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فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر امور خارجه  کانادا:

تحقیقات ایران در فاجعه سقوط هواپیمای اکراینی
فاقد اعتبار است

فرانســوا فیلیپ شــامپاین، وزیر امور 
خارجه کانادا روز سه شــنبه در گفتگو 
با خبرنگار سی.بی.سی از عدم اعتماد 
به ایران در رســیدگی به پرونده ساقط 
شــدن هواپیمای اوکراینی خبر داد و 
به صراحــت اذعان کرد که دلیل ایران 
مبنی بر »خطای انسانی« را باور ندارد. 
اما در مقابل این پرســش که آیا فکر 
می کند ایران عمدا هواپیما را سرنگون 
کــرده، به گفتن اینکه برای اظهار نظر 
در این خصوص، منتظر نتایج تحقیقات 

می ماند، بسنده کرد. وی همچنین گفت 
در خصوص تحقیقات سقوط پرواز 752 
هیچ سخنی از طرف حکومت ایران را 

قبول ندارد.
وزیر امور خارجه کانادا در مورد کیفیت 
اطالعات ارائه  شده توسط رژیم تهران 
ابــراز نگرانی کــرده. وی در این رابطه 
گفته اســت که همه آنچه دولت ایران 
می گوید را زیر ســؤال خواهد برد زیرا 

این اطالعات بی ارزش هستند.
این ســخنان در حالی اعالم می شود 

که رالف گــودال، مشــاور مخصوص 
نخســت وزیر کانادا در پرونده سقوط 
پــرواز 752، پس از مدت هــا انتظار 
گزارش 7۴ صفحه ای خود را منتشــر 
کرد. گودال در این گزارش به صراحت 
اعالم کــرده نباید تحقیق در خصوص 
این پرونده را به ایران، که خود مسئول 
ساقط کردن هواپیما است، واگذار کنیم.
وی تحقیق درباره سقوط این هواپیما 
را پیچیده و دشــوار خوانــده و گفت 
از آنجــا که کانادا روابــط دیپلماتیک 

با ایران نداشــته و در قوانیــن کانادا، 
ایران به  عنوان کشــور حامی تروریسم 
معرفی شده اســت، تحقیقات دوجانبه 
که نیاز به همکاری دو کشــور دارد با 
دشواری انجام  شــده و ایران هنوز به 

سواالت کانادا پاسخی نداده است.
گفتنی اســت اعضای خانواده قربانیان 
این پرواز در کانادا که بعد از کشته شدن 
عزیزانشــان، دولت ایران را موردانتقاد 
قرار داده اند، از سوی جمهوری اسالمی 

مورد تهدید و ارعاب قرارگرفته اند.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

رای پستی
 می تواند مشکل مشارکت و مهندسی

 آرای بیعت ۱۴۰۰ را حل کند

پس از تجربه رای پســتی در آمریکا، 
مقامات جمهوری اسالمی نیز به انجام 
بیعت ۱۴00 با رای پســتی اشتیاق 
نشــان می دهند. برخــی از اعضای 
مجلس و شــورای نگهبــان کامال از 
این امر استقبال کرده اند. این اولین بار 
در تاریخ جمهوری اسالمی است که 
چنین ایــده ای، در میان مقامات و از 

سوی آنها مطرح شده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان، در مورد رای پستی می گوید: 
»اگر چنین پیشــنهادهایی ]رای به 
صورت پستی[ ارائه و تبدیل به قانون 
استقبال  شود، شورای نگهبان قطعاً 
خواهد کرد.« )الــف 2۴ آذر ۱۳۹۹( 
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی، روش اخذ 
رأی به شیوه پستی را مناسب تلقی 
کرده اســت و می گوید: »الزم است 
زیرساخت ها برای اخذ رأی، به شیوه 
پستی فراهم شود.« )مشرق 22 آبان 
۱۳۹۹( در ســمت اصالح طلبان نیز 
عالئمی مثبت برای رای پستی ارسال 
شده اســت: »می توان به نمایندگان 
توصیه کرد الاقل درباره موضوع سوم 
]رای گیری پستی[ به قوت وارد عمل 
شوند و ماده/تبصره ای تدارک کنند و 
رأی گیری پســتی را کلید بزنند و به 
سرعت شورای نگهبان را قانع و باب 
رأی گیری پستی را باز کنند.« )سعید 
حجاریــان، عصر ایران 26 شــهریور 

)۱۳۹۹
چرا مقامات جمهوری اسالمی که با 
هر چه در دمکراسی های غربی اتفاق 
می افتد، مخالف هستند یا به دیده  ظن 
و تردید می نگرند، از این امر استقبال 
کرده اند؟ آیا این اســتقبال به حفظ 
جــان مــردم در دوران کرونا مربوط 
می شود؟ اگر چنین بود بیعت مجلس 
در اسفند سال گذشته، در اوج شیوع 
کرونا در کشــور انجام نمی شد. علت 
آن را باید در ظرفیت های رای پستی 
برای مهندســی آرا، چه در پر کردن 
برگه ها و چه در تجمیع و شــمارش 
آراء جستجو کرد. این ظرفیت ها بدین 

قرار است:

حل مشکل مشارکت پایین

انتظار می رود میزان مشارکت عمومی 
در بیعت ۱۴00، بدون ارســال برگه 
رای، بــه حــدود ۳0 درصد کاهش 
پیدا کنــد، چون در بیعت ریاســت 
جمهوری، معموال میزان مشارکت از 
مجلس پایین تر بوده است. در بیعت 
مجلس، رقابت های محلی و قبیله ای 

نقش دارد و میزان مشــارکت را باال 
می برد، اما بیعت ریاســت جمهوری 
مســئله ای سراسری و بیشتر مربوط 
به مســائل دولت مرکزی است. رقم 
رسمی مشارکت در بیعت ۱۳۹۸، ۴2 
درصد بود و انتظار می رود که این رقم 
برای ۱۴00 بیش از این افت پیدا کند. 
ارســال ده ها میلیون برگه رای، راه را 
برای رای سازی و پر کردن صندوق ها، 
بدون حضور افراد محلی در حوزه های 
رای، فراهــم می کند. رژیم جمهوری 
اسالمی در اوج نامحبوبیت، ناکارآمدی 
و عدم مشــروعیت، به رقم باالیی از 
مشارکت برای اعالم نیاز دارد و چون 
نمی تواند چنین مشارکتی را رقم بزند، 
آن را برخواهد ساخت؛ برگه های رای 
پستی که در مقیاس انبوه قابل ارسال 
انجام  است، سناریوی مناسبی برای 

این کار است.

خرید و فروش رای

ده ها هزار میلیــارد تومان پول های 
کثیفی که در دوران بیعت ها در ایران 
با هزینه های تبلیغاتی سیاسی شسته 
می شوند، قابلیت مصرف برای خرید و 
فروش رای به صورتی انبوه در شرایط 
رای پستی را دارند. جامعه درگیر در 
فقر و فالکت و بیکاری می تواند این 
پول ها را به مصرف تست کرونا تا خرید 
گوشت و شیر و پنیر برساند. بسیاری 
از مردمی که می دانند رای آنها تاثیری 
در تعیین جهت کشور ندارد، مشکلی 
با خریــد و فروش رای خود نخواهند 
داشت و مقامات این را می دانند. کافی 
اســت نامزد مورد نظر سپاه، با دادن 
هدیه و شــام و نهار و کارت اعتباری، 
این قدرت را پیــدا کند که کارکنان 
کارزارش، برگه هــای رای را دریافت 
کرده و پس از پر کردن از جانب افراد، 
ارسال کنند. حتی مقامات، با افشای 
مواردی از این دسن، بعد از شمارش 
آرا مشکلی نخواهند داشت چون رقم 
اعالم شده برای آنها مهم تر از سالمت 

شمارش است.

درو کردن رای

اتفاق دیگری کــه در رای گیری های 
پســتی در دنیا افتــاده، درو کردن 
رای از در خانه ها است. پستی شدن 
رای، این اقدام را آســان خواهد کرد. 
جمهوری اسالمی در بیعت های قبلی، 
با تخصیص یک ســوم از صندوق ها 
به صندوق های سیار، همیشه به درو 
کردن رای مشغول بوده است. اما رای 

چرا مقامات جمهوری اسالمی که با هر چه در دمکراسی های غربی اتفاق 
می افتد، مخالف هســتند یا به دیده  ظن و تردید می نگرند، از این امر 
استقبال کرده اند؟ آیا این استقبال به حفظ جان مردم در دوران کرونا 
مربوط می شود؟ اگر چنین بود بیعت مجلس در اسفند سال گذشته، در 
اوج شیوع کرونا در کشور انجام نمی شد. علت آن را باید در ظرفیت های 
رای پستی برای مهندسی آرا، چه در پر کردن برگه ها و چه در تجمیع و 

شمارش آراء جستجو کرد. 

پستی، رقم آرای ریخته شده در غیر از 
صندوق های محل های رای گیری را به 
باالی دو سوم خواهد رساند و بسیاری 
از محدودیت ها را خواهد کاست. میان 
جمع کردن رای از در خانه تا انداختن 
آنها به جعبه پســت، انواع تحوالت را 

می توان انتظار داشت.

رای دادن مردگان

اگر قرار نباشد افراد پای صندوق رای 
حاضر شوند و برگه رای، برای شمارش 
کافی باشــد، چندین میلیون ایرانی 
درگذشته که هنوز شناسنامه و کارت 
هویت دارند و حتــی یارانه دریافت 
می کنند، در بیعت شــرکت خواهند 
کــرد. حکومت با این امر، مشــکلی 
نخواهد داشــت چون تعــداد آراء را 
افزایش می دهد و شورای نگهبان نیز 
اطمینان خواهد داد که نامزدی غیر 
وفادار به رهبر، تایید صالحیت نشود. 
جعل امضا و اثر انگشــت افراِد از دنیا 
رفته، مشــکلی نخواهد داشت چون 
ایران بانکی برای جمع آوری امضا و اثر 
انگشت افراد ندارد. اگر چنین چیزی 
هم موجود باشد، مقامات خود را ملزم 
به تطابق نخواهند دید؛ همان طور که 
در مهد دمکراسی یعنی ایاالت متحده 
چنین کاری از سوی فرمانداران چند 
ایالت انجام نشــد. با توجه به اینکه 
رای دهندگان ایرانی، نیازی به ثبت نام 
ندارند و در هر کجای کشور می توانند 
رای بدهند، اصوال امکان وارسی رای 
بر اساس محل ثبت نام وجود ندارد؛ 
اگر مقامات بخواهند چنین کاری را 

انجام دهند.

تجمیع قابل دستکاری آسان

رای پستی چون در مقیاس میلیونی یا 
صدها هزار نفری به یک محل می رود 
و گروه خاصی )مثال در مســجد یک 
محل( آن را نمی خوانند، این امکان یا 
توجیه را به سازمان رای گیری می دهد 
که از ماشین برای رای خواندن استفاده 
کند و رای خوانی با ماشــین همان و 
مهندسی آســان آراء همان. رای های 
پســتی را می توان بــه نحو کیلویی 
به درون ماشــین ها خوراند یا آنها را 
چندین بار به درون ماشــین فرستاد. 
ماشــین هایی که در مقیاس انبوه آرا 
را می خوانند امکان دستکاری آسان 
را در شــمارش، به مدیران رای گیری 
می دهند. به ماشین می توان دستور 

داد کــه چه رای هایی را بخواند )مثال 
آرای بدون امضا یا آرایی بدون اسم یا 
اسامی مکرر( یا نخواند )رای های یک 
نامزد خاص یا حزب خاص یا مثال پنج 

در میان، آرای یک نامزد خاص(.
احتماال مقامات در کنار فکر کردن به 
آرای پستی، به فکر خرید ماشین های 
رای خوانی دومینیون یا ای اس اند اس 
افتاده اند، چون مهندسی در شمارش 
آرا را آســان تر خواهد کــرد. در این 
روش، دیگر نیازی نیســت در تقلب، 
مواظب هزاران دهان یا دوربین برای 
عدم افشــاگری بود، بلکه چند نفر یا 
چنــد برنامه نویس محــدود در یک 
فضای بســته، می توانند ایــن کار را 

انجام دهند.
اکثر کشورهای دمکراتیک رای پستی 
را به دلیل نکات فوق و مقررات مربوط 
به رای پســتی، برای افراد ساکن در 
داخل کشــور خود ممنوع کرده اند. 
البته طرفداران رای پستی این نحوه 
رای گیری را با رای گیری غائبان )افراد 
ســاکن در خارج( خلط می کنند تا 
نشان دهند در اکثر کشــورها، رای 
پستی مجاز شمرده شده است. اکثر 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا، رای 
پستی برای افراد مقیم در داخل کشور 
را مجاز نمی دانند. حتی آنها که رای 
پستی را مجاز شمرده اند، آن را برای 
همگان مجاز نمی دانند و به شرایط و 

افراد خاص محدود می کنند.
نتیجه یک گزارش در سال 2005 با 
مشــارکت دو حزب جمهوری خواه و 
دمکرات با ریاست جیمی کارتر، رئیس 
جمهور اسبق و جیمز بیکر، وزیر امور 
خارجه اســبق )یک جمهوری خواه( 
این بوده است که »رای دادن با نامه 
از سوی افراد غائب، بزرگ ترین منبع 
تقلب بالقوه در انتخابــات در ایاالت 
متحده بوده است.« آنها این نکته را در 
مورد رای غائبان گفته بودند که فرد با 
ارسال نامه، تقاضای برگه رای می کند 
و در حضور شاهد آن را امضا کرده و 
تا روز انتخابات آن را به دست دولت 
ایالتی می رســاند. وقتی این شرایط 
را برداریم )در رای پســتی میلیونی 
بدون درخواســت رای دهنده(، دیگر 
هــر گونه مانع بــرای تقلب را حذف 
کرده ایم. مقامات جمهوری اســالمی 
با دنبال کردن اخبار انتخابات 2020 
در امریکا، تازه دارند ظرفیت این گونه 
رای گیری را برای مهندسی انتخابات 

کشف می کنند.

خطرات بازگشت به برجام

موسسه سیاست استراتژیک استرالیا:
 هرگونه تالش برای بازگشت به برجام آنطور 

که اکنون نوشته شده، خطرناك است

ایندیپندنت فارســی- جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا اعالم کرد 
که به ســادگی از تصمیم دونالد ترامپ برای خــروج از توافق اتمی ایران 
عقب نشینی نخواهد کرد و اظهارداشــت که در صورت بازگشت ایران به 

تعهداتش، ایاالت متحده به این توافق نامه خواهد پیوست.
بایدن در بیانیه ای متذکر شــد که پس از این اتفاق، ایاالت متحده دوباره 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را به عنوان نقطه آغاز مذاکرات بعدی 

در پیش خواهدگرفت.
پس از خروج ترامپ از برجام هیچ تدبیر جایگزینی در سال 20۱۸ اتخاذ 
نشــد و تهران غنی سازی اورانیوم را در ســال 20۱۹ از سر گرفت. به این 
ترتیب، زمان ساخت بمب اتمی از ۱2 ماه در زمان اجرای برجام، به حدود 
سه تا چهار ماه کاهش یافت. خروج آمریکا از این توافق موجبات دلسردی 
متحدان و شــرکای آمریکا را فراهم کرد و افزایش تنش ها میان تهران و 

واشنگتن چشم انداز دیپلماسی را دشوارساخت.
به نوشته موسسه سیاست استراتژیک استرالیا، برجام به صورتی که در سال 
20۱5 مورد مذاکره قرارگرفت، دارای نقص است زیرا در طوالنی مدت مانع 
دستیابی ایران به سالح هســته ای نخواهد شد. این توافق از سال 2026 
تا 20۳۱ پایان می یابد چون محدودیت های بلندپروازی هســته ای ایران 

به تدریج برداشته می شود.
ایــران می تواند از اکنون تا ســال 20۳۱ در تطابق کامل با این توافق نامه 
رفتار کند اما از محدودیت های تخفیف برای دستیابی سریع به سالح های 
هسته ای تا اواخر دهه 2020 اســتفاده خواهد کرد. تصمیم سال 20۱۹ 
تهران در تبعیت نکردن از محدودیت های برجام درباره غنی سازی اورانیوم 
نشــان می دهد که ایران می تواند به سرعت تصمیم بگیرد که غنی سازی 

اورانیوم را از سربگیرد.
برجام همچنین محدودیت های توانایی ایران در دستیابی به توانایی های 
پیشــرفته نظامی را از ســال 202۳ به بعد را کاهش داده و به این کشور 
اجازه می دهد با پایان یافتن توافق، به ســرعت نیروهای مســلح خود را 
مدرن کند. ارتش پیشــرفته ایرانی - با برخورداری از پشتیبانی واقعی یا 
در مرز توانایی هسته ای – چشم انداز استراتژیک بسیار تهدیدآمیزی برای 
سراسر خاورمیانه ایجاد می کند. این توافق نامه، ایران را از تولید موشک های 
بالستیک پیچیده تر که بتواند با آنها اهدافی در اروپا یا فراتر از آن را تهدید 

کند، بازنمی دارد.
در بهترین حالت، برجام به شــکل کنونی، نشــان دهنده یک استراتژی 
امیدوارانه اســت که ایران جاه طلبی های منطقــه ای خود را تعدیل کند، 
عقالنیت عدم تهدید منع گسترش سالح های هسته ای را داشته باشد و به 
شهروندی خوب در عرصه بین المللی تبدیل شود. هر چند که متاسفانه این 
امید یک استراتژی نیست. همه نشانه ها حاکی از آن است که تندروهای 
محافظــه کار در رژیم ایران در حال قدرت یافتن بیشــتر هســتند - نه 
اصالح طلبانــی دموکراتیکی که مایل به رعایت نظم بین المللی مبتنی بر 

قوانین باشند.
این اختالفات دیپلماتیک یک آزمایش اولیه برای دولت بایدن خواهد بود. 
چالش موجود، ایجاد یک رویکرد دیپلماتیک خالق است که هر دو طرف 
را بــه یک راه حل بازگرداند، بدون اینکه منافع اصلی هر یک از طرفین را 

قربانی کند.
بر اساس یک سناریو، غنی سازی اورانیوم ایران ادامه خواهد یافت و احتماال 
افزایش می یابد و بحران جدید منطقه ای ایجاد می کند. انگیزه ایاالت متحده 
یا اسرائیل برای حمله به تاسیســات اتمی ایران افزایش می یابد و چنین 

حمله ای پتانسیل پاسخ  متقابل و جنگ گسترده تر را خواهد داشت.
گزینه دیگر غیر از راه حل دیپلماتیک یا حمله نظامی، چشم انداز رسیدن 
توانایی سالح های اتمی ایران در این دهه به حد آستانه است. این شرایط 
ممکن اســت عربســتان را وادار کند که گزینه های اتمی خود را، شاید با 
کمک پاکســتان، بررسی کند. آیا در این شرایط ترکیه از این الگو پیروی 

می کند؟
چالش موشــک های بالستیک ایران را هم باید به این مساله افزود. به این 
ترتیب، هرگونه تالش دولت بایدن برای بازگشت به برجام آنطور که اکنون 
نوشــته شده، خطرناک به نظر می رسد. حتی اگر این تالش موفقیت آمیز 
باشد، ممکن است هیچ کاری برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب در 
طوالنی مدت، یا تشدید تنش های مربوط به توسعه موشک های بالستیک 

در کوتاه مدت انجام ندهد.

بر اساس یک سناریو، غنی سازی اورانیوم ایران ادامه خواهد 
یافــت و احتماال افزایش می یابد و بحــران جدید منطقه ای 
ایجاد می کند. انگیزه ایاالت متحده یا اســرائیل برای حمله 
به تاسیســات اتمی ایران افزایش می یابد و چنین حمله ای 

پتانسیل پاسخ  متقابل و جنگ گسترده تر را خواهد داشت.
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1.0

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

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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کانادا: تحقیقات ایران درباره  پرواز ۷۵۲ را قبول نداریم
رالف گودیل مشاور ویژه نخست وزیر 
کانادا در ماجرای سرنگونی پرواز 752 
شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین 
روز سه شنبه ۱5 دســامبر گزارشی 
درباره تحقیقات خود منتشــر و در 
آن تاکید کرد نباید مسئولیت تحقیق 
درباره این سانحه به ایران واگذار شود 
چرا که نیروهای مســلح این کشور 
بودنــد که موجب شــکل گیری این 
حادثه مرگبار در هشتم ژانویه 2020 

شدند. 
این گزارش 7۹ صفحه ای ی می گوید 
ایــران در رابطه با ســرنگون کردن 
هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست 
و جدی انجام نداده و سواالت بسیاری 

را بی پاسخ گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارش 
یادشده نشــان از ناامیدی کانادا در 
رابطه با تحقیقات ایران از ساقط شدن 
با موشــک های  هواپیمای اوکراینی 
سپاه پاسداران در نزدیکی تهران دارد.

در ایــن حادثه ۱76 نفــر، از جمله 
شــهروندان ایران، کانــادا، اوکراین، 

بریتانیا و افغانستان کشته شدند.
راف گودیــل، وزیــر کابینه ســابق 
کانــادا که اکنون مســئول کمک به 
خانواده هــای قربانیــان و چگونگی 
جلوگیری از حوادث مشابه در آینده 
اســت، می گوید »بســیاری از نکات 
کلیــدی ســاقط شــدن هواپیمای 
اوکراینی هنوز نامشخص باقی مانده 

است«.
به گــزارش رادیو کانادا، رالف گودیل 
که در گذشــته عضــو کابینه فدرال 
بوده است، تاکید کرد: »عامل و طرف 
مســئول ســرنگونی هواپیما در این 
ماجرا درباره خودش آن هم عمدتا به 
صورت محرمانه تحقیق می کند. این 

کار نمی تواند اعتماد آفرین باشد.«
وی گفته اســت ایران مسئول است و 
هنوز تحقیقات مستقل و شفافی در 
زمینه سرنگون کردن هواپیما انجام 
نداده است و ســواالت بسیار مهمی 

بدون پاسخ مانده است.
ماه گذشــته یک آژانس هواپیمایی 
ســازمان ملل از ایران خواست تا به 
تحقیقات پیرامون این حادثه شتاب 
ببخشد. اواخر ماه گذشته اوکراین نیز 
ایران را به تعلل در شفاف ســازی این 

حادثه متهم کرد.
آقای گودیل در گزارش خود می گوید 
ایــران بایــد توضیح دهــد چگونه 
سیستم راداری کشور یک هواپیمای 
مسافربری را به عنوان تهدید قلمداد 
کرده و چرا آســمان کشــور باز نگه 
داشــته شــده بود و کدام مقام سپاه 

دستور شلیک را داده است؟
وی همچنین گفت: »همان گونه که 
پیش از این نیز اعالم شــده است در 
این ماجرا نشانه های متعدد بی کفایتی، 
بی احتیاطــی و بی اعتنایــی به جان 

انسان های بیگناه دیده می شود.«

وعده کانادا برای انجام تحقیق بین المللی درباره هواپیمای سرنگون شده توسط سپاه پاسداران

طبق مقررات بین المللی، کشوری که 
سانحه هوایی در آن اتفاق افتاده است 
مسئولیت تحقیق درباره آن را بر عهده 
می گیــرد اما رالف گودیل در گزارش 
خود تصریح کرد این قوانین و مقررات 
در حوادث هوایی مرتبط با نیروهای 
مسلح »تعارض منافع« ایجاد می کند 
و ضمانت های الزم را برای »بی طرفی، 
استقالل و مشروعیت« تحقیق ارائه 

نمی کند.
گودیل افــزود: »این وضعیت، اعتبار 
تحقیقــات مرتبط بــا فاجعه هوایی 
تهران را تضعیف می کند، یک حس 
مصونیت از مجازات برای طرف مقصر 
به وجود می آورد و به خیلی از سواالت 
اساســی مطرح در این قضیه پاسخ 

نمی دهد.«
وی تحقیق درباره سقوط این هواپیما 
را پیچیده و دشــوار خوانده و گفت 
از آنجا که کانــادا روابط دیپلماتیک 
با ایران نداشــته و در قوانین کانادا، 
ایران به  عنوان کشور حامی تروریسم 
معرفی شده است، تحقیقات دوجانبه 
که نیاز به همکاری دو کشور دارد با 
دشــواری انجام  شده و ایران هنوز به 

سواالت کانادا پاسخی نداده است.
در گزارش خود نوشــت: با توجه به 
ماهیت خارق العــاده این توصیف از 
وقایع، قابل  درک اســت که خانواده 
قربانیان قــادر به پذیرش توضیحات 
ایران نخواهند بود. ایران شــش ماه 

زمــان را صــرف بازیابــی اطالعات 
جعبه ســیاه کرد که ایــن امر طبق 
کنوانسیون های بین المللی باید بدون 

تاخیر انجام شود.
ایران همچنین درخواست کانادا برای 
عضویت در تیم تحقیقات را رد کرد 
در حالــی  که این امر باعث می شــد 
کانادا اطالعات دســت  اول بیشتری 
داشته باشد. در عوض، به کانادا اجازه 
داده شــد تنها به شکل ناظر در این 

تحقیقات حضورداشته باشد.
مشاور ویژه جاستین ترودو در پرونده 
مربــوط به فاجعه هوایــی تهران در 
گزارش خود به ویژه به این مســئله 
اشاره کرد که ایران هنوز به خیلی از 
سواالت مهمی که کانادا مطرح کرده، 

پاسخ نداده است.
جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا 
گفته اســت کــه ۱۳۸ نفــر از ۱76 
سرنگون  اوکراینی  هواپیمای  قربانی 
شــده توســط موشــک های سپاه 
پاسداران با کانادا در ارتباط بوده اند و 
خانواده قربانیان این فاجعه »مستحق 
شفافیت، پاسخگویی و برخورداری از 

عدالت هستند.«
آقــای تــرودو وعده داده کــه کانادا 
برای رســیدن خانواده بازماندگان به 
خواسته های خود، تالش خواهد کرد.

نخســت وزیر کانادا در دو توییت، از 
اراده این کشور برای »رسیدگی فوری 
به مفاد گزارش« و همکاری با شرکای 

بین المللــی کانادا بــرای انجام یک 
تحقیق کامــل و معتبر درباره فاجعه 

ساقط کردن هواپیما خبر داده است.
پیش از نخست وزیر، فرانسوا فیلیپ 
شامپین، وزیر خارجه کانادا، گفته بود 
که باور ندارد ساقط کردن پرواز شماره 
752 اوکراین با شــلیک موشک های 
سپاه پاسداران ناشی از خطای انسانی 

بوده باشد.
او در پاسخ به این سئوال که آیا فکر 
می کند ســرنگونی هواپیما عمدی 
بوده، گفته اســت: »باید اجازه دهیم 
فرآینــد تحقیقــات پیش بــرود. ما 
شاهد شلیک موشــک هایی به این 
خط هوایی بودیــم که این برای من 

سئواالت زیادی پدید می آورد.«
هواپیمای اوکراینی با شــماره پرواز 
پی اس 752، ۱۸ دی  پارسال توسط 
پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون 
شــد و تمام ۱76 سرنشین آن جان 

باختند.
دولت های کانــادا و اوکراین همواره 
می گویند ایران به وعده هایش در مورد 
پاسخ گویی کامل عمل نکرده است و 
همکاری هــای الزم را برای روشــن 

شدن »حقیقت« انجام نمی دهد.
دولت کانادا در حالی  هیات مستقلی 
برای بررسی سرنگونی هواپیما تشکیل 
داده که دولــت اوکراین نیز تصریح 
کرده اگر ایران همکاری های الزم را به 
خرج ندهد، مسیر مشابهی در پیش 

می گیرد.
تاکنون شش نفر در ایران در ارتباط 
با حمله موشکی به پرواز 752 متهم 
شده اند اما ایران جزئیات بیشتری را 
در این رابطه منتشــر نکرده و هیچ 
 کس نمی داند این افراد چه کســانی 
هستند؟ سطح مسئولیت آن ها چقدر 
اســت؟ از چه مدارکــی علیه آن ها 
استفاده می شود و روند قضایی دقیق 
که در آن گناهکار بودن یا بی گناهی 
آن ها تعیین می شــود نیز نامشخص 

است.
طی هفته گذشته، مارک گارنو وزیر 
حمل ونقل کانادا از کشورهای جهان 
خواست بیانیه تعهد آسمان های امن 
پیشنهاد شده توســط کانادا را تایید 
کنند. این تالش بــرای جلب  توجه 
کشورها به  منظور کاهش خطر پرواز 
هواپیماها بر فــراز مناطق درگیری 
است. ایاالت  متحده، آلمان، اوکراین، 
ژاپــن، انگلیس و جمهــوری کره از 
جمله کشورهایی هستند که تاکنون 

این طرح را امضا کرده اند.
در خاتمه گفتنی است اعضای خانواده 
قربانیان این پرواز در کانادا که بعد از 
کشته شدن عزیزانشان در سرنگونی 
پرواز 752، دولت ایران را موردانتقاد 
قــرار داده اند، از ســوی دولت تهران 

مورد تهدید و ارعاب قرارگرفته اند.
رالف گدال در گزارش خود از پلیس و 
آژانس های امنیت ملی کانادا می خواهد 

فرانسوا فیلیپ شــامپاین، وزیر امور خارجه کانادا روز سه شنبه  در گفتگو با خبرنگار سی.بی.سی از عدم اعتماد به ایران در 
رسیدگی به پرونده ساقط شدن هواپیمای اوکراینی خبر داد و به صراحت اذعان کرد که دلیل ایران مبنی بر »خطای انسانی« را 

باور ندارد. او همچنین گفت در خصوص تحقیقات سقوط پرواز 752 هیچ سخنی از طرف حکومت ایران را قبول ندارد.

تا در مورد هرگونه تهدید و آزار و اذیت 
علیه شهروندان کانادا تحقیق کنند و 
می گویــد تهدیدکنندگان باید تحت 

پیگرد قانونی قرار گیرند.
گزارش وی همچنین حاوی لیستی 
از توصیه هــا در مــورد چگونگــی 
پاســخگویی کانادا به خسارات جانی 
گســترده مانند پرواز 752 در آینده 
است. این موارد عبارت اند از: قرار دادن 
نیازهای خانواده ها در اولویت، مبارزه 
با اطالعات غلط از طریق سازماندهی 
پاسخ و واکنش ســریع، جمع آوری 
حقایــق مربوط به رویــداد در زمان 
مناسب، ارائه خدمات مشاوره استرس 
پس از ســانحه و ارائه تسهیالت به 

خانواده قربانیان.

کیهــان لندن-  »کیهــان لندن« از 
طریق منابع آگاه مطلع شد که چند 
ماه پیش یک فایل صوتی در ارتباط 
با »عمدی بودن« سرنگونی هواپیما 
در اختیار دادستان کانادا و نهادهای 
امنیتی این کشور گذاشته شده است. 
این فایل صوتی مربوط به جلســه ای 
اســت در تهران در شــب فاجعه که 
در آن مقامــات نظامــی و امنیتــی 
بلندپایه برای شلیک به »پرواز 752« 
تصمیم گیــری می کننــد و به تایید 

باالترین مقام های حکومتی می رسد.
 شاهین مقدم ساکن کانادا که همسر 
و فرزنــدش از جانباختــگان حمله 
موشکی سپاه به »پرواز 752« هستند 
به کیهان لندن می گوید یک روز پیش 
از انتشار این گزارش با فرانسوا فیلیپ 
شــامپین وزیر خارجه کانادا دیدار و 
در مورد مسائل مهمی صحبت کرده 

است.
مقــدم می گوید، یک شــب قبل از 
ســرنگونی هواپیمــا در »بیت علی 
خامنه ای« جلسه ای تشکیل می شود 
که فایل صوتی آن به دستش رسیده 
است. به گفته او »در این جلسه افراد 
زیادی حضور دارند که اســامی تمام 
آنهــا را داریم و اکنون می دانیم طرح 
شــلیک به هواپیما به پیشنهاد چه 
کسی بوده و چه کســی آن را تایید 
کرده و می دانیم چه کسی در نهایت 

گفته این اقدام »به صالح« است.«
یک نفر که در آن جلسه حاضر بوده 
و صداها را ضبط کــرده بود چندی 
پیش فایل صوتی را به دست خانواده 

قربانیان در کانادا رسانده است.
در آن جلســه حتی مشــخص شده 
از میان ســه هواپیمایی کــه در آن 
ســاعت ها پرواز دارند بــه کدامیک 

شلیک شود!
یادآوری می شــود که پس از کشته 
شدن قاسم ســلیمانی فرمانده سپاه 
قدس و مهدی المهنــدس فرمانده 
حشدالشــعبی که در حمله پهپادی 
آمریکا در حوالی فرودگاه بغداد کشته 

ادامه در صفحه 1۸شدند، 
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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.

افشاگری دروغین 
درباره مدیریت بحران کرونا در دولت ترودو

چند هفته پیش یک خبر دروغین که 
سرمنشاء آن کانادا بود به سرعت به 
کشورهای مختلف از فرانسه، ایتالیا و 
اسپانیا گرفته تا فیلیپین راه پیدا کرد 
و میلیون ها نفر از آن مطلع شــدند. 
همه چیز از یک ایمیل خیلی ســاده 
شروع شد که برای طرفداران نظریه 
توطئه در غرب کانادا ارسال شده بود 
اما در بحبوحه پاندمی کرونا خیلی زود 
به خبری تبدیل شد که اقیانوس ها را 
درنوردید و به اروپا و حتی آسیا رسید. 
به نظر می رسد پشت انتشار گسترده 
و سریع این خبر دروغین، تالش های 

هماهنگی صورت گرفته است.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، ماجرا زمانی شروع شد که ۱۴ 

اکتبر یک وبــالگ کانادایی مقاله ای 
با این عنوان منتشــر کرد: »آیا این 
برمالکننده طرح  اطالعاتی،  نشــت 
عجیب وغریب ترودو در رابطه با بحران 
کرونا در ســال 202۱ است؟ قضاوت 
با خودتــان.« این مقالــه به ایمیلی 
اشاره می کرد که LPC_leaker که 
خود را یک افشــاگر در داخل حزب 
لیبرال کانادا معرفی می کرد، دریافت 
کرده بود. این افشاگر به زبان انگلیسی 
نوشته بود: »می خواهم اطالعات بسیار 
مهمی به شما بدهم. من عضو کمیته 
حزب لیبرال کانادا و عضو چند کمیته 
دیگر هســتم و اطالعاتی که دارم از 
کمیته برنامه ریــزی راهبردی تحت 
سرپرســتی دفتر نخســت وزیری به 

دستم رسیده است.«
افشاگر قالبی به نقشــه راهی اشاره 
می کرد که دولت ترودو قصد اجرای 
آن را طــی ماه هــای آینــده دارد: 
»قرنطینــه کامل، اســتقرار ارتش، 
کووید2۱،  جدیــد  ویــروس  ظهور 
اردوگاه های  اجباری،  واکسیناسیون 
و  قرنطینــه  مخالفــان  نگهــداری 
واکسیناسیون. این طرح کانادا را در 

آینده ای تاریک فرو خواهد برد.«
چند رسانه هشدار این افشاگر قالبی 
را تکذیب کردند اما کار از کار گذشته 
بود چــرا که افشــاگری دروغین به 
شبکه های اجتماعی راه پیدا کرده و 
حتی به زبان فرانســه ترجمه شده و 

به سرعت در جهان منتشر شده بود.

جاگمیت سینگ: بازپرداخت کمک هزینه های اضطراری باید متوقف شوند

از  برخــی  فراخــوان  علی رغــم 
سیاســتمداران برای لغو بازپرداخت 
کمک هزینه های اضطراری، یک مقام 
دولت فــدرال به صراحت اعالم کرده 
 )CRA( است که آژانس درآمد کانادا

برنامه ای در این راستا ندارد.
»کارال کوالترو«، وزیر استخدام تأیید 
کرد که »آژانس درآمد کانادا« در حال 
بررســی برنامه های کمک هزینه های 
اضطراری است. وی با دشوار خواندن 
این فرآیند اضافه کــرد: »من مانند 
همیشه متعهد هستم که با برنامه ای 
مناسب برای بازپرداخت با شهروندان 

همکاری کنم.«
بــا این حال، کوالتــرو تأیید کرد که 
برای کانادایی هایی که باید بازپرداخت 
داشته باشند »بخشــودگی« در کار 
نخواهد بــود. وی در ادامه گفت که 
CRA بــه دنبــال راه هــای دیگری 
برای »بــه حداقل رســاندن تأثیر« 
برای کسانی اســت که احتماالً باید 
هزاران دالر بازپرداخت داشته باشند. 
این راه ها شــامل ارائه زمان بیشتر به 
متقاضیان بــرای بازگرداندن پول و 
انعطاف پذیری بیشتر برای بازپرداخت 

است.
در حالی کــه آژانس بازپرداخت های 
کمک هزینه های اضطراری را تا قبل 
از ســال 202۱ اجباری نمی کند اما 
به کانادایی هایی که بدهکار هستند 
توصیه می کنند که قبل از یکم ژانویه 
آن را پــس دهند تا در مالیات بعدی 

آنها تأثیر نگذارد.
اظهارات وزیر استخدام درست چند 
روز قبــل از این بیان شــد که یک 
کانادایی فــاش کرد بیش از ۱۸ هزار 

دالر بدهی CERB و CRB دارد.
روز سه شــنبه، »آنامی پاول« رهبر 
حزب سبزها از دولت فدرال خواست 
فرآینــد بازپرداخت هــا را متوقــف 
کند. وی همچنین گفــت که روند 
درخواست باعث شد بسیاری از افراد 
در مورد واجد شرایط بودن خود گیج 

شوند.
»جاستین ترودو« قول داده است که 
در مورد بازگشــت مزایا با متقاضیان 

همکاری کند.
درحالی که   ،Narcity گــزارش بــه 
هــزاران نفر از مردم کشــور خود را 
کمک هزینه های  بازپرداخــت  برای 
اضطراری CERB آمــاده می کنند، 
جاگمیت سینگ، رهبر نیودموکرات ها 
از دولت فدرال خواسته است تا مردم 
را به دلیل سوءتفاهم های پیش آمده 

مجازات نکند.

وی عصر روز شنبه در یک توئیت به 
بررســی نگرانی هایی پرداخت که بر 
اساس آن برخی از افراد ممکن است 
مجبور شوند هزاران دالر را به دولت 
بازگردانند زیرا مشخص شــده است 
که آن ها صالحیت دریافت این پول 
را نداشــته اند. وی در پیام خود اعالم 
کرد: این اشتباه لیبرال ها بوده و آن ها 
باید اعتراف کنند که اشــتباه کردند. 
مجازات افرادی که با حسن نیت اقدام 
کرده و در تالش اند تا نیازهای زندگی 
خــود را طی همه گیری کرونا تأمین 

کنند، متوقف کنید.
موضع گیری وی احتماالً به نامه هایی 
 )CRA( آژانــس درآمد کانــادا که 
برای برخی شــهروندان ارسال کرده 
و مشخص شــد آن ها باید مبالغی را 

بازپرداخت کنند، اشاره دارد.
متقاضیانی که از آن ها خواسته شده 
مبالغ کمک هزینه اضطراری کانادا، 
CERB را پس دهند، شامل افرادی 
هســتند کــه ممکن اســت به طور 
تصادفی پرداختــی مضاعف دریافت 
کرده باشــند و همچنین افرادی که 
هنگام ثبت نــام برای دریافت کمک، 
معیارهای واجد شرایط بودن را اشتباه 

درک کرده اند.
گفتنی اســت این درخواست توسط 
رهبران دیگر احزاب نیز پشــتیبانی 
شــده و در اوایل این هفتــه، آنامی 
پل، رهبر حزب سبز گفت که برنامه 
کمک هزینه اضطراری کانادا بسیاری 
از مردم را در مــورد صالحیت خود 
گیج کرده و درخواست از آن ها برای 
بازپرداخت این مبالــغ، فاقد عقل و 

منطق بوده و ناعادالنه است.
درحالی کــه دولت فــدرال قول داده 
اســت از افرادی که با حســن نیت 
درخواســت کرده اند، جریمه دریافت 

آژانس درآمد کانادا 
بازپرداخت کمک هزینه های اضطراری  را لغو نمی کند

هیچ  می گویند  مقامات  نمی شــود، 
بازپرداخت های  لغــو  برای  برنامه ای 

CERB وجود ندارد.
البتــه بازپرداخت ها پیش از ســال 
202۱ اجــرا نمی شــوند، اما آژانس 

درآمد کانادا توصیه می کند که بهتر 
است هرگونه بدهی معوق CERB را 
پیش از ۳۱ دسامبر پرداخت کنید تا 
این امر در مالیات شما در سال آینده 

تأثیر نگذارد.

ایرونیا- اداره مالیات کانادا  گفت ۴۴۱ 
هزار نامه هشدار برای افرادی ارسال 
کرده که ممکن اســت واجد شرایط 
کمک هــای مالی اضطــراری کانادا 
نبودند ولی کمک های 2000 دالری 

را دریافت کرده اند. 
ســخنگوی اداره مالیات کانادا از این 
نامه ها به عنوان »نامه های آموزشی« 
یاد کرد که برای کسانی ارسال شده 
که به گفته آژانس »قادر به تأیید … 
اشــتغال و/ یا درآمد خود اشــتغالی 
حداقل 5000 دالر در سال 20۱۹ یا 
۱2 ماه قبل از تاریخ درخواســت آنها 
نبوده اند«؛ مــواردی که از معیارهای 
اصلی برنامه کمــک مالی اضطراری 

بوده است. 
شکل جدید ارائه شــده توسط اداره 
مالیــات کانــادا نشــان می دهد که 
این مشــکل چقدر گســترده است. 
طبق آمارهای فــدرال ، ۸.۹ میلیون 
کانادایی متقاضی CERB شــده اند. 
کــه یعنی نزدیــک بــه 5 درصد از 
متقاضیان نامه هایی دریافت کرده اند 
که می گویند آنها ممکن است واجد 

صدور ۴۴۱ هزار اخطاریه برای 
گیرندگان کمک های اضطراری دولت

شرایط نباشند و مجبورند کمک های 
دریافتی را برگردانند. 

بسیاری از آنهایی که از این امر تحت 
تاثیر قرار می گیرند اظهار کردند دولت 
فدرال تاکنــون تعیین نکرده بود که 
نحوه محاسبه مبلغ 5000 دالر چگونه 
 CERB اســت. برخی هم به برنامه
اشاره می کنند که در آن سوال شده 
آیا فرد »حداقل 5000 دالر )قبل از 
کسر مالیات( در ۱2 ماه گذشته« یا 
در سال 20۱۹ دریافت کرده است… 
اما اشاره روشنی به کسر هزینه ندارد.

اداره مالیات کانــادا در ای میل هایی 
برای سی.بی.ســی نیوز ارسال کرده 
می گویــد درآمد به وضوح روشــن 

تعریف شده است. 
سخنگوی اداره مالیات کانادا هم اوایل 
این ماه به سی بی سی نیوز گفته بود از 
نظر آنها درآمد خود اشتغالی به معنی 
درآمد خالص قبل از مالیات اســت 
)درآمد ناخالص منهای هزینه ها(. این 
با نحوه محاسبه درآمد خوداشتغالی با 
نظر اداره مالیات کانادا مطابقت دارد. 

اداره مالیــات کانــادا در عین حال 
یادآوری کرده دریافــت نامه به این 
معنی نیست که همه آنهایی که آن 
را دریافت می کنند باید کمک مالی 
دریافت شده را بازپرداخت کنند. بلکه 
به دریافت کننــدگان نامه ها توصیه 
شــده اظهارنامه مالیاتی سال 2020 
خود را تکمیل کنند تا به اداره مالیات 
کانادا کمک شود تا بتوانند مزایایی را 
که شامل حال آنها می شود به درستی 

بررسی کنند. 
در نامه قید شــده افرادی که بدهی 
دارند تشویق می شوند تا ۳۱ دسامبر 
آن را بازپرداخــت کننــد. به گفته 
سخنگوی اداره مالیات کانادا این تاریخ 
زمانی برای بازپرداخت نیست بلکه به 

معنی تشکیل پرونده مالیاتی است.
این نامه ها افزون بر 2۱۳ هزار نامه ای 
که آژانس در ماه نوامبر ارســال کرد. 
در آن نامه ها به افرادی ارســال شده 
 Service بود که از طریق دو سرویس
Canada و CRA بــرای دریافــت 
کمــک مالی اضطراری درخواســت 
داده بودنــد و به آنها هشــدار داد که 
ممکن است مجبور به بازپرداخت آن 
شوند. گفته شده ممکن است برخی 

هر دو نامه را دریافت کرده باشند.
این موضوع در حالی است که برخی از 
کسانی که از آژانس درآمد کانادا نامه 
دریافت کرده اند می گویند این کمک 
را صرف نیازهای اساســی مانند مواد 
غذایی و اجاره خانه کرده و نگران این 
مسئله هستند که اگر از آن ها خواسته 

شود، نتوانند پول را پس دهند.
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احیای اقتصادی پساکرونا
 و ابهامات طرح دولت کانادا

ایو ژیرو Yves Giroux مدیر بودجه 
پارلمان کانادا معتقد است طرحی که 
دولت جاســتین ترودو برای احیای 
اقتصادی کانادا در دوره پساکرونا تهیه 
کرده، نامشــخص است و با توجه به 
سرمایه گذاری ها و هزینه های سنگین 
اتاوا برای مقابلــه با بحران کووید۱۹ 
این احتمال وجود دارد که لیبرال ها 
نتوانند به اهدافی که در زمینه احیای 
اقتصادی در دوره پســاکرونا تعیین 

کرده اند، دست یابند.
ژویر از این که دولــت لیبرال کانادا 
در طــرح احیای اقتصــادی یکصد 
میلیارد دالری خود بــرای خروج از 
پاندمی کرونا و احیای اقتصادی کشور 
شــفافیت الزم را به خرج نداده، ابراز 

تاسف کرده است.
کریســتیا فریلند، وزیر دارایی کانادا 
ماه گذشــته طرحی را ارائه کرد که 
لیبرال ها در اتاوا از آن به عنوان »طرح 
کمک به اقتصاد کشور برای رهایی از 
فشار بحران پاندمی« یاد کرده اند. در 
این طرح هزینه  ها و سرمایه گذاری های 
مختلف طی سه سال آینده به منظور 
ایجاد یک اقتصاد ســبزتر و فراگیرتر 

پیش بینی شده است.
اما طرح احیای اقتصادی دولت ترودو 
واکنش هــای مختلفــی را در میان 
موافقان و مخالفان دولت برانگیخته و 
در این میان مدیر بودجه پارلمان آن 
را نامشخص و غیرشفاف توصیف کرده 
و تاکیــد کرده اســت: »من هیچ گاه 
اختصاص چنین مبالغ چشــمگیری 
را در یک دوره زمانی ســه ساله آن 
هم بدون تعیین حــدود و چارچوب 

مشخص شاهد نبوده ام.«
ایو ژیــرو تاکید کرد  : »از طرح احیای 
اقتصــادی دولــت لیبــرال در دوره 
پساکرونا به شدت متعجب شدم چرا 
که معتقدم این طرح تــرودو و وزیر 
دارایی اش را با البی گری ها، فشارها و 
چانه زنیهای زیادی روبرو خواهد کرد و 
سیلی از انتقادات و انتظارات را متوجه 

وزیر دارایی خواهد کرد  .«
با این حال به رغم انتقاد مدیر بودجه 
پارلمان، دولت ترودو تاکید کرده است 
که در حال حاضر جزییات بیشتری 
درباره طرح احیای اقتصادی کشــور   
نمی تواند ارائه کند چرا که تخصیص 
اعتبارات در نظر گرفته شــده در این 
طرح و اســتفاده از آنها زمانی میسر 
خواهد شــد که کانادا پاندمی کرونا 
را کامال مهار کرده باشــد و شــرایط 
مناســبی برای ســرمایه گذاری های 
جدید در کشــور به منظــور ایجاد 
مشاغل و ازسرگیری رشد اقتصادی 

مهیا شده باشد.
جاســتین ترودو نیــز در واکنش به 
انتقادات در خصوص عدم شــفافیت 
طرح احیای اقتصادی تاکید کرده که 
با توجه به استمرار بحران بهداشتی و 
شرایط دشوار اقتصادی کار ناپخته ای 
اســت که بخواهیم برای خود اهداف 
بودجه جدیــد تعیین کنیم و میدان 
عمل خود را به آن محدود نماییم.  او 
ضمن دفاع از ابعاد گسترده بی سابقه 
کمک های فدرال به کسب و کارها و 
خانواده  ها تاکید کرد که دولت معتقد 
اســت کمک های ناکافی آثار زیانبار 
به مراتب بیشــتری برای شرکت ها و 

مشاغل به همراه خواهد داشت.
 Katherine کاپلینســکاس کاترین 
وزارت  ســخنگوی   Cuplinskas
دارایی کانادا اعالم کــرد با توجه به 
ابهامات مرتبط با همه گیری کرونا و 

احتماالت مختلف درباره ازسرگیری 
رشــد اقتصادی کشــور، هیچکس   
نمی تواند به درستی پیش بینی کند 
که احیای اقتصادی کشور چه روندی 
را دنبال خواهد کرد و هزینه هایی که 
دولت در حال حاضر به منظور کمک 
به اقتصاد، حفظ مشــاغل، حمایت 
از کســب و کارها و خانواده  ها انجام   

می دهد، چه زمان باید کاهش یابد.
با این حال مدیــر بودجه پارلمان به 
طور تلویحی اعالم کرد که اگر دولت 
لیبرال با تهیه این طرح مالی سنگین 
قصد کمک کردن به اقتصاد کشور و 
بازگرداندن نمایانگرهای اقتصادی به 
ســطح پیش از بحران کرونا را دارد، 
ممکن اســت در تحقق اهداف خود 

ناکام بمانند.
دولت فدرال اعــالم کرده که اجرای 
طرح های مالی حمایتی تا زمانی که 
شــاخص های مربوط به بازار اشتغال 
از حالت قرمز کنونی خارج نشده اند، 
ادامه خواهد یافــت. با این که دولت 
ترودو اهداف مشخصی را در رابطه با 
نمایانگرهای اقتصادی منتشر نکرده، 
امــا منظور اتاوا از بیــان این مطلب، 
احیای مشــاغل از دست رفته، ایجاد 
مشاغل جدید و کاهش نرخ بیکاری 

است.
ایو ژیرو پیش بینی کرده که هر یک 
از این نمایانگرهــای اقتصادی زودتر 
از هجده ماه دیگر به ســطح پیش از 
بحران پاندمی باز نخواهند گشــت و 
این بدین معناست که گستردگی و 
جدول زمانی تدابیر تشویقی بودجه 
که دولت بــرای احیــای اقتصادی 
برنامه ریزی کرده اســت، احتماال با 
شــرایط موجود جور در نخواهد آمد 
و اهداف مــد نظر لیبرال ها را محقق 

نخواهد کرد.

کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کانادا ماه گذشته اعالم کرد لیبرال ها طرحی تهیه 
کرده اند تا به کمک آن اقتصاد کانادا بتواند از زیر فشار پاندمی کرونا دوباره کمر راست کند

ایــو ژیرو تاکیــد کرد  : »بــه عبارت 
صحیح تر باید گفت که دولت بسیار 
بسیار دیر وارد عمل شده است و بهتر 
بود که کمتر هزینه کند اما به مراتب 

زودتر از این دست به کار شود  .«
مدیر بودجه پارلمــان در عین حال 
تصریح کــرد که اگر هــدف دولت 
لیبرال از این هزینه ها، ایجاد تغییرات 
ســاختاری در اقتصاد کشــور است، 

قضیه فرق   می کند.
لیبرال ها اعالم کرده اند که با استفاده از 
طرح احیای اقتصادی تالش   می کنند 
تکانــی واقعی به برخــی بخش های 
اقتصاد کشــور بدهند. به گفته آنها، 
دولت ترودو برای تحقق این امر قصد 
دارد یک رشته تدابیر برای مقابله موثر 
با تغییرات آب و هوایی، تقویت صنعت 
داروســازی و مهندســی پزشکی به 
منظور تولید واکسن و داروهای مورد 

نیاز در داخل کشور و همچنین ایجاد 
یک سیستم ملی نگهداری و حفاظت 

از کودکان به اجرا گذارد.
در حالی که دولت ترودو تاکید کرده 
آماده است به حمایت های مالی خود 
از شهروندان و شــرکت هایی که به 
شــدت تحت تاثیر بحران کرونا قرار 
گرفته اند، ادامه دهــد، مدیر بودجه 
پارلمان درباره پیامدهای احتمالی این 
تدابیر بر وضعیت آتی بودجه کشــور 

ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس ارزیابی  هایی که مدیر بودجه 
پارلمان کانادا انجام داده است، کسری 
بودجه فــدرال  امســال تحت تاثیر 
برنامه های  پیامدهای بحران کرونا و 
حمایتی و جبرانی که دولت ترودو در 
قبال کسب و کارها و خانواده  ها به اجرا 
گذاشته است، احتماال به حدود ۳۳0 
میلیارد دالر خواهد رسید و بدهی های 

خالص کشور نیز  که در حال حاضر 
72۱ میلیارد دالر است از هزار میلیارد 
دالر نیــز فراتر خواهــد رفت. طبق 
ارزیابی های تیم کارشناســی بودجه 
تحت هدایت ایــو ژیرو، روند افزایش 
کسری بودجه دولت فدرال کانادا در 
سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت 
و احتماال تا پنج سال دیگر بدهی های 
دولت فدرال احتماال به رقم سرســام 
آور ۱۳00 میلیارد دالر خواهد رسید.

ایو ژیرو معتقد است که در خصوص 
طرح های حمایتــی درازمدت دولت 
لیبرال از جمله طــرح بیمه بیکاری 
ابهامات و سواالت زیادی مطرح است. 
به گفته ژیرو طرح دولت در این زمینه 
که طبق اعالم مقامات اتاوا قرار است 
تا پایان سال 2022 ادامه داشته باشد، 
تا سال 202۴  کسری بودجه سنگین 
52 میلیارد دالری در حســاب های 

عملیاتی بیمه بیکاری روی دســت 
دولت فدرال خواهد گذاشت.

امــا خانم کریســتیا فریلنــد برای 
اطمینان بخشیدن به افرادی مثل ایو 
ژیرو که نگران آینده وضعیت بودجه 
و غیرقابل مهار شــدن دیون دولتی 
هســتند، در نشســت اتاق بازرگانی 
منطقی  ضمن  مونترال  کالن شــهر 
دانســتن حمایت دولت از کارگران و 
کســب و کارهای آسیب دیده بر اثر 
کرونا تاکید کرد  : »چک سفید امضا یا 
حمایت مالی مفتی به کسی   نمی دهیم 
ضمن این که رویکرد گسترده ای که 
مــا در زمینه بودجه به منظور مقابله 
بــا کروناویروس اتخاذ کرده ایم، تا ابد 
ادامه نخواهد داشــت. این رویکرد نه 
تنها موقتی است بلکه محدودیت های 
خاص خود را دارد. یک دولت معقول 
و محتاط به جای این که منتظر بماند 
تا نیروهای خارجی فعال در بازارهای 
سرمایه بین المللی اراده خود را به آن 
دولت تحمیل کننــد، برای خودش 
ایجاد    و محدودیت هایی  چارچــوب 

می کند  .«
فریلنــد ضمــن خــودداری از ارائه 
توضیحــات بیشــتر دربــاره ایــن 
محدودیت ها، تصریح کرد هنوز خیلی 
زود است که بخواهیم از توقف یا حتی 

کاهش هزینه  ها سخن بگوییم.
»امروز در دنیایی زندگی   می کنیم که 
خطرات کم تحرکی و انفعال مالی از 
خطر سرمایه گذاری زیاد و هزینه های 
باال  به مراتب بیشتر است. اگر امروز 
کمتــر هزینه کنیم شــاید در آینده 
مجبور شــویم هزینه های به مراتب 
را متحمل شــویم.«  ســنگین تری 

)کریستیا فریلند وزیر دارایی(
وزیر دارایی کانادا با تاکید بر این که 
نگرانی های منتقدان و شــهروندان را 
درک   می کند، به همه اطمینان خاطر 
داد که »دولــت برای اجرای تدابیر و 
برنامه هایــی که در راســتای احیای 
اقتصــاد پس از پاندمی کرونا مد نظر 
قرار داده است، منابع و ابزارهای الزم 
را در اختیــار دارد«. فریلنــد معتقد 
است که کانادا در شرایطی با بحران 
کووید۱۹ مواجه شــده کــه از نظر 
مالی در موقعیت بسیار محکمی قرار 
داشــته است و نرخ بهره بسیار پائین 
که میدان عمل دولت را برای اجرای 
برنامه هایش باز نگه   می دارد، شاهد 

خوبی بر این مدعاست.
عالوه بر اینهــا، مدیر بودجه پارلمان 
همچنین از این موضوع ابراز نگرانی 
کــرده که طرح هایی ارائه شــده که 
هدف از آن افزایــش بیش از پنجاه 
درصدی امکان استقراض وزیر دارایی 
به نــام دولت فدرال اســت. یکی از 
مواردی کــه این مســئله   می تواند 
در مورد آن به اجرا گذاشــته شــود، 
همین برنامه یکصــد میلیارد دالری 
هزینه های تخصیص نیافته و تعیین 
نشده ای اســت که دولت به منظور 

احیای اقتصادی ارائه کرده است.
وزیر دارایی کانادا در نشست کمیته 
دارایی مجلس عوام از این ابتکار دفاع 
کــرد و آن را تدبیــری احتیاط آمیز 
دانست. به گفته خانم فریلند هدف از 
این کار این است که دولت فدرال برای 
مقابله با پیامدهای بحران همه گیری 
کرونا در مواقع مقتضی انعطاف الزم 
را داشته باشد. او در عین حال تصریح 

کرد که دولت قصد استقراض ندارد.
 Pierre Poilievre اما پییر پوآلیئور
سخنگوی حزب محافظه کار کانادا در 
امور دارایی در پاسخ به اظهارات خانم 
فریلند تاکید کرد اگر لیبرال ها واقعا به 
این پول نیاز ندارند، پس چه ضرورتی 
دارد که بخواهند سقف استقراض را 

باال ببرند.
منبع رادیو کانادا
ترجمه از نگین پرورنده )هفته(

خانواده های کانادایی ۱۷۱ درصد بدهکار هستند
پرژن میرور- خانواده های کانادایی بر 
اساس آخرین آمار منتشر شده توسط 
اداره آمــار کانادا به ازای هر یک دالر 
درآمد قابل مصرف خود، یک دالر و 

7۱ سنت بدهکار هستند.
بر اساس اعالم اداره آمار کانادا، نسبت 
 Debt( کانادایی  خانوارهــای  بدهی 
Ratio( که درصــدی از درآمد قابل 
مصرف آنها اســت، در سه ماهه سوم 
ســال جاری میالدی به رقم ۱70٫7 
درصد رسیده است. این نسبت بدهی 
در سه ماهه دوم امسال ۱62،۸ درصد 
بود. میزان بدهی خانواده های کانادایی 
اغلب به عنوان یک عالمت خطر برای 
اقتصاد کانادا توسط بانک مرکزی این 

کشور شناخته می شود. 
این نسبت بدهی تقریباً ۱7۱ درصدی 
هنوز در مقایسه با نسبت بدهی مردم 
کانادا در سه ماهه پایانی سال 20۱۹ 
که ۱۸۱ درصد یا به عبارتی ۱ دالر و 
۸۱ سنت بدهی به ازای هر یک دالر 

درآمد قابل مصرف بود کمتر است.
اداره آمار کانادا همچنین اعالم کرده 
اســت در حالیکه بدهــی بازارهای 
اعتبــاری در ســه ماهه ســوم ۱،6 
درصد افزایش داشــته است، درآمد 
قابل مصرف خانوارهای کانادایی ۳،۱ 
درصد کاهش پیدا کرده و این اتفاقات 
در حالی رخ می دهد که اقتصاد کانادا 
ســعی در بازیابی شغل های از دست 

رفته در بحــران همه گیری ویروس 
کرونا را دارد.

همچنین اداره آمار کانادا اعالم کرده 
اســت که مجموع میــزان پس انداز 
خانواده های کانادایی در سه ماهه سوم 
امسال در حد 56،۸ میلیارد دالر باقی 
مانده و همچنان از رقم ۹0،۱ میلیارد 

دالر در سه ماهه دوم پایین تر است.
بر اســاس اطالعات اداره آمار کانادا، 
به دلیل کاهش قابل توجه نرخ بهره 
وام های مســکن، میزان دریافت وام 
مســکن و ســرمایه گذاری در بازار 
مســکن کانادا به شدت افزایش پیدا 

کرده است.

سنیا بوشــمنیوا، اقتصاددان تی دی 
بانک در همین زمینه به شبکه خبری 
ســی بی سی گفته اســت که روند 
هزینه  کرد، بدهی و پس انداز در اوایل 
دوران همه گیری حالت کاهشی پیدا 
کرد و به نظر می رســد که دوباره در 

حال تغییر جهت است.
وی ادامــه داده اســت: “ در ســه 
ماهه دوم تعطیلی اقتصــاد و ایجاد 
محدودیت هــای کرونایــی همراه با 
حمایت های مالی گســترده دولت و 
به تعوبق انداختن پرداخت اجاره ها و 
بدهی های بانکی به طور قابل توجهی 
باعث انحراف بسیاری از شاخص های 

مالی از مسیر عادی خود شد.“
این اقتصاددان همچنین اضافه کرده 
اســت: “ با این وجود، با عادی شدن 
وضعیت اشتغال و پایان یافتن مهلت 
تعویق پرداخت بدهی ها شــاهد آغاز 
روند بازگشــت این مسیر هستیم به 
صورتی که نســبت بدهی و بدهی به 
درآمد خانواده های کانادایی در حال 

حرکت به سمت باال می باشند.“
در همین حال، با اینکه میزان اشتغال 
در ســطح ۳،7 درصد در ســه ماهه 
سوم رسیده اســت، اما برای کاهش 
تاثیر گذاری پایان حمایت های مالی 
دولت کافی نیست، چراکه بر اساس 
گزارش اداره آمار کانادا در همین بازه 
زمانی سه ماهه، میزان پرداخت بیمه 
بیکاری نزدیک به 50 درصد کاهش 
یافته است. اداره آمار کانادا در گزارش 
اخیر خود اضافه کرده است که میزان 
مجموع دارایی خالــص خانواده های 
کانادایی یک دهم درصد کاهش یافته 
و در سه ماهه سوم سال جاری به رقم 

۱0،6۱ تریلیون دالر رسیده است.
سنیا بوشــمنیوا اقتصاددان تی دی 
بانک در ادامه صحبت های خود گفته 
است: “ توزیع ثروت در میان گروه های 
درآمدی جامعه به طور بسیار ناعادالنه 
بوده و در نتیجه، رشد در میزان ثروت 
به طور نامتناســبی باعث بهتر شدن 
وضعیت مالی کانادایی های ثروتمند 

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود
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Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until January 8, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE
THIS MONTH
See our website
for more deals!

دولت فدرال در صورت بروز عوارض جانبی واکسن کووید ۱9 به افراد غرامت پرداخت می کند

 آیا کارفرمایان کانادایی می توانند واکسن کووید۱9 را
 برای کارکنان شان اجباری کنند؟

از آنجــا کــه کانادایی هــا در انتظار 
رســیدن اولیــن ســری از دوزهای 
واکسن کووید۱۹ هستند، کارفرمایان 
و رهبران اســتانی با این سوال دست 
بــه گریبانند که آیا بــرای اطمینان 
از بازگشــت بــه زندگــی عــادی، 

واکسیناسیون کرونا اجباری است؟
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، بر 
اســاس نظرســنجی اخیــر، اقلیت 
قابل توجهــی از کانادایی ها – حدود 
۱۸ درصــد از شــرکت کنندگان در 
این نظرســنجی – گفته انــد که از 

واکسیناسیون امتناع می ورزند.
اما در غیاب مصوبات استانی، اکنون 
برخی از کارفرمایان به دنبال نظرات 
حقوقی در مورد این هســتند که آیا 
می توانند قبل از اجازه ورود به محل 
کار خود، واکسینه شدن کارمندان و 

مشتریان را درخواست کنند یا نه؟
انگلســتان، جایی کــه مقامات  در 
بهداشتی واکسیناسیون مردم را از روز 
سه شنبه آغاز کردند، برخی از کافه ها، 
مکان های  و  رســتوران ها  سینماها، 
کنســرت، قبالً برنامه هایــی را برای 
درخواست اثبات واکسیناسیون پیش 

بینی کرده اند.
در کانــادا نیز صحبــت از “گواهی 

واکسن” و سوابق سالمتی فرد است.
نینا گوپتا، وکیل کارگری در گاولینگز 
در واترلــوی انتاریو گفت: »این هفته 
نیمــی از تماس هــای تلفنــی ما از 
شــرکت هایی بود که می خواســتند 
بدانند کارگران تا چه اندازه مجبور به 

واکسن زدن هستند«.
وی این مســئله را پیچیده خواند و 
افزود: »هرگز در قانون پاسخ مثبت/

منفــی به آن داده نشــده، به همین 
دلیل مردم از وکال نا امید شــده اند. 
من فکر نمی کنم که مسائل حقوقی 
اصاًل  کرونا  اجباری  واکسیناســیون 

ساده باشد«.
گوپتا اظهار داشــت: »یــک مأمور 
بهداشــت اســتان یا یــک مرجع 
بهداشــت عمومی محلی می توانند 
یک واکسیناسیون را شبیه آنچه در 
حال حاضر برای ماسک ها در بسیاری 
از حوزه هــای قضایی وجود دارد اجرا 

کنند«.
وی با بیان اینکه این مسئولیت نباید 
به عهده کارفرمایان باشــد بیان کرد: 
»مسئولیت اقدامات بهداشت عمومی 
را همان جایی که متعلق به آن است، 
بر عهده دارد، که مربوط به بهداشت 

عمومی است«.

پرژن میــرور- واکســن کووید-۱۹ 
ســاخت کمپانی داروســازی فایزر 
ســرانجام توســط مقامــات وزارت 
بهداشت کانادا تایید شد و قرار است از 
این هفته موج نخست واکسیناسیون 

در کانادا آغاز شود.
با این وجود، تایید این واکسن و آغاز 
روند واکسیناسیون با نگرانی و تردید 
در رابطه با اثــرات جانبی آن همراه 
شده اســت. در حالیکه اســتفاده از 
این واکسن توســط وزارت بهداشت 
کانادا به تایید رســیده، اما بروز چند 
مورد واکنش های حساسیت زا به این 
واکسن که به تازگی در بریتانیا اتفاق 
افتاده، باعث ایجــاد نگرانی در میان 

مردم شده است.
 )Bell’s palsy ( در همین حال، بروز
فلج بخشــی از عضــالت صورت که 
اغلب ناگهانی و موقتی است در میان 
افرادی کــه در آزمایش های بالینی 
واکســن کووید-۱۹ فایزر در آمریکا 
شرکت کرده بودند نیز گزارش شده 

است.
بر اســاس نظرســنجی جدیدی که 
توســط رادیو کانــادا و موؤسســه 
پســوس صورت گرفــت، یک پنجم 
مردم کانادا درباره تزریق این واکسن 
دچار تردید هستند و بسیاری دیگر 
از افــراد ترجیح می دهند که پیش از 
انجام واکسیناسیون برای خود، منتظر 
انتشــار اخبار تاثیرات جانبی آن در 

باقی افراد باشند.
در اوایل هفته گذشته، واکسیناسیون 
بیماری کووید-۱۹ با واکسن ساخت 
کمپانی فایزر برای کادر درمانی و افراد 
ســالمند در بریتانیا آغاز شد. اما دو 
نفر از کادر درمانی که سابقه واکنش 
شدید آلرژیک داشتند پس از دریافت 
واکسن کووید-۱۹ دچار آنافیالکسی 
شدند. آنافیالکسی یک حمله ناگهانی 
تنفســی محدود یــا در برخی موارد 
افت فشار خون است که پس از قرار 

گرفتن در معرض ماده ای که فردی به 
آن حساسیت دارد اتفاق می افتد و در 
برخی موارد می تواند منجر به مرگ 

شود.
بر اســاس اعالم مقامات بهداشــتی 
بریتانیا هر دو نفر از کادر درمانی که 
حساســیت به واکسن داشتند تحت 
درمان قرار گرفته و حال عمومی آنها 

رو به بهبود است.
دکتر سوپریا شــارما، پزشک مشاور 
در وزارت بهداشــت کانادا می گوید 
که محققان در حال حاضر به دنبال 
پیدا کردن بخشی از ماده موجود در 
واکسن هستند که باعث بروز واکنش 

حساسیت  زا می شود.
دکتر شــارما توضیح داده اســت که 
بدن برخی افراد بــه برخی از مواد و 
عناصر تشکیل دهنده واکسن واکنش 
نشان می دهند که در حالت های دیگر 
به غیر از واکسن هم ممکن است این 
افراد بــه این گروه از مــواد واکنش 
بنابراین دانشمندان در  نشان دهند. 
حال تشــخیص این مواد حساسیت 
زا هســتند تا برای افرادی که سابقه 
واکنش آلرژیک به این مواد را دارند، 

واکسن جایگزین دیگری ارایه دهند.
در حــال حاضر مقامات بهداشــتی 
بریتانیا به افرادی که دارای سابقه بروز 

هشدار  هستند  آنافیالکسی  واکنش 
داده انــد که از انجام واکسیناســیون 
کوویــد-۱۹ خــودداری کننــد و با 

پزشک خود مشورت نمایند.

مقامات بهداشــتی کانــادا نیز هفته 
گذشــته اعالم کردند که از نزدیک 
در حال نظارت بر اوضاع هســتند تا 
بهترین روش انجام واکسیناســیون 

برای مردم را تعیین کنند. 
پتی هاجو وزیر بهداشت در بیانیه ای 
گفــت: »کانادایی هــا می تواننــد به 
اطمینان  واکســن  تایید  سیســتم 
داشته باشــند، اما اگر این اتفاق نادر 
رخ دهد که فردی واکنشی منفی به 
واکسن داشته باشد، با این برنامه قطعا  
اطمینان حاصل مــی کنیم که فرد 
حمایت مورد نیاز را دریافت می کند.«

تمــام داروها و واکســن ها می توانند 
منجر به شکل گیری عوارض جانبی 
در افراد شوند. عوارض رایج و خفیف 
شــامل تب و بدن درد می شــود که 
نشان می دهد سیســتم ایمنی بدن 
دارد طبــق برنامه فعال می شــود و 
تالش می کند مصــون بودن خود را 

تقویت کند.
در تضاد با این، دولت فدرال می گوید 

اینکه فردی عوارض جانبی  احتمال 
جدی تجربه کند »بسیار نادر و کمتر 
از یــک نفر در هر یــک میلیون نفر 

است.«
دولت فدرال کانــادا در حال تنظیم 
برنامه ای اســت که به هر فردی که 
دارای ســابقه بروز واکنش معکوس 
به واکسن از جمله واکسن کووید-۱۹ 

می باشد کمک نماید.
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
نیز هفته گذشته اعالم کرد: “ با اینکه 
به واکسن  احتمال واکنش معکوس 
بسیار کم است اما می خواهیم مطمئن 
شویم که مردم کانادا به حمایت های 
الزم بــه صورت عادالنه دسترســی 
دارند. واکسن کووید-۱۹ امن و مؤثر 

است.”
رییــس کمپانی فایزر کانــادا، کول 
پینو در هفته گذشــته گفت که در 
میان نزدیک به 22 هزار نفر شرکت 
کننده در آزمایش های بالینی واکسن 
کوویــد-۱۹ در کانــادا، فقط چهار 
مورد دچار بِلز پالســی یا همان فلج 
موقتی عضالت صورت شدند که این 
میزان بیش از انتظار ما در این تعداد 

جمعیت نیست.
وی در ادامه صحبت های خود گفت: 
“ من از وجود این نگرانی خرســندم، 
امــا در مجموع این امــر را بر عهده 
دانشــمندان می گذارم کــه به این 
اطالعات توجه نمایند. آنطور که من 
متوجه شــدم، آنها می گویند که این 
تعداد موارد واکنش معکوس در میان 
ایــن تعداد جمعیت مــورد آزمایش 
عادی اســت بنابرایــن از نظر آماری 

نمی تواند باعث ایجاد نگرانی شود.“
بر اســاس اعالم ســازمان غذا و دارو 
آمریکا: “ در حــال حاضر هیچگونه 
مبنای روشــنی برای نتیجه گیری 
وجود رابطه مشخص و معمول در این 

زمینه وجود ندارد.”
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درباره کارایی تست های سریع کووید۱9 تردیدهای جدی وجود دارد
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، اگر استان کبک در استفاده از 
تست های سریع غربالگری کووید۱۹ 
ارسالی دولت فدرال با تاخیر و تعلل 
عمل کرده، به این علت است که درباره 
کارایی آنها تردیدها و محدودیت هایی 
وجــود دارد. برخــی منابــع آگاه به 
رادیو کانادا اعالم کردند حساســیت 
این تســت ها در ردیابی کروناویروس 
جدید به اندازه  ای نیســت که بتوان 
روی نتیجه آنها بدون استناد به نتیجه 
یک آزمایش دیگر که در آزمایشــگاه 
انجام شده است، حســاب کرد. این 
منابع که از بیم سیاسی شدن موضوع 
ترجیح   می دهند هویت خود را پنهان 
نگه دارند، معتقدنــد احتمال نتایج 
منفی اشتباه این تست ها به اندازه  ای 
زیاد اســت که نمی توان صرفا به آنها 
استناد کرد و برای شناسایی بیماران 

به تنهایی از آنها استفاده کرد.
این منابع در عین حال   می گویند گر 
چه حساســیت و کارایی تست های 
سریع خیلی باال نیست اما آن قدرها 
هم بی فایده نیستند. در شرایط فعلی 
بهتر اســت که از این تســت ها در 
چارچوب هایی که توســط مسئوالن 
بهداشت و درمان تعیین شده است، 

استفاده شود.

 50 گاهی  سریع  تست های  کارآیی 
درصد بیشتر نیست

دولت فدرال دو نوع تست غربالگری 
سریع کووید۱۹ به کبک ارسال کرده 
است اما در خصوص استفاده از این هر 
دو تست، محدودیت ها و تردیدهای 

زیادی وجود دارد.

تست پانیبو Panbio در مقادیر باالیی 
به کبک ارســال شــده و مسئوالن 
استان اعالم کرده اند که ۱.2 میلیون 
از این تست ها را در اختیار دارند. گفته   
می شود تست پانیبو قادر نیست کد 
ژنتیکی ویروس را رمزگشــایی کند 
بلکه فقط   می تواند ملکول های موجود 
در سطح ویروس را رمزگشایی نماید. 
این نقیصه موجب شــده اســت که 
پانیبو احتماال نتواند 20 تا ۳0 درصد 
از مبتالیان به کووید۱۹ را شناسایی 
کند. برخی از مطالعات حتی نشــان 
داده اند که تست سریع پانیبو از هر دو 
مورد آلوده به ویروس کرونا فقط یکی 

را به درستی تشخیص داده است.
برای افزایش کارایی، توصیه   می شود 
که از تست پانیبو برای بیماران دارای 
عالیــم در هفــت روز اول بیمــاری 
استفاده شود چرا که پس از گذشت 
یک هفته، پانیبو دیگر قادر نخواهد بود 
عالیم بیماری را ردیابی کند و در اکثر 
موارد فقط   می تواند بار ویروسی باالی 
موجود در بدن بیمار را تشخیص دهد.
اطالعات کمی درباره تست های آنتی 
ژنیک مثل پانیبو در دسترس است با 
این حال   می دانیم که استفاده از این 
تست ها در آمریکا چندان موفقیت آمیز 
نبوده است. در نوادا نتایج خیلی از این 
تست ها به اشــتباه مثبت نشان داده 
شــد و بر عکس، نتایج این تست بر 
روی برخی از پرســنل کاخ سفید به 

اشتباه منفی درآمد.
کبک همچنین مقادیری تست های 
ســریع ID Now را نیز دریافت کرده 
اســت. گفته   می شــود حساسیت و 
قدرت ردیابی این تست بهتر از پانیبو 
است. طبق اسنادی که رادیو کانادا به 

آنها دســت یافته، ID Now بین ۹ تا 
25 درصد بیمــاران مبتال به کووید 
را شناســایی نکرده است. به همین 
علت توصیه   می شــود این تست نیز 
اساســا برای بیماران دارای عالیم در 
اولین روزهای ابتال به بیماری استفاده 
شود اما مشکل اصلی در خصوص این 

تست، روش استفاده از آن است.
با توجه به پیچیده بودن نحوه استفاده 
از تســت ID Now ، بــرای بــه کار 
گرفتن آن چندیــن اقدام احتیاطی 
باید رعایت شود. وسایل و سواب های 
مخصوصی برای استفاده صحیح از این 
تست الزم اســت. عالوه بر این، الزم 
اســت که این تست در همان مکانی 
که گرفته   می شــود و در عرض یک 
ساعت تجزیه و تحلیل شود. مشکل 
دیگری که وجود دارد این اســت که 

دســتگاه مخصوص تجزیه و تحلیل 
نتیجه تست ID Now فقط   می تواند 
نتایج ۴ تســت را طی یک ســاعت 
تجزیه و تحلیل کند و این مسئله با 
توجه به میزان باالی شیوع بیماری، 
یک محدودیت و یک نقص بزرگ در 
روند غربالگری سریع و انبوه محسوب   
می شود. برای افزایش ظرفیت تجزیه 
و تحلیل نتایج تست ها، الزم است که 
چندین دستگاه در محل غربالگری به 

کار گرفته شود.
با این همه تست ID Now به مراتب 
بهتر از پانیبو اســت اما دولت فدرال 
فقط 7۸ هزار عدد از این تســت ها را 
در اختیار کبک قرار داده اســت. قرار 
 ID است هفته های آینده از تست های
Now به طور آزمایشی در کبک و لوی 
Lévis استفاده شود. گفته   می شود در 

پاسخ به برخی سوال های رایج درباره واکسن کووید-۱9 
آیا پس از واکسن زدن باید همچنان ماسک بزنیم؟ 

پس از واکسن زدن، آیا باز هم باید 
ماسک زد و فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت کرد؟ 
دکتر زین چاگال، دانشــیار پزشکی 
دانشگاه مک مستر و پزشک بیماری 
عفونی در همیلتون، اونتاریو در پاسخ 
به این دلیل گفت: بله ، در کوتاه مدت 

به دو دلیل باید این کار را بکند.
چنیــن  طــی  در   ، اینکــه  اول 
واکسیناسیون بزرگی، همه هم زمان 
واکسینه نمی شــوند. بعضی از افراد 
واکسینه می شوند در حالی که دیگران 
هنوز منتظر هستند و باید با استفاده 
از ماســک، فاصله گیــری فیزیکی، 
شســتن مکرر دست و دیگر اقدامات 

ایمنی از آنها حفاظت شود.
چاگال افزود: »عالوه بر این، هنوز طول 
می کشد تا واکنش ایمنی در بدن در 

عمل ایجاد و شروع شود.«

اگر واکســینه شده باشید آیا هنوز 
می توانید ناقل ویروس باشید و آن را 

گسترش دهید؟
دکتر مایکل گاردام ، پزشک بیماری 
عفونی تورنتو که در حال حاضر مشاور 
ارشــد بهداشــت پرنس ادوارد آیلند 
اســت، گفت: این چیزی نیست که 
بیشتر آزمایشات بالینی برای آزمایش 

آن طراحی شده باشند.
در مطالعه ای کــه به تازگی در مورد 
نتایج آزمایش بالینی برای واکســن 
آســترازنکا منتشر شــده نشان داده 
می شود که تأثیر در برابر ابتالی بدون 
عالمت فقط 27 درصد بود – که نشان 
می دهد آنها که واکسینه شده اند در 
عمل هنوز هــم می توانند بیماری را 
منتقل کنند – اما برای نتیجه گیری 

تعداد موارد بسیار ناچیز بود.
»مدرنا« می گوید قصد دارد بررســی 
کند که آیا واکســنی که ســاخته از 
چیزی بیش از سرایت عالمت دار هم 

پیشگیری می کند یا خیر.

آیا کسانی که آزمایش کووید آنها قبال 
مثبت شده بود، باید واکسن بزنند یا 
به معنی این است که مصونیت دارند؟

دکتر آیزاک بوگوچ ، پزشک بیماری 
عفونی در تورنتو و عضو کارگروه توزیع 
واکســن کووید۱۹ در انتاریو گفت ، 
هنوز اطالعات کافی برای پاســخ به 

سوال اول وجود ندارد.
وی افزود: »اما نظر من این است که 

باید واکسینه شوند«.
بوگوچ گفــت گزارش هایی در مورد 
آلوده شدن مجدد افراد به کووید ۱۹ 
چهار مــاه پس از پایان عفونت قبلی 
وجود دارد و ایــن احتماال به معنی 
نوک کوه یخ اســت. وی گفت انتظار 
دارد بیشــتر افرادی که ازکووید ۱۹ 

بهبود یافته اند واکسینه شوند. 

چه تعداد از افراد باید واکسینه شوند 
تا به مصونیت گله ای برسیم؟

مصونیت گله ای نقطه ای اســت که 
در آن ویــروس نمی تواند افراد کافی 
را بــرای آلوده کردن در ادامه زنجیره 

عفونت پیدا کند.
واکسیناســیون نیمــی از جمعیت 
احتماال برای این منظور هنوز کافی 

نخواهد بود.
درصد الزم برای رســیدن به ایمنی 
گله ای بســتگی به این دارد که یک 
فرد آلوده به طور میانگین   این بیماری 
را به چند نفــر منتقل می کند. برای 
کووید ۱۹ تصور می شود که این رقم 
بین دو تا سه نفر باشد ، بنابراین حدود 
60 تا 70 درصد مردم برای دستیابی 

به مصونیت گله ای نیاز به ایمن شدن 
دارند.

آیا شخصی می تواند برای اولین دوز 
 Pfizer-BioNTech خود واکســن
از واکسن مدرنا  برای دومین دوز  و 

استفاده کند؟
بوگوچ به شبکه خبری سی بی سی 
گفت ، در حال حاضر نمی توانید از دو 

واکسن مختلف استفاده کنید.
وی گفت: »اگر با مدرنا شروع کنید، 
با مدرنا پایان بدهید. من شــک دارم 
که اگر از هر دو اســتفاده کنید چه 
نتیجه ای بتوانید بگیرید. نباید چنین 

کاری بکنید«. 
دلیلش این اســت که واکســن های 
مختلف هنوز با هم آزمایش نشده اند. 
با این حــال آزمایش هایی ترکیبی از 

انواع مختلف واکسن کووید ۱۹  برای 
ســال آینده پیشنهاد شده و بنابراین 
ممکن است در آینده این نظر تغییر 

کند.
آیا می توانم یک واکسن را به جای 

واکسن دیگر انتخاب کنم؟
دکتــر ســوزی هوتــا ، متخصص 
بیماری های عفونی در شبکه بهداشت 
دانشگاه و استادیار پزشکی در دانشگاه 
تورنتو گفت: »شک دارم که حداقل 
در مراحل اولیه امکان چنین چیزی 

وجود داشته باشد«.
وی افــزود: در حال حاضــر میزان 

واکسن موجود محدود است.
وی گفت: »ما احتماال باید هرچه در 
این مقطع در دست است را بپذیریم«. 

آیا باید این واکسن را مانند واکسن 
آنفلوانزا ساالنه تزریق کرد؟

دکتر لینورا ساکســینجر ، پزشــک 
بیمــاری عفونی در دانشــگاه آلبرتا 
گفت که هنوز پاسخی در این زمینه 
وجود ندارد زیرا پاسخ های ایمنی به 
واکســن ها هنوز به اندازه کافی مورد 

مطالعه قرار نگرفته است.
گاردام گفت بحث های زیادی در مورد 
اینکه آیا هر ســال واکسن هایی برای 
حفاظت در برابر کووید ۱۹ الزم است 

یا خیر مطرح است.
گردام گفت: »تنهــا راهی که داریم 
این است که افراد را طی ۹ ماه تا یک 
سال آینده مورد مشاهده قرار دهیم 
تا ببینیم آیا هنــوز از ایمنی خوبی 

برخوردار هستند یا خیر«.

منطقه ســگنه Saguenay  نیز که 
وضعیت شیوع ویروس وخیم است، 
از همین تست ها استفاده خواهد شد.

بهداشت عمومی کانادا مجوز استفاده 
از هر دو تســت را صادر کرده است با 
این حال آژانس فدرال در خصوص هر 
دو تســت خواستار آن شده است که 
نتایج منفی، مفروض قلمداد شوند و با 
استفاده از یک روش دیگر در خصوص 
آنها اطمینان حاصل شود. به عبارت 
دیگر الزم اســت که در این موارد، از 
تست های آزمایشگاهی نیز که از دقت 
و اعتبار بیشــتری برخوردار هستند، 
اســتفاده شــود. برخی کارشناسان 
معتقدند با توجه به ســرعت شیوع 
و فراوانــی موارد ابتال بــه کووید۱۹، 
استفاده تنها از تســت های سریع و 
اکتفــا کردن به آنهــا حتی   می تواند 
خطرناک هم باشــد چرا که ممکن 
است خیلی از موارد آلوده به ویروس 

با این تست ها قابل شناسایی نباشد.
بــه رغــم همه ایــن مشــکالت و 
محدودیت ها، کارشناســان بهداشت 
کبک قصــد ندارند این تســت ها را 
بی استفاده رها کنند. در همین راستا 
یک کمیته کارشناسی تشکیل شده 
تا گروه ها و محیط های مناسب برای 
استفاده از این تستها شناسایی شود. 
گفته   می شــود این تست ها با رعایت 
کامل احتیــاط در مناطق دورافتاده، 
خانه های ســالمندان، بیماران دارای 
عالیم در اورژانس ها، پرسنل بهداشت 
و درمــان، محیط های آموزشــی یا 
محیط های کار که با شیوع خوشه  ای 
کروناویروس مواجه هســتند، به کار 

گرفته خواهد شد.

کانادا باید فن آوری ردیابی و نظارت
 بر توزیع واکسن را به روزرسانی کند

مداد- به گــزارش »گلوب اند میل«، 
نخســتین دوز واکســن فایــزر روز 
دوشــنبه وارد کانادا شــد و آژانس 
بهداشت عمومی کشــور اعالم کرد 
که سیســتم های کامپیوتری ردیابی 
زنجیره های تأمین واکســن از تولید 
کننده تا تزریق بســیار مهم خواهند 
بود بنابراین به روزرســانی نسخه های 
کامپیوتــری باید ســریع تر صورت 
گیرد. این سیستم ها همچنین برای 
نظارت بر ذخیره ســازی و ماندگاری 
برای جلوگیــری از هدر رفتن دوزها، 
ردیابی واکنش های جانبی و نظارت بر 
پیشرفت ایجاد ایمنی در برابر ویروس 

موردنیاز هستند.
دولت امیدوار است تا یکم ژانویه بتواند 
به روزرسانی نســخه های کامپیوتری 
را انجام دهد، اگرچه مســئول برنامه 
واکســن اعالم کرده که آنالین شدن 
آن احتماالً ماه ها طول خواهد کشید.

آنیتا آناند، وزیــر خدمات عمومی و 
تــدارکات، تأکید کرد که سیســتم 
بهداشتی قادر به ردیابی واکسن ها و 
نظارت بر توزیع آن ها بوده اما نیاز به 
تکمیل سیستم های موجود باقابلیت 
استفاده و عملکرد بیشتر وجود دارد. 
وی از ارائــه جدول زمانی برای نصب 
خودداری  جدید  سیســتم های  این 
نمود و فقط اعالم کرد که کارها کند 

انجام می شود.
با توجه به اسناد موجود، اوتاوا هفت 
شرکت بزرگ فن آوری، حسابداری و 
مشاوره را شناسایی کرده است که به 
نظر می رسد، می توانند این عملیات را 

انجام دهند. این سیستم توسط مرکز 
عملیات ملــی برای مدیریت فعالیت 

واکسن استفاده خواهد شد.
از ســوی دیگــر یکــی از منتقدان 
بهداشــت کانادا اعالم کرد که آژانس 
بهداشت عمومی کشور فاقد سیستم 
مدیریــت داده در ایــن رابطه بوده و 
کانادا بــرای مدیریت ارائه واکســن 
کرونــا بــه یــک راه حل گســترده 
فن آوری اطالعات نیاز دارد. برخی از 
شرکت های شناسایی شده توسط اتاوا 
عمدتاً ارائه دهنده فن آوری هستند و 
نمی توانند داده های به دست آمده را 

مدیریت کنند.
بااین حــال، دولت تــرودو همچنان 
خوش بین است که حتی اگر قرارداد 
نهایی تا ســال 202۱ منعقد نشده 
باشــد، می تواند سیســتم آنالین را 
به موقــع بــرای ورود میلیون ها دوز 
واکســن در هفته ها و ماه های آینده 

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

hyundaicanada.com

sales event

Hottest 
 lineup

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

$ 500
on select models

0 %

Lease◊ or finance† from

Winter Tire Credit° on select models

90 days^

Don’t pay for

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

on all models

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

Ends January 4th

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

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

Standard key features include:

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

2021 TUCSON

months† on all modelsfinancing

0% for 84
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Additional information:

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

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

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

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
10.5" x 20.79"
None

1164
Hyundai
Dec HLU Boxing Month
Newspaper
Master

None

None

Russell Grant

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

Hyundai Sans Text (Bold, Regular, Medium), Arial (Regular), Hyund-
ai Sans Head (Medium)

None None

DECHLUBX_WZMASTER_EN.indd

DECHLUBX_WZMASTER_EN

Revision date: 12-2-2020 11:56 AM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Western English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

4.2

Additional information:

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

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

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

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines
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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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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

بیش از ۵۰ درصد بریتیش کلمبیایی ها 
منتظرند تا در اولین فرصت واکسن بزنند

ایرونیا- عالقه به دریافت واکسن کووید 
۱۹ در میان بریتیــش کلمبیایی ها 
در حــال افزایش اســت. نتایج یک 
نظرسنجی جدید که از سوی موسسه 
آنگوس رید انجام شــده نشان داده 
اســت که 5۴ درصد از کسانی که از 
آنها سوال شده گفته اند منتظرند تا هر 

چه زودتر واکسن بزنند. 
شاچی کورل ، رییس موسسه آنگوس 
رید در این بــاره گفت: »اکثر قریب 
به اتفــاق کانادایی ها همواره گفته اند 
که قصد دارند واکســینه شــوند و 
جواب شان این بوده که می خواهند هر 

چه زودتر واکسن دریافت کنند.« 
اما تعداد افرادی که این نظر را داشتند 
در این نظرسنجی نسبت به ماه نوامبر 
۱6 درصد افزایش داشــته و آن زمان 
فقط ۳۸ درصد از پاســخ دهندگان 
عالقه مند به واکســینه شدن هر چه 

سریعتر بودند.
اما در بین افرادی که پاسخ منفی به 
واکسیناسیون داده اند ، اهالی آلبرتا با 
27 درصد در صدر جدول هستند و 
در انتهای جدول بریتیش کلمبیایی 
ها با ۹ درصد قرار دارند. پس از آلبرتا 
، اهالی ساسکچوان هم میانه چندان 
خوبی با واکسن ندارند و 2۱ درصد از 
آنها هم دوست ندارند واکسن بزنند.  

کورل افزود: »همانطــور که از افراد 
بریتیش کلمبیایی می شنویم  مسن 

که پاسخ شان بله است؛ اکنون شمار 
کانادایی هایی که تمایل بیشتری دارند 
تا واکســن را هر چــه زودتر دریافت 
کنند تا این که منتظر بمانند و ببینند 

چه می شود، افزایش یافته است. «
باالتریــن درصد  کلمبیا  بریتیــش 
شرکت کنندگان را در گزارش داشت 
که دوســت دارند تا واکسن دریافت 
کنند. به طور کلی، این نظرســنجی 
نشــان داد کــه کمتــر از نیمی از 
کانادایی ها )۴۸ درصد( می خواهند هر 

چه زودتر واکسینه شوند. 
بــه گفته کــورل دلیل این پاســخ 
می تواند به این واقعیت مرتبط باشد 
که بریتیش کلمبیا جمعیتی نسبتا 

مسن تر دارد. 
این نظرســنجی همچنین حاکی از 
آن اســت که دستورات بهداشتی در 
بریتیش کلمبیا که گردهم آمدن های 
خانوادگی را در طول تعطیالت ممنوع 
می کند، ممکن اســت موجب شده 
باشد که خانواده ها بخواهند سریع تر 
واکسن دریافت کنند تا بتوانند زودتر 

زندگی عادی خود را از سر بگیرند.
کورل افزود: »هنــوز از هر هفت نفر 
یک نفر در این کشــور معتقد است 
واکسن نمی زند و دلیلی که این افراد 
به آن اشاره می کنند عوارض جانبی 
یا مشکالت احتمالی ناشی از واکسن 

است.«

بزرگترین مشکل سیستم بهداشت و درمان بریتیش کلمبیا چیست ؟
ایرونیا- اهالی استان بریتیش کلمبیا 
همیشه نســبت به عملکرد سیستم 
درمانی انتقاداتی داشته اند هر چند 
که با حذف بیمه درمانی از سبد هزینه 
های خانوارها از سوی دولت استانی 
گامی مهم برای توسعه این سیستم 

برداشته شد. 
نتایج یک نظرســنجی جدید آنالین 
که توسط شرکت ریسرچ انجام شده 
نشان می دهد 27 درصد از بریتیش 
کلمبیایی ها معتقدند انتظار طوالنی 
بزرگ ترین مشکلی است که سیستم 
مراقبت از ســالمت اســتان در حال 
حاضر با آن مواجه اســت. این جواب 
نســبت به نظرسنجی مشابه ریسرچ 
در آگوست ســال گذشته ۱۱ درصد 

کاهش یافته است.
کمبود پزشــکان و پرستارها دومین 
دلیــل نگرانی )2۴ درصــد( بود که 
نسبت به قبل ۴ درصد افزایش داشت 
و بعد از آن منابع و مراکز ناکافی با ۱۳ 
درصد و 2 درصد کاهش و بوروکراسی 
و مدیریت بد بــا ۱0 درصد و بدون 

تغییر قرار گرفتند.
تعداد کمتری از بریتیش کلمبیایی ها 
باور دارند مهم ترین مشــکالت فعلی 
عدم وجود تمرکز بــا هدف مراقبت 
پیش گیرانــه )۹ درصد بــا 6 درصد 
افزایش( اســت. کمبود مجموعه ای 
گســترده تر از خدمات برای بیماران 
)6 درصد بدون تغییر(، حقوق قانونی 
مبهم بیمــاران )۳ درصد با ۱ درصد 
کاهش( و اســتانداردهای بهداشتی 
ناکافی )۱ درصد بدون تغییر( از دیگر 

نتایج نظرسنجی هستند.
 در بیــن گروه های ســنی متفاوت 
، انتظــار طوالنی توســط زنان )۳0 
درصد(، افراد بین ۱۸ تا ۳۴ سال )۳۴ 
درصد( و افراد بین ۳5 تا 5۴ سال )2۹ 

درصد( به عنوان بزرگ ترین مشکل 
شناسایی شــد. اما کمبود دکترها و 
پرستارها بیشترین نگرانی مردها )26 
درصد( و بریتیش کلمبیایی های 55 

سال به باال )۳۳ درصد( بود.
در مترو ونکوور، یک سوم از ساکنان 
)۳۳ درصد( گفتنــد انتظار طوالنی 
بزرگ ترین مشــکل اســت. کمبود 
دکترهــا و پرســتارها نگرانی اصلی 
کلمبیای  بریتیش  پاســخ دهندگان 
جنوبی )25 درصــد(، ونکوور آیلند 
)۳2 درصد(، فریزر ولی )۴۱ درصد( و 
بریتیش کلمبیای شمالی )55 درصد( 

بود.
تقریبا دو ســوم از پاســخ دهندگان 
)6۴ درصــد با 6 درصد افزایش( فکر 
می کنند سیستم مراقبت از سالمت 
خوب کار می کند اما نیازمند تغییراتی 
اســت. کمی بیش از یک پنجم )22 
درصــد با ۴ درصــد کاهش( گفتند 

سیســتم خوب کار می کند و فقط 
نیازمند تغییرات خیلی کوچک است 
و ۱۱ درصــد )با یک درصد کاهش( 
گفتند باور دارند سیســتم تا حدی 
مشــکل دارد که باید کامال بازسازی 

شود.
ماریو کانسکو رییس شرکت ریسرچ 
جنســیتی  »تفاوت هــای  گفــت: 
چشمگیری در ارتباط با نحوه ارزیابی 
سیســتم مراقبت از سالمت توسط 
بریتیــش کلمبیایی ها وجــود دارد. 
در حالیکــه 2۸ درصد از مردان فکر 
می کنند فقط نیاز به تغییرات کوچکی 
وجود دارد، فقط ۱6 درصد زنان با این 

دیدگاه موافق هستند«.
درصدی از بریتیش کلمبیایی ها که 
گفتند حاضرند از جیب خودشان پول 
بدهند تا دسترسی سریع تر به خدمات 
پزشکی داشته باشند از ۴5 درصد در 
آگوســت به ۴0 درصد کاهش پیدا 

کــرد. عالوه بر این، تنها 27 درصد از 
بریتیش کلمبیایی ها گفتند حاضرند 
برای داشتن دسترســی سریع تر به 
خدمات پزشــکی که در حال حاضر 
زمان انتظار باالیی دارند به یک کشور 
دیگر ســفر کنند که این رقم نسبت 
به سال گذشته ۱0 درصد کمتر شده 

بود.
در سپتامبر، یکی از قاضی های دادگاه 
عالی بریتیش کلمبیا رای بر این داد 
که دسترســی به مراقبت از سالمت 
خصوصی حقی نیست که تحت قانون 
اساســی پوشش داده شود،  حتی اگر 
زمان انتظار خدمات عمومی بیش از 

حد طوالنی باشد.
تقریبا نیمی از بریتیش کلمبیایی ها 
)۴6 درصــد( با ایــن تصمیم موافق 
بودند، ۳۱ درصد مخالف بودند و 2۳ 
درصد هم گفتنــد تصمیمی در این 

مورد نگرفته اند.
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن   

GGRREEAATT  SSPPAACCEESS  LLAANNDDSSCCAAPPIINNGG  LLTTDD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

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

Farshadx@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

۷۰  درصد بریتیش کلمبیایی ها 
از عملکرد دولت استانی در مقابله با کووید-۱9 راضی هستند

بعضی بریتیش کلمبیایی ها  هنوز در تعطیالت آخر سال به سفر خواهند رفت

ایرونیا- نتایج یک نظرسنجی جدید 
نشــان داده که با وجود رهنمودهای 
گسترده بهداشــتی برای اجتناب از 
سفرهای غیرضروری و جشن گرفتن 
در خانه به دلیل کووید-۱۹، شــش 
درصد از بریتیش کلمبیایی ها هنوز 
می خواهند به دوستان و خانواده خود 

در محله یا استان سر بزنند.
در پاسخ به اینکه بریتیش کلمبیایی ها 
چقــدر نگران ابتال بــه کروناویروس 
هســتند، 2۸ درصد گفتنــد نگران 
نیســتند. در پاســخ به اینکه چقدر 
نگران مریض شدن دوستان و خانواده 
هســتند، ۱6 درصد گفتنــد نگران 

عزیزان شان نیستند. 
همچنین ۱7 درصــد گفتند نگران 
مریض شدن افراد جامعه محلی شان 

نیستند.
این ارقام توسط انستیتو انگوس رید 
منتشر شده است. داده های کووید تا 
روز هفتم دسامبر نشان می دهد که 
نزدیــک به ۱0 هزار مــورد فعال در 
استان وجود دارد و از ابتدای پاندمی 
تا به حال نزدیک بــه ۴0 هزار مورد 
ابتال گزارش شــده اســت. فقط بین 
پنجم تا هفتم دسامبر بیش از 2 هزار 

مورد ابتالی جدید ثبت شد.
با اســتناد به نتایج نظرسنجی، ۹2 
درصد از افراد می گوید هنوز به طور 
مداوم دســتان خود را می شویند یا 
ضدعفونی می کنند و 7 درصد گفتند 
بعضی مواقــع و زمانی که فکر کنند 
ایــن کار ضروری اســت آن را انجام 
می دهند. همچنین ۳ درصد گفتند 
نه خیلی، یا بــه هیچ وجه این کار را 

نمی کنند.
نظرســنجی همچنین نشان داد که 
۹۴ درصــد از بریتیش کلمبیایی ها 
می گویند به پیــروی از رهنمودهای 
فاصله گذاری فیزیکی ادامه می دهند 

و 2 درصد گفتند اهمیتی نمی دهند.
در مــورد تعطیالت هــم ۳0 درصد 
گفتند در شهرخودشــان بــه دیدار 
فامیل یا دوســتان خواهند رفت و 6 
درصد گفتند می خواهند برای دیدن 
خانواده یا دوســتان بــه یک جامعه 

محلی یا استان دیگر سفر کنند.

روی هم رفته ۱۱ درصــد از افرادی 
کــه مذهبی هســتند گفتنــد اگر 
محدودیت ها اجازه بدهند به کلیسا 
خواهند رفت و 2 درصد گفتند هنوز 
می خواهند در یــک مهمانی کاری 

شرکت کنند.
نظرسنجی بین روزهای بیست و چهارم 
و سی ام نوامبر به صورت آنالین برگزار 
شــد و نمونــه نمایانگــر آن 500۳ 
کانادایی که عضو فــروم انگوس رید 

هستند،  بودند.
نتایج نظرســنجی آنالیــن جدیدی 
که توسط شــرکت ریســرچ انجام 
شده نشــان می دهد که 70 درصد از 
ساکنان بریتیش کلمبیا گفتند از این 
عملکرد یا خیلی راضی یا نسبتا راضی 
هستند. در مقایسه، فقط یک استان 
آن طرف تر – فقط نیمی از آلبرتایی ها 
نسبت به برنامه مقابله با پاندمی استان 

رضایت داشتند.

ماریو کانسکو رییس شرکت ریسرچ 
در یــک بیانیه خبری گفــت: »در 
چهار اســتانی که بیشترین جمعیت 
را دارند، باالتریــن درجه رضایت در 
زمینه مدیریت کووید-۱۹ مربوط به 

بریتیش کلمبیا بود.«
او اضافه کرد: »ارقام در کبک و انتاریو 
کمی پایین تر )هر یــک 6۸ درصد( 
هستند و آلبرتا به پایین ترین رقم )۴6 

درصد( رسید.«
در نظرسنجی ۸7 درصد از بریتیش 
کلمبیایی ها گفتند با نیازمندی ماسک 
اجباری استان موافق هستند و تقریبا 
۹0 درصد از ساکنان گفتند با بسته 
بودن مرز با آمریکا برای ســفرهای 
غیرضروری موافق هستند. همچنین 
۸7 درصد گفتند قبول دارند که سفر 
غیرضروری بین استان ها باید ممنوع 

باشد.

 وزارت بهداشت کانادا 
لیست مواد ضدعفونی کننده دست

 غیر مجاز را افزایش داد

وزارت بهداشــت کانادا لیست مواد 
ضدعفونی کننده دست غیر مجاز را 
افزایش و نسبت به خطرات احتمالی 

سالمتی آن ها هشدار داد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، به گفته 
وزارت بهداشت کانادا این محصوالت 
در فروشگاه های کانادا توزیع شده اند 
و ممکن است برای مصرف کنندگان 

خطراتی داشته باشند.
ایــن وزارتخانه در رابطه با دالیل غیر 
مجاز اعالم شــدن این مــواد اظهار 
داشــت که یا محتویات آن ها شامل 
مواد غیر مجاز هستند و یا اطالعات 

مندرج بر روی آن ها درست نیست.
بنابر این اطالعیه، تمام این محصوالت 
غیر قابل مصرف هستند و افرادی که 
آن ها را پیش از این خریده اند باید از 

مصرفشان بپرهیزند.
یکی از موادی که در این محصوالت 
وجود دارد پروپانول است که تاکنون 
بارها وزارت بهداشت کانادا نسبت به 

غیرمحاز بودن آن هشدار داده است.
به گفته وزارت بهداشت کانادا استفاده 
مکرر از مواد ضدعفونی کننده حاوی 
پروپانول موجب بروز حساســیت در 
چشــم، بینی و گلو و ترک خوردن و 
خشکی دست و حتی خواب آلودگی 

و سردرد می شود.

به گفته وزارت بهداشت کانادا اتانول 
و متانول، از دیگر مواد غیرمجاز به کار 
رفته در این مــواد ضدعفونی کننده 
دست هستند که می توانند موجب 
درماتیت، ســوزش چشــم، تحریک 
دســتگاه تنفســی فوقانی، سردرد، 

تحریک و ترک پوست شود.

لیست جدید مواد ضدعفونی کننده 
دست غیر مجاز در کانادا:

 »Shield Hand Sanitizer«  .۱
 Canada Inc./Bio« ساخت شرکت

»Life Sciences Corp
 »Snake Lake Brewing«   .2

حاوی ۸0 درصد اتانول

 »Bio Life Hand Sanitizer«  .۳
 Canada Inc./Bio« ساخت شرکت

.»Life Sciences Corp
Siding 14 Brewing«  .۴« حاوی 

۸0 درصد اتانول
 »Concept Manufacturing«.5

حاوی 75 درصد اتانول
 .»PurGerme (4 L format(«  .6
.»Groupe LAV Inc« تولید شرکت

 The 101 Coast Distillery«   .7
»Hand + Surface Sanitizer
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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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برنامه جدید آزمایشی اخذ اقامت دائم برای پناهندگانی
 که در سیستم سالمت مشغول به کار هستند آغاز به کار کرد

وزیر مهاجرت کانادا »مارکو ِمنچینو« 
هنگام تابســتان اعالم کرده بود که 
بــزودی دو برنامــه جدید مهاجرتی 
آزمایشی در سطح فدرال و کبک برای 
متقاضیان پناهندگی در داخل کانادا، 
که در سیســتم ســالمت در دوران 
پندمیک مشــغول به کار هستند باز 
خواهد شد. این برنامه دارای دو شاخه 

به شرح زیر است:
- متقاضیــان پناهندگی در اســتان 

کبک
- متقاضیــان پناهندگــی در دیگر 

استان های کانادا
معرفی ایــن دو برنامــه صرفا برای 
جذب هر چه ســریع تر نیروی مورد 
نیاز سیستم ســالمت کانادا از میان 
پناهندگانــی کــه دارای مشــاغل 
پرســتاری ، نگهداری از ســالمندان 
و یا کمک پرســتارانی که در دوران 
پندمیک در سیســتم سالمت کانادا 

اشتغال دارند، طراحی شده است.

شرایط درخواست متقاضیان فدرال

متقاضیان واجد شرایط قادر خواهند 
بود تا از روز دوشنبه مورخ ۱۴ دسامبر 
2020 تا ۳۱ آگوست 202۱ نسبت به 
ارسال درخواست دریافت اقامت دائم 
تحت یکی از این دو شاخه آزمایشی 
اقدام نمایند. بدیهی اســت همسر و 
فرزندان وابسته متقاضی نیز موفق به 

اخذ اقامت دائم خواهند شد.
دوره های کارآموزی متقاضیان که با 
دریافت و یا بــدون دریافت حقوق و 
یا حتی دوره های کارآموزی در هنگام 

تحصیل در ســطوح دبیرستان و یا 
دوره های فنی و حرفه ای نیز  می توانند 

به عنوان سابقه کار محسوب گردند.
بر اساس قوانین جدیدی که در نتیجه 
بازبینی که اداره مهاجرت کانادا، قبل 
از اعالم باز شدن این برنامه انجام داد، 
تبصره اضافه شــده، این امکان را به 
همســران قانونی و عرفی و فرزندان 
وابســته پناهندگانی که در سیستم 

ســالمت کانــادا در دوران پندمیک 
مشغول به کار بوده و به علت کووید 
در کانــادا فوت کرده اند، داده اســت 
تا آنان نیز واجد شــرایط درخواست 
اقامت دائم به عنوان وابستگان درجه 
یک باشند. الزم به ذکر است که این 
افراد خانواده در صورتی که تا قبل از 
۱۴ آگوست 2020 وارد کانادا شده اند، 
واجد شــرایط ارســال درخواســت 

خواهند بود.
ارســال تمامی درخواست ها از طرف 
متقاضیان ســاکن کبــک و یا دیگر 
اســتان های کانادا به صورت آنالین 
در وب ســایت اداره مهاجرت انجام 
خواهد شد و مسئولین پس از بررسی 
درخواســت ها، برای متقاضیان واجد 
شــرایط، گواهی واجد شرایط بودن 

متقاضی را صادر خواهد کرد.

شرایط درخواست متقاضیان کبک

متقاضیانی که در کبک حضور دارند 
ابتدا درخواست خود را به فدرال ارسال 
و زمانی که گواهی واجد شرایط بودن 
آنان توســط دولت فدرال صادر شد 
سپس جهت ارسال فایل درخواست 
برای دریافت CSQ به اداره مهاجرت 

کبک اقدام خواهند نمود.
بدیهــی اســت اداره مهاجرت کبک 
نیز در صورتی که متقاضی شــرایط 
درخواست استان را نیز داشته باشد، 
نسبت به صدور CSQ برای او و افراد 

خانواده وابسته اقدام خواهد نمود.
صدور اقامت دائم بــرای متقاضیان 
کبک مستلزم دریافت CSQ و سپس 
انجام مدیکال و بررسی سوء پیشینه  

متقاضیان خواهد بود.
از آنجایی که اســتان کبــک دارای 
اختیــارات بیشــتری نســبت بــه 
اســتان های دیگر کانــادا در زمینه 
گزینش مهاجرین خود دارد نتیجتاً 
متقاضیان کبک عالوه بر شرایط دولت 
فدرال  می بایست شرایط استان کبک 

را نیز دارا باشند.
دارای  می بایســت  متقاضیان کبک  

شرایط زیر باشند:
- درخواســت پناهندگــی متقاضی 
می بایســت قبل از ۱۳ مارچ 2020 
انجام و موفق به اخذ مجوز کار شده 

باشد.
- متقاضی  می بایســت حداقل دارای 
750 ســاعت ســابقه کار در یکی از 
حرفه های مورد نیازاعالم شده تا قبل 

از اول سپتامبر 202۱ باشد
- حداقــل در دوره 5 ماهــه فاصله 
تاریخی ۱۳ مارس تا ۱۴ اوت 2020 
موفق به کســب حداقل ۱20 ساعت 
سابقه کار در یکی از حرفه های اعالم 

شده باشد.
- دوره های کارآموزی در حین دوره 
تحصیــل و یا دوره هــای اخذ مجوز 
فعالیت در کبــک نیز می توانند جزء 

سابقه کار مورد نیاز محسوب گردند.
- متقاضیان واجد شــرایط می توانند 
افراد وابسته خانوده خود را نیز به فایل 

درخواست خود اضافه نمایند.
عالوه بر این کبک همســران قانونی 
و عرفی متقاضیان پناهندگی که در 
سیستم سالمت کبک مشغول به کار 
در یکی از حرفه های اعالم شــده در 
فاصله زمانی ۱۳ مــارس تا ۱۴ اوت 
بوده اند ولی به علت مبتال شــدن به 
کووید۱۹ جان خود را از دست داده اند 
را نیز واجد شــرایط درخواست اعالم 

نموده است .
این برنامه مهاجرتی طراحی شــده 
نتیجه ماه ها مذاکرات بین دولت های 
فــدرال و کبک اســت کــه امتیاز 
دریافت اقامت به پناهندگانی که در 
دوران پندمیک در سیستم سالمت 
کانــادا مشــغول به کار هســتند را 
بدون محدودیت در سهمیه گزینش 

می دهد.
معصومه علی محمدی )هفته(

رییس بانک مرکزی کانادا:
اقتصاد کشور در مرحله دشواری

 به سر می برد
ایرونیــا- تیف مکلم رییــس بانک 
مرکزی کانادا هشدار داد اقتصاد کشور 
می تواند در نیمه مــوج دوم ویروس 
کرونا موقتا منقبض شود و خبرهای 
خوبی را که با شروع واکسینه کردن 

مردم وجود دارد،  کم رنگ کند.
وی در آخرین سخنرانی اش در سال 
2020 که این هفته انجام شد گفت 
عدم قطعیت همچنان باال باقی مانده 
و محدودیت هــای جدیــد می تواند 
بــه انقباض کوچکی در اوایل ســال 
202۱ منجــر شــود. از زاویه مثبت 
»خبرهایی که درباره واکســن وجود 
دارد این اطمینان را ایجاد می کند که 
فعالیت هــای نرما ل تر بتواند در ادامه 

سال آینده چهره کند«. 
مکلم که در کنفرانس ویدیویی هیات 
تجارت ونکوور سخن می گفت افزود: 
»بهبود اقتصادی از پاندکی در سطح 
بسیار دشواری است. در کوتاه مدت، 
افزایــش ابتال به کووید ۱۹ رشــد را 
کاهــش می دهــد و می تواند حتی 

شکاف اقتصادی را عمیق تر کند«.
وی سپس در گفت و گو با خبرنگاران 
بــر این تکیه کرد که داده ها نشــان 
می دهد تنها افزایش حاشــیه ای در 
تولید در ماه های نهایی ســال 2020 
دیده شــده و پــس از آن یک منفی 
متوســط یا مثبت ضعیف در سه ماه 
اول سال آینده را شاهد خواهیم بود. 

در مجموع، نظرات مکلم نشان دهنده 
این اســت که بانک مرکزی الگویی 
برای سیاست هایش پولی اش در نظر 
دارد و در انتظار توسعه اقتصادی است 

تا حرکت بعدی خود را انجام دهد. 

ارزش واحد پول کانادا ساعتی پس از 
سخنان مکلم به باالترین نرخ در بیش 
از دو ســال اخیر رسید و ساعت ۴ و 
2۳ دقیقه بعــد از ظهر با 0.5 درصد 
افزایش به برابــری ۱.270۴ دالر در 
برابر دالر آمریکا رســید. اوراق قرضه 
نیز با افزایش یک واحد پایه به 0.7۳ 

درصد رسید.
مکلــم با همه اینها تاکید کرد بر این 
باور است که صادرات و سرمایه گذاری 
می تواند ســریع تر از آنچه در بحران 
مالی جهانی در یک دهه پیش رخ داد، 
به وضعیت عادی برگردد؛ به ویژه اگر 
سیاســت گذاران و رهبران شرکت ها 
بخواهند اقــدام کنند. این حرکت ها 
می تواند شامل رفع موانع جاری داخل 
استانی و تقویت پروژه های زیربنایی 
باشد. وی همچنین گفت یک نیروی 
کار تحصیل کرده و چندملیتی می تواند 
به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک 
کند و موجب افزایش صادرات شود.    
مکلم بر کسب و کارها به عنوان ایفا 
کننده نقش اصلی تاکید کرد و گفت 
سرمایه گذاری در بخش ماشین آالت 
و تجهیزات بــرای افزایش بهره وری 

حیاتی است. 
وی در سخنانش بیشتر بر لزوم تقویت 
صادرات تاکید کرد و گفت هزینه های 
گرفتــن وام در طوالنی مدت پایین 

خواهد ماند.
مقامات بانک کانادا متعهد شــده اند 
که نرخ ســود 0.25 درصدی خود ر 
به ســرعت افزایس ندهند و تا زمانی 
که ضعف اقتصادی برطرف شــود در 

همین حد بمانند.

آیا واکسیناسیون اجباری ضد کرونا 
مقدور است؟ همه کسانی که خواهان دریافت واکسن باشند، 

کارشناسان معتقدند که در بحث واکسیناسیون سراسری کووید۱۹ دولت حداکثر تا سپتامبر ۲۰۲۱ واکسینه می شوند
فدرال پیش از هر چیز باید شفافیت و اطالع رسانی الزم را داشته باشد.

نزدیک به 2۱ درصد از کانادایی    هایی که در نظرســنجی اخیر موسســه 
ایپسوس IPSOS شرکت کردند، اذعان داشتند که برای واکسینه کردن 
خود در برابر کووید۱۹ تردیدهایی دارند در حالی که ۱6 درصد به صراحت 
اعالم کردند که در پویش واکسیناســیون سراسری شرکت نخواهند کرد. 
اکنون سوال این است که آیا دولت فدرال می تواند آنها را به رغم خواسته 

خودشان به شرکت در واکسیناسیون سراسری وادار کند؟
بررســی ها نشــان می دهد که نزدیک به 56 درصد از مردم کانادا از ایده 
واکسیناسیون اجباری کووید۱۹ حمایت می کنند اما هیچ تضمینی برای 
موفقیت واکسیناسیون اجباری وجود ندارد ضمن این که شواهد محکمی 
هم وجود ندارد که نشان دهد دولت برای واکسینه کردن همه افراد جامعه 
در برابر کووید۱۹ الزاما باید مسیر واکسیناسیون اجباری را در پیش گیرد. 
در حال حاضر فقط اســتان های انتاریو و نیوبرانزویک تاکید کرده  اند که 
کودکان و نوجوانان برای رفتن به مدرســه، باید برخی واکسن های خاص 
را تزریــق کنند. در این میان فقط برخــی از کودکان و نوجوانان به علت 
مشکالت پزشکی یا دالیل عقیدتی )باورهای مذهبی( می توانند از این امر 

معاف شوند.
دیگر استان های کانادا این واکسن ها را برای کودکان و دانش آموزانی که به 
مدرسه می روند مصرانه توصیه   کرده اما آن را اجباری ندانسته اند. اطالعات 
منتشر شده توسط آژانس بهداشت عمومی کانادا حاکی از آن است که نرخ 
واکسیناسیون کودکان در این دو استان و دیگر استان های کانادا مثل کبک 

که واکسیناسیون در آنها اجباری نشده است، خیلی متفاوت نیست.
مقاله   ای مشــترکی که ایو دوبه Ève Dubé محقق موسسه ملی سالمت 
عمومی کبک با کمک برخی همکاران خود درباره مطالعات صورت گرفته 
در زمینه پویش واکسیناسیون نوشته، حاکی از آن است که نرخ بیماری های 
کودکان در کشورهایی که واکسیناسیون در آنها اجباری است با کشورهایی 

که چنین تدبیری را اجباری    نمی دانند، تفاوت چشمگیری ندارد.
مقایسه میان کبک با مناطقی مثل اونتاریو، کالیفرنیا، استرالیا، اسلوونی و 
اوگاندا که برای مخالفت با واکسیناسیون جرایم و تنبیهات مختلفی وضع 
شده است، نشان می دهد که اجباری کردن واکسیناسیون برای کل افراد 

جامعه دست کم تا این جای کار راهبرد موثر و سازنده   ای نبوده است.
ایو دوبه  می گوید درباره واکسیناسیون کووید۱۹ مقامات استان به جای این 
که به اجباری کردن واکسیناسیون فکر کنند، بهتر است برای آگاه سازی هر 

چه بیشتر افکار عمومی تالش کنند.

مداد- به گزارش سی.بی.سی، آژانس 
بهداشــت عمومی کشور در بیانیه ای 
اعــالم کرد، همــه کانادایی هایی که 
خواهان دریافت واکسن کرونا هستند 
تا سپتامبر 202۱ واکسینه می شوند. 
البته انتظار می رود روند واکسیناسیون 
در ایاالت متحــده زودتــر از کانادا به 
پایان برسد. بر این اساس پیش بینی 
می شود که در ســال آینده دوزهای 
کافی برای واکسیناسیون هر کانادایی 
که خواهان دریافت آن باشــد، وجود 

داشته باشد.
در این بیانیه ضمن ارائه اطالعاتی در 
مورد انواع واکسن های موجود و نحوه 
توزیع آن ها، تصریح شــده است که 
در  سراسری  واکسیناسیون  عملیات 
حالت خوش بینانه تا پایان سپتامبر و 
در حالت عادی تا پایان سال 202۱ به 

پایان خواهد رسید.
کانادا با هفت شرکت دارویی مختلف 
توافقنامه خرید بــرای تهیه حداکثر 
۴۱۸ میلیــون دوز از واکســن های 
مختلف را امضــا کرده و بیمه نامه ای 
در برابر احتمــال بی اثر بودن برخی 
از واکســن های در حال آزمایش در 
تهیه شــده  نیز  بالینی  آزمایش های 

است.
الزم به توضیح است که کانادا تاکنون 
با شرکت های زیر برای خرید واکسن 

قرارداد امضا کرده است:
* شرکت فایزر )Pfizer( برای خرید 
حداکثر 76 میلیون دوز )این شرکت 

دردسر جدید بهداشتی در کبک: 
بیشتر کارکنان خانه های سالمندان قصد واکسن زدن ندارند

در ســال 202۱ حداقل 20 میلیون 
دوز را تحویل می دهد(.

* شــرکت مدرنا )Moderna( برای 
خرید حداکثر 56 میلیون دوز )کانادا 
تاکنون با خرید ۴0 میلیون دوز توافق 

کرده است.(
 )Medicago( شــرکت مدیکاگو *

برای خرید حداکثر 76 میلیون دوز
 )AstraZeneca( شرکت آسترا زنکا *

برای خرید حداکثر 20 میلیون دوز
* شــرکت جانســون و جانســون 
بــرای   )Johnson & Johnson(

خرید حداکثر ۳۸ میلیون دوز
* شرکت نواواکس )Novavax( برای 

خرید حداکثر 76 میلیون دوز
اســمیت  گالکســو  شــرکت   *
 Sanofi and( ســانوفی  و  کلیــن 
خرید  بــرای   )GlaxoSmithKline

حداکثر 72 میلیون دوز
* مرکز بین المللــی COVAX برای 

خرید حداکثر ۱5 میلیون دوز
، بررسی های  به گزارش سی.تی.وی 
انجام شــده نشــان می دهد تنها ۴0 

درصــد از کارکنان مرکــز مراقبت و 
نگهداری طوالنی مدت از ســالمندان 
Maimonides با تزریق واکسن کرونا 
موافقت کرده اند و این موضوع در حال 
حاضر تبدیل به یک چالش بهداشتی 

جدید برای مقامات شده است.
ایــن موضــوع در حالی اســت که 
فرانسین دوپوئی مدیرعامل ارشد این 
مرکز گفت همــه گزینه ها روی میز 
است تا بتوانیم کارکنان این مراکز را 

متقاعد کنیم که واکسینه شوند.
گفتنی اســت کارکنان مراقبت های 
ســالمندان  خانــه  در  بهداشــتی 
مایمونیدس به طورکلــی یکی از دو 
دلیــل را در توضیــح تصمیم خود 
مبنی بــر عــدم دریافت واکســن 
آورده اند: گروهی از آن ها اعتقاددارند 
واکسیناسیون امری مضر است و گروه 
دیگری نیز ترجیــح می دهند صبر 
کنند تا اطالعات بیشــتری در مورد 
عوارض جانبی احتمالی این واکسن 

شناخته شود. 
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

«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

ایجاد خط تلفن ویژه در کانادا
 برای جلوگیری از خودکشی

مجلس عوام کانادا در مسیر ایجاد یک 
خط تلفنی ملی سه رقمی به منظور 
جلوگیری از خودکشی یک گام دیگر 

برداشت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اعضای مجلس عوام بــه اتفاق آرا به 
 Todd Doherty پیشنهاد تاد داهرتی
نماینده حزب محافظه کار رای مثبت 
دادند. این نماینده در طرح پیشنهادی 
خود از دولت فدرال خواســته است 
به منظور تقویــت تدابیر فعلی برای 
جلوگیری از خودکشی هر چه زودتر 
یک خط تلفنی ملی ســه رقمی به 

شماره ۹۸۸ ایجاد کند.
پیش از جلســه رای گیری پارلمان، 
نماینده حزب محافظه کار از بریتیش 
کلمبیــا از نمایندگان خواســت از 
پیشنهاد وی حمایت کنند. داهرتی 
تاکید کرد: »وقتی که دقیقه ها ارزش 
حیاتی دارند، کمک به نجات جان ها 
نباید بیشتر از سه رقم باشد.« داهرتی 
در سخنرانی خود از سرنوشت بهترین 
دوست دوران نوجوانی اش ابراز تاسف 

کــرد که در ســن چهارده ســالگی 
خودکشی کرد.

داهرتــی تاکیــد کرد: »در شــرایط 
کرونا  پاندمی  کــه  مایوس کننده ای 
برای همه به ویژه جوانان و نوجوانان به 
وجود آورده، بسیار حائز اهمیت است 
که برای امیدبخشیدن به شهروندان 

تالش کنیم.«
پتی هاجو وزیر بهداشــت کانادا نیز 
تاکید کرد برای کمک به شهروندانی 
که به ویــژه در دوره پاندمی کنونی با 
مشکالت روحی و روانی روبرو هستند، 

باید بیشتر تالش کنیم.
مســئوالن بخش سالمت و بهداشت 
روان کانادا به ویژه کارشناســان اداره 
پیشــگیری از خودکشــی در کانادا 
SPSC نیز از ابتکار ایجاد خط تلفنی 

سه رقمی ملی حمایت کرده اند.
هر ســاله ۴ هزار خودکشی در کانادا 
اتفاق می افتــد و در این میان برخی 
جوامــع مثل بومیان بیشــتر از این 

معضل رنج می برند.

 تماس ۴ میلیون کودك کانادایی با تلفن امدادی  در ایام شیوع کرونا

در ســال 2020 کانادایی های جوان 
بیش از ۴ میلیون بار با تلفن امدادی 
 »Kids Help Phone« کــودکان 
تمــاس گرفته اند که نشــان دهنده 
افزایش شــدید درخواست کمک در 

مقایسه با سال های گذشته است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، در سال 
20۱۹، ۱.۹ میلیون تماس صوتی و 
متنی و ارتباط اینترنتی با این تلفن 
برقرار شده بود و امسال این رقم بیش 

از دو برابر شده است.
آلیسا ســایمون، معاون ارشد نوآوری 
»Kids Help Phone«، گفــت که 
تلفن امدادی کــودکان اکنون روزانه 
بیــش از ۸00 تماس و پیام کمک را 
از کودکان و جوانان در سراسر کشور 
دریافت می کنــد که حدود ۱0 مورد 
آن ها نجات از خودکشــی هســتند 
کــه در این موارد از پلیس نیز کمک 
گرفته می شود. این مجموعه در سطح 
کشور کانادا از تورنتو تا ونکوور ۱۸2 
کارشناس دارند که حتی در ایام شیوع 
کووید۱۹ نیز در خانه پاسخگوی مردم 

و مراجعه کنندگان بوده اند.
این خط به مدد بودجه جدید فدرال 
درصدد اســت 50 مشــاور جدید تا 
پایان سال جذب کند. » تلفن امدادی 
کودکان« همچنین در ســال جاری 
توانسته است ۴200 نفر برای ارتباط 

گیری با نوجوانانــی که دچار بحران 
شده اند جذب کند.

تقریبا نیمــی از تماس ها از انتاریو و 
پس از آن آلبرتــا و بریتیش کلمبیا 
است. طبق اطالعات تازه منتشر شده 
توســط » تلفن امــدادی کودکان«، 
اکثریت تماس بین ساعات اولیه ۱2 

صبح تا ۴ بامداد انجام می شود.
به گفته سیمون عامل اصلی تماس ها، 

قرنطینه بوده است.

برخی دیگر نیز با نگرانی در رابطه با 
رویدادهای مهم مانند مراسم جشن 
فارغ التحصیلی ابراز ناراحتی کرده اند.

سایمون افزود: »کسانی که در پاییز به 
مدرسه برگشتند، از ابتال به کرونا ابراز 
نگرانی کردند. کســانی که یادگیری 
مجازی را انتخاب کردند نیز از اینکه 
قادر به بازگشــت به کالس فیزیکی 

نبودند، غمگین بودند«.
وی اظهار داشــت: »هنگام شــروع 

مدرســه، بســیاری از جوانان واقعا 
واقعیت هــای مختلفــی را تجربــه 

می کردند«.
۳00 هزار تماس از از ۴ میلیون تماس 
صورت گرفته با تلفن امدادی کودکان 
، به صورت متنی بوده که 5۱ درصد 
بیشتر از سال گذشته بوده است. این 
تماس ها نه فقط از ســوی کودکان 
بلکه توسط بزرگساالن نیست به ثبت 

رسیده و امسال افزایش داشته است.
این خط امســال بــرای اولین بار به 
زبان های فرانسه و عربی نیز خدمات 

مشاوره داده است.

دورکاری و مشکالت آن در دوران کرونا برای کانادایی ها
پــرژن میــرور- دورکاری و ارتباط 
بــا همــکاران و کارفرمــا از طریق 
از  تصویری  ارتباط  اپلیکیشــن های 
پدیده هایی اســت کــه همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ برای بیشتر مردم 

جهان به ارمغان آورده است.
کانادایی هایی که پــس از آغاز همه 
گیری ویروس کرونا مشغول دورکاری 
از خانه هســتند، چه دوست داشته 
باشند و چه دوست نداشته باشند که 
از خانه کار کنند، نیاز به تجهیزات و 
فرآیند هــای جدیدی بــرای غلبه بر 
مشکالت دورکاری همانند حجم زیاد 
کار، ساعت های طوالنی کار، خستگی 
فیزیکی و خستگی ناشی از ویدیو کال 

یا تماس های تصویری دارند.
در تحقیق جدیدی که توسط شرکت 
رابرت هاف که یک شرکت استخدامی 
بین المللی اســت و درباره افرادی که 
در کانــادا دورکاری می کنند صورت 
گرفته، مشخص شــده است که 5۴ 
درصد از شــرکت کننــدگان در این 
نظرسنجی گفته اند حتی در روزهای 
پایانی هفته نیز کار می کنند و بیش 

از یک سوم آنها نیز گفته اند با شروع 
دورکاری از منــزل حتــی بیش از ۸ 

ساعت در روز کار می کنند.
نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان در 
این تحقیق ) ۴۴ درصد( گفته اند که 

از خستگی ناشی از تماس تصویری 
رنج می برنــد و ۱5 درصد نیز اعالم 
کرده اند که تماس تصویری ناکارآمد 

و طاقت فرسا است.
دیوید کینگ، رییس ارشد منطقه ای 
در کمپانی رابرت هاف در بیانیه خود 
درباره همین تحقیق نوشته است: “ 
تماس هــای تصویری اغلــب نیاز به 
انرژی بیشتری نسبت به دیگر راه های 
ارتباطی مانند تلفــن و ایمیل دارند. 
با توجه به اینکه بسیاری از کارکنان 
حجــم ســنگینی از کار را مدیریت 
می کننــد، کاســتن از تماس هــای 
تصویری به اندازه نیاز می تواند باعث 
کاهش خســتگی کارکنان و افزایش 

تمرکز آنها شود.“
در یک تحقیق غیر رسمی دیگر که 
توســط کمپانی نرم افزار ) ُورکینگ 
ِدن( انجام گرفته است، ۳2 درصد از 
افرادی کــه دورکاری می کنند اظهار 
داشــتند که کمبود ارتباط رو در رو 
با همکاران و کاهش میزان حضور در 
اجتماع مشکل اصلی آنها با کار از خانه 

است.
مشکالت جســمی و روحی پس از 
شروع همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
هر روز در حال افزایش اســت. اغلب 
افــراد در منــزل خــود دارای میز و 
صندلــی و مکان مناســب برای کار 
نیستند و در بیشتر مواقع از روی مبل 

یا تختخواب خود کار می کنند.
حدود ۴۴ درصد از پاســخ دهندگان 
این نظرسنجی گفته اند که از کمردرد 
رنج می برند و 52 درصد نیز گفتند که 

دچار اضطراب و نگرانی هستند.
دیویــد کینگ در ادامــه بیانیه خود 
گفته است: “ بســیار مهم است که 
کارفرمایان کارکنان خود را تشویق به 
استراحت های کوتاه مدت در میان کار 
نمایند و سالمت کارکنان خود را در 

اولویت قرار دهند.“
این مشــکالت خود را زمانی بیشتر 
نشان می دهند که به دلیل تغییر نحوه 
کار کردن پس از بــروز همه گیری 
کرونا در اغلب بخش های اقتصادی 
جامعه، بسیاری از صاحبان کسب و 
کار قصد دارند تــا دورکاری و کار از 
منزل را به طــور دایمی اجرا کنند و 
حتی پس از پایان بحران کووید-۱۹ 

نیز آن را ادامه دهند. 
از مهمتریــن دالیــل ایــن تصمیم 
کارفرمایان می تــوان به کاهش قابل 
توجه هزینه هــای تعمیر و نگهداری 
ســاختمان، آب، برق، تلفن، اینترنت 
و دیگــر هزینه هــای مرتبــط برای 

کارفرمایان اشاره کرد.
بیش از نیمی از مدیران منابع انسانی 
شرکت های مختلف که در این تحقیق 
شــرکت کردند گفتند که کارفرمای 
آنها گزینه های زمان کار متغیر را به 
کارکنان خود پیشنهاد داده اند و ۴5 
درصد آنها نیز گفته اند که از ســوی 
کارفرمایان هفته های کاری فشــرده 
پیشنهاد شده و ترتیبات خاصی برای 
تقســیم کار و شــغل های پاره وقت 

دایمی ایجاد شده است.
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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

قیمت بنزین
 به شدت افزایش خواهد یافت

خبر کانادا- به گفته یک کارشــناس انرژی در کانادا پس از اعالم دولت فدرال 
مبنی بر افزایش مالیات انتشار گازهای گلخانه ای )مالیات کربن(، قیمت بنزین 

به شدت افزایش خواهد یافت.
دولت فدرال قرار اســت این مالیات را به 50 دالر در هر تن در ســال 2022 
برساند و به مدت هشت سال، این مالیات را سالیانه ۱5 دالر به ازای هر تن گاز 

تولیدی افزایش دهد.
طبق گفته »دن مک تاگ«، رئیس انرژی ارزان قیمت )یک گروه حامی انرژی 
ارزان تــر در کانادا( در نتیجه افزایش این نوع مالیات قیمت بنزین می تواند به 

۴۸.5 سنت در هر لیتر تا سال 20۳0 برسد.
»جاستین ترودو« چند روز پیش خبر از افزایش این مالیات داد که پس از آن 
با انتقادهایی روبه رو شــد. »داگ فورد«، نخست وزیر »انتاریو« آن را »بدترین 
چیــزی که می توانید ببینید« خواند. او از طرح دولت فدرال به عنوان طرحی 

نامیدکننده یاد کرد.
ترودو با بیان اینکه این طرح به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک خواهد 
کرد، متعهد شــده است که تا 20۳0 سطح تولید گازهای گلخانه ای را تا ۳0 
درصد کاهش دهد. وی همچنین گفت که به خانواده ها جهت پرداخت هزینه 
مالیات کمک خواهد شــد و تخفیف های بیش از 2000 دالر تا ســال 20۳0 

دریافت خواهند کرد.

تالش وب سایت کانادایی برای تقویت کسب و کارهای محلی
ایرونیا- زنی اهل تورنتو امیدوار است 
عادت های خریــد آنالین را در فصل 
تعطیالت به ســمت کسب و کارهای 

محلی سوق دهد.
الی هبرســترو گفت: »حس می کنم 
کســب و کارهای کوچک هستند که 
تورنتو را شــهری بزرگ می کنند و 
اینکــه اجازه بدهیم آن هــا در طول 
پاندمی ســقوط کنند بدترین چیز 

خواهد بود«.
بیســت و دوم نوامبر، یــک روز پیش 
از اینکه تورنتــو وارد دومین مرحله 
این مدیر  تعطیلی های خود شــود، 
رسانه های اجتماعی برای خود لیستی 
از مغازه های محلی درست کرد تا به 
خودش یادآوری کند که خریدهایش 

را محلی انجام دهد.
او این لیست را در حساب اینستاگرام 
خود به اشــتراک گذاشت و نوشت: 
»فکر می کردم ۱00 نفر آن را ببینند 
اما هیچ ایده ای نداشــتم که اینقدر 

دیده شود«.
 او تصمیــم گرفــت آن را تبدیل به 
وب سایت Not-Amazon.ca کند و 
در ســه هفته ای که سایت راه اندازی 
شده بیش از ۱00 هزار بازدید داشته، 
به 500 لیستینگ در تورنتو گسترش 
پیــدا کــرده و حاال شــامل ۱500 
کســب و کار در هلیفکس، ونکوور و 

کلگری هم می شود.
بعضی از مالــکان مغازه ها گفتند تا 
وقتی که فروش شــان بیشــتر شد 

نمی دانستند در این وبسایت هستند.
مورگانــه صبا که بــه مادرش کمک 
می کند مغــازه دوس فرنــس را که 
مواد پختنی و شکالت های فرانسوی 
وارداتی می فروشد در دنفورث تورنتو 
اداره کند، گفت: »در آن روز خاص در 
آخر هفته »جمعه سیاه« 7۹ درصد 
 Not از ترافیــک ما از منبعــی به نام
Amazon آمد. اما من قبال درباره اش 

چیزی نشنیده بودم«.
صبا گفــت چنیــن ابتکارهایی در 

باعث شــده   اجتماعی  رســانه های 
کسب و کارهای کوچک بتوانند بدون 
پرداخت هزینه های گزاف تبلیغ، خود 

را معرفی کنند.
هبرســترو می گوید هیچ ســودی از 
وبســایت ندارد.با توجه به اینکه این 
ســایت در سراســر تورنتو بزرگ به 
موفقیت هایی دست پیدا کرده،  افرادی 
از سراسر کشور خواسته اند هبرسترو 
به آن ها کمک کند اطالعاتشان  را در 

وبسایت منتشر کنند.
صفحه هلیفکس نخستین صفحه ای 

بود که به سایت اضافه شد.
نادیــن گیلیــس مالک یــک مغازه 
دکوراســیون قدیمــی در هلیفکس 
خواست نام کسب و کارش اضافه شود 
و تعجب کرد که دید از قبل در لیست 

حضور داشته است.
او گفت:  »باورم نمی شد. توجه کرده 
بودم که ترافیک وبسایتم کمی بیشتر 
شــده و با خودم می گفتم این خیلی 

عجیب است«.
گیلیس گفت خیلی لذت بخش بود 
که فردی که با دیدن سایت به شغل او 
رسیده بود یک کیف دستباف قدیمی 

به او سفارش داد.
او گفت:  »این ســایت بــرای من به 
عنوان مالک یک کسب و کار کوچک 
یک منبع نور دیگر اســت که نشان 
از نام های  می دهد مردم می خواهند 

محلی حمایت کنند«.

با اســتناد به نظرســنجی شــرکت 
از  درصــد   7۱  ،Accenture
مصرف کنندگان کانادایی می خواهند 
در ایــن فصل تعطیــالت به خاطر 
پاندمــی کوویــد-۱۹ آنالین خرید 
کنند و 57 درصد گفتند می خواهند 

محصوالت محلی تر بگیرند.
بنابراین برای بسیاری از کسب و کارهای 
کوچک راه انــدازی یک مغازه آنالین 

حیاتی است.
تنیس بوندی مجبور شد موقع از راه 
رســیدن پاندمی به سرعت به سمت 
کســب و کار آنالین حرکت کند. او و 
خواهرش مغازه The Green Jar را 
راه اندازی کردند که مغازه لوازم تمیز 
کردن دوام پذیر و قابل استفاده دوباره 

واقع در وست اند تورنتو است.
از وقتی او وارد سایت هربرسترو شده 

فروشش 550 درصد باال رفته است.
 Not Amazon او گفت: »من در ابتدا
را از طریق رسانه های اجتماعی دیده 
بودم و ما واقعا هیجان زده هستیم که 
جایی برای حمایت از کسب و کارهای 

کوچک وجود داشت«.

کاهش مالیات های
 شهروندان دورکار کانادایی

به موجب مقررات مالیاتی جدید، آن دســته از شهروندان کانادایی که در سال 
2020 دست کم به مدت چهار هفته پیاپی بیش از پنجاه درصد وظایف حرفه ای 
خود را در خانه انجام داده اند، مشمول کاهش مالیات خواهند شد که دولت به 

منظور جبران هزینه های دورکاری در نظر گرفته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، آن دســته از کارمندانی که مشمول این 
تدبیر می شوند می توانند بابت هر روز دورکاری در خانه 2 دالر )تا حداکثر ۴00 
دالر( درخواســت کنند. افرادی که در یــک آدرس زندگی می کنند، هر کدام 
مشمول کاهش هزینه های دورکاری شوند، می توانند درخواست خود را به طور 
جداگانه ارائه کنند بدون این که الزم باشد کارفرمای آن ها فرم خاصی را امضا کد.

 T2200 تا کنون افرادی که دورکاری می کردند، می بایست یک فرم ویژه به نام
که کارفرمای آن ها امضا کرده است، ارائه کنند اما بسیاری از کارفرمایان با پیچیده 

خواندن این فرم از امضا و ارائه آن خودداری می کردند.
طرح کاهش هزینه های دورکاری ۴00 دالری اولین بار ۳0 نوامبر گذشــته که 
دولت برنامه های مالی خود را به روزرسانی کرد، رونمایی شد. در آن زمان دولت 
فدرال اعالم کرد که اجرای این طرح 2۱0 میلیون دالر هزینه روی دســت اتاوا 

خواهد گذاشت.
آن هایــی که کاهش مالیات مرتبط بــا دورکاری را تقاضا می کنند، نمی توانند 

هزینه های ناشی از استفاده از خودرو برای دورکاری را درخواست کنند.

به زودی کره ماه میزبان
 یک فضانورد کانادایی خواهد بود

ناودیپ بینز ، وزیر نوآوری، علوم و صنعت کانادا روز چهارشنبه ۱6 دسامبر 
اعالم کرد یک فضانورد کانادایی در پروژه آتی ماموریت فضایی سرنشین دار 

به کره ماه شرکت خواهد کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، آقای بینز خاطر نشــان کرد آژانس 
فضایی کانادا و آژانس فضایی آمریکا )ناسا( درباره ایستگاه فضایی قمری 
گتوی Gateway معاهده امضا کرده اند. به این ترتیب کانادا در ماموریت های 
آرتمیس برای ساخت یک ایستگاه فضایی در کره ماه مشارکت خواهد کرد.
به موجب این معاهــده یک فضانورد کانادایی در ماموریت آرتمیس2 در 
سال 200۳ شرکت خواهد کرد. آرتمیس2 در واقع اولین ماموریت فضایی 

بشر به کره ماه پس از سال ۱۹72 است.
هنوز نام فضانورد کانادایی که قرار است عضو تیم فضانوردان اعزامی به کره 
ماه باشد، مشخص نشده است اما طبق معاهده ای که آمریکا و کانادا امضا 
کرده اند، قرار اســت در ادامه یک فضانورد کانادایی دیگر نیز در ماموریت 

فضایی به ماه شرکت کند.
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جمهوری اســالمی اعــالم کرد که 
»انتقام سخت« خواهد گرفت. 

این انتقام شــلیک چند موشــک به 
پایگاه آمریکایی »عین  االســد« بود 
که رژیم ایران دولت عــراق را از آن 
مطلع کرده بود. با اینهمه زمامداران 
مقامــات  و  اســالمی  جمهــوری 
نظامی اش در برآوردی خطا، احتمال 
می دادند کــه آمریکا واکنش نظامی 
نشــان دهد. کاری که دونالد ترامپ 
بارها در شرایطی به مراتب وخیم تر از 
حمله ی از پیش اطالع داده شــده به 
»عین  االسد« نشان داده بود که از آن 

امتناع می کند.
شاهین مقدم در ادامه گفتگو با کیهان 
لندن می گوید »در آن جلسه تصمیم 
گرفته شد بعد از حمله موشکی سپاه 
پاســداران به عین االســد پروازهای 
تجاری و مســافربری متوقف نشود 
تا اگر آمریکا قصد حمله داشــت به 
خاطر این پروازها محدودیت داشته 
باشد. درواقع هواپیماهای غیرنظامی 
ســپر انســانی بودند. در این جلسه 

مشخص شد کدام پرواز را بزنند. تنها 
پروازی که اغلب ایرانی بودند اوکراین 
اینترنشنال بود که مسئولیتش از همه 
کمتر بود. آنها هواپیما را زدند که به 
گردن آمریکا بیاندازند. اینها همه در 

آن فایل صوتی جلسه هست.«
شاهین مقدم همچنین می گوید فعاًل 
قصدی برای انتشار عمومی این اسناد 
نیســت. یک نســخه از فایل صوتی 
مستقیم به دادســتان کانادا تحویل 
داده شده و یک فایل دیگر در اختیار 

پلیس امنیت کانادا قرار گرفته است.
وی در ادامــه گفت: »اقدام جمهوری 
اسالمی استفاده از »سپر انسانی« بود 
تا فاجعه را به گردن آمریکا بیاندازند. 
برآوردشــان این بود که یک هواپیما 
از ســمت عراق به ایران می رسد، آن 
را می زنیم و گردن آمریکا می اندازیم 
اگر هم نرســد می گوییم نقص فنی 
بوده است! در نهایت آمریکا از طریق 
ماهواره رؤیت کرد که دو موشــک به 

هواپیما برخورد کرده است.«
شاهین مقدم در پایان این گفتگو با 

کیهان لندن افزود »یکی از مسائلی ادامه از صفحه 4کانادا: تحقیقات ایران درباره....
که در جلسه ای که با فرانسوا فیلیپ 
شــامپین وزیر خارجه کانادا مطرح 
شد مربوط به روند قرار گرفتن سپاه 
فهرســت سازمان های  در  پاسداران 

تروریستی کاناداست.
اکنون یــک تیم مســتقل کانادایی 
تحقیقات جنایی را آغــاز کرده اند و 
شماری از خانواده ها از آنها خواسته اند 
اطالعات شان را در اختیار اوکراینی ها 
قرار ندهند چون به اعتقاد آنها »قابل 

اعتماد نیستند.«
آمریکا ساعت ها قبل از پرواز »اوکراین 
اینترنشنال« ســه بار در مورد خطر 
پرواز در آن مناطق به شــرکت های 
هواپیمایــی هشــدار داده بود. حتی 
بعضی شــرکت های هواپیمایی مثل 
»ترکیــش ایرالیــن« پروازشــان را 
متوقف کرده بودند. اکنون پرســش 
خانــواده قربانیان این اســت چرا به 
هواپیمای مســافری اوکراینی اجازه 
پرواز داده شــده و عالوه بر جمهوری 
اسالمی، مسئولیت دولت اوکراین در 

این فاجعه ی هولناک چقدر است؟

انتقادات شدید از موسسه »دژاردن«
 بابت سهل انگاری در حفاظت از اطالعات مشتریان

به گزارش هفته، به نقــل از لودووار، 
جنبــش دژاردن به علــت ضعف و 
سهل انگاری در تامین امنیت داده های 
شخصی مشتریان خود، در سه گزارش 
جداگانه به شــدت مورد انتقاد قرار 
گرفته اســت.  یکی از این گزارش ها 
که توسط »تشکیالت بازارهای مالی« 
تهیه شــده، نه تنها دژاردن را به باد 
بلکه حتی مســئوالن  انتقاد گرفته 
این موسســه مالی را به دروغگویی و 
فریبکاری در رابطه با سطح حفاظت 

از اطالعات افراد متهم کرده است.
بهار ســال گذشــته اطالعات فردی 
حدود ۹.7 میلیون نفــر از اعضای و 
مشــتریان موسســه مالی دژاردن از 
جمله 7 میلیــون کبکی در معرض 
ســرقت قرار گرفت؛ اما موضوعی که 
بیشتر بحث آفرین شده این است که از 
این تعداد نزدیک به ۴ میلیون پرونده 
متعلق به مشــتریان پیشین دژاردن 
بوده که خیلی از آنها از چندین دهه 
پیش با این موسسه هیچ سر و کار و 

تعاملی نداشته اند.
 ،Daniel Therrien دنیــل تریئــن
کمیســر حفاظت از حریم شخصی 
شــهروندان کانادایی، روز دوشنبه در 
کنفرانســی مطبوعاتــی تاکید کرد: 
»دژاردن به خوبی از نقاط ضعف خود 
آگاه بــوده اما برای رفع این نواقص و 
جلوگیری از ایجاد مشــکل، اقدامات 

الزم را انجام نداده است.«
در ایــن کنفرانس دایــان پویتراس 
Diane Poitras رئیس »کمیسیون 
دسترســی به اطالعــات کبک« نیز 
حضور داشــت. این دو نهاد هر کدام 
نتایج تحقیقات خود را درباره نشــت 
اطالعات از موسســه مالــی دژاردن 
در بهار ســال 20۱۹ در گزارش های 

جداگانه ارائه کرده اند.
ایــن دو تحقیق نشــان می دهد که 
عملکرد موسســه دژاردن در زمینه 
شــخصی  اطالعــات  از  حفاظــت 
شــهروندان و شــکاف های امنیتی 
موجود در سیستم حفاظتی آن، پیش 
از این نیز چه در داخل این موسســه 
و چه خــارج از آن مــورد تحقیق و 
تفحص قرار گرفته بــود؛ اما مقامات 
دژاردن در برطــرف کــردن عیب و 
نقص ها و پرکردن شکاف های امنیتی 
با تاخیر و تعلل عمل کرده و به ویژه 

تهدیدهایی را که ممکن بود از داخل 
موسسه اطالعات مشتریان را به خطر 

اندازد، جدی نگرفته اند.
برخــی توصیه های منــدرج در این 
گزارش ها مشــخصا به نقاط ضعفی 
مربوط می شــود که یــک »کارمند 
مغــرض« از آن بهره بــرداری کرده 
و با اســتفاده از یک شکاف امنیتی 
در سیســتم حفاظــت از اطالعات و  
داده های مشتریان دژاردن که دستکم 
از ژانویه سال 20۱6 نیز وجود داشت، 
به مدت 26 ماه اطالعاتی را که قاعدتا 
آنها دسترسی داشته  به  نمی بایست 
باشــد، کپی کرده اســت. مسئوالن 
دژاردن در این باره دست روی دست 
گذاشتند و هیچ تدبیری اتخاذ نکردند 
تا این که زنگ هشدار پلیس الوال به 

صدا درآمد.
کمیســر حفاظت از حریم شخصی 
شــهروندان کانادایی و کمیســیون 
دسترســی بــه اطالعــات کبک در 
گزارش های خود از این مســئله ابراز 
تعجب کرده اند که تقریبا ۴ میلیون 
نفر از مجموع ۹.7 میلیون مشــتری 
دژاردن که اطالعات فردی شــان در 
معرض سرقت قرار گرفت، از سال ها و 

بلکه دهه ها پیش با این موسسه قطع 
ارتباط کرده بودند.

روز دوشــنبه همچنین عالوه بر این 
دو نهــاد، تشــکیالت بازارهای مالی 
AMF نیز گزارش انتقادآمیز خود را 
درباره دژاردن منتشر کرد. تشکیالت 
بازارهای مالی در گزارش خود تاکید 
کرده که مسئوالن دژاردن به تجزیه 
و تحلیل هــا و توصیه هــای امنیتی 
پیشین این نهاد توجه الزم را نکرده 
و در برخی موارد نیز اعالم کرده اند که 
اصالحــات الزم را صورت داده اند اما 
عمال تا زمان حادثه امنیتی که برای 
این موسسه افتاد، هیچ اقدام موثری 

در این زمینه انجام نداده اند.
لــودووار تالش کرده تــا در این باره 
توضیحات بیشــتری از تشــکیالت 
بازارهــای مالی بگیرد. بــا این حال 
سخنگوی تشکیالت بازارهای مالی در 
ایمیلی اعــالم کرد که این موضوع از 
مسایل محرمانه مرتبط با فعالیت های 
نظارتی این نهاد است و به همین علت 
نمی توان درباره آن جزییات بیشتری 

ارائه کرد.
کمیســر حفاظت از حریم شخصی 
شــهروندان کانادایی و کمیســیون 

دسترســی بــه اطالعــات کبک در 
گزارش های خــود از تدابیــر اتخاذ 
شــده توســط دژاردن از زمان بروز 
حادثه امنیتــی و همچنین تدابیری 
که قرار اســت توسط این موسسه تا 
ســال 2022 به اجرا گذاشته شود، 
ابراز خرسندی کرده اند اما تشکیالت 
بازارهــای مالــی در گــزار ش خود 
اقدامات صــورت گرفتــه را ناکافی 
خوانــده و از عملکرد مقامات دژاردن 

ابراز نارضایتی کرده است.
سخنگوی تشکیالت بازارهای مالی در 
پاسخ به سوال خبرنگار لودووار در این 
باره فقط به گفته این جمله بســنده 
کرد که »تدابیر دژاردن پاســخگوی 

خواسته های تشکیالت نیست«.
کمیســر حفاظت از حریم شخصی 
و کمیســیون دسترسی  شهروندان 
به اطالعات کبــک، دژاردن را ملزم 
کرده انــد که درباره روند پیشــرفت 
اقدامات اصالحــی خود گزارش های 
منظــم ارائه کند و تا دو ســال دیگر 
یک بازرس مستقل نیز یک گزارش 
ارزیابی کامــل از عملکرد دژاردن در 

این زمینه تهیه کند.
دژاردن روز دوشنبه با تاکید بر اراده 
خود بــرای همکاری کامــل در این 
زمینه، تعهد کرد محیطی کامال امن 
و مطمئــن برای فعالیت های خود به 
وجود آورد. این موسســه همچنین 
تصریــح کــرد یک بخــش امنیتی 
متشــکل از نهصد کارشناس ایجاد 
کرده اســت تا برای اطالعات فردی 
مشــتریان و اعضای خــود یکی از 
بهترین سیستم های حفاظت اطالعات 

در کانادا را ایجاد کند.
دایان پویتراس در مصاحبه با لودووار 
اعالم کرد: »جریمه چند هزار دالری 
که دژاردن می بایست مطابق با قوانین 
و مقررات فعلی می پرداخت، آن قدر 
ناچیز و خنده دار اســت که ترجیح 
داده ایــم تالش هــای خــود را روی 
تحقیقات مربوط به عملکرد، ساختار 
و اصالحات آتی این موسسه متمرکز 
کنیــم و مقامات آن را به رفع نواقص 

موجود ملزم کنیم.«
بــا این حال اگر لوایــح 6۴ در کبک 
اتــاوا تصویــب شــود،  در   ۱-C و
بابــت  دژاردن  کــه  جریمه هایــی 
مشکالت امنیتی و سهل انگاری خود 
در حفاظت از داده های مشــتریانش 
متحمل می شد، به مراتب سنگین تر 

از اینها خواهد بود.

 دنیل تریئن، کمیســر حفاظت از حریم شخصی شهروندان کانادایی:  دژاردن از نقاط ضعف خود در زمینه 
حفاظت از اطالعات فردی مشتریانش آگاه بود، اما برای برطرف کردن این مشکل اقدامات الزم را انجام نداد. 

انتخاب هیات مدیره  جدید
 کنگره ایرانیان کانادا انجام شد

مداد- انتخابات هیئت مدیره ی کنگره 
ایرانیــان کانــادا پــس از یک هفته 
رأی گیری به پایان رسید و تقریباً همه 
اعضای جدید از گروه »پویش صلح و 

همبستگی« انتخاب شدند.
در جریان این انتخابات بازار تهمت، 
برچسب زنی و کندوکاو در گذشته ی 
آدم ها به شدت داغ شده بود و تالش 
برای تصاحب این کنگره بسیار شدت 

گرفته بود.
در ایــن دوره از انتخابــات، آنچــه 
بازار اتهامات مابیــن دو گروه عمده 
کاندیداها را داغ کــرده بود، برخالف 
انتظار که قاعدتاً می بایســت مسائل 
کانادایی-ایرانی  کامیونیتــی  صنفی 
باشد، میزان هم سویی یا مخالفت هر 
گروه با جمهوری اسالمی و اهداف آن 

در کانادا بود.
»پویش صلح و همبستگی« که اکنون 
هیئت مدیره را به دست گرفته از سوی 

رقبای انتخاباتی خود به همسویی با 
حکومت ایران متهم می شــود و در 
مقابــل، اعضای »کمپیــن تغییر و 
بازســازی« به جنگ طلــب بودن و 
طرفداری از تحریم مردم ایران، متهم 
می شــدند. اتهاماتی که هر دو طرف 

آن ها را تکذیب می کردند.
نتایــج انتخابات کنگــره ایرانیان با 
شمارش 272۹ رای معتبر افراد زیر 
)به ترتیب تعداد آرای برنده( انتخاب 

شدند.
۱. آرزو خدیر

2. مسلم نوری
۳. سمن طبسی نژاد

۴. احمد احساندار
5. کیهان رضوی

6. امیرحسن قاسمی نژاد تفرشی
7. یونس زنگی آبادی
۸. مهرنوش احمدی
۹. محسن خانیکی

بیانیه کارزار تغییر و بازسازی
 درباره نشست ساالنه کنگره ایرانیان

هفته- کارزار تغییر و بازسازی درباره این نشست بیانیه ای صادر کرده که متن 
آن چنین است:

هم وطنان عزیز ایرانی کانادایی، روز گذشــته با مشارکت بیش از 2700 نفر از 
اعضای کنگره ی ایرانیان کانادا؛ مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیئت مدیره 
برگزار گردید. کارزار تغییر و بازسازی کنگره  مراتب سپاس و قدردانی خود را از 

این مشارکت ارزشمند جمعی و حرکت زیبای اجتماعی« ابراز می دارد.
به لطف نتایج گران بهای اقدام حقوقی مجمع عمومی امســال برخالف دوره ی 
پیشــین، در فضایی آزاد و قانونمند برگزار گردید و این امکان حاصل شــد که 
اعضا بتوانند انتقادات و نظرات خود را نسبت به گزارش های رئیس هیئت مدیره، 
خزانه دار و حسابرس رسمی، آزادانه ابراز نمایند. رای منفی اکثریت اعضاء منجر 

به مردود اعالم شدن پذیرش همه ی این گزارش ها گردید.
البتــه این حرکت ارزشــمند جمعــی، در نهایت به واســطه ی حجم عظیم 
بی اخالقی ها، منفعت طلبی ها و تالش غیرقابل تصور گروه مقابل در مســموم 
کردن فضای جامعه، با توســل به انواع دروغ ها، تهمت ها و دشمن ســازی ها، 
منجر به نتیجه ی دلخواه نشد و با نسبت آرای 5۱ به ۴۹   درصد به نفع اکثریت 

کاندیداهای گروه مقابل رقم خورد.
کارزار تغییر و بازسازی ضمن سپاس مجدد از همراهی و همدلی تک تک شما 
عزیزانی که در حرکت به سوی تغییر و بازسازی به ما اعتماد کردید، امیدوار است 
با تکیه بر حمایت این جمع کثیر از اعضای کنگره و با جلب مشــارکت بخش 
بزرگتری از اکثریت خاموش باهمستان ایرانی کانادا؛ بتواند همچنان پیگیر اهداف 
و برنامه های اعالم شده ی خود، از جمله دادخواهی جنایت شلیک به هواپیمای 

پی.اس752  باشد.
همراهان گرامی کارزار تغییر و بازســازی، از شــما دعوت می کنیم به منظور 
گفت وگــو پیرامون گام های بعــدی این حرکت ارزشــمند مدنی که با هدف 
همگرایی جامعه ی متکثر ایرانی و ارتقاء جایگاه آن در جامعه ی کانادا آغاز شده 
است همچنان در کنار ما بمانید و با حضور در نخستین جلسه ی پس از انتخابات 
در روز پنچ شنبه ی همین هفته، در ترسیم مسیر پیش رو با ما هم اندیشی نمایید. 
اطالعات جلسه به زودی اعالم خواهد شد. تغییر آغاز شده است و با هم گامی شما 
هم دالن ادامه خواهد یافت. سپاس فراوان از اعتماد و پشتیبانی شما هم وطنان!

گزارشی کوتاه از
 نشست ساالنه کنگره ایرانیان کانادا

روز یکشــنبه ۱۳ دســامبر 2020 
از ســاعت ۱2 ظهر نشســت ساالنه 
20۱۹ کنگــره ایرانیان کانادا با بیش 
از یک ســال و نیم تاخیر آغاز و بعد 
از نزدیک به سه ساعت قبل از ساعت 
۳ بعدازظهر با اعالم نتیجه رای گیری 
هیات مدیره جدید کنگره پایان یافت.

بــه گــزارش هفته، این نشســت با 
مدیریــت و تحت نظــارت یک تیم 
حقوقی و متخصص صورت گرفت که 
توســط دو طرف یک دعوای حقوقی 
در کنگره ایرانیان کانادا انتخاب شده 
و به تایید دادگاه رســیده بود. آقای 
ماروین هوبرمن ناظر این نشســت و 
آقای مارسل مونژو متخصص فنی بود 
که بخش فنی کار را به عهده داشت.

بنا به گزارش هفته این برنامه بعد از 
توضیحات اولیه توسط آقای ماروین 

هوبرمــن با گــزارش فعالیت کنگره 
ایرانیان کانادا توســط خانم ســوده 
قاســمی، رئیس هیئت مدیره ادامه 
پیدا کرد. در پی گزارش خانم قاسمی 
پرسش و پاسخ انجام شد که با وجود 
حجم بزرگ ســواالت بــا مدیریت 
مارســل مونژو به خوبی پیش رفت. 
ده ها سوال مطرح شد که محورهای 
آن از یک ســو تایید و تشکر بود و از 
سوی دیگر انتقادات شدید از »نقص ها 
و ضعف های فعالیت پیئت مدیره که 

در گزارش درج نشده بود«.
گزارش فعالیت های ارائه شــده طبق 
روال چنین جلســاتی به رای اعضای 
حاضر گذاشته شــد و با آرای 5۴ به 
۴6 اکثریت جمعیت تقریبا 700نفری 
حاضر در جلســه به نفع عدم تایید 

گزارش رای دادند.
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حمید زرگرزاده

پیتر نیــگارد از بــزرگان صنعت مد 
و لبــاس کانادا در شــهر وینی  پگ 

دستگیر شد.
بر اساس مدارک دادگاه پیتر نیگارد با 
توجه به قانون استرداد مجرمین بین 
آمریکا و کانادا دســتگیر شده است. 
این طراح مد و لباس مشهور در یک 
پرونده حقوقی گروهــی با اتهام آزار 
جنســی چندین زن در آمریکا روبرو 

است.
در این پرونده حقوقی 57 زن از جمله 
۱۸ زن کانادایی پیتر نیگارد را متهم 
به خشــونت، ایجاد رعب و وحشت، 
پرداخت رشوه به عنوان حق السکوت و 
استفاده از کارکنان کمپانی خود برای 
فریب قربانیان و جلوگیری از پاسخگو 

بودن برای چندین دهه نموده اند.
نیگارد تمام اتهامات وارده را انکار کرده 
و این اتفاقــات را متوجه یک توطئه 
ناشــی از اختالف خود با همســایه 

میلیاردر خود در باهاما کرده است.
جریــان این پرونده حقوقی توســط 
قاضــی دادگاهــی در ناحیه قضایی 
جنوب نیویورک در تابســتان امسال 
متوقف شده بود. دلیل این توقف بازگو 
نشده اما در پرونده حقوقی ذکر شده 
است که توقف یاد شــده در جریان 
این پرونده، در نتیجه درخواست یک 

دولت بوده که از سه دادستان فدرال 
در آن درخواست نام برده شده بود.

وزارت دادگســتری آمریــکا و دفتر 
دادســتان کل ناحیه قضایی جنوب 
نیویورک در ایــن زمینه هیچ اظهار 

نظری نکرده اند.
پیتر نیگارد پس از حمله پلیس فدرال 
آمریکا به دفتر او در نیویورک در ماه 
فوریه امسال از سمت خود به عنوان 
اینترنشنال و  رییس کمپانی نیگارد 
دیگر مجموعه های تجاری تحت نظر 

خود کناره گیری کرد.
زنانی که این پرونــده حقوقی علیه 
پیتر نیگارد را تشــکیل داده اند برای 
حفظ امنیت و حریم خصوصی  خود 
نخواسته اند که نام آنها فاش گردد و 
اغلب آنها اظهار داشــتند که هنگام 
وقوع آزار جنسی توسط پیتر نیگارد 

در سنین ۱۴ تا 2۹ سال بودند.
پیتر نیگارد کمپانی خود را در ســال 
۱۹67 تاســیس نمود و اکنون دارای 
۱70 فروشــگاه در سراسر آمریکای 
شمالی  و دارای بیش از 6 هزار غرفه 
زنجیره ای  فروشــگاه های  فروش در 

بزرگ در سراسر جهان است.
ثروت پیتر نیگارد حدود ۹00 میلیون 

دالر آمریکا برآورد شده است.

پیتر نیگارد از بزرگان صنعت مد کانادا 
در شهر وینی  پگ دستگیر شد

هشدار: صاحبخانه ها ملزم به پرداخت هزینه های درمانی و حقوقی
 ابتالی میهمانان به کرونا هستند!

کانادایــی هایی کــه در این فصل از 
تعطیالت با وجــود محدودیت های 
کووید۱۹ اقدام به برگزاری دورهمی و 
مهمانی  خانوادگی در کریسمس کنند 
عالوه بر جریمه های سنگین، چنانچه 
دچار بیماری شــوند، مسئولیتش بر 

عهده خودشان است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، نانینش 
کوتــاک، وکیل، با بیــان این مطلب 
گفت که کانادایی هایی که امســال 
با برگــزاری مهمانــی خانوادگی در 
کریسمس اقدامات بهداشت عمومی 
را انجام نمی دهند، در صورت ابتال به 
کرونا باید پاسخگوی تبعات کارشان 

باشند.
کوتــاک با بیان اینکــه بیمه در این 
شرایط پاسخگوی نیاز بیماران نیست 

افــزود: »در بیمه نامه هــای منازل 
مواردی استثنا در مورد بیماری های 
واگیر، اعمال غیرقانونــی و اقدامات 
مجرمانه وجــود دارد که در صورت 

بروز، بیمه پاســخگوی بیمه شدگان 
نیست«.

وی تصریح کرد: »اگر شــما کاری را 
انجام می دهیــد که خارج از قانون یا 

خارج از مقررات بهداشــت عمومی 
است یا از بیماری واگیردار مستثنی 
هستید، این خطر وجود دارد که اگر 
از شــما شکایت شــود، بیمه شما را 

پوشش ندهد«.
این وکیل در ادامه اظهار داشت: »این 
بدان معناســت که در صــورت بروز 
بیماری برای مهمانان یک دورهمی 
در کریســمس ، صاحبخانه مجبور 
اســت هزینه های درمان آن ها را از 

جیب خود و شخصا پرداخت کند«.
وی تصریح کرد: »بر همین اســاس، 
نه تنها ]شــرکت بیمه[ خساراتی را 
که ممکن است به یک شاکی بالقوه 
تعلق گیرد یا قابل پرداخت اســت، 
تأمین نمی کند، بلکه حتی هزینه های 
حقوقی شــکات نیز بر عهده میزبان 

خواهد بود«.
کوتاک یادآور شــد: »این هزینه ها با 
توجه به هر مورد و خسارت مختص 
فــرد یا گروهی از افراد که شــکایت 

می کنند متفاوت است«.
با وجود موج دوم شــیوع کووید۱۹ 
در کانــادا و افزایــش محدودیت ها، 
نظرســنجی اخیر آنگوس رید نشان 
می دهد یک ســوم کانادایی ها قصد 
دارنــد در تعطیالت پیش روی به هر 
شکل با دوســتان و اقوام خود دیدار 

کنند.
بنابرایــن نظرســنجی، ۳0 درصد از 
تقریبا 5000 پاســخ دهنده گفتند 
که آن ها به دیدار عزیزان همشهری و 
استانی خود می روند و ۱0 درصد نیز 
اذعان داشته اند که برای دیدار با اقوام 
و دوستانشان به استان یا شهر دیگری 

خواهند رفت.
این در حالی اســت کــه جریمه ای 
تا ســقف ۱0 هــزار دالر در برخی از 
مناطق برای مهمانــی  خانوادگی در 
کریسمس و یا دورهمی ها پیش بینی 

شده است.

نیروی کار خارجی در بخش های کشاورزی، صنایع غذایی و حمل و نقل 
می توانند از مرحله زمانبر فرایند رسیدگی به ویزای کار عبور کنند

ایرانیان کانــادا- کارفرمایان کانادایی 
که قصد استخدام نیروی کار خارجی 
شاغل در ۱0 شــغل در بخش های 
کشــاورزی، صنایع غذایی و حمل و 
نقــل را دارند هم اکنون می توانند از 
مرحله ی زمانبر فرایند رسیدگی به 

ویزاهای کاری عبور کنند. 
 LMIA کانادا هم اکنون شرط داشتن
را برای برخی از مشاغل که تقاضای 
بســیاری برای آن وجود دارد نادیده 

گرفته است.
LMIA مدرکی است که کارفرمایانی 
که قصد استخدام نیروی کار خارجی 
را دارند باید نشان دهند و ثابت کنند 
که قبل از استخدام فرد خارجی مورد 
نظر بــه دنبال نیــروی کار کانادایی 
گشته و مورد مناســبی پیدا نکرده 
است و فقط با استخدام کارگر خارجی 
است که مشکلشان بر طرف می شود.

کارفرمــا باید آگهی شــغلی خود را 
برای مدت معینی مثال تا سه ماه در 
وبســایت ها و جاهای دیگر به اطالع 
کانادایی ها برســاند و اگر نتوانستند 
کسی را در داخل خود کانادا استخدام 
کند می تواند چشم به بیرون از مرزها 

بدوزد. 
جدیدترین خبرها حاکی از این است 
که اســتخدام نیروی کار خارجی در 

یکی از ۱0 شغل زیر هم اکنون فاقد 
داشتن این شرط هستند:

- رانندگان کامیون
- کارگر ساده مزرعه

- کارگر گلخانه
- کارگر برداشت خرمن

- کارگر بخش ماهی و غذاهای دریایی
- کارگــران بخــش فــراوری غذا، 

نوشیدنی و محصوالت مربوطه
- کارگران شــاغل در بخش فراوری 

ماهی و غذاهای دریایی
- قصاب، بــرش دهنده گوشــت و 
ماهی فروش به صورت عمده و خرده 

فروشی
- قصاب های صنعتی؛ کارگران بخش 

آماده کردن طیور و مشاغل مربوطه
- پیمانــکاران خدمات کشــاورزی، 
کارگران  و  مــزارع  ســوپروایزرهای 

دامداری تخصصی
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 سرايه

روز طبيعت و هواي پاك/ عكس از: سعيد نيكنژاد

امام خميني: تا چند روز ديگر دولت تازه تشكيل ميشود
واشـــنگتنـ  خبرگزاري فرانسهـ  حضرت آيتاهللا 
العظمي خميني اظهار داشتند كه تا چند روز ديگر يك دولت 
تازه تشكيل خواهند داد كه جايگزين دولت بختيار خواهد 
شد و تولد يك حكومت اسالمي در ايران نزديك است. 

حضرت آيتاهللا خميني در پاسخ اين سؤال كه ايشان 
«مرد نيرومند» ايران خواهند شد تصريح كردند كه اختيارات
شاه را نخواهند داشت و نخستوزير هم نخواهند شد، اما 

نقش ارشاد و هدايت خود را حفظ خواهند كرد. 
حضرت آيتاهللالعظمي خميني اضافه كردند: وظيفه  
من نخست وزيري نيســـت بلكه رهبري و هدايت مردم 

است. 
نكات ديگري كه رهبر شيعيان به آنها اشاره كردند از 

اين قرار است: 
ـ كشور اسالمي ايران داراي يك مجلس كه اعضاي آن 
از طريق آراي عمومي مردم انتخاب خواهند شد خواهد بود 
و تنها به احزاب و گروههايي اجازه شركت در انتخابات داده 

خواهد شد كه به منافع ملي احترام بگذارند. 
حزب توده، خواهان جنگ مسلحانه شد

پاريسـ  خبرگزاري فرانســـهـ  حزب كمونيست 
(توده) ايران، ضمن صدور اعالميهاي به تاريخ 13 ژانويه 
(23 دي)ـ  پريروزـ  به مركز خبرگزاري فرانسه در پاريس 
رسيد، خواستار «جنگ مسلحانه براي پايان دادن به رژيم 

ايران شده است. 
حزب توده، از تمام رهبران مخالف رژيم ايران، خاصه 
حضرت آيتاهللا خميني و حضرت آيتاهللا طالقاني و آقاي 
كريم ســـنجابي دعوت كرده است كه براي تشكيل جبهه 

واحد آزادي بخش ملي در ايران همكاري كنند. 
گروهي از خانواده سلطنتي تهران را ترك كردند

امروز گفته شـــد پس از قطعي شـــدن تاريخ سفر 
اعليحضرت در روز چهارشنبه امروز صبح خانم فريده ديبا 
مادر ملكه فرح باتفاق واالحضرت عليرضا و ليال پهلوي با 

يك هواپيماي ارتشي ايران را ترك كردند.
در اين سفر سپهبد هاشمينژاد، و ابوالفتح آتاباي همراه 
آنها هستند. با آنكه مقصد سفر معلوم نشده گفته ميشود 

هواپيماي نظامي راهي آمريكا شده است. 
بختيار: دولت مرا شوراي انقالب نميتواند جارو كند

پاريـــسـ  خبرگزاري فرانســـهـ  شـــاپور بختيار 
نخست وزير ايران اظهار داشت كه عناصر مذهبي، پس از 
عزيمت شاه به خارج از كشور دولت او را تحت فشار شديد 
قرار خواهند داد، اما اين دولت را شوراي انقالب اسالمي 

جارو نخواهد كرد. 
نخستوزير جديد ايران، ضمن مصاحبهاي با فرستاده 
مخصوص راديوي فرانسه اضافه كرد: «من خيلي سنگينتر 
از آنم كه بتوانند مرا جارو كنند. منظورم اينست كه يك دولت 
را نميروبند. من موضع خودم را همان طور كه پيش از اين 

هم گفتهام حفظ خواهم كرد. 
حمله شديد مسكو به بختيار

راديو مسكو ديشب در گفتاري بهزبان فارسي گفت: 
اخباريكه پيوسته از ايران ميرسد مدارك و اسناد تازهاي 
بهدست  ميدهد مبني بر اينكه جنبش كنوني ايران سرشت 
تمام خلقي دارد. اين جنبش تودههاي عظيم مردم ايران را 
فراگرفته است، عمًال ميليونها نفر از ايرانيان در اين جنبش 
شركت فعال دارند، باينسبب نميتوان تالشهايي را كه 
اخيراً بهعمل آمده است تا اين حقيقت را بهصورت بدي 
نمايش بدهند، ناديده گرفت. مثال بختيار نخستوزير ضمن 
مصاحبه خود با برخي از روزنامههاي ايران تصميم گرفته 
است توجه همگان را پيرامون يك توطئه مهميـ  كه گويا 
كمونيستها هم در داخل كشور هم در خارج ايران آماده 

كردهاندـ  بهراه نادرست منحرف نميآيد.
تمرد در ارتش سركوب ميشود

ارتشبد عباس كريم قرهباغي رئيس ستاد بزرگ و عضو 
شوراي سلطنت امروز در يك مصاحبه مطبوعاتي امكان 
وقوع كودتايي را پس از رفتن شاه از طرف ارتش با گفتن 

جمله «اصال تصور نميكنم» بهكلي رد كرد. 
عاليترين مقام مسئول نظامي پس از رفتن شاه، در پاسخ 
اين سؤال كه: آيا پيشبيني نميكنيد كه مقامات و گروههايي 
در داخل ارتش دست به تمرد از اطاعت دستورات شما بزنند 
و حركات خودسرانه انجام دهند كه عواقب مصيبتباري 
خواهد داشت، صريحاً گفت: برابر قوانين و آئيننامههاي 
موجود ارتش هرگونه تمرد و عمل خودســـرانه به شدت 

سركوب خواهد شد. 

احياء حاكمّيت ملي
پانزدهم ژانويه ســـال 946 ميـــالدي احمد ديلمي 
(معزالدوله) بغداد را متصرف شد، المستكفي بيست و دومين 
خليفه عباســـي را بركنار كرد و با اين اقدام حكومت سراسر 
ايران بار ديگر در دست ايرانيان قرارگرفت و تجديد حاكميت 
مّلـــي كه مرداني چون ماكان و مرداويز از مازندران و ديلمان، 
بابك خّرمدين از آذربايجان، سيستاني ها ازجمله صّفاريان، 
خراساني ها به ويژه سامانيان و ... در راهش تالش كرده و جان 
باخته بودند به تحقق پيوست. بوئيان «شيعه اثني عشري» را با 
ناسيوناليسم ايراني درآميختند تا ميهن آنان درجهان اسالمى 

ماهيتي كامال مستقل داشته باشد.
ماجراي قتل گريبايدوف در تهران 

الكســـاندر گريبايدوف ديپلمات، نظامي، نمايشنامه 
نويس، طنزنگار روس و ســـفير اين كشور در تهران كه 15
ژانويه 1795 در مســـكو به دنيا آمد و 11 فوريه 1829 در 34
سالگي در تهران به دست مردم كشته شد با توجه به مفاد قرارداد 
تركمنچاي كه بازگشت قفقازي ها را از ايران به شهرهايشان 
(درصورت تمايل) شـــامل مي شد نخست به دو زن قفقازي 
كه از خانه يك شاهزاده قاجار فراركرده بودند پناه داد و سپس 
دســـتورداد كه درصورت لزوم براي پس گرفتن اين زنان كه 
در حرمسراها و احيانا مادر فرزندان اعيان كشور بودند به زور 

متوسل شوند. 
انتشـــار اين تصميم در تهران، ايرانيان را كه از قرارداد 
تركمنچاي ناخوشنود بودند خشـــمگين ساخت و به نام 
جلوگيري از تعرض به حرمسراها و توقيف زوجه (نواميس) 
مردم به ســـفارت حمله بردند و با وجود مقاومت قزاق هاي 
محافظ سفارت وارد آن شدند و گريبايدوف، كاركنان سفارت، 
قزاق ها و حتي خواجه پناهنده شـــده را كشـــتند و جسد 
گريبايدوف را به ميان زباله ها افكندند كه سه روز بعد به دست 

آمد و به تفليس حمل شد.
بهاي سكه درسال 1331

اواخر دي ماه سال 1331 دولت دكتر مصدق به سبب 
نزديك بودن نوروز، بهاي بانكي سكه طال (يك پهلوي) را 75
تومان تعيين كرد كه طالفروشان (بازار) بايد آن را با افزودن 5

قران سود، به 75 تومان و 5 قران مي فروختند.
درگذشت مبتكر فتوژورناليسم

15 ژانويه سالروز درگذشت «متيو بريدي» پدر عكس 
خبري (فتوژورناليسم) است كه در سال 1896 در 72 سالگي 
درگذشـــت.. با اين ابتكار وى، گامى ديگر در تكميل حرفه 
روزنامه نگاري برداشته شد. مشاهده صحنه هاي دلخراش 
جنـــگ كريمه «متيو» را به فكر ابـــداع حرفه عكس خبري 

انداخته بود.

حاصل ز زندگانى ما جز وبال نيســـت

وز روزگار بهره به جز از مالل نيســـت

خوش خاطرى كه منصب و جاه آرزو نكرد

خرم دلى كه در طلب ملك و مال نيست

در وضع روزگار نظر كن به چشم عقل

احوال كس مپرس كه جاى سؤال نيست

چـــون زلف تابداده خوبان در اين ديار
هرجا كه سركشى است به جز پايمال نيست

در موج فتنهاى كـــه خاليق فتادهاند
فرياد رس به جز كرم ذوالجالل نيست

از غم چنان برست دل ما كه بعد از اين
در وى به هيچ وجه طرب را مجال نيست

درويشى و غريبى و زحمت ز حد گذشت
زين بيش اى عبيد مرا احتمال نيســـت
عبيد زاكانى

ت

غ

چهل سال پيش در همين روز
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 25 ديماه 1357

(برابر با 16 صفر 1399، 15 ژانويه 1979) نقل شده است. 

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

   افقي:
1 - یکی از نقاط دیدنی استان گیالن و شهرستان تالش

2- الگو- ویرگول- برادر
3-  نان پاره گدایی- سومین ماه میالدی- عضوی در صورت

4-  مزرعه ای کوچک- نشانه وجود مفعول- تیمی در فرانسه- همگانی
5-  بله آلمانی- خوش و خرم- ماده سیاه کربنی

6-  سرویس کردن خودرو- مارکی بر لپ تاپ- ناپیدا
7-  شـــاعر زن- بزرگ ترین شـــرکت توزیع کننده مواد غذایی در امریکای شمالی- 

خراسان قدیم
8-  حجت ها- پایدار و ادامه دار- کشوری باستانی و تمدنی خاک شده

9-  انسان ها- از وسایل ورزشی پرورش اندام- در زبان آشوری به معنی ملکه است
10-  رودی در فارس- تازه- پی درپی و پشت سر هم

11-  قلوب- همنشین- پسوند ساینده
12-  ایستگاه راه آهن- بهر پخت آبگوشت می باید خرید- حرف روسی- عهد و پیمان

13-  سکه قدیمی- واحد طول انگلیسی- شهرهای ساحلی
14-  مرسوم نیست- ملعون کربال- 

تکه چسبانی
15-  زهره دنیای شعر

 عمودي:
1-  کجاوه – فیلمی بـــه کارگردانی 

محسن محسنی نسب
2-  ییالقـــی در کرج- روانشـــناس 
اتریشـــی با نام آلفـــرد- روز 25 هر 

ماه شمسی
3- شـــیرینی تر - بستگی- حرکتی 

در فوتبال
4-  باســـتان - غذای ســـبزیجاتی- 

خاک بتونه - سقف دهان
 - پوپـــک   - کـــوه  ســـخت  راه    -5

ویتامین مغز بادام
6-  منقـــار مرغـــان- اندیشـــه ها- 

ثروت
7-  قـــدم- حرف پنجـــم یونانی- 

زاینده
8-  سرشار- چراگاه عشایر- کاتب

9-  توانایی- اســـتیل سالیسیلیک 
اسید- ظرفی در آشپزخانه

10-  اتحادیه- کالم آرزو- نت اول
هافبـــک   - نمـــک  هالـــوژن    -11

آث میالن - آبگیر طبیعی
12-  شـــرکت خودروســـاز ســـوئد- 

لؤلؤ- رهیده از آفاق- نکته ها
13-  امانـــت- نوعـــی کشـــمش- 

فرش
14-  نظیر- میوه ای از نوع خربزه- 

کشوری در قاره آفریقا
15-  دانشـــمند و شـــیمیدان نوبل 

برده ژاپنی- حساسیت شدید
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   افقي:
1 - از علل بوی بد دهان

2-  روزها- سخن زشت- نام مردانه
3-  مالمت- محکم و قاطع- پرگوینده ترین زبان اروپا

4-  شهر آتشکده روبه ویران کیا داود- یازده!- هدیه و تحفه فرستادن- ورودی خانه
5-  همان بس است- سخت و پیچیده- دستمزد

6-  ناحیه تکلم در مغز- عدد زیر خط کسری- چک، سیلی
7-  میمون جنگلی- سازی زهیر و آرشه ای از خانواده ویولن- توانایی ها

8-  مرکز انگلیس- هدف تیر اندازی- بدگو
9-  پایتخت جهانی موسیقی- استخوان بندی- ساخت و پاخت

10-  مخفف نه از- خانه- تخته ستبر
11-  فناپذیر- تاکسی تلفنی- کاغذ چاپ

12-  خس خس صدری- از راست به چپ – نت یکی مانده به آخر- ملت ها
13-  پس و پشت- نجوم- چلچله

14-  از روی بی میلی و اجبار- شیره چغندر قند- صفت روباه
15-  از رشته های دانشگاهی

 عمودي:
مریـــم  از  فیلمـــی    -1
 -  )1397( بحرالعلومـــی 
منظومه  عاشقانه خواجوی 

کرمانی
2-  عامل بیماری ایدز- شهر 

مارکوپولو- آرام خودمانی
3-  ســـازگاری، صلح- پیروز 

شدن- از توابع استان البرز
4-  کشـــور مبـــارک - صفت 
فعـــل  نشـــانه   - بهشـــت 

مضارع - متحد، یگانه
5-  ابـــزار بنایی- ســـوره بنی 

اسرائیل- مساوی عامی
6-  شعله آتش- همان ارگ 

است- قهوه فوری
 - ترتیبـــی  اعـــداد  از    -7

کشتی جنگی - نرخ رسمی
8-  شهری در 55 کیلومتری 
شمال دامغان- موی گردن 

شیر- استان
یـــا  ناشـــناس- ســـرهم    -9
قطعـــات  کـــردن  وصـــل 

صنعتی- درخت انگور
10-  دخالت کردن- بی زبان 

- رفته از عمر
11-  عنصـــر مقـــدس- به کار 

بستن- تنظیم موتور
12-  جوی آب- صف و رده- 

جامه- ابزار فالبینی
13-  پدر علـــم تاریخ- بازی 

خانمانسوز- مرکز روسیه
در  تاریخـــی  شـــهری    -14
مقـــدار   - نیـــرو   - فرانســـه 

فشار الکتریکی
15-  شعبه ای در شهرداری- 

شفاف و شیشه ای
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 مشاهدات خبرنگار »ايران«از وضعیت خشکسالی 
جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان

مویه جازموریان برای سرباز تشنه
حميد حاجی پور

گزارش نويس

هیرمند و ســـرباز آب ندارنـــد. بی آبی و 
خشکســـالی جان هامون و جازموریان 
را گرفته. سیستان و بلوچستان بدترین 
روزهای خود را ســـپری می کنند. زمانی 
آنقـــدری  رودخانه هایـــش  و  تـــاالب 
آب داشـــت کـــه مردمانش گذشـــته از 
کشـــاورزی و باغـــداری بـــه ماهیگیـــری 
هم مشـــغول بودند ولـــی حاال زمین ها 
خشـــک شـــده اند و از مـــزارع و باغ  هـــا 
چیزی جـــز زمینی برهوت و لم یزرع به 

جا نمانده.
ــتای  ــ ــاکن روس ــ ــاله، س ــ عبدالعزیز 60 س
پارود به چشم خود دیده که 2 دختر 15 -14 
ساله چند ســـال پیش در رودخانه سرباز 
غـــرق شـــده اند. او می گویـــد: »با همین 
چشـــم هایم دیدم که دختـــری توی آب 
افتاد و آن یکی بـــرای کمکش رفت ولی 
آب آنقدر قدرت داشـــت که هر دویشان 
را بـــا خود برد. حاال چیزی از آن رودخانه 
مانده؟ نه هیچ چیز حتی یک قطره آب 

نیست که دل به آن خوش کنیم.«
جازموریـــان بین 3 اســـتان کرمان و 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان است 
و از آن کویـــری بـــی پایان باقـــی مانده. 
مردمانش وقتی از آن تعریف می کنند 
گویی از رؤیایی می گویند که هیچ وقت 
وجود نداشـــته. پیش خـــودم می گویم 
واقعـــاً از آن تاالب بـــه آن بزرگی یعنی 

برکه کوچکی هم به جا نمانده؟

اهالـــی  مـــردم  امـــان  خشکســـالی 
جنوب شرق را  بریده تا جایی که آنهایی 
که طاقت شـــان طاق شد زندگی شان را 
بار کردند و مســـتأجران حاشیه شهرها 
شـــدند، آنهایی که چـــاره ای جز ماندن 

نداشتند با سرنوشت می جنگند.
وقتـــی از شـــهر زهکلـــوت در جنوب 
در  ایرانشـــهر  بســـوی  کرمـــان  اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان می روم، راننده 
به ســـمت چپ جـــاده اشـــاره می کند و 
بـــا حســـرت از جازموریـــان می گوید. از 
زیبایی و سرســـبزی سمت راست آن که 

رمل های روان جای آن را گرفته اند.
راننده بلوچ اســـت و ساکن روستای 
»بویینگ« است؛ روستایی که سال های 
دور هواپیمـــای مســـافربری بویینگ در 
نزدیکی روســـتا ســـقوط می کند و از آن 
به بعد اســـم روستا به روستای بویینگ 
تغییر نام می دهد. این روستا و اسمش 
داســـتان جالبـــی دارد کـــه بعـــداً از آن 

برایتان خواهم گفت.
»جازموریان تا همین چند سال پیش 
کلی آب داشت. از زمانی که بارندگی ها 
کم شـــد و جلـــوی رودخانه های فصلی 
سد زدند دیگر از نفس افتاد. در گرمای 
تابســـتان باد خنکی از جازموریان توی 
روســـتایمان می پیچید ولـــی االن خاک 
می آیـــد. کلی مســـافر و گردشـــگر برای 
تماشـــای تاالب و پرندگان مهاجر اینجا 
می آمدند. آنقدر آب داشـــت که اهالی 
حتی ماهیگیـــری می کردند. کلی قایق 
توی آب بود. جازموریان خشک خشک 

شـــده و زمین های کشـــاورزی ما هم به 
سرنوشت تاالب دچار می شوند.«

راننده مرا به نخلســـتان های روســـتا 
می برد. نخل ها تشنه اند. امسال بارشان 
کم بوده به حدی که حتی ارزش چیدن 
هم نداشـــته اند. به گفته اهالی روستا تا 
3سال پیش برای رسیدن به آب، زمین 
را 15- 10 متـــر می کندنـــد و حاال عمق 

یافتن آب به 70 متر رسیده است!
امـــان اهلل ســـابکی عضو شـــورایاری 
بویینـــگ دربـــاره وضعیـــت  روســـتای 
خشکسالی روستایشان چنین می گوید: 
»جازموریان که خشـــک شـــد چاه های 
آب هـــم عمق شـــان پاییـــن و پایین تر 
رفت. بـــرای آبیاری همیـــن چند زمین 
بایـــد با موتـــور برق از چاه آب بکشـــیم 
و کلـــی هـــم بایـــد پـــول بـــرای گازوییل 
بدهیم. خشکســـالی و بی آبـــی مردم را 
خسته کرده. بعضی ها به فکر مهاجرت 
افتاده انـــد. چنـــد نفری هـــم از اهالی را 
می شناسم که مجبور شده اند برای سیر 
کردن شکم زن و بچه شان به شهرهای 

دیگر بروند.«
یکـــی از اهالی که می خواهد اســـمی 
نشـــود،  بـــرده  گـــزارش  ایـــن  در  او  از 
می گویـــد کســـانی را می شناســـد کـــه از 
بیـــکاری و بی پولـــی و ناتوانی در  تأمین 
مخـــارج زندگی، قیـــد خانواده شـــان را 
زده انـــد و آواره ایـــن شـــهر و آن روســـتا 
شـــده اند. حکایـــت خشکســـالی بـــرای 
تلخ  آنقدر  حاشیه نشـــینان جازموریان 
است که خانه های کج و معوج سیمانی 

در گرمای تابستان باد خنکی از جازموریان توی روستایمان می پیچید 
ولی االن خاک می آید. کلی مسافر و گردشگر برای تماشای تاالب 

و پرندگان مهاجر اینجا می آمدند. آنقدر آب داشت که اهالی حتی 
ماهیگیری می کردند. کلی قایق توی آب بود

و بی آبی همه چیـــز را از ما گرفت حتی 
برکت را.«

از این روســـتا تا »راسک« و از آنجا تا 
»جکیگور« نزدیک به یکســـاعت و نیم 
است با سرعت شوتی ها یا ماشین های 
قاچاق بر! بخـــش جکیگور شـــلوغ تر از 
بخش هـــای دیگر اســـت آن هم به این 
دلیل که فاصله زیادی با مرز »پیشین« 
که مرز رســـمی ایران و پاکســـتان است، 

ندارد.
جکیگوری ها ســـال های ســـال است 
با خشکســـالی و بی آبی دســـت و پنجه 
نرم می کنند. تعـــدادی از اهالی مغازه 
لته فروشـــی زده انـــد کـــه همـــان لباس 
و کفـــش خارجـــی دســـت دوم اســـت. 
بعضی هـــم مغـــازه جلوبندی ســـازی 
و کمـــک فنرســـازی زده انـــد چراکـــه در 
طول ســـال گذشـــته قاچاق ســـوخت و 
گازوییل کشـــی بین مردم منطقه سرباز 

رواج یافته است.
اهالی جکیگور دلیل اصلی بیکاری 
یـــا اشـــتیاق جوان ها برای شـــغل های 
پرخطـــر را بی آبی می داننـــد. »غفور« 
52ساله که مغازه نه چندان بزرگی در 
کنار جاده دارد و برای راننده ها غذایی 
به نام »کابلی« درســـت می کند درباره 
خشکســـالی های چنـــد ســـال گذشـــته 
می گویـــد:»آن طـــرف را نـــگاه کنید که 
چنـــد پیرمـــرد نشســـته اند. آنهـــا قباًل 
کشـــاورزی می کردند ولی 2 سال است 
هیـــچ بارانی به ایـــن منطقـــه نباریده 
و خیلی هـــا کار و بارشـــان را از دســـت 
داده انـــد. ایـــن بنـــده خداها هـــم کنار 
جاده نشسته اند و دستفروشی می کنند 
چون چـــاره دیگـــری ندارنـــد. آنهایی 
که جوان هســـتند و پولی توی دســـت و 
بال شان داشته اند ماشین خریده اند و 

گازوییل کشی می کنند.«
وضعیت بیشـــتر اهالـــی جکیگور و 
راســـک و ســـرباز و بمپور و ایرانشهر و... 

شبیه به هم است.
بارانی نمی بارد و زمین ها تشنه اند. 
آنها دســـت به دعایند تا بعد از 2 سال 

بارانی ببارد.

ان
اير

س :  
عک

می شـــود که نه بارانی باریده نه سیالبی 
می آید. رودخانه هم خشـــک خشـــک 
کشـــاورزی  نباشـــد  آب  وقتـــی  اســـت. 
آن  بـــود.  نخواهـــد  کار  در  باغـــداری  و 
بیشترشـــان  اســـت،  پـــدرم  نخل هـــای 
خشـــک شـــده. نـــان مـــا از کشـــاورزی و 
نخلداری بود. ســـال پیـــش محتاج نان 
شب بودیم. دار و ندارمان را فروخته ایم 
و نیســـان خریده ایـــم و گازوییل کشـــی 
می کنیم. اگـــر آب بود هیچ وقت دنبال 

قاچاق نمی رفتیم.«
او از گوشـــی اش تصویـــری از روســـتا 
نشـــان می دهد کـــه با چیزی کـــه اکنون 
می بینـــم کامـــاًل متفـــاوت اســـت. توی 
عکس رودخانه آب دارد، زمین ها ســـر 
ســـبزند و نخل ها زنده. عـــزت اهلل ادامه 
حرف هایـــش را می گیـــرد: »ایـــن جاده 
زمانی جاده اصلی ایرانشـــهر به چابهار 
بود. کلی مســـافر بـــرای دیدن مناظر به 
این منطقه می آمدند ولی خشکســـالی 

و کپرهـــای کوچک هـــم نمی تواند این 
درد را نمایان کند. از جازموریان خشک 
شده بسوی ســـرباز می روم. از ایرانشهر 
تا ســـرباز منظره جاده تا انتها یک قاب 
اســـت، آن هـــم تصویـــر خشکســـالی و 
نخل هـــای آفتـــاب ســـوخته و رودخانه 

تشنه.
سمت ر اســـت جاده کوه هایی است 
که ســـرباز زمانی از کنارشان می گذشته. 
هنـــوز رد آن روی کوه هـــا باقـــی مانده. 

نخل هایـــی که نزدیکی جاده اند نشـــان 
می دهـــد روزگار نـــه چنـــدان دوری این 
منطقه چه وضعیتی داشـــته اســـت. از 
راننـــده می خواهـــم در روســـتای »کافه 
گل ها« که قباًل اســـمش »کافه چرسی« 
بوده، توقف کند. روستا دقیقاً کنار جاده 
است. چند مغازه بقالی و میوه فروشی 
و مکانیکـــی تنهـــا مغازه هـــای بـــاز این 
روستاســـت. جوان های بلوچ با تعجب 
مـــرا برانداز می کنند. من با تی شـــرت و 

شـــلوار جیـــن در این منطقـــه غریبه ام. 
از ســـالم و احوالپرســـی دربـــاره  بعـــد 
رودخانـــه ای که با آن 50 متری بیشـــتر 
فاصله نداریم، می پرســـم. انگار سؤال 
غیر منتظره ای پرســـیده ام که جوان ها 

برای پاسخ به آن کمی مکث می کنند.
»عـــزت اهلل« 25 ســـاله کـــه لبـــاس 
یکدســـت ســـفید بلوچی به تن دارد با 
ناراحتی جواب می دهد:»ســـرباز مرده. 
خیلی وقت اســـت که مرده. چند سالی 
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امروز در تاريخ
قاب امروز

 سرايه

روز طبيعت و هواي پاك/ عكس از: سعيد نيكنژاد

امام خميني: تا چند روز ديگر دولت تازه تشكيل ميشود
واشـــنگتنـ  خبرگزاري فرانسهـ  حضرت آيتاهللا 
العظمي خميني اظهار داشتند كه تا چند روز ديگر يك دولت 
تازه تشكيل خواهند داد كه جايگزين دولت بختيار خواهد 
شد و تولد يك حكومت اسالمي در ايران نزديك است. 

حضرت آيتاهللا خميني در پاسخ اين سؤال كه ايشان 
«مرد نيرومند» ايران خواهند شد تصريح كردند كه اختيارات
شاه را نخواهند داشت و نخستوزير هم نخواهند شد، اما 

نقش ارشاد و هدايت خود را حفظ خواهند كرد. 
حضرت آيتاهللالعظمي خميني اضافه كردند: وظيفه  
من نخست وزيري نيســـت بلكه رهبري و هدايت مردم 

است. 
نكات ديگري كه رهبر شيعيان به آنها اشاره كردند از 

اين قرار است: 
ـ كشور اسالمي ايران داراي يك مجلس كه اعضاي آن 
از طريق آراي عمومي مردم انتخاب خواهند شد خواهد بود 
و تنها به احزاب و گروههايي اجازه شركت در انتخابات داده 

خواهد شد كه به منافع ملي احترام بگذارند. 
حزب توده، خواهان جنگ مسلحانه شد

پاريسـ  خبرگزاري فرانســـهـ  حزب كمونيست 
(توده) ايران، ضمن صدور اعالميهاي به تاريخ 13 ژانويه 
(23 دي)ـ  پريروزـ  به مركز خبرگزاري فرانسه در پاريس 
رسيد، خواستار «جنگ مسلحانه براي پايان دادن به رژيم 

ايران شده است. 
حزب توده، از تمام رهبران مخالف رژيم ايران، خاصه 
حضرت آيتاهللا خميني و حضرت آيتاهللا طالقاني و آقاي 
كريم ســـنجابي دعوت كرده است كه براي تشكيل جبهه 

واحد آزادي بخش ملي در ايران همكاري كنند. 
گروهي از خانواده سلطنتي تهران را ترك كردند

امروز گفته شـــد پس از قطعي شـــدن تاريخ سفر 
اعليحضرت در روز چهارشنبه امروز صبح خانم فريده ديبا 
مادر ملكه فرح باتفاق واالحضرت عليرضا و ليال پهلوي با 

يك هواپيماي ارتشي ايران را ترك كردند.
در اين سفر سپهبد هاشمينژاد، و ابوالفتح آتاباي همراه 
آنها هستند. با آنكه مقصد سفر معلوم نشده گفته ميشود 

هواپيماي نظامي راهي آمريكا شده است. 
بختيار: دولت مرا شوراي انقالب نميتواند جارو كند

پاريـــسـ  خبرگزاري فرانســـهـ  شـــاپور بختيار 
نخست وزير ايران اظهار داشت كه عناصر مذهبي، پس از 
عزيمت شاه به خارج از كشور دولت او را تحت فشار شديد 
قرار خواهند داد، اما اين دولت را شوراي انقالب اسالمي 

جارو نخواهد كرد. 
نخستوزير جديد ايران، ضمن مصاحبهاي با فرستاده 
مخصوص راديوي فرانسه اضافه كرد: «من خيلي سنگينتر 
از آنم كه بتوانند مرا جارو كنند. منظورم اينست كه يك دولت 
را نميروبند. من موضع خودم را همان طور كه پيش از اين 

هم گفتهام حفظ خواهم كرد. 
حمله شديد مسكو به بختيار

راديو مسكو ديشب در گفتاري بهزبان فارسي گفت: 
اخباريكه پيوسته از ايران ميرسد مدارك و اسناد تازهاي 
بهدست  ميدهد مبني بر اينكه جنبش كنوني ايران سرشت 
تمام خلقي دارد. اين جنبش تودههاي عظيم مردم ايران را 
فراگرفته است، عمًال ميليونها نفر از ايرانيان در اين جنبش 
شركت فعال دارند، باينسبب نميتوان تالشهايي را كه 
اخيراً بهعمل آمده است تا اين حقيقت را بهصورت بدي 
نمايش بدهند، ناديده گرفت. مثال بختيار نخستوزير ضمن 
مصاحبه خود با برخي از روزنامههاي ايران تصميم گرفته 
است توجه همگان را پيرامون يك توطئه مهميـ  كه گويا 
كمونيستها هم در داخل كشور هم در خارج ايران آماده 

كردهاندـ  بهراه نادرست منحرف نميآيد.
تمرد در ارتش سركوب ميشود

ارتشبد عباس كريم قرهباغي رئيس ستاد بزرگ و عضو 
شوراي سلطنت امروز در يك مصاحبه مطبوعاتي امكان 
وقوع كودتايي را پس از رفتن شاه از طرف ارتش با گفتن 

جمله «اصال تصور نميكنم» بهكلي رد كرد. 
عاليترين مقام مسئول نظامي پس از رفتن شاه، در پاسخ 
اين سؤال كه: آيا پيشبيني نميكنيد كه مقامات و گروههايي 
در داخل ارتش دست به تمرد از اطاعت دستورات شما بزنند 
و حركات خودسرانه انجام دهند كه عواقب مصيبتباري 
خواهد داشت، صريحاً گفت: برابر قوانين و آئيننامههاي 
موجود ارتش هرگونه تمرد و عمل خودســـرانه به شدت 

سركوب خواهد شد. 

احياء حاكمّيت ملي
پانزدهم ژانويه ســـال 946 ميـــالدي احمد ديلمي 
(معزالدوله) بغداد را متصرف شد، المستكفي بيست و دومين 
خليفه عباســـي را بركنار كرد و با اين اقدام حكومت سراسر 
ايران بار ديگر در دست ايرانيان قرارگرفت و تجديد حاكميت 
مّلـــي كه مرداني چون ماكان و مرداويز از مازندران و ديلمان، 
بابك خّرمدين از آذربايجان، سيستاني ها ازجمله صّفاريان، 
خراساني ها به ويژه سامانيان و ... در راهش تالش كرده و جان 
باخته بودند به تحقق پيوست. بوئيان «شيعه اثني عشري» را با 
ناسيوناليسم ايراني درآميختند تا ميهن آنان درجهان اسالمى 

ماهيتي كامال مستقل داشته باشد.
ماجراي قتل گريبايدوف در تهران 

الكســـاندر گريبايدوف ديپلمات، نظامي، نمايشنامه 
نويس، طنزنگار روس و ســـفير اين كشور در تهران كه 15
ژانويه 1795 در مســـكو به دنيا آمد و 11 فوريه 1829 در 34
سالگي در تهران به دست مردم كشته شد با توجه به مفاد قرارداد 
تركمنچاي كه بازگشت قفقازي ها را از ايران به شهرهايشان 
(درصورت تمايل) شـــامل مي شد نخست به دو زن قفقازي 
كه از خانه يك شاهزاده قاجار فراركرده بودند پناه داد و سپس 
دســـتورداد كه درصورت لزوم براي پس گرفتن اين زنان كه 
در حرمسراها و احيانا مادر فرزندان اعيان كشور بودند به زور 

متوسل شوند. 
انتشـــار اين تصميم در تهران، ايرانيان را كه از قرارداد 
تركمنچاي ناخوشنود بودند خشـــمگين ساخت و به نام 
جلوگيري از تعرض به حرمسراها و توقيف زوجه (نواميس) 
مردم به ســـفارت حمله بردند و با وجود مقاومت قزاق هاي 
محافظ سفارت وارد آن شدند و گريبايدوف، كاركنان سفارت، 
قزاق ها و حتي خواجه پناهنده شـــده را كشـــتند و جسد 
گريبايدوف را به ميان زباله ها افكندند كه سه روز بعد به دست 

آمد و به تفليس حمل شد.
بهاي سكه درسال 1331

اواخر دي ماه سال 1331 دولت دكتر مصدق به سبب 
نزديك بودن نوروز، بهاي بانكي سكه طال (يك پهلوي) را 75
تومان تعيين كرد كه طالفروشان (بازار) بايد آن را با افزودن 5

قران سود، به 75 تومان و 5 قران مي فروختند.
درگذشت مبتكر فتوژورناليسم

15 ژانويه سالروز درگذشت «متيو بريدي» پدر عكس 
خبري (فتوژورناليسم) است كه در سال 1896 در 72 سالگي 
درگذشـــت.. با اين ابتكار وى، گامى ديگر در تكميل حرفه 
روزنامه نگاري برداشته شد. مشاهده صحنه هاي دلخراش 
جنـــگ كريمه «متيو» را به فكر ابـــداع حرفه عكس خبري 

انداخته بود.

حاصل ز زندگانى ما جز وبال نيســـت

وز روزگار بهره به جز از مالل نيســـت

خوش خاطرى كه منصب و جاه آرزو نكرد

خرم دلى كه در طلب ملك و مال نيست

در وضع روزگار نظر كن به چشم عقل

احوال كس مپرس كه جاى سؤال نيست

چـــون زلف تابداده خوبان در اين ديار
هرجا كه سركشى است به جز پايمال نيست

در موج فتنهاى كـــه خاليق فتادهاند
فرياد رس به جز كرم ذوالجالل نيست

از غم چنان برست دل ما كه بعد از اين
در وى به هيچ وجه طرب را مجال نيست

درويشى و غريبى و زحمت ز حد گذشت
زين بيش اى عبيد مرا احتمال نيســـت
عبيد زاكانى

ت

غ

چهل سال پيش در همين روز
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 25 ديماه 1357

(برابر با 16 صفر 1399، 15 ژانويه 1979) نقل شده است. 

فال 
هفته

جدول سودوکو
جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 

شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - یکی از نقاط دیدنی استان گیالن و شهرستان تالش

2- الگو- ویرگول- برادر
3-  نان پاره گدایی- سومین ماه میالدی- عضوی در صورت

4-  مزرعه ای کوچک- نشانه وجود مفعول- تیمی در فرانسه- همگانی
5-  بله آلمانی- خوش و خرم- ماده سیاه کربنی

6-  سرویس کردن خودرو- مارکی بر لپ تاپ- ناپیدا
7-  شـــاعر زن- بزرگ ترین شـــرکت توزیع کننده مواد غذایی در امریکای شمالی- 

خراسان قدیم
8-  حجت ها- پایدار و ادامه دار- کشوری باستانی و تمدنی خاک شده

9-  انسان ها- از وسایل ورزشی پرورش اندام- در زبان آشوری به معنی ملکه است
10-  رودی در فارس- تازه- پی درپی و پشت سر هم

11-  قلوب- همنشین- پسوند ساینده
12-  ایستگاه راه آهن- بهر پخت آبگوشت می باید خرید- حرف روسی- عهد و پیمان

13-  سکه قدیمی- واحد طول انگلیسی- شهرهای ساحلی
14-  مرسوم نیست- ملعون کربال- 

تکه چسبانی
15-  زهره دنیای شعر

 عمودي:
1-  کجاوه – فیلمی بـــه کارگردانی 

محسن محسنی نسب
2-  ییالقـــی در کرج- روانشـــناس 
اتریشـــی با نام آلفـــرد- روز 25 هر 

ماه شمسی
3- شـــیرینی تر - بستگی- حرکتی 

در فوتبال
4-  باســـتان - غذای ســـبزیجاتی- 

خاک بتونه - سقف دهان
 - پوپـــک   - کـــوه  ســـخت  راه    -5

ویتامین مغز بادام
6-  منقـــار مرغـــان- اندیشـــه ها- 

ثروت
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 مشاهدات خبرنگار »ايران«از وضعیت خشکسالی 
جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان

مویه جازموریان برای سرباز تشنه
حميد حاجی پور

گزارش نويس

هیرمند و ســـرباز آب ندارنـــد. بی آبی و 
خشکســـالی جان هامون و جازموریان 
را گرفته. سیستان و بلوچستان بدترین 
روزهای خود را ســـپری می کنند. زمانی 
آنقـــدری  رودخانه هایـــش  و  تـــاالب 
آب داشـــت کـــه مردمانش گذشـــته از 
کشـــاورزی و باغـــداری بـــه ماهیگیـــری 
هم مشـــغول بودند ولـــی حاال زمین ها 
خشـــک شـــده اند و از مـــزارع و باغ  هـــا 
چیزی جـــز زمینی برهوت و لم یزرع به 

جا نمانده.
ــتای  ــ ــاکن روس ــ ــاله، س ــ عبدالعزیز 60 س
پارود به چشم خود دیده که 2 دختر 15 -14 
ساله چند ســـال پیش در رودخانه سرباز 
غـــرق شـــده اند. او می گویـــد: »با همین 
چشـــم هایم دیدم که دختـــری توی آب 
افتاد و آن یکی بـــرای کمکش رفت ولی 
آب آنقدر قدرت داشـــت که هر دویشان 
را بـــا خود برد. حاال چیزی از آن رودخانه 
مانده؟ نه هیچ چیز حتی یک قطره آب 

نیست که دل به آن خوش کنیم.«
جازموریـــان بین 3 اســـتان کرمان و 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان است 
و از آن کویـــری بـــی پایان باقـــی مانده. 
مردمانش وقتی از آن تعریف می کنند 
گویی از رؤیایی می گویند که هیچ وقت 
وجود نداشـــته. پیش خـــودم می گویم 
واقعـــاً از آن تاالب بـــه آن بزرگی یعنی 

برکه کوچکی هم به جا نمانده؟

اهالـــی  مـــردم  امـــان  خشکســـالی 
جنوب شرق را  بریده تا جایی که آنهایی 
که طاقت شـــان طاق شد زندگی شان را 
بار کردند و مســـتأجران حاشیه شهرها 
شـــدند، آنهایی که چـــاره ای جز ماندن 

نداشتند با سرنوشت می جنگند.
وقتـــی از شـــهر زهکلـــوت در جنوب 
در  ایرانشـــهر  بســـوی  کرمـــان  اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان می روم، راننده 
به ســـمت چپ جـــاده اشـــاره می کند و 
بـــا حســـرت از جازموریـــان می گوید. از 
زیبایی و سرســـبزی سمت راست آن که 

رمل های روان جای آن را گرفته اند.
راننده بلوچ اســـت و ساکن روستای 
»بویینگ« است؛ روستایی که سال های 
دور هواپیمـــای مســـافربری بویینگ در 
نزدیکی روســـتا ســـقوط می کند و از آن 
به بعد اســـم روستا به روستای بویینگ 
تغییر نام می دهد. این روستا و اسمش 
داســـتان جالبـــی دارد کـــه بعـــداً از آن 

برایتان خواهم گفت.
»جازموریان تا همین چند سال پیش 
کلی آب داشت. از زمانی که بارندگی ها 
کم شـــد و جلـــوی رودخانه های فصلی 
سد زدند دیگر از نفس افتاد. در گرمای 
تابســـتان باد خنکی از جازموریان توی 
روســـتایمان می پیچید ولـــی االن خاک 
می آیـــد. کلی مســـافر و گردشـــگر برای 
تماشـــای تاالب و پرندگان مهاجر اینجا 
می آمدند. آنقدر آب داشـــت که اهالی 
حتی ماهیگیـــری می کردند. کلی قایق 
توی آب بود. جازموریان خشک خشک 

شـــده و زمین های کشـــاورزی ما هم به 
سرنوشت تاالب دچار می شوند.«

راننده مرا به نخلســـتان های روســـتا 
می برد. نخل ها تشنه اند. امسال بارشان 
کم بوده به حدی که حتی ارزش چیدن 
هم نداشـــته اند. به گفته اهالی روستا تا 
3سال پیش برای رسیدن به آب، زمین 
را 15- 10 متـــر می کندنـــد و حاال عمق 

یافتن آب به 70 متر رسیده است!
امـــان اهلل ســـابکی عضو شـــورایاری 
بویینـــگ دربـــاره وضعیـــت  روســـتای 
خشکسالی روستایشان چنین می گوید: 
»جازموریان که خشـــک شـــد چاه های 
آب هـــم عمق شـــان پاییـــن و پایین تر 
رفت. بـــرای آبیاری همیـــن چند زمین 
بایـــد با موتـــور برق از چاه آب بکشـــیم 
و کلـــی هـــم بایـــد پـــول بـــرای گازوییل 
بدهیم. خشکســـالی و بی آبـــی مردم را 
خسته کرده. بعضی ها به فکر مهاجرت 
افتاده انـــد. چنـــد نفری هـــم از اهالی را 
می شناسم که مجبور شده اند برای سیر 
کردن شکم زن و بچه شان به شهرهای 

دیگر بروند.«
یکـــی از اهالی که می خواهد اســـمی 
نشـــود،  بـــرده  گـــزارش  ایـــن  در  او  از 
می گویـــد کســـانی را می شناســـد کـــه از 
بیـــکاری و بی پولـــی و ناتوانی در  تأمین 
مخـــارج زندگی، قیـــد خانواده شـــان را 
زده انـــد و آواره ایـــن شـــهر و آن روســـتا 
شـــده اند. حکایـــت خشکســـالی بـــرای 
تلخ  آنقدر  حاشیه نشـــینان جازموریان 
است که خانه های کج و معوج سیمانی 

در گرمای تابستان باد خنکی از جازموریان توی روستایمان می پیچید 
ولی االن خاک می آید. کلی مسافر و گردشگر برای تماشای تاالب 

و پرندگان مهاجر اینجا می آمدند. آنقدر آب داشت که اهالی حتی 
ماهیگیری می کردند. کلی قایق توی آب بود

و بی آبی همه چیـــز را از ما گرفت حتی 
برکت را.«

از این روســـتا تا »راسک« و از آنجا تا 
»جکیگور« نزدیک به یکســـاعت و نیم 
است با سرعت شوتی ها یا ماشین های 
قاچاق بر! بخـــش جکیگور شـــلوغ تر از 
بخش هـــای دیگر اســـت آن هم به این 
دلیل که فاصله زیادی با مرز »پیشین« 
که مرز رســـمی ایران و پاکســـتان است، 

ندارد.
جکیگوری ها ســـال های ســـال است 
با خشکســـالی و بی آبی دســـت و پنجه 
نرم می کنند. تعـــدادی از اهالی مغازه 
لته فروشـــی زده انـــد کـــه همـــان لباس 
و کفـــش خارجـــی دســـت دوم اســـت. 
بعضی هـــم مغـــازه جلوبندی ســـازی 
و کمـــک فنرســـازی زده انـــد چراکـــه در 
طول ســـال گذشـــته قاچاق ســـوخت و 
گازوییل کشـــی بین مردم منطقه سرباز 

رواج یافته است.
اهالی جکیگور دلیل اصلی بیکاری 
یـــا اشـــتیاق جوان ها برای شـــغل های 
پرخطـــر را بی آبی می داننـــد. »غفور« 
52ساله که مغازه نه چندان بزرگی در 
کنار جاده دارد و برای راننده ها غذایی 
به نام »کابلی« درســـت می کند درباره 
خشکســـالی های چنـــد ســـال گذشـــته 
می گویـــد:»آن طـــرف را نـــگاه کنید که 
چنـــد پیرمـــرد نشســـته اند. آنهـــا قباًل 
کشـــاورزی می کردند ولی 2 سال است 
هیـــچ بارانی به ایـــن منطقـــه نباریده 
و خیلی هـــا کار و بارشـــان را از دســـت 
داده انـــد. ایـــن بنـــده خداها هـــم کنار 
جاده نشسته اند و دستفروشی می کنند 
چون چـــاره دیگـــری ندارنـــد. آنهایی 
که جوان هســـتند و پولی توی دســـت و 
بال شان داشته اند ماشین خریده اند و 

گازوییل کشی می کنند.«
وضعیت بیشـــتر اهالـــی جکیگور و 
راســـک و ســـرباز و بمپور و ایرانشهر و... 

شبیه به هم است.
بارانی نمی بارد و زمین ها تشنه اند. 
آنها دســـت به دعایند تا بعد از 2 سال 

بارانی ببارد.
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می شـــود که نه بارانی باریده نه سیالبی 
می آید. رودخانه هم خشـــک خشـــک 
کشـــاورزی  نباشـــد  آب  وقتـــی  اســـت. 
آن  بـــود.  نخواهـــد  کار  در  باغـــداری  و 
بیشترشـــان  اســـت،  پـــدرم  نخل هـــای 
خشـــک شـــده. نـــان مـــا از کشـــاورزی و 
نخلداری بود. ســـال پیـــش محتاج نان 
شب بودیم. دار و ندارمان را فروخته ایم 
و نیســـان خریده ایـــم و گازوییل کشـــی 
می کنیم. اگـــر آب بود هیچ وقت دنبال 

قاچاق نمی رفتیم.«
او از گوشـــی اش تصویـــری از روســـتا 
نشـــان می دهد کـــه با چیزی کـــه اکنون 
می بینـــم کامـــاًل متفـــاوت اســـت. توی 
عکس رودخانه آب دارد، زمین ها ســـر 
ســـبزند و نخل ها زنده. عـــزت اهلل ادامه 
حرف هایـــش را می گیـــرد: »ایـــن جاده 
زمانی جاده اصلی ایرانشـــهر به چابهار 
بود. کلی مســـافر بـــرای دیدن مناظر به 
این منطقه می آمدند ولی خشکســـالی 

و کپرهـــای کوچک هـــم نمی تواند این 
درد را نمایان کند. از جازموریان خشک 
شده بسوی ســـرباز می روم. از ایرانشهر 
تا ســـرباز منظره جاده تا انتها یک قاب 
اســـت، آن هـــم تصویـــر خشکســـالی و 
نخل هـــای آفتـــاب ســـوخته و رودخانه 

تشنه.
سمت ر اســـت جاده کوه هایی است 
که ســـرباز زمانی از کنارشان می گذشته. 
هنـــوز رد آن روی کوه هـــا باقـــی مانده. 

نخل هایـــی که نزدیکی جاده اند نشـــان 
می دهـــد روزگار نـــه چنـــدان دوری این 
منطقه چه وضعیتی داشـــته اســـت. از 
راننـــده می خواهـــم در روســـتای »کافه 
گل ها« که قباًل اســـمش »کافه چرسی« 
بوده، توقف کند. روستا دقیقاً کنار جاده 
است. چند مغازه بقالی و میوه فروشی 
و مکانیکـــی تنهـــا مغازه هـــای بـــاز این 
روستاســـت. جوان های بلوچ با تعجب 
مـــرا برانداز می کنند. من با تی شـــرت و 

شـــلوار جیـــن در این منطقـــه غریبه ام. 
از ســـالم و احوالپرســـی دربـــاره  بعـــد 
رودخانـــه ای که با آن 50 متری بیشـــتر 
فاصله نداریم، می پرســـم. انگار سؤال 
غیر منتظره ای پرســـیده ام که جوان ها 

برای پاسخ به آن کمی مکث می کنند.
»عـــزت اهلل« 25 ســـاله کـــه لبـــاس 
یکدســـت ســـفید بلوچی به تن دارد با 
ناراحتی جواب می دهد:»ســـرباز مرده. 
خیلی وقت اســـت که مرده. چند سالی 
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   افقي:
1 - یکی از نقاط دیدنی استان گیالن و شهرستان تالش

2- الگو- ویرگول- برادر
3-  نان پاره گدایی- سومین ماه میالدی- عضوی در صورت

4-  مزرعه ای کوچک- نشانه وجود مفعول- تیمی در فرانسه- همگانی
5-  بله آلمانی- خوش و خرم- ماده سیاه کربنی

6-  سرویس کردن خودرو- مارکی بر لپ تاپ- ناپیدا
7-  شـــاعر زن- بزرگ ترین شـــرکت توزیع کننده مواد غذایی در امریکای شمالی- 

خراسان قدیم
8-  حجت ها- پایدار و ادامه دار- کشوری باستانی و تمدنی خاک شده

9-  انسان ها- از وسایل ورزشی پرورش اندام- در زبان آشوری به معنی ملکه است
10-  رودی در فارس- تازه- پی درپی و پشت سر هم

11-  قلوب- همنشین- پسوند ساینده
12-  ایستگاه راه آهن- بهر پخت آبگوشت می باید خرید- حرف روسی- عهد و پیمان

13-  سکه قدیمی- واحد طول انگلیسی- شهرهای ساحلی
14-  مرسوم نیست- ملعون کربال- 

تکه چسبانی
15-  زهره دنیای شعر

 عمودي:
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2-  ییالقـــی در کرج- روانشـــناس 
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4-  باســـتان - غذای ســـبزیجاتی- 

خاک بتونه - سقف دهان
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ویتامین مغز بادام
6-  منقـــار مرغـــان- اندیشـــه ها- 

ثروت
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9-  توانایی- اســـتیل سالیسیلیک 
اسید- ظرفی در آشپزخانه

10-  اتحادیه- کالم آرزو- نت اول
هافبـــک   - نمـــک  هالـــوژن    -11

آث میالن - آبگیر طبیعی
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لؤلؤ- رهیده از آفاق- نکته ها
13-  امانـــت- نوعـــی کشـــمش- 

فرش
14-  نظیر- میوه ای از نوع خربزه- 

کشوری در قاره آفریقا
15-  دانشـــمند و شـــیمیدان نوبل 

برده ژاپنی- حساسیت شدید
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3-  مالمت- محکم و قاطع- پرگوینده ترین زبان اروپا
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6-  ناحیه تکلم در مغز- عدد زیر خط کسری- چک، سیلی
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12-  خس خس صدری- از راست به چپ – نت یکی مانده به آخر- ملت ها
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14-  از روی بی میلی و اجبار- شیره چغندر قند- صفت روباه
15-  از رشته های دانشگاهی

 عمودي:
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شیر- استان
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قطعـــات  کـــردن  وصـــل 

صنعتی- درخت انگور
10-  دخالت کردن- بی زبان 

- رفته از عمر
11-  عنصـــر مقـــدس- به کار 
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12-  جوی آب- صف و رده- 
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13-  پدر علـــم تاریخ- بازی 
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در  تاریخـــی  شـــهری    -14
مقـــدار   - نیـــرو   - فرانســـه 

فشار الکتریکی
15-  شعبه ای در شهرداری- 

شفاف و شیشه ای
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 مشاهدات خبرنگار »ايران«از وضعیت خشکسالی 
جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان

مویه جازموریان برای سرباز تشنه
حميد حاجی پور

گزارش نويس

هیرمند و ســـرباز آب ندارنـــد. بی آبی و 
خشکســـالی جان هامون و جازموریان 
را گرفته. سیستان و بلوچستان بدترین 
روزهای خود را ســـپری می کنند. زمانی 
آنقـــدری  رودخانه هایـــش  و  تـــاالب 
آب داشـــت کـــه مردمانش گذشـــته از 
کشـــاورزی و باغـــداری بـــه ماهیگیـــری 
هم مشـــغول بودند ولـــی حاال زمین ها 
خشـــک شـــده اند و از مـــزارع و باغ  هـــا 
چیزی جـــز زمینی برهوت و لم یزرع به 

جا نمانده.
ــتای  ــ ــاکن روس ــ ــاله، س ــ عبدالعزیز 60 س
پارود به چشم خود دیده که 2 دختر 15 -14 
ساله چند ســـال پیش در رودخانه سرباز 
غـــرق شـــده اند. او می گویـــد: »با همین 
چشـــم هایم دیدم که دختـــری توی آب 
افتاد و آن یکی بـــرای کمکش رفت ولی 
آب آنقدر قدرت داشـــت که هر دویشان 
را بـــا خود برد. حاال چیزی از آن رودخانه 
مانده؟ نه هیچ چیز حتی یک قطره آب 

نیست که دل به آن خوش کنیم.«
جازموریـــان بین 3 اســـتان کرمان و 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان است 
و از آن کویـــری بـــی پایان باقـــی مانده. 
مردمانش وقتی از آن تعریف می کنند 
گویی از رؤیایی می گویند که هیچ وقت 
وجود نداشـــته. پیش خـــودم می گویم 
واقعـــاً از آن تاالب بـــه آن بزرگی یعنی 

برکه کوچکی هم به جا نمانده؟

اهالـــی  مـــردم  امـــان  خشکســـالی 
جنوب شرق را  بریده تا جایی که آنهایی 
که طاقت شـــان طاق شد زندگی شان را 
بار کردند و مســـتأجران حاشیه شهرها 
شـــدند، آنهایی که چـــاره ای جز ماندن 

نداشتند با سرنوشت می جنگند.
وقتـــی از شـــهر زهکلـــوت در جنوب 
در  ایرانشـــهر  بســـوی  کرمـــان  اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان می روم، راننده 
به ســـمت چپ جـــاده اشـــاره می کند و 
بـــا حســـرت از جازموریـــان می گوید. از 
زیبایی و سرســـبزی سمت راست آن که 

رمل های روان جای آن را گرفته اند.
راننده بلوچ اســـت و ساکن روستای 
»بویینگ« است؛ روستایی که سال های 
دور هواپیمـــای مســـافربری بویینگ در 
نزدیکی روســـتا ســـقوط می کند و از آن 
به بعد اســـم روستا به روستای بویینگ 
تغییر نام می دهد. این روستا و اسمش 
داســـتان جالبـــی دارد کـــه بعـــداً از آن 

برایتان خواهم گفت.
»جازموریان تا همین چند سال پیش 
کلی آب داشت. از زمانی که بارندگی ها 
کم شـــد و جلـــوی رودخانه های فصلی 
سد زدند دیگر از نفس افتاد. در گرمای 
تابســـتان باد خنکی از جازموریان توی 
روســـتایمان می پیچید ولـــی االن خاک 
می آیـــد. کلی مســـافر و گردشـــگر برای 
تماشـــای تاالب و پرندگان مهاجر اینجا 
می آمدند. آنقدر آب داشـــت که اهالی 
حتی ماهیگیـــری می کردند. کلی قایق 
توی آب بود. جازموریان خشک خشک 

شـــده و زمین های کشـــاورزی ما هم به 
سرنوشت تاالب دچار می شوند.«

راننده مرا به نخلســـتان های روســـتا 
می برد. نخل ها تشنه اند. امسال بارشان 
کم بوده به حدی که حتی ارزش چیدن 
هم نداشـــته اند. به گفته اهالی روستا تا 
3سال پیش برای رسیدن به آب، زمین 
را 15- 10 متـــر می کندنـــد و حاال عمق 

یافتن آب به 70 متر رسیده است!
امـــان اهلل ســـابکی عضو شـــورایاری 
بویینـــگ دربـــاره وضعیـــت  روســـتای 
خشکسالی روستایشان چنین می گوید: 
»جازموریان که خشـــک شـــد چاه های 
آب هـــم عمق شـــان پاییـــن و پایین تر 
رفت. بـــرای آبیاری همیـــن چند زمین 
بایـــد با موتـــور برق از چاه آب بکشـــیم 
و کلـــی هـــم بایـــد پـــول بـــرای گازوییل 
بدهیم. خشکســـالی و بی آبـــی مردم را 
خسته کرده. بعضی ها به فکر مهاجرت 
افتاده انـــد. چنـــد نفری هـــم از اهالی را 
می شناسم که مجبور شده اند برای سیر 
کردن شکم زن و بچه شان به شهرهای 

دیگر بروند.«
یکـــی از اهالی که می خواهد اســـمی 
نشـــود،  بـــرده  گـــزارش  ایـــن  در  او  از 
می گویـــد کســـانی را می شناســـد کـــه از 
بیـــکاری و بی پولـــی و ناتوانی در  تأمین 
مخـــارج زندگی، قیـــد خانواده شـــان را 
زده انـــد و آواره ایـــن شـــهر و آن روســـتا 
شـــده اند. حکایـــت خشکســـالی بـــرای 
تلخ  آنقدر  حاشیه نشـــینان جازموریان 
است که خانه های کج و معوج سیمانی 

در گرمای تابستان باد خنکی از جازموریان توی روستایمان می پیچید 
ولی االن خاک می آید. کلی مسافر و گردشگر برای تماشای تاالب 

و پرندگان مهاجر اینجا می آمدند. آنقدر آب داشت که اهالی حتی 
ماهیگیری می کردند. کلی قایق توی آب بود

و بی آبی همه چیـــز را از ما گرفت حتی 
برکت را.«

از این روســـتا تا »راسک« و از آنجا تا 
»جکیگور« نزدیک به یکســـاعت و نیم 
است با سرعت شوتی ها یا ماشین های 
قاچاق بر! بخـــش جکیگور شـــلوغ تر از 
بخش هـــای دیگر اســـت آن هم به این 
دلیل که فاصله زیادی با مرز »پیشین« 
که مرز رســـمی ایران و پاکســـتان است، 

ندارد.
جکیگوری ها ســـال های ســـال است 
با خشکســـالی و بی آبی دســـت و پنجه 
نرم می کنند. تعـــدادی از اهالی مغازه 
لته فروشـــی زده انـــد کـــه همـــان لباس 
و کفـــش خارجـــی دســـت دوم اســـت. 
بعضی هـــم مغـــازه جلوبندی ســـازی 
و کمـــک فنرســـازی زده انـــد چراکـــه در 
طول ســـال گذشـــته قاچاق ســـوخت و 
گازوییل کشـــی بین مردم منطقه سرباز 

رواج یافته است.
اهالی جکیگور دلیل اصلی بیکاری 
یـــا اشـــتیاق جوان ها برای شـــغل های 
پرخطـــر را بی آبی می داننـــد. »غفور« 
52ساله که مغازه نه چندان بزرگی در 
کنار جاده دارد و برای راننده ها غذایی 
به نام »کابلی« درســـت می کند درباره 
خشکســـالی های چنـــد ســـال گذشـــته 
می گویـــد:»آن طـــرف را نـــگاه کنید که 
چنـــد پیرمـــرد نشســـته اند. آنهـــا قباًل 
کشـــاورزی می کردند ولی 2 سال است 
هیـــچ بارانی به ایـــن منطقـــه نباریده 
و خیلی هـــا کار و بارشـــان را از دســـت 
داده انـــد. ایـــن بنـــده خداها هـــم کنار 
جاده نشسته اند و دستفروشی می کنند 
چون چـــاره دیگـــری ندارنـــد. آنهایی 
که جوان هســـتند و پولی توی دســـت و 
بال شان داشته اند ماشین خریده اند و 

گازوییل کشی می کنند.«
وضعیت بیشـــتر اهالـــی جکیگور و 
راســـک و ســـرباز و بمپور و ایرانشهر و... 

شبیه به هم است.
بارانی نمی بارد و زمین ها تشنه اند. 
آنها دســـت به دعایند تا بعد از 2 سال 

بارانی ببارد.

ان
ير

:  ا
س 

عک

می شـــود که نه بارانی باریده نه سیالبی 
می آید. رودخانه هم خشـــک خشـــک 
کشـــاورزی  نباشـــد  آب  وقتـــی  اســـت. 
آن  بـــود.  نخواهـــد  کار  در  باغـــداری  و 
بیشترشـــان  اســـت،  پـــدرم  نخل هـــای 
خشـــک شـــده. نـــان مـــا از کشـــاورزی و 
نخلداری بود. ســـال پیـــش محتاج نان 
شب بودیم. دار و ندارمان را فروخته ایم 
و نیســـان خریده ایـــم و گازوییل کشـــی 
می کنیم. اگـــر آب بود هیچ وقت دنبال 

قاچاق نمی رفتیم.«
او از گوشـــی اش تصویـــری از روســـتا 
نشـــان می دهد کـــه با چیزی کـــه اکنون 
می بینـــم کامـــاًل متفـــاوت اســـت. توی 
عکس رودخانه آب دارد، زمین ها ســـر 
ســـبزند و نخل ها زنده. عـــزت اهلل ادامه 
حرف هایـــش را می گیـــرد: »ایـــن جاده 
زمانی جاده اصلی ایرانشـــهر به چابهار 
بود. کلی مســـافر بـــرای دیدن مناظر به 
این منطقه می آمدند ولی خشکســـالی 

و کپرهـــای کوچک هـــم نمی تواند این 
درد را نمایان کند. از جازموریان خشک 
شده بسوی ســـرباز می روم. از ایرانشهر 
تا ســـرباز منظره جاده تا انتها یک قاب 
اســـت، آن هـــم تصویـــر خشکســـالی و 
نخل هـــای آفتـــاب ســـوخته و رودخانه 

تشنه.
سمت ر اســـت جاده کوه هایی است 
که ســـرباز زمانی از کنارشان می گذشته. 
هنـــوز رد آن روی کوه هـــا باقـــی مانده. 

نخل هایـــی که نزدیکی جاده اند نشـــان 
می دهـــد روزگار نـــه چنـــدان دوری این 
منطقه چه وضعیتی داشـــته اســـت. از 
راننـــده می خواهـــم در روســـتای »کافه 
گل ها« که قباًل اســـمش »کافه چرسی« 
بوده، توقف کند. روستا دقیقاً کنار جاده 
است. چند مغازه بقالی و میوه فروشی 
و مکانیکـــی تنهـــا مغازه هـــای بـــاز این 
روستاســـت. جوان های بلوچ با تعجب 
مـــرا برانداز می کنند. من با تی شـــرت و 

شـــلوار جیـــن در این منطقـــه غریبه ام. 
از ســـالم و احوالپرســـی دربـــاره  بعـــد 
رودخانـــه ای که با آن 50 متری بیشـــتر 
فاصله نداریم، می پرســـم. انگار سؤال 
غیر منتظره ای پرســـیده ام که جوان ها 

برای پاسخ به آن کمی مکث می کنند.
»عـــزت اهلل« 25 ســـاله کـــه لبـــاس 
یکدســـت ســـفید بلوچی به تن دارد با 
ناراحتی جواب می دهد:»ســـرباز مرده. 
خیلی وقت اســـت که مرده. چند سالی 
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - یکی از نقاط دیدنی استان گیالن و شهرستان تالش

2- الگو- ویرگول- برادر
3-  نان پاره گدایی- سومین ماه میالدی- عضوی در صورت

4-  مزرعه ای کوچک- نشانه وجود مفعول- تیمی در فرانسه- همگانی
5-  بله آلمانی- خوش و خرم- ماده سیاه کربنی

6-  سرویس کردن خودرو- مارکی بر لپ تاپ- ناپیدا
7-  شـــاعر زن- بزرگ ترین شـــرکت توزیع کننده مواد غذایی در امریکای شمالی- 

خراسان قدیم
8-  حجت ها- پایدار و ادامه دار- کشوری باستانی و تمدنی خاک شده

9-  انسان ها- از وسایل ورزشی پرورش اندام- در زبان آشوری به معنی ملکه است
10-  رودی در فارس- تازه- پی درپی و پشت سر هم

11-  قلوب- همنشین- پسوند ساینده
12-  ایستگاه راه آهن- بهر پخت آبگوشت می باید خرید- حرف روسی- عهد و پیمان

13-  سکه قدیمی- واحد طول انگلیسی- شهرهای ساحلی
14-  مرسوم نیست- ملعون کربال- 

تکه چسبانی
15-  زهره دنیای شعر

 عمودي:
1-  کجاوه – فیلمی بـــه کارگردانی 

محسن محسنی نسب
2-  ییالقـــی در کرج- روانشـــناس 
اتریشـــی با نام آلفـــرد- روز 25 هر 

ماه شمسی
3- شـــیرینی تر - بستگی- حرکتی 

در فوتبال
4-  باســـتان - غذای ســـبزیجاتی- 

خاک بتونه - سقف دهان
 - پوپـــک   - کـــوه  ســـخت  راه    -5

ویتامین مغز بادام
6-  منقـــار مرغـــان- اندیشـــه ها- 

ثروت
7-  قـــدم- حرف پنجـــم یونانی- 

زاینده
8-  سرشار- چراگاه عشایر- کاتب

9-  توانایی- اســـتیل سالیسیلیک 
اسید- ظرفی در آشپزخانه

10-  اتحادیه- کالم آرزو- نت اول
هافبـــک   - نمـــک  هالـــوژن    -11

آث میالن - آبگیر طبیعی
12-  شـــرکت خودروســـاز ســـوئد- 

لؤلؤ- رهیده از آفاق- نکته ها
13-  امانـــت- نوعـــی کشـــمش- 

فرش
14-  نظیر- میوه ای از نوع خربزه- 

کشوری در قاره آفریقا
15-  دانشـــمند و شـــیمیدان نوبل 

برده ژاپنی- حساسیت شدید

حل جدول ويژه شماره  6973

   افقي:
1 - از علل بوی بد دهان

2-  روزها- سخن زشت- نام مردانه
3-  مالمت- محکم و قاطع- پرگوینده ترین زبان اروپا

4-  شهر آتشکده روبه ویران کیا داود- یازده!- هدیه و تحفه فرستادن- ورودی خانه
5-  همان بس است- سخت و پیچیده- دستمزد

6-  ناحیه تکلم در مغز- عدد زیر خط کسری- چک، سیلی
7-  میمون جنگلی- سازی زهیر و آرشه ای از خانواده ویولن- توانایی ها

8-  مرکز انگلیس- هدف تیر اندازی- بدگو
9-  پایتخت جهانی موسیقی- استخوان بندی- ساخت و پاخت

10-  مخفف نه از- خانه- تخته ستبر
11-  فناپذیر- تاکسی تلفنی- کاغذ چاپ

12-  خس خس صدری- از راست به چپ – نت یکی مانده به آخر- ملت ها
13-  پس و پشت- نجوم- چلچله

14-  از روی بی میلی و اجبار- شیره چغندر قند- صفت روباه
15-  از رشته های دانشگاهی

 عمودي:
مریـــم  از  فیلمـــی    -1
 -  )1397( بحرالعلومـــی 
منظومه  عاشقانه خواجوی 

کرمانی
2-  عامل بیماری ایدز- شهر 

مارکوپولو- آرام خودمانی
3-  ســـازگاری، صلح- پیروز 

شدن- از توابع استان البرز
4-  کشـــور مبـــارک - صفت 
فعـــل  نشـــانه   - بهشـــت 

مضارع - متحد، یگانه
5-  ابـــزار بنایی- ســـوره بنی 

اسرائیل- مساوی عامی
6-  شعله آتش- همان ارگ 

است- قهوه فوری
 - ترتیبـــی  اعـــداد  از    -7

کشتی جنگی - نرخ رسمی
8-  شهری در 55 کیلومتری 
شمال دامغان- موی گردن 

شیر- استان
یـــا  ناشـــناس- ســـرهم    -9
قطعـــات  کـــردن  وصـــل 

صنعتی- درخت انگور
10-  دخالت کردن- بی زبان 

- رفته از عمر
11-  عنصـــر مقـــدس- به کار 

بستن- تنظیم موتور
12-  جوی آب- صف و رده- 

جامه- ابزار فالبینی
13-  پدر علـــم تاریخ- بازی 

خانمانسوز- مرکز روسیه
در  تاریخـــی  شـــهری    -14
مقـــدار   - نیـــرو   - فرانســـه 

فشار الکتریکی
15-  شعبه ای در شهرداری- 

شفاف و شیشه ای

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3020و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6974
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 مشاهدات خبرنگار »ايران«از وضعیت خشکسالی 
جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان

مویه جازموریان برای سرباز تشنه
حميد حاجی پور

گزارش نويس

هیرمند و ســـرباز آب ندارنـــد. بی آبی و 
خشکســـالی جان هامون و جازموریان 
را گرفته. سیستان و بلوچستان بدترین 
روزهای خود را ســـپری می کنند. زمانی 
آنقـــدری  رودخانه هایـــش  و  تـــاالب 
آب داشـــت کـــه مردمانش گذشـــته از 
کشـــاورزی و باغـــداری بـــه ماهیگیـــری 
هم مشـــغول بودند ولـــی حاال زمین ها 
خشـــک شـــده اند و از مـــزارع و باغ  هـــا 
چیزی جـــز زمینی برهوت و لم یزرع به 

جا نمانده.
ــتای  ــ ــاکن روس ــ ــاله، س ــ عبدالعزیز 60 س
پارود به چشم خود دیده که 2 دختر 15 -14 
ساله چند ســـال پیش در رودخانه سرباز 
غـــرق شـــده اند. او می گویـــد: »با همین 
چشـــم هایم دیدم که دختـــری توی آب 
افتاد و آن یکی بـــرای کمکش رفت ولی 
آب آنقدر قدرت داشـــت که هر دویشان 
را بـــا خود برد. حاال چیزی از آن رودخانه 
مانده؟ نه هیچ چیز حتی یک قطره آب 

نیست که دل به آن خوش کنیم.«
جازموریـــان بین 3 اســـتان کرمان و 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان است 
و از آن کویـــری بـــی پایان باقـــی مانده. 
مردمانش وقتی از آن تعریف می کنند 
گویی از رؤیایی می گویند که هیچ وقت 
وجود نداشـــته. پیش خـــودم می گویم 
واقعـــاً از آن تاالب بـــه آن بزرگی یعنی 

برکه کوچکی هم به جا نمانده؟

اهالـــی  مـــردم  امـــان  خشکســـالی 
جنوب شرق را  بریده تا جایی که آنهایی 
که طاقت شـــان طاق شد زندگی شان را 
بار کردند و مســـتأجران حاشیه شهرها 
شـــدند، آنهایی که چـــاره ای جز ماندن 

نداشتند با سرنوشت می جنگند.
وقتـــی از شـــهر زهکلـــوت در جنوب 
در  ایرانشـــهر  بســـوی  کرمـــان  اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان می روم، راننده 
به ســـمت چپ جـــاده اشـــاره می کند و 
بـــا حســـرت از جازموریـــان می گوید. از 
زیبایی و سرســـبزی سمت راست آن که 

رمل های روان جای آن را گرفته اند.
راننده بلوچ اســـت و ساکن روستای 
»بویینگ« است؛ روستایی که سال های 
دور هواپیمـــای مســـافربری بویینگ در 
نزدیکی روســـتا ســـقوط می کند و از آن 
به بعد اســـم روستا به روستای بویینگ 
تغییر نام می دهد. این روستا و اسمش 
داســـتان جالبـــی دارد کـــه بعـــداً از آن 

برایتان خواهم گفت.
»جازموریان تا همین چند سال پیش 
کلی آب داشت. از زمانی که بارندگی ها 
کم شـــد و جلـــوی رودخانه های فصلی 
سد زدند دیگر از نفس افتاد. در گرمای 
تابســـتان باد خنکی از جازموریان توی 
روســـتایمان می پیچید ولـــی االن خاک 
می آیـــد. کلی مســـافر و گردشـــگر برای 
تماشـــای تاالب و پرندگان مهاجر اینجا 
می آمدند. آنقدر آب داشـــت که اهالی 
حتی ماهیگیـــری می کردند. کلی قایق 
توی آب بود. جازموریان خشک خشک 

شـــده و زمین های کشـــاورزی ما هم به 
سرنوشت تاالب دچار می شوند.«

راننده مرا به نخلســـتان های روســـتا 
می برد. نخل ها تشنه اند. امسال بارشان 
کم بوده به حدی که حتی ارزش چیدن 
هم نداشـــته اند. به گفته اهالی روستا تا 
3سال پیش برای رسیدن به آب، زمین 
را 15- 10 متـــر می کندنـــد و حاال عمق 

یافتن آب به 70 متر رسیده است!
امـــان اهلل ســـابکی عضو شـــورایاری 
بویینـــگ دربـــاره وضعیـــت  روســـتای 
خشکسالی روستایشان چنین می گوید: 
»جازموریان که خشـــک شـــد چاه های 
آب هـــم عمق شـــان پاییـــن و پایین تر 
رفت. بـــرای آبیاری همیـــن چند زمین 
بایـــد با موتـــور برق از چاه آب بکشـــیم 
و کلـــی هـــم بایـــد پـــول بـــرای گازوییل 
بدهیم. خشکســـالی و بی آبـــی مردم را 
خسته کرده. بعضی ها به فکر مهاجرت 
افتاده انـــد. چنـــد نفری هـــم از اهالی را 
می شناسم که مجبور شده اند برای سیر 
کردن شکم زن و بچه شان به شهرهای 

دیگر بروند.«
یکـــی از اهالی که می خواهد اســـمی 
نشـــود،  بـــرده  گـــزارش  ایـــن  در  او  از 
می گویـــد کســـانی را می شناســـد کـــه از 
بیـــکاری و بی پولـــی و ناتوانی در  تأمین 
مخـــارج زندگی، قیـــد خانواده شـــان را 
زده انـــد و آواره ایـــن شـــهر و آن روســـتا 
شـــده اند. حکایـــت خشکســـالی بـــرای 
تلخ  آنقدر  حاشیه نشـــینان جازموریان 
است که خانه های کج و معوج سیمانی 

در گرمای تابستان باد خنکی از جازموریان توی روستایمان می پیچید 
ولی االن خاک می آید. کلی مسافر و گردشگر برای تماشای تاالب 

و پرندگان مهاجر اینجا می آمدند. آنقدر آب داشت که اهالی حتی 
ماهیگیری می کردند. کلی قایق توی آب بود

و بی آبی همه چیـــز را از ما گرفت حتی 
برکت را.«

از این روســـتا تا »راسک« و از آنجا تا 
»جکیگور« نزدیک به یکســـاعت و نیم 
است با سرعت شوتی ها یا ماشین های 
قاچاق بر! بخـــش جکیگور شـــلوغ تر از 
بخش هـــای دیگر اســـت آن هم به این 
دلیل که فاصله زیادی با مرز »پیشین« 
که مرز رســـمی ایران و پاکســـتان است، 

ندارد.
جکیگوری ها ســـال های ســـال است 
با خشکســـالی و بی آبی دســـت و پنجه 
نرم می کنند. تعـــدادی از اهالی مغازه 
لته فروشـــی زده انـــد کـــه همـــان لباس 
و کفـــش خارجـــی دســـت دوم اســـت. 
بعضی هـــم مغـــازه جلوبندی ســـازی 
و کمـــک فنرســـازی زده انـــد چراکـــه در 
طول ســـال گذشـــته قاچاق ســـوخت و 
گازوییل کشـــی بین مردم منطقه سرباز 

رواج یافته است.
اهالی جکیگور دلیل اصلی بیکاری 
یـــا اشـــتیاق جوان ها برای شـــغل های 
پرخطـــر را بی آبی می داننـــد. »غفور« 
52ساله که مغازه نه چندان بزرگی در 
کنار جاده دارد و برای راننده ها غذایی 
به نام »کابلی« درســـت می کند درباره 
خشکســـالی های چنـــد ســـال گذشـــته 
می گویـــد:»آن طـــرف را نـــگاه کنید که 
چنـــد پیرمـــرد نشســـته اند. آنهـــا قباًل 
کشـــاورزی می کردند ولی 2 سال است 
هیـــچ بارانی به ایـــن منطقـــه نباریده 
و خیلی هـــا کار و بارشـــان را از دســـت 
داده انـــد. ایـــن بنـــده خداها هـــم کنار 
جاده نشسته اند و دستفروشی می کنند 
چون چـــاره دیگـــری ندارنـــد. آنهایی 
که جوان هســـتند و پولی توی دســـت و 
بال شان داشته اند ماشین خریده اند و 

گازوییل کشی می کنند.«
وضعیت بیشـــتر اهالـــی جکیگور و 
راســـک و ســـرباز و بمپور و ایرانشهر و... 

شبیه به هم است.
بارانی نمی بارد و زمین ها تشنه اند. 
آنها دســـت به دعایند تا بعد از 2 سال 

بارانی ببارد.

ان
ير

:  ا
س 

عک

می شـــود که نه بارانی باریده نه سیالبی 
می آید. رودخانه هم خشـــک خشـــک 
کشـــاورزی  نباشـــد  آب  وقتـــی  اســـت. 
آن  بـــود.  نخواهـــد  کار  در  باغـــداری  و 
بیشترشـــان  اســـت،  پـــدرم  نخل هـــای 
خشـــک شـــده. نـــان مـــا از کشـــاورزی و 
نخلداری بود. ســـال پیـــش محتاج نان 
شب بودیم. دار و ندارمان را فروخته ایم 
و نیســـان خریده ایـــم و گازوییل کشـــی 
می کنیم. اگـــر آب بود هیچ وقت دنبال 

قاچاق نمی رفتیم.«
او از گوشـــی اش تصویـــری از روســـتا 
نشـــان می دهد کـــه با چیزی کـــه اکنون 
می بینـــم کامـــاًل متفـــاوت اســـت. توی 
عکس رودخانه آب دارد، زمین ها ســـر 
ســـبزند و نخل ها زنده. عـــزت اهلل ادامه 
حرف هایـــش را می گیـــرد: »ایـــن جاده 
زمانی جاده اصلی ایرانشـــهر به چابهار 
بود. کلی مســـافر بـــرای دیدن مناظر به 
این منطقه می آمدند ولی خشکســـالی 

و کپرهـــای کوچک هـــم نمی تواند این 
درد را نمایان کند. از جازموریان خشک 
شده بسوی ســـرباز می روم. از ایرانشهر 
تا ســـرباز منظره جاده تا انتها یک قاب 
اســـت، آن هـــم تصویـــر خشکســـالی و 
نخل هـــای آفتـــاب ســـوخته و رودخانه 

تشنه.
سمت ر اســـت جاده کوه هایی است 
که ســـرباز زمانی از کنارشان می گذشته. 
هنـــوز رد آن روی کوه هـــا باقـــی مانده. 

نخل هایـــی که نزدیکی جاده اند نشـــان 
می دهـــد روزگار نـــه چنـــدان دوری این 
منطقه چه وضعیتی داشـــته اســـت. از 
راننـــده می خواهـــم در روســـتای »کافه 
گل ها« که قباًل اســـمش »کافه چرسی« 
بوده، توقف کند. روستا دقیقاً کنار جاده 
است. چند مغازه بقالی و میوه فروشی 
و مکانیکـــی تنهـــا مغازه هـــای بـــاز این 
روستاســـت. جوان های بلوچ با تعجب 
مـــرا برانداز می کنند. من با تی شـــرت و 

شـــلوار جیـــن در این منطقـــه غریبه ام. 
از ســـالم و احوالپرســـی دربـــاره  بعـــد 
رودخانـــه ای که با آن 50 متری بیشـــتر 
فاصله نداریم، می پرســـم. انگار سؤال 
غیر منتظره ای پرســـیده ام که جوان ها 

برای پاسخ به آن کمی مکث می کنند.
»عـــزت اهلل« 25 ســـاله کـــه لبـــاس 
یکدســـت ســـفید بلوچی به تن دارد با 
ناراحتی جواب می دهد:»ســـرباز مرده. 
خیلی وقت اســـت که مرده. چند سالی 
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فروردین : شما اخیرا از حد خودتان تجاوز کرده اید و اکنون الزم است که فکر 
خودتان را پاکسازی کنید. اگر مجبور شدید به اشتباهات خود اعتراف کنید از 
این کار خجالت نکشید. نســبت به حرفهایی که می زنید و کارهایی که انجام 
می دهید متعهد باشید. به زودی شما توانایی این را پیدا خواهید کرد که به جای 

نگاه کردن به پشت سرتان پیش روی خود را ببینید.

اردیبهشت : باالخره فشارهای ذهنی پایان یافته و شما احساس می کنید که 
در خانه خود هستید. به هر حال مواظب باشید، برای اینکه دورنمای احساسات 
شــاید بهتر از آن چیزی که واقعاً هســت به نظر برسد. شما اکنون به واسطه 
تغییرشکل آرزوهای خودتان به دیگران نگاه می کنید، بنابراین اگر شما در مورد 

احساس خود یقین ندارید، از آنها بپرسید .

خرداد : شاید نتوانید به آرزوهای خودتان دست پیدا کنید. اما بیان تصوراتتان 
هم کار آسانی نیست. ممکن است همه بفهمند که شما نا امید و مأیوس هستید 
حتی اگر ندانند که واقعاً خواســته ی شــما چیست. به هرحال، آنها می توانند 
تشخیص بدهند که شما از چیزی خیلی ناراحتید. ناامید نشوید سعی کنید با 

دیگران ارتباط برقرار کنید.

تیر :. قوانین قدیمی شــما درمورد روابط اکنون دستخوش بازنگری هستند. 
همانطور که متوجه شده اید راه های بسیاری نسبت به آنچه قباً می دانستید، 
وجود دارند. شما قادر به تعریف آنچه می خواهید هستید بدون اینکه خواسته های 
دیگران را کورکورانه بپذیرید. این کار را با درمیان گذاشتن نظرات خود با یک 

شخص مطمئن انجام دهید.

مرداد : شــمادر این روزها کمی نگران هستید زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی 
شما رخ داده است به همین دلیل در قلب تان تشویش های زیادی را احساس 
می کنید. قدم هایتان را کمی آهسته تر بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید 
جوانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید، شما کاما درست فکر می کنید، زیرا با 

این افکار شانس بیشتری را برای خود ذخیره می کنید.

شهریور : برای شما الزم است که نسبت به قبل اجتماعی تر باشید. خوشبختانه 
شما به اعتقادات خود پایبند هستید. و اکنون اگر شما بتوانید این تعصب خود را 
با یک پیشنهاد با انگیزه اجتماعی ارتباط دهید، حتی امکان دارد که این تعصب 
شــما شدیدتر هم شود. اما شــما باید قدری هم محتاط باشید و قبل از اینکه 

تعهدی را به صورت جدی قبول کنید باید در موردش فکر کنید.

مهر : وابســتگی هایتان شما را به ســمت ارتباط برقرار کردن با فرد دیگری 
می کشاند، اما ممکن است شما مطمئن نباشید که چگونه می توانید به این رابطه 
ادامه دهید. طبیعتاً شما درحالی که به جلو می روید مصمم هستید که این رابطه 
را کامل کنید، اما حاال بیشتر دودل شده اید. عجیب اینکه نیازی نیست روشی را 

برگزینید که با آنچه قباً انجام داده اید متفاوت باشد.

آبان : 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. برای اینکه شادیتان دوام بیشتری داشته باشد 

دیگران را نیز در شادی تان شریک سازید.

آذر : اگرچه ســرکوب کردن رویاهایتان ممکن است شما را ناراحت کند، ولی 
برای مدت کوتاهی بهترین کاری است که به شما توصیه می شود. به جای اینکه 
در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر کنید، عاقل باشید و هم اکنون روشی 
را بیابید که قدرت تخیل شما را تحت کنترل خود درآورد. شریک کردن یک نفر 

دیگر در رازهایتان به شما کمک می کند .

دی : ممکن است شما متوجه این نشوید که با مانع و مخالفت روبرو شده اید. 
به جای اینکه دیگران را متقاعد کنید که عملکردشان اشتباه بوده است، سعی 
کنید که این مشکل را با روشی درست حل کنید. باید تا موقعی که توانایی پیدا 
کنید یک موضوع را از جنبه های مختلف بررسی کنید، روی آن  کار کنید، حتی 

اگر نتوانستید با روش خود عمل کنید.

بهمن : شــما معموالً قادرید که ایده ها و طرحهایتان را سالم نشان دهید. در 
واقع ، شما مهارتی دارید که می فهمید آیا چیزی قبل از اینکه شما تصمیم به 
اجرای آن بگیرید ، شــدنی است یا نه . اما اکنون این قدرت شما کمی ضعیف 
شده است .بد نیست از تصمیمات مهم چند روزی اجتناب کنید. بهتر است نظر 

دیگران را نیز جویا شوید.

اسفند : سعی نکنید دیگران را متقاعد کنیدتا مثل شما فکر کنند. از طرف دیگر، 
این موضوع مســأله مهمی برای نگران شدن نیست. فقط بدون اینکه اضطراب 
داشته باشید در مورد توالی غیر قابل پیش بینی اتفاقات واکنش نشان بدهید. 
واکنش نشان دادن به موقع شما را قادر می سازد که یک موقعیت پیچیده را به 

موقعیتی تبدیل کنید که برای دیگران مفید است.

فروردین : شما اخیرا از حد خودتان تجاوز کرده اید و اکنون الزم است که فکر 
خودتان را پاکسازی کنید. اگر مجبور شدید به اشتباهات خود اعتراف کنید از 
این کار خجالت نکشید. نســبت به حرفهایی که می زنید و کارهایی که انجام 
می دهید متعهد باشید. به زودی شما توانایی این را پیدا خواهید کرد که به جای 

نگاه کردن به پشت سرتان پیش روی خود را ببینید.

اردیبهشت : باالخره فشارهای ذهنی پایان یافته و شما احساس می کنید که 
در خانه خود هستید. به هر حال مواظب باشید، برای اینکه دورنمای احساسات 
شــاید بهتر از آن چیزی که واقعاً هســت به نظر برسد. شما اکنون به واسطه 
تغییرشکل آرزوهای خودتان به دیگران نگاه می کنید، بنابراین اگر شما در مورد 

احساس خود یقین ندارید، از آنها بپرسید .

خرداد : شاید نتوانید به آرزوهای خودتان دست پیدا کنید. اما بیان تصوراتتان 
هم کار آسانی نیست. ممکن است همه بفهمند که شما نا امید و مأیوس هستید 
حتی اگر ندانند که واقعاً خواســته ی شــما چیست. به هرحال، آنها می توانند 
تشخیص بدهند که شما از چیزی خیلی ناراحتید. ناامید نشوید سعی کنید با 

دیگران ارتباط برقرار کنید.

تیر :. قوانین قدیمی شــما درمورد روابط اکنون دســتخوش بازنگری هستند. 
همانطور که متوجه شــده اید راه های بسیاری نسبت به آنچه قبالً می دانستید، 
وجود دارند. شما قادر به تعریف آنچه می خواهید هستید بدون اینکه خواسته های 
دیگران را کورکورانه بپذیرید. این کار را با درمیان گذاشتن نظرات خود با یک 

شخص مطمئن انجام دهید.

مرداد : شــمادر این روزها کمی نگران هستید زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی 
شــما رخ داده است به همین دلیل در قلب تان تشویش های زیادی را احساس 
می کنید. قدم هایتان را کمی آهسته تر بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید 
جوانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید، شما کامال درست فکر می کنید، زیرا با 

این افکار شانس بیشتری را برای خود ذخیره می کنید.

شهریور : برای شما الزم است که نسبت به قبل اجتماعی تر باشید. خوشبختانه 
شما به اعتقادات خود پایبند هستید. و اکنون اگر شما بتوانید این تعصب خود را 
با یک پیشنهاد با انگیزه اجتماعی ارتباط دهید، حتی امکان دارد که این تعصب 
شــما شدیدتر هم شود. اما شــما باید قدری هم محتاط باشید و قبل از اینکه 

تعهدی را به صورت جدی قبول کنید باید در موردش فکر کنید.

مهر : وابســتگی هایتان شــما را به ســمت ارتباط برقرار کردن با فرد دیگری 
می کشاند، اما ممکن است شما مطمئن نباشید که چگونه می توانید به این رابطه 
ادامه دهید. طبیعتاً شما درحالی که به جلو می روید مصمم هستید که این رابطه 
را کامل کنید، اما حاال بیشتر دودل شده اید. عجیب اینکه نیازی نیست روشی را 

برگزینید که با آنچه قبالً انجام داده اید متفاوت باشد.

آبان : شــما روزهای کامال 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. برای اینکه شادیتان دوام بیشتری داشته باشد 

دیگران را نیز در شادی تان شریک سازید.

آذر : اگرچه ســرکوب کردن رویاهایتان ممکن است شما را ناراحت کند، ولی 
برای مدت کوتاهی بهترین کاری است که به شما توصیه می شود. به جای اینکه 
در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر کنید، عاقل باشید و هم اکنون روشی 
را بیابید که قدرت تخیل شما را تحت کنترل خود درآورد. شریک کردن یک نفر 

دیگر در رازهایتان به شما کمک می کند .

دی : ممکن اســت شما متوجه این نشوید که با مانع و مخالفت روبرو شده اید. 
به جای اینکه دیگران را متقاعد کنید که عملکردشان اشتباه بوده است، سعی 
کنید که این مشکل را با روشی درست حل کنید. باید تا موقعی که توانایی پیدا 
کنید یک موضوع را از جنبه های مختلف بررسی کنید، روی آن  کار کنید، حتی 

اگر نتوانستید با روش خود عمل کنید.

بهمن : شــما معموالً قادرید که ایده ها و طرحهایتان را سالم نشان دهید. در 
واقع ، شما مهارتی دارید که می فهمید آیا چیزی قبل از اینکه شما تصمیم به 
اجرای آن بگیرید ، شــدنی است یا نه . اما اکنون این قدرت شما کمی ضعیف 
شده است .بد نیست از تصمیمات مهم چند روزی اجتناب کنید. بهتر است نظر 

دیگران را نیز جویا شوید.

اسفند : سعی نکنید دیگران را متقاعد کنیدتا مثل شما فکر کنند. از طرف دیگر، 
این موضوع مســأله مهمی برای نگران شدن نیست. فقط بدون اینکه اضطراب 
داشــته باشید در مورد توالی غیر قابل پیش بینی اتفاقات واکنش نشان بدهید. 
واکنش نشان دادن به موقع شما را قادر می سازد که یک موقعیت پیچیده را به 

موقعیتی تبدیل کنید که برای دیگران مفید است.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را 
با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه 09304740289 پیامك نمایند، یک 
نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به 
رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته 

شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی که نس�بت 
به جدول ه�ای این صفحه پیش�نهاد 
و ی�ا انتقادی دارن�د می توانند فقط به 
ش�ماره تلفن همراه 09304740289 

پیامك نمایند.
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مطبخ

اسامی برندگان جدول 3813
  1ـ  عودیشو سرمستیـ  ارومیه

2ـ حسین شمساییـ  مشهد

افقي:
ــه  یا بیماري عامـ  گیاهي دارویي معروف به  1. عارض

علف هزار برگ
ــودروـ   ــگالدشـ  فرمان خ ــز بن ــدركـ  مرك 2. م

بازداشتن، ممانعت
ــیه  3. حرف نداـ  دنباله روـ  مجلس نمایندگان روس

ـ یادداشت
ــن  ــوم از دوران دوم زمی ــور گلـ  دوره س 4. كش

شناسي
5. نوعي تلفنـ  پایتخت سوئیسـ  نام دیگر كربال

6. واحدي در وزنـ  تلخـ  غذاي آبكيـ  نوعي شیریني 
تر

7. غذایي با برنج و باقال زردـ  اشاره به دورـ  شكل
8. كافيـ  میوه اي استوایيـ  شانه

9. شالوده، اساسـ  ضمیر داخلـ  رودخانه اي مشهور 
نزدیك شهر تهران

ــماـ  عدد خراب كردنيـ   10. زكام، آنفلونزاـ  من و ش
كتاب معروف زیگموند فروید

11. كنترل از راه دورـ  فرش مالیدنيـ  شهر شهریار
12. پریشان حاليـ  برادر مادر

ــانندهـ  جوهر  ــزيـ  هولناك، ترس ــوري آب 13. جان
درخت مازوـ  عالمت جمع

ــش افروز  ــرار حرفـ  آت ــيـ  تك ــوري عرب 14. كش
آشپزخانهـ  سرشت، ذات

15. دوراني از خدمت كه براي آشنایي با كار و بدون 
مزد خدمت مي كنندـ  گلي زیبا 

عمودي:
1. بي ادبي كردنـ  هنر ترسیمي ارتباط تصویري

ــنتي  ــول خرد انگلیسـ  درخت انگورـ  لباس س 2. پ
زنان هندـ  بیهوشي

ــت شیمیایيـ  از توابع شهر اصفهانـ  صورت  3. دس
ـ جنس مذكر

ــادهـ  كاور مقوایي  ــي م ــاز اصل ــار ف ــي از چه 4. یك
پرونده 

ــالتـ   ــال و مراس ــر)ص(ـ  اداره ارس ــهر پیامب 5. ش
یكدیگر را فهمیدن

ــدهـ  پرنده اي  ــانیده ش 6. واحدي در طولـ  به آخر رس
شبیه كبك با گوشتي لذیذتر

7. تكرارش غذایي استـ  نوعي كلت كمريـ  طفیلي
ــرعيـ  مركزاستان البرز ـ ام  8. حرف همراهيـ  آب ش

الخبائثـ  نرخ بازاري
ــاهـ  ماهي  ــتـ  تب ــالل گوش ــي و ح ــده اي وحش 9. پرن

كنسروي
10. جوانمرديـ  از امارات خلیج فارسـ  خدمتكار

ــور اروپاـ  روشنایيـ  كامیون حمل  11. صنعتي ترین كش

حرف )  ت ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول هر شماره 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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12. دربندـ  وسیله اي پره دار براي تولید برق

ــراقـ  اصفهان  ــن زمانـ  ف ــا ای ــاـ  ت 13. رودي در اروپ
قدیم

ــرزمین  ــز پرمصرفـ  اماـ  حرف دهان كجيـ  س 14. فل
گاندي

15. نام كلي همه امالح اسیدنیتریكـ  بیالن

رمز جدول این هفته: یکی ازشعرای نامدار ایران است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 12 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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اسامی برندگان جدول 3813
  1ـ  عودیشو سرمستیـ  ارومیه

2ـ حسین شمساییـ  مشهد

افقي:
ــه  یا بیماري عامـ  گیاهي دارویي معروف به  1. عارض

علف هزار برگ
ــودروـ   ــگالدشـ  فرمان خ ــز بن ــدركـ  مرك 2. م

بازداشتن، ممانعت
ــیه  3. حرف نداـ  دنباله روـ  مجلس نمایندگان روس

ـ یادداشت
ــن  ــوم از دوران دوم زمی ــور گلـ  دوره س 4. كش

شناسي
5. نوعي تلفنـ  پایتخت سوئیسـ  نام دیگر كربال

6. واحدي در وزنـ  تلخـ  غذاي آبكيـ  نوعي شیریني 
تر

7. غذایي با برنج و باقال زردـ  اشاره به دورـ  شكل
8. كافيـ  میوه اي استوایيـ  شانه

9. شالوده، اساسـ  ضمیر داخلـ  رودخانه اي مشهور 
نزدیك شهر تهران

ــماـ  عدد خراب كردنيـ   10. زكام، آنفلونزاـ  من و ش
كتاب معروف زیگموند فروید

11. كنترل از راه دورـ  فرش مالیدنيـ  شهر شهریار
12. پریشان حاليـ  برادر مادر

ــانندهـ  جوهر  ــزيـ  هولناك، ترس ــوري آب 13. جان
درخت مازوـ  عالمت جمع

ــش افروز  ــرار حرفـ  آت ــيـ  تك ــوري عرب 14. كش
آشپزخانهـ  سرشت، ذات

15. دوراني از خدمت كه براي آشنایي با كار و بدون 
مزد خدمت مي كنندـ  گلي زیبا 

عمودي:
1. بي ادبي كردنـ  هنر ترسیمي ارتباط تصویري

ــنتي  ــول خرد انگلیسـ  درخت انگورـ  لباس س 2. پ
زنان هندـ  بیهوشي

ــت شیمیایيـ  از توابع شهر اصفهانـ  صورت  3. دس
ـ جنس مذكر

ــادهـ  كاور مقوایي  ــي م ــاز اصل ــار ف ــي از چه 4. یك
پرونده 

ــالتـ   ــال و مراس ــر)ص(ـ  اداره ارس ــهر پیامب 5. ش
یكدیگر را فهمیدن

ــدهـ  پرنده اي  ــانیده ش 6. واحدي در طولـ  به آخر رس
شبیه كبك با گوشتي لذیذتر

7. تكرارش غذایي استـ  نوعي كلت كمريـ  طفیلي
ــرعيـ  مركزاستان البرز ـ ام  8. حرف همراهيـ  آب ش

الخبائثـ  نرخ بازاري
ــاهـ  ماهي  ــتـ  تب ــالل گوش ــي و ح ــده اي وحش 9. پرن

كنسروي
10. جوانمرديـ  از امارات خلیج فارسـ  خدمتكار

ــور اروپاـ  روشنایيـ  كامیون حمل  11. صنعتي ترین كش

حرف )  ت ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول هر شماره 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
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ــراقـ  اصفهان  ــن زمانـ  ف ــا ای ــاـ  ت 13. رودي در اروپ
قدیم

ــرزمین  ــز پرمصرفـ  اماـ  حرف دهان كجيـ  س 14. فل
گاندي

15. نام كلي همه امالح اسیدنیتریكـ  بیالن

رمز جدول این هفته: یکی ازشعرای نامدار ایران است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 12 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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9. شالوده، اساسـ  ضمیر داخلـ  رودخانه اي مشهور 
نزدیك شهر تهران

ــماـ  عدد خراب كردنيـ   10. زكام، آنفلونزاـ  من و ش
كتاب معروف زیگموند فروید

11. كنترل از راه دورـ  فرش مالیدنيـ  شهر شهریار
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ــدهـ  پرنده اي  ــانیده ش 6. واحدي در طولـ  به آخر رس
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جدول سودوکو

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را 
با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه 09304740289 پیامك نمایند، یک 
نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به 
رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته 

شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی که نس�بت 
به جدول ه�ای این صفحه پیش�نهاد 
و ی�ا انتقادی دارن�د می توانند فقط به 
ش�ماره تلفن همراه 09304740289 

پیامك نمایند.
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طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن
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جد ول سود وکو 3824
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   كه 

هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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12. پریشان حاليـ  برادر مادر

ــانندهـ  جوهر  ــزيـ  هولناك، ترس ــوري آب 13. جان
درخت مازوـ  عالمت جمع

ــش افروز  ــرار حرفـ  آت ــيـ  تك ــوري عرب 14. كش
آشپزخانهـ  سرشت، ذات

15. دوراني از خدمت كه براي آشنایي با كار و بدون 
مزد خدمت مي كنندـ  گلي زیبا 

عمودي:
1. بي ادبي كردنـ  هنر ترسیمي ارتباط تصویري

ــنتي  ــول خرد انگلیسـ  درخت انگورـ  لباس س 2. پ
زنان هندـ  بیهوشي

ــت شیمیایيـ  از توابع شهر اصفهانـ  صورت  3. دس
ـ جنس مذكر

ــادهـ  كاور مقوایي  ــي م ــاز اصل ــار ف ــي از چه 4. یك
پرونده 

ــالتـ   ــال و مراس ــر)ص(ـ  اداره ارس ــهر پیامب 5. ش
یكدیگر را فهمیدن

ــدهـ  پرنده اي  ــانیده ش 6. واحدي در طولـ  به آخر رس
شبیه كبك با گوشتي لذیذتر

7. تكرارش غذایي استـ  نوعي كلت كمريـ  طفیلي
ــرعيـ  مركزاستان البرز ـ ام  8. حرف همراهيـ  آب ش

الخبائثـ  نرخ بازاري
ــاهـ  ماهي  ــتـ  تب ــالل گوش ــي و ح ــده اي وحش 9. پرن

كنسروي
10. جوانمرديـ  از امارات خلیج فارسـ  خدمتكار

ــور اروپاـ  روشنایيـ  كامیون حمل  11. صنعتي ترین كش

حرف )  ت ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول هر شماره 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3813 

45 اطالعات هفتگی        شماره  3824
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12. دربندـ  وسیله اي پره دار براي تولید برق

ــراقـ  اصفهان  ــن زمانـ  ف ــا ای ــاـ  ت 13. رودي در اروپ
قدیم

ــرزمین  ــز پرمصرفـ  اماـ  حرف دهان كجيـ  س 14. فل
گاندي

15. نام كلي همه امالح اسیدنیتریكـ  بیالن

رمز جدول این هفته: یکی ازشعرای نامدار ایران است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 12 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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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

جای شما  در این صفحه خالی است!

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

به یک همخانه 
در شهر کوکیتالم نیازمندم

۱50۸ 60۴-۳6۸-7۹۹5
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 ۲۰ 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 

نظافت  حیاط و باغچه،
منزل و کارهای آشپزی،
نگهداری از سالمند و 

کودك شما
توسط بانو باتجربه ایرانی

2۳6-۸۸۹-۸0۳۹
۱50۹
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1507

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 


