مدافع و خانواده متهم رسانده شود.
اما آیا دیوان عالی کشور، واقعا حکم اعدام روح اهلل زم را یک 
ماه پیش تایید کرده بود؟ جواب درست و دقیقی برای این 
سوال وجود ندارد، اما آخرین خبرها در این زمینه به حدود 

سه ماه پیش مربوط می شود.
در شــهریور ماه، درســت در اوج واکنش ها به اعدام نوید 
افکاری، احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور، از 
رسیدگی به حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه انقاب 

برای روح اهلل زم خبر داد.
در آن زمان، پس از آنکه بسیاری از رسانه ها به نقل از رییس 
دیوان عالی کشــور اعام کردند که این دیوان حکم اعدام 
آقای زم را تایید کرده است، مرکز رسانه قوه قضاییه، چنین 
خبری را تکذیب و اعام کرد مرتضوی مقدم اظهار نظری 

پیرامون رد یا تایید حکم این پرونده نداشته است.
در همان زمان دبیر دریابیگی، وکیل روح اهلل زم نیز تاکید 

کرد که هنوز رأی نهایی موکلش به او اباغ نشده است.
در پی صحبت های روز سه شنبه سخنگوی قوه قضاییه نیز 
نه وکیل و نه خانواده روح اهلل زم از دریافت تایید حکم اعدام 

او سخن نگفته اند.
مسائلی از این دست، بخشی از اتفاقات و روندهای جاری در 
نهادی است که اکنون در دورترین فاصله خود با خواست 
تاریخی ملت ایران برای تشــکیل قوه قضاییه مســتقل و 
رسیدن به عدالت از انقاب مشروطه به این سو قرار گرفته 

است.
پرونده روح اهلل زم، یکی از صدها و هزاران پرونده ای است که 
رسیدگی به آنها به طور کامل تابعی از معادالت و مناسبات 
سیاسی بوده است و در آنها ابتدایی ترین حقوق متهمان و 
آیین دادرسی مصوب خود جمهوری اسامی هرگز رعایت 
نشده است. در پرونده زم، همچون بسیاری از پرونده های 
دیگر، جرم و نه اتهام، پیشاپیش و قبل از برگزاری دادگاه از 
سوی حاکمیت و رسانه های وابسته به آن اعام شده بود. 
مقایسه اتهامات و یا از نگاه حاکمیت جرم فعاالن سیاسی 
و مدنی در پیش و پس از برگزاری دادگاه نشــان می دهد 
که در اکثریت قریب به اتفاق این پرونده ها، ظاهرا نیازی به 
دادگاه نبوده و همان اتهامات پذیرفته شده و مبنای صدور 
احــکام مجازات قرار گرفتــه؛ مجازات هایی که به آنها نیز 
پیشتر در اظهارات مقامات رسمی قضایی، امنیتی، سیاسی 

و نظامی پرداخته شده است.
به این ترتیب،، نقض حقوق متهم و نزدیکان او حتی قبل 
از بازداشــت آغاز می شــود و در روند بازجویی، برگزاری 
دادگاه های غیرعلنی و بدون هیات منصفه، ندادن دسترسی 
به وکای مدافع یا حتی مجازات آنان، و حتی زمان اجرای 

حکم ادامه می یابد.
در مورد احکام اعدام وضعیت بدتر است و سواالتی جدی 
حتی در باره ماهیت این قتل های حکومتی و نام درســت 

آن وجود دارد.
هرچند روند لغو مجازات اعدام در جهان روبه گسترش بوده، 

اما این حکم هنوز در قوانین بسیاری دیگر از کشورها وجود 
دارد، هرچند وجود مجازات اعدام در قوانین، لزوما به عنای 

صدور و اجرای آن نیست.
جمهوری اسامی ایران، در کنار چین و عربستان سعودی، 
باالترین میزان اعــدام در جهان را دارند. هرچند نهادهای 
حقوق بشــری و مخالفان مجازات اعــدام، این اعدام ها را 
محکوم می کنند، اما این اعدام ها، بنابه تعریف، تنها و صرفا 
بــه یک دلیل از دیگر قتل هایی کــه یک حکومت یا یک 
گروه یا فرد انجام می دهد متفاوت اســت: چنین مجازاتی 
و مصادیق جرم هایی که برای آن مجازات اعدام پیش بینی 
شــده در قانون آمده است و نباید منوط و مشروط به نظر 
و دیدگاه یک فرد، یک محفل و گروه، یک جناح سیاســی 
و یا حکومت باشــد و یا از آن همچون ابزاری برای حذف و 

سرکوب رقیب و مخالف و منتقد استفاده شود.
بنابراین، اگر در هر مرحله، قانون و آداب اجرای آن نادیده 
گرفته شود، به طور خودکار و طبیعی، کشتن فرد نمی تواند 
مصداق »اعدام« همچون مجازاتی پیش بینی شده در قانون 
قلمداد شــود. این قتل     ها، بنابه ماهیتشان باید قتل عمد 

حکومتی و یا ترور دانسته شود.
به عنوان مثال، فرض کنید گروهی که از پیش روح اهلل زم را 
»مفسد فی االرض« و مستوجب اعدام دانسته بود، موفق به 
ربودن و بازداشت و دادگاهی کردن او نمی شد و در شرایطی 
قرار می گرفت که مرگ او را برای خود ضروری و یا سودمند 
بداند. بنابراین، دســت به کار می شد و او را مثا در فرانسه 
می کشــت. نام این قتل تحت هیچ شرایطی اعدام نیست، 

ترور است.
این دقیقا همان اتفاقی اســت که برای بسیاری از فعاالن 
سیاســی مخالف جمهوری اســامی در اروپا افتاده است: 
کســانی مثل دکتر شــاپور بختیار، عبدالرحمن برومند، 
عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، فریدون فرخزاد و...

حال فرض کنید که این قربانیان، به جای آنکه در کشوری 
اروپایی ترور شوند، ربوده می شدند، در جمهوری اسامی به 
زندان می افتادند، در دادگاهی پشت درهای بسته محاکمه 
و مجبور به اعترافات تلویزیونی می شدند و سپس به قتل 
می رسیدند. در این حالت نیز، هیچ یک از پیش شرط های 
اجرای قوانین مربوط به مجازات اعدام رعایت نشده است. 

بنابراین، عما ماهیت این قتل ها یکسان و همسان است.
درست به همین دلیل است که وقتی کمیته اعدام و مجازات 
گروه و محفل و سازمانی، چه مافیایی و چه سیاسی، تصمیم 
به کشــتن کسی در یک کشور یا کشوری دیگر می گیرد، 
حتی اگــر نخواهد اقدام خود را ترور بنامد، از اصطاحاتی 

مانند »اعدام انقابی« و... بهره می گیرد.
امــا آنچه ماجرا را پیچیده و خطرناک می کند این اســت 
که اکنون یــک حکومت، همان نقش گــروه و محفل را 
ایفا می کند. در چنین شرایطی، مجازات هایی مانند اعدام 
کاربردی دوگانه دارند، از یک ســو حذف مخالف را هدف 
می گیرند و از سوی دیگر، ابزار فشاری قوی محسوب می 
شوند که در امتیازگیری های داخلی و خارجی از آن استفاده 

می شود.
برای داشــتن این میزان از »انعطــاف«، عدم پایبندی به 
قوانینی که حتی خود آن را وضع کرده اند، ضرورت مطلق 
دارد. به همین دلیل اســت که بســته به شرایط سیاسی، 
اجتماعی و یا حتی بین المللی، و منافع گروه حاکم، زمان 
صدور و اجرای چنین احکامی کاما متغیر و وابســته به 
تحوالتی اساســا غیرحقوقی است و آنچه که البته در این 

میان، اهمیتی ندارد جان شهروندان است.
این گونه است که طناب های دار در جمهوری اسامی مدام 

به دنبال گردن می گردند.

فرض کنید گروهی که از پیش روح اهلل زم را »مفسد فی االرض« و مستوجب اعدام دانسته بود، موفق به ربودن 
و بازداشــت و دادگاهی کردن او نمی شد و در شرایطی قرار می گرفت که مرگ او را برای خود ضروری و یا 
سودمند بداند. بنابراین، دست به کار می شد و او را مثال در فرانسه می کشت. نام این قتل تحت هیچ شرایطی 

اعدام نیست، ترور است.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

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

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

درای وال
مسکونی کردن زیرزمین

 لوله کشی و برق
نقاشی ساختمان

انواع پرده
www.HomeFloorDecor.ca

واکسن کووید-۱۹ ساخت فایزر در کانادا تاییدیه مصرف گرفت 
همه آنچه باید درباره واکسن های فایزر و مدرنا بدانیم

نخستین واکسن کووید-19 برای استفاده در کانادا تایید شد. واکسنی که در آزمایشگاه های بیو-ان-تک و فایزر 
تولید شــده و هفته گذشــته به صورت اضطراری در بریتانیا مراحل تایید را طی کرد. پس از طی شدن مراحل 
آزمایشی با نتیجه امیدوارکننده، انتظار می رود واکسن شرکت مدرنا هم به زودی وارد چرخه واکسیناسیون شود. 

این دو واکسن در میان چند واکسن تولیدی هستند که از سوی دولت کانادا پیش خرید شده اند.

وزارت بهداشت کانادا با انتشار بیانیه ای 
در این رابطه گفت: وزارت بهداشــت 
کانادا واکسن کووید۱۹ شرکت فایزر 
– بیوتــک را از نظر ایمنی و کیفیت 
تایید و مطابق با استانداردهای کانادا 

می داند.
مشاور پزشکی ارشد بهداشت کانادا، 
دکتر سوپریا شارما، نیز ضمن حضور 
در یک نشســت خبری این تصویب 
را “یک نقطه عطــف مهم در مبارزه 
بــا کووید۱۹ و تاش هــای ما برای 
دسترســی هر کانادایی به واکسن” 
خواند و گفت ایــن تصویب را ثمره 
فعالیتهای گسترده طیف وسیعی از 

متخصصان عنوان کرد.
وی افزود: ما نتیجه گرفتیم که شواهد 
محکمــی وجود دارد که نشــان می 
دهد فواید واکســن بیش از خطرات 

آن است.
ما می دانیم که حتی بهترین واکسن 
ها نیز در صورتی موثر خواهند بود که 
مردم به آنها اعتماد کنند و در نهایت 

با دریافت آنها موافقت کنند.
بخــش مهمــی از اعتماد ســازی 
گشودگی و شفافیت است، اطمینان 
از اینکه مردم هرچه بیشتر اطاعات 
دارند، برای کمک به آنها در تصمیم 
گیری آگاهانه برای خود و کسانی که 

از آنها مراقبت می کنند، است.
همزمان وزارت بهداشت کانادا در طی 
بیانیه ای گفت: کانادایی ها می توانند 
مطمئن باشند که روند بازبینی دقیق 
بوده اســت چراکه ما سیســتم های 

نظارتی قوی داریم.
در این بیانیه ای آمده است که وزارت 
بهداشــت کانادا و مرکز بهداشــت 
عمومی پس از ورود واکسن به بازار، 
از نزدیک بر ایمنی آن نظارت می کند 
و در صورت شناسایی هرگونه نگرانی 
درباره ایمنی، از انجام اقدام های الزم 

دریغ نخواهد کرد.
 اکنون که فرآیند واکسیناسیون در 
دیــدرس قرار گرفته، ممکن اســت 
سواالتی درباره این واکسن ها داشته 
باشــید. مثا اینکه تــا چه حد موثر 
اســت؟ اثرات جانبی آن چیســت؟ 
ایمنی ایجاد شده در بدن تا چه مدت 
طول می کشد؟ و چه زمانی نوبت به 
شما خواهد رسید تا واکسن را دریافت 

کنید؟

قدرت تاثیر واکسن های فایزر و مدرنا 
تا چه است؟

به گزارش سی بی سی، شرکت فایزر 
نتیجه آزمایشات  نوامبر  در هجدهم 
فاز سوم واکسن خود را منتشر کرد که 
نشان می داد این واکسن تا ۹5 درصد 
در ایجاد ایمنی در مقابل کووید-۱۹ 
موفق اســت. نتایج آزمایشات بعدی 
مشخص کرد که قدرت تاثیر واکسن 

فایزر ممکن است ۹0 درصد باشد.
مدرنا اطاعات آزمایش های فاز سوم 

واکســن خود را در روز سی ام نوامبر 
منتشــر کرد که نشــان می داد این 
واکســن تا ۹۴ درصد در جلوگیری 
از  کووید-۱۹ موثر است. این نتیجه 
در آزمایشات بعدی به همین ترتیب 

تکرار شد.
تحلیل  هر دو واکســن از سوی یک 
آزمایشگاهی  داده های  مستقل  ناظر 
انجام شده اســت. در این آزمایشات 
میزان تاثیر واکســن بر روی افرادی 
که دوز دارویی و غیردارویی )پاسیبو( 
دریافت کرده بودند مورد تحلیل قرار 

گرفت.
داوطلبان در هر دو آزمایش دوز دوم 
واکســن را با فاصله 2۸ روزه دریافت 

کرده اند.
مدرنــا می گویــد کــه از ۱۹6 مورد 
گسترده  آزمایشــات  در  کووید-۱۹ 
در ایــاالت متحده، ۱۸5 فــرد دوز 
غیردارویــی یــا پاســیبو دریافت 
کرده اند، و واکسن واقعی تنها به ۱۱ 
نفر تزریق شده. تنها کسانی که در این 
آزمایش بیمار شده اند – ۳0 نفر، که 
یک نفر از میانشان جانش را از دست 
داده – دوز غیردارویی دریافت کرده 
بودند. فایزر می گویــد از ۱۷0 مورد 
آزمایش شــده، تنهــا ۸ نفر در گروه 
دارویی بیمار شده اند، و تنها یک مورد 

آن شدت باالیی داشته است.
فایزر می گوید وقتی تحلیل ها به پایان 
برسد، اطاعات و داده های به دست 
آمده را در اختیار مجات علمی قرار 
خواهد داد. با این حال، تا کنون هیچ 
کدام از این شرکت ها نتیجه آزمایشات 
خود را منتشــر نکرده اند و نتایج در 
مجات علمی نیز بررســی یا منتشر 

نشده است.
واکســن ها در افراد ســالمند تاثیر 
کمتری دارند، به همین دلیل اســت 
که دوزهای مصرفی واکسن آنفوالنزا 

در سالمندان باالتر است.
هر دو شرکت فایزر و مدرنا می گویند 
که تاثیر واکسن هایشــان در تمامی 
ســنین، در افــراد بــا نژادهــای و 
قومیت های مختلف، و جنسیت های 
گوناگون یکسان بوده. فایزر همچنین 
میگوید که واکســن این شرکت در 
سالمندان باالی 65 سال تا ۹۴ درصد 
موفق عمل کرده. اما هیچ کدام از این 
دو شرکت اطاعاتی مربوط به افراد با 

بیماری های مزمن منتشر نکرده اند.

آیا این واکســن ها حساســیت زا 
هستند؟

دو نفر از کســانی که هفته گذشته 
در بریتانیا واکســن فایزر را دریافت 

کرده اند به این واکســن حساسیت 
نشــان داده اند. اما هر دو نفر ســابقه 
حساسیت شــدید داشته اند. در حال 
حاضر هر دو فــرد در حال »بهبود« 

هستند.
در پی این اتفاق، مقامات بریتانیایی 
هشــدار داده اند که افراد با ســابقه 
حساسیت های شدید نباید تا اطاع 

بعدی این واکسن را دریافت کنند.
این هشــدار برای حساسیت های زیر 

صادر شده است:
حساسیت به واکسن

حساسیت دارویی
حساسیت غذایی

این هشــدار همچنین برای تمامی 
افرادی صدق می کند که الزم اســت 
ســرنگ آدرنالین با خود حمل کنند 
یا دچار حساسیت های جدی هستند.

دکتر ســوپریا شارما، مشــاور ارشد 
پزشــکی در شــاخه مــواد غذایی و 
محصوالت بهداشــتی سامت کانادا 
می گویــد که مجوز واکسیناســیون 
با واکســن فایزر به این معنی است 
کــه منافــع آن بیشــتر از ضررش 
اســت. مقامات مسئول اثرات جانبی 
ایــن واکســن را همزمان بــا انجام 
واکسیناســیون در  کانادا تحت نظر 

دارند.

شارما گفته است بروشــور کانادایی 
محصــول تاکید کرده اســت که در 
صورتــی که فردی به یکــی از مواد 
تشکیل دهنده واکسن حساسیت دارد 

نباید این واکسن را دریافت کند.
در صــورت لزوم، این هشــدار برای 
افرادی که به مــواد غذایی یا دارویی 
خاص حساســیت دارنــد نیز صادر 

خواهد شد.
»این واکســن ها بر روی افراد کاما 
سالم آزمایش شــده. ایجاد هرگونه 
معضل را به خوبی تحت نظر داریم.«

یکــی از متخصصان ریه و دســتگاه 
تنفســی و استاد دانشــکده پزشکی 
دانشــگاه تورنتــو می گویــد که در 
هیچگونه  واکسن  آزمایش های  دوره 
حساسیت گزارش نشده بود اما اینکه 
واکشن های شدید حساسیتی در آغاز 
دوره واکسیناســیون روی دهد مورد 

دور از ذهنی نیست.

سفارش کانادا چه تعداد بوده؟

کانــادا در روز پنجم آگوســت اعام 
کرد که واکســن های هر دو شرکت 
فایــزر و مدرنــا را پیش خرید کرده 
اســت. جزئیات این ســفارش کمی 
بعدتر مشخص شد. ســفارش کانادا 
از هر کدام از واکســن ها 20 میلیون 
دوز بوده، و امکان خرید بیشــتر نیز 
در قرارداد پیش بینی شــده. در مورد 
واکســن مدرنا، قرارداد دولت فدرال 
امکان خرید تا تعداد ۳6 میلیون دوز 

دیگر را تامین می کند. از آنجایی که 
واکسن های کووید-۱۹ باید در دو دوز 
دریافت شــود، امکان واکسیناسیون 
۱0 میلیون کانادایی بــا هر کدام از 

واکسن های تایید شده وجود دارد.

کانادا  بــه  زمانی  چه  واکســن ها 
می رسد؟

نخســت وزیر تــرودو در روز هفتــم 
دســامبر گفت که 2۴۹ هــزار دوز 
واکسن فایزر تا آخر امسال وارد کانادا 

خواهد شد.
بقیه دوزهای فایزر و واکسن های مدرنا 
در صورت تایید در سال 202۱ توزیع 

می شوند.
بــه غیر از ایــن دو شــرکت، کانادا 
واکسن های چند شرکت دیگر را نیز 
پیش خرید کرده است و انتظار می رود 
که تقریبا همه کانادایی ها تا نیمه سال 

آینده واکسینه شده باشند.

چه افــرادی در اولویــت دریافت 
واکسن هستند؟

در کانادا، اولین گروهی که واکســن 
را دریافــت می کننــد کارمنــدان و 
ساکنان خانه های سالمندان هستند، 
سالمندان باالی ۸0 سال و کارمندان 
بخش سامت در اولویت بعدی قرار 

دارند.
از آنجایی که واکســن های فایزر باید 
در دمــای منفی ۸0 تــا منفی 60 
درجه نگهداری شوند، بیمارستان های 
کانشــهرها در ابتدای صف دریافت 
واکسن هستند و به دلیل عدم امکان 
نگهداری در شــرایط مناسب ارسال 
واکسن ها به مناطق دوردست با تاخیر 

صورت خواهد گرفت.

کانادا دستگاهی برای ردیابی 
ویروس کرونا ساخت

خبر کانادا- شرکت »Kontrol Energy« سازنده دستگاه ردیاب ویروس 
روز سه شنبه اعام کرد این شرکت آماده است تا از سراسر جهان سفارش 

دریافت کند.
این دستگاه موسوم به دستگاه »BioCloud« برای شناسایی ویروس هایی 
مانند »SARS-COV2« است که از طریق هوا منتقل می شوند. طریقه 
کار این دســتگاه این گونه اســت که برای چک کردن کیفیت هوا از آن 
نمونه برداری می کند و به افراد هشدار می دهد. در حال حاضر این دستگاه 

در »آمریکای شمالی«، »استرالیا« و »نیوزیلند« قابل ارائه است.
»پاول گزی« مدیر شرکت کنترل گفت: »تمرکز فناوری BioCloud برای 
کمک به ایجاد فضای ایمن در سطح جهانی است و همانطور که می دانید 

در مجموع با چالش همه گیری کرونا روبه رو هستیم.«
قرار اســت تحویل هــای اولیه در ژانویه 202۱ به دســت مشــتریان و 
توزیع کنندگان برســد. این شرکت قصد دارند محصول خود را وارد بازار 

جهانی کند.
این شرکت همچنین بودجه بیشتری بالغ بر 500 هزار دالر برای تحقیقات 

خود از برنامه کمکی شورای تحقیقات صنعتی کانادا دریافت کرد.
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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.

سال آینده هزینه خوراک یک خانوار کانادایی
 تقریبا 700 دالر افزایش خواهد داشت

ایرونیا- اوضاع برای کانادایی هایی که 
تا همین حاال تحت فشار بوده اند بدتر 
خواهد شد و انتظار می رود قیمت غذا 
در ســال 202۱ به خاطر کووید-۱۹ 

افزایش پیدا کند.
یازدهمیــن گزارش ســاالنه قیمت 
غذا که نتیجه همکاری بین دانشگاه 
دالهوسی، دانشــگاه گوئلف، دانشگاه 
ساسکچوان و دانشگاه بریتیش کلمبیا 
است تخمین زده که قیمت غذا سال 
آینده بیــن ۳ تا 5 درصــد افزایش 

خواهد داشت و از تورم فراتر می رود.
هزینه ســاالنه خواروبــار یک خانوار 
متوســط کانادایی در سال 202۱ تا 
5 درصد افزایش خواهد داشــت که 
معادل تقریبا ۷00 دالر اســت. این 
بزرگ ترین افزایــش دالری تخمین 
زده شده در تاریخ این گزارش است. 
این رقم شــامل مخــارج خانوار در 
رستوران ها یا خرید خواروبار به صورت 

آناین نمی شود.
ســیلوین شــارلبوا اســتاد دانشگاه 
دالهوسی و  نویسنده ارشد این گزارش 
، به صراحت گفت: »قرار اســت سال 

سختی باشد«.
افزایش قیمت غذا تا حدود زیادی به 
خاطر گوشت، محصوالت کشاورزی و 

پختنی ها خواهد بود. 
انتظار می رود قیمت گوشت بین ۴.5 

تا 6.5 درصد افزایش داشــته باشد و 
افزایش قیمت سبزیجات هم مشابه 

خواهد بود.
انتظار مــی رود قیمــت محصوالت 
گوشــتی، مخصوصا مرغ و خوک، به 
خاطر افزایــش هزینه تولید به دلیل 
باقی  باال  کووید-۱۹  محدودیت های 

بماند.
شارلبوا گفت همین مسئله در مورد 
تخم مرغ هم صــدق می کند اما در 
ارتباط با گوشــت گوسفند »بدترین 
بخش مسئله را پشت سر گذاشته ایم«.
او گفت: »انتظار داریم هم مرغ و هم 

خوک قیمت گوشت را باال ببرد«.
قیمت محصوالت پختنی هم افزایشی 
بین ۳.5 تا 5.5 درصد خواهد داشت 
که تا حدودی به خاطر افزایش قیمت 

مواد اولیه است.
گزارش تخمیــن زده که در ســال 
202۱ خانواده ای که از یک مرد، یک 
زن و دو بچه تشــکیل شده ۱۳۹0۷ 
دالر خرج خواروبــار خواهد کرد که 
6۹5 دالر بیشــتر از مخــارج همان 

خانواده در سال 2020 است.
با این حال، امسال برای نخستین بار 
گزارش یک تخمین مخارج خواروبار 
ساالنه به ازای هر فرد اضافه کرده که 
بر پایه سن و جنسیت است. به طور 
مثال، تخمین زده می شــود که زنی 
بین ۱۹ تا ۳0 ســال در سال 202۱ 
مبلغ ۳256 دالر خرج خواروبار کند و 
این در حالی است که مردی بین ۳۱ 
تا 50 ســال ۳55۹ دالر خرج خواهد 

کرد.
سایمون ســوموگی هم نویسنده این 
گزارش و استاد دانشگاه گوئلف گفت 
ایــن تخمین ها بــه خانواده ها اجازه 
می دهد دید بهتری نسبت به مخارج 
احتمالی خود داشته باشند و مجبور 

نباشند به مبلغ کل میانگین خانوار 
تکیه کننــد که تنــوع خانواده های 

کانادایی را به تصویر نمی کشد.
او گفــت قیمت نفــت و دالر کانادا 
معموال دو فاکتور قوی تعیین کننده 
برای قیمت غذا هســتند و در کنار 
معیارهای دیگری از جمله قیمت مواد 
اولیه و میزان اشتغال قرار می گیرند. 
اما هر سال فاکتورهای متفاوتی هم 
هســتند که روی قیمت غــذا تاثیر 
می گذارند که بزرگ ترین آن ها معموال 

تغییرات اقلیمی است.
امســال کووید-۱۹  شــارلبوا گفت 
بزرگ ترین فاکتور غیرمنتظره بود و 
سال آینده هم اوضاع همینطور باقی 

خواهد ماند.
گزارش ســال گذشته تخمین زد که 
قیمت غذا در ســال 2020 افزایشی 
معادل بیــن 2 تــا ۴ درصد خواهد 
داشت و یک خانوار متوسط باید ۴۸۷ 

دالر نسبت به سال قبل خرج کند. 
با استناد به این گزاش، پیش از پاندمی 
یک خانوار متوسط حدود ۳۸ درصد 
از مخــارج کل غذای خود را خارج از 
خانــه خرج می کرد. امــا بعد از یک 
کاهش چشمگیر با آغاز پاندمی، این 

رقم حاال به 25 درصد رسیده است.
شــارلبوا گفــت: »به خاطــر اینکه 
خدمات غذایی امســال به مسئله ای 
بسیار غیرقابل پیش بینی تبدیل شد، 
تصمیم گرفتیم در ســال 202۱ به 
آن نگاهی نداشته باشیم و رفتارهای 

قیمتی را بررسی کنیم«.
ســوموگی اضافــه کرد کــه قیمت 
رستوران ها هم ســال آینده افزایش 
پیــدا می کند اما ســخت تر می توان 
پیش بینی کرد که ایــن صنعت در 
202۱ چه ظاهری خواهد داشــت. 
پاندمی همچنین باعث شده تخمین 

زدن قیمت غذا ســخت تر شود چون 
رفتار مصرف کننده در سال 2020 به 
شدت تغییر کرده و غذا درست کردن 
و باغبانی در خانه بسیار رایج تر شده 

است.
گفــت  همچنیــن  ســوموگی 
آتش سوزی های گسترده در کالیفرنیا 
به اثرگذاری روی قیمــت غذا ادامه 
می دهد و این مســئله مخصوصا در 
ماه های زمستانی بیشــتر به چشم 
می آید چون کانادا بیشــترین تعداد 
میوه هــا و ســبزیجات تــازه را وارد 

می کند.
پاندمــی از همین حاال باعث افزایش 
قیمت غــذا برای خیلی ها شــده و 
گزارش قیمت غــذا هم به این نکته 
اشاره می کند که بانک های غذا شاهد 
افزایــش تقاضا به میــزان 20 تا 50 

درصد بسته به منطقه بوده اند.
مشکل اصلی به نظر کارشناسان این 
اســت که به علت تاثیــرات بیماری 
کوویــد-۱۹ بــر اقتصــاد جهانی و 
مشــکات طبیعی پیــش آمده در 
کشــورهای تولید کننده محصوالت 
غذایی، و همینطور بیکاری گسترده 
اغلب مردم و صرف وقت بیشــتر در 
خانــه، میزان تقاضــا و مصرف مواد 
غذایی نســبت به زمان پیش از همه 
گیری افزایش پیدا کــرده در حالی 
که همزمان به علت بیکاری ناشی از 
بیماری کووید-۱۹میزان تولید کاهش 
یافته و عرضــه را دچار اختال کرده 

است. 
بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی در 
سال آینده در کانادا و دیگر کشورهای 
جهان امری اجتناب ناپذیر خواهد بود 
و به نظر می رســد که تاثیرات همه 
گیری ویروس کرونا بر زندگی روزمره 

مردم هنوز شروع نشده است.

فرمان »اولویت واکسن برای آمریکایی ها«ترامپ،
 تأثیری در واکسیناسیون کانادا ندارد

مداد- به گــزارش »گلوب اندمیل«، 
دولت فدرال اعام کرد تاش های کاخ 
سفید برای قرار دادن آمریکایی ها در 
صف اول دریافت واکسن کرونا تأثیری 
در شرایط کانادا نخواهد داشت، زیرا 
برنامــه طرح توزیع واکســن و افراد 
دارای اولویت در کانادا آغازشده است.

رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
ایاالت متحده، روز سه شــنبه فرمانی 
اجرایــی امضا کرد کــه محتوای آن 
مبنی بر اطمینــان از در اولویت قرار 
گرفتن آمریکایی ها به واکســن های 

تولیدشده در ایاالت متحده است.
فایــزر  واکســن  محموله هــای 
مورداســتفاده در کانادا قرار است از 

میشیگان و بلژیک ارسال شوند.
دومینیک لوبان، وزیر امور بین الملل 
کانادا  در این رابطه گفت که دستور 
آقای ترامپ چیزی را که کانادایی ها 

دریافت می کنند، تغییر نمی دهد. 
وی در یــک کنفرانــس مطبوعاتی 
در اتــاوا به خبرنــگاران گفت: هیچ 

دلیلــی وجود ندارد که فکر کنیم که 
دسترسی مردم کانادا به واکسن فایزر 
به هر دلیلــی در موعد مقرر صورت 

نگیرد.
با توجه به شرایط خاصی که واکسن 
فایزر بایــد در آن نگهداری شــود، 

تجهیزات ویــژه ای برای تأمین دمای 
منفی ۷0 درجه سانتی گراد موردنیاز 
است که ژنرال دانی فورتین، فرمانده 
نظامی مســئول واکسیناسیون ملی 
کانادا، روز سه شــنبه در این رابطه به 
خبرنگاران گفت که ظروف محتوی 
یخ خشــک بلژیک را تــرک کرده و 
طــی دو روز آینده وارد کانادا خواهد 
شد. فورتین که برنامه ریزی تدارکات 
واکسیناسیون آژانس بهداشت عمومی 
کانادا را رهبری می کند، اعام کرد که 
مقامات دولتی در پی شناسایی نقاط 
آسیب پذیر و مشکات موجود در این 

طرح هستند.
بر اســاس اعام دولت فدرال، تزریق 
این واکسن ها اجباری نخواهند بود اما 
برای انجام سفر یا برخی فعالیت های 
گروهی، افراد موظف به واکسیناسیون 
هســتند و دولت در نظر دارد نوعی 
گواهینامه واکسیناسیون برای کسانی 
که واکسن را دریافت می کنند، تهیه 

کند.

علیرغم نگرانی از ابتال به کووید۱۹، 
بیشتر مردم کاناداحاضر به بیرون رفتن 

در  دوران کریسمس هستند
کریسمس کرونایی امسال نیز مانند 
ســایر جشــن ها، تحت تاثیر شیوع 
کووید۱۹ قــرار گرفته اما مطالعات و 
نظرسنجی ها نشــان می دهند مردم 
علیرغم نگرانی هایی که دارند حاضر 

به بیرون نرفتن در این ایام نیستند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، در پی 
شیوع کووید۱۹ بسیاری از رویدادهای 
مهم جهان قبل از همه گیری با توجه 
به تأثیرات اقتصادی یا زیست محیطی 

تعطیل شدهاند.
غیرانتفاعی  موسسه  داده های جدید 
آنگوس راید که با مشارکت کاردوس 
انجام شده نشــان می دهد در حالی 
که اکثر آن ها در کریسمس کرونایی 
بیشتر از همیشه قوانین بهداشتی را 
رعایت می کنند، هنــوز بخش قابل 
توجهی از مردم قصــد دیدار با افراد 
بیرون از محدوده خانواده خودشــان 

را دارند.
بر اساس این نظرسنجی از هر ده نفر 
که در این نظرســنجی شرکت کرده 
سه نفر اظهار داشته اند که می خواهند 
با دوستان و خانواده خود در خارج از 

خانه دیدار کنند.
این رقم شامل ۳5 درصد در ساکنان 
آلبرتا و کبک اســت، جایی که تعداد 
روزانه عفونت هــای جدید کووید۱۹ 

افزایش روز افزون دارد.
نگران کننده تر آن اســت که از هر 
ده کانادایی یک نفر، از جمله از هر ۸  
آلبرتای یک نفر و از هر هفت کبکی 
یک نفر هنوز در حــال برنامه ریزی 
برای گذراندن تعطیات کریسمس در 

خارج از جوامع خود هستند.
بنابر این مطالعــه، همچنین از پنج 
کانادایی، چهار نفر )۸۱ درصد( نگران 
بیمار شدن دوســتان و خانواده خود 

هستند.
کسانی که نگران نیســتند دو برابر 
بیشــتر در طول تعطیات دوستان 
و خانــواده خود را به صورت محلی و 
یا خارج از جامعه محل زندگی خود 

دیده اند.
اضطراب ناشی از شیوع بیماری همه 
گیر وارد جنبه های اقتصادی نیز شده 
است. به طوری که از هر پنج کانادایی 
بیش از چهار نفر )۸۴ درصد( انتظار 
دارند که شرایط اقتصادی بدتر شود 
و همین موضوع موجب اعام کســر 
بودجه ۳۸۱ میلیارد دالری دولت در 

سال 202۱ شده است.
هم اکنون تعداد تلفــات در کانادا از 
۱2000 نفر فراتر رفته است و کشور 
به طور متوسط بیش از 6000 مورد 

جدید در روز دارد.
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واکسیناسیون کرونا
آیا زندگی به حالت سابق 

باز خواهد گشت؟
در حالی که واکسیناسیون کرونا در بعضی از کشورها مانند بریتانیا 
شروع شده یا بزودی شروع می شود بسیاری از ما بی صبرانه منتظریم 
این واکسن زندگی ما را به دوران پیش از کرونا بازگرداند. اما بسیاری 
دانشمندان می گویند واکسن به این معنی نیست که بزودی می توانیم 
ماســک هایمان را دور بیندازیم. اینجا توضیح می دهیم که واکسن 
چگونه باعث مصونیت می شود و برای اینکه فاصله گذاری اجتماعی 

را کنار بگذاریم باید چند نفر واکسن زده باشند.

واکسن را بسیاری یکی از بزرگترین 
دســتاوردهای پزشکی دوران معاصر 
می دانند. به گفته ســازمان بهداشت 
جهانی واکسن هر سال مانع مرگ بین 
دو تا سه میلیون نفر از بیست بیماری 
خطرناک می شود. بیماری های عفونی 
کودکان بســیار کمتــر از حتی یک 
نسل پیش هســتند و روزبروز نادرتر 
می شوند. آبله که جان صدها میلیون 
نفر را گرفت کاما ریشــه کن شــده 

است.
این موفقیت در طی چند دهه حاصل 
شــده ولی بسیاری از ما انتظار داریم 
واکسن کرونا در زمانی بسیار کوتاه تر 
نتیجه مشــابهی داشته باشد و اخبار 
واکســن هایی که بیش از نود درصد 
کارایی دارنــد، یعنی از هر ده نفر در 
۹ نفر مصونیت ایجاد می کنند، باعث 
شده بســیاری آماده وداع با ماسک و 

فاصله اجتماعی شده باشند.
در برخی کشــورها از جمله آمریکا 
و بریتانیــا برای واکســن های کرونا 
بسرعت مجوز اضطراری صادر شده و 
دولت ها آماده واکسیناسیون سراسری 
می شوند و گفته شده زندگی از بهار به 

روال عادی برمی گردد
اما بسیاری دانشمندان و کارشناسان 
بهداشــت عمومی می گوینــد اوایل 
واکسن کافی موجود نیست و با اینکه 
واکسن برخی افراد بسیار آسیب پذیر 
و کادر بهداشــت و درمان را از کرونا 
مصون می کند بعید است که بسرعت 

ما را به روزگار پیش از آن برگرداند.
به گفته تدروس ِگِبرسه یوس رئیس 
سازمان بهداشــت جهانی، »واکسن 
یکی از ابزارهای ما برای کنترل شیوع 
کروناســت نه جایگزیــن روش های 
دیگر و به تنهایــی نمی تواند به این 

همه گیری جهانی خاتمه دهد.«
بعضــی  خوش بینــی  تفــاوت 
سیاســت مداران و مــردم با احتیاط 
بسیاری از دانشمندان و کارشناسان تا 
حدی به این دلیل است که برایمان 
روشن نیســت تولید انبوه واکسن و 
کار  گســترده چقدر  واکسیناسیون 

دشواری است.

از مــا متوجه نیســتیم  بســیاری 
پیشــگیری از بیماری هــای واگیر، 
بیماری هایی که از فردی به فرد دیگر 
ســرایت می کنند، نیازمند واکسینه 
کردن تعداد بسیاری زیادی از مردم 
است. مسئله فقط کارایی واکسن در 
مصون کردن شخص من نیست بلکه 
باید کسانی که در دور بر من زندگی 
می کنند و جامعــه ای که من در آن 
زندگی می کنم هم مصون شده باشند.
مشکل من و شــما و جامعه مان این 
است که هیچ واکسنی مصونیت صد 
در صد نمی دهــد. یکی از موثرترین 
واکســن ها واکسن سرخک است که 
بین ۹5 تا ۹۸ درصــد افراد زا ایمن 

می کند.
واکســن هایی که اخیــرا نتایج اولیه 
آزمایششان روی انســان اعام شده 
مثل واکسن های ساخت شرکت های 
فایزر/بایواِن تک و شرکت ُمدرنا، بیش 
از نود درصد افراد را مصون می کنند 
اما ما نمی دانیم آیا با گذشت زمان این 
درصد کاهش پیدا می کند یا کارایی 
واکسن در جامعه از آزمایش انسانی 

کمتر است یا نه.
سراسری  واکسیناسیون  برنامه  هیچ 
حتی اگر تمام افراد جامعه واکسینه 
شــوند، همه را ایمن نمی کند و آنها 
که با واکسن مصون نمی شوند معموال 
آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند. 
ما می دانیم که سالمندان پاسخ ایمنی 
ضعیف تری به واکسن نشان می دهند 
هرچند که برخی واکسن های کرونا 
امیدوارکننده ای  نتایج  سالمندان  در 

داشته اند.
عاوه بر این احتمال دارد برخی افراد 
جامعه را به دالیل مختلف اصا نتوان 
واکســینه کرد مثل آنهــا که درمان 

سرطان می شوند.
این یعنــی جمعیت قابل توجهی در 
اطراف ما که ممکن است نزدیکان و 
دوستانمان باشند در خطر کرونا باقی 

می مانند.
اما راهی برای محافظت غیرمستقیم 
از این افــراد وجود دارد و آن هم این 
اســت که از واکسیناســیون وسیع 

استفاده کنیم.
اگر تعداد قابل توجهی از افراد جامعه 
واکسینه شوند اتفاق مهمی می افتد. 
به عبارت دیگر موانع ناپیدایی ایجاد 
می شوند که زنجیره سرایت ویروس را 
مختل می کنند و به این ترتیب افراد 
آسیب پذیر از تماس با ویروس در امان 
می مانند. این همان چیزی است که به 
آن ایمنی جمعی یا گله ای می گویند.

برای رسیدن به ایمنی جمعی چند 
نفر باید واکسینه شوند؟

چیزی که فعا نمی دانیم این است که 
واکسن های کنونی کرونا چقدر مانع 
ابتا می شــوند یا چقدر مانع سرایت 
ویروس می شوند. دانستن جواب این 
سوال ها در تعیین اینکه چه درصدی 
از جمعیت باید بــرای ایجاد ایمنی 

جمعی واکسینه شوند حیاتی است.
برای روشن شدن جواب این سوال ها 
احتماال باید مدتــی صبر کنیم ولی 

دانشــمندانی کــه واکســن فایزر/
ِ ن تک را ساخته اند می گویند این  بایوا
امید هســت گه یکی از واکسن های 
موجــود بتواند احتمال ســرایت را 

کاهش دهد.
اما حتی اگر فرض کنیم این واکسن ها 
سرایت ویروس را کاهش  دهند برای 
اینکه واکسیناسیون باعث محافظت 
افراد آســیب پذیر شود باید جمعیت 

عظیمی را واکسینه کنیم.
پروفسور دیوید ُسلزبری مدیر سابق 
بخش واکسیناسیون وزارت بهداشت 
بریتانیــا می گوید حتی اگر جمعیت 
بزرگی را با یک واکسن موثر واکسینه 
کنیم بــاز هم افرادی زیادی در خطر 

ابتا به کرونا قرار دارند. 

چرا با واکسیناســیون تعداد قابل 
توجهی از افراد جامعه باز هم جمعیت 

زیادی در خطر کرونا باقی می مانند؟

دانشمندان به همین دلیل می گویند تا 

زمانی که آنقدر واکسن داشته باشیم 
که جمعیت بسیار بزرگی را واکسینه 
کنیم، نه فقط افراد آســیب پذیر را، 
فاصله گــذاری اجتماعی بــه پایان 

نخواهد رسید.
پروفسور ُسلزبری می گوید: »اگر فقط 
افراد آســیب پذیر را ایمن کنید آمار 
مرگ بر اثر کرونا را کاهش می دهید 
و فشار بیمارستان ها را کم می کنید 
اما سرایت بیماری متوقف نمی شود.«

»افرادی که واکسینه نشده اند ویروس 
را به هم منتقل می کنند و بعد به افراد 
آســیب پذیری که واکسن نزده اند یا 
افرادی که واکســن زده اند اما ایمنی 

کافی پیدا نکرده اند.«
به عبارت دیگر برای پیشــگیری از 
اینکه افراد آسیب پذیر در بین دوستان 
و خانواده مان از این طریق مبتا نشوند 
باید درصــد بزرگی از افراد جامعه در 
تمام گروه های سنی در تمام مناطق 

کشور واکسن زده باشند.
در دنیــای به هم پیوســته و مرتبط 

امروز که مــردم و کاال در بین مرزها 
در ترددند این یعنی چنین شرایطی 
باید در تمام کشورهای دنیا ایجاد شده 

باشد.
پروفسور ُسلزبری می گوید: »به همین 
دلیل همه گیری کرونا مســئله ملی 
نیســت و جهانی اســت. باید جلوی 
ویروس را همه جا گرفت، تا آن زمان 

هیچ جایی در امان نیست.«
فعا برنامه جهانی این اســت که با 
اولین واکسن هایی که تولید می شوند ، 
ابتدا آسیب پذیرترین افراد و همچنین 
کارکنان بهداشــت و درمان را در هر 

کشوری واکسینه کنند.
البته برخی کشــورها مثل آمریکا و 
بریتانیا گفته اند وقتی واکســن کافی 
داشته باشند واکسیناسیون را به افراد 

آسیب پذیر محدود نخواهند کرد.
به گفته مدیر نظام بهداشت و درمان 
ملی بریتانیــا حداقل تا آوریل )نیمه 
فروردین( طول می کشد که تمام افراد 
آســیب پذیر در این کشور واکسینه 
شوند هرچند هدف دولت این است تا 
می شود افراد باالی ۱6 سال بیشتری 

را واکسینه کند.
ســارمان بهداشــت جهانی تخمین 
می زنــد برای اینکه رنجیــره انتقال 
ویروس کرونــا قطع و ایمنی جمعی 
ایجاد شــود و همه  جــا و همه  کس 
ایمن اعام شوند باید 65 تا ۷0 درصد 

مردم دنیا واکسینه شده باشند.
پروفســور عذرا غنی همه گیرشناس 
دانشــگاه امپریــال کالــج لندن که 
آمــاری  مدل ســازی  متخصــص 
بیماری های عفونی است عقیده دارد 
برای اطمنیان خاطر باید هفتاد درصد 

جمعیت واکسینه شوند.
او بر این باور اســت که رســیدن به 
این حــد از مصونیت زندگــی را به 
دوران ماقبــل کرونا برخواهد گرداند 
اما حتی بــدون درنظر گرفتن موانع 
دشوار  کاری  این  پیش بینی نشــده، 

است:
»واکسیناســیون به همه گیری پایان 
می دهد، مســئله این اســت که کی 
چنین اتفاقی می افتد، این سخت ترین 
پیش بینی است چون واکسیناسیون 

وسیع چالش بزرگی است.«

نفر  میلیاردها  بــه  می توان  چطور 
واکسن زد؟

واکســینه کــردن اکثریت جمعیت 
6۸ میلیون نفری بریتانیا خود کاری 
عظیم اســت چه رســد به واکسینه 
کردن بیشتر ۸/۷ میلیارد انسانی که 

در کره زمین زندگی می کنند.
هیچ واکسیناسیونی پیش از این در 

چنین ابعادی انجام نشده است.
واکسن و ملزومات آن مثل شیشه های 
حاوی واکســن )ویال( باید به تعداد 

بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Refinance & Renewals
Construction Mortgages
Second Mortgage
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
* وام برای مهاجرین تازه وارد

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL



۷7 Issue 1506 Friday December 11, 2020شماره ۱506 جمعه 2۱ آذر ۱۳۹۹
سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

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

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

میلیاردی تولید شوند و این ظرفیت 
تولید تامدتی وجود نخواهد داشت.

بعاوه واکســن بایــد از کارخانه به 
صعب العبورترین  و  دورافتاده تریــن 

نقاط دنیا حمل شود.
بعضی از این واکسن ها در این مسیر 
باید در ســرمای زیاد نگهداری شوند 
مثل واکسن فایزر که باید در سرمای 
منفی ۷0 درجه سانتی گراد نگهداری 

شود.
بریتانیا اولین کشور دنیا است که به 
واکسن فایزر مجوز اضطراری داده و 
کار ایجاد شــبکه وسیع مراکز تزریق 

واکسن را آغاز کرده است.
اما چالش هــای بزرگ تری هم وجود 

دارند.
شــرکت عظیــم پســتی دی اِچ اِل 
آلمان هشــدار داده که در »آخرین 
کیلومترها« پیش از تحویل واکسن 
به مراکز واکسیناسیون در بسیاری از 
نقاط آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، 
سردخانه کافی و انبار مناسب وجود 
نــدارد و ایــن »بزرگترین چالش در 
تحویل واکسن در ابعاد بسیار بزرگ 

است.«

متقاعد کردن مردم

جــز اینها مانــع دیگری هــم برای 
واکســینه کردن افراد در ابعادی که 
باعث محافظت افراد آسیب پذیر بشود 

وجود دارد.
مسئوالن بهداشتی باید بر موج رو به 
گسترش »اکراه« از واکسن نیز فائق 
آیند، پدیده ای که ســازمان بهداشت 
جهانی یکی از ده خطر اصلی می داند 
که ســامت مــردم دنیــا را تهدید 

می کند.
گزارش چند نهاد علمی و پژوهشی و 
همچنین نظرسنجی اخیر در بریتانیا 
نشان می دهند حدود ۳6 درصد مردم 
یا مطمئن نیستند یا خیلی بعید است 

حاضر شوند واکسن بزنند.
اکــراه از زدن واکســن و افزایــش 
اطاعات نادرســتی کــه جنبش به 
اصطاح ضدواکســن پخش می کند 

ممکن است سبب شود واکسیناسیون 
کافی برای ایجــاد ایمنی جمعی در 
بسیاری از کشورهای دنیا انجام نشود.

پروفســور غنــی می گویــد بــرای 
واکسیناسیون گســترده در بریتانیا، 
کافی نیســت کســانی که واکسن 
می زنند اطمینان خاطر داشته باشند 
بلکه ضروری اســت کسانی هم که 
»کمی نگرانند« واکسن کرونا خیلی 
سریع ســاخته شده خیالشان راحت 
باشد: »متقاعد کردن مردم به اینکه 
برای تزریق واکســن بموقع مراجعه 
کنند ممکن اســت مــا را به ایمنی 
جمعی برساند، البته با سرعتی کمتر.«

باالخره واکسن ما را به زندگی عادی 
برمی گرداند یا نه؟

با وجود موانع علمــی و عملی برای 
رســاندن واکسن مناســب به مردم 
بریتانیا و دنیا خبر خوب این است که 
به نظر می رسد نسل اول واکسن های 
کرونا تاثیر قابل ماحظه ای در مقابله 
با این همه گیری جهانی داشته باشند. 
مثا فایزر می گوید کارایی واکسنش 
در افراد باالی 65 سال ۹۴ درصد بوده 

است. 
در کوتــاه مدت واکســن از بیماری 
افراد  شدید و مرگ آسیب پذیرترین 
جامعه بخصوص سالمنداِن مبتا به 
بیماری های مزمن و کســانی که در 
خط اول ارائه خدمات بهداشــتی و 

درمانی هستند جلوگیری می کند.
خبر بد اما اینکه ماه ها یا شــاید هم 
سال ها طول می کشــد تا مردم دنیا 
به تعدادی واکسینه شوند که جهان 
به هم پیوسته ما از خطر کرونا مصون 
شود و زندگی به شکل سابق برگردد.

فرق بین مصونیت بعد از ابتال با زدن 
واکسنی که در نود موارد موثر است 

چیست؟

مصونیت طبیعی بــا ابتا به کرونا و 
ایمنی اکتسابی با زدن واکسن ایجاد 
می شــود. واکســنی که ۹0 درصد 
موثر اســت یعنی بیشتر افراد )۹ نفر 

از هر ۱0 نفر( که واکســینه شوند تا 
حدی مصونیت پیدا می کنند. سوال 
اصلی این اســت کــه این مصونیت 
چقدر دوام دارد؟ دانشــمندان هنوز 
پاســخ این ســوال را نمی دانند، چه 
درمورد مصونیت طبیعی چه در مورد 

مصونیت با زدن واکسن.

دوران بعد از واکسن

اینکه واکســن تا عید پاک یا تا پایان 
تعطیات نوروز اوضــاع را به روزگار 
پیش از کرونــا برمی گرداند انتظاری 
غیرواقع بینانه است و به گفته پروفسور 
ُســلزبری بدون قطع زنجیره سرایت 

»نامحتمل« است.
او می گویــد حتی در کشــورهایی 
بــا زیرســاخت مناســب و تجربه 
واکسیناسیون سراسری مثل بریتانیا، 
بسختی می توان به افراد کافی برای 
واکسیناسیون دسترسی پیدا کرد که 

زنجیره انتقال قطع شود.
او می گویــد بــا اینکه ســال آینده 
چشم انداز برای گروه های آسیب پذیر 
»بی تردید روشــن تر می شــود« اما 
احتماال بقیه ما باید تا مدتی همچنان 
احتیاط های بهداشتی را رعایت کنیم.

پروفســور غنی هم موافق اســت و 
تخمین می زند احتمال دو سال دیگر 
طول می کشد »تا تمام دنیا به شرایط 
عادی برگردد« اما احتماال این زمان 
برای کشــورهای ثروتمندتر کوتاه تر 

است
او هشدار می دهد که واکسن سرانجام 
به همه گیــری پایان می دهد اما ما را 
»از شر ویروس خاص نمی کند«. ما 
باید مثل دیگــر بیماری های عفونی 
همچنان واکسیناسیون کرونا را »ادامه 

دهیم.«
با اینکه در نبرد با کرونا طلیعه دوران 
واکســن فرا رســیده اما احتماال در 
سال آینده و شاید هم بعد از آن باید 
همچنان بجز زدن واکســن ضوابط 

بهداشتی را رعایت کنیم.

 پیش بینی کارشناسان:
 آزادی منگ وانژو نمی تواند 

آزادی کانادایی های زندانی در چین را تضمین نکند
تقریباً دو سال پس از بازداشت منگ 
وانژو در فرودگاه ونکوور، مدیر اجرایی 
هواوی می تواند به زودی راهی خانه 
شود. با این وجود، برخی کارشناسان 
معتقدند آزادی منگ وانژو نمی تواند 
آزادی کووریک و اسپاوور را تضمین 

نکند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، طبق 
گزارشات وال استریت ژورنال، وزارت 
دادگستری ایاالت متحده آماده است 
تا با این غول مخابراتی معامله کند و 
در ازای پذیرش تخلف صورت گرفته 

منگ به چین مسترد شود.
این اتفــاق می تواند خبر خوبی برای 
کانادا باشــد، زیرا مایکل کووریک و 
مایکل اسپاور از زمان دستگیری منگ 
در اقدامی تافی جویانه توسط دولت 

چین بازداشت شده اند.
همچنین کانادا در مورد صادرات کلزا، 
ســویا، گوشــت گاو و گوشت خوک 
مــورد تحریم های تجاری قرار گرفته 
است که منجر به کاهش ۱6 درصدی 
صادرات به چین در سال 20۱۹ شده 

است.
گای ســن ژاک، سفیر ســابق کانادا 
در چیــن در این رابطه گفت: »اگر او 
)منگ( برگردد، زمینه برای آزادی دو 
کانادایی باز می شود و من فکر می کنم 
که اتاوا احتماالً برای حل این مسئله 
در حال رایزنی با واشــنگتن و پکن 

است«.
با این حال، کارشناسان در مورد اینکه 
مایکل هــا به زودی بــه خانه می آید 
یا اصــاً در ازای آن آزاد می شــوند، 

اختاف نظر دارند.
کالین رابرتســون، دیپلمات ســابق 
کانادا، در این رابطه گفت: »خیلی ایده 
آل اســت که این اتفاق روی دهد اما 

واقعیت این است که نمی شود«.
وی افزود: »این توافق بالقوه تنها اولین 

قدم اســت زیرا مذاکرات ما با چین 
همیشه یک روند طوالنی دارد«.

رابرتســون با بیان اینکه ما از انتهای 
تلســکوپ به مذاکرات نگاه می کنیم 
و این می تواند منجر به ســو تفاهم 
شود اظهار داشت: »این کار همچنین 
می تواند منجر به خوش بینی کاذب 

شود«.
او ادامه داد: »یکی از پیچیدگی های 
بازگشت مایکل ها انکار مداوم چینی ها 
مبنــی بر ارتبــاط دســتگیری این 
کانادایی ها با دستگیری منگ است«.

ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه چین در مــاه ژوئن طی یک 
کنفرانس مطبوعاتــی گفت: »واقعه 
منگ وانــژو در اصل بــا پرونده های 

کانادایی متفاوت است«.
بــه گفته ژائو، هــدف ایاالت متحده 

ســرکوب هوآوی و سایر شرکت های 
فناوری پیشرفته چینی است و کانادا 

همدست آن شده است.
چارلز برتون، دانشیار دانشگاه بروک و 
همکار ارشد موسسه مک دونالد-لوریر 
گفت: »این واقعاً بین ایاالت متحده و 

خانم منگ است«.
در حالــی که دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهور ایاالت متحده دستور آزادی 
منگ وانژو را صادر کرد، انتظار می رود 
که دولت بایدن نیــز در مورد چین 

سختگیر باقی بماند.
رابرتسون یاد آور شد که دولت کانادا 
باید فشار خود را بر آمریکایی ها ادامه 
دهد تا اطمینان حاصل کند که پس 
از حــل ماجرای منــگ، کووریک و 

اسپاوور فراموش نمی شوند.
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دالر کانادا  
به باالترین میزان ارزش خود 

در دو سال گذشته رسید
ایرونیا- پس از اینکــه بریتانیا اعام 
کرد یک واکســن کروناویــروس را 
برای اســتفاده اورژانسی تایید کرده 
و قیمت نفت هــم به دلیل تفاهمی 
بین کشــورهای اوپک برای تمدید 
از  کاهش های تولیدی فعلــی فراتر 
ژانویه شناور ماند، دالر کانادا پنج شنبه 
به باالترین ارزش خود در دو ســال 

اخیر رسید.
دالر کانادا به ۷۷.6۱ ســنت آمریکا 
رســید که باالترین میــزان از اکتبر 

20۱۸ تا به حال بود.
یکــی از دالیل این اســت که گفته 
می شــود اوپک و روسیه به قراردادی 
نزدیک شده اند که برمبنای آن تمدید 
کاهــش تولید نفت به میزان بیش از 
هفــت میلیون بشــکه در روز بعد از 

ژانویه محقق می شود.
بعضی ها خواستار تمدید بیش از سه 
ماه تا مه شده اند، اما با توجه به افزایش 
اخیر قیمت نفت، آن ها قبول کرده اند 

فعا این برنامه تا فوریه تمدید شود.
کرگ اریام تحلیلگر شرکت تبادل ارز 
OANDA گفت: »این تقریبا چیزی 
بود که انتظار می رفــت از مذاکره ها 
بیرون بیاید و در واقع به همین دلیل 
قیمت نفت هنوز نزدیک به اوج باقی 

مانده است«.
قیمت یک بشکه نفت وست تگزاس 
پنج شــنبه باالی ۴5 دالر بود که از 
ابتدای مارس تا به حال یعنی از آغاز 
پاندمی تا این درجه افزایش نداشت. 

دالر کانــادا دارد از یک ســو از موج 
افزایش قیمت نفت سود می کند و از 
سوی دیگر به خاطر ضعف کلی دالر 

آمریکا پیش رفته است.
دالر اســترالیا، یــورو و وون کره هم 

پنج شــنبه همگی مقابل دالر آمریکا 
به اوج دو ساله رسیدند چون به نظر 
می رسد دوران ایمنی کلی ارز آمریکا 

رو به پایان باشد.
بریتانیا اعام کرد استفاده اورژانسی از 
واکسن کووید-۱۹ فایزر را تایید کرده 
که باعث شــده این توقع پیش بیاید 
که دیگر کشــورها هم از این تصمیم 
پیروی خواهند کرد. به دنبال آن این 
امید به وجود آمــده که اقتصاد دنیا 
ممکن اســت به زودی تاحدودی به 

حالت نرمال بودن بازگردد.
مایــکل کــوری معــاون و مشــاور 
 TD Wealth سرمایه گذاری شرکت
گفــت: »بــه نظــر می رســد همه 
صحبت های اصلی در این باره اســت 
که بریتانیا از هفته آینده از واکســن 
استفاده می کند. این خیلی سریع تر از 
چیزی بود که بعضی ها انتظار داشتند 
و عما روی همه چیز اثر گذاشــته 

است.«
امــا این خبر خبر خوبــی برای دالر 
آمریکا نبود کــه در دوران پاندمی به 
عنوان امکانی برای ذخیره ارزش، ۱۳ 
درصد رشد کرد. اگر اوضاع بهتر شده 
باشــد، نیاز کمتری برای ذخیره پول 
نقد در قالب یک امکان امن مانند دالر 

آمریکا وجود دارد.
شان آزبورن استراتژیست ارزی ارشد 
بانک نووا اسکوشا می گوید دالر کانادا 
از آوریل تا به حال ۱0 درصد افزایش 
ارزش داشته و می توان گفت در میان 

مدت هنوز باالتر هم خواهد رفت.
او گفــت: »احتماال اقتصــاد آمریکا 
عملکردی برابر بــا بقیه دنیا خواهد 
داشــت و ممکن است عملکردش از 
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کارشناسان مالی: دریافت کنندگان کمک مالی 2000 دالری
 باید آماده پرداخت مالیات شوند

ایرونیا- وقتی کووید-۱۹ باعث شــد 
خیلــی از کســب و کارها تعطیل و 
اقتصاد در بهار متوقف شــود، برنامه 
 )CERB( کمک مالی اضطراری کانادا

خیلی ها را نجات داد.
بــا وجــود اینکه کمک هــای مالی 
2000 دالری باعث شــد میلیون ها 
بتوانند هزینه های شــان را  کانادایی 
پرداخت کنند و به خریدن نیازهای  
روزمره ادامه دهند، خیلی ها احتماال 
به این مسئله زیاد فکر نکردند که این 
پرداخت ها چه اثری بر مالیات های شان 

خواهد گذاشت.
اما با رسیدن به ماه پایانی سال 2020، 
کارشناسان مالی  می گویند وقت این 
شده که مردم ببینند چقدر در ارتباط 
با این برنامه مالیات بر درآمد بدهکار 
هســتند وگرنه ممکن اســت موقع 

پرداخت مالیات سورپرایز شوند.
جان واتــرز مدیر خدمات مشــاوره 
 BMO Private مالیاتــی شــرکت
Wealth می گویــد  مــردم بایــد  
پرداخت هــای CERB  را در درآمد 

شامل مالیات لحاظ کنند.
واتــرز می گوید: »آنها بایــد در نظر 
بگیرنــد در ســال 2020 چه منابع 
درآمدی دیگری داشتند و بعد تعیین 

کنند چقدر مالیات بدهکار هستند«.
برنامه CERB تا سقف 2۸ هفته، هر 
بار 500 دالر پرداخت می کرد که به 
این ترتیب بیشترین مقدار پرداخت 
آن ۱۴ هــزار دالر بــود. مقداری که 
دریافت می شــود به عنــوان درآمد 
مشمول مالیات حساب می شود، اما 
اتــاوا هیچ مالیاتــی از کانادایی ها به 

خاطر پولی که فرستاد کم نکرد.
برای سال 2020، مقدار شخصی پایه 

فدرال یا مقداری که باید کسب کنید 
تا بعد از آن شروع به پرداخت مالیات 
بر درآمــد فدرال کنید، ۱۳22۹ دالر 

است.
واترز گفت این یعنی اگر شما حداکثر 
پرداخت های CERB را گرفته باشید 
و هیچ درآمد و اعتبار مالیاتی دیگری 
نداشته باشید، در نهایت مقدار بسیار 
کمی بــه اتاوا بدهــکار خواهید بود: 
»کاری که باید بکنید این اســت که 
تخمینی از وضعیت مالیاتی خود در 
سال 2020 داشــته باشید و ببینید 
بر پایه تمام منابع درآمدی و شــاید 
مقداری کاســتنی یا اعتبار که دارید 

چقدر ممکن است بدهکار باشید«.
واترز همچنیــن  تاکید کــرد ایده 
خوبی اســت که به عقب نگاه کنید 
و ببینیــد آیا صاحیت دریافت تمام 
پرداخت هــای دریافتــی CERB را 

داشته اید یا نه.
جیمــی گولومبــک مدیــر اجرایی 
 CIBC برنامه ریزی مالیــات و ثروت

چرا از برخی خانوارهای کانادایی خواسته شده
 تمامی کمک های نقدی دریافتی از دولت را تا آخر دسامبر پس دهند؟

ایرونیا- شماری از کانادایی هایی که در 
چارچوب برنامه کمک مالی اضطراری 
کانادا )CERB( ثبــت نام  و کمک 
نقدی دریافت کرده بودند خواســته 
شده تا سی و یکم دسامبر کل پولی که 

گرفته بودند را پس بدهند.
دلیل این امر ” یک کلمه” اســت که 
هرگــز در فرم اصلی  ثبــت نام ذکر 
نشده بود و حاال اداره مالیات با در نظر 
گرفتن آن خواهان بازپس گرفتن پول 

شده است . 
لوگا یک پیمانکار خوداشتغال  گارتا 
اهــل کورتنی بریتیــش کلمبیا  که 
بخاطر پاندمی مجبور شده کسب و کار 
۳۳ ســاله خود را تعطیل کند ،حاال 
ناچار است وانت و ابزار خود را بفروشد 
تا هزینه ناگهانی ۱۴ هزار دالری اش 
را پرداخــت کند، گفت: »آن ها بدون 
اینکه به کسی چیزی بگویند قوانین 
را عوض کردند. ما چنین پولی را دم 

دست یا زیر تشک های مان نداریم.«
تحت  خوداشــتغال  کانادایی هــای 
 CERB دریافت  شرایطی صاحیت 
را داشتند که در ســال 20۱۹ یا در 
۱2 ماه پیش از ثبت نام شان بیش از 
5 هزار دالر درآمد داشــته اند. با این 
حال، اداره مالیات کانادا در نامه هایی 
که اخیرا برای مردم فرستاد و خواستار 
بازگشت پول شد، شرط خوداشتغال 
بودن برای دریافــت کمک نقدی را  
درآمد »خالص« حداقل 5 هزار دالر 

دانسته!! 
 CERB تعدادی از دریافت کنندگان

آن را بــه عنوان درآمد کل حســاب 
کرده بودند و می گویند اداره مالیاتی 

این مسئله را واضح بیان نکرده بود.
اداره مالیات انکار می کند که قوانین 
را تغییر داده باشد. این سازمان گفت 
درآمد خوداســتخدامی را به عنوان 
درآمــد خالص پیــش از مالیاتی به 
حساب می آورد که معادل درآمد کل 

منهای مخارج است.
امــا برای لوگا ایــن یک کلمه تغییر 
زیادی ایجــاد می کند. او در ســال 

20۱۹ از کســب و کار خود که بیشتر 
شــامل نصب کردن دیش ماهواره و 
خدمات اینترنت می شود بیش از ۱0 
هزار دالر درآمد کل داشت. اما بعد از 
کسر مخارج، درآمد خالص او به حدود 

2 هزار دالر رسید.
واژه »خالص« درآمد خوداشــتغالی 
 CERB هیچ جایی در فرمهای اولیه
بین ماه های مارس تا سپتامبر دیده 
نمی شود. این واژه همچنین در صفحه 
»چه کسی صاحیت دریافت دارد« 

که در وبسایت اداره مالیات مرتبط با 
برنامه CERB هنوز هم در دسترس 

است، مشاهده نمی شود.
اداره مالیــات گفــت درک می کند 
که برای چنین افــرادی بازگرداندن 
پول خیلی چالش برانگیز خواهد بود 
و بــه همین دلیل بــرای این کار به 
کانادایی هــا زمــان و انعطاف پذیری 

بیشتری می دهد.
با وجود اعتراضها ، اداره مالیات تاکید 
می کند در نامه های ارسالی برای پس 
گرفتن پول اشتباهی رخ نداده است . 
این سازمان گفت: »دریافت کنندگان 
CERB که بــا معیارهای صاحیت 
همخوانی ندارنــد باید پرداخت های 

دریافتی را بازگردانند.«
جیمــی گولومبــک مدیــر اجرایی 
برنامه ریزی مالیات و ثروت شــرکت 
 CIBC مدیریــت ثروت خصوصــی
گفت بعد از شنیدن اینکه بعضی ها از 
 CERB معیارهای صاحیت دریافت

گیج شده اند، تعجب کرده است.
او می گوید گرچه این احتمال وجود 
دارد که توضیحــات دولت در زمینه 
شــرایط دریافــت  به انــدازه کافی 
برای عموم مردم واضح نبوده باشــد 
بازگرداندن  نامــه  افرادی کــه  ولی 
پرداخت هــای CERB را دریافــت 

کرده اند باید این کار را انجام دهند.
او گفــت: »در نهایــت اگــر شــما 
تحت قانون صاحیــت دریافت این 
پرداخت ها را نداشته اید، باید این پول 
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می گوید مقداری که ممکن اســت 
بدهکار باشید به دیگر منابع درآمدی 
امسال قبل یا بعد از CERB و دیگر 
مالیاتی  اعتبارهــای  و  کاســتنی ها 

بستگی دارد.
او گفت: »اگر در ژانویه، فوریه یا اوایل 
مارس درآمد دیگری داشــتید یا سر 
کار برگشتید یا نیمه وقت کار کردید 
یا کمی درآمد خود را از دست دادید، 

پس کمی پول بدهکار خواهید بود«.
گولومبک گفت بهتر است االن ببینید 
مقداری بدهکار هستید یا نه تا بتوانید 
مقــداری پول کنــار بگذارید و برای 
آوریل و زمان اظهــار مالیاتی آماده 

باشید.
متوجــه  االن  از  »اگــر  گفــت:  او 

وضعیت تان شــوید و مقداری کمی 
بدهی مالیاتی داشته باشید، می توانید 
25 تا ۴0 دالر در هفته کنار بگذارید 
تــا در بهــار آینــده آن مالیات ها را 

پرداخت کنید«.
گولومبک به این نکته اشاره کرد که 
دولت از برنامه های مزیتی جدید که 
مالیات  شــده اند   CERB جایگزین 
دریافت نمی کنــد، اما اضافه کرد که 

این ممکن است کافی نباشد.
او گفت:  »مالیاتی که از آن ها کســر 
نمی شــود فقط ۱0 درصد اســت، 
بنابراین این هم ممکن اســت برای 
خیلی از کانادایی ها کافی نباشد و در 
نتیجه باید بــرای آن هم برنامه ریزی 

iroonia.ca .»کنند

»ایرکانادا« از دولت ۵00 میلیون دالر 
کمک مالی دریافت کرده است

مداد- به گزارش سی.بی.سی، همزمان با فشار مسافران برای بازپرداخت 
پول پروازهای کنسل شــده به دلیل محدودیت های ناشی از کووید۱۹، 
ایرکانادا حدود پانصد میلیون دالر یارانه دستمزد دریافت کرده است. بر 
اساس اطاعات موجود، این شرکت هواپیمایی بیشترین کمک را در میان 

شرکت های تجاری عمومی دریافت کرده است.
بر اســاس پرونده های بورس اوراق بهادار تورنتــو )TSX( و بورس های 
سرمایه گذاری TSX، بزرگ ترین شرکت هواپیمایی کشور گزارش داد که 
۴۹2 میلیون دالر بودجه عمومی از طریق یارانه اضطراری دستمزد کانادا 
)CEWS( برای پرداخت حقوق کارمندان خود در طی یک دوره منتهی 

به پایان سپتامبر جمع آوری کرده است.
به نظر می رسد این مبلغ تقریباً چهار برابر بیشتر از مبلغی است که امپریال 
اویل دومین شرکت تجارت عمومی موجود در این فهرست به عنوان یارانه 
دســتمزد دریافت کرده است. این غول بزرگ انرژی، مستقر در کلگری 
اعــام کرد که ۱20 میلیون دالر کمــک دولتی CEWS دریافت کرده 
است. در رتبه های بعدی نیز لینامار، یک تولیدکننده بزرگ قطعات خودرو 
و ایر ترانسات نیز هرکدام بیش از ۱00 میلیون دالر برای کمک به پوشش 
حقوق کارکنان و رفع مشکات ناشی از کرونا دریافت کردند. این موضوع 
در حالی است که ایرکانادا در دفاع از این مسئله اعام کرد: پیش از شروع 
همه گیــری، حدود ۴0 هزار نفر در این مجموعه کار می کردند و به زبان 

ساده، ما بزرگ ترین شرکت در بدترین صنعت هستیم.
گفتنی است علی رغم اینکه شرکت های هواپیمایی کشور صدها میلیون 
دالر برای پرداخت حقوق کارگران خود دریافت کرده اند، هنوز برخی از 
آن هــا مانند ایرکانادا در حال مذاکرات خصوصی با دولت فدرال بر ســر 
دریافت یک بسته حمایتی خاص هستند. برخی از کارشناسان معتقدند 
شــرکت های هواپیمایی از پافشــاری مســافران برای بازپرداخت پول 
پروازهای لغو شــده به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن دولت در 

جریان مذاکرات استفاده می کنند.
بر اساس به روزرسانی اقتصادی دولت فدرال که هفته گذشته منتشر شد، 
مشخص می شود که دولت فدرال درمجموع، یک میلیارد و ۴00 میلیون 
دالر به شــرکت های هواپیمایی کانادایی کمک کرده تا در طول بیماری 
همه گیر کووید۱۹، ۷5 درصد از حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند. 
از ســوی دیگر وزیر حمل ونقل مارک گارنو گفت که او برای شرکت های 
هواپیمایی روشن ساخته است که پیش از دریافت هرگونه کمک دولتی 

دیگر، باید پول بلیت مسافران را برگردانند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که آن ها کتباً متعهد به بازپرداخت مســافران 
شوند، یک ســنت از دولت کانادا دریافت نخواهند کرد. گارنو همچنین 
اعام کرد که ازآنجاکه مذاکرات با شرکت های هواپیمایی محرمانه است، 

جزئیات بیشتری را در این رابطه ارائه نخواهد کرد.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

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

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

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

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

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

$ 500
on select models

0 %

Lease◊ or finance† from

Winter Tire Credit° on select models

90 days^

Don’t pay for

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

on all models

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

Ends January 4th

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

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

Standard key features include:

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

2021 TUCSON

months† on all modelsfinancing

0% for 84
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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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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

براى دانشجویان، دارندگان ویزاى تحصیلى
 و یا ویزاى 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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نرخ بهره وام مسکن در کانادا  به زیر یک درصد رسید
پرژن میرور- نرخ بهره وام مســکن 
برای نخســتین بــار در تاریخ کانادا 
توســط بانک اچ اس بی سی با نرخ 

کمتر از یک درصد ارایه شد.
به گزارش هافینگتون پســت کانادا، 
راب مک  لیستر، بنیانگذار وب سایت 
ratespy. مقایسه وام های مســکن

com، در وب ســایت خود نوشــته 
اســت: “نرخ بهره 0،۹۹ درصد برای 
وام مسکن متغیر پنج ساله اچ اس بی 
سی کانادا تقریباً شبیه به پول مجانی 
از طرف وام دهندگان کانادایی است.“

اما نکته قابل تأمل این است که این 
نرخ بهره فقط برای وام هایی اختصاص 
می یابد که وام گیرنــده کمتر از 20 
درصد پــول پیــش پرداخت خرید 
مسکن داشــته باشــد و میزان وام 
دریافتی از بانک سهم بیشتری از مبلغ 

کل خرید مسکن را در بر گیرد.
اصلی تریــن دلیلی که می توان برای 
این نرخ بهره بســیار پایین ذکر کرد، 
این اســت که این وام ها بــرای وام 
دهنده دارای خطر کمتری می باشد. 
برای خرید هایی که خریدار مســکن 
کمتر از 20 درصد پیش پرداخت ارایه 
می دهد، وام مســکن باید بیمه شود، 
خواه از طرف شــرکت مسکن و وام 
کانادا که شرکتی دولتی است و خواه 
توسط شرکت های دیگر ارایه دهنده 

بیمه وام مسکن.
این شــرکت های بیمــه در صورت 
عــدم توانایی وام گیرنده نســبت به 
بازپرداخــت بدهــی خــود، جبران 
خسارت های وارد آمده به وام دهنده 
را می کنند و اینگونــه وام ها را برای 
بانک ها و موؤسسات مالی وام دهنده 

بدون خطر می سازند.
نکته قابل ذکــر دیگر درباره این نرخ 
بهره متغیر این است که بانک اچ اس 
بی سی می تواند در صورت باال بردن 

نرخ بهره پایه خود، این نرخ بهره کمتر 
از یــک درصد را نیز افزایش دهد که 
معموالً زمانــی این اتفاق می افتد که 
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خود را 

افزایش می دهد.
اما بــا توجه به رفتــار بانک مرکزی 
کانادا درباره ثابت نگه داشتن نرخ بهره 
برای چند سال آینده به دلیل بازیابی 
رکود اقتصادی ناشــی از همه گیری 
ویروس کرونا، بسیار غیر محتمل به 
نظر می رســد که این نرخ بهره بانک 
اچ اس بی ســی در آینده ای نزدیک 

افزایش یابد.
راب مک لیستر در ادامه مطلب خود 
نوشته اســت: “این نرخ 0،۹۹ درصد 
دســت کم شــما را برای یک یا دو 
سال پیش می اندازد. سوال این است 
که وقتی نرخ بهــره افزایش یابد چه 

خواهید کرد.“ 
هر چند این نرخ بهره پایین می تواند 
میزان قسط ماهیانه را کاهش دهد، 
اما بانک اچ اس بی سی به شما اجازه 
نخواهد داد تا خانــه ای را بخرید که 
قیمت آن بیش از توان مالی شما در 

بازپرداخت وام باشد. 

بر اساس قانون، تمام وام گیرندگانی 
که وام خود را بیمه می کنند باید در 
آزمون تحمل فشــار وام فدرال نمره 
قبولی بگیرند، بــه این معنی که وام 
گیرندگان بدون توجه به نرخ بهره ای 
که به آنها ارایه شــده است باید برای 
نرخ بهره وام مســکن بانک مرکزی 
کانادا که در حال حاضر ۴،۷۹ درصد 

است حایز شرایط باشند.
از اوایل ســال جاری که همه گیری 
کرونا شروع شد و بانک مرکزی کانادا 
نرخ اصلی وام خود را به 0،25 درصد 
کاهش داد، میزان نرخ بهره وام مسکن 

سیر نزولی پیدا کرد. 
با نرخ بهره جدیــد بانک اچ اس بی 
ســی، در یک وام برای یک منزل با 
قیمت متوسط  60۷ هزار دالر با 20 
درصد پیش پرداخت، میزان تفاوت در 
پرداخت قسط ماهیانه در حدود 2۱0 

دالر خواهد بود.
کارشناســان بــازار مســکن کانادا 
می گویند کــه افزایش قســط های 
قابل پرداخت ماهیانه  از دالیل اصلی 
افزایش سرســام آور قیمت مسکن 
در کانادا در طول بحران همه گیری 

شمرده می شود.
آلکساندرا دوشــارم و کایل داهمز از 
در  اکونومیست  مجله  کارشناســان 
گزارش ماه نوامبر خود در این نشریه 
نوشــتند: “علیرغــم افزایش قیمت 
مسکن، توانایی پرداخت این قیمت ها 
در سه ماهه چهارم بهبود یافته است، 
چراکه خریداران مســکن از کاهش 
بیشتر نرخ بهره وام برخوردار شده اند.“ 
ایــن دو کارشــناس اقتصــادی در 
یادداشــت خود اضافــه کردند که با 
توجه به نزدیک شــدن به پایان ارایه 
حمایت های مالی گسترده دولت به 
خانواده هــا و عدم بــه تعویق افتادن 
بازپرداخــت وام ها در ســال 202۱، 
در حالی که بــازار کار کانادا در حال 
بازیابی خود اســت، بازار مســکن با 
برخی موانع سخت روبرو خواهد شد.

بزرگ ترین بانک کانادا 
همچنان کاهش قیمت مسکن را 
در سال آینده پیش بینی می کند

ایرونیا- بزرگ تریــن بانک کانادا این 
هفته بر پیش بینی پیشین خود از بازار 
مســکن در سال آینده پافشاری کرد 
و تاکید کرد قیمتها در ســال آینده 

کاهش می یابد. 
اوایل امســال  و با همه گیری کووید 
۱۹ و توقف فعالیتهای اقتصادی ،این 
بانک پیش بینی قیمت مسکن خود 
را تغییــر داد. بانک گفت انتظار دارد 
قیمت مسکن در درجه ملی ۷ درصد 
کاهش داشته باشد. این تقریبا دو برابر 
کاهشــی بود که در ابتدای پاندمی 

پیش بینی کرده بود. 
بانک همچنین قبا روندی نســبتا 
غیرعــادی بــرای بازارهــای بزرگ 

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

پیش بینی کرده بود. بانک گفته بود 
اتــاوا، مونترال، تورنتــو و هلیفکس 
احتماال این رونــد را کند می کنند. 
معموال این بازارها در ســطح کشور 
پیشرو محســوب می شوند هرچند 
انتظار مــی رود پاندمی کمی روند را 

تغییر دهد.
مســئول ارشد ریســک بانک گفت 
پیش بینی می کند »قیمت مســکن 
هشــت درصد کاهش داشــته باشد 
و تــا اواخر 202۳ پاییــن بماند«. او 
همچنین اضافه کرد که فکر می کند 
»نرخ بیکاری تا مارس 202۳ حدود ۹ 
درصد باشد « که یعنی بعد از پاندمی 
موج دومی از بیکاری هم شکل بگیرد.
بانک همچنین گفت انتظار دارد که 
با شــکل گیری این سناریو، نرخ عدم 
پرداخت وام ها باالتر برود. اوایل امسال 
رویال بانک گفته بود انتظار دارد نرخ 
عــدم پرداخت وام ها بــه 2.۳ درصد 

برسد. 
انتظار می رود این نرخ در وهله ای در 
سال آینده به چهار برابر اوجی که طی 
۳0 ســال گذشته در کانادا دیده شد 
برسد. اما دلیلش این نیست که مردم 
در بازه کوتاه قابلیت پرداخت نداشته 
باشند.  وام هایی که معموال در بهترین 
بازار بدون پرداخت می مانند در حال 
حاضر اینطور نیستند. دلیلش هم این 
اســت که پاندمی اقتصاد را متوقف 
کــرده و به محض اینکــه اوضاع به 
شرایط نرمال برگردد تقاضای انباشته 

شده ممکن است آزاد شود.

کانادا در رتبه دوم
 کشورهای امن جهان در سال 2020

کشورهای امن جهان در سال 2020 براساس 65 معیار متفاوت انتخاب 
شــده اند. به گزارش هدهد به نقــل از »USnews«، یکی از مهم ترین 
اولویت های هر کشــوری در سراســر دنیا امنیت اســت، امنیت شامل 
محافظت بهتر از شــهروندان، محافظت در برابر مجرمین و محافظت در 
برابر جرایم آناین را شامل می شود. کشورهایی  که به امنیت باال معروفند 
و عملکرد بهتری در این زمینه دارند: اســکاندیناوی، ســوئیس، کانادا، 
استرالیا و هلند هستند. این نظرسنجی در بین ۷۳ کشور  و بر اساس 65 
معیار مختلف توسط شهروندان جهانی صورت گرفته است. مقام نخست 
جهان را سوئیس به خود اختصاص داده است، کانادا در رتبه دوم نشسته 
اســت همچنین کانادا دومین کشور بزرگ دنیا از نظر مساحت است اما 
جمعیت  اندکی نسبت به مســاحت خود دارد مقام سوم این رده بندی 
را نروژ کســب کرده است. نروژ جزو کشورهای اسکاندیناوی است که با 
قوانین عجیب خود و رفاه و آسایش ساکنان خود موجب شگفتی جهان 
و جذب توریست ها شده است. دانمارک، استرالیا، نیوزیلند، سوئد، فناند، 

اتریش و هلند به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
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#207                          1,419 sq. ft.       $ 1,049,000    $ 1,049,000  

قیمت جدید!قیمت جدید!

قیمت جدید!قیمت جدید!

قیمت جدید!قیمت جدید!

  sq. ft.        $ 599,000   $ 599,000 732      یک خوابه   #205
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3  اتاق خوابه

 2  اتاق خوابه
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 برای خرید خانه  برای خرید خانه 
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خانه های نمونه  آماده بازدید!

Lower Lonsdale در چند قدمی

درآمد از  اجاره

Evolv35  مجموعه ای است از تان هاوس های  3-4 اتاق خوابه  

 Moodyville, North Vancouver در  PASSIVE   قابل تغییر  یا
  در نورث ونکوور است.

همین امروز برای یک بازدید اختصاصی با ما تماس بگیرید

پارکینگ متصل

90%  صرفه جویی در هزینه برق و گاز 

ور
کو

 ون
اولین تان هاوس قابل تغییر یا PASSIVE در نورث

 قبلی
با قرار

بازدید  

 قبلی
با قرار

بازدید  

شروع قیمت این خانه ها از: 1.279.000 $

هم اکنون  نقل مکان کنید

هم اکنون
بازدید  با تعیین وقت قبلی

آماده فروش
 فاز دوم  هم اکنون  

 قبلی
با قرار

بازدید  

 قبلی
با قرار

بازدید  
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ارزیابی عملکرد  وزیر مهاجرت کانادا  توسط کمیسیون پارلمانی
عملکرد  مجلس،  بررسی  کمیسیون 
وزارت مهاجــرت و شــهروندی در 
دوران پاندمیک را در زمینه   تعدادی 
از برنامه هــای مهاجرتی کــه دارای 
تاخیــر قابــل توجهی در بررســی 
درخواست های دریافت شده هستند 
را مورد بررســی و بازبینی دقیق قرار 
داده اســت. این کمیته قبل از ارائه 
گزارش نتیجه بررســی به مجلس، 
از وزیــر مهاجرت خواســت تا برای 

پاسخ گویی حاضر شود.
 موارد بررســی شــده به شــرح زیر 

هستند:
* نحوه عملکــرد اداره مهاجرت در 

دوران مبارزه با کووید۱۹
* برنامه کفالت افراد خانواده

* منقضی شدن مهلت مدارک   ورود 
مهاجرین تازه در دوران پاندمیک

ویزای کار پــس از فارغ التحصیلی * 
دانش جویان خارجی

* روش درخواست ویزای دیدار برای 
متقاضیانی که دارای فایل اقامت دائم 

در پروسه بررسی دارند
گــزارش    ابتــدا    مهاجــرت    وزیــر 
سیاست های اتخاذ شــده در دوران 
پاندمیــک را کــه   به منظــور ایجاد 
تسهیات برای بررسی درخواست های 
متقاضیان اتخاذ شده بود را به کمیته 
بررسی ارائه نمود و سپس طرح جدید 

اولیــن ورود مهاجرین تــازه وارد  ، به 
صورت آنایــن   را ارائه کرد که باعث 
می شــود دوره انتظــار طوالنی برای 
دریافت مجــوز ورود را برای آنان به 

میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وزیر مهاجــرت همچنین   بــه آمار   
درخواســت های  بــه  پاســخ گویی 
دریافتــی در دوران پندامیک تا ۱۴ 
نوامبر اشــاره نمود، که   در مقایسه با 
دوره مشابه در ســال قبل  ، به میزان 
۸0 درصِد بررســی های انجام شده 
به روی درخواست های دریافت شده 
در ســال 20۱۹ بوده است .در واقع 
بر اساس آمار ارائه شده توسط وزیر، 
اداره مهاجــرت در دوران پاندمیک 
تنها با 20 درصد کاهش در بررســی 
درخواســت های متقاضیان نســبت 
به ســال قبل مواجه بوده است. وی   
عاوه بر این اضافــه نمود که برخی   
از برنامه هــای مهاجرتــی هماننــد 
برنامه های اســتانی نــه تنها کاهش 
در سرعت   بررســی نداشته اند بلکه 
با افزایش 2۳2 درصــدی در دوران 
پاندمیک مواجه بوده اند. این افزایش 
شامل گزینش برنامه های پناهندگی 
نیز به میزان قابل توجهی شده است.    
او افزود   از آغاز ژانویه 202۱ متقاضیان 
شــهروندی   که در حوزه سنی 50 تا 
5۴ هســتند نیز قــادر خواهند بود 
درخواســت خود را به صورت آناین 
ارســال نمایند. وزیــر مهاجرت این 
اقدام را گامی بزرگ   به سمت تسریع 
در بررسی درخواست های شهروندی 

نامید.
مارکــو مندیچینو گفــت که دولت 
بدون وقفه   برای ارائه سیاســت های 
جدیــد بــه منظــور ساده ســازی 
برنامه های مهاجرتی و درخواست های 
متقاضیان تاش می کنــد. از جمله 
ساده ســازی های در دســت اقــدام 
می توان به برنامه ساده سازی شرایط 
درخواست اقامت دائم از طریق برنامه 
پرســتاران خانگی بــرای متقاضیان 
واجد شــرایِط این برنامــه نام برد. او 
به جزئیات تغییرات ساده سازی این 

برنامه اشاره نکرد.  
معــاون وزیر نیز در پاســخ به اعضا 
کمیســیون در مقابل این سوال که 
چه اقداماتی برای تســریع بخشیدن 
به صدور مجوز کار برای متخصصین 
بهداشــت  زمینه های  در  خارجــی 
و ســامت   انجام شــده؟   گفت   اداره 
مهاجرت تســریع در پذیــرش این 
متخصصین در دوران پاندمیک را در 
الویت بررسی قرار داده   و ورود هر چه 
ســریع تر آنان را در دستور کار خود 

منظور کرده است.
در زمینــه امــکان انجــام مراحل 
بایومتریک در مرزهای ورودی کانادا  ،   
اعضاء کمیسیون بررسی   مجلس وزیر 

را مورد سوال قرار   دادند   که در پاسخ 
عنوان شــد اداره مهاجــرت با اضافه 
نمودن مراکز ویزا در برخی از کشورها 
تــاش دارد تــا دوره انتظــار انجام 
انگشت نگاری را کاهش دهد. او اضافه 
نمود که   مراحل انجام انگشت نگاری 
باید حتمــا قبــل از ورود خارجیان 
به مرزهای کانادا بــه دالیل امنیتی 
انجام گردد. وزیر مهاجرت همچنین 
بر ایــن اصل   تاکید نمــود که انجام 
انگشــت نگاری در مرزهــای ورودی 
نمی تواند امنتیت شهروندان کانادا را 
تضمین کند. او افزود   سوابق مسافرین 
و مهاجرین تازه وارد  ، می بایست قبل از 
ورود آنان به کانادا مورد بررســی قرار 

گیرد.
وزیر مهاجرت این قول را به کمیسیون 
بررســی داد کــه اداره مهاجــرت و 
شهروندی کانادا   تا پایان سال 2020 
بررســی و نهایی نمــودن فایل های   
تعداد ۴۹000 درخواست کفالت افراد 

خانواده را انجام خواهد داد.
یکی از اعضاء کمیته بررســی با ارائه 
لیست نام   ۱00 شــهروند کانادا  ، که 
درخواســت صدور مجوز ورود برای 
افراد خانواده درجه یک آنان  ، مشمول 
دوره بررســی طوالنی شــده و هنوز 
بدون پاســخ مانده اند  ، جویای علت 
تاخیر شــد. وزیر مهاجرت   در پاسخ   
قول داد که نسبت به بررسی لیست 
و علت تاخیر   ســریعا اقــدام خواهد 
نمود.   معاون وزیــر   نیز همچنین در 
زمینه علت تاخیر در پاســخ گویی به 
درخواست ها اعام کرد که تنها   بالغ 
بر 50000 درخواســت برای صدور 
مجــوز ورود خانواده های درجه یک   
دریافت شده که هیچ یک جز لیست 
افرادی که شــامل استثناء های اعام 
شــده می شوند نیســتند،   ولی هنوز 
باید بــه   تک تک   رســیدگی کرد تا 
مورد پاسخ گویی قرار گیرند . بدیهی 
است این موجب کندی دوره بررسی   
و تاخیر در پاسخ گویی به افراد واجد 

شرایط   خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگری که توســط 
یکی از اعضاء کمیته بررســی مطرح 
شــد  ،   در زمینه مشکات ناشی از   رد 
درخواست ویزای ویزیت همسران و 
فرزندان وابسته شهروندانی است که 
فایل درخواست کفالت و اقامت دائم 

در پروسه بررسی دارند.  
 Dual این افــراد به واســطه قوانین
Intent      قانوناً مجاز به درخواســت و 
دریافت   ویــزای موقت برای دیدار   در 
طول دوره بررســی فایل اقامت دائم   
هستند ولی متاسفانه این قانون   برای 
این متقاضیان کار نمی کند و تقاضای 
اکثریت آنان بــرای اخذ ویزای دیدار 
همسران و یا فرزندان در کانادا توسط 

افسران مهاجرت رد می شود.

این عضو کمیته   افــزود دلیل اصلی 
درصــد بــاالی رد تقاضا بــرای این 
متقاضیان این است که تصمیم گیری 
وابسته به تشخیص افسران  انحصاراً 
مهاجرت اســت و دستورالعمل ویژه 
برای بررسی این فایل ها وجود ندارد. 
او پیشــنهاد نمود تا ویــزای ویژه ای 
برای این متقاضیــان در نظر گرفته 
شــود تا بتوانند در طی زمان بررسی 
درخواست اقامتشــان به کانادا برای 
دیدار ســفر کنند. وزیر مهاجرت در 
پاســخ اعام کرد که این پیشنهاد را 

مورد بررسی قرار خواهد داد.
از دیگر مســائل مطرح شده توسط 
کمیســیون بررســی عملکرد اداره 
مهاجــرت و شــهروندی در زمینه 
وضعیت افرادی بود که گواهی قبولی 
اقامت دائم را دریافت کرده اند ولی به 
علت محدودیت های ســفر به کانادا 
در دوران پاندمیــک در طــی زمان 
تعیین شــده قبــل از انقضای   مهلت 
مجــوز ورود  ، قادر به ســفر به کانادا 
نبوده اند. این متقاضیان ماه هاســت   
کــه در صف انتظــار دریافت تمدید 
تاریخ اعتبار مدارک خود هســتند. 
بســیاری از این افراد تنها مهلت یک 
ماهه برای ورود به کانادا داشــته اند و 
با منقضی شدن مدارکشان با مشکات 
متعددی مواجه هستند. توصیه کمیته 
این اســت که اداره مهاجرت به جای 
صدور نامه تجدید اعتبار برای تک تک 
این متقاضیان همه تاریخ های منقضی 
شده در مدارک صادره   برای ورود به 
کانادا را یکجا به صــورت اتوماتیک 

برای 6 ماه و یا بیشتر تمدید کند.
در پاسخ به این پیشنهاد  ، وزیر گفت 
به منظور تسهیل ســازی انجام امور 
دفتری و کنترل دقیق تر   در مرزهای 
ورودی کانــادا برای افســران مرزی،   
ترجیح می دهد که تمدید مجوز ورود 
برای هر مهاجر تازه وارد مختص به او 
صادر گردد.   سخنگوی اداره مهاجرت 
در ادامه سخنان وزیر  ، اضافه کرد که 
هم اکنون تنها ۷000 متقاضی دیگر 
باقی مانده اند کــه   در انتظار دریافت 
مــدارک تمدید ورودشــان به کانادا 

هستند.
وزیر مهاجــرت همچنین اعام کرد 
که به دنبال تســهیات بوجودآمده 
و سیاســت های اعمال شده در دوران 
پاندمیک هیچ متقاضی درخواســت 
اجازه کار پــس از فارغ التحصیلی   با 
باتکلیفــی در طی دوران بررســی 
این  نیســت.  مواجــه  درخواســت 
متقاضیــان در طول دوره بررســی 
می توانند به کار تمام وقت مشــغول 

شوند.
او افزود از دیگر سیاســت های جدید 
دولت بــرای جذب تجربه داران کانادا 
این است که اداره مهاجرت به زودی 
نسبت به اعام برنامه جدید مهاجرتی 
نیمه ماهر  برای متخصصین خارجی   
و یــا بدون مهارت کــه هم اکنون با 
ویزای کار در کانادا مشــغول به کار و   
ارائه سرویس های خدماتی در سطوح 
شغلی پایین   هســتند،   اقدام خواهد 
نمود تا این کارگران نیز به واســطه 
تجربه کار در کانادا بتوانند درخواست 

اقامت دائم نمایند.
نتیجه بررسی های انجام شده کمیته 
بررســی و تحقیق عملکــرد وزارت 
مهاجرت پــس از تکمیل به مجلس 
ارائه خواهد شــد. دولت نیز ۱20 روز 
مهلت خواهد داشت تا در زمینه رفع 
نواقص راه کارهای خود را به مجلس 

ارائه کند.
معصومه علی محمدی )هفته(

بخش قابل توجهی
 از کمک نقدی دولت به کانادایی ها 

راهی دیگر کشورها می شود

ایرونیــا- به گزارش بانک ســی.آی.
بی.سی ، نخســت وزیر  ترودو بایددر 
ادامــه اعطــای کمک هــای نقدی 
بــه کانادایی ها پــس از همه گیری  
کووید-۱۹ برنامه هایی را برای تشویق 
مصرف کنندگان به صرف بخش عمده 
کمک ها در بخشهای خدماتی مانند 
رســتوران ها ، آرایشــگاه ها و البته 
محصوالت تولید داخــل  کند تا به 
این ترتیب نشت پول خارج از اقتصاد 

کاهش یابد.
رویس منــدز اقتصــاددان بانک در 
گزارشــی که اخیرا منتشر شد گفت 
خانوارهــای کانادایــی دارند ســهم 
عظیمی از پــول کمک نقدی دولت 
را صرف کاالهای مصرفــی وارداتی 
می کنند  و به این ترتیب مشخص می 
شود تاش های دولت برای رسیدن به 

هدف اصلی موثر نیستند.
این اقتصاددان گفــت به طور مثال 
بیش از 50 درصــد از هر دالری که 
خرج لباسهای خارجی می شود وارد 
چرخه اقتصادی  دیگر کشــورها می  
شــود در حالیکه  در خدماتی مثل 
آرایشــگاه بیشــتر پول خرج تامین 
حقوق کارکنان و هزینه های ثابت از 
جمله اجاره می شود و پول در چرخه 

اقتصاد کانادا باقی می ماند. 
مندز در گزارشش نوشت که »خریدها 
در عمل به شدت به سمت کاالهای 
مصرف کننده سوق پیدا کرده اند و به 
ضرر بخش خدمات در دوران پاندمی 
بوده که باعث شده اقتصاد و دولت ها 
در کانادا پول از دست بدهند« و اضافه 
کرد که بخش لباس به ازای هر دالر 
فروش، نصف صنعت رستوران شغل 

خلق می کند.
مندز گفت اگــر کاری برای “تعمیر 
این نشــتی” صورت نگیرد، دولت ها 
ممکن اســت مجبور شوند نسبت به 
دیگر کشورهای صنعتی جهان  پول 

بیشتری صرف حمایت مالی کنند.
با اســتناد به این بانک، کانادا تابحال  
نســبت به اندازه اقتصادش در پاسخ 
به پاندمی بیشــترین پول را در میان 
کشــورهای گروه 20 خرج کرده، اما 
در عین حال نتیجه اشتغال و تولید 
ناخالص داخلی آن مشابه کشورهایی 

از جمله ایاالت متحده بوده است.
در جوالی، دولــت کانادا تخمین زد 
که کسری بودجه اش امسال به ۳۴۳ 
میلیارد دالر می رســد که ۱6 درصد 
کل تولید ناخالص داخلی است. بیشتر 
آن بــه خاطر حمایــت از کارکنان و 
کســب و کارهایی بوده که تحت تاثیر 
کووید-۱۹ قرار گرفته اند. دولت از آن 
موقع تا به حال ۴0 میلیارد دالر دیگر 

مخارج هم اعام کرده است.
مندز نوشــت: »گرچه دالرهایی که 
دولت کانادا پخش کرد موجب شــد 
مرگ های  ناشی از کووید در مقایسه 
به پنج کشــور  بزرگ اقتصادی دنیا  
بسیار کمتر باشــد. اما هزینه باالیی 
که کانادا مجبور شــده تحمل کند تا 
بخشی ناشی از  همان “نشتی” است 

که درباره آن صحبت کرده ایم«.
مندز گفت دولت هــا امکاناتی برای 
ممانعــت از ایــن مســئله دارند که 
از جملــه آن ها می توان به تشــویق 
کانادایی ها برای خرید اجناس و البسه 

تولید داخل اشاره کرد
او گفت دیگر احتماالت هم شــامل 
کاهــش مالیات فــروش خدمات یا 
یارانه سازی مستقیم غذا خوردن در 
فضاهای بســته، پاسیوها یا سفارش 

غذای بیرون بر بســته بــه وضعیت 
محلی  بهداشــت  محدودیت هــای 

می شود.
با وجود اینکه این تدابیر برای دولت 
هزینه خواهد داشت، عدم واکنش به 
این مسئله  می تواند هزینه بیشتری 

در بر داشته باشد.
مندز گفت: »اگر این برنامه ها جواب 
بدهد، ما ممکن اســت پول کمتری 
صرف حمایــت از کســب و کارها و 
افرادی بکنیم کــه در این بخش کار 
می کنند و در کوتاه مدت حتی شاهد 
تعطیلی گسترده بخش های خدماتی 

iroonia.ca » .و رستورانها باشیم

۱0 درصد کانادایی ها 
 پس از موج دوم کووید۱۹ 
 به خودکشی فکر کرده اند

ایرونیــا- یک نفر از هر ۱0 کانادایی گفته اند در ســپتامبر هم زمان با آغاز 
موج دوم پاندمی امکان خودکشی را مرور کرده اند. این رقم خیره کننده و 
بی سابقه به گفته متخصصان  نمایانگر گستره اثرات بلندمدت کووید-۱۹ 

بر جمعیت است.
این رقم در قالب نتایج جدیدترین نظرســنجی انجام شده توسط انجمن 
سامت روان کانادا )CMHA(  منتشر شد که از حدود ۳ هزار کانادایی بین 
چهاردهم و بیست و یکم سپتامبر سوال هایی درباره سامت روان مطرح کرد.
نتایج این نظرسنجی نمایانگر کاهش عظیمی در سامت روان جامعه در 
مقایسه با نتایجی است که از نخستین نظرسنجی در ماه مه به دست آمد. 
افرادی که بومی، LGBTQ  و دارای شرایط سامت روان از قبل بودند در 
این نظرسنجی از نظر سامت روان به میزان بیشتری از افت وضعیت نسبت 

به بقیه مشاهده شدند. 
دکتر امیلی جنکینز محقق ارشــد و استیادیار مدرسه پرستاری دانشگاه 
بریتیش کلمبیا گفت: »اوایل پاندمی این حس وجود داشت که بسیاری از 
عوارض سامت روانی کاما گذرا خواهند بود و در کنار پاندمی به سرعت 
از بین می روند.« اما با گذشــت ۹ ماه از پاندمی اکنون جنکینز می گوید 

کانادایی ها خسته  شده اند.
این گزارش نشان داد که درصد کانادایی هایی که به خودکشی فکر کرده اند 
نســبت به 6 درصدی که در ماه مه گزارش شده بود، افزایش داشته است. 
نرخ تفکر به خودکشــی پیش از پاندمی 2.6 درصد بود. اما خیلی چیزها 
همچنین از سپتامبر تا به حال تغییر کرده است. مسئوالن بهداشت عمومی 
در بخش زیادی از کشــور به شــدت با گردهمایی دوستان و خانواده در 
دوران تعطیات کریسمس مخالفت کرده اند و اثرات اقتصادی و اجتماعی 
محدودیت ها در حال افزایش است. جنکینز گفت: »حدس من این است 

که اوضاع شاید حتی بدتر شده باشد.«
در انتاریو شرایط به مراتب بدتر بوده و درصد افرادی که پاسخ مثبت درباره 
افکار خودکشــی دادند ، به ۱۳ درصد می رســد. از میان کســانی که در 
نظرسنجی سپتامبر شــرکت کردند ۴0 درصد گفتند سامت روان شان 
از مارس تا به حال افت داشــته اســت. این ارقام برای کسانی که از قبل 
مشکاتی داشته اند )6۱ درصد( و افراد بومی )5۴ درصد( باالتر بوده است.

جمعیت دیگری که در این مدت به شــدت تحت فشار بوده اند والدین با 
فرزندان زیر ۱۸ ســال هستند. استرس ترکیبی کار کردن از خانه و کنار 

آمدن با تحصیل فرزندان بر سامت روان والدین اثر منفی گذاشته است.
در نظرســنجی، ۴۸ درصد والدین گفتند همچنین نگران وضعیت مالی 
هستند و ۳6 درصد نگران از دست رفتن شغل خود بودند. از هر پنج نفر 
یک نفر گفت همچنین نگران قرار گرفتن در معرض سوء استفاده احساسی 

و فیزیکی در خانه است.
اما با وجود افت وضعیت سامت روان کانادایی ها، نظرسنجی به این نتیجه 
رسید که خیلی ها کمکی در ارتباط با سامت روان خود دریافت نمی کنند و 
تا حدود زیادی دلیلش این است که باور ندارند به آن احتیاج دارند. جنکینز 

iroonia.ca .گفت این نوع تفکر عواقبی در بر خواهد داشت
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مشاوره اولیه رایگان

اجرای طرح دریافت مالیات از مالکان خارجی مسکن در کانادا 
چقدر بر قیمت ها تاثیر گذار خواهد بود؟

ایرونیا- دولــت لیبرال می گوید طی 
یک سال آینده گام هایی برمی دارد تا 
مالیاتی را بر مالکان خانه هایی وضع 
کند که خارج از کانادا زندگی می کنند 
و این اقدام را بخشــی از برنامه های  
ســالهای آینده برای کاهش قیمت 

مسکن ذر نظر گرفته است . 
این ایــده  در چند اســتان از جمله 
بریتیش کلمبیا، انتاریو پرینس ادوارد 
آیلند طی چند سال اخیر  اجرا شده و 
محبوبیتی را هم در این استانها بدست 
آورده اما تعدادی از کارشناسان بخش 
مسکن موثر بودن آن را زیر سوال برده 

اند. 
دولت در بــه روزرســانی مالی این 
هفته خود گفت ایــن برنامه به نفع 
خانه اولی ها خواهد بود و باعث می شود 
از طریق دریافت مالیات از افرادی که 
از کانادا برای ذخیره سازی منفعانه 
ثروت در بخش مســکن اســتفاده 
می کنند، خانه های بیشتری وارد بازار 

شود.
دولت بریتیش کلمبیا ســال گذشته 
گفت مالیات ســفته بازی و خانه های 
خالی اش ۱۱5 میلیون دالر درآمدزایی 
کرد که بیشــتر آن توســط مالکانی 
پرداخت شد که خارج از کشور زندگی 
می کنند. کرول جیمــز وزیر دارایی 
گفت این مالیات یکی از دالیل پشت 
کاهش قیمت 5.6 درصدی مسکن در 

بخش اول 20۱۹ بود.
اما سور ســامرویل استیادیار مدرسه 
تجاری سادر واقع در دانشگاه بریتیش 
کلمبیا گفت با وجود اینکه قیمت ها 
بعــد از معرفــی مالیــات خریداران 
خارجی در منطقــه ونکوور کاهش 
داشــت، این سیاســت حال تمام 

مشکات نیست.

او گفت: »اگر بحث مسئله رسیدگی 
به قیمت مسکن اســت، این کار به 
تنهایی قرار نیســت باعث مقرون به 
صرفگی شــود. اما مســلما می تواند 
بخشی از بسته سیاست های تقاضا و 

عرضه باشد«.
در ســال 20۱۷ انتاریــو  مالیــات 
ســفته بازی و خانه های خالی برای 
افرادی که نه شــهروند و نه ســاکن 
دائمی بودند وضــع کرد. در پرینس 
ادوارد آیلند هم افراد غیرساکن باید 
برای خرید بیش از پنج جریب زمین 

درخواست اجازه ویژه کنند.
صحبت هــای جدید دربــاره مالیات 
گرفتن از مالکان غیرکانادایی در حالی  
مطرح شــده که چند بازار مســکن 
در سراسر کشــور در دوران پاندمی 
کوویــد-۱۹ رکورد فــروش به ثبت 
رساندند و با توجه به نرخ بهره پایین 
و حرکت مردم به ســمت خانه های 

بزرگ با حیاط قیمت ها باالتر رفتند.
ممکن اســت تعــدادی از بازارها که 
تقاضــای زیادی از ســوی خریداران 

خارجی دارند شــاهد کاهش قیمت 
مسکن باشند اما سامرویل گفت حتی 
با اعمال مالیات هم قیمت آن ها بسیار 
باال خواهد بود. او گفت دیگر مکان ها 
از جملــه جاهای توریســتی ممکن 
است از مالکیت خانه های تعطیاتی 
توسط مســافران سود ببرند و بعضی 
شهرها هم در حال حاضر نمی توانند 

مستاجران زیادی پیدا کنند.
به طور مثال، او گفت عرضه مسکن 
ممکن اســت در شــهرهایی مانند 
کلگری یا ادمونتون انعطاف پذیر باشد 
چون خریداران خارجی اثر زیادی روی 
قیمت کلی مسکن ندارند. همچنین 
وقتی بحث ســاخت یــک آپارتمان 
بزرگ می شود، سرمایه گذاری خارجی 
از ســوی یک صندوق بازنشستگی 
اروپایــی احتماال مشــکل مقرون به 

صرفگی ایجاد نمی کند.
سامرویل گفت: »درک نمی کنم چرا 
باید این مالیات  در ســطح ملی اخذ 
شــود . این به عنوان یک سیاست از 
نظر من با عقل جور در نمی آید چون 

اینطور نیست که در وضعیت بحران 
ملی خرید خانه توســط خارجی ها 
در تمام بازارها باشیم. این زیاده روی 

است«.
ســامرویل همچنین بــه این نکته 
اشــاره کرد که این سیاست به خاطر 
هــدف گرفتن چینی هــا در ونکوور 
اعتراض هایی را به وجود آورده، حتی 
با وجود اینکه جمعیت های مختلفی 
در بخش های مختلف کشــور تحت 

تاثیر آن قرار خواهند گرفت.
آندری پاولوف استاد فایننس مدرسه 
تجاری بیدی در دانشــگاه سایمون 
فریزر گفت ملی کردن سیاست های 
بریتیــش کلمبیا ایــده خیلی بدی 
خواهد بود چون مالیات باعث می شود 
بدون داشــتن اثری قابل توجه روی 
قیمت مســکن، سرمایه های  بهبود 

خارجی دور شوند.
پاولوف گفت سهم خانه اولی ها از زمان 
اعمال مالیات در بریتیش کلمبیا در 
عمل کم شده است. به غیر از تورنتو 
و ونکوور، بیشــتر شــهرهای کانادا 
می توانند از خانه های دوم برای اسکان 
موقت افرادی چون مسافران تجاری 

سود ببرند.
او گفت مشــکل اعمال مالیات های 
بیشــتر بر مالکیت خانه این اســت 
که می توانــد از طریــق دور کردن 
سازندگان و سرمایه گذاران، در عمل 
باعث کاهش عرضه مســکن شود. او 
همچنین این مسئله را زیر سوال برد 
که این سیاست می تواند به دولت در 

پرداخت هزینه هایش کمک کند.
او گفــت: » بهتریــن راهکارما برای 
بازپرداخــت بدهی هایــی کــه االن 
داریم ایجاد می کنیم، این اســت که 
اقتصادمان را با بیشترین سرعت رشد 
دهیم ویکی از بهتریــن راه ها برای 
رشد اقتصاد ، توســعه و فعال بودن 

iroonia.ca ».بخش مسکن است

اکثر کانادایی ها کار کردن از خانه 
را دوست دارند

ایرونیا- وقتی یک نظرسنجی جدید 
از کانادایی ها پرسید نظرشان درباره 
کار کردن از خانه چیســت تنها 2۷ 
درصد پاسخشان این بود که ترجیح 

می دهند دوباره از دفتر کار کنند.
توســط  انجام شــده  نظرســنجی 
ClickMeeting که ســازمان دهنده 
ماقات ها و وبینارهای آناین است، 
نشان داد که 56 درصد اعتقاد داشتند 
از کار از راه دور لذت می برند و ترجیح 
می دهند ترکیبی از مدل کار از خانه و 

کار در دفتر را داشته باشند.
پاتریــک کوین مدیــر بازاریابی این 
شرکت گفت: »ما فکر می کنیم که در 
آینده این مدل کار محبوبیت خواهد 

یافت.«
با وجود اینکه خیلی از کانادایی ها از 
مزایای کار از خانه لذت می برند، کار 
از راه دور چالش هایــی دارد و ممکن 
است بعضی از کارکنان بیشتر از بقیه 

از آن لذت ببرند.
هاوارد لویت وکیل اشتغال و شریک 
ارشــد شــرکت Levitt LLP گفت 
شرکت ها دارند بیش از گذشته نسبت 
به چیزی به نام »سرقت زمان« نگران 

می شوند.
او گفت: »مردم دارنــد درباره کار از 
راه دور طــوری حــرف می زنند که 
انگار اتفاقی کاما مثبت  اســت ولی 
در واقعیت می توانــد تا حدی روی 

بهره وری اثر منفی بگذارد.«
لویت گفــت تعــداد کارمندانی که 
دارند »زمان می دزدند« ممکن است 
در اقلیت باشــد، اما  مشــکاتی در 
ارتباط با کارمندانــی وجود دارد که 
ممکن است حین کار تلویزیون تماشا 
کنند، سگ شان را بیرون ببرند یا به 
کودکان شــان در یادگیــری آناین 

کمک کنند.
لویت گفت: »آن ها برای کارفرمای شان 
نامرئی هســتند. دارنــد از دور کار 

می کنند بنابراین اگــر بخواهند کار 
دیگــری در طول روز انجــام دهند 
می توانند و این چیزی اســت که اگر 
در دفتر باشید هرگز نمی توانید انجام 

دهید. «
با ایــن حال، مطالعات دیگر نشــان 
داده اند که تعــدادی از کارکنانی که 
از خانه کار می کننــد زمان و تاش 
بیشتری صرف می کنند چون حس 

می کنند همیشه در دفتر هستند.
پتی الوت-رید گوینده ارشــد مالی 
سی تی وی نیوز گفت: »افرادی هستند 
که می گویند مســلما در روز بیشتر 
از هشت ســاعت کار می کنند. آن ها 
حس می کنند متعهد هستند که به 
رییس شان بگویند من هنوز دارم کار 

می کنم.«
نظرســنجی به این نتیجه رســید 
کــه ۷۴ درصد از افــراد می خواهند 
برای اســتفاده از اینترنت، مبلمان و 
دستگاه های خودشــان در خانه پول 
دریافت کنند و 2۸ درصد می گویند 
حــس می کنند اســتحقاق افزایش 

حقوق دارند.
نظرســنجی همچنین از دانشجویان 
دانشــگاه و کالج ها پرسید چه نظری 
دربــاره یادگیــری از راه دور دارند. 
شصت درصد از آن ها گفتند بهترین 
رویکرد نسبت به آموزش ترکیبی از 
یادگیری سنتی داخل کاس درس 

iroonia.ca .و یادگیری آناین 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«

افزایش بی سروصدای 
خشونت های زناشویی در دوران کرونا

کارشناسان، انجمن های حامی حقوق 
زنــان و ســازمان های اجتماعــی از 
افزایش خشــونت بر ضد زنان که در 
دوره پاندمی بیش از همیشه در انزوا 

قرار گرفته اند، ابراز تاسف می کنند.
بــه گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونترال، سازمان HFC که در زمینه 
حمایت از زنــان فعالیت می کند، در 
تازه تریــن گزارش خــود اعام کرد 
5۹ درصد از مجموع 550 خانه امن 
زنان که این ســازمان تحت پوشش 
خــود دارد، از کاهــش تماس هــا و 
درخواســت های کمک در ســه ماه 
اول پاندمــی خبر دادنــد. این آمار 
شاید در نگاه اول دلگرم کننده باشد 
اما کارشناسانی مثل ژونوویئو لوسار 
Geneviève Lessard می گوینــد 
این مســئله را بایــد از زاویه دیگری 
مورد بررسی قرار داد. لوسار که استاد 
جرم شناسی دانشــگاه الوال است، 
می گویــد علت کاهش درخواســت 
کمک از طرف زنــان در ماه های اول 
پاندمی کرونا صرفا این بود که با توجه 
به قرنطینه، زنان قربانی خشونت زمان 
کمتری تنها شدند تا بتوانند تقاضای 

کمک کنند.
در شرایطی که پویش دوازده روز اقدام 
جمعی برای مقابله با خشــونت علیه 
زنان در کبک ادامه دارد، لوسار تصریح 

کرد شرایط پاندمی و قرنطینه، میدان 
عمل بیشتری به عامان خشونت داد 
تا کنترل بیشــتری بر روی قربانیان 

خود اعمال کنند.
طبق گزارش HFC، به محض این که 
ماه های  در  قرنطینه  محدودیت های 
ژوئــن و اکتبر کاهش یافت تماس ها 
با 6۱ درصد از خانه هــای امن زنان 
و درخواســت کمک از این مراکز به 
طــرز قابل توجهــی افزایش یافت و 
بیش از نیمی از این مراکز از افزایش 
شدت خشونت هایی که زنان در دوره 
قرنطینه متحمل شــده بودند، خبر 

دادند.

طرح تخصصی دولت فدرال بانک ها از خطر ورشکستگی  نجات داد

ایرانیان کانادا- طبق اعام رسانه های 
کانادایی بانک های این کشور در پی 
اقتصادی »محرک«  اجرای سیاست 
تقویت خواهند شد. فهرست بلندباالی 
این بانک ها که در رأس آن غول هایی 
ماننــد TD و RBC قرار دارند منافع 
بسیار چشمگیری از این اقدام دولت 
جاســتین ترودو خواهند داشت که 
بسیاری از بانکداران ُخرد کانادایی را 

نسبت به آینده امیدوارتر کرده است.
باتوجه بــه صدمات ناشــی از رکود 
اقتصادی که در پی شــیوع ویروس 
کرونا ایجاد شــده، دیده می شود که 
بانک های بزرگ کانادا نیز سیاست های 
جدیدی را در دســتور کار خود قرار 
داده و با یک تغییر رویه اساسی سعی 
در جبران ضررهای ناشی از این رکود 
دارند. طبق مشــاهدات کارشناسان 
حوزه بانکی در کانادا، بسیاری از این 
بانک ها دست از ارائه خدماتی مانند 
وام های با مبلغ ســنگین برداشته و 
در عوض ســعی در حفظ و انباشت 
سپرده های خود دارند. البته این تغییر 
بنیادین در سیستم بانکداری کانادا با 
چراغ سبز دولت انجام شده تا بخشی 
از ضررهای قابل توجه بانکداران خرد و 

کان را پوشش دهد.
نباید فراموش کرد که ویروس کرونا 
در اغلب کشــورهای درگیــر با این 
پاندمی، مشکات بســیاری را ایجاد 

کرده که باعث شده دولت ها رشته ای 
از تجدیدنظرهای اساســی در زمینه 
سیاست های پولی و بانکی کشورهای 
خود داشته باشــند. دولت کانادا نیز 
برای نجات سیستم بانکی این کشور 
اجازه کاهش میزان ریســک و ضرر 
وام های ســنگین را صــادر کرده که 
به طور طبیعی باعــث افزایش میزان 

سپرده بانک ها نیز خواهد شد.
امــا برخاف انتقاداتــی که به دولت 
می شــد، دیدیم کــه دو غول بانکی 
کانــادا یعنــی رویال بانــک کانادا و 
همچنیــن تی.دی کانادا تراســت با 

انتشار گزارش ۳ ماه آخر سال 2020 
)۳ماه چهارم در ۳۱اکتبر، ۱0آبان ۹۹ 
پایان یافت( اخبــار امیدوارکننده ای 
را بــرای مقامات اقتصادی دولت این 
کشــور مخابره کردند. گزارش مالی 
ایــن دو بانک بزرگ نشــان می دهد 
پیش بینی متخصصان دولتی درست 
از آب درآمــده و میــزان ضررهای 
سنگین بانک ها به میزان چشمگیری 

کاهش یافته است.
جالب توجه آنکه دولت های فدرال و 
ایالتی کانادا در امسال ۳۸2 میلیارد 
دالر کانادا )تقریبا معادل ۳00میلیارد 

دالر امریکا یــا 20درصد تولید ملی 
کانادا در ۳ ماه نخست سال( برای مهار 
عواقب ناگوار شیوع کووید ۱۹ هزینه 
کرده است. هرچند اقشار آسیب پذیر 
در برابر ویــروس کرونا در این میان 
بیشترین سهم را از کمک های دولت 
داشته اند اما بانک ها نیز از این حمایت 
گسترده سود برده اند. البته دولت در 
ازای این کمــک، بانک های کانادایی 
را ملــزم به تخصیص تســهیات به 
صاحبان مشاغل کوچک تر کرده )با 
نرخ بهره صفــر درصد( تا افرادی که 
منبع درآمدی خود را به دلیل شیوع 
ویروس کرونا از دست داده اند بتوانند 
این دوره سخت را با مشکات کمتری 
پشت سر بگذارند. از طرفی هم دولت 
بانک هــا را موظف کــرده تا دریافت 
اقساط وام های مســکن را به تعویق 
انداخته و اجازه دهند مردم با خیالی 
آســوده تر محدودیت های کرونایی را 

تحمل کنند.
این طرح کارگشــا و تخصصی دولت 
فدرال کانــادا که »محرک« نام دارد، 
باعث شده هم مردم عادی و کم درآمد 
که به کلی کار خود را از دست داده اند 
تحت فشار کمتری قرار گیرند و هم 
بانک ها از خطر ورشکستگی جان سالم 
به در برند. نتایج مثبت اجرای طرح 
»محرک« باعث شده نظر بسیاری از 
کارشناســان بانکی در ایاالت متحده 
امریکا نیز جلب شــود، چراکه اغلب 
بانک های امریکایی )بانک های کوچک 
و متوسط( تا مرز ورشکستگی مطلق 
نیز پیش رفته اند و طبیعتا تقصیرات را 
متوجه شخص دونالد ترامپ می دانند. 
بســیاری از کارشناسان امریکایی بر 
این باورند که ترامپ با سیاست های 
غلط و سیاست زده خود باعث ایجاد 
یک بحران برای صنعــت بانکداری 
ایاالت متحده شده که آثار مخرب آن 
تا مدت ها گریبان بزرگ ترین اقتصاد 

جهان را رها نخواهد کرد.

وب سایت »پورن هاب«
 زیر ذره بین دولت کانادا

در پی انتشار مطلبی درباره پلتفورم 
پورن هاب Pornhub مبنی بر این که 
بســیاری از ویدئوهای قرار گرفته در 
این سایت مربوط به بهره کشی جنسی 
از کــودکان و تجاوز به آنها اســت، 
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
روز جمعه 5 دســامبر 2020 تاکید 
کرد دولــت فدرال با بهره برداری های 
جنســی و پورنوگرافی کــودکان به 

شدت مبارزه می کند.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، تــرودو تاکید کرد: »ما همواره 
نســبت به خشــونت علیه کودکان، 
بهره برداری های جنسی از آنها و تولید 
تصاویر یا ویدئوهای جنسی از کودکان 
نگران بوده ایــم و اکنون نیز با به کار 
گرفتن همه امکانات، به همکاری های 
خود با ادارات پلیــس و آژانس های 
امنیتی در زمینه مبارزه با بهره کشی 
جنسی از کودکان ادامه خواهیم داد.«

استون گیلبو، وزیر میراث کانادا نیز به 
نوبه خود تاکید کرد: »تولید، توزیع، 
نگهداری یا دسترسی به پورنوگرافی 
کودکان در کانادا یک تخلف محسوب 
می شــود. نیروهای پلیس و امنیتی 
کانادا تصاویر و ویدئوهای مستهجن 
از کودکان را در سایت های اینترنتی 

مختلف کشف و حذف می کنند.«
تــرودو و گیلبو پس از آن بر ضرورت 
مبارزه جــدی با پورنوگرافی کودکان 
در کانادا تاکیــد کردند که نیویورک 
تایمــز مطلبی مفصــل و جنجالی 
درباره ویدئوهای بحث برانگیز و حتی 
غیرقانونی که توسط سایت های بزرگ 
تولید و انتشار محتوای جنسی در وب 
از جمله پورن هاب منتشر و تاکید کرد 
که این شرکت ها و ســایت ها بدون 
نگرانــی از پیگرد قضایــی این گونه 
مضامین مستهجن را منتشر می کنند.

پورن هاب و بیش از یکصد ســایت، 
شــرکت تولیدی و برند به شــرکت 

مختلط خصوصی Mindgeek تعلق 
دارند که ریاست آن را دو کانادایی به 
نام های فراس آنتون و دیوید تاسیلو  
بر عهــده دارند و دفتر مرکزی آن در 

بلوار دکاری مونترال قرار دارد.
نیویــورک تایمــز با بررســی دقیق 
هزاران محتوای مستهجن در وبسایت 
پورن هــاب، تاکید کرد شــمار قابل 
توجهــی از ویدئوهای موجود در این 
سایت مربوط به بهره کشی جنسی از 
کودکان یا افرادی است که راضی به 

این کار نبوده اند.
نیکاس کریستوف روزنامه نگار اعام 
کرد بــا برخی از افرادی که بر خاف 
میل و رضایتشان تصاویر یا ویدئوهای 
آنها در سایت پورن هاب قرار گرفته، 
مصاحبه کرده اســت. بسیاری از آنها 
به کریســتوف اذعان کردند که پس 
از دیدن عکس ها و فیلم های مربوط 
به خود در اینترنت، به فکر خودکشی 
افتاده و برخی از آنها حتی اقدام به این 
کار کرده که البته تاششان نافرجام 

مانده است.
پورن هــاب نــه تنها به افــراد اجازه 
بارگــذاری محتوا بر روی ســایت را 
می دهد بلکه به کاربران امکان دانلود 
ویدئوها را نیز می دهد. نتیجه چنین 
شرایطی این است که حتی اگر برخی 
مضامین مستهجن به دستور مقامات 
از سایت حذف شود، ممکن است بار 
دیگر توســط گروه یا فردی دیگر در 
جــای دیگری در فضــای وب ظاهر 

شوند.
کریستوف تاکید کرد: »با توجه به این 
شرایط اسف انگیز سوال من از ترودو و 
شهروندان کانادایی این است که چرا 
کانادا باید میزبان شــرکتی باشد که 
فیلم های غیرقانونی تجاوز به افراد به 
ویژه کودکان در سرتاسر جهان پخش 

می کند؟«
گروهی از نماینــدگان مجلس عوام 

کانادا به تازگی در نامه ای مشــترک 
از دولت ترودو خواسته اند برای تنبیه 
پورن هاب و شــرکت مــادر آن که از 
محل تولید و پخش »جنایات جنسی 
گســترده و جمعی« کســب درآمد 

می کند، تدابیر موثری اتخاذ کند.
پیــش از ایــن نامه کــه نمایندگان 
پارلمان بــرای دیوید المتــی وزیر 
دادگستری فدرال ارسال کردند، نامه 
دیگری بهار گذشته از طرف اعضای 
مجلس عوام برای نخست وزیر ارسال 
و از وی خواسته شده بود درباره انتشار 
ویدئوهای غیرقانونی در سایت های با 
مضامین مستهجن به ویژه پورن هاب 

تحقیقات الزم را به عمل آورد.
ســناتور ژولی میویل-دشن که یکی 
از امضاکنندگان نامه ارسالی به وزیر 
 ICI دادگستری اســت، در گفتگو با
Première اعام کرد به رغم مداخله 
سنا و انتشــار نامه های سرگشاده ای 
که به دفتر نخســت وزیری و وزارت 
دادگستری ارسال شده، به هیچ یک 
از ســواالتی که نماینــدگان مطرح 

کرده اند، پاسخ داده نشده است.
فوریه گذشــته خانم میویل-دشــن 
الیحه ای بر ضــد »برده داری مدرن« 
ارائه کرد و خواستار آن شد که دولت 
شــرکت های فعــال در زمینه تولید 
محتوای جنسی را به شفافیت بیشتر 
ملزم کند تا بــه این ترتیب به تولید 
و واردات محصوالت مستهجن که در 
آن کودکان مورد بهره کشی جنسی 

قرار گرفته اند، پایان داده شود.
سناتور میویل-دشن تاکید کرد: »با 

داستان بحث برانگیزی که نیویورک 
تایمز روایت کــرده، دیگر صحبت از 
تولید محتوای مستهجن نیست بلکه 
صحبت از بهره کشی جنسی کودکان 

یا تجاوز به آنهاست.«
او تصریح کرد: »اکنون با توجه به این 
که این موضوع کاما رســانه ای شده 
و دولت فدرال نیــز به خوبی از ابعاد 
آن آگاه گشته، بیش از هر زمان دیگر 
الزم است که اتاوا برای پایان دادن به 
این جرایم وارد عمل شود و اگر قوانین 
موجود در کانادا برای ریشه کنی این 
پدیده کافی نیست، برای تغییر قوانین 

دست به کار شود.«

دســامبر 20۱۹ زمانی که اســتیون 
گیلبو به کابینــه راه یافت، ماموریت 
پیدا کرد قوانین و مقرراتی وضع کند 
که چارچوب محدودتر و مشخص تری 
اجتماعی  رســانه های  فعالیت  برای 
تنظیم کند و همه پلتفورم ها را وادار 
سازد طی 2۴ ساعت کلیه مضامین 
غیرقانونی از جمله حرف های تنفرآمیز 
را حذف کنند در غیر این صورت آنها 

را شدیدا مجازات نماید.
وزیر امنیت عمومی کبک از ادعاهای 
مطرح شــده بر ضــد پورن هاب ابراز 
تاســف کرد و خواســتار آن شد که 
پلیس تحقیقاتی جدی در این زمینه 
به عمل آورد. خانم گیلبو هشدار داد 
ممکن اســت با بســته شدن سایت 
پورن هاب یک ســایت دیگر فعالیتی 

مشابه را آغاز کند.
یان الفرونیئر وزیر امور بومیان کبک 
نیز تاکید کرد الزم است که در قوانین 
و مقررات موجود تغییراتی ایجاد شود 
تا پلیــس بتواند دربــاره پرونده های 
بــا پورنوگرافــی غیرقانونی  مرتبط 
تحقیق کند و به قربانیان این جرایم 
کمک کند تا ویدئوهایی را که بدون 
رضایت آنها منتشــر شــده است، از 

فضای وب حذف کنند.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

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

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

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

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

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

و اسکای ترن، دسترسی آسان به قلب داون تاون ونکوور

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

$568,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

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

$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
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

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

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

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

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

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

 از سال 202۵  شورای شهر ونکوور
 برای ورود خودروها به مرکز شهر عوارض در نظر می گیرد

ایرونیا- شورای شهر ونکوور »برنامه 
اقدام اضطراری اقلیمی« را تایید کرده 
اســت و در چارچوب آن  می تواند  از 
تمام خودرو هایی که وارد مرکز شهر 

می شوند ، عوارض دریافت کند. 
پیت فرای عضو شــورای شهر حزب 
گرین گفت شورا هفته قبل به نفع این 

برنامه رای داد. 
گفته می شــود این بخشی از تاش 
برای تبدیل کردن ونکوور به یکی از 

سبزترین شهرهای دنیاست.
بخش دیگری از برنامه دریافت هزینه  
از ماشــین های گازی یا دیزلی برای 

آلودگی کربنی را مطرح می کند. 
این طرح حداقل تا سال 2025 اعمال 
نخواهد شــد و ماقات هایی طی ۱۸ 

ماه آینده بــرای جمع بندی واکنش 
عمومی برگزار می شود.

فــرای می گویــد کار زیــادی برای 
رسیدگی به مسئله برابری، اقتصاد و 
مقاومت وجود دارد. او گفت: »مسلما 
باید مشــاوره های زیــادی در زمینه 
قیمت گذاری حمل و نقل انجام شود.«

به گفته وی تا سال 2025 که برنامه 
اجرایی شود تمام شهرهای آمریکای 
شمالی هم استراتژی  مشابهی خواهند 
داشت که »باعث می شــود این کار 

کمتر ترسناک به نظر برسد.«
کریســتین بویل عضو شورای شهر 
گفــت انتظار دارد کارکنان شــورا تا 
اوایل 202۱ گزارش ها و آیین نامه های 

مرتبط را آماده کنند.

او گفــت: »مــا یک برنامه گســتره 
اضطــراری تصویــب کردیــم کــه 
وظیفه اش رسیدگی به بحران تغییرات 
اقلیمی در مقیاســی اســت که علم 
ضروری می داند. کار زیادی برای انجام 
دادن باقی اســت تا مطمئن شــویم 
این اعمال زندگی را برای افرادی که 
معلولیت دارند یا کم درآمد هستند 

سخت تر نمی کند.«
ربکا بای عضو شــورای شهر گفت 
ایــن امکان وجــود دارد کــه برنامه 
شهر استثناهایی برای کسب و کارها، 
افراد کم درآمد و افرادی که نیازمند 
دسترســی به خدمات پزشــکی در  

مرکز شهر هستند، فراهم کند.
iroonia.ca

کرونا، مهاجرت استعدادهای جدید به کانادا را مختل می کند
ایرانیــان کانــادا- اقتصادهای بزرگ 
جهانی امــروز مراکز دانش مبتنی بر 
نوآوری هستند. برای پیشبرد نوآوری، 
اقتصــاد نمی توانند تنهــا از دانش و 

مهارت محلی استفاده کنند.
باید بتوانند به اســتعدادهای بزرگ 
جهانی دسترسی پیدا کند. دانشجویان 
و استعدادهای جهانی تاثیر بسزایی بر 
اقتصاد کانادا داشــته اند با این وجود 
بروز پاندمی کرونا چالش هایی بر سر 
ورود ایــن افراد به این کشــور ایجاد 

کرده است.
دانــش و مهارت، ایده هــای نوآورانه 
و دیدگاه های جدید دانشــجویان و 
نیروی انسانی بین المللی، پیوندهایی 
به بازارهای جدید را به همراه دارد که 
سود بسیار زیادی برای کارفرمایان به 

همراه می آورد.
مطالعه اخیــر آماری کانادا نشــان 
می دهد که نیروی انسانی مهاجر در 
دراز مــدت به طــور قابل توجهی به 
بهره وری کسب و کار کمک می کنند. 
این تأثیر در میان شرکت های فعال در 
صنایع مبتنی بر فناوری و دانش بنیان 

حتی شدیدتر است.
شــرکت های چند ملیتی با اتصال 
منابع دانش از طریق اســتقرار افراد 
ماهر در شــعبات در سراسر جهان ، 
نقش عمده ای در اقتصاد جهان دارند. 
جابجایــی کارگران ماهــر در داخل 
شــرکت بهره وری کلی شــرکت را 
بهبود می بخشد؛همچنین به کشورها 
امکان مــی دهد تا در تبادل دانش و 

ایده شرکت کنند.
دانشــجویان بین المللی در کانادا به 
تنهایی 2۱.6 میلیارد دالر شــهریه، 
هزینه خوابگاه و ســایر هزینه ها را 
پرداخت می کنند و همچنین با اتصال 
کانــادا به اقتصاد دنیا از طریق تبادل 
فرهنگی، از نظر غیر پولی نیز کمک 
می کنند. دانشــجویان بین المللی و 
برنامه های تحصیل در خارج از کشور 
دیدگاه های جدیدی را به این کشور 

وارد و شهروندان را برای آینده جهانی 
آماده می کنند.

پایــداری تبــادل دانش بــه ثبات و 
رهبری نیاز دارد. کووید-۱۹ دستیابی 
به ثبات را در حال حاضر بسیار دشوار 
می کند ، اما رهبری صحیح می تواند 
اقتصاد نوآوری را در مسیر رشد ثابت 

نگه دارد.
در ســال 20۱۷ ، دولــت فــدرال 
استراتژی مهارت های جهانی را برای 
تسریع در برنامه های اجازه کار توسط 
نیروی انسانی بسیار ماهر خارجی در 
یک پنجره پردازش دو هفته ای آغاز 
کرد. عاوه بر این ، محققان خارجی و 
کارگران با مهارت باال که در کارهای 
کوتاه مدت کار می کنند ، به اجازه کار 

احتیاج ندارند.
این پنجره اما بــه دلیل همه گیری 
ویروس کرونا، برای نیروی انســانی 
بســته شــده اســت و بســیاری از 
کارفرمایان از نظر جذب اســتعداد با 

چالش جدی مواجه هستند.
 بــه همین ترتیــب، دانشــجویان 
بین المللی که برای بدســت آوردن 
مدرک تحصیلی و تجربه کاری کانادا 
به کانادا می آیند، از شــرایط خوبی 
برای اخذ اقامت دائم برخوردار هستند. 
حــدود 2۷ درصد دانشــجویان بین 

المللی اقامت دائم می شــوند. با این 
حال ، همه چیز می تواند به سرعت 

تغییر کند.
بسیاری از دانشــجویان بین المللی 
هندی که در ابتدا به ایاالت متحده و 
کانادا می رفتند ، در عوض در دانشگاه 
هــای اروپا ثبت نــام کرده اند. دلیل 
این موضوع، محدودیــت های ورود 
زودهنگام به ایاالت متحده ، کانادا و 
استرالیا است. دانشگاه های کانادا به 
طور عمده کاس های آناین را برای 
دوره های سال اول برگزار می کنند. 
برای برخی از دانشجویان بین المللی، 
هزینه شهریه این کاس ها غیر قابل 
توجیه است. این شهریه حدود 5 برابر 
بیشتر از میزانی است که دانشجویان 

داخلی می پردازند.
گزارشی از سوی موسسه بروکفیلد در 
سال 20۱5 نشان می دهد که بخش 
فناوری کانادا ۱۱۷ میلیارد دالر درآمد 
اقتصادی داشــته است. این اقدامات، 
حرکت پرشــتاب کانادا را که از چند 
سال گذشته در ساخت اقتصاد نوآوری 

به راه افتاده است، مختل می کند.
این بخش از سال 200۷ به طور مداوم 
از صنعت مالی و بیمه بزرگتر بوده و 
حتی از رشــد ساالنه معادن ، معادن 
و اســتخراج نفت و گاز پیشی گرفته 

است. بخش فناوری بزرگترین کمک 
کننده به تحقیق و توســعه ، نوآوری 
در محصوالت و نوآوری سازمانی است 
و دومیــن عامل بــزرگ در پردازش 

نوآوری ها در کانادا است.
تأثیرات  بــا  بخش فنــاوری مقابله 
اقتصادی همه گیری تحت تاثیر قرار 
گرفته است. بسیاری از نیروی انسانی 
فنی موجود در کانادا توانستند راحت 
تر از کسانی که در بخش های دیگر 
کار می کنند اشــتغال خود را حفظ 
کنند و در قالب دورکاری، فعالیتشان 
را ادامــه دهند، در حالی که ســطح 
اشــتغال بین فوریه و آوریل 2020 
۱5 درصــد کاهش یافت، اشــتغال 
در فناوری فقــط ۴.2 درصد کاهش 
یافته است. اما کانادا باید با روش های 
حمایت از خدشه دار شدن جدی این 
روند و کاهش نیروی انسانی در حوزه 

فناوری جلوگیری کند.

اقامت دائم 
برای کادر درمانی خانه های سالمندان

اولین درخواست های اقامت دائم پناهجویانی که شرایط استفاده از برنامه فدرال 
برای قانون شدن اقامت را دارند، از چهاردهم دسامبر مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، از چند ماه پیش اتاوا و کبک برای 
اجرای این برنامه با یکدیگر مذاکره می کنند. همان گونه که اوت گذشــته در 
زمان تایید رسمی برنامه دولت فدرال برای قانونی شدن اقامت پناهجویان اعام 
شد، دسترسی به این برنامه به آن دسته از پناهجویانی محدود خواهد شد که در 
دوره پاندمی در زمینه بهداشت و درمان کار کرده و به طور مستقیم به بیماران 
خدمات رســانده اند. این افراد که عمدتا شــامل پرسنل خانه های سالمندان، 
پرستاران، کمک و مراقبان بهداشت هستند می توانند، می توانند به وب سایت 

وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا مراجعه کنند.
شروط و معیارهای پذیرش در برنامه فدرال: درخواست پناهندگی خود را پیش 

از سیزدهم مارس ارائه کرده و مجوز کار گرفته باشند،
در بخش سامت و درمان و مراکز بهداشتی کار کرده باشند،

دست کم ۱20 ساعت در فاصله ۱۳ مارس تا ۱۴ اوت 2020 در بخش بهداشت 
و درمان کار کرده باشند،

مطابق با شروط فوق الذکر، شش ماه تجربه کار داشته باشند )خواه در یک شغل 
باحقوق یا یک دوره کارآموزی(،

داوطلبان تا ۳۱ اوت 202۱ فرصت دارند این تجربه را کسب کنند،
در زمینه های مختلف به ویژه امنیتی و سامت، شروط و معیارهای الزم برای 

گرفتن اقامت دائم را داشته باشند.



۱۹19 Issue 1506 Friday December 11, 2020شماره ۱506 جمعه 2۱ آذر ۱۳۹۹

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

بنیاد کانادا و ایران 

برگزار میکند: جشن شب یلدا با شرکت هنرمندان ونکوور
ازیتا صاحب جم و گروه باله ملی پارس، منصور فیروزبخش و فتحیه هنری 

و پونه ال و گروه ماه بانو و منیر مرتضوی و طوفان مهردادیان.
 تفال از کتاب حافظ توسط دکتر زهره انصاری و نقالی از شاهنامه 

توسط  فلور طالبی وگفتاری در باره تاریخ جشن  شب یلدا.
۱۸ دسامبر از ساعت ۷ تا ۹ شب در اپلیکیشن زوم

این برنامه رایگان و بطور مجازی از طریق اپلیکیشن زوم اجرا خواهد شد.
برای دریافت اطاعات و نام نویسی برای این برنامه با شماره تلفن

 ۱۹۷۷-۸00- 60۴ و یا ایمیلadmin@cif-bc.come  تماس گرفته
 تا اطاعات الزم خدمتتان ارسال گردد.

کاهش دوره قرنطینه کووید ۱۹
 توسط مرکز بیماری های آمریکا برای مسئوالن بهداشت کانادا سوال برانگیز شد

ایرونیا- در آمریکا دوره پیشــنهادی 
برای فاصلــه اجتماعی فــردی که 
کوویــد-۱۹ او مثبت شــده به یک 
هفته کاهش داده شده و این مسئله 
باعث شده بحثی در میان متخصصان 
کانادایی درباره اتخاذ رویکردی مشابه 

صورت بگیرد.
مرکز کنترل و پیش گیری بیماری های 
آمریــکا )CDC(  اعــام کــرد بازه 
پیشنهادی قرنطینه بعد از قرار گرفتن 
در معرض ویروس را از ۱۴ روز به ۱0 
یا ۷ روز با نتیجه تست منفی کاهش 

داده است.
ســازمان بهداشــت کانادا هنوز بازه 
قرنطینه ۱۴ روزه را پیشنهاد می کند 
امــا دکتــر زین چــاگا متخصص 
دانشــگاه  واگیــردار  بیماری هــای 
مک مستر در همیلتون می گوید نصف 

کردن این زمان مفید خواهد بود.
او گفت: »این کار برای انگیزه دادن به 

مردم برای قرنطینه کردن واقعی خود 
بعد از قرار گرفتن در معرض بیماری 

بسیار حائز اهمیت خواهد بود«.
او اضافــه کرد: »فرصت های بســیار 

زیادی هم ممکن اســت پیش بیاید. 
مثا کارکنــان ســامت می توانند 
دوباره سر کار برگردند و بچه ها دوباره 
می توانند به مدرســه بروند. راه های 

خیلی زیادی هست که می تواند فشار 
بالقوه روی اجتماع را کم کند.«

مرکز کنترل بیماری های آمریکا قبا 
گفته بود بازه انکوباسیون کروناویروس 
می توانــد به ۱۴ روز برســد، اما این 
سازمان حاال می گوید بیشتر افراد بین 
چهار تا پنج روز بعد از قرار گرفتن در 
معرض ویروس ناقل می شوند و عائم 

بیماری را نشان می دهند.
چاگا می گوید دوره ۱۴ روزه احتماال 
از داده های SARS الهام گرفته شده 

که دوره انکوباسیونش بلندتر بود.
بیماری های  توییت متخصص  اشلی 
واگیردار دانشگاه تورنتو می گوید تغییر 
در قوانین قرنطینه نشان می دهد که 
درک ما از کووید-۱۹ در حال متحول 

شدن است.
او گفت: »اگر شما در معرض ویروس 
قرار بگیرید، چند روز طول می کشد 
تا ناقل شــوید، بنابراین بین ۷ تا ۱0 
روز باید کافی باشــد تا متوجه شوید 
ویروس را دارید یا نــه. اما البته این 
امر بر مبنای ایــن پیش فرض طرح 
شده که تجربه شما نمایانگر یک بازه 

معمولی عفونت باشد«.
از نظر اشلی توییت نکته کلیدی این 
رهنمود جدید کمک می کند تا با در 
دست داشتن نتیجه تست منفی، فرد 
بتواند قرنطینه را بعد از هفت روز تمام 
کند. البته او می گوید شــک دارد که 
این رهنمود به این دلیل باشــد که 
جلوی افرادی که ویروس را دارند اما 
عائمی ندارند و بازه قرنطینه خود را 
بیش از حد زود تمام می کنند، بگیرد.

نتیجه تســت مثبت در روز هفتم به 
این معنی اســت که فرد باید به دور 
ماندن از بقیه ادامه دهد. توییت اضافه 
کرد نتیجه تست منفی هم یعنی فرد 
می تواند با اطمینان به قرنطینه خود 
پایان دهــد و بداند که آنقدر زمان از 
قرار گرفتن در معرض ویروس گذشته 

که دیگر مریض نمی شود.

به دلیل محدودیت های سفر 
تمرکز و سرمایه گذاری دولت بر جذب گردشگرهای داخلی 

مداد- به گزارش نشنال پست، مانی 
ژولی، وزیر توســعه اقتصادی کانادا 
اعام کرد که ممکن است الزم باشد 
استراتژی های بازاریابی دولت فدرال از 
جذب بازدیدکننده خارجی به کانادا 
خارج شــده و بر سفرها و گردشگران 
داخلی تمرکز و سرمایه گذاری کند. 
او و همتایــان بین المللی خود توافق 
کرده اند که ســفرهای داخلی حتی 
پس از شــروع واکسیناسیون نیز در 

اولویت قرار گیرد.
به گفته وزیر توسعه اقتصادی، دولت 
احتماالً این رویکــرد را تا زمانی که 
همه گیری کرونا پشــت سر گذاشته 
شــود، حفظ خواهد کــرد. درضمن 
ژولی تأکید کرد که این اســتراتژی 

احتماالً گردشگری و سفرهای درون 
منطقه ای و استانی را در اولویت قرار 
می دهد و ســپس ســفرهای درون 
کشــوری را در نظر می گیرد. با توجه 
به ســامتی و ایمنی کانادایی ها پس 
از اقدامات واکسیناســیون گسترده 
سایر کشورها تاش های گردشگری 

بین المللی در نظر گرفته می شود.
اگرچه کشور تقریباً بیش از چهارپنجم 
از حــدود ســه میلیون شــغل های 
ازدســت رفته در هنگام قرنطینه اول 
را در ابتدای همه گیری جبران کرده 
اما بیــش از یک چهارم شــغل های 
ازدست رفته باقی مانده در بخش های 
خدمــات اقامتی و غذایــی بوده که 

شامل اپراتورهای گردشگری است.

در همین راســتا دولت 500 میلیون 
دالر برای آژانس های توسعه منطقه ای 
اختصاص داده تــا از ماه ژوئن آینده 
در مشاغل گردشگری و برای تقویت 
این حوزه هزینه کننــد درحالی که 
به طورمعمول حدود ۷50 هزار نفر در 
این حوزه مشغول به کار بوده و حدود 
دو درصد از تولید ناخالص داخلی را 
تشکیل می دهد. عاوه بر آن، دولت 
یک برنامه جدید وام کم بهره تا سقف 
یک میلیــون دالر بــرای بخش هایی 
مانند گردشگری که بسیار تحت تأثیر 
همه گیری قرار گرفتند، در نظر گرفته 
که مهلت بازپرداخت آن تا ۱0ســال 

است.

ایرونیا- به گفته پلیس شــهر برنابی 
در  بریتیش کلمبیا، پنج نفر در این 
منطقه در نوامبر بــه عنوان میزبان 
مهمانی و به خاطر زیر پا گذاشــتن 
قوانین مربوط بــه کووید-۱۹ برگ 
جریمه دریافت کردند. در یکی از این 
مهمانی ها 5۸ نفر در آپارتمان جمع 
شده بودند و یک میزبان هم برای بار 

دوم جریمه شد.
نخستین تخطی روز اول نوامبر اتفاق 
افتاد. افسران پلیس به مهمانی گزارش 
شــده رفتند و دیدند که ۴0 مهمان 
بدون ماســک در یک فضای کوچک 
هستند.  خوردن  مشــروب  مشغول 

سازمان دهنده مهمانی جریمه شد.
۱5 نوامبــر پلیس فــردی را جریمه 
کرد که میزبان ۳0 نفر در یک ملک 
مسکونی بود که در آن رهنمودهای 
فاصله گــذاری اجتماعی و ماســک 
اجباری اجرایی نمی شدند. همان روز، 
فردی که در یک آپارتمان با 5۸ نفر 
مهمانی گرفته بــود به همین دلیل 

جریمه شد.
2۱ نوامبــر، افســران پلیس به یک 
شــکایت صدای بلند ساعت 2 صبح 
پاسخ دادند و گفتند با رفتار تهاجمی 
مواجه شدند. ســاکن این آپارتمان 
هم تحــت الیحه تدابیــر مرتبط با 

کووید-۱۹ جریمه شد.
در نهایــت ســاعت 2:۳0 صبح روز 
22 نوامبر میزبان یک مهمانی برای 
دومیــن بار به دلیل تخطی از قوانین 
مرتبط با کووید-۱۹ جریمه شد. او در 
سپتامبر هم به همین دلیل جریمه 

شده بود.
پلیــس برنابی نگفت هــر نفر چقدر 

جریمه شده است.
2۱ آگوست، وزیر ایمنی عمومی اعام 
کرد هر کســی که قوانین بهداشت 
استانی را زیر پا بگذارد تا 2۳00 دالر 
جریمه خواهد شد. پلیس سلطنتی 
برنابــی گفت تیم اعمــال پیروی از 
قوانین کووید-۱۹ و افســران اعمال 
قوانین شهری در نوامبر روی هم رفته 

به ۴6 شکایت پاسخ دادند.

پلیس برنابی حاضران در پنج مهمانی بزرگ 
از جمله پارتی ۵8 نفره در یک آپارتمان

 را جریمه کرد
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بزرگترین مجموعه آکواریوم کشور در منطقه آزاد انزلیـ    گیالن/ عکس از ابوذر حمیدی

ساري جمعه15دي

ايران امروز سوگوار و خروشان بود
امروز بمناس���بت اعالم روز عزاي ملي، در سراسر كشور 
تظاهرات و راهپيمائي هاي پرش���كوهي انجام گرفت در كليه 
ش���هرها بازارها، مغازه ها و مؤسسات تعطيل بود و در مساجد 
و تكايا مردم به برگزاري مراسم سوگواري پرداختند. خبرهاي 
رسيده همچنين حاكيست در درگيري هائي در تظاهرات مردم 
پايتخت و ديگر شهرهاي كشور با مأمورين انتظامي چند نفر كشته 

و زخمي شدند.
براساس گزارش خبرنگاران ما در قم هزاران نفر در حاليكه 
ش���عارهاي ضددولتي مي دادند بسوي مسجد اعظم به حركت 

درآمدند.
تبريز خبرنگار اطالع���ات: در جريان تظاهرات عظيم و 
بي سابقه مردم تبريز، امروز اين شهر غرق در آتش و دود شد و 
درگيري شديدي بين مأموران فرمانداري نظامي و مردم رخ داد.

امام خميني: مداخله شوروي سبب جنگ جهاني ميشود
پاريس � خبرگزاري فرانس���ه: امام خميني اظهار داشتند 
مداخله ش���وروي در ايران سبب جنگ جهاني ديگري خواهد 

شد.
امام خميني ضمن مصاحبه با خبرگزاري فرانسه گفتند كه 
اين عقيده شاه را كه كناره گيري او بسبب مداخله شوروي خواهد 
شد، صحيح نمي دانم. حضرت آيت اله العظمي خميني مي گويند: 
بهرحال تاريخ نشان داده است كه مهاجمان مدت درازي در كشور 
ما نمي توانند بمانند. ايران بهيچ وجه زير لواي سرخ نخواهد رفت. 
زيرا ايرانيان يكپارچه با فشارهاي آمريكا و شوروي مقابله خواهند 
كرد اين نكته نيز از طرف ش���اه عنوان شده است كه با رفتن او 
غرب اصال نفتي نخواهد داشت اگر مقصود آنست كه نفت در 
برابر دريافت سالحهاي جديد و پيچيده اي باشد كه كشور ما را به 
پايگاه نظامي آمريكا تبديل كرده، و ما نمي دانيم كه چگونه از اين 
سالحهاي استفاده كنيم، در آنصورت حق است اما اگر مقصود 
آنست كه ما از فروش نفتمان به بهاي عادالنه خودداري خواهيم 
كرد، اين نادرست است. ما نفت خود را به بهاي عادالنه خواهيم 
فروخت. ما به ارتش نياز داريم و به ارتش و آن عده اميران ارتشي 

كه عدالت را در رفتارشان رعايت كرده اند احترام مي گذاريم.
اويسي تقاضاي بازنشستگي كرد

امروز سخنگوي ستاد بزرگ ارتشداران اعالم كرد: تيمسار 
ارتشبد غالمعلي اويسي كه بمرخصي خارج از كشور عزيمت 
نموده بود، امروز تقاضاي خود را براي بازنشستگي اعالم داشته 

است.
روزنامه فيكارو چاپ پاريس خبر داده است كه  ارتشبد 
اويسي كه اكنون در آمريكا بسر ميبرد، سعي دارد تا كارتر را متقاعد 
كند كه توسل به ارتش عليه تظاهرات گسترده و همگاني ايران 
تنها راه نجات كشور است. ناظران خاطرنشان ميكند كه اويسي در 
حقيقت سعي بر اين دارد تا توافق جيمي كارتر را براي انجام يك 

كودتاي نظامي در ايران جلب كند.
ازهاري از ايران خارج شد

ارتشبد ازهاري نخست وزير پيشين صبح امروز باتفاق دو 
دخترش گلناز و مهشيد تهران را با يك هواپيماي متعلق به شركت 
هواپيمائي پان امريكن ترك كرد. هواپيماي مزبور در استانبول 

توقف خواهد داشت و سپس به اروپا ميرود.
پرونده ارتشبد نصيري و ابوالفتح آتاباي در دادگستري

پس از 7سال، فاش شد كه پرونده ارتشبد نصيري، رئيس 
سابق ساواك كه با همدستي ابوالفتح آتاباي با تهديد و ارعاب 
قصد تخليه يك روستاي مسكوني را داشته اند، در دادگستري، 
مسكوت مانده است. روستاي »تركمن ده« نزديك سرخه حصار 
تهران اس���ت و ارتشبد نصيري و ابوالفتح آتاباي قصد داشته اند 
با تخليه روستا، زمين هاي آن منطقه را به بهانه آنكه بايد ضميمه 

شكارگاه اختصاصي شود، تصاحب كنند.
نظر مهندس بازرگان درباره دولت بختيار

آبادان � ديشب خبرنگار اطالعات در آبادان � نظر مهندس 
مهدي بازرگان را در مورد حكومت غيرنظامي ش���اپور بختيار 
پرس���يد و مهندس بازرگان گفت: من در مورد دولت بختيار 
هيچ نظري ندارم. من كوچكترين دخالتي در انتخاب ايشان يا 

برنامه هايشان نداشتم.
مهندس بازرگان در پاس���خ اين پرسش كه آيا بنظر شما 
دولت بختيار در فرونشاندن بحران كنوني مملكت موفق خواهد 

بود يا نه؟ سكوت كرد.
مهمانسراي خارجيان در مرداب به آتش كشيده شد

رش���ت: اهالي قريه نرگس���تان از توابع صومعه سرا، 
مهمانسراي خارجيان در اين قريه را به آتش كشيدند.

حدود 60 نفر از اهالي، با حمله به اداره شكارباني و نظارت 
بر صيد، مهمانسراي 3 طبقه اي را كه در داخل مرداب ساخته شده 

بود به آتش كشيدند. 
اين مهمانسرا براي استفاده توريست هاي خارجي و اقامت 
 شكارچيان ساخته ش���ده و داراي امكانات رفاهي و تفريحي

 بود .

زلزله شدید در تبریز 
18ديماه 1158 شهر تبريز و نواحی پيرامون آن دچار يك 
زمين لرزه سخت شد. »تاريخ سوانح طبيعی« تلفات اين زلزله را 
50 تا 150 هزار تَن نوشته است. برخی نوشته ها، به استناد ارقام 
مندرج در نامه های اش���خاص، حواشی كتاب ها و مندرجات 
ديوانی تلفات را از 80 تا 200 هزار به دست داده اند. در آن زمان، 
سنجش ش���ّدت زلزله، مقياس معيّن نداشت و سيسموگراف 
درست يك قرن پس از زلزله تبريز ساخته شد. محاسبات بعدی، 
شدت زلزله تبريز را در مقياس ريشتر معادل 7 و 7 دهم به دست 

داده است. 
مظفرالدین شاه قاجار درگذشت

مظفرالدين شاه قاجار هجدهم ديماه سال 1285 خورشيدي 
و ده روز پس از امضاي نظام نامه مشروطيت در 54 سالگي، ظاهرا 
از بيماري سل درگذشت و ده روز بعد پسرش محمدعلي ميرزا 
تاجگذاري كرد و شاه ش���د؛ بدون اين كه از نمايندگان مجلس 

شوراي ملي براي شركت در اين مراسم دعوت به عمل آورد.
مظفرالدين شاه كه مانند پدرش و عمدتا با استقراض پول 
با بهره سنگين از بيگانه سه بار به سفر اروپا رفته بود! داراي شش 

پسر و 18 دختر بود.
واگذاری اخذ عوارض نوسازي به شهرداري ها

18دي ماه 1349 دولت وقت اخذ عوارض امالك شهري 
را تحت عنوان »نوسازي« به شهرداري ها واگذار كرد. در همان 
زمان كس���اني بودند كه گفته بودند در ايران هم مانند كشورهاي 
ديگر عوارض ساالنه مستغالت بايد برپايه بهاي روز)قيمت بازار( 
وصول شود و هزينه هاي شهر از همين محل تامين گردد و اداره 
مدارس، درمانگاه هاي، پليس و زندان، آب، برق و تلفن مانند همه 

كشورها از جمله آمريكا به شهرداري ها واگذار شود .
نویسنده ای که جنگ های سرد را پیش بینی کرد

ويليام � ويكی � كالينز نويس���نده انگليسی قرن نوزدهم 
هشتم ژانويه 1824 به دنيا آمد و جمعا 204 كتاب و رساله نوشت؛ 
يكصد كتاب، رساله و مقاله غير داستانی، 30 داستان )ناول(، 60 

داستان كوتاه و 14 نمايشنامه.
 كالينز در عين حال يك انديشمند بود و در نيمه دوم قرن 
19 بس���ياری از تحوالت صد سال بعد ) نيمه دوم قرن بيستم( را 
حدس زده و پيش بينی كرده بود ازجمله تغيير جنگ افزارها از 
سالح آتشين و لشكركشی پُرهزينه و تلفات به زبان و قلم )جنگ 
سرد(، گفتار و كردار ديپلماتيك )بازی(، جاسوسی، ترور مقامات 
و برجستگان مورد هدف، خرابكاری ها، تحريك و راه اندازی 
شورش و انقالب، فشارهای اقتصادی، به ورشكستگی كشاندن، 

بدنام كردن و ....

دستی كه گرفتی سر آن زلف چو شست
پاي���ی ك���ه ره وصل نوش���تی پيوس���ت

زان دس���ت كنون در گل غم دارم پای
زان پ���ای كنون بر س���ر دل دارم دس���ت
خاقانی

غيبت حسنات را مي خورد، چنان كه آتش 
هيزم را مي خورد.

 پيامبر اکرم )ص( 
هر كس با حق در افتاد نابود شد.

حضرت علي)ع( 
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ضمير مخاطب 
عصاره

 داروي گياهي
سياهرگ بروز كردن شهرت طلب

ناسازگاري

پسوند شباهت

رشته مرواريد

صورت شطرنجي

با محبت

عقايد

نان كاغذي

نمدمال 

پارچه لطيف 

آخرين لباس خودرو قراضه!درياساالرسگ بيمار 

مشرق

 Shi

عيد ويتنامي ها

حرف دوم يوناني

شكاف سر قلم

نام دخترانه

حساب و شماره 

دريغ و حسرت

زبر و ناهموار 

ح�ل
 4887

سراي قافله

چوبدستي قلندر

فيس

طالي سياه

بله شيرازي

از شهرهاي عراق

خطاي فوتبالي

سرزمين

ن

م

ك

ا

ا

پند بزرگان

چهل سال
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 18 دي ماه 1357 

)برابر با 9 صفر 1399، 8 ژانویه 1979( نقل شده است.

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

   افقي:
1 - کوچک ترین جزء انرژی- فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی 

عباس رافعی
2-  ضایع، بدنام- دریافت- همسنگ

3-  گلی خوشبو- بت جاهلیت- صبر و آرام
4-  میهمانی- بند تنبان- یکتاپرست- همسر اسکارلت

5-  پرخور- رقص سنتی برزیلی- اصلیت غذای راگو
6- عصای درویش- ماده ضد ویروس در چای- آقای آلمانی

7-  جانشین- دستمال کاغذی- اغما
8- حق الشرب- پهلوان- اثر یان مک ایوان

9-  لقب اروپایی- شهری در استان کردستان- مقامی در اداره
10-  نت اول- نویسنده تنگسیر- رهبر حزب نازی

11-  تعیین سطح پایه سالمت هر فرد- مارکی بر خودرو- گرداگرد لب و دهان
12-  قلم فرنگی- شهر »کلیسای چوپان«- شهری در مصر- تند و تیز

13-  اطاق راه آهن- گرداب- از قطعات کولر
14-  جمع جرم- روانپزشـــک شهیر 

سوئیسی- جنس قوطی روغن
15-  فیلمـــی از مهرشـــاد کارخانی 

)1397(- معادل فارسی پارتیشن

 عمودي:
1-  ستاره یووه- شگفتی

2-  اندیشـــه های بد- باالی چشم- 
بیل قایق!

3-  شهر هنری فرانسه- شهر استان 
یزد- از لوازم میز غذا خوری

4-  همه دارند- میلـــه باریک برای 
تمیز کـــردن لوله تفنگ- ســـیلی- 

خوب و خوش
5-  اثـــر بیـــدل- رمـــان »ویرجینیـــا 

وولف«- آب رقیق
6-  ترک خفیف اســـتخوان- پیست 

اسکی تهران- نوعی غذا
7-  کرها- دریای اروپا- ریا

8-  هدیـــه چهره گشـــایی عروس- 
ناگهانی- نگهبان باغ

9-  زبانه آتش- غذایی کنســـروی- 
نفس خسته

10-  تشـــویق بـــرای عکس العمل- 
وجود ندارد- گدایی

11-  پزشکی- دوبرابر صد- فروغ
12-  مخفـــف یـــورش - پر آب ترین 
رودخانه فرانسه - ظرف آزمایشگاهی 

- اسلوب
خراســـان-  پدیـــده  مهاجـــم    -13

بیابان- اکنون
دختـــر  آســـتری-  پارچـــه    -14

گشتاسب- راننده کشتی
15-  فرار- سیاستمدار و دزد دریایی 

زمان ملکه الیزابت
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   افقي:
1 - مرمت و تعمیر- روشی برای پرداختن عمیق تر و متمرکزتر 

به ناخودآگاه ذهن افراد
2-  شاعر سبک هندی- نوشته های اصلی- مژدگانی خوش خبر

3-  در مرتبه یکم- گزند و آزار- آهنگر انقالبی
4-  گیاه رنگ مو- به شمار آوردن- قیصر- چهره

5- ترمز چارپا- جایزه ادبی- خاکستری تیره
6-  چوب دستی قلندر- نمایشنامه نویس ایرانی- نت چهارم

7-  ناچار- دستور کار- سرکوه
8-  معشوقه زئوس- عشوه- بی موقع

9-  گودال- از ییالقات نزدیک تجریش- ورقه آلومینیومی
10-  تاکسی پرجمعیت!- خاصیت گوشی های امروزی- شهری در نائین اصفهان

11-  سازی بادی- پسر کورش- غنچه صورت
12-  پاره کردن- دلربا- صدای زنبور- دارو

13-  بنیانگذار پروتستانتیسم- عالمت صفت عالی- سقف و پوشش خانه
14-  قایق ورزشی- روییده بر انگشتان- ماندگار

15-  از روش های پخت و پز- دید و بازدید با خویشان

 عمودي:
ــام محمد غزالی-  ــ 1-  اثر ام

کفش
همین  ــــل-  عکس العم   -2

حاال- حرف حساب ندارد
ــکار کننده-  ــ ــره- آش ــ 3-  چه

باالتر از سرهنگ
ــزنه  ــ ــــگ آرامش- آتش 4-  رن

مدرن - قوم غیور- سر
 - ــــش  بخش و  ــا  ــ عط   -5

طمعکار - حشره ای انگلی
ــــش-  پی ــــب  ش  - ــا  ــ دری   -6

پیام آوری
7-  خم پارچه- از مرکبات- 

نشان خاص
ــــن  ــادی- مقدس تری ــ آب   -8

برکت  الهی- برشته شده
9-  ملکه آدریاتیک- محرم 

اسرار- دنباله رو  سوزن
ــــل فوق العاده  10-  یک آجی
و  ــــن  قدیمی تری ــــوب-  محب
ــده  ــ زن ــــب  مذه ــــن  کهن تری

جهان- کالم معتبر
ــــهری  ــــت- ش ــر رطوب ــ 11-  اث
ــــرق  ش ــــری  کیلومت  30 در 
تهران- سازمان بین المللی 

استاندارد سازی
12-  فرآورده شیری- ویتامین 
ــــت  درخ ــید-  ــ خورش ــور  ــ ن
ــته  ــ خوش قامت زینتی- رش

شمشیربازی
ــــری-  کامپیوت ــه  ــ بازیچ   -13
ــام و مدینه-  ــ ــــی بین ش محل

پول کانادا!
14-  مارکی بر کامیون کشنده 
 - ــیه  ــ اقیانوس در  ــوری  ــ کش  -

طرح های قانونی
ــــن-  پیراه ــزای  ــ اج از    -15

میوه ای نوبر برای فصل بهار

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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 بوشهر
سمفونی رنگ، باد و نور

بافت تاريخی زيباترين بندر ايران در دست حوادث روزگار

محمد معصومیان
گزارش نویس

بـــاد از »نیم در«هـــای رو به دریـــا زیر پتو 
می خزد و بیدارش می کند. تا چشـــم باز 
می کنـــد از خودش می پرســـد آیـــا امروز 
کشـــتی از ســـفر هنـــد بـــاز می گـــردد؟ در 
»شناشـــیر« یا همان بالکن هـــای مرتفع 
و دلباز بوشـــهر می ایســـتد و به دریا خیره 
می شـــود. خورشـــید هنـــوز بـــاال نیامده و 
منظره بندر بوشـــهر مه آلود اســـت. چند 
جاشو مشغول خالی کردن بار چوب ساج 
هستند. کمی چشـــم تیز می کند؛ کشتی، 
کشـــتی او نیســـت. نکنـــد دریـــا طوفانی 
شده؟ نکند کشتی غرق شده؟ از پله های 
عمارت پایین می آید و از کوچه های تنگ 
و باریک راهش را به سمت ساحل پیش 
می گیـــرد. آفتاب باال آمـــده و بادی که در 
دهانه تنـــگ کوچـــه مـــی وزد خواب ها و 

نگرانی ها را از سرش می پراند.
کوچه ها و خانه های قدیمی بوشهر پر 
از خاطـــرات و رد پای ناخداها و تاجران و 
جاشـــوهایی اســـت کـــه در اوج رونق این 
شـــهر یعنـــی دوران قجـــر، در آن زندگی 
چهـــار  در  قدیمـــی  بافتـــی  می کردنـــد. 
محـــل شـــنبدی، بهبهانی، دهدشـــتی و 
کوتی با خانه های اشـــرافی پـــر از پنجره  و 
دریچه برای اســـتفاده حداکثـــری از باد و 
درهای چوبـــی که در شـــرجی و رطوبت 
بوشـــهر گرفتـــار زنگ زدگی نمی شـــوند. 
آینه کاری ها، طاقی ها و طارمی ها ویترینی 
اســـت بـــرای نمایش تاریـــخ و فرهنگ و 
هویت این شـــهر ساحلی و کالس درسی 
برای فهم معماری در خدمت اقلیم. در 
بافت قدیمی بوشهر کوچه ها و پنجره ها 
و درها همه و همه دلیلی بیش از زیبایی 
ظاهـــری دارند. اما حاال سال هاســـت که 
خبرهایـــی از تخریب و تغییر کاربری یا از 

ریختن سقف عمارتی قدیمی می آید.
از عمـــارت کازرونی شـــروع می کنم؛ 
جایی کـــه حاال اداره میـــراث فرهنگی در 
آن دایر است. تجارتخانه ای دو طبقه که 
با راه پله هـــای زیبا و مارپیچی از هم جدا 
می شود. بادگیرهای وسیع و شناشیرهایی 
با چوب ســـاج که از هندوســـتان به ایران 
می آمده. با مجتبی محمدی کارشـــناس 
میراث فرهنگی در ساحل قدم می زنیم. 

اسپانسر مبارزین جنوب بود. کاش جای 
قدم های هر انســـانی که از اینجا گذشـــته 
روی این خاک می ماند. خانه های بافت 
قدیـــم بوشـــهر فـــارغ از زیبایـــی ظاهری 
روایت سرگذشـــت خاندان هـــای بزرگی 
اســـت که در این شـــهر زندگـــی و تجارت 

می کردند.
بـــا محمـــدی از عمـــارت یا ســـازمان 
محلـــه  در  و  می زنیـــم  بیـــرون  میـــراث 
بهبهانـــی قـــدم می زنیـــم. او بـــا حضور 
ذهـــن از اســـنادی که در رابطه با بوشـــهر 
خوانده می گوید از کنیســـه ها و مساجد و 
کلیساهایی که در چند قدمی هم ساخته 
شـــده اند. از تأثیر بوشهر در اقتصاد ایران 
و کنسولگری های کشـــورهای مختلف در 
بوشـــهر و از معمـــاری صد ســـال پیش. 
امـــا چـــه مانـــده؟ از در عمـــارت ایرانـــی 
که حـــاال مـــوزه تجارتخانه اســـت داخل 
می شـــویم؛ دورتا دور اتاق است و درها و 
مسئول  عبدالحسین کنین  سقف چوبی. 
موزه تجارتخانه پشت میز چوبی نشسته 
و مشـــغول مطالعه اســـت. او که یکی از 
شـــیفتگان بافت قدیمی بوشـــهر است، 
با اشـــاره به نام کتابی از ایرج نبی پور، در 
رابطه با معماری شـــهر، بوشـــهر را شهر 

سمفونی رنگ و باد و نور می نامد.
کنیـــن می گوید: »ایـــن بافت هویت و 
فرهنگ این شـــهر اســـت. من که در این 
کوچه های تنـــگ می گردم حس می کنم 
ایـــن کوچه هـــا و دیوارهـــا بـــا آدم حـــرف 
می زننـــد. حـــرف روزگاری را می زنند که 
بوشـــهر ابهت و اهمیت ویژه ای داشـــته. 
بـــرای ما کـــه از کودکی در ایـــن کوچه ها و 
خانه ها زندگی کرده ایم تخریب شان مثل 

خراب شدن خاطرات ماست.«
او از تخریـــب گســـترده ای می گوید که 
از پیش از انقالب اســـالمی شروع شد. او 
از گذشـــته ها می گویـــد؛ از روزگاری که در 
این شـــهر مســـیحی و یهودی و مسلمان 
در کنار هـــم زندگی می کردنـــد: »در این 
چهار محل سه کلیسا دو تا یا سه تا کنیسه، 
مسجد آل عصفور و مسجد اهل تسنن در 
محدوده جغرافیایی نزدیک بهم بودند. 
در همیـــن محـــدوده تعـــداد یهودی هـــا 
خیلی زیـــاد بوده و کنیســـه ها در نزدیکی 
مســـجد بوده اند. یهودی هایی که معتقد 
بودند شـــنبه ها نبایـــد چراغـــی در خانه 

که تبدیل به ساختمان شـــورای اسالمی 
شهر بوشهر شده با ســـتون های پر ابهت 
بلند چوبی و گچی و پنجره های زیاد رو به 

دریا که هنوز خم به ابرو نیاورده.
در راه به بنیاد ایران شناسی یا عمارت 
طبیب یا گلشـــن می رســـیم. تا به دیدن 
کســـی بـــروم کـــه از او بـــه عنـــوان مرجع 
بافت تاریخـــی یاد می کنند. کســـی که با 
پیگیری های عاشقانه اش جلوی بسیاری 
از تخریب ها را گرفته و جان عمارت های 
زیادی را نجات داده. عبدالکريم مشايخی 
که رئیس بنیاد ایران شناسی بوشهر است 
در اتاق همکف در کنار محوطه سرســـبز 
حیـــاط با همکاران و دوســـتانش دور هم 

نشسته اند.
مشـــایخی کـــه دکتـــرای تاریـــخ دارد 
می گویـــد: »دیگـــر چیـــزی از ایـــن بافت 
نمانده ومن تخریب ها را بیشتر از چشم 
میراث فرهنگی کشـــور می بینم. تا جایی 
کـــه می دانـــم مدیران دلســـوز هســـتند و 
کار می کننـــد اما آیا آن کســـانی که دنبال 
سودجویی و معامله هستند به قانون های 
میراث مقید هستند؟ نه نیستند. من بارها 
دیـــده ام در بافت تاریخـــی عمارت هایی 
را که می شـــد مرمت کرد یا صاحبخانه یا 
کسی که می خواســـته بکوبد و بسازد یک 
شـــلنگ آب گذاشته زیر ساختمان و بعد 
از مدتی ساختمان نشست کرده و پایین 

آمده و از بین رفته.«
او از عمارت ملکمی مثال می آورد که 
یکی از زیباترین عمارت های کنار ساحل 
بـــود. او که از دو روز قبل مطلع شـــده بود 
چند ســـودجو می خواهند آنجا را بکوبند 
به رئیس وقـــت میراث اطـــالع می دهد 
اما ســـودجویان در غفلت مســـئولین کار 
تخریب را آغاز می کنند و بعد از شکایت  
و متوقف شدن پروژه حاال عمارت تبدیل 
به زباله دانی شده: »ساعت 7 صبح رفتم 
گفتم چه کسی اجازه داده لودر بیاورید؟ 
گفتند مدرک شهرداری داریم. من مجوز 
شهرداری را دیدم نوشته بود رفع خطر نه 
تخریب... االن آن عمارت تبدیل شده به 
بیغوله و زباله دانی و دورتا دورش بلوک 

گذاشته اند.«
او از آخریـــن نمونه تخریب می گوید: 
»کمتـــر از دو هفتـــه پیـــش یـــک عمارت 
کـــه متعلق به میـــرزا محمد شـــفیع بود 

شده یکی یکی نام برده می شود. عمارت 
باقر بهبهانی، تجارتخانـــه ایرانی، بانک 
شاهی، ملکم، تل ارامنه، عمارت مرحوم 
بازارچه طالفروشـــی ها، نصف  کازرونی، 
بـــازار قدیم بوشـــهر، عمـــارت افتخاری، 
قهوه خانه کاکی، عمارت بانک ملی... در 
نهایت به این نتیجه می رســـند که هفتاد 
درصـــد بافـــت از بین رفته اما مشـــایخی 

معتقد است هنوز هم دیر نشده:
»همیـــن االن هـــم ســـازمان میـــراث 
فرهنگی کشـــور می تواند تـــک بناهایی را 
که مانده نجات دهد. واقعاً مسئولین در 
تهران باید پیگیری کنند.« او در حرف های 
دردناکش عکسی از عمارت حمال باشی 
را که روی طاقچه اســـت نشانم می دهد؛ 
با آیینه کاری و شیشه کاری ها و ارسی های 
زیبـــا. حـــال تنها می شـــود تصور کـــرد در 
صبحی دل انگیز وقتی آفتـــاب پایش به 
خانه باز می شـــد چه زیبایی سحرانگیزی 
می توانسته برپا کند. اما حاال با کوتاهی و 
غفلت کاماًل تخریب شده و جز پارکینگ 
چیزی از آن نمانـــده. خانه هایی که حاال 

فقط در عکس ها زنده هستند.
روی سنگفرش خیابان در محله کوتی 
راه می روم و چشـــمانم ســـیر نمی شـــود. 
پیچک ها از دیوار باال رفته اند و طاقی سبز 
روی ســـفیدی دیوارهای بلند کشیده اند. 
پنجره های کرکره ای قهوه ای با شیشه های 
رنگی و نسیمی که مثل بچه ای سربه هوا 
و ســـرگردان در کوچه بازیگوشی می کند. 
پایـــگاه بافت تاریخی بوشـــهر هم یکی از 
عمارت های محله کوتی اســـت. عمارتی 
دو طبقه که سفیدی دیوارها و پنجره های 
بلند و نرده های چوبی براق آن نشـــان از 

بازسازی دارد.
بـــرای گفت وگو با فرزانه اسپرغم مدیر 
پایگاه بـــه طبقه دوم عمـــارت می روم تا 
بشنوم این پایگاه که کمتر از دو سال است 
تأســـیس شـــده چه کارهایی برای حفظ 
این بافت انجام داده. اسپرغم می گوید: 
»مســـاحت کل بافت 38 هکتار اســـت و 
حدود هـــزار پالک دارد کـــه از این هزار تا 
400 تا از آنها ارزشمند محسوب می شوند 
و طبق طرح تفصیلی بافت بوشهر حدود 
80 بنا ثبت آثار ملی شـــدند.« او معتقد 
است در دو سال گذشته کارها منسجم تر 
شـــده و هماهنگـــی در بیـــن ارگان هـــای 
مربوطه بیشتر شده اما این هماهنگی ها 
بخصوص با ارگان های زیرساختی مانند 
آب  و برق و گاز باید بیشتر شود. اسپرغم 
می گوید: »عالوه بر تک بناهایی که مورد 
مرمت قـــرار می گیرند ماننـــد پروژه های 
بزرگـــی مثل عمـــارت مبارکـــی، عمارت 
علوی و  مدرسه گلستان ما یکسری کارها 
هم در قالب مشارکتی انجام می دهیم در 
قالب خانه های مشارکتی که هر سال 7 تا 
8 خانه هستند با مشارکت مالک تعمیر 
و مرمت اضطـــراری انجام می شـــود. به 
این صـــورت که یک مقـــدار مالک و یک 
مقـــدار بـــا تخصیـــص دولتـــی کار انجام 
می شـــود. زیر نظر اداره میراث و بر طبق 

دستورالعمل ها.«
او از مشکالت این بازسازی ها می گوید 
و اعتبـــاری که برای این حجـــم از کار کم 
اســـت: »بافت تاریخی بوشـــهر یکسری 
ویژگی خاص دارد که شـــما جاهای دیگر 
کشور نمی بینید. مثل شرایط آب و هوایی 
که باعث شده زوال خیلی بیشتر از جاهای 
دیگر باشـــد. مصالحی هم که در خانه ها 
استفاده شده خاص هستند و بیشتر آنها 
وارداتـــی از هند که بـــه خاطر تحریم های 
اقتصادی قیمت شان چندین برابر شده 
و غیـــر از این هم همیشـــه جـــزو مصالح 

گرانقیمت بوده انـــد. به همین خاطر کار 
مرمت به نســـبت جاهـــای دیگـــر ایران 
گران تر است. اینها در کنار نبود تخصیص 
و اعتبـــار کافی کار را ســـخت می کند و جا 
دارد اعتبار بیشتری داده شود تا اتفاقات 

بهتری بیفتد.«
او تعـــداد عمارت هـــای بحرانـــی در 
را 20 خانـــه  تاریخـــی  بافـــت  محـــدوده 
می داند. از او راجع به پایین آمدن سقف 
مدرسه شـــاهدخت می پرسم و اسپرغم 
در جواب می گوید: »قســـمتی از مدرســـه 
شـــاهدخت تخریب شـــده و مـــا پیش از 
ایـــن تخریب بارهـــا بـــا ارگان هایی مانند 
فرمانداری و شـــهرداری بـــرای نجات آن 
نامه نگاری کرده بودیم. اما رفتار بناهای 
تاریخـــی قابل پیش بینی نیســـت. شـــما 
یک بنایی دارید که به نظر ســـالم است و 

آن را در لیست اولویت ها نمی گذارید اما 
می بینید واکنشـــی که نسبت به بارندگی 
نشـــان می دهد بیشـــتر از بنایی است که 
بـــه ظاهـــر ضعیف تر بـــوده. متأســـفانه 
تخصیص هـــا جوابگو نیســـت و باید نگاه 

ویژه تری به بافت تاریخی بوشهر شود.«
آفتاب پشت دریا می افتد که به محله 
شنبدی می رســـم. از کوچه های تنگی که 
انگار هیـــچ راهی بهم ندارنـــد می گذرم. 
آنقدر تنگ که شبیه کوچه های آشتی کنان 
اســـت. امـــکان نـــدارد دو نفـــر از کنار هم 
بگذرند بدون اینکه نگاهشان بهم نیفتد. 
انـــگار از صد ســـال پیـــش تا امـــروز هیچ 
تغییری نکرده اند. دیوار همه خانه ها بلند 
اســـت و آن طور که در گفت وگوهای امروز 
با کارشناســـان فهمیـــده ام باالی بعضی 
از آنهـــا پلی بـــوده که ســـاکنان خانه ها از 

آفتاب پشت دریا می افتد که به محله شنبدی می رسم. از کوچه های تنگی که انگار 
هیچ راهی بهم ندارند می گذرم. آنقدر تنگ که شبیه کوچه های آشتی کنان است. 

امکان ندارد دو نفر از کنار هم بگذرند بدون اینکه نگاهشان بهم نیفتد. انگار از صد 
سال پیش تا امروز هیچ تغییری نکرده اند. دیوار همه خانه ها بلند است و آنطور 

که در گفت وگوهای امروز با کارشناسان فهمیده ام باالی بعضی از آنها پلی بوده که 
ساکنان خانه ها از آن می گذشته اند و مهمان خانه هم می شده اند

آن می گذشـــته اند و مهمـــان خانـــه هم 
می شـــده اند. اما حاال دیگر خبـــری از آن 
پل هـــای همســـایگی نیســـت. دیوارهای 
بلنـــد و پنجره ها هم برای در امان ماندن 
از شـــرجی هوا بوده و بیشترین استفاده از 
باد که از پنجره های مختلف می گذشته. 
دریچه هـــای کوچکی هـــم در پایین ترین 
قســـمت دیوارها هســـت کـــه کوچه های 
تنـــگ از بین آنها گذشـــته و آن هم برای 
گفت وگـــوی ســـاکنان خانه ها بـــا یکدیگر 
بوده بـــدون اینکه نیـــازی باشـــد از خانه 
بیـــرون بیایند. از »ســـاباط« کـــه راهرویی 
اســـت که دو کوچه را بهم متصل می کند 
رد می شـــوم و رد شـــمع ها را روی دیـــوار 
می بینم. ســـاباطی که از گذشته های دور 
محلی بـــرای نـــذر و نیاز و روشـــن کردن 

شمع بوده.

هر گوشه را که نگاه می کنم حرف هایی 
را کـــه امـــروز شـــنیده ام دوبـــاره و دوباره 
در ســـرم می چرخـــد. از میـــدان جمعه 
می گـــذرم و بـــه مســـجد جمعه بوشـــهر 
می رسم؛ جایی که براساس شناسنامه ای 
روی دیـــوار تأســـیس آن بـــه ســـال 1017 
شمسی برمی گردد. تنها بنای بوشهر که 
بادگیر داشـــته اما حاال با وجود کولرهایی 
کـــه همـــه جـــای شـــهر پراکنده شـــده به 
ایـــن بادگیر احتیاجی نیســـت و راهش را 
مســـدود کرده اند. مثل آپارتمان هایی که 
حـــاال جایگزین خانه های زیبای بوشـــهر 
شـــده اند. با خودم فکر می کنم آیا واقعاً 
ســـرمایه ما تنهـــا نفت و گاز اســـت یا این 
یادگارهای تاریخی که با کمی رســـیدگی 
می تواند جهانگردان  را از همه جای دنیا 

به ایران بکشاند؟

ان
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ا :  
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 امارت امیریه که هم اکنون ساختمان شورای شهر بوشهر است

 یک بنای قدیمی در محله کوتی بوشهر

او می گویـــد: »ایـــن عمـــارت متعلـــق به 
تاجری به اســـم ســـید محمد رضا تاجر 
کازرونی اســـت که از تجار معتمد دوران 
قاجاریـــه بود و نقش مهمـــی در پیروزی 
رئیســـعلی دلواری در برابر انگلیســـی ها 
داشـــت. او بـــود کـــه بـــه خاطـــر نزدیکی 
عمارتش به اســـکله بوشهر تسلیحات را 
پنهانی از طریق کشورهای حوزه خلیج به 
رئیسعلی می رساند. او بعد از آل عصفور 
کـــه از شـــیعیان بحرینـــی مقیم بوشـــهر 
بودنـــد بیشـــترین موقوفـــه را در بوشـــهر 
دارد.« یادگار مردی که به قول امروزی ها 

روشـــن شود همســـایه های مســـلمان به 
خانه آنها می رفتند و چراغ خانه را روشن 
می کردنـــد. حتـــی یهودی ها در مراســـم 
عاشـــورا و تاسوعا شـــرکت می کردند. اما 

حاال کاًل 4 خانوار یهودی در شهر داریم.«
در محلـــه قـــدم می زنـــم و هرگوشـــه 
خانه ای قدیمی می بینـــم که بعضی به 
ســـبک قدیم بازســـازی شـــده و بعضی 
سقف هایشـــان چســـبیده به کف و چهره 
کوچه را غمناک کرده. در محله بهبهانی 
که نزدیک دریاســـت خانه های بازسازی 
شـــده هم کم نیست مثل عمارت امیریه 

هم تخریب شـــد. او یکی از معدود تجار 
صاحبنام بوشهری بوده که در دوره قاجار 
اســـکناس چاپ می کرده و آن اســـکناس 
مورد قبول هم خارجـــی بوده هم دولت 
وقـــت قاجار. دو هفته پیش رفتم و دیدم 
به خاطر اینکه استحکام بخشی نشده بود 

بعد از بارندگی سقفش پایین آمده.«
مثال های تخریب آنقدر زیاد است که 
مرا به این فکر فـــرو می برد که اصاًل چند 
درصـــد از خانه های بافـــت باقی مانده؟ 
در اتـــاق بحـــث در می گیـــرد و همینطور 
نـــام عمارت هـــای مختلفی کـــه تخریب 
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امروز در تاريخ
قاب امروز

 سرایه

بزرگترین مجموعه آکواریوم کشور در منطقه آزاد انزلیـ    گیالن/ عکس از ابوذر حمیدی

ساري جمعه15دي

ايران امروز سوگوار و خروشان بود
امروز بمناس���بت اعالم روز عزاي ملي، در سراسر كشور 
تظاهرات و راهپيمائي هاي پرش���كوهي انجام گرفت در كليه 
ش���هرها بازارها، مغازه ها و مؤسسات تعطيل بود و در مساجد 
و تكايا مردم به برگزاري مراسم سوگواري پرداختند. خبرهاي 
رسيده همچنين حاكيست در درگيري هائي در تظاهرات مردم 
پايتخت و ديگر شهرهاي كشور با مأمورين انتظامي چند نفر كشته 

و زخمي شدند.
براساس گزارش خبرنگاران ما در قم هزاران نفر در حاليكه 
ش���عارهاي ضددولتي مي دادند بسوي مسجد اعظم به حركت 

درآمدند.
تبريز خبرنگار اطالع���ات: در جريان تظاهرات عظيم و 
بي سابقه مردم تبريز، امروز اين شهر غرق در آتش و دود شد و 
درگيري شديدي بين مأموران فرمانداري نظامي و مردم رخ داد.

امام خميني: مداخله شوروي سبب جنگ جهاني ميشود
پاريس � خبرگزاري فرانس���ه: امام خميني اظهار داشتند 
مداخله ش���وروي در ايران سبب جنگ جهاني ديگري خواهد 

شد.
امام خميني ضمن مصاحبه با خبرگزاري فرانسه گفتند كه 
اين عقيده شاه را كه كناره گيري او بسبب مداخله شوروي خواهد 
شد، صحيح نمي دانم. حضرت آيت اله العظمي خميني مي گويند: 
بهرحال تاريخ نشان داده است كه مهاجمان مدت درازي در كشور 
ما نمي توانند بمانند. ايران بهيچ وجه زير لواي سرخ نخواهد رفت. 
زيرا ايرانيان يكپارچه با فشارهاي آمريكا و شوروي مقابله خواهند 
كرد اين نكته نيز از طرف ش���اه عنوان شده است كه با رفتن او 
غرب اصال نفتي نخواهد داشت اگر مقصود آنست كه نفت در 
برابر دريافت سالحهاي جديد و پيچيده اي باشد كه كشور ما را به 
پايگاه نظامي آمريكا تبديل كرده، و ما نمي دانيم كه چگونه از اين 
سالحهاي استفاده كنيم، در آنصورت حق است اما اگر مقصود 
آنست كه ما از فروش نفتمان به بهاي عادالنه خودداري خواهيم 
كرد، اين نادرست است. ما نفت خود را به بهاي عادالنه خواهيم 
فروخت. ما به ارتش نياز داريم و به ارتش و آن عده اميران ارتشي 

كه عدالت را در رفتارشان رعايت كرده اند احترام مي گذاريم.
اويسي تقاضاي بازنشستگي كرد

امروز سخنگوي ستاد بزرگ ارتشداران اعالم كرد: تيمسار 
ارتشبد غالمعلي اويسي كه بمرخصي خارج از كشور عزيمت 
نموده بود، امروز تقاضاي خود را براي بازنشستگي اعالم داشته 

است.
روزنامه فيكارو چاپ پاريس خبر داده است كه  ارتشبد 
اويسي كه اكنون در آمريكا بسر ميبرد، سعي دارد تا كارتر را متقاعد 
كند كه توسل به ارتش عليه تظاهرات گسترده و همگاني ايران 
تنها راه نجات كشور است. ناظران خاطرنشان ميكند كه اويسي در 
حقيقت سعي بر اين دارد تا توافق جيمي كارتر را براي انجام يك 

كودتاي نظامي در ايران جلب كند.
ازهاري از ايران خارج شد

ارتشبد ازهاري نخست وزير پيشين صبح امروز باتفاق دو 
دخترش گلناز و مهشيد تهران را با يك هواپيماي متعلق به شركت 
هواپيمائي پان امريكن ترك كرد. هواپيماي مزبور در استانبول 

توقف خواهد داشت و سپس به اروپا ميرود.
پرونده ارتشبد نصيري و ابوالفتح آتاباي در دادگستري

پس از 7سال، فاش شد كه پرونده ارتشبد نصيري، رئيس 
سابق ساواك كه با همدستي ابوالفتح آتاباي با تهديد و ارعاب 
قصد تخليه يك روستاي مسكوني را داشته اند، در دادگستري، 
مسكوت مانده است. روستاي »تركمن ده« نزديك سرخه حصار 
تهران اس���ت و ارتشبد نصيري و ابوالفتح آتاباي قصد داشته اند 
با تخليه روستا، زمين هاي آن منطقه را به بهانه آنكه بايد ضميمه 

شكارگاه اختصاصي شود، تصاحب كنند.
نظر مهندس بازرگان درباره دولت بختيار

آبادان � ديشب خبرنگار اطالعات در آبادان � نظر مهندس 
مهدي بازرگان را در مورد حكومت غيرنظامي ش���اپور بختيار 
پرس���يد و مهندس بازرگان گفت: من در مورد دولت بختيار 
هيچ نظري ندارم. من كوچكترين دخالتي در انتخاب ايشان يا 

برنامه هايشان نداشتم.
مهندس بازرگان در پاس���خ اين پرسش كه آيا بنظر شما 
دولت بختيار در فرونشاندن بحران كنوني مملكت موفق خواهد 

بود يا نه؟ سكوت كرد.
مهمانسراي خارجيان در مرداب به آتش كشيده شد

رش���ت: اهالي قريه نرگس���تان از توابع صومعه سرا، 
مهمانسراي خارجيان در اين قريه را به آتش كشيدند.

حدود 60 نفر از اهالي، با حمله به اداره شكارباني و نظارت 
بر صيد، مهمانسراي 3 طبقه اي را كه در داخل مرداب ساخته شده 

بود به آتش كشيدند. 
اين مهمانسرا براي استفاده توريست هاي خارجي و اقامت 
 شكارچيان ساخته ش���ده و داراي امكانات رفاهي و تفريحي

 بود .

زلزله شدید در تبریز 
18ديماه 1158 شهر تبريز و نواحی پيرامون آن دچار يك 
زمين لرزه سخت شد. »تاريخ سوانح طبيعی« تلفات اين زلزله را 
50 تا 150 هزار تَن نوشته است. برخی نوشته ها، به استناد ارقام 
مندرج در نامه های اش���خاص، حواشی كتاب ها و مندرجات 
ديوانی تلفات را از 80 تا 200 هزار به دست داده اند. در آن زمان، 
سنجش ش���ّدت زلزله، مقياس معيّن نداشت و سيسموگراف 
درست يك قرن پس از زلزله تبريز ساخته شد. محاسبات بعدی، 
شدت زلزله تبريز را در مقياس ريشتر معادل 7 و 7 دهم به دست 

داده است. 
مظفرالدین شاه قاجار درگذشت

مظفرالدين شاه قاجار هجدهم ديماه سال 1285 خورشيدي 
و ده روز پس از امضاي نظام نامه مشروطيت در 54 سالگي، ظاهرا 
از بيماري سل درگذشت و ده روز بعد پسرش محمدعلي ميرزا 
تاجگذاري كرد و شاه ش���د؛ بدون اين كه از نمايندگان مجلس 

شوراي ملي براي شركت در اين مراسم دعوت به عمل آورد.
مظفرالدين شاه كه مانند پدرش و عمدتا با استقراض پول 
با بهره سنگين از بيگانه سه بار به سفر اروپا رفته بود! داراي شش 

پسر و 18 دختر بود.
واگذاری اخذ عوارض نوسازي به شهرداري ها

18دي ماه 1349 دولت وقت اخذ عوارض امالك شهري 
را تحت عنوان »نوسازي« به شهرداري ها واگذار كرد. در همان 
زمان كس���اني بودند كه گفته بودند در ايران هم مانند كشورهاي 
ديگر عوارض ساالنه مستغالت بايد برپايه بهاي روز)قيمت بازار( 
وصول شود و هزينه هاي شهر از همين محل تامين گردد و اداره 
مدارس، درمانگاه هاي، پليس و زندان، آب، برق و تلفن مانند همه 

كشورها از جمله آمريكا به شهرداري ها واگذار شود .
نویسنده ای که جنگ های سرد را پیش بینی کرد

ويليام � ويكی � كالينز نويس���نده انگليسی قرن نوزدهم 
هشتم ژانويه 1824 به دنيا آمد و جمعا 204 كتاب و رساله نوشت؛ 
يكصد كتاب، رساله و مقاله غير داستانی، 30 داستان )ناول(، 60 

داستان كوتاه و 14 نمايشنامه.
 كالينز در عين حال يك انديشمند بود و در نيمه دوم قرن 
19 بس���ياری از تحوالت صد سال بعد ) نيمه دوم قرن بيستم( را 
حدس زده و پيش بينی كرده بود ازجمله تغيير جنگ افزارها از 
سالح آتشين و لشكركشی پُرهزينه و تلفات به زبان و قلم )جنگ 
سرد(، گفتار و كردار ديپلماتيك )بازی(، جاسوسی، ترور مقامات 
و برجستگان مورد هدف، خرابكاری ها، تحريك و راه اندازی 
شورش و انقالب، فشارهای اقتصادی، به ورشكستگی كشاندن، 

بدنام كردن و ....

دستی كه گرفتی سر آن زلف چو شست
پاي���ی ك���ه ره وصل نوش���تی پيوس���ت

زان دس���ت كنون در گل غم دارم پای
زان پ���ای كنون بر س���ر دل دارم دس���ت
خاقانی

غيبت حسنات را مي خورد، چنان كه آتش 
هيزم را مي خورد.

 پيامبر اکرم )ص( 
هر كس با حق در افتاد نابود شد.

حضرت علي)ع( 
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چهل سال
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 18 دي ماه 1357 

)برابر با 9 صفر 1399، 8 ژانویه 1979( نقل شده است.

فال 
هفته

جدول سودوکو

  »شــکوه میرشــاهی«، مدیرکل دفتر جــذب و حمایت از 
سرمایه گذاری اســتانداری خراسان رضوی گفت: براساس 
گــزارش مرکز آمــار ایران، این اســتان در پاییز امســال رتبه 

نخست نرخ مشارکت اقتصادی کشور را به خود اختصاص داد.
  »علیرضا نخعی«، مدیر کل آموزش و پرورش سیســتان و بلوچســتان اظهار 
داشت: 4 هزار و 500 دستگاه بخاری استاندارد در یک هفته گذشته در مدارس 
سراسر این استان توزیع شده و یکهزار دستگاه بخاری استاندارد دیگر نیز تا چند 

روز آینده تحویل و توزیع خواهد شد.
  »رحمــت رحمت نژاد«، مدیرکل راه آهن لرســتان اعــام کرد: به دلیل انجام 
عملیات بازسازی در محدوده ریلی استان، راه آهن سراسری تهران - جنوب از 

دیروز )یکشنبه( مسدود شده و تا امروز )دوشنبه( نیز مسدود است.
  »آیــت قیصربیگــی«، مدیــرکل روابــط عمومــی اســتانداری ایــام از بهبــود 
وضعیت بیکاری استان در میان استان های کشور خبر داد و افزود: رتبه بیکاری 

استان از ۱۵ به رتبه ۲۲ کشور رسیده است.
  »طهمورث الیاســی بختیاری«، رئیس سازمان برنامه  و بودجه چهارمحال و 
بختیاری گفت: نرخ بیکاری استان با کاهش ۴.۲ درصدی، از ۲۱.۲ درصد در پاییز 

سال گذشته به ۱۷ درصد در پاییز امسال رسید.
  »محســن مصطفایی«، معــاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اردبیل گفت: ۱۲هزار هکتار زمین کشاورزی اردبیل امسال تحت 

پوشش آبیاری نوین قرار می گیرد.
  »امین فاح«، مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس خراســان شمالی 
اظهار داشــت: براســاس برآوردهای انجام شــده، برچیدن بخاری های نفتی از 

کاس های درس استان 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
  »حســین انصــاری«، رئیس اداره آموزش و پرورش عشــایر اســتان خراســان 
جنوبی گفت: خیران اســتان، ۲00 میلیون تومان به دانش آموزان عشایر کمک 

کردند.
  »غامرضا دهقانی زاده«، مدیر فرودگاه آبادان از برقراری مجدد پرواز آبادان 

به کیش پس از وقفه هشت ماهه  خبر داد.
  »غامرضا شریعتی«، استاندار خوزستان از افتتاح پروژه انتقال آب کارون به 

تاالب بین المللی شادگان در آینده ای نزدیک خبر داد.

 استقبال کوهرنگ 
از ۴ هزار گردشگر زمستانی

بیش از 4 هزار گردشــگر زمســتانی به شهرســتان کوهرنگ 
چهارمحال و بختیاری سفر کردند.

به گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، »مرتضــی زمانپور« 
فرمانــدار کوهرنگ گفت: این گردشــگران از اســتان های اصفهان، خوزســتان و 
تهران به این شهرســتان سفر کردند. 8 گروه راهداری و نیرو های امداد و نجات 
هال احمر در این شهرســتان آماده خدمات رســانی به مســافران و گردشگران 

هستند. 
فرماندار شهرستان کوهرنگ با اشاره به آماده نبودن پیست اسکی چلگرد برای 
اجرای ورزش های زمستانی، گفت: برای بازگشایی این پیست باید ارتفاع برف 
در شــهر چلگرد به بیش از نیم متر برســد. شهرســتان کوهرنگ بــا ۴۱ هزار نفر 
جمعیــت در فاصله 8۵ کیلومتری شــهرکرد مرکز چهارمحــال و بختیاری قرار 

دارد.

ایمن سازی حریم همه خطوط راه آهن درخراسان
حریم همه خطوط راه آهن درخراسان در محدوده شهرها، با دیوارکشی و ایجاد 

زیرگذر محصور و ایمن سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، »محمدهادی ضیایی مهر« مدیرکل راه آهن 
خراســان گفت: بیشترین عبور قطار در مناطق شهری منطقه راه آهن خراسان 
مربوط به ورودی شهر مشهد و ورودی و خروجی شهر نیشابور است. در برخی 
روســتاها نیز که در حاشــیه ریــل راه آهن قرار دارد و احتمال تــردد در آنها وجود 

دارد، با دیوارکشی یا ساخت زیرگذر از حریم ریل حفاظت شده است.
از مجموع ۱0 هزار کیلومتر شــبکه ریلی کشــور یکهزار و 400 کیلومتر در خراسان 

رضوی قرار دارد.

جبران کسری مخازن آب خراسان جنوبی
50 میلیون متر مکعب کسری مخازن آب خراسان جنوبی جبران شد.

به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، »حســین امامــی« مدیرعامل شــرکت آب 
منطقــه ای خراســان جنوبی گفــت: با اجــرای طرح تعــادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی در استان، کسری مخازن آب در دشت ها که از ۱۷0 به ۱۲0 میلیون متر 

مکعب کاهش یافته بود، جبران شد. 
وی بــا بیان اینکه یکــی از برنامه های طرح تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی 
نصــب کنتورهــای هوشــمند روی چاه های کشــاورزی اســت، افــزود: 80 درصد 
چاه های کشــاورزی اســتان به کنتور هوشــمند مجهــز شــده اند و در حال حاضر 

۲هزار و 4۷ حلقه چاه کشاورزی در استان فعال است. 
وی برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی در سال های گذشته و خشکسالی های 
پیاپی را عامل افت شدید آب های زیرزمینی اعام کرد و گفت: این افت شدید 
ســطح آب های زیرزمینی در دشت های استان سبب فرونشست زمین و ایجاد 

شکاف های عمیق بویژه در دشت های سرایان و فردوس شده است.

شکوفه کردن درختان بادام مهریز در چله زمستان
درحالی که ۱6 روز از چله زمســتان ســال 9۷ می گذرد، تعدادی از درختان بادام 
مناطق روســتایی شهرســتان مهریز از خواب زمستانی بیدار شــدند و با شکوفه 
کردن دراین موقع از ســال در میان حیرت کشــاورزان، زیبایی خاصی به منطقه 

بخشیدند.
»محمدحســین حکیمــی«، معــاون جهــاد کشــاورزی مهریز علت به شــکوفه 
نشســتن تعدادی از درختان بادام دهســتان»میانکوه« بخش مرکزی را تغییر 
شــرایط اقلیمــی و افزایش دما ذکر کــرد و در گفت و گو با ایرنا افزود: گرم شــدن 
هوا بعد از یک بازه زمانی، موجب بیداری درختان از خواب زمستانی و شکوفه 

کردن درختان میوه بخصوص بادام می شود. 
این کارشــناس بخش کشــاورزی منطقه با بیان اینکه شــکوفه دادن تعدادی از 
درختــان میوه در برخی ســال ها در منطقه ســابقه داشــت، ابراز امیــدواری کرد 
با تداوم فصل، درختان و شــکوفه ها از ســرما در امان بمانند. به گفته حکیمی، 
شــکوفه دادن درختان در روستای »بنادک سادات« دهستان میانکوه نسبت با 
ســایر مناطق بیشتر اســت. کشــاورزان بر این باورند، در صورت احتمال کاهش 
دمــای هوا تا پایان امســال و اوایل ســال 98 درختان میوه خصوصــاً بادام دچار 

سرمازدگی خواهند شد و خسارت زیادی به باغداران وارد می شود.

با تله  کابین به بام کرمان بروید
تله کابین بام کرمان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

»مصطفــی آیت اللهی موســوی«، معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی و فنــی 
اســتانداری کرمــان در گفت وگــو با ایســنا در خصوص آخریــن وضعیت این 
پــروژه تصریح کرد: عملیــات اجرایی پروژه بام کرمان احتمااًل از ســال آینده 
آغــاز خواهــد شــد، ممکن اســت ایــن پــروژه به چند فــاز تبدیــل و فاز بــه فاز 

عملیات اجرایی آن انجام شود. 
وی بــا بیــان اینکــه به رغــم همــه نامایماتی کــه دســتگاه های اجرایــی انجام 
می دهند، خوشبختانه سرمایه گذار پروژه تله کابین و بام کرمان در حال فعالیت 
بوده و پایه آخر تله کابین هم نصب شــده، اظهار داشــت: بهره بــرداری اولیه از 
تله کابین کرمان تا قبل از شروع سال جدید انجام خواهد شد و چند ماه پس از 

گذراندن آزمایش ها مورد استفاده عموم قرار می گیرد.

www.iran-newspaper.com
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اخبـــار

شالیزارهای آهنی؛ کابوسی برای طبیعت

کشــاورزی  زمین هــای  کاربــری  تغییــر 
معضلی است که حدود دو دهه گریبانگیر 
طبیعــت بکــر شــمال کشــور و همچنین 
صنعت کشــاورزی شده اســت. با افزایش 
میــل بــه زندگــی مــدرن و کــوچ گســترده 
روستاییان به شهرها، زمین های کشاورزی 
بدون استفاده مانده اند و بسرعت در حال 
تغییر کاربری هستند. بر طبق آمار، ازاوایل 
دهه ۷0 تاکنون بیش از یک میلیون هکتار 
از زمین های کشــاورزی در کل کشور تغییر 
کاربری داده اند. با توجه به باال بودن آمار، 
این امرتبدیل به یــک نگرانی جدی برای 
کارشناســان شــده اســت. از طــرف دیگــر 
داشــتن خانه دوم یــا به بیانــی دیگر ویا، 
مسأله ای مختص ایران نیســت و درحال 
رواج درسراســر دنیاســت بــه طــوری که تا 
سال ۲00۵ حدود ۱0 میلیون خانه دوم در 
اروپا و امریکا ســاخته شده اســت. در حال 
حاضر کارشناسان و محققان بر آن هستند 
تا با بررســی دقیــق علل شــکل گیری این 
معضل و ارائه راهکارهای گوناگون از روند 

رو به رشد آن جلوگیری کنند.
ë  جایــگاه صنعت کشــاورزی در توســعه

اقتصادی
اقتصــاد دنیــا در مجمــوع بر پایه ســه 
بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استوار 
اســت. در بیشــتر کشــورهای دنیا صنعت 
کشــاورزی نقــش بســزایی در پیشــرفت و 
توســعه اقتصادی دارد حال آنکه در ایران 
ایــن صنعت به شــکل ســنتی خــود باقی 
مانــده و شــدیداً رو به نزول اســت. به طور 
تقریبی یک سوم جمعیت کشور در بخش 
کشــاورزی مشــغول به فعالیت هســتند. 
عاوه بــر افــرادی که به صورت مســتقیم 
در ایــن صنعــت مشــغول به کارهســتند 
رشــته  دانشــجویان  و  فارغ التحصیــان 
کشــاورزی، کارمندان اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان ها، فروشندگان سم و کود و غیره 
را نیــز باید در تکامل این صنعت ســهیم 

دانست.
ë میزان تغییر کاربری ها و چگونگی آن

جهــاد  وزارت  اهــداف  تعریــف  در 
کشــاورزی آمده اســت کــه بهره بــرداری از 
اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تخریب 
و تغییر کاربری بی ضابطه جزء مهم ترین 
کــه  اســت  وزارتخانــه  ایــن  دغدغه هــای 
ماحصل آن تصویب قانون حفظ کاربری 
اراضــی زراعی و باغی در تاریــخ ۷4.3.3۱ 
اســت. این قانون در ســال 8۵ دستخوش 
اصاحاتی شد. در این اصاحیه ذکر شده 
زمین های بایری که دســت کم به مدت ۵ 
سال بدون کشت مانده باشند، زمین های 
موات که سابقه احیا و بهره برداری ندارند 
و همچنین زمین هایی که خــارج از بافت 
روســتاها و حریم شــهرها هســتند شامل 
قانون تغییر کاربری می شود. مسأله ای که 
بــا آن روبه رو هســتیم این اســت که هدف 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه طــور کامــل 
محقق نمی شــود بــه طوری که بر اســاس 
آخریــن آمــار ایــن ســازمان 3 هــزار و 8۱0 
هکتار از زمین های کشاورزی تغییر کاربری 
داده انــد. حــال ســؤال اینجاســت کــه آیــا 
تمامی این زمین ها مشــمول شرایط فوق 
بوده اند؟ در ســال های اخیر ۱8.۷ میلیون 
هکتار که معــادل با ۱۱ درصد از زمین های 
کشاورزی است در چرخه تولید قرار داشته 
که تا سال 93 به ۱۶.۶ میلیون هکتار کاهش 
پیدا کرده اســت. این کاهش ۲.۵ درصدی 
ممکن است به دلیل بایر بودن زمین های 
کشــاورزی باشــد، امــا لزومــاً دلیــل اصلی 
آن نیســت. »علیرضا قباد افشار«، رئیس 
پیشین ســازمان اموراراضی کشــور در این 
باره اظهارداشت: بیشتر تغییر کاربری ها در 
زمین های کشاورزی درجه ۱ و ۲ و۴0 درصد 
آن در تهــران، مازندران، گیان، گلســتان، 
اصفهان و البرز بوده است. وسعت تغییر 
کاربری هــا را بایــد تــا ۲ برابــر آمار تخمین 
زده حســاب کرد. در پی واکنش به انتشــار 
وســازهای  برســاخت  مبنــی  گزارشــی 
بی رویه در مهر ماه امســال با عنوان »وفور 

انبوه ســازی در مازنــدران: تغییــر ماهیت 
زمین هــای کشــاورزی بــه هتــل بــا هــدف 
داللــی« اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری مازندران با پذیرفتن 
محتوای گزارش مذکور مسئولیت این امر 
را رد کــرد. در توضیحات این اداره اینگونه 
قید شده که تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
بر اســاس صدور مجوز الزم از سوی جهاد 
کشــاورزی و اخــذ تأییدیــه از کارگروه هــای 
ذیربط امکان پذیر است و اراضی جلگه ای 
یا جنگلــی هم مرتبــط بــا اداره کل منابع 
طبیعی هســتند. این اداره در ادامه افزود: 
در ســال 90 مقرر شد که حداکثر ۱0 درصد 
از قطعــات بــا رعایت ۲0 درصد از ســطح 
اشــتغال به کاربری گردشگری اختصاص 
یابد که تاکنون فقط ۱۴ مورد موفق به اخذ 

مجوز ساخت شدند.
ë مافیای تغییر کاربری و زمین خواری

در گــزارش اخیــر ســازمان شــفافیت 
بین المللی از شاخص تلقی خود از فساد 
از میان ۱۷۴ کشور، ایران یکی از فاسدترین 
اقتصادهای دنیا عنوان شــد و رتبه ۱3۶ را 
به خود اختصاص داد. حجم باالی فساد 
در مسائل اقتصادی عرصه های مختلفی 
را در بــر می گیــرد کــه یکــی از آنهــا زمیــن 
خواری اســت. مافیای زمین خواری که در 
زمانــی اندک زمین ها را می خرنــد و آن را 
تکه تکه کرده و می فروشند براحتی و بدون 
هیچگونه نظارتی قوانین موجــود را زیر پا 
می گذارنــد. با وجود قانون تصویب شــده 
دربــاره تغییر کاربری، نظارت کمی بر این 
تغییرات اعمال می شود، در نتیجه شاهد 
افزایش آن هستیم. افرادی که در پی تغییر 
کاربری زمین های کشــاورزی هســتند باید 
مراحلی قانونی را طی کنند که شامل اخذ 
مجــوز از اداره کل جهاد کشــاورزی اســتان 
اســت. این اداره کل به اتفاق آرای مدیران 
کل راه و شهرسازی، محیط زیست، جهاد 
کشــاورزی، امور اراضی و نماینده استاندار 
مازندران مجوز الزم برای تغییر کاربری ها 
را صــادر می کند. با وجــود این مراحلی که 
افراد باید طی کنند، بیشتر تغییر کاربری ها 
غیرقانونی هســتند و این ســازمان از سوی 
مراجــع نامعلــوم بــرای صــدور مجوزهــا 
تحت فشــار اســت. نبود جدیت در عمل 
به قانون نیز از مهم ترین عواملی است که 
مشــکات و تخلفات را دوچندان می کند. 
»علــی محمد شــاعری«، رئیس پیشــین 
کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلــس با انتقاد از عدم نظــارت کافی بر 
منابع طبیعی، اظهار داشت: مافیای زمین 
خــواری در ارتبــاط با دســتگاه های دولتی 
مجوز تغییــر کاربری ها را براحتی دریافت 
می کنند. البته در این مورد خألهای قانونی 
وجود دارد که باید رفع شــود وگرنه ممکن 

نبود کسی بتواند در کوهستان ویا بسازد.
ë معضالت طبیعی و انسانی

زمین هــای  بــه  اجمالــی  نگاهــی  بــا 
کشاورزی تغییر شــکل یافته در جاده های 
منتهــی به شــهرهای شــمالی انبوهــی از 
تاالرهــا و ســفره خانه هــا را می بینیم که با 
زرق و برقــی آنچنانی در انتظار پذیرایی از 
مشتریان هســتند. نکته حائزاهمیت این 
است که سازمان جهاد کشاورزی شالیزارها 
را از این قاعده مســتثنی دانســته که با این 
حقیقــت کــه بیشــتر تغییــر کاربری هــا یا 
در  گوناگــون  انــواع  از  ســازها  و  ســاخت 
شــالیزارهای شــمال در حال شــکل گیری 
هســتند در تعارضــی جدی اســت. عاوه 
بر مشــکات گوناگون برای محیط زیست 
ســاخت و ســازهای متعــدد تهدیدهــای 
دیگری نیــز در پی دارد. یکــی از این موارد 
رفتــاری  ســبک  و  شــهری  زندگــی  رواج 
شهرنشــینان اســت. بــا یادگیــری آداب و 
رســوم شهری، روســتاییان آداب محلی را 
فرامــوش می کنند و جوانان دیگر مایل به 
زندگی در روستا نیستند.  »دالور بزرگ نیا« 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان تهران درباره این پدیده 
می نامــد،  ویایــی  گردشــگری  را  آن  کــه 
گفت: این مســأله ضد گردشــگری اســت 
و موجب تشــکیل معضل تغییــر کاربری 
اراضی شــده اســت. از ســوی دیگر، وی در 

موضعی دوگانه افزود: مازندران به عنوان 
جامعه صنعتی شناخته نمی شود و اینکه 
کشــاورزی در جایگاه بینابینی قــرار دارد و 
این صنعت گردشگری است که می تواند 

این نقص را رفع کند.
ë راهکارهای مقابله با پدیده تغییر کاربری

باورنــد  ایــن  بــر  کارشناســان  برخــی 
کــه راهــکار اصلــی جهــت برخورد بــا این 
بحران بــا عاملیــت مســتقیم و مدیریت 
سازمان جهاد کشــاورزی می تواند محقق 
شود. سازمان جهاد کشــاورزی می تواند با 

تخصیص یارانه مناســب بــه محصوالت 
کشاورزی و به کارگیری روش های مدرن تر 
و مدرنیزه کردن ابزار کشاورزی تحولی نوین 
در این صنعت ایجاد کند که موجب رشد 
و شــکوفایی آن می شــود؛ در نتیجه میزان 
تغییر زمین های کشــاورزی هــم می تواند 
کاهــش پیدا کنــد. عواملی چون کــم آبی، 
باال بــودن تعرفــه اولیه کشــاورزی و پایین 
بــودن ارزش محصوالت کشــاورزی نیز به 
گســترش تغییــر کاربری ها دامــن زده اند. 
»قبــاد افشــار« در ایــن بــاره اذعــان کــرد: 

دولــت رونــد این تغییــر کاربری هــا را کند 
کرده اســت و گشــت های ویژه برای حفظ 
کاربری زمین های کشــاورزی تشکیل شده 
است. سنددار شــدن زمین های کشاورزی 
و اجــرای طــرح کاداســتر کــه زمین هــا را 
شناسایی می کند و برای آنها اسناد مالکیت 
صادر می کند راهکارهای دیگری بودند که 
قباد افشار پیشنهاد کرد. اقدام قابل توجه 
دیگر در جهت همسویی با طرح مبارزه با 
تغییر کاربری زمین های کشاورزی امضای 
تفاهمنامه ای مشــترک بین بنیاد مسکن 

و ســازمان امــور اراضی کشــور در ســال 9۲ 
است. افراد بسیاری در این زمینه تخلفاتی 
انجام داده اند و همین تخلفات منجر شد 
تــا مجازات هایی نیز برای متخلفان وضع 
شــود. بــر این اســاس طبق مــاده 3 قانون 
حفظ کاربــری اراضی زراعی و باغی، همه 
مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغی 
موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز 
و بــدون اخــذ مجوز از کمیســیون موضوع 
تبصــره ۱ مــاده ۱ این قانون اقدام به تغییر 
کاربــری کنند عــاوه بــر قلع وقمــع بنا به 
پرداخــت جزای نقــدی از۱ تا 3 برابر بهای 
اراضی زراعــی و باغی به قیمت روز زمین 
با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده 
اســت محکوم می شوند و در صورت تکرار 
جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک 
ماه تا ۶سال محکوم خواهند شد. با وجود 
ایــن قانون هــا و مجازات هایــی کــه جهت 
جلوگیــری از تغییــر کاربری هــا تصویــب 
شــده اند، این پدیده همچنان ادامه دارد و 
هیچ سازمانی مسئولیت مبارزه با این امر 
را نمی پذیرد. به نظر می رسد که مسئوالن و 
کارشناسان مربوطه باید هر چه زودتر چاره 
اندیشــی کنند و با پیاده ســازی جــدی این 
راهکارها و راهکارهایی دیگر مانع پیشرفت 
آن و در نتیجــه ایجاد مضرات اقتصادی و 

انسانی آن شوند.

بنای تاریخی »خانه هنر« تبریز با 80 سال 
قدمت و محل اســتقرار تنها مــوزه کارتون 
)کاریکاتور( ایران، با مشکل ادعای مالکیت 
شــهرداری بر ســاختمان آن و تاش برای 
بیرون کردن آنها از خانه و استقرار شورای 

شهر در این مکان مواجه است.
»محمــد محمدپــور«، مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی در 
خصوص مســائل جدیــد مالکیتی »خانه 
هنــر« بــه ایرنا، گفــت: این مــکان تاریخی 

در اوایل پیروزی انقاب اســامی، به ازای 
تخریــب محل قبلی »کتابخانــه ملی« در 
مجموعــه »تاریای ارک« تبریــز، به عنوان 
محــل جدید کتابخانه توســط شــهرداری 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  اختیــار  در 
اســامی آذربایجان شــرقی قــرار گرفت و 
در حدود3دهــه اخیــر مأمــن کتابخوانان 
و پژوهشــگران فرهنــگ وهنر بوده اســت. 
محمدپــور اظهار داشــت: این ســاختمان 
قدیمــی با وســعتی افــزون بر 3هــزار متر 

مربــع و زیربنــای ۲ هــزار و 800 مترمربــع 
در ضلــع شــمالی بوســتان قدیمــی »باغ 
مخــزن  و  شــده  واقــع  تبریــز  گلســتان« 
کتابخانه ملی تبریز اســت که در سال 33 
شمســی توســط بــرادران نخجوانی بنیان 
گذاشــته شــد. وی ادامه داد: برادران فقید 
نخجوانــی کتابخانــه بی نظیر خــود را نیز 
بــه »کتابخانه ملــی« هدیه کــرده و در این 
مکان نگهداری می شــود. این بنا در ســال 
۷8 شمسی در فهرست آثار ملی به ثبت 

رســیده و توســط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی آذربایجــان شــرقی در ســال 85 
بازســازی، تجهیــز و بــرای اســتفاده اهالی 
هنر در اختیــار آنان قرار گرفته اســت. وی 
گفــت: امــا شــهرداری تبریــز در اقدامــی 
جدیــد، مدعی مالکیــت این مکان شــده 
اســت؛ این در حالی اســت که سال ها قبل 
براســاس صــورت جلســه مدیران ســابق 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان و مسئوالن 
شــهر، »خانه هنــر« به مــا واگذار شــد، هر 

چند شهرداری اسناد مالکیت آن را انتقال 
نــداده اســت. »شــهرام دبیــری«، رئیــس 
کمیسیون فرهنگی شورای کانشهر تبریز 
نیــز گفت: چنــدی پیــش بازدیــدی از این 
بنــای تاریخی و فرهنگی داشــتیم و براین 
اســاس شــورا بر اهمیــت موضــوع واقف 
است. این مکان جاذبه گردشگری تبریز و 
متعلق به شهرداری بوده و در واقع امانتی 
در دست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 

آذربایجان شرقی بوده است.

ادعای مالکیت شهرداری تبریز بر بنای تاریخی موزه کارتون
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بهاران محمدزاده
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3014و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

  »شــکوه میرشــاهی«، مدیرکل دفتر جــذب و حمایت از 
سرمایه گذاری اســتانداری خراسان رضوی گفت: براساس 
گــزارش مرکز آمــار ایران، این اســتان در پاییز امســال رتبه 

نخست نرخ مشارکت اقتصادی کشور را به خود اختصاص داد.
  »علیرضا نخعی«، مدیر کل آموزش و پرورش سیســتان و بلوچســتان اظهار 
داشت: 4 هزار و 500 دستگاه بخاری استاندارد در یک هفته گذشته در مدارس 
سراسر این استان توزیع شده و یکهزار دستگاه بخاری استاندارد دیگر نیز تا چند 

روز آینده تحویل و توزیع خواهد شد.
  »رحمــت رحمت نژاد«، مدیرکل راه آهن لرســتان اعــام کرد: به دلیل انجام 
عملیات بازسازی در محدوده ریلی استان، راه آهن سراسری تهران - جنوب از 

دیروز )یکشنبه( مسدود شده و تا امروز )دوشنبه( نیز مسدود است.
  »آیــت قیصربیگــی«، مدیــرکل روابــط عمومــی اســتانداری ایــام از بهبــود 
وضعیت بیکاری استان در میان استان های کشور خبر داد و افزود: رتبه بیکاری 

استان از ۱۵ به رتبه ۲۲ کشور رسیده است.
  »طهمورث الیاســی بختیاری«، رئیس سازمان برنامه  و بودجه چهارمحال و 
بختیاری گفت: نرخ بیکاری استان با کاهش ۴.۲ درصدی، از ۲۱.۲ درصد در پاییز 

سال گذشته به ۱۷ درصد در پاییز امسال رسید.
  »محســن مصطفایی«، معــاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اردبیل گفت: ۱۲هزار هکتار زمین کشاورزی اردبیل امسال تحت 

پوشش آبیاری نوین قرار می گیرد.
  »امین فاح«، مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس خراســان شمالی 
اظهار داشــت: براســاس برآوردهای انجام شــده، برچیدن بخاری های نفتی از 

کاس های درس استان 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
  »حســین انصــاری«، رئیس اداره آموزش و پرورش عشــایر اســتان خراســان 
جنوبی گفت: خیران اســتان، ۲00 میلیون تومان به دانش آموزان عشایر کمک 

کردند.
  »غامرضا دهقانی زاده«، مدیر فرودگاه آبادان از برقراری مجدد پرواز آبادان 

به کیش پس از وقفه هشت ماهه  خبر داد.
  »غامرضا شریعتی«، استاندار خوزستان از افتتاح پروژه انتقال آب کارون به 

تاالب بین المللی شادگان در آینده ای نزدیک خبر داد.

 استقبال کوهرنگ 
از ۴ هزار گردشگر زمستانی

بیش از 4 هزار گردشــگر زمســتانی به شهرســتان کوهرنگ 
چهارمحال و بختیاری سفر کردند.

به گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، »مرتضــی زمانپور« 
فرمانــدار کوهرنگ گفت: این گردشــگران از اســتان های اصفهان، خوزســتان و 
تهران به این شهرســتان سفر کردند. 8 گروه راهداری و نیرو های امداد و نجات 
هال احمر در این شهرســتان آماده خدمات رســانی به مســافران و گردشگران 

هستند. 
فرماندار شهرستان کوهرنگ با اشاره به آماده نبودن پیست اسکی چلگرد برای 
اجرای ورزش های زمستانی، گفت: برای بازگشایی این پیست باید ارتفاع برف 
در شــهر چلگرد به بیش از نیم متر برســد. شهرســتان کوهرنگ بــا ۴۱ هزار نفر 
جمعیــت در فاصله 8۵ کیلومتری شــهرکرد مرکز چهارمحــال و بختیاری قرار 

دارد.

ایمن سازی حریم همه خطوط راه آهن درخراسان
حریم همه خطوط راه آهن درخراسان در محدوده شهرها، با دیوارکشی و ایجاد 

زیرگذر محصور و ایمن سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، »محمدهادی ضیایی مهر« مدیرکل راه آهن 
خراســان گفت: بیشترین عبور قطار در مناطق شهری منطقه راه آهن خراسان 
مربوط به ورودی شهر مشهد و ورودی و خروجی شهر نیشابور است. در برخی 
روســتاها نیز که در حاشــیه ریــل راه آهن قرار دارد و احتمال تــردد در آنها وجود 

دارد، با دیوارکشی یا ساخت زیرگذر از حریم ریل حفاظت شده است.
از مجموع ۱0 هزار کیلومتر شــبکه ریلی کشــور یکهزار و 400 کیلومتر در خراسان 

رضوی قرار دارد.

جبران کسری مخازن آب خراسان جنوبی
50 میلیون متر مکعب کسری مخازن آب خراسان جنوبی جبران شد.

به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، »حســین امامــی« مدیرعامل شــرکت آب 
منطقــه ای خراســان جنوبی گفــت: با اجــرای طرح تعــادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی در استان، کسری مخازن آب در دشت ها که از ۱۷0 به ۱۲0 میلیون متر 

مکعب کاهش یافته بود، جبران شد. 
وی بــا بیان اینکه یکــی از برنامه های طرح تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی 
نصــب کنتورهــای هوشــمند روی چاه های کشــاورزی اســت، افــزود: 80 درصد 
چاه های کشــاورزی اســتان به کنتور هوشــمند مجهــز شــده اند و در حال حاضر 

۲هزار و 4۷ حلقه چاه کشاورزی در استان فعال است. 
وی برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی در سال های گذشته و خشکسالی های 
پیاپی را عامل افت شدید آب های زیرزمینی اعام کرد و گفت: این افت شدید 
ســطح آب های زیرزمینی در دشت های استان سبب فرونشست زمین و ایجاد 

شکاف های عمیق بویژه در دشت های سرایان و فردوس شده است.

شکوفه کردن درختان بادام مهریز در چله زمستان
درحالی که ۱6 روز از چله زمســتان ســال 9۷ می گذرد، تعدادی از درختان بادام 
مناطق روســتایی شهرســتان مهریز از خواب زمستانی بیدار شــدند و با شکوفه 
کردن دراین موقع از ســال در میان حیرت کشــاورزان، زیبایی خاصی به منطقه 

بخشیدند.
»محمدحســین حکیمــی«، معــاون جهــاد کشــاورزی مهریز علت به شــکوفه 
نشســتن تعدادی از درختان بادام دهســتان»میانکوه« بخش مرکزی را تغییر 
شــرایط اقلیمــی و افزایش دما ذکر کــرد و در گفت و گو با ایرنا افزود: گرم شــدن 
هوا بعد از یک بازه زمانی، موجب بیداری درختان از خواب زمستانی و شکوفه 

کردن درختان میوه بخصوص بادام می شود. 
این کارشــناس بخش کشــاورزی منطقه با بیان اینکه شــکوفه دادن تعدادی از 
درختــان میوه در برخی ســال ها در منطقه ســابقه داشــت، ابراز امیــدواری کرد 
با تداوم فصل، درختان و شــکوفه ها از ســرما در امان بمانند. به گفته حکیمی، 
شــکوفه دادن درختان در روستای »بنادک سادات« دهستان میانکوه نسبت با 
ســایر مناطق بیشتر اســت. کشــاورزان بر این باورند، در صورت احتمال کاهش 
دمــای هوا تا پایان امســال و اوایل ســال 98 درختان میوه خصوصــاً بادام دچار 

سرمازدگی خواهند شد و خسارت زیادی به باغداران وارد می شود.

با تله  کابین به بام کرمان بروید
تله کابین بام کرمان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

»مصطفــی آیت اللهی موســوی«، معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی و فنــی 
اســتانداری کرمــان در گفت وگــو با ایســنا در خصوص آخریــن وضعیت این 
پــروژه تصریح کرد: عملیــات اجرایی پروژه بام کرمان احتمااًل از ســال آینده 
آغــاز خواهــد شــد، ممکن اســت ایــن پــروژه به چند فــاز تبدیــل و فاز بــه فاز 

عملیات اجرایی آن انجام شود. 
وی بــا بیــان اینکــه به رغــم همــه نامایماتی کــه دســتگاه های اجرایــی انجام 
می دهند، خوشبختانه سرمایه گذار پروژه تله کابین و بام کرمان در حال فعالیت 
بوده و پایه آخر تله کابین هم نصب شــده، اظهار داشــت: بهره بــرداری اولیه از 
تله کابین کرمان تا قبل از شروع سال جدید انجام خواهد شد و چند ماه پس از 

گذراندن آزمایش ها مورد استفاده عموم قرار می گیرد.
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اخبـــار

شالیزارهای آهنی؛ کابوسی برای طبیعت

کشــاورزی  زمین هــای  کاربــری  تغییــر 
معضلی است که حدود دو دهه گریبانگیر 
طبیعــت بکــر شــمال کشــور و همچنین 
صنعت کشــاورزی شده اســت. با افزایش 
میــل بــه زندگــی مــدرن و کــوچ گســترده 
روستاییان به شهرها، زمین های کشاورزی 
بدون استفاده مانده اند و بسرعت در حال 
تغییر کاربری هستند. بر طبق آمار، ازاوایل 
دهه ۷0 تاکنون بیش از یک میلیون هکتار 
از زمین های کشــاورزی در کل کشور تغییر 
کاربری داده اند. با توجه به باال بودن آمار، 
این امرتبدیل به یــک نگرانی جدی برای 
کارشناســان شــده اســت. از طــرف دیگــر 
داشــتن خانه دوم یــا به بیانــی دیگر ویا، 
مسأله ای مختص ایران نیســت و درحال 
رواج درسراســر دنیاســت بــه طــوری که تا 
سال ۲00۵ حدود ۱0 میلیون خانه دوم در 
اروپا و امریکا ســاخته شده اســت. در حال 
حاضر کارشناسان و محققان بر آن هستند 
تا با بررســی دقیــق علل شــکل گیری این 
معضل و ارائه راهکارهای گوناگون از روند 

رو به رشد آن جلوگیری کنند.
ë  جایــگاه صنعت کشــاورزی در توســعه

اقتصادی
اقتصــاد دنیــا در مجمــوع بر پایه ســه 
بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استوار 
اســت. در بیشــتر کشــورهای دنیا صنعت 
کشــاورزی نقــش بســزایی در پیشــرفت و 
توســعه اقتصادی دارد حال آنکه در ایران 
ایــن صنعت به شــکل ســنتی خــود باقی 
مانــده و شــدیداً رو به نزول اســت. به طور 
تقریبی یک سوم جمعیت کشور در بخش 
کشــاورزی مشــغول به فعالیت هســتند. 
عاوه بــر افــرادی که به صورت مســتقیم 
در ایــن صنعــت مشــغول به کارهســتند 
رشــته  دانشــجویان  و  فارغ التحصیــان 
کشــاورزی، کارمندان اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان ها، فروشندگان سم و کود و غیره 
را نیــز باید در تکامل این صنعت ســهیم 

دانست.
ë میزان تغییر کاربری ها و چگونگی آن

جهــاد  وزارت  اهــداف  تعریــف  در 
کشــاورزی آمده اســت کــه بهره بــرداری از 
اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تخریب 
و تغییر کاربری بی ضابطه جزء مهم ترین 
کــه  اســت  وزارتخانــه  ایــن  دغدغه هــای 
ماحصل آن تصویب قانون حفظ کاربری 
اراضــی زراعی و باغی در تاریــخ ۷4.3.3۱ 
اســت. این قانون در ســال 8۵ دستخوش 
اصاحاتی شد. در این اصاحیه ذکر شده 
زمین های بایری که دســت کم به مدت ۵ 
سال بدون کشت مانده باشند، زمین های 
موات که سابقه احیا و بهره برداری ندارند 
و همچنین زمین هایی که خــارج از بافت 
روســتاها و حریم شــهرها هســتند شامل 
قانون تغییر کاربری می شود. مسأله ای که 
بــا آن روبه رو هســتیم این اســت که هدف 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه طــور کامــل 
محقق نمی شــود بــه طوری که بر اســاس 
آخریــن آمــار ایــن ســازمان 3 هــزار و 8۱0 
هکتار از زمین های کشاورزی تغییر کاربری 
داده انــد. حــال ســؤال اینجاســت کــه آیــا 
تمامی این زمین ها مشــمول شرایط فوق 
بوده اند؟ در ســال های اخیر ۱8.۷ میلیون 
هکتار که معــادل با ۱۱ درصد از زمین های 
کشاورزی است در چرخه تولید قرار داشته 
که تا سال 93 به ۱۶.۶ میلیون هکتار کاهش 
پیدا کرده اســت. این کاهش ۲.۵ درصدی 
ممکن است به دلیل بایر بودن زمین های 
کشــاورزی باشــد، امــا لزومــاً دلیــل اصلی 
آن نیســت. »علیرضا قباد افشار«، رئیس 
پیشین ســازمان اموراراضی کشــور در این 
باره اظهارداشت: بیشتر تغییر کاربری ها در 
زمین های کشاورزی درجه ۱ و ۲ و۴0 درصد 
آن در تهــران، مازندران، گیان، گلســتان، 
اصفهان و البرز بوده است. وسعت تغییر 
کاربری هــا را بایــد تــا ۲ برابــر آمار تخمین 
زده حســاب کرد. در پی واکنش به انتشــار 
وســازهای  برســاخت  مبنــی  گزارشــی 
بی رویه در مهر ماه امســال با عنوان »وفور 

انبوه ســازی در مازنــدران: تغییــر ماهیت 
زمین هــای کشــاورزی بــه هتــل بــا هــدف 
داللــی« اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری مازندران با پذیرفتن 
محتوای گزارش مذکور مسئولیت این امر 
را رد کــرد. در توضیحات این اداره اینگونه 
قید شده که تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
بر اســاس صدور مجوز الزم از سوی جهاد 
کشــاورزی و اخــذ تأییدیــه از کارگروه هــای 
ذیربط امکان پذیر است و اراضی جلگه ای 
یا جنگلــی هم مرتبــط بــا اداره کل منابع 
طبیعی هســتند. این اداره در ادامه افزود: 
در ســال 90 مقرر شد که حداکثر ۱0 درصد 
از قطعــات بــا رعایت ۲0 درصد از ســطح 
اشــتغال به کاربری گردشگری اختصاص 
یابد که تاکنون فقط ۱۴ مورد موفق به اخذ 

مجوز ساخت شدند.
ë مافیای تغییر کاربری و زمین خواری

در گــزارش اخیــر ســازمان شــفافیت 
بین المللی از شاخص تلقی خود از فساد 
از میان ۱۷۴ کشور، ایران یکی از فاسدترین 
اقتصادهای دنیا عنوان شــد و رتبه ۱3۶ را 
به خود اختصاص داد. حجم باالی فساد 
در مسائل اقتصادی عرصه های مختلفی 
را در بــر می گیــرد کــه یکــی از آنهــا زمیــن 
خواری اســت. مافیای زمین خواری که در 
زمانــی اندک زمین ها را می خرنــد و آن را 
تکه تکه کرده و می فروشند براحتی و بدون 
هیچگونه نظارتی قوانین موجــود را زیر پا 
می گذارنــد. با وجود قانون تصویب شــده 
دربــاره تغییر کاربری، نظارت کمی بر این 
تغییرات اعمال می شود، در نتیجه شاهد 
افزایش آن هستیم. افرادی که در پی تغییر 
کاربری زمین های کشــاورزی هســتند باید 
مراحلی قانونی را طی کنند که شامل اخذ 
مجــوز از اداره کل جهاد کشــاورزی اســتان 
اســت. این اداره کل به اتفاق آرای مدیران 
کل راه و شهرسازی، محیط زیست، جهاد 
کشــاورزی، امور اراضی و نماینده استاندار 
مازندران مجوز الزم برای تغییر کاربری ها 
را صــادر می کند. با وجــود این مراحلی که 
افراد باید طی کنند، بیشتر تغییر کاربری ها 
غیرقانونی هســتند و این ســازمان از سوی 
مراجــع نامعلــوم بــرای صــدور مجوزهــا 
تحت فشــار اســت. نبود جدیت در عمل 
به قانون نیز از مهم ترین عواملی است که 
مشــکات و تخلفات را دوچندان می کند. 
»علــی محمد شــاعری«، رئیس پیشــین 
کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلــس با انتقاد از عدم نظــارت کافی بر 
منابع طبیعی، اظهار داشت: مافیای زمین 
خــواری در ارتبــاط با دســتگاه های دولتی 
مجوز تغییــر کاربری ها را براحتی دریافت 
می کنند. البته در این مورد خألهای قانونی 
وجود دارد که باید رفع شــود وگرنه ممکن 

نبود کسی بتواند در کوهستان ویا بسازد.
ë معضالت طبیعی و انسانی

زمین هــای  بــه  اجمالــی  نگاهــی  بــا 
کشاورزی تغییر شــکل یافته در جاده های 
منتهــی به شــهرهای شــمالی انبوهــی از 
تاالرهــا و ســفره خانه هــا را می بینیم که با 
زرق و برقــی آنچنانی در انتظار پذیرایی از 
مشتریان هســتند. نکته حائزاهمیت این 
است که سازمان جهاد کشاورزی شالیزارها 
را از این قاعده مســتثنی دانســته که با این 
حقیقــت کــه بیشــتر تغییــر کاربری هــا یا 
در  گوناگــون  انــواع  از  ســازها  و  ســاخت 
شــالیزارهای شــمال در حال شــکل گیری 
هســتند در تعارضــی جدی اســت. عاوه 
بر مشــکات گوناگون برای محیط زیست 
ســاخت و ســازهای متعــدد تهدیدهــای 
دیگری نیــز در پی دارد. یکــی از این موارد 
رفتــاری  ســبک  و  شــهری  زندگــی  رواج 
شهرنشــینان اســت. بــا یادگیــری آداب و 
رســوم شهری، روســتاییان آداب محلی را 
فرامــوش می کنند و جوانان دیگر مایل به 
زندگی در روستا نیستند.  »دالور بزرگ نیا« 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان تهران درباره این پدیده 
می نامــد،  ویایــی  گردشــگری  را  آن  کــه 
گفت: این مســأله ضد گردشــگری اســت 
و موجب تشــکیل معضل تغییــر کاربری 
اراضی شــده اســت. از ســوی دیگر، وی در 

موضعی دوگانه افزود: مازندران به عنوان 
جامعه صنعتی شناخته نمی شود و اینکه 
کشــاورزی در جایگاه بینابینی قــرار دارد و 
این صنعت گردشگری است که می تواند 

این نقص را رفع کند.
ë راهکارهای مقابله با پدیده تغییر کاربری

باورنــد  ایــن  بــر  کارشناســان  برخــی 
کــه راهــکار اصلــی جهــت برخورد بــا این 
بحران بــا عاملیــت مســتقیم و مدیریت 
سازمان جهاد کشــاورزی می تواند محقق 
شود. سازمان جهاد کشــاورزی می تواند با 

تخصیص یارانه مناســب بــه محصوالت 
کشاورزی و به کارگیری روش های مدرن تر 
و مدرنیزه کردن ابزار کشاورزی تحولی نوین 
در این صنعت ایجاد کند که موجب رشد 
و شــکوفایی آن می شــود؛ در نتیجه میزان 
تغییر زمین های کشــاورزی هــم می تواند 
کاهــش پیدا کنــد. عواملی چون کــم آبی، 
باال بــودن تعرفــه اولیه کشــاورزی و پایین 
بــودن ارزش محصوالت کشــاورزی نیز به 
گســترش تغییــر کاربری ها دامــن زده اند. 
»قبــاد افشــار« در ایــن بــاره اذعــان کــرد: 

دولــت رونــد این تغییــر کاربری هــا را کند 
کرده اســت و گشــت های ویژه برای حفظ 
کاربری زمین های کشــاورزی تشکیل شده 
است. سنددار شــدن زمین های کشاورزی 
و اجــرای طــرح کاداســتر کــه زمین هــا را 
شناسایی می کند و برای آنها اسناد مالکیت 
صادر می کند راهکارهای دیگری بودند که 
قباد افشار پیشنهاد کرد. اقدام قابل توجه 
دیگر در جهت همسویی با طرح مبارزه با 
تغییر کاربری زمین های کشاورزی امضای 
تفاهمنامه ای مشــترک بین بنیاد مسکن 

و ســازمان امــور اراضی کشــور در ســال 9۲ 
است. افراد بسیاری در این زمینه تخلفاتی 
انجام داده اند و همین تخلفات منجر شد 
تــا مجازات هایی نیز برای متخلفان وضع 
شــود. بــر این اســاس طبق مــاده 3 قانون 
حفظ کاربــری اراضی زراعی و باغی، همه 
مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغی 
موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز 
و بــدون اخــذ مجوز از کمیســیون موضوع 
تبصــره ۱ مــاده ۱ این قانون اقدام به تغییر 
کاربــری کنند عــاوه بــر قلع وقمــع بنا به 
پرداخــت جزای نقــدی از۱ تا 3 برابر بهای 
اراضی زراعــی و باغی به قیمت روز زمین 
با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده 
اســت محکوم می شوند و در صورت تکرار 
جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک 
ماه تا ۶سال محکوم خواهند شد. با وجود 
ایــن قانون هــا و مجازات هایــی کــه جهت 
جلوگیــری از تغییــر کاربری هــا تصویــب 
شــده اند، این پدیده همچنان ادامه دارد و 
هیچ سازمانی مسئولیت مبارزه با این امر 
را نمی پذیرد. به نظر می رسد که مسئوالن و 
کارشناسان مربوطه باید هر چه زودتر چاره 
اندیشــی کنند و با پیاده ســازی جــدی این 
راهکارها و راهکارهایی دیگر مانع پیشرفت 
آن و در نتیجــه ایجاد مضرات اقتصادی و 

انسانی آن شوند.

بنای تاریخی »خانه هنر« تبریز با 80 سال 
قدمت و محل اســتقرار تنها مــوزه کارتون 
)کاریکاتور( ایران، با مشکل ادعای مالکیت 
شــهرداری بر ســاختمان آن و تاش برای 
بیرون کردن آنها از خانه و استقرار شورای 

شهر در این مکان مواجه است.
»محمــد محمدپــور«، مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی در 
خصوص مســائل جدیــد مالکیتی »خانه 
هنــر« بــه ایرنا، گفــت: این مــکان تاریخی 

در اوایل پیروزی انقاب اســامی، به ازای 
تخریــب محل قبلی »کتابخانــه ملی« در 
مجموعــه »تاریای ارک« تبریــز، به عنوان 
محــل جدید کتابخانه توســط شــهرداری 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  اختیــار  در 
اســامی آذربایجان شــرقی قــرار گرفت و 
در حدود3دهــه اخیــر مأمــن کتابخوانان 
و پژوهشــگران فرهنــگ وهنر بوده اســت. 
محمدپــور اظهار داشــت: این ســاختمان 
قدیمــی با وســعتی افــزون بر 3هــزار متر 

مربــع و زیربنــای ۲ هــزار و 800 مترمربــع 
در ضلــع شــمالی بوســتان قدیمــی »باغ 
مخــزن  و  شــده  واقــع  تبریــز  گلســتان« 
کتابخانه ملی تبریز اســت که در سال 33 
شمســی توســط بــرادران نخجوانی بنیان 
گذاشــته شــد. وی ادامه داد: برادران فقید 
نخجوانــی کتابخانــه بی نظیر خــود را نیز 
بــه »کتابخانه ملــی« هدیه کــرده و در این 
مکان نگهداری می شــود. این بنا در ســال 
۷8 شمسی در فهرست آثار ملی به ثبت 

رســیده و توســط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی آذربایجــان شــرقی در ســال 85 
بازســازی، تجهیــز و بــرای اســتفاده اهالی 
هنر در اختیــار آنان قرار گرفته اســت. وی 
گفــت: امــا شــهرداری تبریــز در اقدامــی 
جدیــد، مدعی مالکیــت این مکان شــده 
اســت؛ این در حالی اســت که سال ها قبل 
براســاس صــورت جلســه مدیران ســابق 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان و مسئوالن 
شــهر، »خانه هنــر« به مــا واگذار شــد، هر 

چند شهرداری اسناد مالکیت آن را انتقال 
نــداده اســت. »شــهرام دبیــری«، رئیــس 
کمیسیون فرهنگی شورای کانشهر تبریز 
نیــز گفت: چنــدی پیــش بازدیــدی از این 
بنــای تاریخی و فرهنگی داشــتیم و براین 
اســاس شــورا بر اهمیــت موضــوع واقف 
است. این مکان جاذبه گردشگری تبریز و 
متعلق به شهرداری بوده و در واقع امانتی 
در دست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 

آذربایجان شرقی بوده است.

ادعای مالکیت شهرداری تبریز بر بنای تاریخی موزه کارتون
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3014و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

  »شــکوه میرشــاهی«، مدیرکل دفتر جــذب و حمایت از 
سرمایه گذاری اســتانداری خراسان رضوی گفت: براساس 
گــزارش مرکز آمــار ایران، این اســتان در پاییز امســال رتبه 

نخست نرخ مشارکت اقتصادی کشور را به خود اختصاص داد.
  »علیرضا نخعی«، مدیر کل آموزش و پرورش سیســتان و بلوچســتان اظهار 
داشت: 4 هزار و 500 دستگاه بخاری استاندارد در یک هفته گذشته در مدارس 
سراسر این استان توزیع شده و یکهزار دستگاه بخاری استاندارد دیگر نیز تا چند 

روز آینده تحویل و توزیع خواهد شد.
  »رحمــت رحمت نژاد«، مدیرکل راه آهن لرســتان اعــام کرد: به دلیل انجام 
عملیات بازسازی در محدوده ریلی استان، راه آهن سراسری تهران - جنوب از 

دیروز )یکشنبه( مسدود شده و تا امروز )دوشنبه( نیز مسدود است.
  »آیــت قیصربیگــی«، مدیــرکل روابــط عمومــی اســتانداری ایــام از بهبــود 
وضعیت بیکاری استان در میان استان های کشور خبر داد و افزود: رتبه بیکاری 

استان از ۱۵ به رتبه ۲۲ کشور رسیده است.
  »طهمورث الیاســی بختیاری«، رئیس سازمان برنامه  و بودجه چهارمحال و 
بختیاری گفت: نرخ بیکاری استان با کاهش ۴.۲ درصدی، از ۲۱.۲ درصد در پاییز 

سال گذشته به ۱۷ درصد در پاییز امسال رسید.
  »محســن مصطفایی«، معــاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اردبیل گفت: ۱۲هزار هکتار زمین کشاورزی اردبیل امسال تحت 

پوشش آبیاری نوین قرار می گیرد.
  »امین فاح«، مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس خراســان شمالی 
اظهار داشــت: براســاس برآوردهای انجام شــده، برچیدن بخاری های نفتی از 

کاس های درس استان 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
  »حســین انصــاری«، رئیس اداره آموزش و پرورش عشــایر اســتان خراســان 
جنوبی گفت: خیران اســتان، ۲00 میلیون تومان به دانش آموزان عشایر کمک 

کردند.
  »غامرضا دهقانی زاده«، مدیر فرودگاه آبادان از برقراری مجدد پرواز آبادان 

به کیش پس از وقفه هشت ماهه  خبر داد.
  »غامرضا شریعتی«، استاندار خوزستان از افتتاح پروژه انتقال آب کارون به 

تاالب بین المللی شادگان در آینده ای نزدیک خبر داد.

 استقبال کوهرنگ 
از ۴ هزار گردشگر زمستانی

بیش از 4 هزار گردشــگر زمســتانی به شهرســتان کوهرنگ 
چهارمحال و بختیاری سفر کردند.

به گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، »مرتضــی زمانپور« 
فرمانــدار کوهرنگ گفت: این گردشــگران از اســتان های اصفهان، خوزســتان و 
تهران به این شهرســتان سفر کردند. 8 گروه راهداری و نیرو های امداد و نجات 
هال احمر در این شهرســتان آماده خدمات رســانی به مســافران و گردشگران 

هستند. 
فرماندار شهرستان کوهرنگ با اشاره به آماده نبودن پیست اسکی چلگرد برای 
اجرای ورزش های زمستانی، گفت: برای بازگشایی این پیست باید ارتفاع برف 
در شــهر چلگرد به بیش از نیم متر برســد. شهرســتان کوهرنگ بــا ۴۱ هزار نفر 
جمعیــت در فاصله 8۵ کیلومتری شــهرکرد مرکز چهارمحــال و بختیاری قرار 

دارد.

ایمن سازی حریم همه خطوط راه آهن درخراسان
حریم همه خطوط راه آهن درخراسان در محدوده شهرها، با دیوارکشی و ایجاد 

زیرگذر محصور و ایمن سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، »محمدهادی ضیایی مهر« مدیرکل راه آهن 
خراســان گفت: بیشترین عبور قطار در مناطق شهری منطقه راه آهن خراسان 
مربوط به ورودی شهر مشهد و ورودی و خروجی شهر نیشابور است. در برخی 
روســتاها نیز که در حاشــیه ریــل راه آهن قرار دارد و احتمال تــردد در آنها وجود 

دارد، با دیوارکشی یا ساخت زیرگذر از حریم ریل حفاظت شده است.
از مجموع ۱0 هزار کیلومتر شــبکه ریلی کشــور یکهزار و 400 کیلومتر در خراسان 

رضوی قرار دارد.

جبران کسری مخازن آب خراسان جنوبی
50 میلیون متر مکعب کسری مخازن آب خراسان جنوبی جبران شد.

به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، »حســین امامــی« مدیرعامل شــرکت آب 
منطقــه ای خراســان جنوبی گفــت: با اجــرای طرح تعــادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی در استان، کسری مخازن آب در دشت ها که از ۱۷0 به ۱۲0 میلیون متر 

مکعب کاهش یافته بود، جبران شد. 
وی بــا بیان اینکه یکــی از برنامه های طرح تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی 
نصــب کنتورهــای هوشــمند روی چاه های کشــاورزی اســت، افــزود: 80 درصد 
چاه های کشــاورزی اســتان به کنتور هوشــمند مجهــز شــده اند و در حال حاضر 

۲هزار و 4۷ حلقه چاه کشاورزی در استان فعال است. 
وی برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی در سال های گذشته و خشکسالی های 
پیاپی را عامل افت شدید آب های زیرزمینی اعام کرد و گفت: این افت شدید 
ســطح آب های زیرزمینی در دشت های استان سبب فرونشست زمین و ایجاد 

شکاف های عمیق بویژه در دشت های سرایان و فردوس شده است.

شکوفه کردن درختان بادام مهریز در چله زمستان
درحالی که ۱6 روز از چله زمســتان ســال 9۷ می گذرد، تعدادی از درختان بادام 
مناطق روســتایی شهرســتان مهریز از خواب زمستانی بیدار شــدند و با شکوفه 
کردن دراین موقع از ســال در میان حیرت کشــاورزان، زیبایی خاصی به منطقه 

بخشیدند.
»محمدحســین حکیمــی«، معــاون جهــاد کشــاورزی مهریز علت به شــکوفه 
نشســتن تعدادی از درختان بادام دهســتان»میانکوه« بخش مرکزی را تغییر 
شــرایط اقلیمــی و افزایش دما ذکر کــرد و در گفت و گو با ایرنا افزود: گرم شــدن 
هوا بعد از یک بازه زمانی، موجب بیداری درختان از خواب زمستانی و شکوفه 

کردن درختان میوه بخصوص بادام می شود. 
این کارشــناس بخش کشــاورزی منطقه با بیان اینکه شــکوفه دادن تعدادی از 
درختــان میوه در برخی ســال ها در منطقه ســابقه داشــت، ابراز امیــدواری کرد 
با تداوم فصل، درختان و شــکوفه ها از ســرما در امان بمانند. به گفته حکیمی، 
شــکوفه دادن درختان در روستای »بنادک سادات« دهستان میانکوه نسبت با 
ســایر مناطق بیشتر اســت. کشــاورزان بر این باورند، در صورت احتمال کاهش 
دمــای هوا تا پایان امســال و اوایل ســال 98 درختان میوه خصوصــاً بادام دچار 

سرمازدگی خواهند شد و خسارت زیادی به باغداران وارد می شود.

با تله  کابین به بام کرمان بروید
تله کابین بام کرمان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

»مصطفــی آیت اللهی موســوی«، معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی و فنــی 
اســتانداری کرمــان در گفت وگــو با ایســنا در خصوص آخریــن وضعیت این 
پــروژه تصریح کرد: عملیــات اجرایی پروژه بام کرمان احتمااًل از ســال آینده 
آغــاز خواهــد شــد، ممکن اســت ایــن پــروژه به چند فــاز تبدیــل و فاز بــه فاز 

عملیات اجرایی آن انجام شود. 
وی بــا بیــان اینکــه به رغــم همــه نامایماتی کــه دســتگاه های اجرایــی انجام 
می دهند، خوشبختانه سرمایه گذار پروژه تله کابین و بام کرمان در حال فعالیت 
بوده و پایه آخر تله کابین هم نصب شــده، اظهار داشــت: بهره بــرداری اولیه از 
تله کابین کرمان تا قبل از شروع سال جدید انجام خواهد شد و چند ماه پس از 

گذراندن آزمایش ها مورد استفاده عموم قرار می گیرد.
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اخبـــار

شالیزارهای آهنی؛ کابوسی برای طبیعت

کشــاورزی  زمین هــای  کاربــری  تغییــر 
معضلی است که حدود دو دهه گریبانگیر 
طبیعــت بکــر شــمال کشــور و همچنین 
صنعت کشــاورزی شده اســت. با افزایش 
میــل بــه زندگــی مــدرن و کــوچ گســترده 
روستاییان به شهرها، زمین های کشاورزی 
بدون استفاده مانده اند و بسرعت در حال 
تغییر کاربری هستند. بر طبق آمار، ازاوایل 
دهه ۷0 تاکنون بیش از یک میلیون هکتار 
از زمین های کشــاورزی در کل کشور تغییر 
کاربری داده اند. با توجه به باال بودن آمار، 
این امرتبدیل به یــک نگرانی جدی برای 
کارشناســان شــده اســت. از طــرف دیگــر 
داشــتن خانه دوم یــا به بیانــی دیگر ویا، 
مسأله ای مختص ایران نیســت و درحال 
رواج درسراســر دنیاســت بــه طــوری که تا 
سال ۲00۵ حدود ۱0 میلیون خانه دوم در 
اروپا و امریکا ســاخته شده اســت. در حال 
حاضر کارشناسان و محققان بر آن هستند 
تا با بررســی دقیــق علل شــکل گیری این 
معضل و ارائه راهکارهای گوناگون از روند 

رو به رشد آن جلوگیری کنند.
ë  جایــگاه صنعت کشــاورزی در توســعه

اقتصادی
اقتصــاد دنیــا در مجمــوع بر پایه ســه 
بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استوار 
اســت. در بیشــتر کشــورهای دنیا صنعت 
کشــاورزی نقــش بســزایی در پیشــرفت و 
توســعه اقتصادی دارد حال آنکه در ایران 
ایــن صنعت به شــکل ســنتی خــود باقی 
مانــده و شــدیداً رو به نزول اســت. به طور 
تقریبی یک سوم جمعیت کشور در بخش 
کشــاورزی مشــغول به فعالیت هســتند. 
عاوه بــر افــرادی که به صورت مســتقیم 
در ایــن صنعــت مشــغول به کارهســتند 
رشــته  دانشــجویان  و  فارغ التحصیــان 
کشــاورزی، کارمندان اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان ها، فروشندگان سم و کود و غیره 
را نیــز باید در تکامل این صنعت ســهیم 

دانست.
ë میزان تغییر کاربری ها و چگونگی آن

جهــاد  وزارت  اهــداف  تعریــف  در 
کشــاورزی آمده اســت کــه بهره بــرداری از 
اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تخریب 
و تغییر کاربری بی ضابطه جزء مهم ترین 
کــه  اســت  وزارتخانــه  ایــن  دغدغه هــای 
ماحصل آن تصویب قانون حفظ کاربری 
اراضــی زراعی و باغی در تاریــخ ۷4.3.3۱ 
اســت. این قانون در ســال 8۵ دستخوش 
اصاحاتی شد. در این اصاحیه ذکر شده 
زمین های بایری که دســت کم به مدت ۵ 
سال بدون کشت مانده باشند، زمین های 
موات که سابقه احیا و بهره برداری ندارند 
و همچنین زمین هایی که خــارج از بافت 
روســتاها و حریم شــهرها هســتند شامل 
قانون تغییر کاربری می شود. مسأله ای که 
بــا آن روبه رو هســتیم این اســت که هدف 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه طــور کامــل 
محقق نمی شــود بــه طوری که بر اســاس 
آخریــن آمــار ایــن ســازمان 3 هــزار و 8۱0 
هکتار از زمین های کشاورزی تغییر کاربری 
داده انــد. حــال ســؤال اینجاســت کــه آیــا 
تمامی این زمین ها مشــمول شرایط فوق 
بوده اند؟ در ســال های اخیر ۱8.۷ میلیون 
هکتار که معــادل با ۱۱ درصد از زمین های 
کشاورزی است در چرخه تولید قرار داشته 
که تا سال 93 به ۱۶.۶ میلیون هکتار کاهش 
پیدا کرده اســت. این کاهش ۲.۵ درصدی 
ممکن است به دلیل بایر بودن زمین های 
کشــاورزی باشــد، امــا لزومــاً دلیــل اصلی 
آن نیســت. »علیرضا قباد افشار«، رئیس 
پیشین ســازمان اموراراضی کشــور در این 
باره اظهارداشت: بیشتر تغییر کاربری ها در 
زمین های کشاورزی درجه ۱ و ۲ و۴0 درصد 
آن در تهــران، مازندران، گیان، گلســتان، 
اصفهان و البرز بوده است. وسعت تغییر 
کاربری هــا را بایــد تــا ۲ برابــر آمار تخمین 
زده حســاب کرد. در پی واکنش به انتشــار 
وســازهای  برســاخت  مبنــی  گزارشــی 
بی رویه در مهر ماه امســال با عنوان »وفور 

انبوه ســازی در مازنــدران: تغییــر ماهیت 
زمین هــای کشــاورزی بــه هتــل بــا هــدف 
داللــی« اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری مازندران با پذیرفتن 
محتوای گزارش مذکور مسئولیت این امر 
را رد کــرد. در توضیحات این اداره اینگونه 
قید شده که تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
بر اســاس صدور مجوز الزم از سوی جهاد 
کشــاورزی و اخــذ تأییدیــه از کارگروه هــای 
ذیربط امکان پذیر است و اراضی جلگه ای 
یا جنگلــی هم مرتبــط بــا اداره کل منابع 
طبیعی هســتند. این اداره در ادامه افزود: 
در ســال 90 مقرر شد که حداکثر ۱0 درصد 
از قطعــات بــا رعایت ۲0 درصد از ســطح 
اشــتغال به کاربری گردشگری اختصاص 
یابد که تاکنون فقط ۱۴ مورد موفق به اخذ 

مجوز ساخت شدند.
ë مافیای تغییر کاربری و زمین خواری

در گــزارش اخیــر ســازمان شــفافیت 
بین المللی از شاخص تلقی خود از فساد 
از میان ۱۷۴ کشور، ایران یکی از فاسدترین 
اقتصادهای دنیا عنوان شــد و رتبه ۱3۶ را 
به خود اختصاص داد. حجم باالی فساد 
در مسائل اقتصادی عرصه های مختلفی 
را در بــر می گیــرد کــه یکــی از آنهــا زمیــن 
خواری اســت. مافیای زمین خواری که در 
زمانــی اندک زمین ها را می خرنــد و آن را 
تکه تکه کرده و می فروشند براحتی و بدون 
هیچگونه نظارتی قوانین موجــود را زیر پا 
می گذارنــد. با وجود قانون تصویب شــده 
دربــاره تغییر کاربری، نظارت کمی بر این 
تغییرات اعمال می شود، در نتیجه شاهد 
افزایش آن هستیم. افرادی که در پی تغییر 
کاربری زمین های کشــاورزی هســتند باید 
مراحلی قانونی را طی کنند که شامل اخذ 
مجــوز از اداره کل جهاد کشــاورزی اســتان 
اســت. این اداره کل به اتفاق آرای مدیران 
کل راه و شهرسازی، محیط زیست، جهاد 
کشــاورزی، امور اراضی و نماینده استاندار 
مازندران مجوز الزم برای تغییر کاربری ها 
را صــادر می کند. با وجــود این مراحلی که 
افراد باید طی کنند، بیشتر تغییر کاربری ها 
غیرقانونی هســتند و این ســازمان از سوی 
مراجــع نامعلــوم بــرای صــدور مجوزهــا 
تحت فشــار اســت. نبود جدیت در عمل 
به قانون نیز از مهم ترین عواملی است که 
مشــکات و تخلفات را دوچندان می کند. 
»علــی محمد شــاعری«، رئیس پیشــین 
کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلــس با انتقاد از عدم نظــارت کافی بر 
منابع طبیعی، اظهار داشت: مافیای زمین 
خــواری در ارتبــاط با دســتگاه های دولتی 
مجوز تغییــر کاربری ها را براحتی دریافت 
می کنند. البته در این مورد خألهای قانونی 
وجود دارد که باید رفع شــود وگرنه ممکن 

نبود کسی بتواند در کوهستان ویا بسازد.
ë معضالت طبیعی و انسانی

زمین هــای  بــه  اجمالــی  نگاهــی  بــا 
کشاورزی تغییر شــکل یافته در جاده های 
منتهــی به شــهرهای شــمالی انبوهــی از 
تاالرهــا و ســفره خانه هــا را می بینیم که با 
زرق و برقــی آنچنانی در انتظار پذیرایی از 
مشتریان هســتند. نکته حائزاهمیت این 
است که سازمان جهاد کشاورزی شالیزارها 
را از این قاعده مســتثنی دانســته که با این 
حقیقــت کــه بیشــتر تغییــر کاربری هــا یا 
در  گوناگــون  انــواع  از  ســازها  و  ســاخت 
شــالیزارهای شــمال در حال شــکل گیری 
هســتند در تعارضــی جدی اســت. عاوه 
بر مشــکات گوناگون برای محیط زیست 
ســاخت و ســازهای متعــدد تهدیدهــای 
دیگری نیــز در پی دارد. یکــی از این موارد 
رفتــاری  ســبک  و  شــهری  زندگــی  رواج 
شهرنشــینان اســت. بــا یادگیــری آداب و 
رســوم شهری، روســتاییان آداب محلی را 
فرامــوش می کنند و جوانان دیگر مایل به 
زندگی در روستا نیستند.  »دالور بزرگ نیا« 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان تهران درباره این پدیده 
می نامــد،  ویایــی  گردشــگری  را  آن  کــه 
گفت: این مســأله ضد گردشــگری اســت 
و موجب تشــکیل معضل تغییــر کاربری 
اراضی شــده اســت. از ســوی دیگر، وی در 

موضعی دوگانه افزود: مازندران به عنوان 
جامعه صنعتی شناخته نمی شود و اینکه 
کشــاورزی در جایگاه بینابینی قــرار دارد و 
این صنعت گردشگری است که می تواند 

این نقص را رفع کند.
ë راهکارهای مقابله با پدیده تغییر کاربری

باورنــد  ایــن  بــر  کارشناســان  برخــی 
کــه راهــکار اصلــی جهــت برخورد بــا این 
بحران بــا عاملیــت مســتقیم و مدیریت 
سازمان جهاد کشــاورزی می تواند محقق 
شود. سازمان جهاد کشــاورزی می تواند با 

تخصیص یارانه مناســب بــه محصوالت 
کشاورزی و به کارگیری روش های مدرن تر 
و مدرنیزه کردن ابزار کشاورزی تحولی نوین 
در این صنعت ایجاد کند که موجب رشد 
و شــکوفایی آن می شــود؛ در نتیجه میزان 
تغییر زمین های کشــاورزی هــم می تواند 
کاهــش پیدا کنــد. عواملی چون کــم آبی، 
باال بــودن تعرفــه اولیه کشــاورزی و پایین 
بــودن ارزش محصوالت کشــاورزی نیز به 
گســترش تغییــر کاربری ها دامــن زده اند. 
»قبــاد افشــار« در ایــن بــاره اذعــان کــرد: 

دولــت رونــد این تغییــر کاربری هــا را کند 
کرده اســت و گشــت های ویژه برای حفظ 
کاربری زمین های کشــاورزی تشکیل شده 
است. سنددار شــدن زمین های کشاورزی 
و اجــرای طــرح کاداســتر کــه زمین هــا را 
شناسایی می کند و برای آنها اسناد مالکیت 
صادر می کند راهکارهای دیگری بودند که 
قباد افشار پیشنهاد کرد. اقدام قابل توجه 
دیگر در جهت همسویی با طرح مبارزه با 
تغییر کاربری زمین های کشاورزی امضای 
تفاهمنامه ای مشــترک بین بنیاد مسکن 

و ســازمان امــور اراضی کشــور در ســال 9۲ 
است. افراد بسیاری در این زمینه تخلفاتی 
انجام داده اند و همین تخلفات منجر شد 
تــا مجازات هایی نیز برای متخلفان وضع 
شــود. بــر این اســاس طبق مــاده 3 قانون 
حفظ کاربــری اراضی زراعی و باغی، همه 
مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغی 
موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز 
و بــدون اخــذ مجوز از کمیســیون موضوع 
تبصــره ۱ مــاده ۱ این قانون اقدام به تغییر 
کاربــری کنند عــاوه بــر قلع وقمــع بنا به 
پرداخــت جزای نقــدی از۱ تا 3 برابر بهای 
اراضی زراعــی و باغی به قیمت روز زمین 
با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده 
اســت محکوم می شوند و در صورت تکرار 
جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک 
ماه تا ۶سال محکوم خواهند شد. با وجود 
ایــن قانون هــا و مجازات هایــی کــه جهت 
جلوگیــری از تغییــر کاربری هــا تصویــب 
شــده اند، این پدیده همچنان ادامه دارد و 
هیچ سازمانی مسئولیت مبارزه با این امر 
را نمی پذیرد. به نظر می رسد که مسئوالن و 
کارشناسان مربوطه باید هر چه زودتر چاره 
اندیشــی کنند و با پیاده ســازی جــدی این 
راهکارها و راهکارهایی دیگر مانع پیشرفت 
آن و در نتیجــه ایجاد مضرات اقتصادی و 

انسانی آن شوند.

بنای تاریخی »خانه هنر« تبریز با 80 سال 
قدمت و محل اســتقرار تنها مــوزه کارتون 
)کاریکاتور( ایران، با مشکل ادعای مالکیت 
شــهرداری بر ســاختمان آن و تاش برای 
بیرون کردن آنها از خانه و استقرار شورای 

شهر در این مکان مواجه است.
»محمــد محمدپــور«، مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی در 
خصوص مســائل جدیــد مالکیتی »خانه 
هنــر« بــه ایرنا، گفــت: این مــکان تاریخی 

در اوایل پیروزی انقاب اســامی، به ازای 
تخریــب محل قبلی »کتابخانــه ملی« در 
مجموعــه »تاریای ارک« تبریــز، به عنوان 
محــل جدید کتابخانه توســط شــهرداری 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  اختیــار  در 
اســامی آذربایجان شــرقی قــرار گرفت و 
در حدود3دهــه اخیــر مأمــن کتابخوانان 
و پژوهشــگران فرهنــگ وهنر بوده اســت. 
محمدپــور اظهار داشــت: این ســاختمان 
قدیمــی با وســعتی افــزون بر 3هــزار متر 

مربــع و زیربنــای ۲ هــزار و 800 مترمربــع 
در ضلــع شــمالی بوســتان قدیمــی »باغ 
مخــزن  و  شــده  واقــع  تبریــز  گلســتان« 
کتابخانه ملی تبریز اســت که در سال 33 
شمســی توســط بــرادران نخجوانی بنیان 
گذاشــته شــد. وی ادامه داد: برادران فقید 
نخجوانــی کتابخانــه بی نظیر خــود را نیز 
بــه »کتابخانه ملــی« هدیه کــرده و در این 
مکان نگهداری می شــود. این بنا در ســال 
۷8 شمسی در فهرست آثار ملی به ثبت 

رســیده و توســط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی آذربایجــان شــرقی در ســال 85 
بازســازی، تجهیــز و بــرای اســتفاده اهالی 
هنر در اختیــار آنان قرار گرفته اســت. وی 
گفــت: امــا شــهرداری تبریــز در اقدامــی 
جدیــد، مدعی مالکیــت این مکان شــده 
اســت؛ این در حالی اســت که سال ها قبل 
براســاس صــورت جلســه مدیران ســابق 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان و مسئوالن 
شــهر، »خانه هنــر« به مــا واگذار شــد، هر 

چند شهرداری اسناد مالکیت آن را انتقال 
نــداده اســت. »شــهرام دبیــری«، رئیــس 
کمیسیون فرهنگی شورای کانشهر تبریز 
نیــز گفت: چنــدی پیــش بازدیــدی از این 
بنــای تاریخی و فرهنگی داشــتیم و براین 
اســاس شــورا بر اهمیــت موضــوع واقف 
است. این مکان جاذبه گردشگری تبریز و 
متعلق به شهرداری بوده و در واقع امانتی 
در دست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 

آذربایجان شرقی بوده است.

ادعای مالکیت شهرداری تبریز بر بنای تاریخی موزه کارتون

دو خط 
خـــبر

ت
 آر

یز
بر

س: ت
عک

یی
بابا

ار 
مد

: نا
س

عک

ساخت و سازهای بی رویه در زمین های کشاورزی شمال همچنان ادامه دارد

بهاران محمدزاده
خبرنگار 

 سال بیست وچهارم  شماره 6968
 دوشنبه  17 دی 1397

7 1 2 5 6 4 8 9 3
8 9 4 7 2 3 5 1 6
5 6 3 9 8 1 7 4 2
2 5 9 1 4 8 6 3 7
1 4 8 3 7 6 9 2 5
6 3 7 2 9 5 4 8 1
9 7 5 4 3 2 1 6 8
3 8 1 6 5 9 2 7 4
4 2 6 8 1 7 3 5 9

9 2 8 1 4 5 7 6 3
6 1 3 9 7 2 5 4 8
5 7 4 6 3 8 1 9 2
4 9 2 8 5 6 3 1 7
8 3 5 4 1 7 9 2 6
1 6 7 3 2 9 8 5 4
3 8 6 2 9 1 4 7 5
7 4 9 5 6 3 2 8 1
2 5 1 7 8 4 6 3 9

24
581

53
8672

67291
9158
41

269
89

2576
1397

42

926
8476

385
34

6328
5173

9 2 1 3 7 6 5 4 8
4 3 6 5 8 1 7 2 9
8 7 5 9 4 2 3 6 1
3 1 8 6 9 7 2 5 4
5 6 7 8 2 4 9 1 3
2 4 9 1 3 5 8 7 6
6 9 4 7 5 8 1 3 2
1 5 3 2 6 9 4 8 7
7 8 2 4 1 3 6 9 5

129
725

14
2546

89
7981

74
159

235

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3014و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

فروردین : کاماً واضح اســت که چیزهای کمی وجود دارند که شــما دلتان 
نمی خواهد در موردش با کسی حرف بزنید. هنوز شما آمادگی این را ندارید که 
در مورد خودتان حرف بزنید، در عین حال وسوسه می شوید بیشتر از آن چیزی 
که الزم اســت رازهایتان را افشا کنید. بهتر است رازهایتان را برای مدتی پیش 

کسی برما نکنید.

اردیبهشت : با وجود اینکه شما تصمیم گرفته  اید کارهای نیمه کاره زیادی را 
تمام کنید، اما اگر نتوانستید تمام انتظارات خود را برآورده کنید، آرامش خود 
را حفظ کنید. الزم است بعضی از فعالیتهای خود نه تنها فعالتیهای کاری، بلکه 
برخی از کارهای تکراری روزانه تان را کمتر کرده و وقت خالی داشــته باشید تا 

بتوانید انرژی خود را به دست بیاورید.

خرداد : خوشــبختانه، ایده پیک نیک رفتن با خانواده و یا ناهار خوردن با آنها 
به نظر می رسد که برای شما بسیار مفید باشد. شما قصد دارید موقتاً مشکات 
مربوط به کار و همکاران خود را فراموش کنید. و اکنون بیشــتر از هر چیز نیاز 
دارید که بر احساسات و نیازهای شخصی خود متمرکز شوید. برای رسیدگی به 

کارها دیر نخواهد شد.

تیر : باوجود اینکه ممکن است شما هنوز به خاطر درخواستهای زیادی که از 
شما شده است ناراحت باشید، ولی اکنون توانایی این را دارید که بیشتر از قبل 
کار کنید. با وجود این اگر شما تاش کنید که همه کارها را یکدفعه تمام کنید، 
بسیار عصبانی خواهید شد. از طرف دیگر آرام کار کردن و پیروی کردن از یک 

برنامه باقاعده موفقیت شما را تضمین خواهد کرد.

مرداد : شما این روزها اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده اید و این موضوع همان 
قدر که می تواند خوب باشد می تواند شما به دردسر نیز بیندازد. طبیعتاً یکی 
از بزرگترین تواناییهای شما این است که می توانید قبل از دست به عمل زدن 
تا رسیدن به موقعیت درست صبر کنید.پس بهتر است کمی صبور باشید تا به 

دردسر نیفتید.

شهریور : زمانی که امروز برای شما تبدیل به روز سختی می شود، ماهی های 
نشانه شما فقط سخت تر کار خواهند کرد. این واکنش نامشخص ممکن است 
نتیجه تمایل شما برای رویاپردازی درمورد شغل ایده آلتان باشد، اما آشفته کردن 
خود با وظایف بیشمار می تواند به ذهنتان کمک کند که خودش را با چیزهای 

دیگری مجهز کند.

مهر : زمانی که همه چیز در زندگی از آن رو به این رو می شود، ممکن است که 
شما در نقش یک کشتی ساحل پیما ظاهر بشوید. اما آنگونه که به نظر می رسد 
هم اوضاع نگران کننده نیست، برای اینکه در پشت این صحنه های پر سر و صدا، 
پایداری درونی شــما می تواند به شما قدرت و قوه تشخیصی را که برای کامل 

کردن هدفهایتان به آنها نیاز دارید را به شما بدهد. 

آبان : ممکن است شما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست داده اید، احساس 
خوبی نداشته باشید. هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک مشکل برای فهمیدن 
اینکه چه کاری الزم است انجام شود، نظریه خوبی است. شما باید جنبه خوب 
هر چیزی را تشــخیص بدهید. اما اگر اشــتباهی رخ داد اگر همین االن با آن 

موضوع برخورد کنید بهتر از این است که آن را به آینده موکول کنید.

آذر : با وجود اینکه شما می دانید امروزه پیروی کردن از قوانین اهمیت ویژه ای 
دارد، اما شما کارهایتان را بر مبنای منطق خودتان انجام می دهید. حتی اگر این 
رفتار غیر قانونی شــما باعث شود که احساس کامل بودن بکنید، توجیه کردن 
آن کار سختی است. برخی از قابلیتهای تان را باید به خاطر پذیرفته شدن توسط 

اجتماع زیر پا بگذارید. 

دی : شــما روزهای کاما شگفت انگیز و شادی را سپری خواهید کرد و تمام 
این هیجانات به خاطر روحیه ی شادی است که شما به تازگی در درونتان بیدار 
ساخته اید. فعالیت های شاد، ممکن است شما را از انجام کارهایتان باز دارد به 
این موضوع دقت داشته باشید. ولی نباید فکر کنید که این دو کاما با هم فرق 

دارند.

بهمن : شاید شما فهمیده باشید که چگونه عصبانیت خود را کنترل کنید، اما 
حتی اگر شما با هوشمندی به پیدا کردن منشأ این مشکل فکر می کنید باز هم 
ممکن است که عصبانیت شما طغیان کند. خوشبختانه در این اوقات دوستان 
شما می توانند از شما حمایت کرده و باعث تسلی خاطر شما باشند، و این کار 

برای اینکه شما به آرامش برسید کافی است.

اسفند : شما اول راه هستید اما اگر می خواهید تغییری ایجاد کنید باید صبور 
باشید. شاید بخواهید در مورد شروع کار جدیدتان با دیگران صحبت کنید اما 
دالیل درستی نداشته باشید . حتی اگر بین آنچه می خواهید انجام دهید و آنچه 
ناچار به انجام آن هستید مانده اید ، انجام هر عمل مثبتی عاقانه تر از منتظر 

شانس بهتربودن برای بیان خصوصیات فردی شما است.
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اسامی برندگان جدول 3812
  1ـ  حمید رضا فتاحیـ  کرمانشاه

2ـ مریم دیداریـ  اراک
3ـ خلیل عابدی فرـ  فسا

افقي:
1. جشن، كار راه اندازـ  خداي متعال ایرانیان باستان

2. ساز كاملـ  داالن، سرسرا
3. جانب، طرفـ  آزادـ  مومنـ  الفباي ساز و آواز 

ــان آرژانتینـ  غذاي تزریقيـ   ــي رقص ویژه مردم 4. نوع
از نژادهاي اروپایي

ــده از فلز پرمصرفـ  روحاني  ــاخته ش 5. عقب، پسـ  س
آیین زرتشت

6. چرك و عفونتـ  بزرگ باربرـ  لقبي احترام آمیز براي 
اشخاصـ  مخفي، رازآلود

ــاسـ  كبوتر صحرایيـ   ــيـ  اندازه لب 7. تصدیق انگلیس
گوشت تركي

8. بزرگراهـ  ترسیده
ــز خودروـ  قطعي براي  ــیله ترم 9. ده هزار مترمربعـ  وس

كتاب
10. مقابل صادرهـ  نوعي ساز پرده دار

ــره اي سیاه و پردار  ــیگار زنندـ  داد و فریادـ  حش 11. به س
ـ گروه هم آوازي

12. دوستـ  رسته، ردهـ  واحد سطحـ  هواي متحرك
ــادـ  برابرـ  دریایي  ــبب خنده زی ــال رفتن به س 13. از ح

منشعب از اقیانوس منجمد شمالي
14. از وسایل ارتباطيـ  تبارـ  نوعي میمون

15. ضمیر وزنيـ  ابزار بنایيـ  مطیعـ  غرولند زدن
16. حسگر الكترونیكيـ  شادمان
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3. سبكي در موسیقي و اجراي آنـ  همه دارندـ  پدر ترك 
ـ راه رفتن با غل و زنجیرـ  چاشني غذا و ساالد
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آدم)ع(

ــایتهاي مشهور اینترنتيـ  شرقي ترین بخش آسیا  5. از س
ـ معروفترین سازمان فضایي جهان

ــمي كه جریان  ــي در خیاطيـ  هر جس 6. بوي رطوبتـ  برش
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8. فلز خوردنيـ  عارـ  سنگواره
ــوب به یكي از شهرهاي استان تهرانـ  درخت انگور  9. منس

ـ زایوترسان قدیمـ  ابر نزدیك به زمین
ــم و اندوهـ  خبرچین درهم ریختهـ  در تركیب به معني  10. غ

رساننده آیدـ  خاك كوزه گري

حرف )  ب ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزيز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول هر شماره 
ضرورت دارد که با اعالم  آن رمز به شماره تلفن روابط عمومی 

مجله، در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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ــار هوا و جو را اندازه گیري مي كند  ــتادنـ  فش 11. هدیه فرس
ـ شمارك

12. جمع مرسومـ  عزل شدهـ  نخ بافتني
13. دریاـ  ننرـ  مركز اتریشـ  بخشي از كتابـ  رفوزه

14. نامساويـ  بزرگترین رود ایران
ــخص مجهول  ــاني كامپیوتريـ  كنایه از ش ــه روز رس 15. ب

الهویه

رمز جدول اين هفته: يکی ازمشکالت اساسی کشور است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 9 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آيد
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  1ـ  حمید رضا فتاحیـ  کرمانشاه

2ـ مریم دیداریـ  اراک
3ـ خلیل عابدی فرـ  فسا

افقي:
1. جشن، كار راه اندازـ  خداي متعال ایرانیان باستان

2. ساز كاملـ  داالن، سرسرا
3. جانب، طرفـ  آزادـ  مومنـ  الفباي ساز و آواز 

ــان آرژانتینـ  غذاي تزریقيـ   ــي رقص ویژه مردم 4. نوع
از نژادهاي اروپایي

ــده از فلز پرمصرفـ  روحاني  ــاخته ش 5. عقب، پسـ  س
آیین زرتشت

6. چرك و عفونتـ  بزرگ باربرـ  لقبي احترام آمیز براي 
اشخاصـ  مخفي، رازآلود

ــاسـ  كبوتر صحرایيـ   ــيـ  اندازه لب 7. تصدیق انگلیس
گوشت تركي

8. بزرگراهـ  ترسیده
ــز خودروـ  قطعي براي  ــیله ترم 9. ده هزار مترمربعـ  وس

كتاب
10. مقابل صادرهـ  نوعي ساز پرده دار

ــره اي سیاه و پردار  ــیگار زنندـ  داد و فریادـ  حش 11. به س
ـ گروه هم آوازي

12. دوستـ  رسته، ردهـ  واحد سطحـ  هواي متحرك
ــادـ  برابرـ  دریایي  ــبب خنده زی ــال رفتن به س 13. از ح

منشعب از اقیانوس منجمد شمالي
14. از وسایل ارتباطيـ  تبارـ  نوعي میمون

15. ضمیر وزنيـ  ابزار بنایيـ  مطیعـ  غرولند زدن
16. حسگر الكترونیكيـ  شادمان

17. بي تامل،نااندیشیدهـ  جاي دكمه
عمودي:

ــروبـ  محیط،  ــاري از میك ــي ع ــاده غذای ــي م 1. ویژگ
دورادور

ــو با خاصیت  ــاده اي تلخ و بي ب ــي پاـ  م ــاري عروق 2. بیم
بیهوش كنندگي و اعتیادآور

3. سبكي در موسیقي و اجراي آنـ  همه دارندـ  پدر ترك 
ـ راه رفتن با غل و زنجیرـ  چاشني غذا و ساالد

ــدادي و فرزند چهارم  ــاه معروف پیش 4. كدرـ  نجمـ  ش
آدم)ع(

ــایتهاي مشهور اینترنتيـ  شرقي ترین بخش آسیا  5. از س
ـ معروفترین سازمان فضایي جهان

ــمي كه جریان  ــي در خیاطيـ  هر جس 6. بوي رطوبتـ  برش
الكتریسیته یا حرارت را از خود عبور دهدـ  موجودي خیالي
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جدول سودوکو

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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طراح جدولها: د اود  بازخو
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دورادور

ــو با خاصیت  ــاده اي تلخ و بي ب ــي پاـ  م ــاري عروق 2. بیم
بیهوش كنندگي و اعتیادآور

3. سبكي در موسیقي و اجراي آنـ  همه دارندـ  پدر ترك 
ـ راه رفتن با غل و زنجیرـ  چاشني غذا و ساالد

ــدادي و فرزند چهارم  ــاه معروف پیش 4. كدرـ  نجمـ  ش
آدم)ع(

ــایتهاي مشهور اینترنتيـ  شرقي ترین بخش آسیا  5. از س
ـ معروفترین سازمان فضایي جهان

ــمي كه جریان  ــي در خیاطيـ  هر جس 6. بوي رطوبتـ  برش
الكتریسیته یا حرارت را از خود عبور دهدـ  موجودي خیالي

ــتمـ   ــيـ  عدد خراب كردنيـ  پدر رس ــاي خون 7. از گروهه
بازگرداندن فرنگي

8. فلز خوردنيـ  عارـ  سنگواره
ــوب به یكي از شهرهاي استان تهرانـ  درخت انگور  9. منس

ـ زایوترسان قدیمـ  ابر نزدیك به زمین
ــم و اندوهـ  خبرچین درهم ریختهـ  در تركیب به معني  10. غ

رساننده آیدـ  خاك كوزه گري

حرف )  ب ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزيز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول هر شماره 
ضرورت دارد که با اعالم  آن رمز به شماره تلفن روابط عمومی 

مجله، در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3812 

45 اطالعات هفتگی        شماره  3823
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ــار هوا و جو را اندازه گیري مي كند  ــتادنـ  فش 11. هدیه فرس
ـ شمارك

12. جمع مرسومـ  عزل شدهـ  نخ بافتني
13. دریاـ  ننرـ  مركز اتریشـ  بخشي از كتابـ  رفوزه

14. نامساويـ  بزرگترین رود ایران
ــخص مجهول  ــاني كامپیوتريـ  كنایه از ش ــه روز رس 15. ب

الهویه

رمز جدول اين هفته: يکی ازمشکالت اساسی کشور است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 9 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آيد
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنرى و منحصر به فرد به زیبایى فضاى منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

براى  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با اى میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
امین                       604-781-7778   
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-983-9178
پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
604-921-4726

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

به یک همخانه 
در شهر کوکیتام نیازمندم

۱50۸ 60۴-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بازسازی خانه خود را به ما بسپارید
متناسب با بودجه شما
مشاوره، بازدید، 

برآورد هزینه و طراحی اریگان

نوسازى ساختمان، تعمیرات
آشپزخانه و حمام، نصب دراى وال

پارکت، لمینیت و موکت
لوله کشى، برق، رفع نم، کلیه خدمات بام

نقاشى داخل و خارج ساختمان
محوطه سازى و فضاى سبز

778-222-7141
604-800-8891

garnethomes.ca

garnethomesltd@gmail.com

داراى الیسنس و بیمه

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

  604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵ 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
77۸-997-3720

۱50۸

به تعدادی نیروی جوان با انگیزه 
و فعال ، جهت کار در پروژه های

 داخلی ساختمان ، همراه با آموزش، 
حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.

interiorfinishingpakan@gmail.com
۱50۸ 60۴-۳56-۳۸۳0

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

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1506

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 


