
سال 26 شماره ۱5۱0جمعه 19 دی ۱۳۹۹

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

دندانپزشک خانواده 
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

صـرافی حافظصـرافی حافظ
سرویس برتر

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

پرداخت آنالین
از طریق کلیه کارت های 

عضو شبکه شتاب

Vol. 26 Issue1510 Friday January 8, 2021

778-558-8272

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933604-817-9933

فروزان یزدان

www.88westrealty.com

Licensed Property Manager

Are You Readinag This?

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

این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

دفتر حقوقی  هـما یحـیوی
وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی )طالق(

604-620-9598
info@yalaw.ca

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

Issue No. 

1510

اعمال سختگیرانه ترین قوانین محدودیت کانادا در استان کبک

وضعیت استان کبک بحرانی استوضعیت استان کبک بحرانی است

بــه منظــور مقابله با شــیوع بیماری 
همه گیر کووید۱۹ در استان کبک، از 
روز شنبه مقررات جدید منع رفت و آمد 
در این  اســتان به اجرا در خواهدآمد. 
فرانســوا لوگو، نخســت وزیــر کبک، 
بعدازظهر چهارشنبه طی یک کنفراس 
خبــری از اجرای برنامــه چند جانبه 
»شوک درمانی« خبر داد. طبق اعالم 
دولت از۹  ژانویه تا ۸ فوریه از ســاعت 

۸ شــب  تا 5 صبح مقررات منع رفت 
و آمد به اجرا گذاشته می شود و در این 
میان تنها برخی ترددها و جابجایی های 
شبانه مجاز است و در صورت تخلف با 
جریمه نقدی تا سقف 6000 دالر روبرو 

خواهند بود.
 به گفته لوگــو، دولت کبک نیز مانند 
فرانســه احتماال اسناد و مدارکی برای 
آن هایی که مجاز به تردد شبانه هستند 

صادر خواهد کرد اما تهیه این مجوزها 
کمی طول خواهد کشید.

این مقــررات جدیــد در حالی اعمال 
می شود که تعداد موارد روزانه و مرگ 
و میر ناشــی از کووید۱۹ در اســتان 
کبک همچنان در حال افزایش است. 
از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون بالغ بر 
۸،4۸۸ شهروند کبکی در اثر ابتال به آن 

جان سپرده اند.

مقامات کبــک می گویند ۳0 درصد از 
شهروندان به توصیه های بهداشتی اعتنا 
نمی کنند به همین علت تصمیم گرفته 
است تدابیر جدیتر و سختگیرانه تری به 
اجرا گــذارد. پلیس مونترال طی هفته 
گذشته بیش از ۹00 مورد تماس تلفنی 
مبنی بر گزارش تخلفات مربوط به نقض 
قوانین محدودیت های کرونایی دریافت 

کرده است.
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جمشید برزگر

ادامه در صفحه 1۸

دروغ های بی پایان یک جنایت
کدام محاکمه، 

کدام حکم؟

حســن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران در آستانه 
سالگرد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی گفته 
اســت: »مســببین این حادثه باید در یک دادگاه عادالنه 
محاکمه شــوند و دولت بر این موضوع اصــرار دارد و قوه 

قضاییه هم حتماً این کار را انجام می دهد.«
عملکرد یک ســاله تمامی دستگاه ها و مقامات جمهوری 
اســالمی، از ســپاه پاســداران به عنوان عامل سرنگونی و 
جان باختن ۱۷6 مســافر هواپیما گرفته تا قوه قضائیه که 
رســیدگی به این پرونده را برعهده گرفتــه و وزارت امور 
خارجــه و دولت که در تمــاس و گفت وگو با خانواده های 
جان باختگان و کشــورهای ذینفع در این جنایت بوده اند، 
امیدی اندک برای پذیرفتن ایــن ادعا برجا می گذارد که 
جمهوری اســالمی به راستی در پی اعالم دالیل شلیک به 
یک هواپیمای مسافربری و مجازات آمران و عامالن اصلی 

آن در فرآیندی شفاف باشد.
حسن روحانی در حالی از تأکید دولتش بر ضرورت برپایی 
»دادگاه عادالنه برای مســببین حادثه« ســخن گفته که 
علی فدوی، جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران، روز ۱6 
آذرماه امســال به صراحت گفته بــود: »تحقیقات قضایی 
درباره ســرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک 
موشک های سپاه تمام شده و فقط انشا حکم توسط قاضی 

مانده است.«
او که از شبیه ســازی شلیک به هواپیما هم خبر داده بود، 
گفته بود:» تأکید ما این اســت که هم حکم قاضی و هم 
تکلیف دیه شهدای این سانحه قبل از سالگرد آن مشخص 

شود.«
یک ماه پس از این ســخنان، اکنون حســن روحانی اما با 
تأکید بر ضرورت برگزاری دادگاه مســببین فاجعه، عماًل 
تأیید می کند که ســخنان جانشــین فرمانده کل ســپاه 
پاسداران حقیقت ندارد و باید آن را دروغی دیگر، در ادامه 
دروغ های پیشین مقامات مختلف جمهوری اسالمی در این 

پرونده دانست.
طبــق وعده علی فدوی، اکنون زمــان آن بود که آمران و 
عامالن فاجعه معرفی و مجازات تعیین شده برای آنان اعالم 
شود، اما از آنجا که اصوالً چنین کاری انجام نگرفته است، 
برخالف وعده آشکار او، غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 
قوه قضائیه هم سرانجام وارد میدان شده و اعالم کرده است: 
»تحقیقات پرونده جان باختگان هواپیمای اوکراینی تکمیل 
شده و تا پایان دی ماه از دادسرای نظامی به دادگاه ارسال 

می شود.«
اظهارات خانواده های جان باختگان نیز نشــان می دهد که 
هیچ اقدام مشــخصی در این زمینه صورت نگرفته است. 
شماری از اعضای این خانواده ها اخیرا در دادسرای نظامی 
تهران حاضر شدند و با اعتراض به روند رسیدگی به پرونده 

شکایت خود، خواستار استعفای برخی مقامات شدند.
همچون بسیاری از پرونده های هرگز به سرانجام نرسیده، 
بازماندگان قربانیان، بیش و پیش از هر چیز خواستار روشن 

شدن حقیقت هستند؛ امری که با توجه به کارنامه جمهوری 
اسالمی امیدی به تحقق آن وجود ندارد.

مقامات مختلف جمهوری اســالمی، چه در ســپاه و چه 
در دولت، پــس از چند روز پنهانکاری، فریبکاری و دروغ، 
سرانجام زیر فشار افکار عمومی در داخل و خارج از کشور 
پذیرفتند که این هواپیما با موشک های سپاه سرنگون شده، 

اما علت آن را صرفاً »خطای انسانی« اعالم کردند.
با اینکه هم خانواده ها و هم دولت های اوکراین و کانادا این 
ادعا را رد کرده  و گفته اند که دلیل دادن اجازه پرواز و بعد 
شلیک به هواپیمای مســافربری در روز ۱۸ دی ماه سال 
گذشــته، چیزی فراتر از »خطای انسانی« است، اما هیچ 
نشــانه ای وجود ندارد که قوه قضائیه حتی اگر حکمی نیز 
صــادر کند، ذره ای از ادعای مقامات جمهوری اســالمی 
به عنوان متهمان این پرونده فراتر رود و برای روشن کردن 

حقیقت ماجرا گامی بردارد.
در این راستا، تمامی نهادها، سازمان ها و بخش های مختلف 
حکومتی، از قوای سه گانه گرفته تا نیروهای مسلح، با هم 

همسو و همسخن بوده اند.
در چنیــن پرونده ای، جایــی برای نمایــش »تندرو« و 
»میانــه رو« بــودن جناح های مختلــف حاکمیت وجود 
ندارد. در حالی که قوه قضاییه و دســتگاه های امنیتی در 
داخل کشور در کار ســرکوب هرگونه اعتراض به شلیک 
موشــک به هواپیمای مسافربری و سپس نحوه رسیدگی 
به پرونده هســتند، همزمان، دولــت و در راس آن، وزارت 
امور خارجه، در عرصه بین المللی نقشی مشابه ایفا می کند 
و با رد دادخواســت خانواده های جان باختگان، می کوشد 
پیگیری های بین المللی به ویژه از سوی اوکراین و کانادا را 

عقیم و بی نتیجه سازد.
از نگاه کســانی که خواهان روشــن شــدن ابعاد مختلف 
حقیقت و دالیل واقعی بروز چنین فاجعه ای هستند، سخن 
گفتن مقامات از دیه و شهید خواندن جان باختگان، بخشی 
از همین فرآیند دروغ و پنهانکاری برای جلوگیری از آشکار 

شدن حقیقت ماجرا محسوب می شود.
هم خانواده ها و هم دولت اوکراین به صراحت اعالم کرده اند 
کــه پیش از تعیین تکلیف غرامت، ابتدا باید دالیل واقعی 
دادن اجازه پرواز و ســپس شلیک به هواپیمای مسافربری 

اوکراینی روشن شود.
اما کشــاندن بحث به پرداخت غرامتی ۱50 هزار دالری 
بابت هر یک از جان باختگان و نیز شــهید محسوب کردن 
شماری از مسافرانی که شهروند ایران بودند، هرگز به معرفی 
و مجــازات آمران و عامالن اصلی و در نتیجه جلوگیری از 

بروز فجایعی مشابه نمی انجامد.
خودداری جمهوری اسالمی از معرفی آمران و عامالن این 
جنایــت، تنها جلوه و نمود دیگری از مســئولیت ناپذیری 
مقاماتی اســت که در چهار دهه گذشته به نادیده گرفتن 
سؤاالت، پاسخگو نبودن و ترجیح منافع گروهی حاکمان بر 

خواست و منافع ملی خو کرده اند.

خودداری جمهوری اسالمی از معرفی آمران و عامالن این جنایت، تنها جلوه و نمود دیگری از مسئولیت ناپذیری 
مقاماتی است که در چهار دهه گذشته به نادیده گرفتن سؤاالت، پاسخگو نبودن و ترجیح منافع گروهی 

حاکمان بر خواست و منافع ملی خو کرده اند.

 گفت و گو با پرستو فروهر 
دادخواهان هواپیمای اوکراینی پاسخ می خواهند 

بهت، حیرت، سکوت … 
این ســومی اما به ســرعت شکسته 
شد. هنوز چند ســاعت از اعتراف به 
هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی 
از سوی سپاه پاسداران نگذشته بود 
که مردم به خیابان ها آمدند. نه فقط 
در تهران و ایران که هر جای دنیا که 
ایرانیانی سکونت داشتند. تنها شمع 
روشن کردن و سوگواری نبود. فریاد 
خشم و دادخواهی هم بود. مرور سابقه 
فریبکاری و دروغ و مخاطب قرار دادن 
مســببان و مجریان فاجعه و پاسخ 

طلبیدن هم بود. 

بهت، حیرت، اعتراض … 
ســوگواران، اعضــای خانواده هــای 
کشته شــدگان و عدالت طلبــان در 
یک سالی که گذشت، هرگز ساکت 
نمانده اند. سوالشان از »چرا زدی؟« تا 
مطالبه برقراری عدالت درباره عامالن 
جنایت و پیگیری حقوق بازماندگان 
همچنان در پژواک اســت. شــمعی 
که برای یادبود قربانیان در نخستین 
روزهــای فاجعه روشــن کردند، به 
عدالت خواهانه  انگیزه های  پشــتوانه 
فعاالن جنبــش دادخواهی همچنان 

روشن است.

بهت، حیرت، دادخواهی …
زمانــه برای بررســی این فــراز تازه 
در تاریــخ جنبــش دادخواهی ایران 
با پرســتو فروهر، هنرمنــد و فرزند 
داریوش فروهر و پروانه اســکندری، 
کشته شــدگان در قتل های سیاسی 
پاییز ۷۷ کــه از چهره های جنبش 

دادخواهی ست، گفت وگو کرده است.

یک سال از ساقط کردن هواپیمای 
اوکراینی به دســت سپاه گذشت. 
در این گفت وگــو می خواهم درباره 
ارزیابی شما از دادخواهی این فاجعه 
در طول یک ســال گذشته بپرسم. 
از اینجا شــروع کنیم که جدای از 
افکار عمومی  توجه  این  آیا  نتیجه، 
به موضوع است که توانسته حکومت 
را به واکنش وادارد یا هر آن چه شده 
بیشــتر  چندان  چیزی  البته  -که 
از هیچ نیســت- نتیجه فشارهای 

خارجی ست؟
با ابراز تسلیت عمیق و اعالم همبستگی 
با بازماندگان این فاجعه شروع می کنم؛ 
با ادای احترام به پیگیری و دادخواهی 
آنها که به نظرم دستاوردهای اساسی 
داشته است. دادرسی قضایی عادالنه 
هنوز انجام نشــده، نهادهــا و افراد 
دست اندرکار هنوز پاسخگو نشده اند و 
مسئولیتشان را نپذیرفته اند اما به نظر 
من دادخواهی -بــه طور کلی- تنها 
به دادرسی قضایی خالصه نمی شود. 
بخش بزرگــی از حرکت دادخواهانه 
معطوف به ساختن یک اراده جمعی 
برای دســتیابی به حقیقت و عدالت 
است. معطوف به گشودن فضایی برای 
پرسش گری درباره ظلم و جنایت از 
نهادهای قدرت و افشــاگری در این 
مورد؛ ایجاد همبســتگی اجتماعی با 
بازمانــدگان و خواســت های به حق 
آنان؛ شکل گیری یک پایداری جمعی 

گرد محور دادخواهی.
حمایت و همبســتگی -چه در میان 
ایرانیان و چه در سطح جهانی- فشار 

بر حکومــت را باال می بــرد و طلب 
پاسخ می کند. در این زمینه به نظرم 
دادخواهــی بازماندگان پربــار بوده 
اســت. البته که فشار خارجی نیز در 
این زمینه کلیدی بوده و توانسته به 
صورت اساســی در افشای حقیقت 
مؤثر باشد. خالصه اینکه به نظرم در 
این  مورد -به ویژه در مراحل اولیه- 
هر دوی این نیروهــا -افکار عمومی 
و فشــار خارجی- در همســویی و 
همدستی با یکدیگر شرایط مناسبی 
برای پیشــبرد دادخواهی ساختند و 

مکمل یکدیگر شدند. 

در حال حاضــر مقام های جمهوری 
اســالمی تمرکزشــان را بر قطعی 
کردن پرداخت غرامت به بازماندگان 
آیا  گذاشته اند.  فاجعه  این  قربانیان 
این رویکرد دولت جمهوری اسالمی 
برای پرداخــت غرامت می تواند به 
معنای موفقیــت فرایند دادخواهی 
درجه  در  دادخواهی  اینکه  یا  باشد 
اول تالش برای روشــن شدن تمام 
و  حقیقت و مجازات مجرمان است 

غرامت پس از آن معنا پیدا می کند؟
به نظرم پیش کشیدن مسأله غرامت 
در مرحلــه ای کــه هنوز دادرســی 
عادالنه انجام نشده، هنوز به بسیاری 
از پرســش های بازمانــدگان و افکار 
عمومی پاســخ درســت داده نشده، 
هنوز کاربه دســتان ایــن فاجعه در 
رده های گوناگون، پذیرش مسئولیت 
نکرده اند، از کار برکنار نشده اند و پای 
میز محاکمه نرفته اند، در واقع خلط 
مبحث اســت و در جهــت خاموش 

کردن صدای دادخواهان.
غرامت می تواند یکی از پیامدهای یک 
دادرســی صحیح و عادالنه باشد و نه 
جایگزین آن. ساکت کردن بازماندگان 

و بازداشتن آنها از پیشبرد دادخواهی 
چه از طریق ارعاب و ســرکوب و چه 
بــا پرداخت غرامت و »دیه« به نظرم 
مصداق ظلم روی ظلم اســت. پاسخ 
درســت بــه دادخواهــی خانواده ها 
همان افشای تمامی حقیقت و انجام 
یک دادرسی عادالنه است. پرداخت 
غرامت هم می تواند بخشــی از رأی 
مجازاتی باشــد که آن دادگاه عادل 

صادر خواهد کرد. 

دادخواهی یک موضوع سرراست به 
به کسی/کسانی ظلم  نظر می رسد. 
ظالم حق خواهی  علیه  آنان  و  شده 
می کننــد. چه زمانــی و تحت چه 
شرایطی این موضوع پیچیدگی پیدا 

می کند؟
موضــوع هنگامی دچــار پیچیدگی 
می شــود که نهادهای قدرت در یک 
جامعه در واکنش بــه دادخواهی، از 
پاسخ گویی ســر باز می زنند. نه تنها 
در افشــای حقیقت و اجرای عدالت 
نمی کوشند که مانع آن هم می شوند. 
آن وقــت دادخواهــی، در معضل و 
کشــاکش میان دادخواه و ســاختار 

قدرت گرفتار می شود.
متأسفانه در ایران، انگار در تنها بر این 
پاشنه می گردد وسال هاست که ما در 
چرخه  دادخواهی های ناتمام گرفتاریم 
ودســتگاه حاکم به  هیــچ  صراطی 
مســتقیم نیســت و به حق خواهی 

شهروندان تن نمی دهد. 

پیچیدگی ها  با  دادخواهی،  روند  در  
چه باید کرد؟

باور من این است که نباید از پیگیری 
و پافشاری بر حق کوتاه آمد. این البته 
یک کلی گویی مجرد است. به نظرم 
باید در هر مرحله، به آسیب شناسی 
روند دادخواهــی پرداخت و آن را در 
بستر شــرایط عینی بررسی کرد و با 
دقت و صراحت به این چه باید کردها 

پرداخت.
اما حاال اگــر در حوزه  همــان نگاه 
کلی بمانم، می خواهــم ارجاع بدهم 
به پرسش قبلی شما: به نظرم همان 
سر راست و بدیهی بودن دادخواهی 
اســت که لزوم پافشاری بر آن را هم 
خدشه ناپذیر و بی چون  و چرا می کند. 
وقتی  که فرد، شــهروند، زیر فشــار 
ساختارهای قدرت -چه این ساختارها 
سیاســی باشــند و چه فرهنگی- از 
دادخواهی دســت بکشد، آن وقت  از 
یک ســو از زاویه فــردی نمی تواند با 
وجدان انســانی خود کنــار بیاید و 
زندگی درونی اش مختل می شود و از 
سوی دیگر، از زاویه اجتماعی از ادای 
مسئولیت خود وامی ماند. از این منظر 
پیگیری دادخواهی حتی یک وظیفه 
اخالقی و انســانی نسبت به خویش 

است. 

یعنی شما ایســتادن بر این موضع 
دادخواهی را یک وظیفه انســانی 

تلقی می کنید.
 بله! یک وظیفه و مسئولیت انسانی، 
اخالقی و اجتماعی ست. به  نظرم در 
برخــی موقعیت هــا، مانند موقعیت 
من، جز با پایداری بر سر دادخواهی، 

نمی توان با خویشتن انسانی خود 

به نظر من دادخواهی هواپیمای 
اوکراینی یک نقطه عطف است 
که توانسته و می تواند به افشا و 
محکوم شدن دست اندرکاران 
مهیبی  جنایــت  چنین  در 
بینجامد. یعنی شرایطی پدید 
آمده که ساز و کارها و مقررات 
جهانی می توانند در دستیابی 
به یک دادرسی عادالنه نقش 
باشد.  داشــته  تعیین کننده 
با این همه بــه نظر من مهم 
تا  که  -همچنان  که  اســت 
اینجا پیش رفته-، دادخواهی 
خانواده هــا از درون و بیرون 
یکدیگر  با  همگامی  در  ایران 
است  مهم  و  شود  برده  پیش 
از  بخشی  دادخواهی  این  که 
حرکت های دادخواهانه جامعه 

مدنی ایران باشد. 
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اعتراض وزیر کار  و انتقاد احزاب مخالف از کمک هزینه هزار دالری کانادا برای قرنطینه مسافران

پرژن میرور- کمک هزینه بهبودی از 
بیماری که توسط دولت فدرال کانادا 
به افرادی که به دلیــل قرار گرفتن 
در قرنطینه اجبــاری نمی توانند کار 
کنند پرداخت می شــود، از این پس 
به مســافرانی که حتی به دالیل غیر 
ضروری به ســفر خارج از کانادا رفته 
و هنگام بازگشــت باید دو هفته در 
قرنطینه اجباری قرار بگیرند پرداخت 

خواهد شد.
ماریل هوســاک، منشی مطبوعاتی 
کارال کوالتــرو، وزیر خدمات عمومی 
کانادا در گفتگوی خود با نشــریه ال 

پرس این خبر را اعالم کرده است.
کمک هزینه بهبــودی از بیماری به 
افرادی پرداخت می شود که به دلیل 
قرار گرفتــن در قرنطینــه اجباری 
نمی تواننــد در محل کار خود حاضر 
شوند. مبلغ این کمک مالی هفته ای 
حداکثــر 500 دالر و برای دو هفته 

پرداخت می شود. 
برای حایز شرایط بودن دریافت این 
کمک هزینه دولتــی، متقاضیان به 
دلیل قرار گرفتــن در قرنطینه خود 
خواسته مرتبط با بیماری کووید-۱۹ 
نباید قادر به تکمیل دســت کم 50 
درصد از برنامه کاری خود باشــند، 
باید ساکن کانادا باشند و از کارفرمای 
خود مرخصی با حقوق دریافت نکرده 

باشند.
ماریل هوســاک در گفتگوی خود با 
نشــریه ال پرس گفته است علیرغم 
اینکــه افرادی که به ســفرهای غیر 
ضــروری خــارج از کانــادا رفته اند 
می توانند بــرای دریافت این کمک 
هزینه درخواست خود را ارایه دهند، 
اما دولــت کانادا همچنــان از مردم 
می خواهد تا از سفرهای غیر ضروری 

خودداری کنند.
ماریل هوســاک اضافه کرده است: “ 
این کمک هزینه برای افرادی ایجاد 
شده است که باید در منزل بمانند و 
نمی تواننــد کار کنند، ولی ما از ابتدا 
خیلی واضح اعالم کردیم که مخالف 

هرگونه سفر غیر ضروری هستیم.“
بر اساس دستور مقامات فدرال کانادا، 
هر فردی که وارد کانادا می شود باید 
مدت دو هفتــه در قرنطینه اجباری 
قرار بگیــرد. از روز ۷ ژانویه نیز تمام 
مســافرانی که قصد ورود بــه کانادا 
را دارند باید پیش از ســوار شدن به 
هواپیما نتیجه منفی تست پی سی آر 
کرونا را به ماموران شرکت هواپیمایی 
کــه قصد پرواز به کانادا را با آن دارند 
ارایه دهند، در غیر اینصورت از سوار 
شدن آنها به هواپیما جلوگیری خواهد 

شد.

محافظه کار  نماینــده  رایِــس،  آلن 
پارلمان کانادا در توییتر به این اقدام 
دولت واکنش نشــان داده و توییت 
کرده اســت: “این باور نکردنی است 
که دولت به مســافرانی که به دالیل 
غیر ضروری به خارج از کشــور سفر 
کرده اند پیشــنهاد ارایه کمک مالی 
می دهد، در حالی که به مردم توصیه 

می کند در خانه بمانند.“ 
این خبر در حالی منتشر شده است 
که در روزهای اخیر گزارشات زیادی 
از سفرهای غیر ضروری سیاستمداران 
کانادایــی در طول دوران همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ به خارج از کانادا 
منتشر شــده است و به همین دلیل 
دولت های اســتانی کانادا مورد انتقاد 
جدی قرار گرفته اند تا حدی که فقط 
در یک مورد وزیر اقتصاد انتاریو، راد 
فیلیپس مجبور به استعفا از مقام خود 

شد.
روز شــنبه ، کارال کوالترو، وزیر کار و 
توسعه اجتماعی بروز تغییراتی در این 
زمینه را در بیانیه ای در توییتر مطرح 
کرد. در این بیانیه آمده است: »کمک 
بهبودی کانادا هرگز برای تشــویق یا 
ترغیب کانادایی ها به پیروی نکردن از 
بهداشت عمومی یا دستورالعمل های 
ســفر بین المللــی نبوده اســت. ما 
همچنان بــه شــدت از کانادایی ها 
می خواهیم از ســفرهای غیرضروری 

خودداری کنند«.
همچنین تاکید شــده کــه به طور 
جدی در حال بررسی همه گزینه های 
موجود برای حل این مسئله هستند. 

این بیانیه پس از آن طرح شــد که 
دولت لیبرال از سوی احزاب مخالف 
زیر باد انتقاد رفت. طبق قوانین فعلی، 
از تعطیالت خارج  کانادایی هایی که 

جاستین ترودو: به کسانی که به سفرهای غیرضروری رفته اند، مزایای هزار دالری تعلق نمی گیرد

از کشــور برمی گردند درصورتی که 
دوره قرنطینه ۱4 روزه بر درآمد آنها 
تأثیر بگذارد، واجد شــرایط دریافت 
هفته ای 500 دالر می شوند. بسیاری 
از مسافرانی که از سفرهای تفریحی 
و غیرضروری به کانادا بازگشته اند ، 
برای دوره قرنطینه خود ۱000 دالر 
از دولت دریافت کرده اند در حالیکه  
وزارت بهداشت فدرال و استانی سفر 
غیرضروری به ویژه به خارج از کشور  

را توصیه نمی کند. 
احــزاب مخالــف در مجلــس عوام 

تصمیم دولت ترودو را برای پرداخت 
»کمک هزینه بیمــاری برای احیای 
اقتصادی« PCMRE را به آن دسته 
از شــهروندانی که از ســفر تفریحی 
به کشــور باز می گردند، غیرمنطقی 

می دانند.
حزب بلوک کبکوا معتقد اســت که 
دولت لیبــرال با این طــرح افراد را 
به نقض مقــررات و محدودیت های 
پیشگیرانه تشویق می کند. ایو فرانسوا 
بالنشه، رهبر بلوک کبکوا تاکید کرد: 
»اگر در این روزها یک نفر برای کسب 

و کارش به سفر می رود، معنایش این 
است که این فرد درآمد دارد و نیازی 
به کمک دولت ندارد و اگر فردی در 
شرایط اپیدمی فعلی بدون توجه به 
خطر شیوع ویروس کرونا و به خطر 
انداختن جان خود و دیگران به سفر 
تفریحی مــی رود، کمک مالی به وی 
اقدامی بیهوده و غیرمعقول اســت یا 
دستکم این که، این کار برای لیبرالها 

اهداف و انگیزه های انتخاباتی دارد.«
به گزارش مونتریال سی.تی.وی ، در 
پی مشخص شدن وجود یک ضعف 
قانونی که بر اساس آن دولت موظف 
می شود به افرادی که پس از بازگشت 
از سفر به قرنطینه اجباری می روند، 
کمک ارائه کند، دولــت فدرال قول 
داده است که راه گریزی برای اصالح 
این قانــون پیداکرده و در این زمینه 

اقدامات الزم را اعمال کند.
در همین رابطه، پابلو رودریگز، نماینده 
حزب لیبرال و رهبــر مجلس عوام، 
اعالم کرد ارائه کمک های مالی دولت 
کانادا که به مســافران اجازه می دهد 
هر هفته 500 دالر در دوره قرنطینه 
دریافت کنند، غیرقابل قبول اســت. 
وی ضمن اعــالم این نکته که دولت 
فدرال به ســرعت برای اصالح اوضاع 
اقــدام خواهد کرد، گفــت: اقدامات 
انجام شــده برای کمک به کارگرانی 
اســت که به دلیل بیمــاری باید در 
خانه مانده و تالش کنند همکارانشان 
را آلوده نکنند. ما موضوع ســفرهای 

غیرضروری و قرنطینه ناشــی از آن 
را در ایــن اقدامات پیش بینی نکرده 
بودیم. دریافــت کمک های دولتی با 

این بهانه، غیرقابل قبول است.
جاســتین ترودو، روز سه شــنبه در 
ویژه ای همه گیری  نشســت خبری 
کووید۱۹ قرار دهد اشــاره کرد که از 
پنج شنبه، مسافرانی که قصد سفر به 
کانادا دارند باید پیش از سوارشدن به 
 PCR هواپیما تست منفی آزمایش
کرونای خود را ارائه دهند و به محض 
بازگشــت به کشــور خود را ۱4 روز 

قرنطینه نمایند.
ترودو همچنین خبــر داد که قانون 
اعطای غرامت دســتمزد هزار دالری 
بــرای دوران قرنطینه یــا بهبودی 
کارمنــدان کانادایــی، شــامل حال 
مسافرانی که به سفرهای غیرضروری 

رفته باشند، نخواهد شد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، دولت 
فدرال با هدف گرفتن فرصت ســوء 
اســتفاده از اختصاص این مزایا، در 
حال تغییر شــرایط دریافت مزایای 
هزار دالری کانادا برای بیماری و افراد 

قرنطینه شده است.
ترودو در اولین سخنرانی خود در سال 
202۱ با بیان این مطلب کسانی را که 
در طول فصل تعطیالت به سفرهای 
بین المللی سفر کرده اند، محکوم کرد.

دفتر وی نیز تأیید کرد که نخســت 
وزیر به مسافرت نرفته و تعطیالت را 

در خانه با خانواده اش گذرانده است.
تــرودو افــزود: »هیچ کــس نباید 
تعطیالت در خارج از کشــور باشد و 
به زودی جزئیات بیشتری را در مورد 
چگونگی اطمینان از واجدین شرایط 
برای دریافــت مزایای مختلف دولت 

اعالم خواهد شد«.
او ادامه داد: »بســیاری از مردم بیش 
از تعطیــالت، چیزهای زیــادی را از 
دست داده یا رها کردند. دلیلی وجود 
دارد که بسیاری از کانادایی ها ناچار 
به تصمیمات ســخت، اما مسئوالنه 
شــده اند از جمله اینکه بســیاری از 
کانادایی هــا به وظیفــه خود عمل 
کردند و برای اطرافیانشان ارزش قائل 

بوده اند«.
نخســت وزیر کانادا تاکید کرد: »این 
مزایــا برای مســافرانی کــه هنگام 
بازگشــت از تعطیــالت قرنطینــه 
می شوند، در نظر گرفته نشده است. 
ایــن برنامه برای آن دســته از افراد 
پیش بینی شده که در صورت بیماری 
نیاز به مرخصی اســتعالجی دارند و 
با دریافت این کمک مالی می توانند 
امورات خود را بگذرانند و در غیر این 
صورت امکان استفاده از آن را ندارند«.

ترودو همچنان در میان کانادایی ها محبوب است
خبر کانادا- محبوبیت جاستین ترودو 
در اواخر 2020، بیشتر از اوایل سال 

گذشته بوده است
با وجود اینکه ســال گذشته، بسیار 
ســخت گذشــت و همه گیری فشار 
زیــادی در جامعــه ایجاد کــرد، اما 
همچنان در این دوران ســخت نیز 
محبوبیت »جاستین ترودو« در کانادا 

افزایش یافت.
به نظر می رسد ســال 2020 سال 
خوبی از نظــر افزایــش محبوبیت 
نخست وزیر کانادا »جاستین ترودو« 
بوده است. بر اساس نظرسنجی که در 
 Abacus« ماه دسامبر توسط شرکت
Data« انجام شــد، نظــرات مثبت 
کانادایی ها نسبت به نخست وزیر حتی 
4 درصد در مقایســه با ژانویه 2020 

افزایش داشته است.
 Abacus« طبق داده های شــرکت
Data«، در ژانویه سال 2020 ، قبل 
از همه گیری، ۳5 درصد از مردم کانادا 
تصویری مثبت از جاستین ترودو در 

ذهن داشــتند که این رقم در پایان 
سال به ۳۹ درصد رسیده است.

برعکــس، نظرات منفی نســبت به  
نخســت وزیر از 44 درصد در ژانویه 
2020 به ۳۷ درصد در ماه دســامبر 
2020 کاهــش یافتــه اســت که 
نشان دهنده افت ۷ درصدی در مورد 

نظرات منفی است.
زمانی که از کانادایی ها در مورد تأیید 
کار دولت فعلی فدرال سوال شد، 45 
درصد آنها کار دولت را تأیید کردند، 

در حالی که در ابتدای سال این میزان  
۳۸ درصد بود.

این نظرســنجی در بین 2200 فرد 
بزرگســال کانادایی و در تاریخ ۱4 تا 

۱۸ دسامبر انجام شده است.
شرکت  سیاســی  نظرســنجی های 
در  معمــوال   ،»Abacus Data«
رســانه های خبری از جمله »گلوب 
اند میل«، »نشــنال پست«، »تورنتو 
اســتار« و روزنامه های »سان مدیا« 

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

جاستین ترودو: از توزیع ُکند
 واکسن کرونا در کانادا ناامید شدم

ترودو«  »جاســتین  کانادا-  ایرانیان 
نخست وزیر کانادا روز سه شنبه گفت 
که وی همانند دیگــر کانادایی ها از 
توزیع ُکند واکســن کرونــا در کانادا 

ناامید شده است.
آمارها نشان می دهد تنها 0.۳2 درصد 
از مردم کانــادا در برابر ویروس کرونا 

ایمن شده اند.
ترودو در کنفرانس خبری گفت: »من 
فکر می کنم که تمــام کانادایی ها از 
جمله من، از اینکه می بینیم واکسن ها 
در فریزر و نه در بازوان مردم اســت، 

ناامید شده ایم.«
آمارهای دولتی نشان می هد که تنها 
۳5 درصد از واکســن فراهم شده در 
کانادا، مدیریت شــده و استان هایی 
نظیر »نوا اســکاتیا«، »نیوفاندلند« و 
»البرادور« تنها ۳0 درصد از دوزهای 
واکسنی که فراهم شــده را استفاده 

کرده اند.
تردو گفت که کانادا در مسیر دریافت 
یک میلیون دوز از واکســن ویروس 
کرونا تا پایان ماه جاری میالدی است.

همچنین بر اساس گزارش ها، نتایج 
یک نظرسنجی نشان می دهد هزاران 
نفر از کارکنان بخش بهداشت آمریکا 
از بیم عوارض جانبی حاضر نیستند 

واکسن کرونا دریافت کنند.
طبق ایــن نظرســنجی 60 درصد 
کارکنــان یــک مرکــز نگــه داری 
ســالمندان در ایالــت اوهایو، حدود 
نیمی از کارکنان بخش بهداشت یکی 
از مناطق کالیفرنیــا و 40 درصد از 

پرستاران شهر لس آنجلس از دریافت 
واکسن کرونا امتناع می کنند.

شــرکت کنندگان در این نظرسنجی 
می گویند از عوارض جانبی خطرناک 
دریافت این واکســن نگران هستند 
و نمی خواهند بــا آن ها مانند موش 

آزمایشگاهی رفتار شود.
تأیید واکسن فایزر از سوی  »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و توزیع 
آن در این کشور در حالی انجام شده 
اســت که مقامات بهداشتی هشدار 
داده بودند بررســی های الزم بر روی 

این واکسن هنوز به اتمام نرسیده اند.
تأیید واکسن فایزر در انگلیس حتی 
زودتــر از آمریــکا صــورت گرفت و 
»آنتونی فائوچــی« از مقامات گروه 
مقابله با ویــروس کرونــا در دولت 
آمریکا، آن را اقدامی عجوالنه توصیف 

کرد.

پاداش به مدیران شرکت هایی که کمک مالی دولتی 
دریافت کرده اند باید قطع شود

پــرژن میــرور- پاداش بــه مدیران 
شــرکت هایی که از دولــت فدرال یا 
دولت های اســتانی کانــادا در طول 
همه گیری کرونا کمک مالی دریافت 

کرده اند باید قطع شود.
دیوید مک دانلد، اقتصاددان ارشد در 
مرکز گزینه هــای راهبردی کانادا در 
گفتگو با کندین پرس گفته اســت: 
“ کمک هــای مالی دولــت کانادا به 
شرکت های تجاری به منظور تعدیل 
و بهبــود آن تقریباً به طور ماهانه در 
حال تغییر است، و یکی از روش های 
تعدیل از این پس باید قطع پرداخت 
این کمک ها به شرکت هایی باشد که 
در این اوضاع به مدیران خود پاداش 

می دهند.“
این اظهار نظر در حالی بیان شده است 
که روز سه شنبه ، اتاق فکر این مرکز 
گزارشــی منتشر کرد مبنی بر اینکه 
در ســال 20۱۹، هر یــک از  یکصد 
مدیر اجرایی پردرآمد در شرکت های 
کانادایی، بیش از 202 برابر یک کارگر 

کانادایی درآمد داشته است.
بــاور این گــزارش براین اســت که 
کانادا باید از کشــورهایی مانند هلند 
و اســپانیا الگو برداری کند و به طور 
صریــح پرداخت پاداش بــه مدیران 
شــرکت هایی که کمک مالی دولتی 

دریافت می کنند را ممنوع کند.
در این گزارش همچنین درخواست 
شــده است تا به منظور جلوگیری از 
پرداخت  محدودیت هــای  زدن  دور 
پاداش، شــرکت هایی کــه به طور 
مستمر حقوق مدیران خود را افزایش 
می دهنــد از برنامه های کمک مالی 

دولت کنار گذاشته شوند.
بــه نظر مرکز گزینه هــای راهبردی 
کانادا، دولت فدرال باید یک دســته 
بنــدی جدید مالیاتی بــرای کمک 
به کســری بودجه ناشی از پرداخت 
کمک های مالی بــر اثر همه گیری 

بیماری کووید-۱۹ ایجاد کند.
کت کاپلینسکاس، سخنگوی کریستیا 
فریلند، وزیر اقتصاد دولت فدرال کانادا 
گفته اســت: “این گروه از مدیران و 
شرکت ها در طول بحران همه گیری 
درآمد باالیی داشــته اند و به نظر من 
وقت آن رســیده اســت کــه از آنها 
بخواهیم به منظور جبران هزینه هایی 
کــه این بحران بــر روی مردمی که 
نتوانســته اند درآمد داشــته باشند، 

مالیات بیشتری پرداخت کنند.“
ســخنگوی وزیر اقتصاد کانادا اضافه 
کرده اســت که پرداخت کمک مالی 
دولت به صاحبان کســب و کار فقط 

بایــد برای پرداخــت حقوق و حفظ 
شغل کارکنان این شرکت ها استفاده 

شود.
بر اســاس اطالعات گزارش منتشر 
شده توسط مرکز گزینه های راهبردی 
کانــادا، در ســال 20۱۹ متوســط 
مبلغ پرداختی به ۱00 مدیر ارشــد 
شــرکت های کانادایــی ۱0 میلیون 
و ۸00 هــزار دالر بوده اســت. مبلغ 
پــاداش پرداختــی به این گــروه از 
مدیران در سال 20۱۸، یازده میلیون 

و ۸00 هزار دالر بوده است.
این در حالی است که بر اساس همین 
گزارش، متوسط درآمد یک کارگر در 
کانادا در سال 20۱۹، مبلغ 5۳ هزار و 
4۸2 دالر و در سال 20۱۸، مبلغ 52 

هزار و 6۱ دالر بوده است.
این گزارش می افزاید که تا ســاعت 
۱۱:۱۷ دقیقه اولین روز کاری ســال 
جدید، متوســط درآمــد یک مدیر 
از ۱00 مدیــر ارشــد پردرآمد کانادا 
به اندازه درآمد متوســط یک کارگر 

کانادایی در کل یک سال بوده است.
دیویــد مک دانلــد همچنین اضافه 
کرده اســت که، اگرچه شرکت های 
کانادایــی هنوز شــروع به انتشــار 
پرداخــت هزینه های خود در ســال 
2020 نکرده اند، اما بهبود بازار سهام 
باید به معنی این باشــد که نیمی از 
مدیران ارشد شرکت ها پاداش بیشتر 
یا هم سطح سال گذشته را دریافت 
خواهند کرد، چون حساب پرداختی 
پاداش ها نزدیک بــه ۸0 درصد کل 

مبالغ پرداختی را تشکیل می دهد.
در ادامــه گزارش مرکــز گزینه های 
راهبردی کانادا آمده اســت که همه 

گیری بیماری کووید-۱۹ برای اغلب 
مدیران ارشد شــرکت های کانادایی 
موقعیــت طالیی بوجــود آورده در 
حالیکه کارگرانی که برای هر ساعت 
کار مبلغــی کمتر از ۱6 دالر دریافت 
می کنند، هنوز نتوانسته اند به وضعیت 
پیشین خود قبل از شروع همه گیری 

برسند.
بر پایه همین گزارش، خوزه ســیل، 
مدیر اجرایی شــرکت رستوران های 
بین المللــی، با دریافــت مبلغ یک 
میلیون دالر حقوق سالیانه و پاداشی 

به مبلغ 2۷ میلیون و 500 هزار دالر 
در سال 20۱۹، در صدر گروه مدیران 

پردرآمد کانادا بوده است.
دانلد واکر، مدیر اجرایی سابق شرکت 
مگنا با 24 میلیون و 200 هزار دالر، 
مارک بریستو، مدیر اجرایی شرکت 
باریک گولد با مبلغ 2۳ میلیون دالر و 
جوزف پاپا، مدیر اجرایی شرکت بوش 
ِهلت با دریافــت مبلغ 22 میلیون و 
۷00 هزار دالر در رده های بعدی این 

فهرست قرار گرفته اند.

درآمد متوسط مدیران شرکت های بزرگ ۲۰۰ برابر یک کارگر کانادایی است

هشدار اپیدمیولوژیست کانادایی :
استفاده از برندهای مختلف واکسن  کرونا ، قمار بزرگی برای سالمتی خواهد بود

ایرونیا- به گفته کارشناسان بهداشت 
کانادا واکســن های مختلف ویروس 
کرونا طی دو بار واکسیناسیون  نباید 
با هم ترکیب شوند. این در حالی است 
که تصمیم اخیــر بریتانیا اجازه داده 
اســت تا در موارد نــادر و در صورت 

ضرورت این کار انجام شود.
دکتر کالین فورنس، اپیدمیولوژیست 
کنترل عفونت و اســتادیار دانشگاه 
تورنتو گفت مخلوط کردن واکسن های 
مختلف برای کرونا بدون هیچ دلیلی 
»یک قمار بزرگ« است و یک شخص 
نبایستی از دو برند مختلف واکسن در 
مرتبه های اول و  دوم استفاده کند . 
وی گفــت: »فکــر می کنــم ایــن 
غیرمسئوالنه و غیراخالقی است زیرا ما 
نمی دانیم چه پیش می آید. نمی دانیم 
چه اثربخشی دارد و نمی دانیم عوارض 

آن چیست«.
دکتر آیزاک بوگوچ، عضو هیئت علمی 
بیماری های عفونی در دانشگاه تورنتو 
گفت در حالی که ممکن است »برخی 
دالیل نظری« وجود داشته باشد که 
مخلوط کردن واکسن »ممکن است 
محافظت بهتری از کووید ۱۹ داشته 
باشــد«، داده ها در این زمینه هنوز 
قطعی نیستند. وی گفت: »تا زمانی 

کــه داده های بهتری برای حمایت از 
این ایده نداشته باشیم فکر نمی کنم 

شاهد چنین کاری در کانادا باشیم«.
کمیته مشــاوره ملی ایمن ســازی 
بهداشــت کانــادا “NACI” در حال 
حاضر توصیــه می کند که ســری 
واکســن های استفاده شده برای یک 
فرد از یک محصول واکسن کووید۱۹ 

باشد. 

در وب سایت آژانس آمده است: »در 
حــال حاضر، هیــچ داده ای در مورد 
قابلیــت تعویض واکســن کووید۱۹ 

وجود ندارد«.
 NACI با این حال ، طبق دستورالعمل
، اگر واکسنی که در دوز قبلی استفاده 
شده مشــخص نبود، یا در دسترس 
نبود، باید سعی شود تا همان واکسن 

قبلی در دور دوم تزریق شود. 
تا کنون، بهداشــت کانادا دو واکسن 
کرونــا را تأیید کرده که هر دو از نوع 
mRNA هستند و برای این که حدود 
۹5 درصد محافظت در برابر کووید۱۹ 
را تامین کند باید دو بار تزریق شود. 

باید در   Pfizer-BioNTech واکسن
دو دوز با فاصله 2۱ روز تزریق شــود 
و واکســن Moderna در دو دوز به 

فاصله 2۸ روز تزریق می شود.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید
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* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

»ژن  خوب« به کانادا 
هم رسیده است!

پرژن میــرور- ژن  خوب، اصطالحی 
اســت که تیرماه سال ۱۳۹6 توسط 
حمیدرضا عــارف، فرزند محمدرضا 
عارف نماینده مجلس شورای اسالمی 
و معــاون اول محمد خاتمی رییس 
جمهــور اســبق ایــران وارد ادبیات 
سیاسی ایران شد. او در یک گفتگوی 
تلویزیونی اینترنتی ادعا کرد که: “دلیل 
موفقیت های مالی، سیاسی، فرهنگی، 
ورزشــی و علمی خود را مدیون “ژن 
خوب “ کــه از پدر و مــادر خود به 
ارث برده می داند و کســی نمی تواند 
همینطوری ادعا کند که اصل و نسب 

دارد.” 
از آن پس بســیاری از مــردم ایران 
نســبت به ایــن واژه واکنش منفی 
نشــان دادند و همین واژه دستمایه 
تمســخر فرزندان مقامات حکومت 
ایران توســط مردمی شد که با رنج و 
زحمت خویش و بدون وابســتگی به 
قدرت و نفوذ پــدران و مادران خود 
برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق 

انسانی خود با مشکل روبرو هستند.
البته استفاده از قدرت و نفوذ پدران و 
مادرانی که در صحنه سیاست فعالیت 
کــرده و از همین نفوذ خــود برای 
فرزندان و دیگر افــراد خانواده خود 
اســتفاده یا به عبارتی سوء استفاده 
می کنند مختص به جمهوری اسالمی 
ایران نیســت و در اغلب کشورهای 
دنیا حتی کشــورهای بــه اصطالح 
دموکراتیک هم دیده شده است و با 
نگاهی مختصــر در تاریخ می توان به 

نمونه هایی از آن دست یافت.
امــا در اینجــا می خواهیم به ســوء 
استفاده برخی از مقامات دولتی کانادا 
از جایگاه رســمی و قانونی خود در 
جهت منافع شــخصی بپردازیم. نوع 
رفتــار برخی از این مقامات نشــان 
از ایــن دارد که حس برتر دانســتن 
خود نســبت به مردم عادی در میان 
این گروه از مقامات دولتی کانادا نیز 
رواج پیدا کــرده و به عبارتی خود را 
دارای “ ژن خوب “ می دانند و دست 
کــم در این مورد با همتایان خود در 
کشورهایی همچون جمهوری اسالمی 

ایران در حال رقابت هستند.
تنها نکته ای که برخی از سیاستمداران 
کانادایی که خود را دارای “ژن خوب” 
می دانند از آن آگاه نیستند این است 
که همتایان آنها در کشورهایی مانند 
جمهوری اســالمی ایــران، چین و 
روسیه برای خفه کردن صدای مخالف 
و معترض به رفتار خود و رسانه هایی 
که رفتار خالف قانون آنها را منتشــر 

می کنند، از هر وســیله سرد و گرمی 
که صالح بدانند استفاده می کنند، اما 
در کشورهایی مانند کانادا نمی توان به 
سادگی از این ابزار استفاده کرد و باید 
لذت خدمت به مردم را با ذلت کناره 
گیری و اســتعفا از مقام خود مبادله 

کنند.
در ادامه به برخی از مقامات رســمی 
دولت های استانی کانادا که در طول 
بحران همه گیری بیماری کووید-۱۹، 
مقرراتی که توســط دولت فدرال یا 
دولت های استانی برای جلوگیری از 
گسترش ویروس کرونا وضع شده را 

رعایت نکرده اند اشاره می شود. 
وزیر اقتصاد انتاریو، راد فیلیپس پس 
از بازگشــت از سفر تفریحی خود به 
جزیره سنت بارتس در جزایر کارائیب 

از سمت خود کناره گیری کرد.
داگ فورد نخست وزیر استان انتاریو 
در بیانیــه ای که به همین منظور در 
روز پنجشنبه گذشــته منتشر کرد 
یادآور شد: “به دنبال گفتگوی خود با 
راد فیلیپس، استعفا او به عنوان وزیر 

اقتصاد انتاریو را پذیرفتم.“
پس از اینکه مشــخص شد آقای راد 
تعطیالت  گذرانــدن  برای  فیلیپس 
پایان سال به جزیره سنت بارتس سفر 
کرده و این سفر در حالی اتفاق افتاده 
است که دولت انتاریو به مردم توصیه 
کرده تا برای جلوگیری از گســترش 
بیمــاری کووید-۱۹ بایــد در خانه 

بمانند و از مسافرت خودداری کنند، 
آقای داگ فورد از وزیر اقتصاد دولت 
خود درخواست کرد تا هر چه سریعتر 

به کانادا بازگردد.
آقــای فورد پس از پذیرش اســتعفا 
وزیر اقتصاد انتاریــو، در ادامه بیانیه 
خود گفت: “زمانــی که مردم انتاریو 
در حال فداکاری های بسیار هستند، 
اســتعفا امروز نشــان از این دارد که 
دولت ما تعهد خود نسبت به پایبندی 
به اســتانداردهای باال را بسیار جدی 

می داند.“ 
پس از انتشار بیانیه آقای فورد درباره 
کناره گیــری وزیر اقتصاد انتاریو، راد 
فیلیپس نیــز در مدت زمان کوتاهی 
یک بیانیه منتشر کرد و نوشت: “امروز 

استعفا خود از مقام وزیر اقتصاد انتاریو 
را تقدیم کردم. مسافرت من در زمان 
تعطیالت پایان سال تصمیم درستی 
نبود و یکبار دیگر بدون قید و شرط 

عذرخواهی می کنم.“
آقای راد فیلیپــس از خانواده خود، 
کارکنــان و مقامــات وزارت اقتصاد 
انتاریو تشــکر کرده و اظهار داشــته 
اســت: “به دنبــال تمرکز بــر ادامه 
خدمت به مردم منطقــه آژاکس به 
عنوان نماینده آنها در پارلمان هستم.“
آقــای راد فیلیپس هنــگام ورود به 
فرودگاه پیرسون تورنتو به خبرنگاران 
گفته بود: “ ظاهراً اشــتباه بزرگی را 
مرتکب شــده ام و مسوؤلیت آن را بر 
عهده می گیــرم. هیچ عذر و بهانه ای 
برای این واقعیت که در حالیکه نباید 
به سفر می رفتم اما به سفر رفتم ندارم. 
این یک اشتباه احمقانه احمقانه بود. 
برای ایــن کار معــذرت می خواهم. 

متاسفم.“
آقای راد فیلیپس در روز ۱۳ دسامبر 
همراه با همسر خود انتاریو را به مقصد 
جزیره ســنت بارتس ترک کرده بود. 
اما در طول مدت زمانی که در ســفر 
تفریحی خــود بود اقدام به انتشــار 
پســت های توییتری مبنی بر حضور 
خود در کانادا می کــرد که به مردم 
نشان دهد در حال گذراندن تعطیالت 
در خانه خود در انتاریو اســت و پس 
از فاش شــدن حضور وی در خارج 
از کشــور، همین امر باعث خشم و 
عصبانیت مردم نسبت به دروغگویی 

وی شد.
آقای راد فیلیپس در روز ۱6 دسامبر 
زمانی که بر اســاس اطالعات سایت 
هواشناســی آکیوودر، درجه دما در 
ســنت بارتس ۳0 درجه سانتی گراد 
بوده اســت، در تماس ویدیویی خود 
با دولــت انتاریــو در حالیکه ژاکت 

زمستانی به تن کرده بود. تصویری از 
کوئینز پارک تورنتو نیز در پس زمینه 

تماس ویدیویی او دیده می شد.
آقای فیلیپس در آن زمان نمی دانست 
که عــرق ریختــن وی در آن دما و 
نمایان شــدن کالفگی او از وضعیت 
خود، در نهایت به عنوان نمونه ای از 
مردان سفید پوست ثروتمند که طبق 
قوانین خود بازی می کنند اســتفاده 

خواهد شد.
در همین حال گزارشات سفر مقامات 
دولت اســتانی آلبرتا و مشاور ارشد 
جیســون کنی نخست وزیر آلبرتا به 
خارج از کانادا نیز خبرساز شده است.

گزارش شده است که جیمی هاکبی، 
مشاور ارشــد جیسون کنی نخست 
وزیر آلبرتــا همراه با خانــواده خود 
برای گذراندن تعطیالت پایان ســال 
به بریتانیا، کشــوری که موج جدید 
بیماری کووید-۱۹ همراه با نســخه 
جدیدی از ویروس کرونا در آن منتشر 

شده، سفر کرده بود.
آقای جیسون کنی درباره این موضوع 
به خبرنــگاران گفته اســت: “آقای 
هاکبی پیش از کریسمس با خانواده 
خــود به بریتانیا رفتنــد و زمانی که 
نســخه جدید ویروس کرونا در آنجا 
شناسایی شــد، فوراً برنامه سفر خود 
را تغییر داد و در روز 26 دســامبر از 

طریق آمریکا وارد کانادا شد.“
آقــای هاکبی به دلیــل اینکه دولت 
فــدرال کانادا از روز 20 دســامبر به 
از گســترش نوع  منظور جلوگیری 
جدید ویروس کرونــا تمام پروازها از 
ســمت بریتانیا به کانادا را لغو کرده 
است، باید از طریق آمریکا وارد کانادا 

می شد.
البته دولت آمریکا نیز محدودیت هایی 
را برای مســافران ورودی از بریتانیا 
برقرار کرده است. اما این محدودیت ها 

فقط برای شهروندان بریتانیا است که 
در طول ۱4 روز گذشته در آن کشور 
بوده اند نه کانادایی هایی که از بریتانیا 

به آمریکا می آیند.
آقای جیسون کنی در اظهارات خود 
گفته است: “متاسفم که برای مقامات 
ارشد دولت مشخص نکردم که اقدام 
به سفرهای بین المللی می تواند عملی 
نامناســب باشــد. نه به خاطر اینکه 
خالف مقررات اســت، بلکــه به این 
دلیل که از ما انتظار می رود استاندارد 
متفاوتی را رعایت کنیم، یک استاندارد 

باالتر.“ 
ران لیپر نماینده محافظه کار پارلمان 
از کلگری نیز از ماه مارس 2020 به 
بعد دو بار به شهر پالم ِدزِرت در ایالت 

کالیفرنیا آمریکا سفر کرده است.
نیکی اشــتون، نماینده منی توبا در 
پارلمان از حزب ان دی پی نیز برای 
ســفر به یونان و دیدار با مادربزرگ 
خود در طول دوران همه گیری مورد 

انتقاد جدی قرار گرفته است.
تریســی آالرد وزیر امور شــهری در 
استان آلبرتا نیز در ماه دسامبر برای 
گذرانــدن تعطیالت پایان ســال به 
هاوایی سفر کرده بود و به گفته آقای 
جیسون کنی، “پس از مطلع شدن از 
این خبر از او خواســتم که به کانادا 

بازگردد.”
جو هارگریو، یکی از نمایندگان حزب 
اِم اِل اِی در ساسکاچوان نیز به دلیل 
ســفر خود به شهر پالم اسپرینگ در 
کالیفرنیا برای نهایــی کردن فروش 
خانه خود در طول همه گیری کرونا 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
پیر آرکاند یکی از اعضاء مجلس ملی 
کبک نیز اعالم کرده است که از سفر 
تفریحی خود به همراه همسرش به 
باربادوس بــرای گذراندن تعطیالت 
پایان ســال در حالی که مردم کانادا 
نبایــد از خانه خود خارج بشــوند، 

پشیمان است.
یوری شاســین یکی دیگر از اعضاء 
مجلــس ملی کبک نیز دلیل ســفر 
خود در طول همه گیــری کرونا به 
کشور پرو را عدم دیدار همسر خود به 
مدت یکسال اعالم کرده، در حالی که 
بسیاری از مردم کبک و دیگر مناطق 
کانادا به دلیل ایجاد محدودیت های 
رفت و آمد از آخریــن دیدار با افراد 
ســالمند خانواده خود که در مراکز 
نگهداری سالمندان بر اثر ابتال به کرونا 

جان باختند، محروم بودند.  
به نظر می رســد برخــی از مقامات 
رســمی و دولتی در کانــادا و دیگر 
دولتی  مقامــات  همانند  کشــورها 
کشــورهای خودکامه دارای ژن برتر 
بوده و به “ویــروس خود برتر بینی” 
نســبت به بقیه مردم مبتال شــده و 
اجرای قوانین را فقط مختص به مردم 

عادی می دانند.

کبک فعاًل نوبت دوم واکسن را 
تزریق نمی کند

مداد-  استان کبک در چرخشــی بحث برانگیز، سیاست واکسیناسیون 
خود را تغییر داد و تا مدتی از تزریق نوبت دوم واکسن خودداری خواهد 
کرد. دلیل این تصمیم، ایمن ســازی ســریع  بخش بزرگ تری از جامعه 
عنوان شــده است. سه هفته ی پیش اولین کبکی ها که عمدتاً سالمندان 
ســاکن در مراکز نگهداری بودند، نوبت اول واکسن فایزر خود را دریافت 
کردند و منتظر بودند تا روز دوشنبه  نوبت دوم به آن ها تزریق شود که با 

دستورالعمل جدید روبه رو شدند.
مسئوالن بهداشتی کبک می گویند تزریق نوبت نخست واکسن فایزر پس 
از دو هفته منجر به ایجاد ۹0 درصد ایمنی در برابر ویروس می شود. نوبت 
دوم درواقع دوزی تقویتی است که ایمنی را تا ۹5 درصد افزایش می دهد 
و می تواند بعداً تزریق گردد. آنها معتقدند این روش مورد تأیید شــرکت 

تولیدکننده نیز هست.
به گزارش  سی.بی.ســی ، به نظر می رســد تعطیالت و محدودیت های 
اعمال شده در استان کبک هیچ تأثیری در کند شدن یا کاهش مبتالیان 

به کرونا نداشته است.
در همین رابطه کریســتین دوبه، وزیر بهداشت استان در یک توئیت از 
تعــداد زیاد مبتالیان به کرونا اظهار نگرانی کرده و از مردم درخواســت 

همکاری بیشتر نسبت به رعایت اقدامات بهداشت عمومی را داشت.
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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 February 5, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver
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THIS MONTH
See our website
for more deals!

نگرانی اقتصاددانان از افزایش پس انداز کانادایی ها پس از پاندمی
ایرونیا- میــزان باالی پس انداز که به 
دلیل ترس از یک پاندمی دیگر انجام 
شده می تواند وقتی بحران کووید ۱۹ 

تمام شد به اقتصاد لطمه بزند.
دیویــد رزنبرگ اقتصاددان ارشــد و 
استراتژیســت در گفت وگویی که به 
تازگی انجــام داده اظهار کرد پس از 
پایان گرفتن پاندمی کووید ۱۹ سطح 
بــاالی پس اندازهای از روی احتیاط،  
می تواند به یک نرم جدید در آمریکای 

شمالی بدل شود. 
رزنبــرگ گفت: »ترس از بازگشــت 
پاندمی های دیگــر در ذهن ما وجود 
خواهد داشــت. به این معنی وقتی 
بیرون می رویم و غذا می خوریم، وقتی 
به بار می رویم تا تفریح کنیم، وقتی 
دوباره پرواز می کنیم می خواهیم یک 
سهمی را برای خودمان نگه داریم اما 
این خیلی طول نمی کشــد چون به 

اندازه کافی پس انداز نداریم«. 
برآورد رزنبرگ این اســت که وقتی 
پاندمی به سر برســد، نرخ پس انداز 
می توانــد از ۷ درصــد بــه حــدود 
۱0درصد درآمد افزایش یابد. به گفته 
وی این رقم به معنی این اســت که 
ســاالنه حدود 500 میلیارد دالر از 

هزینه مصرف کننده حذف می شود.
وی گفت محرک های مالی در کانادا 
و آمریکا به روشــنی نشان می دهد 
که خانوارهــا پس انداز کافی پیش از 

پاندمی نداشتند. 
وی گفت: »کامال واضح است که هم 
از نظر پولی و هم مالی، بیش از نیمی 
از خانوارها پس انداز کافی نداشتند و 
چه از نظر دارایی منقول و نقدی توان 
این را نداشتند که بتوانند برای سه ماه 
فعالیت های حیاتی اقتصادی را پیش 

ببرند«.
رزنبرگ گفــت محرک ها فقط زمان 
می خرند و بازارها و اقتصاد باید وقتی 
تاثیرات آن به پایان رسید سرانجام با 

حیات دشواری روبه رو شوند.

این اقتصاددان افزود: »این یک تروما 
بود و همــه ما می دانیــم زخم های 
طوالنی مدتی از تروما به جا می ماند«. 
از ســوی دیگــر گزارشــی جدید از 
CIBC نشــان می دهد کــه پاندمی 
کوویــد-۱۹ باعث شــده کانادایی ها 
بیشــترین مقادیر پول ثبت شده در 

تاریخ را ذخیره کنند.

خانوارها و کســب و کارهای کانادایی 
بیش از ۱۷0 میلیارد دالر پول اضافی 
دارند. خانوارها روی ۹0 میلیارد دالر 
نشســته اند که برابر بــا چهار درصد 
از مخارج مصرف کنندگان اســت و 
کســب و کارها هم حدود ۸0 میلیارد 

دالر دارند.
بنجامین تال معاون اقتصاددان ارشد 

CIBC که یکی از نویسندگان گزارش 
اســت، گفت: »ما شــاهد وضعیتی 
هستیم که میزان  پس انداز دارد باال 
می رود، مخارج به شدت پایین آمده 
امــا درآمد در عمل به خاطر حمایت 
دولتی بــاال رفته و خیلی ها شــاهد 

کاهش درآمد نبوده اند.«
او اضافــه کــرد: »در وضعیت خیلی 
عجیبی قرار داریم که در آن اقتصاد 
افت کرده اما درجات پول در اقتصاد 

دارد باال می رود.«
گزارش گفت نرخ پس انداز خانوار در 
فصل سوم احتماال حدود ۱۳ درصد 
خواهد بود و این در حالی اســت که 

پیش از پاندمی ۳.6 درصد بود.
تال تخمین می زنــد که ذخیره پول 
خانوار بیشــتر هم بشود. این گزارش 
گفت مخارج مصرف کننده در چهار 
تا پنج ماه آینده کاهش می یابد چون 
پاندمی با فصل آنفلوانزا همراه شــده 
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به گزارش بانک »سی.آی. بی. سی«
 6۰ درصد کانادایی ها نگران گرانی

 و افزایش تورم در سال جدید هستند

ایرونیا- گرچه توزیع واکسن شرکتهای 
مختلف کانادایی ها را بیشــتر از هر 
زمان دیگــری به حل بحران پاندمی 
امیدوار کرده ولی شــرایط ســخت 
اقتصادی پیش رو در سال جدید ، آنها  
نگران افزایش تــورم و گرانی برخی 

اجناس هستند. 
برمبنای یک نظرســنجی جدید که 
توسط CIBC انجام شده نشان داده 
شده که 60 درصد کانادایی ها نگرانی 
مالی دارند و باال رفتن تورم در ســال 
202۱  و  افزایــش هزینــه کاالها  

بزرگ ترین دغدغه شان است.
به گفته کاریســا لوکرتســیانو که از 
مســئوالن انجــام این نظرســنجی 
است کانادایی ها در ســال 2020 با 
چالش های زیادی روبه رو شــده اند و 
حاال قابل درک اســت که برای سال 

202۱ همین نگرانی را داشته باشند. 
وی گفت: »اگر از این سال چیزی یاد 
گرفته باشیم این بوده که ما همیشه 
نمی دانیم بعــدا چه اتقافی می افتد و 
بهترین چیز برای مسایل غیرمنتظره  
این است که برنامه ای برای آمادگی با 
آن ها داشته باشیم  و از پذیرش برای 
تنظیم امور در صورت تغییر شرایط 

برخوردار باشیم«. 
برمبنای این تحقیق که در نوامبر به 
صورت آنالین و با نظرســنجی از ۳ 
هزار کانادایی صورت گرفته همچنین 
روشــن شــد که مهمترین اولویت 
مالی کانادایی ها برای ســال 202۱ 
بازپرداخت بدهی هایشــان است. این 
اولویت برای یازدهمین سال متوالی 
را  اصلی تریــن دغدغــه کانادایی ها 

تشکیل داده است. 
دومیــن نگرانــی بــزرگ پرداخت 
و  ماهانــه  صورت حســاب های 
هزینه های زندگی بود که ۱۸ درصد 
پاسخ دهندگان آن را مهمترین اولویت 

خود دانستند. 
در همیــن حــال تنهــا 24 درصد 
باور دارند که  پاسخ دهندگان گفتند 
وضعیت مالی آنها در سال 202۱ بهتر 
می شود ، در حالی که این آمار برای 
سال 20۱۹ برابر ۳2 درصد بود. بیش 
از ســه چهارم پاسخ دهندگان یعنی 
۷۸ درصد پاسخ دهندگان نیز گفتند 
نگران این هســتند که در حالی که 
برای بهبودی تالش می کنند با رکود 

iroonia.ca .اقتصادی روبه رو شوند

عدم اعتماد کانادایی ها به توانایی دولت در مهار پاندمی
اکثر کانادایی هــا به توانایی دولت در 
مهار پاندمی در کوتاه مدت اطمینان 
ندارند. نتایج یک نظرسنجی که طی 
روزهای گذشــته انجام شــده است، 
نشان می دهد که دستکم 4۸ درصد 
کانادایی ها در ایام تعطیالت با افرادی 
خارجی از خانه و خانواده خود مالقات 
داشته اند اما 52 درصد دیگر با رعایت 
توصیه هــای بهداشــتی از این کار 

خودداری کرده اند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
همین نظرسنجی نشان داد که بیشتر 
کانادایی ها به توانایی های دولت برای 
مهار شیوع ویروس کرونا در هفته های 

آینده اطمینان ندارند.
این نظرسنجی از ۳0 دسامبر 2020 
تا ۳ ژانویه 202۱ با مشارکت ۱506 

شهروند کانادایی توسط موسسه لژه با 
 AEC همکاری انجمن مطالعات کانادا

صورت گرفت. 
4۸ درصد شــرکت کنندگان در این 
نظرســنجی اذعان کردند که در ایام 
تعطیالت منع مالقات با افراد خارج 
از خانه را رعایت نکرده اند با این حال 
در بیشــتر موارد، نقض دستورالعمل 

بهداشتی پیشگیرانه توسط یک نفر 
چند بار اتفاق نیفتاده است. در گروه 
شــهروندانی که در ایام تعطیالت با 
دوســتان یا افرادی خارج از خانواده 
خود مالقات داشته اند، ۳4 درصد یک 
بار، ۱2 درصد دو یا سه بار و 2 درصد 

چندین بار این کار را انجام داده اند.
نتایج همین نظرسنجی نشان داد که 

62 درصد از کانادایی ها به توانایی های 
دولت برای مهار شیوع ویروس کرونا 

در هفته های آینده اطمینان ندارند.
کریستیان بورک نایب رئیس موسسه 
لــژه تاکید کرد تاخیرهــای صورت 
گرفته در تزریق واکسن، افزایش شمار 
مبتالیــان و همچنین تعــداد باالی 
ایام تعطیالت  سیاستمدارانی که در 
به سفرهای خارجی رفته اند، موجب 
افزایش بدبینی مردم به ظرفیت های 
دولت در مهار همه گیری کرونا شده 

است.
بورک افزود: »این عوامل بدبینی افراد 
را در موفقیت هایی که دولت می تواند 
در مقابله با پاندمــی کرونا در کوتاه 
مدت کسب کند، تشدید کرده است.«
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4۰ درصد کانادایی ها 
با مشکالت روحی و اعتیاد ناشی از کووید روبرو هستند

ایرونیــا- براثــر یک ســال بیکاری، 
انزوای اجتماعی و محدودیت ســفر 
که ناشی از پاندمی ویروس کرونا بود، 
کانادایی ها آسیب دیده اند و بسیاری از 
آنها با مشکالت روانی و اعتیاد در حال 

مبارزه هستند. 
برمبنای نظرســنجی جدیدی که از 
ســوی Ipsos انجام شده نزدیک به 
4 نفر از هر ۱0 نفری که به ســواالت 
این نظرسنجی پاسخ داده اند گفته اند 
با مشکالت روانی و اعتیاد یا وابستگی 
به الکل در سال اخیر مواجه شده اند. 

برمبنای این نظرســنجی جوان تر ها 
بیشتر با این مشکالت دست و پنجه 

نرم کرده اند. 
۱4درصد پاسخ دهندگان در سن ۱۸ 
تا ۳4 ســال گفته اند با اعتیاد، مواجه 
بوده انــد در حالی که تنها 2درصد از 
آنهایی که باالی 55 ســال داشتند 

چنین مشکلی را تجربه کردند. 
2۸درصد از پاسخ دهندگان گفتند با 
سالمت روانی خود مشکل  داشتند. 
این میزان در میان  جوان ها)افراد بین 
۱۸ تا ۳4 ســال( ، زنان و آنهایی که 
درآمــدی کمتر از 40 هــزار دالر در 

سال دارند باالتر بود. 
از آنجــا کــه برخــی از کانادایی ها 
برنامه  های شاد مجازی را با خانواده و 
دوســتان برپا می کنند و در طی روز 
به صرف مشروب هم می پردازند آمار 

مصرف الکل در میان مردم باال رفته و 
۱5 درصد از پاسخ هندگان گفته اند در 
سال گذشته الکل بیشتری نوشیده اند. 
بریکر توضیح داده که به دلیل از دست 
دادن شــغل ها و انــزوای اجتماعی، 
جوان ترها به نظر می رسد مشکالت 

بیشتری با پاندمی داشته اند. 
گرچه کانادایی های مسن تر در معرض 
خطر بیشــتری از نظر ابتال به کووید 
۱۹ هستند، وی گفته است وضعیت 
مالی بهتر این گروه سنی به آنها کمک 
کرده تا بتوانند راحت تر در بحران دوام 

بیاورند. 
برمبنای نظرسنجی Ipsos در پاسخ 
به سوال ها،  66 درصد از کانادایی های 

وضعیت مالی شــان را خوب توصیف 
کرده اند که شامل ۷6 درصد از افراد 

باالی 55 سال بوده است. 
آنهایی که زیر 55 ســال داشــتند 
بیشتر وضعیت مالی شان را بد ارزیابی 
کرده اند و ۱4 درصد از جوان ها و ۱2 
درصد از رده ســنی ۳5 تا 54 سال 
گفته اند وضعیت مالی شان خیلی بد 

بوده است. 
به گفته بریکر»افراد مسن معموال وضع 
مالی خوبی دارند. آنها در بیشتر موارد 
خانه های خوب داشته اند و راهی برای 
پس انداز بازنشســتگی پیدا کرده اند. 
فرزندان آنها نیز از خانه رفته اند و در 

مراحل دیگر زندگی هستند«.

اعمال سختگیرانه ترین قوانین محدودیت کشور در استان کبک

روز چهارشنبه  فرانسوآ لوگو طی یک 
نشست مطبوعاتی، تصمیمات مرتبط 
با ممنوعیت هــا را اعالم کرد و بدین 
ترتیب، کبک اولین استان کاناداست 

که چنین اقدامی را اعمال می کند.
گفتنی اســت اگرچه اجرای مقررات 
منــع رفت وآمــد شــدید در تاریخ 
بهداشــت عمومی کانادا بسیار نادر 
اســت، اما تاکنون کشورهایی مانند 
اســترالیا، فرانسه و برخی مناطق در 
ایاالت متحده همچون کالیفرنیا، ایالت 
نیویورک و اوهایو از این قانون استفاده 

کرده اند.
به منظور مقابله با شیوع بیماری همه 
گیر کووید۱۹ در استان کبک، از روز 
شنبه مقررات جدید منع رفت و آمد 

در استان اجرا می شود.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
همانطــور که پیش بینی می شــد، 
فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک، بعد 
از ظهر چهارشنبه طی یک کنفراس 
خبری از اجــرای برنامه چند جانبه 

“شوک درمانی” خبر داد.
از جمله این اقدامات می توان به منع 
رفت و آمد از منزل اشاره کرد که بنابر 
مقررات جدید کبکی ها از شنبه نهم 
ژانویه تا هشتم فوریه از ساعت ۸ شب 
لغایت 5 صبح رفت وآمد غیرضروری 
در خارج از منزل ممنوع می شود و در 
صورت تخلف با جریمه نقدی تا سقف 

6000 دالر روبرو خواهند بود.
لوگــو تصریــح کــرد: کســانی که 
می خواهند پیاده روی بروند باید این 
کار را قبل از ســاعت ۸ شــب انجام 

بدهند و بعد از آن در خانه باشند.
وی بــا تاکیــد بر ســالمتی مردم و 
بیان  بهداشتی  مراقبت های  سیستم 
کرد: مقررات منع رفت و آمد در کل 
استان بجز منطقه اداری نورد دو کبک 

اعمال خواهد شد.

لوگو با بیان اینکه به غیر از ترددهای 
شغل های ضروری، هیچ بهانه ای برای 
نقض قانون منع رفــت و آمد وجود 
نخواهد داشــت افزود: فروشگاه های 
مواد غذایی و فروشگاه های استان در 
ساعت ۷:۳0 بعد از ظهر تعطیل می 
شوند و مشتریها فقط به اندازه رسیدن 

به منزل فرصت تردد دارند.
بنابر مقررات جدید که به مدت چهار 
هفته تا ۸ فوریه ادامه خواهد داشت، 
داروخانه ها و پمپ بنزین ها مجاز به 
باز ماندن در ساعت های ممنوعیت 

رفت و آمد هستند.
این درحالی اســت که اقداماتی که 
قبالً انجام شــده بود، مانند تعطیلی 
غذاخوری ها و رستورانها تا چهار هفته 

آینده ادامه خواهد داشت.
نخســت وزیر کبک ادامه داد: انتظار 

می رود بی خانمان های کبک نیز از 
قانون منع رفــت و آمد پیروی کنند 
و البته بــرای آنها فضــای کافی در 

پناهگاه های استان وجود دارد.
به گفته حامیان بی خانمان، در حال 
حاضــر کووید۱۹ در بیــن این گروه 
افزایــش یافته و به مرحلــه بحران 

رسیده است.
این اعالمیه در حالی منتشر شد که 
تعداد موارد روزانه و مرگ و میر ناشی 
از کووید۱۹ در استان کبک همچنان 
در حــال افزایــش اســت. از ابتدای 
شــیوع کرونا تاکنون بالغ بر ۸،4۸۸ 
شهروند کبکی در اثر ابتال به آن جان 

سپرده اند.
لوگو در بخش دیگری از ســخنانش 
در رابطه با بازگشــایی مدارس گفت 
که مدارس ابتدایی طبق برنامه ریزی 
از پیش اعــالم شــده در ۱۱ ژانویه 
بازگشایی می شوند اما دبیرستان ها 

از ۱۸ ژانویه باز می شوند.
همچنین به عنوان بخشی از شرایط 
بازگشایی، دانش آموزان کالس های 
پنجم و ششم ملزم به ماسک زدن در 

کالس هستند.
لوگو در رابطه با فعالیت مراکز عبادی 
نیز گفــت: عبادتگاه کــه با ظرفیت 
حداکثــر 25 نفر مجاز بــه فعالیت 
هســتند، به مدت چهار هفته کاماًل 
تعطیــل خواهد بود و فقط مراســم 
تشــییع با حضور ۱0 نفــر مجاز به 

برگزاری هستند.
لوگو در پایان این کنفرانس خبر که 
اولین نشست او در سال جدید بود، با 
آرزوی سالی شاد و سالم برای کبکی 
ها وضعیت استان را “بحرانی” خواند 
و اقدامات پیش بینی شــده را  “نبرد 

زندگی ما” دانست.
مقامات کبــک می گویند ۳0 درصد 
از شهروندان به توصیه های بهداشتی 
اعتنــا نمی کننــد به همیــن علت 
تصمیم گرفته است تدابیر جدیتر و 

سختگیرانه تری به اجرا گذارد.
پیش بینی می شود اجرای این قانون 
در کبک با مشکالتی مواجه شود زیرا 
طی یک نظرسنجی که در ماه نوامبر 
انجام گرفت، مشخص شد که در بین 
استان های کانادا مردم کبک بیشترین 
مخالفت را بــا قوانین منع رفت وآمد 
داشــته و تقریباً نیمی از افراد ۱۸ تا 
۳4 ساله کبکی با این موضوع مخالف 

هستند.
پلیس مونترال طی هفته گذشــته 
بیــش از ۹00 مورد تمــاس تلفنی 

مبنی بر گــزارش تخلفات مربوط به 
نقض قوانین محدودیت های کرونایی 
دریافت کرده اســت. در بیشتر این 
تماس ها، شــهروندان گزارش تخلف 
از دستورالعمل های بهداشت عمومی 

کووید۱۹ را به پلیس ارائه دادند.
در همین راســتا افسران پلیس طی 
هفته گذشته ۱6 قبض جریمه تخلف 
عمومی صــادر کرده اند و 2۸۹ مورد 
نیز در دست بررسی است که امکان 

صدور جریمه برای آن ها وجود دارد.
در مــاه دســامبر، فرانســوآ لوگو، 
نخست وزیر کبک اعالم کرد که دوره 
هشــدار برای مردم اســتان به پایان 
رسیده و ازاین پس پلیس با متخلفان 

برخورد قانونی خواهد کرد.
متخصصان پزشکی مانند دکتر متیو 
سایمن می گویند میزان ابتالی فعلی 

به کووید »عظیم« است.
سایمن که رییس بخش مراقبت های 
ویژه در موسســه قلب و ریه دانشگاه 
شهر کبک است گفت: »فکر می کنم 
پیشنهاد  خیلی بدی  باشد که فشار 
برای تعطیلی ها قبل از کاهش شمار 

مبتالیان برداشته شود«.
وی گفت ده ها بلیت برای آنهایی که 
می خواستند در مراسم شام کریسمس 
یا برنامه بطری های شــامپاین شب 
سال نو حضور داشته باشند صادر شد، 
اما بسیاری از مهمانی های غیرقانونی 
بی اعتنا به گسترش کووید برپا شدند 
و بــه همین دلیل هم اکنون شــمار 
بستری شدگان در حال افزایش است. 
او بــه رادیو کانادا گفت: »ما در پایان 
فصــل تعطیالت شــروع بــه دیدن 
آدم هایــی کردیــم کــه در چنین 
گردهمایی هــای بودنــد و در نهایت 
کارشــان بــه بیمارســتان یا بخش 

مراقبت ویژه کشید«.
بنویی ماســه متخصص بیماری های 
اپیدمی و سالمت عمومی در دانشگاه 
مونترال گفت منحنــی ابتال دارد در 
مسیر نادرســتی رشد می کند و این 
علی رغم تالشی است که دولت برای 

جلوگیری از تجمع ها انجام می دهد. 
برنامه لوگو برای تعطیل کردن مشاغل 
غیرضروری از روز کریســمس شروع 
شد و شماری از مشاغل به سینماها 
که تا به حال هم بسته بودند،  افزوده 
شدند که از آن جمله باید به سالن های 
ورزشــی، بارها و رســتوران های در 

منطقه وضعیت قرمز اشاره کرد.

عکسی از پارکینگ بیمارستانی در کبک 
خبرساز شد

چهارم ژانویه تصویری از بیمارستان 
عمومــی یهودیان مونتــرال به طور 
گســترده در شبکه های اجتماعی به 
اشــتراک گذاشته شــد و که حاوی 
این نوشته بود »بله، بیماران به قدری 
زیادند که پارکینگ بیمارستان هم پُر 

می شود«.
از فارغ التحصیالن پزشــکی  یکــی 
»دانشــگاه مک گیل« با انتشار یک 
استوری در شــبکه های اجتماعی از 
چنیــن وضعیتی در بیمارســتان ها 
خبر داده بود کــه باید در پارکینگ 
بیمارســتان هم برای بیماران تخت 

گذاشته شود.
در تمــاس »نارســیتی« بــا ایــن 
بیمارستان، »کارل تریو«، کارشناس 
روابــط عمومی بیمارســتان گفت: 
»برانکاردهایی که در عکس می بینید 
در بخشی از پارکینگ قرار گرفته اند 
که بیمــاران با آمبوالنس به اورژانس 

آورده می شوند.«
وی اضافه کرد که این قسمت از زمان 
شــروع بیماری کرونا، جهت انتقال 
ایمن بیماران با عالئم کرونا بوده است.

او گفت: »زمــان انتظار در این مکان 
فقط چند دقیقه است.«

گفته می شــود که این روزها تعداد 

بســتریان در بیمارســتان ها بسیار 
باال اســت و »کریستین دوبه«، وزیر 
بهداشــت و درمان کبــک، در مورد 
افزایــش تعداد بســتر ی ها به مردم 
هشدار داده است. وی روز سه شنبه، 
5 ژانویه، در توییتی نوشت: »شرایط 
در بیمارستان ها خوب نیست و باید 
از وخیم تر شــدن اوضاع جلوگیری 

کنیم.«
بیمارســتان های اطراف مونترال در 
هستند  ظرفیت  تکمیل  آســتانه ی 
و به زودی بیمــاران جدید باید برای 
بســتری شدن به شــهرهای اطراف 

فرستاده شوند.
طــی روزهای گذشــته روند ابتال به 
کرونا در کبک بســیار ســریع شده 
و آمــار مبتالیــان نیز بــا افزایش 
قابل مالحظه ای مواجه شــده است. 
این موضوع در حالی است که ظرفیت 
بیمارستان های استان در حال تکمیل 
بوده و همچنین بسیاری از شهروندان 
که برای تعطیالت کریسمس و سال نو 
به سفرهای دور و نزدیک رفته بودند 
نیز در حال بازگشت به خانه های خود 
هســتند که متخصصــان از این امر 
به عنوان عاملی بالقــوه برای افزایش 

موارد ابتال به کووید۱۹ یاد می کنند.

وضعیت استان کبک بحرانی است

افزود:»اگــر می خواهیــد نقاط  وی 
دردســر را پیدا کنید باید به ســراغ 
کانادایی های زیر ۳5 ســال بروید و 
از آنجا می توانید با شــکاف ها روبه رو 

شوید«. 
با وجود یک ســال پرفراز و نشــیب، 
۷۸درصد کانادایی ها گفته اند پاندمی 
کرونــا ویروس تاحــدودی در خوب 
بودن وضعیت آنها تغییر ایجاد کرده 

است. 
درمیــان آنهایی که باالی 55 ســال 
داشــتند، نســبت افرادی که میزان 
شادی شخصی شان را »خیلی خوب« 
یا »تاحدی خــوب« ارزیابی کرده اند 

۸۷درصد بوده است. 
2۸درصد از ۱۸ تا۳4 ساله ها و ۳5 تا 
54 ساله ها میزان شادی شان را »بد« 
ارزیابی کرده انــد و تنها ۱۳درصد از 
آنهایی که باالی 55 سال داشتند این 

جواب را دادند. 
همچنیــن برمبنای نظرســنجی به 
نظر می رســد کانادایی ها با مشکل 
افزایش وزن نیز در بحبوحه پاندمی 
روبــه رو بوده اند. از هر ۱0 نفر ۳ نفر 
پاسخ داده اند که در سال اخیر افزایش 
وزن پیدا کرده اند. این پاسخ در میان 
زنان )۳5 درصد( بیشتر از مردان)24 
درصد( بوده است. آنها گفته اند در ماه 
دسامبر کمی به نسبت ژانویه گذشته 

iroonia.ca .افزایش وزن دارند
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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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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 Ultimate2019 HONDA ACCORD HYBRID 2019 Toyota Rav4 LE Hybrid 2015 Hyundai Accent SE

NOW: $29,986
24,543km

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

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

Was: $31,955

 Stk# B20298
NOW: $30,455

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: $25,856

57,498km

Was:$28,888

 Stk# H20609A

Demo 2020 Hyundai Elantra Pref S&S
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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

◊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%/2.49%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$15,778. 
Weekly lease payment of $55/$55/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$2,195 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. ▼No-charge All-Wheel Drive offer: Purchase or lease a new 2020 Kona, 2021 Kona or 2021 Tucson, and you will be entitled to a $2,000/$2,000/$2,000 factory-to-dealer credit for cash purchases or lease or finance at Smart 
Rates (non-promotional rates). The factory-to-dealer credit of $2,000 is equivalent to the no-charge All-Wheel Drive offer. The manufacturer’s estimated retail value for 2020 Kona, 2021 Kona, and 2021 Tucson is $2,000/$2,000/$2,000. Factory-to-dealer credit applies 
before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available credits. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Essential manual Cyber 
Grey/2021 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Magnetic Grey is $19,957/$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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Or get no-charge All-Wheel Drive▼

on all 2021 Kona models. 
$2,000 price adjustment on cash purchase.

on all models

Don’t pay for

90 days^

on all Kona and Tucson models 

No-charge
All-Wheel Drive▼

Based on monthly payment frequency. On promotional 
finance purchases of new Hyundai vehicles, with the 
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Essential model shown ♦

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

◊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%/2.49%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$15,778. 
Weekly lease payment of $55/$55/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$2,195 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. ▼No-charge All-Wheel Drive offer: Purchase or lease a new 2020 Kona, 2021 Kona or 2021 Tucson, and you will be entitled to a $2,000/$2,000/$2,000 factory-to-dealer credit for cash purchases or lease or finance at Smart 
Rates (non-promotional rates). The factory-to-dealer credit of $2,000 is equivalent to the no-charge All-Wheel Drive offer. The manufacturer’s estimated retail value for 2020 Kona, 2021 Kona, and 2021 Tucson is $2,000/$2,000/$2,000. Factory-to-dealer credit applies 
before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available credits. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Essential manual Cyber 
Grey/2021 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Magnetic Grey is $19,957/$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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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

7۰ درصد بریتیش کلمبیایی ها 
خواهان ضبط وسایلی هستند که

 بر تمرکز رانندگان  تاثیر می گذارد

ایرونیا- اکثــر مردم بریتیش کلمبیا 
خواهان مجازات اضافی برای رانندگانی 
هستند که در حین رانندگی تمرکز 
الزم را ندارند و به قولی حواس شان 

پرت است . 
نتایج یک نظرســنجی جدید نشان 
می دهد تقریبا ســه چهارم از مردم 
بریتیش کلمبیا گفته اند فکر می کنند 
خالفکارانی کــه کارشــان را تکرار 
می کنند باید وسیله شان ضبط شود. 

برمبنای این نظرســنجی آنالین که 
توســط »ریســرچ کو« انجام شده 
بیش از نیمی از بریتیش کلمبیایی ها 
می گوینــد در یک ماه اخیر شــاهد 
رانندگی راننده ای بوده اند که داشته 
با موبایل در هنگام رانندگی صحبت 
می کرده یــا هنــگام رانندگی پیام 
می فرســتاد.  در حــال حاضر فردی 
که هنگام رانندگی از گوشی موبایل 
اســتفاده کند می  تواند تا ۳6۸ دالر 
جریمه شود و درصورت داشتن بیمه 
252 دالری، چهار امتیاز منفی بگیرد.

تقریبا نیمــی از ســاکنان بریتیش 
کلمبیا  فکــر می کننــد این مبلغ 
فعلی تقریبا درست است. ۳0 درصد 
فکر می کنند این مبلغ خیلی پایین 
است و ۱4 درصد فکر می کنند خیلی 
باالســت. اما وقتی صحبت از وضع 

مجازات هــای احتمالــی دیگر برای 
رانندگانی می شود که حواسشان پرت 
است، بیش از نیمی از نظردهندگان 
موافق هستند که اقدامات دیگری هم 
در این زمینه انجام شــود. 54 درصد 
از این میان گفتند موافقند که راننده 

یک سال از رانندگی تعلیق شود. 
حدود 60درصد گفتند از این حمایت 
می کننــد کــه مبلغ جریمــه برای 
خالف کار اولین بار، دو برابر شــود و 
به ۱240 دالر برســد. در نهایت، ۷0 
درصد گفتند فکر می کنند باید وسایل 
الکترونیکی خالفکارانی که جرمشان 

را تکرار می کنند ضبط شود. 
مایو کانســکو رییس »ریسرچ کو« 
گفته است: »بریتیش کلمبیایی هایی 
که در انتخابات گذشــته به هر یک 
از حزب های اصلی رای داند موافقند 
کــه قوانین ســخت گیرانه  تری برای 

رانندگان حواس پرت وضع شود«. 
وی افــزود: در حالی که 50 درصد از 
رای دهندگان لیبرال بریتیش کلمبیا 
دو برابر شــدن جریمه فعلی را تایید 
می کنند، این نسبت در میان آنهایی 
که به حزب نیو دموکراتیک رای دادند 
به 5۷ درصد می رســد و 66 درصد 
آنهایی که به حزب سبز رای دادند با 

iroonia.ca .این نظر موافقند

واکنش سیاستمداران کانادایی به حمله معترضان به کنگره  آمریکا

مداد- حملــه طرفــداران ترامپ به 
ساختمان کنگره موجی از واکنش های 
منفی در کشورهای مختلف جهان از 
جملــه کانادا برانگیخت و بســیاری 
از دولت ها رعایت دموکراســی را در 

آمریکا خواستار شدند. 
بــه گــزارش سی.بی.ســی، در پی 
درگیری هــای روز گذشــته بیــن 
هواداران منســوب به ترامپ و پلیس 
ایاالت متحده در واشــنگتن، رهبران 
احزاب مختلف کانادا نســبت به این 
موضــوع واکنــش نشــان داده و در 
شبکه های اجتماعی نظرات خود در 

این رابطه را اعالم کرده اند.
نخست وزیر، جاستین ترودو می گوید 
که کانادایی ها از شــدت خشــونت 
در واشــنگتن دی سی بسیار ناراحت 
هستند. وی همچنین طی یک پست 
در شــبکه های اجتماعی اعالم کرد: 
خشــونت هرگز در غلبه بر خواست 
مردم موفق نخواهد شد. دموکراسی 
در ایاالت متحده باید موردحمایت قرار 
گیرد و قطعاً این اتفاق رخ خواهد داد.

وی در ادامــه خاطرنشــان کرد که 
نگران اوضاع در واشــنگتن دی سی 
بوده و با دقــت در حال دنبال کردن 
رویدادهای این شــهر است. من فکر 
می کنم نهادهای دموکراتیک آمریکا 
قوی هستند و امیدوارم که همه چیز 
به زودی به حالت عادی برگردد. ما در 
تالش هستیم تا اطمینان پیدا کنیم 
که شهروندان کانادایی در این شرایط 
آسیبی ندیده و در امنیت خواهند بود.
فرانسوآ فیلیپ شــامپاین، وزیر امور 
خارجه کانادا نیز به تصاویر منتشرشده 
از آشوب های واشنگتن واکنش نشان 
داده و در توئیتر خود نوشــت کانادا 
به شــدت شوکه شده اســت. انتقال 
مسالمت آمیز قدرت برای دموکراسی 
یک اصل اساسی محسوب شده و باید 

ادامه یابد که قطعاً همین طور خواهد 
بود. ما تحــوالت آمریکا را از نزدیک 
دنبال می کنیم و افکارمان با مردم این 

کشور همراه است.
رهبر محافظــه کاران  اوتــول،  ارین 
نیز علیــه خشــونت های رخ داده در 
ایاالت متحده و موضع گیری و اقدامات 
معترضان طرفــدار ترامپ را به عنوان 
حمله به دموکراســی محکوم کرد و 
طی پســتی در شبکه های اجتماعی 
گفت: حمله به کاپیتل هیل حمله به 
آزادی و دموکراسی است. من از دیدن 
هرج ومرجی که بزرگ ترین متحد ما با 

آن مواجه شده است، بسیار ناراحتم.
کریســتین هیلمــن، ســفیر کانادا 
در ایاالت متحــده نیز بــا اعالم این 
موضوع که همه کارمندان سفارت در 
واشــنگتن دی سی سالم و در امنیت 

هســتند افزود: ما خواســتار آرامش 
هستیم.

جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
دموکراتیــک ملــی نیــز تصاویــر 
منتشرشــده از واشنگتن را ترسناک 
توصیــف کرده و اقدامــات ترامپ را 

دلیل بروز ناآرامی ها دانست.
ایو فرانسوآ بالنشه، رهبر بلوک کبکوا 
نیز در توئیتر به زبان فرانسوی نوشت: 
اقدامات ترامپ و طرفدارانش موجب 

بروز این شرایط شده است.
آنامــی پل، رهبر حزب ســبزها نیز 
با صدور بیانیه ای اعــالم کرد: وقایع 
دی ســی اهمیت احترام به قانون و 
انتقال مســالمت آمیز قدرت و اصول 

اولیه دموکراسی را نشان می دهد.
داگ فــورد، نخســت وزیر انتاریو با 
بیانیه ای وضعیت واشــنگتن  صدور 

را کامالً شــرم آور خوانــده و افزود: 
انتقــال صلح آمیز قدرت بــرای هر 
دموکراسی بســیار مهم است و من 
به طرز باورنکردنــی ازآنچه امروز در 
ایاالت متحده شاهد آن هستیم، ناامید 

شده ام.
نیز  لوگو، نخست وزیر کبک  فرانسوآ 
طی پیامی به زبان انگلیســی نوشت 
که حوادث دی سی را از نزدیک دنبال 
می کند و اعتقــاد دارد ایاالت متحده 
کشوری بزرگ است که مانند همیشه 
در تاریخ خود، قادر به بازگشــت به 

شرایط ایده آل خواهد بود.
کریســتن هیلمن ســفیر کانادا در 
آمریکا نیز با انتشار پیامی توئیتری از 
کانادایی های ساکن آمریکا خواست، 
توصیه ها و دستورالعمل های مقامات 

اتاوا را دنبال کنند.



شماره ۱5۱0 جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹ ۱212 Issue 1510 Friday January 8, 2021

 

دينوروز را با ما شروع کن   

GGRREEAATT  SSPPAACCEESS  LLAANNDDSSCCAAPPIINNGG  LLTTDD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندی از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

kinman Mulholland

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

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

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

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
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- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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مشاوره اولیه رایگان

79 درصد بریتیش کلمبیایی ها 
پس از پاندمی بیشتر قدر دوستان و خانواده شان را می دانند

ایرونیا- نتایج یک نظرسنجی که پایان 
سال 2020 انجام شد نشان داد بیشتر 
شــهروندان بریتیش کلمبیا دارند به 
خوبی با پادندمــی کووید ۱۹ مقابله 
می کنند؛ هرچند زنان و خانوارهایی 
که درآمد ســاالنه  کمتر از ۷5 هزار 
دالر دارند به احتمال زیاد در مجموع 
در این زمینه چندان خوب نبوده اند. 

 Insights این نظرسنجی که از سوی
West انجام شــده با بررسی نظرات 
بیش از ۸00 تن از ساکنان بریتیش 
کلمبیا از آنها پرســیده که چگونه با 
پاندمــی مقابله می کننــد. برای این 
کار فهرستی نزدیک به بیست و چند 
نتیجه احتمالــی مثبت از پاندمی به 
آنها داده شــد و از آنها خواسته شد 
ارزیابی کنند آیا انتظار رسیدن به این 

نتایج را داشتند یا خیر.  
با توجه به مسایل شخصی و احساسی، 
نتایج بستگی به این داشت که  فرد در 

چه گروه اجتماعی جای دارد. 
در بیانیه شرکت درباره این نظرسنجی 
آمده است: »ما دریافتیم در مجموع 
نتایج مثبتی در این نظرسنجی وجود 
دارد.با این حال، پاندمی یک اثر منفی 
نامناســب بر بخش هــای خاصی از 

جمعیت ها داشته است«.
در حالــی کــه 5۱درصــد گفته اند 
»خــوب« در برابــر پاندمــی عمل 
کرده اند، و ۱5 درصد گفته اند »عالی« 
ظاهر شده اند، بیشتر زنان در مقایسه با 
مردان گفته اند در حال تالش هستند. 
بــه طور خــاص 4۱درصــد از زنان 
ارزیابی شان »ضعیف« یا »منصفانه« 
بوده در حالی که تنها 2۷درصد مردان 

همین نظر را داشته اند. 
ســن نیز فاکتور موثری درباره نحوه 
عملکرد مردم بوده اســت. 40 درصد 

از افراد ۱۸ تا ۳4 ساله گفته اند خوب 
ظاهر نشده اند، ۳۸درصد افراد ۳5 تا 
54 ساله همین جواب را داده اند و تنها 
26 درصد آنهایی که باالی 55 سال 
داشتند جواب شان همین بوده است. 

درآمد نیز در نحوه عملکرد مردم اثر 

نظرسنجی،  برمبنای  اســت.  داشته 
آنهایی که درآمد پایین داشتند و در 
طبقه بندی نظرسنجی با درآمد ساالنه 
کمتر از ۷5هزار دالر تعریف شده اند 
گفته اند سخت تر می توانند با پاندمی 
کنار بیایند. از این گــروه 40درصد 

گفته اند »ضعیف« یا »منصفانه« عمل 
کرد ه اند در حالی که فقط ۳0 درصد 
از آنهایی که درآمــد باالی ۷5 هزار 
دالر در سال داشته اند همین جواب 

را داده اند. 
در حالی که سن، جنسیت و درآمد بر 
پاسخ ها موثر بوده اند، این شرکت به 
نتایج نژاد یا وضعیت مهاجرت پاسخ 
دهندگان در پاسخ ها توجهی نکرده 

است. 
نکتــه دیگر ایــن کــه ۷۹ درصد از 
نتیجه  در  گفته اند  پاســخ دهندگان 
پاندمی تشــکر بیشتر قدر دوستان و 
خانواده شان را می دانند، در حالی که 
۷0 درصد گفته اند دارند یاد می گیرند 
بیشتر سپاسگزار  شرایط زندگی شان 
باشند و 6۸ درصد گفته اند بیشتر بر 
آنچه اهمیت بیشتری در زندگی دارد، 

iroonia.ca .تمرکز می کنند

رعایت بهداشت به دلیل کووید۱9،
 آمار ابتال به آنفوالنزا در کانادا را به صفر رسانده است

مــداد- بــه گــزارش »گلــوب اند 
میــل«، درحالی که مــوارد مبتال به 
کووید۱۹همچنان در سراســر کشور 
افزایش پیدا می کند، تعداد مبتالیان 
به آنفوالنزا کاهش بسیار چشمگیری 
داشــته اســت. آزمایش آنفوالنزا در 
سال جاری به طورقابل توجهی باالتر از 
سال های گذشته بوده اما میزان موارد 
مثبت آن کاهش چشمگیری را نشان 
می دهد کــه از ۱6/۸ درصد به 0/02 

درصد رسیده است.
با توجه به رعایت قوانین بهداشــت 

عمومی ازجمله اســتفاده از ماسک 
و فاصله گیــری فیزیکی برای کنترل 
بیماری همه گیر کرونا، موارد مبتال به 
آنفوالنزا نیز به شدت کاهش پیداکرده 
است.  کارشناسان نظارت و تحقیقات 
آنفوالنزا اعــالم کردند که اکنون این 
بیماری اوج خود را پشت سر گذاشته 
و به نظر نمی رسد که تعداد مبتالیان 
آن در ماه هــای ژانویه و فوریه 202۱ 

جهش داشته باشد.
برخی از کارشناسان نیز کاهش شدید 
ســفرهای بین المللــی را در کاهش 

مبتالیان آنفوالنزا مؤثر می دانند. 
طبق گزارش بهداشت عمومی کانادا، 
از زمان ردیابی این بیماری در اواخر 
ماه اوت تاکنون یک مورد بستری یا 
فوت مرتبط با آنفوالنزا گزارش نشده 
است درحالی که در سال گذشته، 2۷4 
مورد مبتال به آنفوالنزا در بیمارستان 
بستری شــده، ۳۱ موردپذیــرش در 
بخش مراقبت های ویژه ثبت شــده و 

سه مورد مرگ رخ داده بود.
درضمن در ســال جــاری در برخی 
استان ها تقاضا برای دریافت واکسن 
آنفوالنزا بسیار افزایش داشته است که 
این مسئله نیز می تواند دلیلی دیگر بر 
کاهش ایــن بیماری فصلی همه گیر 

باشد.

علیرغم هشدارهای بهداشتی،
نزدیک به نیمی ازکانادایی ها  
در تعطیالت با خانواده و دوستان

 دیدار کردند!
ایرونیا- یک نظرسنجی جدید نشان 
داده نزدیک به نیمی از کانادایی ها با 
خانواده و دوستانشــان در تعطیالت 
دیدار کرده انــد و این مخالف توصیه 
مقامات بهداشتی صورت گرفته است. 
برمبنای این نظرسنجی که از سوی 
لگر و انجمن مطالعــات کانادایی به 
صورت آنالین و در فاصله ۳0 دسامبر 
2020 تــا ۳ ژانویــه 202۱ صورت 
گرفته سوال های مرتبط با کووید ۱۹ 

مطرح شد.
در حالی که ۱506 کانادایی و ۱00۳ 
آمریکایی در این نظرسنجی شرکت 
کردند، در پاســخ به ســوالی درباره 
بازدید ها در تعطیالت زمستانی، نتیجه 
به دست آمده این بود که 52درصد از 
کانادایی ها هیچ فردی را بیرون از خانه 
مالقات نکردند و 4۸درصد پاسخ دادند 
»بندرت«، »گاه گاهی« یا »اغلب« این 

کار را انجام دادند.
همچنین روشن شــد در مقایسه با 
دیگری استان ها افراد ساکن بریتیش 
کلمبیا بیشتر به خانواده خود نزدیک 
بودنــد. 6۱درصــد از مردمی که در 
این اســتان زندگــی می کنند هرگز 
با خانواده و دوســتان خارج از خانه 
مالقات نکردند  در حالی که 40درصد 

گفتند این کار را انجام داده اند. 
یک دســتور بهداشــت عمومی که 
هنوز در بریتیش کلمبیا مورد توجه 
است مردم را ملزم می کند که تنها با 
اعضای خانواده خود روابط اجتماعی 
داشته باشند مگر این که تنها زندگی 
کنند و در این صورت اجازه ایجاد یک 
رابطه 2 نفره را دارند. این دستور از 4 
دسامبر 2020  اجرایی شد و تا نیمه 
شــب ۸ ژانویه نیز به قوت خود باقی 

است. 
ایــن مطالعه همچنین به این نتیجه 

رسید که یک تفاوت جدی در نگرش 
نســبت به واکســن کووید۱۹ بین 
کانادا و آمریکا وجود دارد. ۷۱درصد 
از کانادایی ها گفتنــد قصد دریافت 
واکســن را دارند، و این پاسخ در بین 
آمریکا یی ها از ســوی 5۳ درصد داده 

شد. 
در طول پاندمی، لگــر از کانادایی ها 
درباره ســالمت روانی آنها سوال  کرد 
و بورک گفت آخرین دور پاســخ ها 
نشان دهنده یک سیر کاهشی است: 
در آخرین نظرسنجی تنها ۳۳ درصد 
سالمت روانی خود را خوب دانستند 
که پایین ترین رقمی است که تاکنون 

در این زمینه ارایه شده است.
در حالــی کــه ســوال کننــدگان 
مطــرح  را  خــود  پرســش های 
می کردنــد، گزارش هــای خبری از 
سیاستمداران، شامل وزیر مالی انتاریو 
و چندین نماینده مجلس فدرال و نیز 
سیاستمداران استانی آلبرتا، از جمله 
افرادی بودند که در ماه های اخیر سفر 

خارج از کشور رفته بودند. 
در این نظرسنجی ۸۷ درصد از پاسخ 
دهندگان گفتند از ممنوعیت کامل 
سفر بین المللی به مدت چندین روز 
پشتیبانی می کنند تا شمار موارد ابتال 

به کووید ۱۹ کاهش یابد.
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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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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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به گفته کارشناسان
 بازار مسکن بریتیش کلمبیا در سال 

جدید پررونق باقی می ماند

ایرونیا- یک کمپانی که صدها اتحادیه 
را در سراســر کانادا حمایت می کند 
پیش بینی کرده بازار مسکن بریتیش 
کلمبیا در سال 202۱ هم سالم باقی 
می ماند زیرا این استان از رکود کووید 

۱۹ خارج شده است.
 Central 1 گزارشــی که از ســوی
منتشر شده می گوید بریتیش کلمبیا 
شاهد یک بازگشت چشمگیر از زمانی 
که میزان همه گیری در بهار کاهش 

یافت، بوده است.
این سازمان که خدمات مالی، بانکداری 
دیجیتال و دیگر منابع بیش از 250 
اتحادیه اعتبــاری را اداره می کند، در 
گزارش خود می گوید مقرون به صرفه 
بودن همچنان در نقطه تمرکز است 
زیرا متوســط قیمت خانه امسال ۹ 
درصد باال رفــت و به 5۸5 هزار دالر 
رسید و پیش بینی می شود تا 6 درصد 
دیگر هم باالتر بــرود و به 6۱۸ هزار 

دالر در سال 202۱ برسد. 
در گزارش گفته  شده شمار خانه های 
فروختــه شــده در بریتیش کلمبیا 
امسال جهشی 20درصدی داشت و 
بــا از بین رفتن تعطیلی های پاندمی 
تا ۹5 هزار ملک می تواند سال آینده 
دست به دســت شود. این یادآور اوج 

بازار در سال 20۱۷ خواهد بود.
این امر موجی از »ویژگی های منحصر 
به فرد« از جمله اقتصادی همه گیر، 
نرخ هــای پایین بهــره و کارگرانی با 
حقوق باالتر را شــکل می دهد که از 
بدترین آسیب های کووید ۱۹ متاثر 

نشده اند.

گزارش همچنین پیش بینی می کند 
که بازار اجاره تــا 2022 با توجه به 
اقتصادی،  موقعیت های  نرمال شدن 
تســهیل محدودیت های مــرزی و 
بازشدن مراکز آموزش عالی، پایدارتر 

شود.  
در عین حال ایــن گزارش می گوید 
به دلیل دخالت دولت استانی ،اجاره 
بها الاقل در شــش مــاه آینده برای 

مستاجرین تغییر نخواهد کرد.  
برایان یو اقتصاددان و معاون ارشــد 
از  Central 1 )نویســنده گزارش(، 
بهبود آتی بریتیش کلمبیا از پاندمی 
به عنوان »ترکیبی از چالش های کوتاه 
مدت و آینده خوش بینانه« یاد کرده 

است. 
وی می نویسد: »رشــد اقتصادی در 
سه ماهه دوم ســال 202۱ سرعت 
می گیــرد و این در حالی اســت که 
واکسن موجب افزایش سرمایه گذاری 
می شود و هزینه های مصرف کننده 
نیز با کاهش محدودیت های ســفر و 

رفتارهای اجتماعی آزاد می شود.«
یو می گوید از دســت رفتن برخی از 
مشــاغل در بخش های شکننده در 
بریتیش کلمبیا ادامه خواهد داشت.  

به گفته وی حتی اگر میزان اشتغال 
۱.5 درصد پایین تر از آنچه در فوریه 
بود باشد، استان در مقایسه با بیشتر 
اســتان های دیگر عملکــرد بهتری 
دارد و اوضــاع در بخش هایی مانند 
خرده فروشی، تولید و صادرات تا حد 

iroonia.ca .زیادی بهبود می یابد

خوش  بینی درمورد امالک و مستغالت
 به سطح پیش از کرونا می رسد

ایرونیا- کانادایی ها بیشترین دلگرمی 
و اطمینان را در سه سال اخیر برای 

ادامه افزایش قیمت امالک دارند. 
تلفنی  نظرســنجی  یــک  برمبنای 
سیگنال های مثبتی برای بهبودی از 
سوی کانادایی ها دریافت شده است. 

حدودی نیمی از پاسخ دهندگان – در 
واقع 4۹.2 درصد آنها- معتقد بودند 
که قیمت  خانه در 6 ماه آینده باز هم 
باال می رود و این باالترین درصد از می 
20۱۷ تاکنون است. این باور کمک 
کرد تا شــاخص اعتماد کانادایی ها با 
افزایش روبه رو شده و به 55.۱ برسد 
که آخرین بار در اوایل مارس در این 
سطح دیده شده بود. شاخص اعتماد 
بلومبرگ نانونس یک معیار ترکیبی 
برای نشان دادن سطح سالمت مالی و 

انتظارهای اقتصادی است. 
نخستین تعطیلی اقتصاد کانادا برای 
مقابله با گســترس کووید ۱۹ به ۹ 
ماه پیش برمی گردد که به ســقوط 
اطمینان مصرف کنندگان منجر شد. 
این شاخص در طول تابستان شروع 
به بهبود کرد و بروز دومین موج کرونا 

دوباره آن را متوقف ساخت.  
با این حال دسترس بودن واکسن از 

این ماه با وجود این که شمار مبتالیان 
افزایــش یافــت، دوباره امیــدواری 
برای نزدیک بودن پایــان کووید در 
کانــادا را ایجــاد کرد. دو اســتان از 
استان های بزرگ یعنی انتاریو و کبک، 
محدودیت های وسیعی وضع کردند 
تا بتوانند سرعت گسترش ویروس را 
کنترل کنند. نرخ بهره پایین و تقاضای 
وسیع برای داشتن خانه های بزرگ تر 
قیمت های خانه در کانــادا را تحت 
فشــار قرار داد و باالترین رکوردهای 
فروش در این سال ثبت شد. جاستین 
ترودو نخست وزیر متعهد شده است 
تا شــیرهای مالی را برای حمایت از 
بهبود اقتصاد باز نگه دارد و اقدامات 
حمایتی برای درآمد خانواده ها، آنها را 

سرشار از پول نقد ساخته است.
نیک نانوس متخصص ارشــد داده ها 
در نانــوس ریســرچ در این گزارش 
گفت: اعتماد مصرف کننده در کانادا 
با اخبار درباره واکسن در حال تقویت 
شدن است. برداشت های مثبت درباره 
قدرت اقتصادی و ارزش امالک نیز در 
چهار هفته اخیر پنج درصد کامل به 

دست آورده است.
iroonia.ca

بازار مسکن کانادا در سال ۲۰۲۱ چگونه خواهد بود
پرژن میرور- بازار مســکن کانادا در 
سال گذشــته میالدی سخت ترین 
ســال در حافظه تاریخی اغلب مردم 
برای پیش بینــی اقتصادی جامعه 

کانادا بود.
در سال 2020 علیرغم رکود شدید 
اقتصادی به دلیل همه گیری بیماری 
کووید-۱۹، قیمــت و میزان فروش 
مسکن در شــهرهای مختلف کانادا 
افزایش قابل مالحظــه ای پیدا کرد. 
متوســط قیمت فروش مســکن در 
کانادا در ســال گذشته حدود ۱۳،۸ 

درصد افزایش یافت.
با توجه به اتفاقاتی که در طول سال 
گذشــته برای اقتصاد کانــادا افتاد 
می توان به طور خالصــه از دو نگاه 
درباره اقتصاد کانادا در ســال 202۱ 
سخن گفت: طرفداران نگاه اول گمان 
می کنند که بازار داغ مسکن در سال 
جدید نیز به دلیل نرخ بهره پایین وام 
مسکن و کمبود میزان عرضه تداوم 
خواهد داشت، در حالی که طرفداران 
نگاه دوم بر این نظر هستند که این 
بازار هنگامی کــه کمک های مالی 
دولت و مهلت تعویق پرداخت قسط  
وام های مسکن پایان یابد روی دیگر 
خود را به اقتصاد کانادا نشان خواهد 

داد.
جای تعجب نیست که در حال حاضر، 
افراد و شرکت هایی که در بازار مسکن 
فعالیت می کنند سوار بر قطار رونق 
کسب و کار هستند. اتحادیه امالک 
و مستغالت کانادا پیش بینی کرده 
اســت که قیمت مسکن در کانادا در 
سال 202۱ حدود ۹،۱ درصد افزایش 
خواهد یافت. در میان اســتان های 
کانادا، انتاریو و کبک به ترتیب پیش 
بینی افزایش قیمــت ۱6،۳ و ۱۳،6 
درصــدی در بازار مســکن خود را 

داشته اند.
در اواسط ماه دسامبر 2020، اتحادیه 
امالک و مســتغالت کانادا در پیش 

بینی منتشر شده خود اعالم کرده بود: 
“ روند کنونی و چشم انداز بازار مسکن 
در حال حاضر نشان از ادامه این روند 
در همین سطح در سال 202۱ دارد. 
قیمت هــا به همین شــکل افزایش 
خواهند یافت یــا در تمام مناطق در 

همین سطح باقی خواهند ماند.“
در همین حال در ســال 2020، نرخ 
بهره وام های بانکی به طور چشمگیری 
کاهش یافت. عالوه بر آن میزان باالی 
مهاجرت به کانادا در سال های اخیر 
نیز میزان تقاضا برای مسکن را افزایش 
داد و اتحادیه امالک و مستغالت کانادا 
انتظار دارد که روند پیشین مهاجرت 
به کانادا پس از پایان همه گیری کرونا 

ادامه خواهد یافت.
اما در واقعیت، با توجه به بسته ماندن 
مرزهای کانادا، مهاجرت به این کشور 
در پایین ترین سطح خود قرار دارد به 
طوریکه استان های انتاریو و بریتیش 
کلمبیا شــاهد کاهش جمعیت خود 
در ســال 2020 بودند و باید بدانیم 

که این اتفاق پس از سال ۱۹46 برای 
نخستین بار رخ داده است.

یکــی از دالیل پیــش بینی کاهش 
قیمت مسکن در سال 202۱ همین 
کاهش میــزان مهاجرت بــه کانادا 

شمرده می شود.
گــروه تحقیقــات ســرمایه گذاری 
وِریتاس، دو حالت را برای بازار مسکن 
کانادا در سال 202۱ پیش بینی کرده 

است. 
اولین حالت این است که بازار اجاره 
مسکن به دلیل کاهش دو رقمی خود 
در شــهرهای بزرگ کانادا در ســال 
2020، اشباع شــده است. تعطیلی 
گســترده بخش های اقتصادی کانادا 
بخصوص در رده شغل های کم درآمد 
بیشترین تاثیر را بر بازار اجاره مسکن 
گذاشته است و در نتیجه بازار اجاره 
مسکن در اغلب شهرهای بزرگ کانادا 
سقوط آزاد داشته است. در نظرسنجی 
که گروه تحقیقاتی وریتاس از سرمایه 
گذاران مســکن انجــام داده، تعداد 

زیادی از سرمایه گذاران بخش مسکن 
قصد فروش امالک خود را دارند.

حالــت دوم در نتیجــه پایان مهلت 
بــه تعویق انداختن پرداخت قســط 
وام های مســکن ایجاد خواهد شــد. 
بر اســاس اطالعات ارایه شده توسط 
شــرکت مســکن و وام کانــادا، به 
دلیل برنامه تنظیم شــده توسط وام 
دهندگان بزرگ بــرای جلوگیری از 
اعالم ورشکستگی وام گیرندگان در 
ســال 2020، نزدیک به ۱6 درصد از 
وام گیرندگان کانادایی پرداخت قسط 
وام مسکن خود را شش ماه به تعویق 

انداختند.
گروه تحقیقاتی وریتاس سه سناریو 
مختلف را برای بازار مسکن کانادا پس 
از پایان یافتن مهلت تعویق پرداخت 
قسط وام های مسکن در نظر گرفته 
که بر اساس آن، 5، ۱0 یا ۱5 درصد 
از خانه هــای دارای وام بانکــی برای 
فروش وارد بازار خواهند شد. جدا از 
دیگر دالیل، همین امر قیمت مسکن 
در سراســر کانادا را بیــن 4 الی ۱۱ 

درصد کاهش خواهد داد.
گروه تحقیقاتی وریتاس پیش بینی 
کرده است که در شــهر ونکوور این 
کاهــش قیمت حــدود ۱0 الی ۱۷ 
درصد و در شــهر تورنتو بین ۱5 الی 

26 درصد خواهد بود.
عالوه بر رویــال بانک کانادا کمپانی 
اعتبار سنجی موودی نیز در گزارش 
پاییزی خود از کاهش قیمت مسکن 
در کانادا در سال 202۱ خبر داده بود.

آبیالشا ســینگ، یکی از کارشناسان 
اقتصادی این موؤسســه در یاداشتی 
نوشــته اســت: “ در شــهرهای کم 
جمعیت حومه مراکز بزرگ جمعیتی 
انتظار انعطاف پذیری بیشتری در بازار 
مسکن داریم. همه گیری کرونا باعث 
افزایش تقاضا برای امالکی شده است 
که دارای فضای بیشتری برای کار از 
منزل و اشتراک کمتری با همسایگان 
داشته باشد. بازارهای کوچک مسکن 
که دارای امالکی با چنین ویژگی هایی 
باشــند از این روند رو به رشــد سود 

زیادی می برند.“ 
این کارشــناس اقتصادی همچنین 
پیش بینی کرده است که در شهرهای 
بزرگ، میزان تقاضا برای خرید یا اجاره 
آپارتمان به دلیل مشکالت پیش آمده 
برای بازار اجاره مســکن نســبت به 
خانه های تک واحدی ویالیی بسیار 

پایین خواهد بود.
آبیالشا ســینگ اضافه کرده است: “ 
تمام اینها به این معنی است که همه 
گیری به گسترش نابرابری اقتصادی 
از جمله در بازار مسکن منجر خواهد 

شد.“

دادگاه عالی انتاریو: شاکیان کنگره ایرانیان کانادا 
بایدهزینه های حقوقی را  بپردازند

با حکم قاضــی دادگاه عالی انتاریو، 
چهار نفر شــاکی پرونده شکایت از 
هیات مدیران ســابق کنگره ایرانیان 
کانــادا )ICC( به پرداخت حدود 20 
هزار دالر هزینه های حقوقی محکوم 

شدند.
به گزارش هفته، به نقل از آی.ســی.
ژورنال، »پیتر کاوانــا« قاضی دادگاه 
عالی انتاریو، سی ام دسامبر با صدور 
حکمی اعالم کرد کــه بابک پیامی، 
کامنوش شهابی، مهردخت هادی و 
شایان معین باید طی ۳0 روز مجموعا  
۱۹.۷60 دالر بــه عنوان هزینه های 
حقوقــی به کنگره ایرانیــان کانادا و 
هشت عضو ســابق هیات مدیره این 

سازمان پرداخت کنند.
قاضی کاوانا دلیل کنگره ایرانیان کانادا 
بــرای دریافت هزینه از شــاکیان را 
چنین مطرح می کند: »کنگره ایرانیان 
کانادا به دلیل موفقیت کامل در این 
پرونده، درخواســت اعاده هزینه های 
مربوط به این دادرســی را دارد زیرا 
معتقد است طرح این دعوی از ابتدا 
ضروری نبوده و این ســازمان تالش 
کرده تا آن را از طریق صلح و سازش 

حل کند.«
قاضی دادگاه انتاریو در بخش دیگری 
از حکم خــود به یکــی از ادعاهای 
مطرح شــده توسط شــاکیان اشاره 
دارد: »خواهــان پرونده به این دلیل 
درخواست خود را ضروری می دانستند 

که از تشکیل جلسه فوق العاده پیش 
از مجمع عمومی کنگره در تاریخ ۱۳ 

دسامبر 2020 جلوگیری می کرد.«
در بند ۷ حکم صادره آمده است: »من 
بر این باور هستم که قاعده پرداخت 
هزینه های دادرســی از سوی طرف 
بازنده در خصوص این دعوی حقوقی 
نیز صدق می کنــد. تعهد کنگره به 
برگزار نکردن جلسه فوق العاده پیش 
از مجمع ســاالنه به معنای تقسیم 
موفقیت طرفین در پرونده نیســت و 
تقاضای خواهان در ایــن پرونده رد 

شده است.«
قاضی در بخش مربوط به هزینه های 
حقوقی شخصی اعضای سابق هیات 
مدیره نیز اشــاره کرده اســت: »من 
معتقدم هزینه های ادعایی اعضا هیات 
مدیره منطقی است و در محدوده ای 
قرار می گیــرد که خواهان در صورت 

شکســت در پرونده، بایــد پرداخت 
می کردند.«

بر اساس حکم دادگاه انتاریو، شاکیان 
باید حداکثر طی ۳0 روز ۷۷6۸ دالر 
و ۳5 سنت به کنگره ایرانیان کانادا و 
۱۱.۹۹۱ دالر و ۹4 سنت به  اعضای 

سابق هیات مدیره پرداخت کنند.
در این رابطــه، علی چنگیزی، فعال 
اجتماعــی طــی گفتگویــی کوتاه 
بــا »هفته« اشــاره کرد: عــالوه بر 
خســارت های مالی این شــکایت به 
کنگره، ضربه ای که به اعتماد جامعه 
ایرانی کانادایی وارد شــده غیرقابل 
جبران اســت. این چهره شــناخته 
شده ساکن مونترال افزود: امیدواریم 
هیات مدیره جدید بتواند در آرامش 
کار خود را شروع کرده و بقیه اعضا به 
تیم جدید کمک کنند تا منافع جامعه 

ایرانی- کانادایی حفظ شود.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

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

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

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

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

در یکی از بهترین مناطق اجمونت ویلیج در نورت ونکوور

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

306 33 W.Pender St., Vancouver

$1,878,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

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

$999,000

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

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

2012 Fullerton Ave.,
North Vancouver

$433,000

$568,000

972 Belvista Crs.,
North Vancouver
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«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجاری، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

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

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

سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  2۸PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 201728

نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

دریافت مالیات از خریداران خارجی می تواند بر بازار مسکن کانادا 
تاثیر منفی داشته باشد

ایرونیا- پس از اعــالم دولت لیبرال 
بــرای دریافت مالیــات از خریداران 
خارجی در ســال 202۱ در سرتاسر 
کانادا  ،برخی کارشناســان دست به 
انتقــاد از این طرح جدید دولت زدند 
چرا که  معتقدند مالیات پیشنهادی 
– کــه لیبرال های فــدرال جزییات 
خاصــی از آن را ارایه نکرده اند- مانع 
فعالیت اقتصادی و رشد عرضه مسکن 

می شود.  
اندری پاولوف اســتاد مســایل مالی 
در مدرسه تجارت بیدی در دانشگاه 
سایمون فریزر که در زمینه مدیریت 
ریسک امالک تخصص دارد، به عنوان 
مثال می گویــد ۱5 درصد از مالیات 
خریداران خارجی در بریتیش کلمبیا 
در سال 20۱6 به اهداف خود نرسید. 
به گفته پاولــوف آن مالیات، همراه 
مالیات خانه های خالی ونکوور، موجب 

درآمد منفی برای دولت شد.  
پاولوف افــزود: »مالیــات خانه های 
خالی و سفته بازی در بریتیش کلمبیا 
انتظــار می رفــت ۱۸5 میلیون دالر 
طبق بودجه سال 20۱۸ ایجاد کند. 
از ســوی دیگر کاهش درآمد ناشی 
از مالیــات انتقال امالک در ســال 
20۱۹ برابــر 225 میلیــون دالر در 
مقایسه با سال 20۱۸ بود.« وی افزود 
مالیات ها در عین حال که مانعی برای 
ساخت  شدند، به دلیل دلمردگی در 
فعالیت های ساخت و ساز که به طور 

معمول موجب خلق شغل می شوند، 
به مانعی برای رشــد اقتصادی بدل 
شدند. وی گفت به نظر می رسد هیچ 
برنامه ای؛ از طریــق کاهش مقررات 
یــا کم کردن دیگــر مالیات ها، برای 
جایگزین کردن با فعالیت اقتصادی از 

دست رفته وجود ندارد. 
از دست رفتن فعالیت های ساختمانی 
می تواند بر تامین مسکن مورد نیاز با 
هدف مقــرون به صرفگی اثر بگذارد. 
این همان  چیزی اســت که پاولوف 
انتظــار دارد در صورت اجرا شــدن 
مالیات خریداران خارجی در سراسر 

کشور، در سطح ملی مشاهده شود. 
وی گفت: »این تاثیر در سراسر کشور 
یکســان نخواهد بود و تاثیر منفی بر 
مقرون به صرفگی مسکن می توان در 
باالترین سطح در مناطقی بروز کند 
که اکنون بیشترین مقرون به صرفگی 

در آنجا مشاهده می شود.«

به گفته وی چنین سیاستی می تواند 
در مکان هایــی مانند ســنگاپور یا 
هنگ کنگ که به صــورت فیزیکی 
خانه ســازی  برای  کمتــری  فضای 
وجــود دارد، منطقی تــر باشــد. در 
کانادا، جایی که زمین های شــهری 
حــدود 0.۳ درصد از همه کشــور را 
به خود اختصاص داده، تمرکز باید بر 
گسترش تامین باشد تا انقباض رشد 
اقصادی از طریق مالیات ها.  وی گفت: 
»به جای مدیریت خرد بازار مسکن و 
معرفی مالیات ها و مقررات بیشتر، ما 
نیاز داریم به ســمتی برویم که موانع 
فعلی را به افزایش عرضه مسکن بدل 

کنیم.« 
تومــاس دیویدوف که در دانشــکده 
تجارت ســودر در دانشگاه بریتیش 
کلمبیا  در زمینه تحلیل سرمایه گذاری 
در امــالک تدریس می کند می گوید 
که مالیات هــا و اقدامات عرضه نباید 

متقابال انحصاری باشند.
وی گفت موافق مالیات بر خانه های 
دوم که فقط بــرای تعطیالت به کار 
می روند است، اما از جداکردن مالکان 
خارجی که در امالک زندگی می کنند 
یا آن را اجاره داده اند و به این ترتیب 
در تامین مســکن مشــارکت دارند، 

حمایت نخواهد کرد.
اگر دولت اجازه معافیت برای امالک 
اجاره ای را ندهد، ایــن کار می تواند 
تاثیر منفی بر قیمت مقرون به صرفه 

افزایش 53 درصدی معامالت مسکن ونکوور در ماه دسامبر، رکورد جدیدی بجا گذاشت
 Real ایرونیا - برمبنای آمــاری که
Estate Board روز سه شنبه منتشر 
کرد در ماه آخر سال 2020 معامالت 
امالک و مستغالت در ونکوور بزرگ 
5۳.4 درصــد افزایــش یافــت. این 
سازمان گفت ۳0۹۳ خانه در دسامبر 
فروخته شــده که بیشــتر از 20۱6 
خانه ای اســت که در دسامبر 20۱۹ 
فروخته شــد. این آمار کمی بیشتر 
از ۳064 خانه فروخته شــده در ماه 

نوامبر است.
هیــات اعالم کرد قیمــت میانگین 
مسکن در ونکوور با رقم ۱04۷400 
دالر به پایان رســید که 5.4 درصد 
بیشتر از مدت مشابه سال پیش است.

کولت گربر رئیس هیات گفت پاندمی 
کووید۱۹ بازار مسکن را در ماه مارس 
به نقطه »نزدیک به ایســت کامل« 
رســاند، اما تقاضا برای مســکن در 
تابســتان ، پاییز و زمستان دوباره به 

بازار بازگشت.
گربر با انتشار بیانیه ای گفت: »فروش 
پرقــدرت دســامبر از میانگین بلند 

مدت در حالی پیشی گرفت که این 
ماه به طور سنتی آرام ترین ماه سال 

در زمینه امالک و مستغالت است«. 
وی افــزود: »این بخشــی از الگوی 

غیرمعمول فصلی بود که بازار ســال 
گذشته دنبال کرد، که می توان بخش 

عمده آن را به پاندمی نسبت داد«.
در واقع ، روند فروش مســکن در ماه 
دسامبر در سراسر کشور دیده شده و 
حتی به عنوان مــوج دوم کووید ۱۹ 
 Real مطرح شــده اســت. به گفته
روز  در  کلگــری    Estate Board
کلگری  خانه های  فروش  دوشــنبه، 
رکــورد جدیدی در ماه دســامبر به 
ثبت رساند که باالترین میزان از سال 
200۷ را رقم زده است. روز سه شنبه 
، انجمن تخصصی کارگزاران امالک و 
مستغالت کبک گفت که بازار امالک 
و مســتغالت مونترال ماه گذشــته 
رکورد فروش در همه مناطق را ثبت 

کرده است.
در ونکــوور ، گربر همچنین بر تأثیر 
پاندمی بر »تغییر نیازهای مســکن« 
اشاره کرد، زیرا بیشتر خریداران دنبال 
خانه های مستقل هستند که بتوانند 
به طور گسترده تری در خانه بمانند و 

از خانه کار کنند. 
فروش خانه های جداگانه به سود قابل 
توجه دســامبر انجامید و با رشدی 
۷۱.۳ درصدی به نســبت دســامبر 
20۱۹ به ۱026 خانه رسید. فروش 
آپارتمان نســبت به دسامبر گذشته 
40 درصد افزایش یافت و در مجموع 
۱44۷ مــورد ثبت شــد. بنگاه های 
معامــالت امالک و مســتغالت در 
دســامبر 5۹۳ خانه متصــل مانند 
خانه های شهری فروختند که 62.۹ 

درصد بیشتر از دسامبر 20۱۹ است.
هیات اعالم کرد قیمت مسکن در کل 
با ۱0.2 درصد افزایش نسبت به سال 
گذشــته به ۱،554،600 دالر برای 
خانه های جدا ،  با 2.6 درصد افزایش 
نســبت به ســال قبل به 6۷6.500 
دالر برای آپارتمان ها و با 4.۹ درصد 
افزایش نســبت به ســال گذشته به 
۸۱۳۹00 دالر برای خانه های شهری 

رسید.

در سراســر مترو ونکوور ، بون آیلند ، 
سان شاین کست و تواسان بیشترین 
جهش یک ماهه در قیمت مسکن به 
صورت ترکیبی در ماه دسامبر تجربه 
شد. هیات مدیره امالک و مستغالت 
فریــزر  ولی روز سه شــنبه گفت که 
فــروش خانه در دســامبر 2020 در 
بریتیش  ســاری  پیرامون  منطقــه 
کلمبیــا، ۸۱.2 درصد بیش از میزان 

طبیعی بود.
با وجود فروش مسکن در دسامبر که 
5۷.۷ درصد باالتر از متوسط   ۱0 ساله 
در ونکــوور بود، 2020 به عنوان یک 
کل زیر میانگین ۱0 ساله شهر عمل 
کرد. این در حالی بود که شهر پس از 

شروع سال از رکود بهبود یافت. 
یک سال پیش ، هیات یادآوی کرده 
بود که  خریداران مســکن منتظرند 
ببینند که قیمت ها در مقابل تســت 
استرس وام، مالیات های جدید و دیگر 
تغییرات سیاست ها چه واکنشی نشان 
 Canada می دهند. در گزارش اخیر
 Mortgage and Housing Corp
گفتــه شــده ســفته بازی و مالیات 
خانه های خالی دولت بریتیش کلمبیا، 
مالیات خانه های خالی شهر ونکوور و 
محدودیت اجاره های کوتاه مدت همه 

تحت تاثیر سال 20۱۹ بودند. 
پس از پایان فروش مســکن ســال 
20۱۹  بــا رقــم 20.۳ درصــد زیر 
میانگین ۱0 ساله برای ونکوور، هیات 
مدیره امالک و مستغالت اعالم کرد 
که ســال 2020 با رقــم 2.۸ درصد 
کمتر از متوسط   ۱0 ساله کار خود را 

به پایان برده است.
شــمار خانه های فهرست شده برای 
فروش در ونکوور در ماه دسامبر 0.۸ 
درصد کمتر در مقایسه با با دسامبر 
20۱۹ و 2۳.2 درصد کمتر از نوامبر 
بود. به همین دلیل نرخ فروش اکتیو 
خانه های فهرســت شــده به ۳6.2 

درصد در دسامبر رسید.
iroonia.ca

بگذارد. با این حال او معتقد است اگر 
فعالیت های ســاختمانی کمتری به 
دلیل اعمال این مالیات ها ایجاد شود 
آنقدر نخواهد بود که وضعیت مقرون 

به صرفگی را بدتر کند. 
در همیــن حــال جان پاســالیس 
 Realosophy بنیان گذار و رییــس
معتقد اســت یک سیاست در سطح 
ملی چنین ظرفیتی دارد؛ اما بستگی 
به این دارد که دولــت چگونه آن را 
اجرا کند. وی بــرای مثال گفت اگر 
خانه هــای دوم که بــرای تعطیالت 
اســتفاده می شــوند از مالیات معاف 
نشــوند ممکن اســت بــر اقتصاد 

گردشگری تاثیر بگذارد.
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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

 در سال ۲۰۲۱ 
چه قوانین و مقرراتی در کانادا 

اجرایی می شوند؟
با پشت سر گذاشــتن سال 2020، 
تعدادی از قوانیــن و مقررات جدید 
قرار اســت از سال جدید )202۱( در 
کانادا اجرایی شوند. این قوانین شامل 
اعمال تغییرات در حداقل دستمزد، 
یکبار  پالســتیک های  ممنوعیــت 

مصرف و واکسن های رایگان است.
در این مطلب شما با برخی از قوانین و 
مقرراتی که در سطح فدرال قرار است 

به اجرا درآیند آشنا می شوید:

از رده خارج کردن اســکناس های 
قدیمی

اســکناس قدیمی  صدها میلیــون 
کانادایــی از اول ژانویه ارزش قانونی 
خودشــان را از دســت داده و از رده 
خارج شــدند. بــا این وجــود هنوز 
می شود از این اسکناس ها برای برخی 
از امور استفاده کرد. کسانی که هنوز 
از این اســکناس ها دارند می توانند از 
آنها برای خرید از فروشگاه و پرداخت 

قبوض استفاده کنند.

منع استفاده از پالستیک های یکبار 
مصرف

بنابر اعالم دولت فدرال تا پایان سال 
202۱ و براســاس قوانین و مقررات 
جدید اســتفاده از پالســتیک های 
یکبار مصرف از جمله کیســه های 
پالســتیکی، کارد و چنگال و سایر 
وسایل پالستیکی که به سختی قابل 

بازیافت هستند، ممنوع خواهد شد.

تغییراتی در قانون آزار و اذیت محل 
کار

از اول ژانویــه 202۱ مقررات جدید 
پیشــگیری از آزار، اذیت و خشونت 

در محل کار دولت فدرال به اجرا در 
می آید و ســازمان های تحت نظارت 
فدرال را مجبور می کند تا سیاســت 
آزار و اذیــت در محــل کار خود را 
تنظیم کنند، با ارزیابی عوامل خطر 
آزار و آموزش آزار و اذیت کارکنان تا 

یکم ژانویه 2022 به پایان برسانند.

بریتیش کلمبیا

قوانین پاســخگویی به اقلیم: از اول 
مارس 202۱، بریتیش کلمبیا اقدامات 
جدیدی را با هدف پاســخگویی این 
اســتان در قبال اهداف خــود برای 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجرا 
خواهد کرد از جمله اینکه این استان 
در نظــر دارد تا ســال 20۳0 میزان 
انتشــار آالینده های خــود را به 40 
درصد زیر سطح 200۷ کاهش دهد.

در ســال 200۷، بریتیــش کلمبیا 
64.۷6 میلیون تن از انتشار گازهای 
گلخانــه ای را آزاد می کرد و این بدان 
معنی است که این استان باید میزان 
آالینده های خود را تا سال 20۳0 به 

25.۹ میلیون تن کاهش دهد.

آلبرتا

اصالحات مالی انتخابات در قوانین و 
مقررات جدید: استان آلبرتا در حال 
انجام تغییرات گسترده در قوانین مالی 
انتخابات شــهرداری خود و صرف به 
مازاد تبلیغات بیش از ۱000 دالر در 
امور خیریه است. بنابر قوانین جدید 
حداکثر کمک های مالی باید 5000 
دالر بوده و فــرد اجازه دارد برای هر 
نفر افزایش آن را به حداکثر ۱0000 

دالر برساند.
در حالی که این الیحه از یکم سپتامبر 

سال 2020 به اجرا درآمد، دور بعدی 
انتخابات شــهرداری تا اکتبر 202۱ 

است.

ساسکاچوان

تغییرات مالیات بــر دارایی تجاری: 
دولت ساســکاچوان قرار اســت در 
ســالجاری درصد مالیات بر دارایی را 
برای ارزش های تجــاری، صنعتی، 
آسانســور، راه آهن، منابع و خطوط 
لوله به ۸5 درصد رســانده و به این 

ترتیب ۱5 درصد صرفه جویی کند.

منیتوبا

از  انجمن پیشکسوتان:  از  پشتیبانی 
اول ژانویه 202۱ اعضای انجمن های 
جانبازان در مانیتوبا از پرداخت مالیات 
بر امالک شهرداری معاف شدند. در 
حــال حاضر  برخی از شــهرداری ها 
داوطلبانه از مالیات امالک این گروه ها 

چشم پوشی می کنند.

آنتاریو

مسکن اجاره مســکونی در قوانین و 
مقررات جدید: دولت انتاریو در صدد 
تصویب قانون کمک به مســتاجر و 
مشاغل کوچک است که بر اساس آن 
اجاره مشاغل کوچک در سال 202۱ 

آغاز می شود.

معیارهای جدید
 برای مقابله با آزار در محیط کار

شرکت های تحت قوانین و مقررات فدرال از این پس باید به منظور پیشگیری 
از آزار ، اذیت و خشونت در محل کار، مطابق با یک رشته معیارهای جدید 
رفتار کنند. طبق اعالم دولت فدرال کانادا، تغییرات و اصالحاتی که در این 
زمینه در قوانین کار ایجاد شــده از جمعه اول ژانویه به اجرا گذاشته شده 

است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، به موجب اصالحات ایجاد شــده در 
قانون کار، کارفرمایان موظف هستند یک سیاست پیشگیری از آزار و اذیت 
و خشونت در محل کار به اجرا گذارند و در این زمینه آموزش های الزم را 
به پرسنل خود ارائه نمایند. شرکت هایی که تحت قوانین و مقررات فدرال 
هستند و کسب و کارهای مرتبط با پارلمان، باید به منظور پیشگیری از این 
حوادث یا مدیریت آنها در صورت وقوع، یک »فرایند دقیق« تهیه و به اجرا 
گذارند. در همین راستا دولت فدرال با هدف حمایت از تالش های کارمندان 
و کارفرمایــان در زمینه مقابله با آزار و اذیت در محل کار، یک خط تلفنی 

رایگان نیز راه اندازی کرده است.
اتاوا همچنین برای کارفرمایانی که مقررات سالمت و ایمنی کار را رعایت 
نمی کنند، سخت گیری های جدیدی اعمال خواهد کرد. دولت فدرال برای 
کارفرمایان متخلف جریمه های مالی تا 250 هزار دالر در نظر گرفته است.

با این حال برای این که شــرکت ها فرصت سازگاری با اصالحات جدید را 
داشته باشند، جریمه های تعیین شده از اول ژانویه 2022 اجرایی خواهند 

شد.

کبک

جریان هــای جدید مهاجرت: در ماه 
نوامبر، کبک اعالم کرد که سه برنامه 
آزمایشی دائمی برای مهاجرت از اوایل 
سال 202۱ اجرا می شود. این برنامه ها 

شامل یک برنامه آزمایشی برای افراد 
منظم، یکی برای کارگران بخش های 
اطالعات  فنــاوری  هوش مصنوعی، 
و جلوه هــای بصــری و دیگری برای 
کارگران در بخش فرآوری مواد غذایی 

خواهد بود.

جزیره پرنس ادوارد

ســیگارهای  مصــرف  ممنوعیــت 
الکترونیکی طعــم دار: جزیره پرنس 
ادوارد فروش سیگارهای الکترونیکی 
طعم دار و وایــپ را از مارس ممنوع 
کرده و پس از  اســتان نوا اسکوشیا 
دومین اســتان کانادا در اجرای این 
قانون شده است. این استان در حال 
حاضر حداقل ســن الزم برای خرید 
محصوالت وایپ را به 2۱ سال افزایش 

داده است.

نیوفاندلند و البرادور

مهد کــودک ارزان تــر در قوانین و 
مقررات جدید:  از اول ژانویه، اســتان 
نیوفاندلنــد و البــرادور با احتصاص  
بودجه ای مخصوص روزانه بابت هر 

کودک در مهد 25 دالر می پردازد.

نیوبرانزویک

مقــررات جدید برای رانندگی: از اول 
نقلیه  ژانویه202۱  “قانون وســایل 
موتــوری” در نیوبرانزویــک بروز و  
شــامل چندین ماده جدید از جمله 
افزایش جریمه های رانندگی منحرف 
و عبور از اتوبوس مدرســه با عالمت 
توقف روشن می شود. در همین حال، 
به عنوان بخشی از چندین تغییر در 
“قانون خودروهای خــارج از جاده” 
که از یکم ژانویه الزم االجرا می شود، 
جریمه نقدی را برای هر کســی که 
بدون مجوز ATV یا ماشــین برفی را 

رانندگی می کند، دو برابر می کند.

نوا اسکوشیا

افزایش دستمزد در قوانین و مقررات 
جدیــد: از آوریــل امســال، حداقل 
دستمزد نوا اسکوشیا به ۱۳.۱0 دالر 
در ســاعت افزایش می یابد و آن را به 
باالترین حداقل دستمزد در آتالنتیک 
کانادا تبدیل می رســاند با این وجود 
هنوز از بســیاری از اســتان ها کمتر 

است.
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بنیاد کانادا و ایران با نهایت افتخار دانشحویانی که در سا ل 2020 از این سازمان بورسیه تحصیلی
 دریافت کرده اند را معرفی میکند:  شیلن جوانمردی  از دانشکاه بی سی ، پبیتر فریمن از دانشگاه سیمون فریزر ،

 شبنم شاملو از دانشگاه ویکتوریا،  تارا اسدی از دانشگاه کاپیالنو. 
بنیاد کانادا و ایران به این دانشجویان تبریک گفته و موفقیت شان را خواستار است.

و با حضــور اجتماعی خود کنار آمد. 
ایستادگی در چنین موقعیتی، امکانی 
می سازد برای بازیابی مفاهیم بدیهی 
ماننــد کرامت انســان، پایبندی به 
حقوق بشر، آزادی بیان و …. زیر چتر 
استقامت بر ســر دادخواهی می توان 
انســانیت و مدنیت لگدمال شده زیر 

پای ظلم را تیمار کرد. 

این می تواند تضاد منافع ایجاد کند 
به آن  و در سوال های بعدی بیشتر 
می پردازم اما مثال در مورد دادخواهی 
هواپیمای اوکراینی، به نظر می آید در 
مراحلی از ایــن روند عده ای از این 
زاویه موضوع را صورت بندی کرده اند 
که دادخواهی شما منجر می شود به 
ظلم به عده ای دیگر. به این رویکرد 
چه پاســخی می تــوان داد و چه 

می شود کرد با آن؟
به نظر من در بســیاری از موارد در 
به  نســبت  صورت بندی  این گونــه 
دادخواهی، مغلطه و نوعی نزدیک بینی 
وجود دارد. اما خوب است که به این 
مــورد در دنباله این پرســش کلی و 
اساسی که عوامل بازدارنده دادخواهی 
کدام ها هستند بپردازیم. اصلی ترین 
آنها را گفتیم؛ ساختار قدرتی که تن 
به پاســخگویی نمی دهد و در مسیر 
دادخواهــی، شــرایط بغرنــج ایجاد 
می کند: ســرکوب می کند و در عین 
حال دســت به الپوشــانی می زند، 
امکاناتش را برای تحریف و دروغ بسیج 
می کنــد. همان ســاز و کاری که در 
ادبیات امنیتی ایران »سناریوسازی« 
نامیده می شود. یعنی سعی می کند 
از سناریوی خود، گفتمان غالب بسازد 
تا واقعیت ها زیر آن دفن شوند؛ دم و 
دستگاهی به  راه می اندازند تا حقایق 
ساده را محو و مخدوش کنند. در این 
میان گاه حتی منتقدان حکومت هم 

مهره های این سناریو می شوند.
در چنین شــرایطی، برخی همراهان 
دادخواهی، آنها که در ابتدای راه از سر 
حس مسئولیت اجتماعی-سیاسی یا 
زخم خوردگی وجدان انسانی، همدل 
و همقــدم بوده اند، به  مــرور پا پس 
می کشند. حتی گاهی شروع می کنند 
به نصیحــت: »حاال کمی کوتاه بیا«، 

»واقع بین باش« و …
در ایــن موقعیت، فضای مماشــات 
و چشم پوشــی و چه بسا بده بستان 
فراخ می شــود. البته که این شرایط 
بیش از هرچیز پیامد فشــار دستگاه 
سرکوب گر است و این »واقع بین ها« 
هم اغلب هــراس از هزینه ای دارند 
که بر خودشان و عزیزانشان تحمیل 
می شود. گاهی هم البته دچار نوعی 
تسلیم پذیری مزمن و پنهان در برابر 

قدرت حاکم هستند.  
یک عامل بازدارنده و مخدوش کننده 
دیگر هــم  آن گروه هــا و نهادهایی 
هستند که در صدد مصادره گفتمان 
دادخواهی اند،  زیرا منافع مقطعی خود 
را همسو با  آن می بیند. مثال بخشی 
از رســانه ها و قدرت های سیاسی که 
با داغ و جنجالی کــردن موضوع در 
صدد افزایــش تعداد مخاطبان یا جا 
راهبردیشــان  دیدگاه های  انداختن 
هستند و از دادخواهی برای پیشبرد 
منافع خود استفاده ابزاری می کنند. 
برای روشن شدن موضوع یک مثال 
می زنم: روزنامه های زرد و جنجالی در 
غرب که بی استثنا انباشته از متن ها 
و تصویرهای سکسیستی هستند، در 
مواردی هوادار بی چون وچرای حقوق 
زنان ایرانی می شوند. چشم پوشی بر 
چنین معیارهای دوگانه و تضادهایی 

به نظرم نقض غرض می شود.

دادخواه چه طور می تواند خط کشی 
کند؟ یعنــی من این طــور آن را 
صورت بندی می کنم که شما مشغول 
بعد ظالمی  و  دادخواهی هســتید 
می آید از شــما حمایت می کند در 

مقابل ظالمی دیگر …
دادخواه می تواند هوشــیار و مسئول 
باشــد و برخورد نقادانه خویش را در 
برابر جریان هایی که سعی می کنند 
فاعلیت و تصمیم گیری او را خدشه دار 
و مصادره کنند، حفظ  کند. در مقابل 
آنها ایستادگی کند. خیلی وقت ها هم 
کار دشواری ست؛ برای اینکه ما در این 
تالطم بزرگ از چندان نیروی مؤثر و 
صدای رسایی برخوردار نیستیم. ولی 
باید تــالش کرد و با حفــظ نگاه و 
فاصله نقادانه با این ساختارها، اجازه 
نداد خواسته ها و گفتمان دادخواهی 

مصادره شود.
به نظرم حفظ استقالل و فاعلیت، یک 
اصل اساســی و مهم است. گفتمان 
دادخواهــی و تالش های دادخواهانه 
از دل جامعــه مدنی ایــران برآمده 
اســت، یک تاریخ طوالنی پشت آن 
است، هزینه سنگینی داده و در میان 
سرکوب شدگان از نســلی به نسلی 
رســیده و  یک ســرمایه اجتماعی 
از حق طلبی ســاخته است. بایستی 
نمادها و حرکت هــای راهبردی آن، 
در درون جامعه مدنی و بافت درونی 

حرکت دادخواهانه باقی بماند.
در ضمن همیشه هم عامل تخریب، 
یک » ظالم« سیاسی نیست. بگذارید 
مثالــی بزنم: در همــان دوره پس از 
قتل های سیاسی آذر ۱۳۷۷ در ایران، 
به  دلیل اینکه پیگیری پرونده قتل های 
سیاسی یک خواست فراگیر شده بود 
و در فضای عمومی بسیار مطرح بود، 
در روزنامه هــای آن دوره هم مطالب 
زیادی در این مورد می نوشتند. این به 
این معنا بود که وقتی تیتری در این 
مورد می زدند، فروششان باال می رفت. 
اما این تیترهای درشت، در بسیاری 
از مــوارد به این معنا نبــود که آنها 
مطلبی در جهت پیشبرد دادخواهی 
نوشته باشند. خیلی وقت ها یک تیتر 
بــود و زیر آن حرف معنــاداری زده 
نشــده بود. گاه حتی حاوی شایعه ها 
و ضداطالعاتــی بود کــه در جهت 
مخدوش کــردن حقایــق بودند. یا 
روایتی شــبیه پاورقی های جنایی از 
قتل های سیاسی ارائه می دادند. یعنی 
در واقع یک موجی ایجاد شده بود که 
بسیاری همراه آن می رفتند بی آنکه 
به تعهد محوری آن پایبند باشند. این 

رفتار مصداق استفاده ابزاری ست. 

می شود این جریان را مبتذل کردن 
در  که  اتفاقی  دادخواهی خوانــد؟ 
رسانه های زرد می افتد و ممکن است 
عمال دادخواهــی را به ابزاری برای 

گرفتن الیک و کلیک تبدیل کند.
 بله! ابتذال و جنجال از آفت های این 
راه  هســتند. البته استفاده ابزاری از 
دادخواهی محدود به رسانه های زرد 
نمی شود، شامل جریانات سیاسی نیز 

هست.
باز هــم مثال از تجربه خودم می زنم: 
در ابتدای دادخواهی قتل های سیاسی 
آذر ۷۷، بین جنــاح »اصالح طلب« 
حکومتــی و جناح تندروتــر رقابت 
ســختی در جریان بود کــه در این 
پرونده هم نمودش در دعوای آنان در 
مقصر جلوه دادن یکدیگر بروز کرده 
بود؛ اســتفاده ابزاری از یک خواست 
عمومی و تحریف آن برای ضربه زدن 
به رقیب سیاسی. آنان که مسأله شان 
حقیقت و عدالت اســت، الزم است 
در چنین شــرایطی مواظب باشــند 
که گفتمان و حرکــت دادخواهی از 

سوی یک جریان سیاسی مصادره به 
مطلوب نشود. ابزاری برای چماق کشی 

جناح های رقیب نشود. 

چه موانع دیگری بر سر راه دادخواهی 
می بینید؟

در هــر دوره ای، موانع ویژه ای پررنگ  
بوده اند. دادخواهی خانواده ها و مادران 
خــاوران، در قعر آن ترس خوردگی و 
سکوت اجتماعی دهه 60 بی پژواک 
مانــد. بازمانــدگان اعدامی هــا که 
بــا جســارت بی ماننــدی پرچم دار 
دادخواهی شــدند، از سوی اکثریت 
بزرگ جامعه تنها گذاشته شدند. آن 
سکوت و چشم پوشی، حاال بار وجدانی 
مهیبی برجا گذاشته که به عنوان یک 
مسئولیت تاریخی و اخالقی باقی ست 
تا دادخواهی به یک سرانجام عادالنه 
برسد. چشم  پوشی و حتی همدستی 
اجتماعی را، در برابر ســتمی که به 
صورت ساختاری بر بهایی ها و دیگر 
گروه های آیینی، قومی، جنسیتی و… 
روا شده نیز می بینیم. چشم پوشی به 
یقین یکــی از موانع مزمن و مکار در 
برابر دادخواهی در جامعه ماست که 

تاریخی شرم آور دارد.
در مورد دادخواهی قتل های سیاسی، 
تحریف و ظاهرســازی نقش پررنگی 
داشته است. با اینکه تمامی مدارک و 
شواهد، افشاگر این واقعیت بود که این 
جنایت ها بخشی از یک روال حکومتی 
پرســابقه در ســرکوب دگراندیشان 
بوده، گفتند کار عده ای »خودســر با 
برداشت های نادرســت« بوده است؛ 
عین همــان »خطای انســانی« که 
در مورد ســرنگون کردن هواپیمای 

اوکراینی می گویند.
در آن ســال های اواخر دهه ۷0 که 
قتل های سیاســی  قضایی  پیگیری 
در جریان بــود، بخشــی از جامعه 
با چشم پوشــی و مماشــات برخورد 
می کردند. یکی از استدالل هایی که از 
سوی این گروه بیان می شد این بود 
که مهم نه افشــاگری تمامی حقایق 
و دادرســی صحیح قتل هــای انجام  
شــده، بلکه جلوگیــری از تکرار این 

جنایت هاست.
متأســفانه کســانی کــه -پنهان و 
آشــکار- چنین راهکارهایــی را به 
ارائــه می کردند،  جــای دادخواهی 
کــم هــم نبودند؛ بیشــتر در طیف 
نزدیک  اپوزیسیون  و  »اصالح طلب« 

به این طیف. واقعیت اما این اســت 
که بــرای جلوگیری از تکرار جنایت، 
بایستی دادرسی عادالنه انجام شود. 
خانواده های قربانیان جنایت هواپیمای 
اوکراینی بارها و بارها به درســتی در 
این مورد گفته و نوشــته اند که تنها 
راه جلوگیــری از تکرار این فجایع در 
آینده، افشای تمامی حقایق و دادرسی 

عادالنه جنایت انجام  شده است. 

این مجموعه مــوارد را اگر در نظر 
بگیریم، به نظر می آید آن سرکوب 
و سانسور در مورد ماجرای هواپیمای 
اوکراینی دســت کم بعد از سه روز 
شکسته شد و حداقل گفته شد که 
در ظاهر چه اتفاقــی افتاده. یا آن 
بی تفاوتی ای که شــما »دادخواهی 
مادران خــاوران« را به عنوان نمونه 
آن مطرح کردید، بــه نظر می آید 
که اینجا کمتر بود و هســت. به هر 
حال وجدان عمومی جریحه دار شد 
و واکنش نشــان داد اما باز به نظر 
می آید از یک جایی به بعد نتوانست و 
نمی تواند جلوتر بیاید. یعنی دادخواه 
را در مقابل سیستم تنها می گذارد 
و می گوید که دادت را از او بخواه و 
به وضعیت من کاری نداشته باش. یا 
کاری نکن که بر رنج من اضافه بشود. 
یعنی موقعیتی پیش می آید که آنکه 
دادخواهی می کند از هر دو سو تحت 

فشار قرار می گیرد. 
 به طور کلی این درســت اســت که 
بخش بزرگی از پیشبرد دادخواهی بر 
دوش بازماندگان می ماند. این مسأله 
ویژه شرایط ایران نیست؛ حتی ویژه 
نظام های غیردموکراتیک هم نیست. 
بــرای نمونه در مورد خشــونت های 
»ضد خارجی« در اروپا در بســیاری 
از موارد بازماندگان قربانیان در روند 
دادخواهی از حمایت گسترده جامعه 

مدنی برخوردار نبوده اند.
در هر حال به نظرم پیچیدگی چنین 
شــرایطی را باید شــناخت و در پی 
پاسخ های ساده و از جنس »انگشت 
اتهــام« نبود. درضمن بازگشــت به 
روزمرگــی و روال  عادی زندگی برای 
کسانی که به شخصه داغدار نیستند 
زودتــر اتفاق می افتد تــا بازماندگان 
قربانیــان. طبیعی هم هســت، نه؟ 
به نظرم اگــر مســأله دادخواهی را 
صرفا بــه داغ دار بودن متصل کنیم، 
اما  دچار معضل می شود. دادخواهی 
ســویه  حقوقی و اجتماعی هم دارد. 
یک امر سیاســی هم هســت. پس 

تنها در حوزه زخم خوردگی انســانی 
و وجدانــی محدود نمی شــود. پس 
گفتمان دادخواهی نباید تنها بر بسیج 
احساســات تکیه کند. از سوی دیگر 
نیز وقتی از حمایت مطلوب برخوردار 
نمی شود، به نظر من سرکوفت زدن 
و متهم کردن دیگــران به باال بردن 
میــزان همراهی نمی انجامد. انتخاب 
من این بوده اســت که همواره برای 
گسترش همراهی اجتماعی از مسیر 
یادآوری و آگاهی بخشــی و تعمیق 
گفتمان دادخواهی تــالش  کرده ام. 
و البتــه در برخی از مواقع هم تجربه 
موفقی نبوده اســت اما مســیرش را 

قبول داشته ام. 

با توجه به مجموعه مواردی که درباره 
دادخواهی هواپیمای اوکراینی مطرح 
شد، سوالی که من از شما دارم این 
اســت که فرآیند دادخواهی برای 
هواپیمای اوکراینی را چطور می بینید 
و  این دادخواهی چــه ویژگی ها  و 

پیچیدگی هایی داشته است؟ 
 ایــن جنایــت بعــد از ســرکوب 
لجام گسیخته معترضان در آبان  ماه 
۹۸  رخ داد و پــس از آن خشــونت 
مهیبی کــه در برابر خیــزش مردم 

اعمال شد.
 در طــی آن روزهای اعتراض  من در 
ایــران بودم و حال و هوای آن دوره و 
گفت وگو هایی را که در جریان بود، از 
نزدیک دنبال می کردم. زخم خوردگی، 
التهاب و نگرانی سنگینی در فضا موج 
مــی زد. حکومت دسترســی مردم 
بــه اخبار صحیــح را قطــع کرده و 
کانال های رســمی یک سره مشغول 
جوســازی بر ضد معترضان بودند تا 
فضا را خطرناک و بی ثبات جلوه دهند 
و به وحشت و انفعال در جامعه دامن 
بزنند. حکومت در واقع می خواســت 
این روایت را غالب کند که سرچشمه 
خشــونت و تخریــب، معترضــان 
یــا »دســت های پنهان« هســتند. 
نیز  جامعه  محافظه کارتر  بخش های 
یا با این روایت همســویی می کردند 
یا با ســکوت به نقش تماشاگر اکتفا 
بخش های  این  واکنــش  می کردند. 
محافظــه کار یا »غیرسیاســی«، در 
برابر شلیک به هواپیمای مسافربری 
با شوک غریبی همراه شد؛ به شدت 
خشــمگین و زخم خورده و دردمند. 
اینجا دیگر برای همه مشخص بود که 
قربانیان هیچ نقشی در ایجاد موقعیتی 

که سبب نابودیشــان شد، نداشتند. 
این واقعه نشــان داد آدم های بسیار 
عادی که سوار یک هواپیما می شوند 
و حتــی کودکانی هــم در بین آنها 
هستند، هیچ امنیتی ندارند. حکومت 
هیچ حریمی برای آنان قائل نیســت 
و به سادگی آنها را به مسلخ می برد. 
این برداشت به غایت تلخ و سنگین، 
به انزجار و استیصال مردم در مقابل 
شدت  به  حکومتی  دســت اندکاران 

دامن زد.
حتی فردی مثل من که داغ مهیبی 
بر سرگذشــتم خورده است، در برابر 
فاجعه شــلیک به این هواپیما دچار 
استیصال غریبی شده بودم؛ خشم و 
درد و سوگ عمیقی که مهار شدنی 

نبود.
 بعد هــم آن واکنش های شــرم آور 
حکومت؛ همان الپوشانی ها و دروغ ها 
و ظاهرســازی ها. آن نوع خاص ابراز 
تأسف کردن کاربدستان حکومتی که 
همراه با مظلوم نمایی ست و بعد هم به 
طلبکاری ختم می شود. حرافی های 
هیچ و پوچ و بی پشتوانه . واقعا هر چه 
کردند بیشتر نمک بر زخم ها پاشیدند.  
بی حرمتی به مکان سقوط، دستبرد به 
دارایی ها و یادگارهایی که در آن مکان 
بود، بعد هم آنچه که بر سر خانواده ها 
به هنــگام آیین های ســوگواری و 
تحویل جسدها آوردند. فشارهایی که 
هنوز ادامه دارد. همه این روند باعث 
شد که این فاجعه حالتی نمادین پیدا 
کند. نمادی شــود از وضعیت تمام 
شهروندان عادی که در کشور خود از 
سوی حکومت انگار به اسیری گرفته 
شده  اند، حرمت ندارد، جان و کرامت 
انسانی شان به پشیزی نمی ارزد و ….

چنین برداشــتی فکــر و حس  آدم 
را مثل دوده ســیاه می کند. واکنش 
جامعه به این موقعیــت به  نظرم در 
خور بود. همدلی مردم با بازماندگان 
بسیار عمیق بود. در بستر این خشم و 
درد و سوگ، دادخواهی شکل گرفت؛ 
پافشــاری در میان خانواده ها و جمع 
بزرگی از مردم که دیگر نمی توانستند 
کوتاه بیایند. نمی توانســتند تحمل 

کنند.
یکی دیگر از ویژگی های بسیار مثبت 
دادخواهی جنایت هواپیمای اوکراینی، 
نهادسازی ست. تشــکیل انجمنی از 
خانواده ها که پیشــبرد دادخواهی را 
در ساختاری جمعی و سازمان یافته به 

ادامه از صفحه 2دادخواهان هواپیمای اوکراینی...
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بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ، لطفا ثبت نام فرمایید لطفا نام کامل و 
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بنیاد کانادا و ایران  

در راستای اهداف اموزشی و همراهی با جامعه مهاجر  جلسه ای
 در خصوص : »شناخت مهارت های کاربردی در فرزندان برگزار میکند. 
 در این جلسه به بحث راجع به مهارت های زندگی در کودکان میپردازیم

 و راه های اموزش آن توسط کارشناسان مربوطه عنوان میشود.
کارشناسان : دکتر مهناز خسروی روان شناس تربیتی، 
مینو اسدی روان شناس ، الله جواهری مشاور خانواده 

و هاله شیرچیان مشاور خانواده و مربی بین المللی خنده 
 جمعه  22 ژانویه ساعت 6 بعدازظهر در اپلیکیشن زوم
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 و حتما آدرس ایمیل خود را بنویسید تا لینک مربوطه برایتان ارسال گردد.

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

پیش می برد. در جامعه ما که حکومت 
دهه هاست کمر به نیستی تشکل های 
مســتقل و حق طلب بسته، به نظرم 
تشکیل و حفظ این نهاد قدم مهمی 
در کل حرکت های دادخواهانه است. 
ما هم در مســیر دادخواهی قتل های 
سیاسی پاییز ۷۷، در همان نخستین 
ســال پس از قتل ها، نهاد مشــابهی 
ساختیم. متأسفانه اما زیر فشار امنیتی 
شدید و بازداشت برخی از اعضای آن، 
نتوانست بیش از حدود یک سال فعال 

باشد.
حرکت دادخواهانه خانواده ها و مادران 
خاوران نیز به دلیل هایی که مهم ترین 
آن شدت و حدت ســرکوب بوده، با 
آنکه حالت جمعی داشته، اما در یک 
نهاد ســازمان یافته تجلی پیدا نکرده 

است.   
از دیگر ویژگی هــای این دادخواهی، 
پیگیری و افشــاگری از جانب دولت 
کانــادا و اوکراین و دیگــر نهادهای 
بین المللی ســت. به نظــرم این یک 
عامل بنیادی برای پیشــبرد حرکت 
بوده است. اگر بخواهم مثال بزنم، در 
دادرسی قتل های سیاسی در بیرون از 
ایران دادگاه میکونوس از بقیه موارد 
متفاوت بود و تبدیــل به یک نقطه 
عطف شد زیرا به این پرونده رسیدگی 
قضایی صحیحی شد؛ برخالف پرونده 
قتل بختیار، برومند، قاسملو، فرخ زاد 
ودیگر قتل های سیاســی پیش از آن 
که هیچ کدام دادرســی عادالنه نشد. 
نقش ایرانیان تبعیــدی هم البته در 

اینجا بسیار پررنگ بود.
از ایــن منظر دادخواهــی هواپیمای 
اوکراینــی هم به نظــرم یک نقطه 
عطف است که توانسته و می تواند به 
افشا و محکوم شدن دست اندرکاران 
در چنین جنایــت مهیبی بینجامد. 
یعنی شــرایطی پدید آمده که ساز و 
کارها و مقررات جهانی می توانند در 
دستیابی به یک دادرسی عادالنه نقش 
تعیین کننده داشته باشد. با این همه 
به نظر من مهم اســت که -همچنان 
که تا اینجا پیــش رفته-، دادخواهی 
خانواده هــا از درون و بیرون ایران در 

همگامی با یکدیگر پیش برده شود و 
مهم است که این دادخواهی بخشی از 
حرکت های دادخواهانه جامعه مدنی 

ایران باشد.  

با توجه به تجربه شما در دادخواهی، 
چطور می تواند این طور بماند؟

 راهی که ما و من در تجربه خودمان 
قتل های  قربانیــان  دادخواهــی  در 
سیاســی رفته ایم، تالش پیگیر برای 
حفــظ و دامــن زدن بــه همدلی و 
همراهی اجتماعی بوده است. به نظر 
من بســتر همدلــی اجتماعی برای 
دادخواهی، نیازی اساســی است. این 
همدلــی در بزنگاه های مهم می تواند 
بدل به همراهی و همدســتی شده و 

حرکت ساز شود. 
قربانیان  خانواده هــای  اخیر  حرکت 
جنایــت هواپیمــای اوکراینــی در 
فراخوانــی که در فضــای مجازی به 
راه انداخته انــد، برای روشــن کردن 
یک شــمع در ســالگرد این فاجعه، 
نمونه بسیار موفقی در بسیج همدلی 

اجتماعی ست.
یک نکته هم اضافــه کنم که حفظ 
همدلی در فضایی کــه از تخریب و 
انباشته می شــود، دشوار  کشمکش 
اســت. متأســفانه ما در حرکت های 
دادخواهانه با قطبی کردن های همراه 
با تخریب هم روبــه رو بوده ایم. البته 
من طــرح نظرهای متفاوت در حوزه 
دادخواهی را مثبت و مهم می دانم اما 
مسأله حفظ حرمت و همدلی با وجود 
اختالف نظرهاست. برخورد سازنده با 
اختالف نظرها برای تعمیق گفتمان 

دادخواهی و آسیب شناسی آن است.

این  از  بیــرون  که  نکتــه ای  یک 
قلدری  با یک  سوال هاست: شــما 
تن  دادخواهی شما  به  که  مواجهید 
نمی دهد و پاســخ شما را نمی دهد. 
بعد کسانی می خواهند با او مذاکره 
کنند و بر اساس یک سری امتیازهای 
اقتصادی به نتایجی برسند. حاال یک 
در  بیاید  است  ممکن  دیگری  قلدر 
این  بگیرد.  موضعی  از شما  حمایت 
موقعیت را چگونه می شــود پیش 

برد؟ یعنی ممکن است دادخواه فکر 
بکند که بــدون حمایت این قلدر از 
راه رســیده، نمی تواند در برابر این 
هیوالیی که روبه رویش ایســتاده، 

کاری از پیش ببرد. چه باید بکند؟ 
 بــه نظرم در چنین موقعیتی باید به 
اساس و بنیان دادخواهی که حقیقت 
و عدالت است، بازگشت و بر آن مبنا 
تصمیم گرفت؛ همراهان خود را نیز 
بر مبنای تعهدشــان بــه این اصول 
انتخاب کرد. از دید من بهتر است که 
با هیچ کدام از این قلدرها کنار نیاییم 
چرا که معضل در خود قلدری ســت: 
ساختارهای قدرتی که به حقوق فردی 
و اجتماعی انسان ها متعهد نیستند و 
معیارهای دوگانه دارند. مسأله اینجا نه 
برنده شدن در یک دعوا که ایستادگی 
بر حق اســت. درست اســت که در 
چنین موقعیت هایی که شــما مثال 
زدید، این موضع باعث می شود صدای 
شــما کمتر شنیده شود و از بسیاری 
از معادالت و صحنه ها حذف شــوید 
)گفتمــان غالبی که از ســوی این 
می شود،  ساخته  قدرت  ساختارهای 
به  صورت دائم ســعی می کند شما را 
پس بزند و حذفتــان کند(، اما برای 
من به  شخصه در چنین موقعیتی کم 
صدا بودن ارزش دارد به اینکه صدای 
من از ســوی نهادهایی که در نهایت 
هیچ هم جنسی ای با خواسته های من 

ندارند، مصادره شود. 

برگردیم به دادخواهی برای هواپیمای 
اوکراینی. در رونــد دادخواهی این 
فاجعه، در یک برهه  شــرکت های 
از  هواپیمایی خطاب قرار گرفتند و 
وقتی وضعیت  تا  آنان خواسته شد 
از آسمان  این پرونده روشن نشده، 
برهه،  این  نکنید. در  ایران استفاده 
گروهی ســعی کرد خوانش خودش 
را روی این موضوع سوار کند. آنان 
گفتند شما خواسته  اید آسمان ایران 
تحریم شود یا آسمان ایران منطقه 
پرواز ممنوع اعالم شــود و اگر هم 
این را نگفته اید حتما به آن می رسید 
و این مقدمه کار اســت. یعنی یک 
نیت خوانی هم انجام شد. در چنین 

موقعیتی چه می شد کرد؟  

آن کشــمکش ها را به یاد دارم. دوره  
بسیار بغرنج و تلخی بود، توأم با فشار 
ســنگین بر خانواده هــا و همراهان 
دادخواهــی. فضای قطبی مخربی در 
شبکه های مجازی ایجاد شد که البته 
متأســفانه تا حدی هم ویژگی بحث 
در این شبکه هاســت. بحث که داغ 
می شود لشکر مجازی از دو سو به هم 
می تازند. وقاحت و لجن، فضا را اشباع 
می کند و آنچه از میان می رود حرمت 

است و امکان گفت وگو. 
اجــازه بدهید از ایــن نمونه به یک 
الگوی کلی برسیم که تبدیل عرصه 
دادخواهی به میدان جنگ نیابتی ست. 
در چنین میدانی، آن طناب کشــی 
که میان مواضع سیاســی گوناگون 
در جریان اســت یــا نهادهایی که از 
جریان های قدرت تغذیه می شــوند، 
به عرصه دادخواهی منتقل می شود. 
اولویت های دادخواهی که -به نظر من- 
حقیقت و عدالت هستند، در دام این 
کشمکش قدرت به حاشیه می افتند. 
این شرایط مخربی ست که می تواند 
حرکت دادخواهانه را دچار اســتحاله 
کند و به ابزاری در رقابت قدرت بدل 
کند. این هم از چالش هایی ست که به 
نظرم حرکت هــای دادخواهانه با آن 

روبه رو هستند.  

در نهایــت قطبی شــدن فضا چه 
ضربه ای می تواند به مفهوم دادخواهی 

بزند؟
مهار  برای  دادخواهی حرکتی ســت 
زورگویــی ســاختار قــدرت، برای 
وادار کردنــش به مســئولیت پذیری 
و پاســخگویی، حرکتــی در جهت 
توانمندی جامعه مدنی و شهروندان. 
نقد درون گفتمانی این حرکت بسیار 
هم خوب است و می تواند این جریان 
را به پیــش ببرد اما زمانی که قطبی 
شــدن به تخریب تنه بزنــد، باعث 
می شــود این جریان از درون پژمرده 
شــود. این هم خیلی ســاده به  نفع 

ساختار قدرت است.

رضا حاجی حسینی
منبع: رادیو زمانه
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بازرگان نخست وزير حكومت انقالبي
مهندس بازرگان بعنوان ش���خصيت مبارزي كه 
سالها سابقه ستيز و مبارزه با رژيم دارد، و از طرفي بعنوان 
رهبر»نهضت آزادي« نماينده گروه سياسي مترقي است 
كه داراي زيربناي عقايد اسالمي است، نخست وزير 
دولت انقالبي خواهد بود، اين گفته را يكي از افراد آگاه 
مورد اعتماد روحانيت مبارز امروز صبح به خبرنگار 

سياسي اطالعات گفت:
از ديروز بعد ازظهر كه روزنامه اطالعات از جلسه 
ويژه در اقامتگاه امام خميني با حضور مهندس بازرگان 
و دكتر سحابي خبر داد، همه خبرگزاري هاي خارجي 
ضمن نقل خبر اطالعات با نزديكان امام خميني تماس 
برقرار كردند، تا از مس���ائل مورد بحث در اين جلسه 

آگاه شوند.
200 مقام عالي در معرض بازداشت

بعد از ظهر ديروز غالمرضا كيانپور وزير اس���بق 
اطالعات و جهانگردي و دادگس���تري و اس���تاندار 

آذربايجان غربي و اصفهان بازداشت شد.
همچنين كسب اطالع ش���د كه درپي بازداشت 
عبدالمجيد مجيدي، هوش���نگ نهاوندي و غالمرضا 
كيانپور سه تن از وزراي پيشين اكنون چندين پرونده 
ديگر مربوط به خالف كاريها و سوء استفاده مقامات 
پيشين دولتي در دس���ت بررسي است كه از آنجمله 
پرونده مربوط به تغذيه رايگان و س���وء استفاده هاي 
مربوط به آنست كه در آن چند وزير و گروهي ديگر از 
مقامات عالي دولتي دخالت داشته اند با طرح اين پرونده 
باحتمال قوي بازداشت شدگان بعدي افرادي در رابطه با 

اين پرونده خواهند بود و...
فرماندهان پايگاه هاي هوايي

 بايد به مردم پاسخ مناسبي بدهند
بدنب���ال ناپديد ش���دن گروه���ي از همافران 
حضرت آيت اهلل العظم���ي طالقاني طي اطالعيه اي از 
مقامات و فرماندهان پايگاه هاي هوايي كشور در همدان، 
دزفول، اصفهان و تهران خواس���ت تا در مورد ناپديد 
شدن همافران فورا براي رفع پريشاني خانواده هايشان 
و نيز جلوگيري از عصبانيت عمومي پاسخ مناسبي به 

مردم بدهند.
در اين اطالعيه همچنين به موارد زير اشاره شده 
است: از سراسر شمال خصوصا نواحي مركزي شمال 
گزارش مي دهند كه ع���ده اي فرصت طلب كه هيچ 
احساسي در مقابل نهضت و انقالب خلق ستمديده 
ايران نمي كنند به جان جنگل افتاده مثل اسالف تاراجگر 
خود بس���رعت بقطع اشجار و تصرف اراضي اطراف 

پرداخته اند.
بختيار: جمهوري اسالمي براي من مجهول است

شاپور بختيار � نخس���ت وزير � ديشب در يك 
گفتگوي راديويي بر مواضع قبلي خود پاي فش���رد و 
ضمن تاكيد به ارادتش به امام خميني، اعالم كرد درهاي 

مذاكره با ايشان همچنان باز است.
بختيار در اين گفتگو يادآور شد: ... اگر ما بخواهيم 
برگرديم به 1304 بايستي كه برويم در فاميل قاجار يك 
سلطاني بجوئيم يا به قول ايشان يك جمهوري اسالمي 

ابالغ كنيم.
جمهوري اسالمي براي من به تمام معنا مجهول 
است و تا به حال كتابي نخوانده ام و چيزي نديده ام كه 
مرا روش���ن بكند من با كمال خونسردي ولي با كمال 
قطعيت عرض مي كنم كه رژيمي كه من مايل هستم در 
اين مملكت استوار بماند، نه رژيم ديكتاتوري شاه است 
و نه چيزي شبيه به آن و نه شبيه به جمهوري است كه 

مادر بعضي از ممالك مثل ليبي يا پاكستان مي بينيم.
كسانيكه روحيه  ارتش را تضعيف كنند تعقيب مي كنيم

اخيراً مشاهده مي گردد كه اشخاصي غيرصالح 
و غير مس���ئول و بعضا مغرض در جهت تحريك و 
تضعيف روحيه پرسنل نيرو هاي مسلح شاهنشاهي 
اخبار و مقاالتي در روزنامه ها درج مي نمايند ستاد بزرگ 
ارتشتاران صريحاً به اطالع عموم مي رساند كه هركس 
در مقام تهديد يا تضعيف روحيه پرسنل نيروهاي مسلح 
شاهنشاهي برآيديا به پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي 
اهانت نمايد برابر مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش 

تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت.

اخطار دبير سنديكای روزنامه نگاران به ناشران نشريات
در پی بركناری دو خبرنگار از كار، سنديكاِی تازه تاسيس 
روزنامه نگاران ايران شانزدهم بهمن ماه 1341 اخطاركرد كه در 
برابر اخراج بدون دليل روزنامه نگار می ايستد و اگرهم دليل 
اخراج موّجه باش���د ناشر  يا مدير نشريه و رسانه مربوط بايد 
برحسب سوابق كار به روزنامه نگار اخراجی غرامت بپردازد كه 
اين غرامت نمی تواند برای هرسال كاركرد كمتر از معادل سه 
ماه آخرين دستمزد باشد. سنديكا مشاور قضايی )وكيل( خودرا 
برای طرح شكايت ازجانب هر ژورناليست اخراجی به مراجع 
ذيصالح خواهد فرستاد.دبير وقت سنديكا همان روز اعالم 
كرده بود كه سنديكا برای روزنامه نگاراِن » حق التحريری« كه 
بيمار يا دچار هرگونه آسيب بدنی شوند به هزينه خود دستيار و 

تايپيست خواهد گرفت تا در كارشان وقفه حاصل نشود.
3 سال حبس برای خليل ملكی

شانزدهم بهمن 1344 محاكمه خليل َمَلكی و سه تن از 
ياران او � رضا شايان، ميرحسين سرشار و علی شانسی در يك 
محكمه نظامی تهران آغاز شد. سرتيپ فرسيو مدعی العموم 
محكمه هنگام خواندن كيفرخواست، از خليل ملكی به عنوان 
رئيس جامعه سوسياليستی و يكی از نهادهای وابسته به نهضت 
ملی ايران نام بُرد و گفت كه مسلك و مرام آن جامعه ماهيت 
ضد سلطنت دارد!محكمه نظامی برغم اعتراض حقوقي، به 
كار خود ادامه داد و در پايان كار؛ ملكی را به سه سال، سرشار 
را به يك س���ال و دو متهم ديگررا هرك���دام به 18 ماه زندان 

محكوم كرد .
خودكشی فيلسوف رومي

»كاتو« فيلسوف، نويسنده، خطيب و سياستمدار نامدار 
روم پنجم فوريه سال 45 پيش از ميالد در اوتيكا شمال آفريقا 
خودكشي كرد تا شاهد ديكتاتوري سزار و مرگ جمهوري و 
حكومت انتخابي نباشد كه پدر بزرگش ضوابط و قواعد آن 
را تنظيم كرده بود.كاتو دوم در رساله خود »خرد فردي و خرد 
گروهي« نوشته است: سه عامل است كه موجب ارضاي خاطر 
يك فرد مي شود و اين سه عامل عبارتند از: جرات، صداقت 
و ساده زيس���تن.وي درهمين كتاب فساد دولتي و ارتشاء را 
بذر انحطاط  يك جامعه خوانده و نوشته است كه ترديد دارد 
دست اندركاران فساد دولتي به جامعه عالقه داشته باشند و 
پيش از ارتكاب فساد يك لحظه به سالمت كشور و آينده آن 

انديشه كنند.

خواه���ی چو خليل كعب���ه بنياد كنی

و آن را ب���ه نم���از و طاع���ت آب���اد كنی

روزی دو ه���زار بن���ده آزاد كن���ی

ب���ه زان نب���ود ك���ه خاطری ش���اد كنی
ابوسعید ابوالخیر

* چشمداشت احترام از هيچ كس نداشته باش تا 
احترامی كه به تو می گذارند شيرين تر جلوه كند.

* می توان ظرف 2 سال يك كارخانه ذوب آهن 
ساخت، ولی برای تربيت يك مدير برای اين صنعت 

بايد20 سال وقت صرف كرد. 

جواهر لعل نهرو
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ح�ل 2398     

  

بسيار حمله برنده

ظرف دم كردن چاي

خرس فلكي

دوازده ماه

مادربزرگ

پايخت انگلستان

نويسنده 
بادبادك باز

نوعي
 پارچه
 نخي

سرشت و 
فطرت

عالمت صداي (ن)

نام و نشان
قاتل رستم

گوهر سفيد
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نام مبارك 
امام دوم

ح�ل
 4911

بخشي از دست

شهرآورد

درون چيزي

بدون ترس

نت چهارم

شهري در اردبيل

از انبياء الهي

ضمير درون

خاك اكسيد آهن

پايتخت تانزانيا

 
خاشاك حلقوم

فهم

تيره و تار

جنس مذكر
سرماي

سرگشتگي بسيار شديد

مبارك

درس نگارشي

عقيم و نازا

خ

ب

ب

د

ا

چهل سال پيش در همين روز 

 تمامي مطالب از روزنامه   اطالعات    روز     دوشنبه 16 بهمن ماه 1357
)برابر با 7 ربيع االول 1399، 5 فوريه 1979( نقل شده است

اين آب 2۰ روز مهمان مردم اصفهان استـ    عکس از: محمدرضاشريفی

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- داستان »جين اوستين«- دختر كوروش بزرگ

2 - نشاني - ماندگار – سرگذشت ها، اتفاق ها
3 - بيخ ريواس - مرسوم - نوعي ظرف بسته بندي نرم

 4 – پيشـــوندي بـــه معنـــاي ضـــد و مخالف - حـــرف نفي - تيمـــي در »فرانســـه« - 
تصديق بي ادب

5 - غذا قرمز كن! - گواهي دادن - خيال و ظن
6 - شاعر ايراني نيمه دوم سده چهارم هجري – به معني دودمان نيز آمده - مادر محلي

7 - پيدا كرد - فلزي نقره اي رنگ - نام اصلي مجنون
8 - مديركل آژانس بين المللي هسته اي - سخن زير لبي - با عقيده واحد

9 – فرياد سهمناك- بيماري همه گير- شيريني سنتي »تبريز«
10 - دهان كجي - وردك - روزانه

11 - رخام- حيوان گردن دراز - تنها
12 - پسوند آلودگي - وجود- بدي - بعد از موعد

13 – حوض و خزانه حمام- واحد پول »چين«- هنري قديمي
14 - گوهر بي همتا - فلز قليايي - لباس رسمي

15- شهر نفت خيز »عراق«- اصطالحي در چاپ

 عمودي:
1 – اثري ديدني در شرق »شيراز«- 

برند البسه ورزشي
2 - در پزشـــكي هسته اي به ماده اي 
گوينـــد كه بـــا آن مي توان ســـير يك 
مـــاده را در بـــدن تعقيب كـــرد – از 

شاعران دوره صفوي – بي فرزند
3 - وارد شدن - سازنده پاي افزار - 

كشوري در امريكاي شمالي
4 - طناب - تميز كردن با آب - پاره 

كردن - گواليدن
5 - قلوب - ترس و بيم - جســـتن 

گلوله
6 - صداي فرو افتادن - جانشين - 

آلفای هندي
7 - ننگ - خون پااليي- دســـت به 

دامن شدن
8 - پاسداري، نگهداري - حيله گر - 

بيش از حد لزوم
9 – واجب و الزم- ســـدي در استان 

»آذربايجان شرقي«- قصد
 - آرام  و  آهســـته   - مبـــارز   -  10 

درخت انگور
11 - چهره - كل - دلگشا

اســـم   - آذري  ســـفيد   - گاه   -  12
محترمانـــه غيـــر از اســـم اصلي – 

بي ديني
13 – نـــام »مصلـــح« دفـــاع چپ 
اســـتان  در  شـــهری  پرســـپوليس- 

»كردستان«- ثروتمند
14 – درياچـــه طبيعـــي »اردبيل«- 
استخوان بندي و ستون سپر خودرو- 

فيلمي از »احسان عبدي پور«
15- خانـــه خـــدا- اثر ديدني شـــهر 

»بستك« هرمزگان

حل جدول ويژه شماره  6991

   افقي:
1 - اطاعت چشم بسته! - ميوه تابستاني پرطرفدار

2 - اسير نيست - دود - از روي بي ميلي و اجبار
3 – ضد »روشن«- با تربيت - آراسته 

4 - مخفيانه - خاك سرخ – خوشبو و معطر - شكلك
5 - الفباي گوش نواز - قتل عام - اشاره به دور

6 - زخمي - صوت - من و شما
7 - ماهي درياي جنوب - كليساي تاريخي »پاريس«- پريدن

8 – نصرت و مدد - نارس - دلشوره، نگراني
9 – حسرت و دريغ - ميوه كاكل دار!- نماينده

10 - كاله فرنگي - تيره شده - سراسر
11- فدراسيون جهاني شنا- شهر توريستي »تركيه«- يار پيم!

12 - خردي و كوچكي - در جنگل فراوان است - اندرون دهان – گوسفند ماده
13- زين و برگ- پول كشور »چين«- آستانه

14 - ماركي بر لپ تاپ - ساز قديمي - از حاالت ماده
15 – گريبانگير و گرفتار- ارتوپدي
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 صدای دستگاه های »بافت بلوچ« 
دوباره شنیده می شود

آرزوی مردم ايرانشهر به بار می نشیند

حمیدحاجیپور
گزارشنویس

زنـــده خواهد  بلـــوچ دوبـــاره  »بافـــت 
شـــد.« اين خبر را مســـئوالن سيستان 
و بلوچســـتانى اعالم كرده انـــد. بافت 
بلوچ كه از ســـال 87 روزهای پر فراز و 
نشـــيبى به خود ديده اكنون در آستانه 
از  بيـــش  اســـت.  دوبـــاره  بازگشـــايى 
5ميليون دالر برای خريد دستگاه های 
ريســـندگى و بافندگـــى ايـــن كارخانـــه 
قديمى هزينه شـــده و اهالى ايرانشهر 
آن  ماشـــين های  صـــدای  اميدوارنـــد 

دوباره به گوش برسد.
چنـــد هفته پيـــش رضا ميرشـــكار، 
رئيـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و 
در  بلوچســـتان  و  سيســـتان  تجـــارت 
جريان ســـفر وزير صنعـــت و  معدن و 
بازديـــد از ايـــن كارخانه چنيـــن عنوان 
كـــرده بـــود كه درحـــال حاضـــر ميزان 
اشـــتغال در اين كارخانـــه 128 نفر به 
طور مستقيم است كه با تكميل شدن 
فرآينـــد توليد، تعداد آن بـــه 450 نفر 

افزايش پيدا خواهد كرد. 
از  بيـــش  تاكنـــون  وی  گفتـــه  بـــه 
كارخانـــه  ايـــن  در  دالر  ميليـــون   5
سرمايه گذاری صورت پذيرفته كه برای 
رســـيدن به ظرفيت درنظر گرفته شده 
در افـــق اين طـــرح 167 ميليـــارد ريال 

كارخانه با 10 درصـــد توان كار مى كند. 
ســـر جمع آدم هايى كه كار مى كنند به 
200 نفر هم نمى رســـد. چند ماه است 
حقـــوق نداده انـــد و صدايمـــان هم به 
جايـــى نمى رســـد. مســـئوالن كارخانه 
مدام مى گويند وضعيت بهتر مى شود 
و هـــر از گاهـــى دســـتگاه مى خرنـــد و 
در ســـوله ها مى گذارنـــد ولـــى خبـــری 
از كار نيســـت كـــه نيســـت. تا كـــى بايد 
منتظر بمانيـــم  كه كارخانه به روزهای 

گذشته اش برگردد؟«
يكى ديگر از كارگران كه پدرش هم 
در اين كارخانه كار مى كرده، وارد بحث  
مى شـــود: »پـــدرم مى گفـــت زمانى كه 
بيش از دو هزار نفر در اين كارخانه كار 
مى كردنـــد در زندان روبه رويى 200نفر 
هـــم زندانـــى نبودند ولـــى از زمانى كه 
كارخانه آتش گرفت و ورشكســـته شد، 
آمـــار زنـــدان و كارخانه جابه جا شـــده. 
االن ما 200 كارگر داريم و زندان 2 هزار 

نفر زندانى.«
ســـاخت مجتمـــع نســـاجى بافـــت 
بلـــوچ 44 ســـال پيـــش در زمينـــى بـــه 
وسعت 150هكتار در حاشيه ايرانشهر 
كليد خورد و در نهايت پس از گذشـــت 
9ســـال ايـــن كارخانـــه به طور رســـمى 
در بخش هـــای ريســـندگى، بافندگى و 

رنگرزی شروع به كار كرد. 
در دو دهـــه فعاليت ايـــن كارخانه 

مردم ايرانشـــهر آنقدرها پـــر زور نبوده 
است.

حسين بامری 52 ســـاله بازنشسته 
كارخانه بافت بلوچ اســـت، كارخانه ای 
كـــه تـــا چنـــد ســـال پيـــش ســـری توی 
سرها داشـــت ولى حاال از آن تنها يک 
اســـم به جـــا مانـــده. او دل پـــری دارد 
از نامهربانى هايـــى كـــه در حـــق ايـــن 
كارخانـــه و كارگرهايش شـــده: »حيف، 
حيـــف، حيف به اين كارخانه كه از بين 
رفت. 20 ســـال تمام در ايـــن كارخانه 
كار كـــردم، كارخانه ای كه افتخار مردم 
ايرانشـــهر بـــود. ای كاش بشـــود برای 
زنـــده ماندنـــش كاری كـــرد. اگـــر مثل 
گذشـــته شـــروع بـــه كار كنـــد خيلى از 
ايـــن كارخانه  جوان هـــا مى تواننـــد در 
بزرگ كار كنند. تو را به خدا در روزنامه 
بنويسيد جوان های ايرانشهر بيكارند و 
چشم شـــان به راه افتادن دوباره بافت 

بلوچ است.«
او كه چند ماه پيش از آتش ســـوزی 
بازنشســـته شـــده مى گويد: »زمانى كه 
مـــن در اين كارخانه اســـتخدام شـــدم 
وضعيت خيلى خوب بود و با توجه به 
افزايش توليد، كلى پارچه و دوک های 
نخ به اســـتان تهـــران و قزوين و ســـاير 
اســـتان ها صادر مى شـــد ولـــى از اوايل 
دهـــه 80 كم كم با مشـــكل مديريتى و 
تحريـــم  روبه رو شـــد. من چند ســـالى 

دســـت رفـــت و هيچ گاه بـــه مجموعه 
بافـــت بلـــوچ بازنگشـــت. او در بخش 
ديگری هم عنـــوان مى كند: »به خاطر 
از  تعـــدادی  مســـئوليت پذيری  عـــدم 
مديـــران و نظـــارت آنهـــا، بســـياری از 
قطعـــات ژنراتور نيـــروگاه اين كارخانه 
هم بـــه ســـرقت رفته اســـت. تالشـــم 
برای برقراری ارتباط با مســـئوالن اين 
كارخانـــه كه بـــه تازگى توديع شـــده اند 
بـــرای تأييد ايـــن اتفاقات كه بســـياری 
از كارگـــران بافـــت بلـــوچ آن را تأييـــد 
مى كنند، ناموفق است.« وی مى گويد:

»ســـال 68 در بافت بلوچ استخدام 
شـــدم و 2 ســـال پيش هم بازنشســـته. 
كلنـــگ كارخانـــه ســـال 54 بـــه منظور 
بـــرای  منطقـــه  مـــردم  بـــه  كمـــک 
اشـــتغالزايى و خـــودداری از جذب در 
مشـــاغل كاذب زمين زده شد. قرار بود 
اين كارخانه بزرگترين كارخانه نساجى 
خاورميانه باشـــد و ابتـــدای فعاليتش 
هميـــن طـــور هـــم بود ولـــى بـــه مرور 
قدرت و ســـرمايه اش بـــه دليل برخى 

ناكارآمدی ها تحليل رفت.
مـــا در ايـــن كارخانه خـــط بافندگى 
ماشـــين های  حالجـــى،  خـــط   14 بـــا 
خـــط  در  دســـتگاه   983 بســـته بندی، 
ريسندگى، خط آهارزنى، چاپ و رنگ 
و... داشـــتيم و چند ســـال بعد هم دو 
سالن ديگر اضافه شد. نكته ای كه بايد 
اشاره كنم اينكه كارخانه نيروگاه برقى 
داشت با 2ژنراتور كه روزانه 5 مگاوات 
بـــرق توليـــد مى كـــرد. در بافـــت بلوچ 
انواع و اقســـام پارچه و چلوار و تترون و 
ملحفه ای و چيت و متقال و پارچه های 
ديگر توليـــد مى كرديم ولى ســـال 87 
يعنى مدت كمى پس از اينكه كارخانه 
به بخش خصوصى واگذار شـــد بافت 
بلوچ در سراشـــيبى  ورشكستگى افتاد 
و تنها دليل آن باندبازی و اســـتفاده از 
نيروهای غيرمتخصـــص و غيرمتعهد 
بود و در نهايت با آتش ســـوزی عمدی 
كه صورت گرفت كارخانه چند ســـالى 
تعطيـــل شـــد. كارخانـــه ای كـــه روزانه 
18 تـــن توليـــد داشـــت و كاركنانش در 
3شـــيفت كار مى كردند به روزی افتاد 
كه نيروهايش به 160 -150 نفر رسيد.«

ديـــن محمـــد از تالش  تعـــدادی از 
فعاالن حقوق كارگران نســـاجى برای 
احيـــای ايـــن كارخانه مى گويـــد واينكه 
تالش هـــای زيـــادی صـــورت گرفت تا 
بافت بلوچ از ماده 44 قانون اساسى كه 
همان خصوصى ســـازی است مستثنى 
شـــود و دوباره در اختيار بخش دولتى 

قرار بگيرد:
»ســـال 92 همـــراه بـــا چند نفـــر از 
همكاران بازنشســـته به تهـــران رفتيم 
و در جلســـه ای بـــا جنـــاب طيب نيـــا، 
از  نفـــر  اقتصـــاد وقـــت و چنـــد  وزيـــر 
مســـئوالن وزارت صنعـــت، معـــدن و 
تجـــارت و... موفـــق شـــديم 3 ميليارد 
و 500 ميلـــون تومان كمـــک بگيريم تا 
پرداخت  كارگـــران  حقوق عقب مانده 
شـــود و بتوانيـــم كارخانه را ســـرپا نگه 
داريـــم. همـــان ســـال بـــا كمـــک امام 
ايرانشـــهر، فرماندار و چندنفر  جمعه 
از مســـئوالن اســـتانى موفق شديم كه 
كارخانه را مستثنى از بخش خصوصى 
كنيـــم. حـــاال بـــا گذشـــت 5ســـال كـــه 
ناظر خريـــد دســـتگاه هايى در خطوط 
ريســـندگى بوده ايم از وزير و مســـئوالن 
مى خواهيـــم كـــه خط بافندگـــى را هم 
احيـــا كننـــد و كارخانـــه مثـــل دهه 60 
دوباره ســـرپا شـــود. مـــردم ايرانشـــهر 
تنهـــا خواسته شـــان باز شـــدن كارخانه 
بافـــت بلـــوچ و شـــنيده شـــدن صدای 
بافندگـــى  و  ريســـندگى  ماشـــين های 

است.«
نیل فـــروش زاده،  حســـن  مهندس 
عضو هيـــأت مديـــره انجمـــن صنايع 
كـــه زمـــان راه اندازی  ايـــران  نســـاجى 
كارخانه بافت بلوچ به عنوان كارشناس 
مدتى در اين مجتمع نساجى فعاليت 
داشته اســـت از تنها راهكار نجات اين 
كارخانـــه مى گويـــد: »مشـــابه هميـــن 
كارخانه در مصر با مشـــاركت ايرانى ها 
در زمـــان پيـــش از انقـــالب راه اندازی 

شـــد و قرار بود كارخانه بافـــت بلوچ و 
كارخانه  نســـاجى كه در مصر است در 
خاورميانه فعاليت چشمگيری داشته 
باشند ولى هر كدام بعد از مدتى دچار 
سرنوشت مشابهى شدند. سال 87 كه 
كارخانه بافت بلوچ در خط ريســـندگى 
دچار آتش سوزی شـــد اين كارخانه در 
معـــرض تعطيلى قـــرار گرفـــت. خبر 

دارم در طـــول يكى دو ســـال گذشـــته 
دســـتگاه های جديـــدی بـــرای خطوط 
ريســـندگى از كشـــور آلمـــان خريداری 
شده و مديريت قبلى به دنبال تعمير 
و تغيير سالن ها بود ولى به داليلى بين 
تيم پيشين و مالک كارخانه اختالفاتى 
وجود داشـــت و همين نبود انسجام و 
اختالف ســـليقه باعث شـــده كارخانه 

همچنان نيمه تعطيل باشد. به نظرم 
بايد اين كارخانه ارزش گذاری شـــود و 
به قيمت واقعـــى به بخش خصوصى 
بخـــش  در  مطمئنـــاً  شـــود.  فروختـــه 
خصوصـــى راندمـــان كار باالتر خواهد 
رفت و كارخانه با ظرفيت بسيار بااليى 

به فعاليتش ادامه خواهد داد.«
رضـــا  نظـــر  خواســـتم  ادامـــه  در 

ميرشـــكار، رئيـــس ســـازمان صنعت، 
معدن و تجارت سيستان و بلوچستان 
را دربـــاره آخريـــن وضعيـــت كارخانه 
بافت بلوچ بپرســـم كه وی در تماسى 
تلفنى عنـــوان كرد بـــا توجه بـــه اينكه 
شـــناختى درباره تماس گيرنده ندارد، 
جـــواب ســـؤاالت را نمى دهـــد و حتى 
در مقابل ارســـال تصويـــر معرفى نامه 
بـــه  و كارت خبرنـــگاری هـــم حاضـــر 
گفت وگو نشـــد و عنـــوان كـــرد از منبع 

ديگری به دنبال پاسخ باشم!
مردم ايرانشهر هنوز هم اميدوارند 
كه بافت بلوچ زنده شـــود و به شـــهر و 
اســـتان سيســـتان و بلوچســـتان اعتبار 
بدهـــد. آنهـــا اميدوارنـــد بافـــت بلوچ 
بـــه سرنوشـــت چيت ســـازی تهـــران و 
نســـاجى مازندران دچار نشود؛ صدای 
ماشين های ريســـندگى و بافندگى اش 
دوباره شنيده شود و پارچه هايش روانه 

بازار شود.

سنا
ای
ها:

س
عک

بازدیدمعاوننوسازیوبهرهبرداریسازمانگسترشونوسازیصنایعایرانازروندراهاندازیکارخانهبافتبلوچ

آزموناستخدامیبرایجذب۱۷۰نفرنیرویانسانیدرخطوطریسندگی

ديگر نيز سرمايه گذاری مورد نياز است.
كارخانه در كيلومتـــر 5 جاده بمپور 
است؛ تقريباً روبه روی زندان. نگهبان  
اجازه ورود بـــه كارخانـــه  را نمى دهد. 
تهيـــه  بـــرای  فرمانـــداری  طـــرف  از 
گزارش هماهنگ شـــده ولى همچنان 
اجـــازه ورود پيدا نمى كنـــم. مى گويند 
بايـــد از تهران دســـتور بيايد. تماســـم 
مى مانـــد.  بى نتيجـــه  مديرعامـــل  بـــا 
وی حتـــى جـــواب پيامک هايـــم را هم 
نمى دهد. از چند كارگری كه جلوی در 
كارخانه منتظر ماشـــين هستند درباره 
وضعيت بافت بلوچ مى پرســـم. انگار 
بنزين روی آتش ريخته ام. از وضعيت 
كارخانـــه برافروخته انـــد. يكـــى از آنها 
كه نمى توانم اســـم و مشـــخصاتش را 
بگويم،گفـــت: »چنـــد ســـال اســـت كه 
جز بخش ريســـندگى و گاهى رنگرزی، 
اســـت.  تعطيـــل  ديگـــر  بخش هـــای 

ريســـندگى بيش از دو هـــزار تن از افراد 
بومى مشـــغول به كار بودنـــد. كيفيت 
پارچه توليـــدی در كارخانه بافت بلوچ 
رضايـــت مردم ســـاير اســـتان ها را هم 
به دســـت آورده بود و در كنار نســـاجى 
مازنـــدران و چيت ســـازی تهـــران جزو 
كارخانه های ســـودآور و معروف كشور 
بود اما مشـــكالت و اتفاقـــات پيش رو 
طـــور  را  آدم  هايـــش  و  آن  سرنوشـــت 
ديگـــری رقـــم زد. واردات پارچه هـــای 
خارجـــى، گرانـــى مواد اوليـــه همچون 
پنبه، مســـتهلک شـــدن ماشـــين آالت 
ريســـندگى و بافندگـــى، تحريم، برخى 
نهايـــت  در  و  اشـــتباه  تصميمـــات 
آتش سوزی در ســـال 87 اين كارخانه 
قديمـــى را در معـــرض تعطيلى چند 
ســـال قـــرار داد. در طـــول چنـــد ســـال 
گذشـــته بـــرای احيـــای ايـــن كارخانـــه 
تالش هايى صورت گرفت ولى به گفته 

بـــودم و  سرپرســـت بخـــش رنگـــرزی 
شرايط خيلى مطلوب بود اما سال 87 
به بعد وضعيت بد و بدتر شـــد و بعد 
از بازنشســـتگى ام كارخانه آتش گرفت 
و يكسره تعطيل شـــد. مردم ايرانشهر 
اميدوار بودند دوباره شـــروع به كار كند 
ولى هربار كه خواســـت ســـرپا بايســـتد 

دوباره زمين خورد.«
اما حرف های دين محمد پاســـدار 
53 ساله يكى ديگر از بازنشستگان اين 
كارخانـــه و فعال حقوق كارگران بافت 
بلـــوچ كه زيـــر و بم مجموعه نســـاجى 
ايرانشـــهر را مى داند، شـــنيدنى است. 
او مى گويـــد كـــه از شـــهرک مســـكونى 
و كارخانـــه 412 هكتـــاری، 200 هكتـــار 
آن در ســـال 81 از ســـوی مديران وقت 
فروخته شد و در نهايت پس از شكايت 
و پيگيری، محكوم به پرداخت جريمه 
از  200هكتـــاری  زميـــن  ولـــى  شـــدند 
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بازرگان نخست وزير حكومت انقالبي
مهندس بازرگان بعنوان ش���خصيت مبارزي كه 
سالها سابقه ستيز و مبارزه با رژيم دارد، و از طرفي بعنوان 
رهبر»نهضت آزادي« نماينده گروه سياسي مترقي است 
كه داراي زيربناي عقايد اسالمي است، نخست وزير 
دولت انقالبي خواهد بود، اين گفته را يكي از افراد آگاه 
مورد اعتماد روحانيت مبارز امروز صبح به خبرنگار 

سياسي اطالعات گفت:
از ديروز بعد ازظهر كه روزنامه اطالعات از جلسه 
ويژه در اقامتگاه امام خميني با حضور مهندس بازرگان 
و دكتر سحابي خبر داد، همه خبرگزاري هاي خارجي 
ضمن نقل خبر اطالعات با نزديكان امام خميني تماس 
برقرار كردند، تا از مس���ائل مورد بحث در اين جلسه 

آگاه شوند.
200 مقام عالي در معرض بازداشت

بعد از ظهر ديروز غالمرضا كيانپور وزير اس���بق 
اطالعات و جهانگردي و دادگس���تري و اس���تاندار 

آذربايجان غربي و اصفهان بازداشت شد.
همچنين كسب اطالع ش���د كه درپي بازداشت 
عبدالمجيد مجيدي، هوش���نگ نهاوندي و غالمرضا 
كيانپور سه تن از وزراي پيشين اكنون چندين پرونده 
ديگر مربوط به خالف كاريها و سوء استفاده مقامات 
پيشين دولتي در دس���ت بررسي است كه از آنجمله 
پرونده مربوط به تغذيه رايگان و س���وء استفاده هاي 
مربوط به آنست كه در آن چند وزير و گروهي ديگر از 
مقامات عالي دولتي دخالت داشته اند با طرح اين پرونده 
باحتمال قوي بازداشت شدگان بعدي افرادي در رابطه با 

اين پرونده خواهند بود و...
فرماندهان پايگاه هاي هوايي

 بايد به مردم پاسخ مناسبي بدهند
بدنب���ال ناپديد ش���دن گروه���ي از همافران 
حضرت آيت اهلل العظم���ي طالقاني طي اطالعيه اي از 
مقامات و فرماندهان پايگاه هاي هوايي كشور در همدان، 
دزفول، اصفهان و تهران خواس���ت تا در مورد ناپديد 
شدن همافران فورا براي رفع پريشاني خانواده هايشان 
و نيز جلوگيري از عصبانيت عمومي پاسخ مناسبي به 

مردم بدهند.
در اين اطالعيه همچنين به موارد زير اشاره شده 
است: از سراسر شمال خصوصا نواحي مركزي شمال 
گزارش مي دهند كه ع���ده اي فرصت طلب كه هيچ 
احساسي در مقابل نهضت و انقالب خلق ستمديده 
ايران نمي كنند به جان جنگل افتاده مثل اسالف تاراجگر 
خود بس���رعت بقطع اشجار و تصرف اراضي اطراف 

پرداخته اند.
بختيار: جمهوري اسالمي براي من مجهول است

شاپور بختيار � نخس���ت وزير � ديشب در يك 
گفتگوي راديويي بر مواضع قبلي خود پاي فش���رد و 
ضمن تاكيد به ارادتش به امام خميني، اعالم كرد درهاي 

مذاكره با ايشان همچنان باز است.
بختيار در اين گفتگو يادآور شد: ... اگر ما بخواهيم 
برگرديم به 1304 بايستي كه برويم در فاميل قاجار يك 
سلطاني بجوئيم يا به قول ايشان يك جمهوري اسالمي 

ابالغ كنيم.
جمهوري اسالمي براي من به تمام معنا مجهول 
است و تا به حال كتابي نخوانده ام و چيزي نديده ام كه 
مرا روش���ن بكند من با كمال خونسردي ولي با كمال 
قطعيت عرض مي كنم كه رژيمي كه من مايل هستم در 
اين مملكت استوار بماند، نه رژيم ديكتاتوري شاه است 
و نه چيزي شبيه به آن و نه شبيه به جمهوري است كه 

مادر بعضي از ممالك مثل ليبي يا پاكستان مي بينيم.
كسانيكه روحيه  ارتش را تضعيف كنند تعقيب مي كنيم

اخيراً مشاهده مي گردد كه اشخاصي غيرصالح 
و غير مس���ئول و بعضا مغرض در جهت تحريك و 
تضعيف روحيه پرسنل نيرو هاي مسلح شاهنشاهي 
اخبار و مقاالتي در روزنامه ها درج مي نمايند ستاد بزرگ 
ارتشتاران صريحاً به اطالع عموم مي رساند كه هركس 
در مقام تهديد يا تضعيف روحيه پرسنل نيروهاي مسلح 
شاهنشاهي برآيديا به پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي 
اهانت نمايد برابر مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش 

تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت.

اخطار دبير سنديكای روزنامه نگاران به ناشران نشريات
در پی بركناری دو خبرنگار از كار، سنديكاِی تازه تاسيس 
روزنامه نگاران ايران شانزدهم بهمن ماه 1341 اخطاركرد كه در 
برابر اخراج بدون دليل روزنامه نگار می ايستد و اگرهم دليل 
اخراج موّجه باش���د ناشر  يا مدير نشريه و رسانه مربوط بايد 
برحسب سوابق كار به روزنامه نگار اخراجی غرامت بپردازد كه 
اين غرامت نمی تواند برای هرسال كاركرد كمتر از معادل سه 
ماه آخرين دستمزد باشد. سنديكا مشاور قضايی )وكيل( خودرا 
برای طرح شكايت ازجانب هر ژورناليست اخراجی به مراجع 
ذيصالح خواهد فرستاد.دبير وقت سنديكا همان روز اعالم 
كرده بود كه سنديكا برای روزنامه نگاراِن » حق التحريری« كه 
بيمار يا دچار هرگونه آسيب بدنی شوند به هزينه خود دستيار و 

تايپيست خواهد گرفت تا در كارشان وقفه حاصل نشود.
3 سال حبس برای خليل ملكی

شانزدهم بهمن 1344 محاكمه خليل َمَلكی و سه تن از 
ياران او � رضا شايان، ميرحسين سرشار و علی شانسی در يك 
محكمه نظامی تهران آغاز شد. سرتيپ فرسيو مدعی العموم 
محكمه هنگام خواندن كيفرخواست، از خليل ملكی به عنوان 
رئيس جامعه سوسياليستی و يكی از نهادهای وابسته به نهضت 
ملی ايران نام بُرد و گفت كه مسلك و مرام آن جامعه ماهيت 
ضد سلطنت دارد!محكمه نظامی برغم اعتراض حقوقي، به 
كار خود ادامه داد و در پايان كار؛ ملكی را به سه سال، سرشار 
را به يك س���ال و دو متهم ديگررا هرك���دام به 18 ماه زندان 

محكوم كرد .
خودكشی فيلسوف رومي

»كاتو« فيلسوف، نويسنده، خطيب و سياستمدار نامدار 
روم پنجم فوريه سال 45 پيش از ميالد در اوتيكا شمال آفريقا 
خودكشي كرد تا شاهد ديكتاتوري سزار و مرگ جمهوري و 
حكومت انتخابي نباشد كه پدر بزرگش ضوابط و قواعد آن 
را تنظيم كرده بود.كاتو دوم در رساله خود »خرد فردي و خرد 
گروهي« نوشته است: سه عامل است كه موجب ارضاي خاطر 
يك فرد مي شود و اين سه عامل عبارتند از: جرات، صداقت 
و ساده زيس���تن.وي درهمين كتاب فساد دولتي و ارتشاء را 
بذر انحطاط  يك جامعه خوانده و نوشته است كه ترديد دارد 
دست اندركاران فساد دولتي به جامعه عالقه داشته باشند و 
پيش از ارتكاب فساد يك لحظه به سالمت كشور و آينده آن 

انديشه كنند.

خواه���ی چو خليل كعب���ه بنياد كنی

و آن را ب���ه نم���از و طاع���ت آب���اد كنی

روزی دو ه���زار بن���ده آزاد كن���ی

ب���ه زان نب���ود ك���ه خاطری ش���اد كنی
ابوسعید ابوالخیر

* چشمداشت احترام از هيچ كس نداشته باش تا 
احترامی كه به تو می گذارند شيرين تر جلوه كند.

* می توان ظرف 2 سال يك كارخانه ذوب آهن 
ساخت، ولی برای تربيت يك مدير برای اين صنعت 

بايد20 سال وقت صرف كرد. 

جواهر لعل نهرو
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چهل سال پيش در همين روز 

 تمامي مطالب از روزنامه   اطالعات    روز     دوشنبه 16 بهمن ماه 1357
)برابر با 7 ربيع االول 1399، 5 فوريه 1979( نقل شده است

اين آب 2۰ روز مهمان مردم اصفهان استـ    عکس از: محمدرضاشريفی

فال 
هفته

جدول سودوکو

ایــن روزهــا بــاران در برخــی اســتان ها 
و  سیســتان  حتــی  کــرده  کــوالک 
بلوچســتان که از اول مهرماه و شــروع 
فقــط  تاکنــون  جــاری  زراعــی  ســال 
5 میلیمتــر بــارش داشــته نیــز دیــروز 
باالخره شاهد بارش باران این رحمت 
الهی بود. آخرین آمار بارش ها نشــان 
می دهــد کــه درســال زراعــی جــاری تا 
12 بهمــن ماه جاری در کل کشــور رقم 
130.1 میلیمتر بارش به ثبت رسیده و 
این در حالی اســت که بنابر آمار اعالم 
شده از ســوی ســازمان هواشناسی، در 
این بازه زمانی در ســال زراعی گذشته 
میزان بارش کل کشــور 44.3 میلیمتر 
بود که با رشــد 193.8 درصدی روبه رو 
اســت. ایــن آمــار مؤیــد ایــن اســت که 
تاکنــون بارش هــای خوبــی را درهمــه 
اســتان ها داشــتیم و این میــزان بارش 
توانسته بسیاری از سدها را سیراب کند 
تــا دغدغه بســیاری از مردم شــهرها و 
روســتاها بابت تأمیــن آب در ماه های 

گرم پیش رو رفع شود.
ë کنترل سیالب های احتمالی

اســتاندار  شــریعتی«  »غالمرضــا 
»ایــران«  بــه  بــاره  ایــن  خوزســتان در 
گذشــته  زراعــی  ســال  در  می گویــد: 
تــا  مــاه  مهــر  اول  زمانــی  بــازه  در 
در  بــارش  میانگیــن  بهمــن   12
کــه  بــود  معادل68 میلیمتــر  اســتان 
ســال  مشــابه  مــدت  در  خوشــبختانه 
 300 بــه  میــزان  ایــن  جــاری  زراعــی 
میلیمتــر افزایــش یافتــه و بــه همیــن 
جهت از مدت ها پیش طی 35 جلسه 
مدیریت بحران در اســتان برنامه های 
کنتــرل ســیالب های  بــرای  را  مدونــی 
آب هــای  جمــع آوری  و  احتمالــی 

سطحی در نظر گرفته بودیم.
وی می افزاید: در این راســتا در یک 
روزانــه  اطالعــات  مانیتورینــگ  مرکــز 
ورودی و خروجی ســدها رصــد و برای 
آن برنامه ریزی می شــد، به گونه ای که 
چند روز قبل از سیالب هفته گذشته در 
خوزستان با هدف کاهش احتمال بروز 
ســیالب اقــدام بــه رها ســازی مدیریت 
شده آب از پشت برخی سدهای استان 

مانند دز و کرخه کردیم.
اســتاندار خوزســتان تأکید می کند: 
هر چنــد آمــاده نبــودن زیرســاخت ها 
می توانــد  ســیالب ها  بــروز  مواقــع  در 
مشــکالتی را بــه وجــود بیــاورد، اما آن 
در  ســیالب  نقــش  ســکه  دیگــر  روی 
آبگیــری تاالب هــا و کنتــرل ریزگردهــا 

است.
مدیریــت  بــه  اشــاره  بــا  شــریعتی 
موفق ســیالب پــس از 12 روز بارندگی 
در خوزســتان، می گویــد: خوشــحالیم 
که اتفاقات ســیل بزرگ 20 ســال قبل 
تکرار نشد و مشکالتی نیز که در جریان 
ســیالب اخیر رخ داد بــه این دلیل بود 
کــه متأســفانه برخــی از ســیل بندهــا 
توســط کشــاورزان بــه زیــر کشــت رفته 
و غفلت هایــی در ایــن زمینــه صــورت 

گرفته بود.
ë  آب ورودی به مخازن سدهای کشور به

20 میلیارد متر مکعب رسید
در همین حال،»وحید  عسکری نژاد« 
سرپرست گروه بهره  برداری از سدهای 
کشــور نیز می گویــد: از ابتــدای مهرماه 
تــا تاریــخ 12 بهمــن ماه جــاری میزان 
آب ورودی بــه مخازن ســدهای کشــور 
بــود  مترمکعــب  میلیــارد   20 حــدود 
کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال 
آبی گذشــته بــا افزایش قابــل توجهی 
مواجــه اســت. جالب اســت بدانید در 
مدت مشابه سال آبی گذشته حدود 6 
میلیارد مترمکعب ورودی به سدهای 

کشور محقق شده بود.
ایــن  عمــده  می افزایــد:  عســکری نژاد 

افزایش  به لحاظ حجمی برای سدهای 
واقــع در حوضــه آبریــز خلیج فــارس و 

دریای عمان اتفاق افتاده است.
به گفته سرپرست گروه بهره برداری 
چنــد  و  مــاه   4 در  کشــور،  ســدهای  از 
روزی که از ســال آبی 98-97 گذشــته، 
از  خوزســتان  ســدهای  بهره منــدی 
آوردها و جریانات سطحی قابل توجه 
بــوده، به طــوری که حــدود 65 درصد 
از کل ورودی هــای کشــور در ســدهای 

خوزستان مهار و کنترل شده است.
ë  پــر شــدن حــدود 60 درصــد ظرفیت

سدهای درحال بهره برداری
می دهــد:  توضیــح  عســکری نژاد 
پاییــز  در  کــه  ســیالب هایی  در  ســدها 
نقــش  داد،  رخ   97 ســال  زمســتان  و 
و  ذخیره ســازی  مهــار،  در  مهمــی 
تنظیم آب ناشــی از جریانات ســیالبی 
حساســیت  اهمیــت،  و  کردنــد  بــازی 
و پیچیدگــی برنامه ریــزی و مدیریــت 
منابــع آب ســدها در توالــی ســال های 
خشــک و  تر بیش از پیش مــورد توجه 
 50 از  حاضــر  حــال  در  گرفــت.  قــرار 
میلیــارد مترمکعــب کل ظرفیت 178 
ســد درحال بهره برداری کشــور حدود 
30 میلیاردمترمکعــب در مخازن آب 
موجود است )60 درصد پرشدگی( که 
در مقایســه با مدت زمان مشــابه سال 
گذشــته بــا 47 درصد افزایــش مواجه 
هســتیم. از این تعداد، در حال حاضر 
31 ســد بیــش از 90 درصــد پرشــدگی 
دارد کــه برخــی از آنهــا بخصــوص در 
اســتان های غربی در حال سرریز است 
از  از طرفــی، تعــداد 95 ســد کمتــر  و 
50 درصــد پرشــدگی دارد. بــا عنایــت 
آب  منابــع  از  بهره بــرداری  اینکــه  بــه 
سدها می باید مطابق اسناد باالدستی 
تخصیــص آب و برنامه هــای مدیریت 
منابــع و مصــارف و به صــورت پایــدار 
الگوهــای  رعایــت  لــذا  پذیــرد  انجــام 
مصرف در شــرایط کم آبی و پرآبی در 
همــه بخش هــای مصرف کننــده نظیر 
غیــره  و  کشــاورزی  صنعــت،  شــرب، 

همواره مورد تأکید است.
ë محدودیت منابع آب شرب

بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
در  کــه  مناســبی  ذخیره ســازی های 
بسیاری از سدهای کشور صورت گرفته 
پیش بینی می شــود که سرجمع تأمین 
آب از سدها در سال آبی جاری نسبت 
بــه ســال آبــی گذشــته بــا محدودیــت 
کمتری صورت پذیــرد، اما باید درنظر 
از ســدهای مهــم  کــه برخــی  داشــت 
تأمین کننــده آب شــرب متأســفانه در 
حال حاضر با محدودیت جدی منابع 
مثــال،  به عنــوان  اســت.  مواجــه  آب 
شــمیل  و  مینــاب  اســتقالل  ســدهای 
و نیــان در هرمــزگان، ســد دوســتی در 
خراســان رضوی، مخــازن چاه نیمه در 
بلوچســتان، ســد درودزن  و  سیســتان 
در فــارس و ســد زاینــده رود در اســتان 
آب  منابــع  محدودیــت  بــا  اصفهــان 
مواجه اســت و بهره بــرداری از آنها به 

دقت و کنترل نیاز دارد.
وی خاطرنشــان می کنــد: با عنایت 
به اینکــه در ماه های پیــش رو احتمال 
طغیــان رودخانه ها، افزایــش تراز آب 
جریــان  افزایــش  ســدها،  دریاچــه  در 
خروجــی ســدها و جریــان در کانال هــا 
وجــود دارد، لــذا توصیــه می شــود، در 
این ارتباط آمادگی  و احتیاط های الزم 
صورت پذیرد و با حساســیت بیشتری 
توصیه هــای  و  هشــدار ها  بــه  نســبت 
ســازمان هواشناسی و مجموعه وزارت 

نیرو توجه شود.
ë  افزایــش بارش هــای اخیر نســبت به

سال آبی گذشته
مدیرعامــل  پوراحمــد«،  »علــی 
ایــالم  اســتان  شــرکت آب منطقــه ای 
هم میــزان بارش های اخیر در اســتان 
و  می کنــد  عنــوان  میلیمتــر   570 را 

  »حیــدری بریــدی«، مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی اســتان بوشــهر گفت:همزمان با چهلمین ســال 
پیروزی انقالب 62پروژه عمران روســتایی در این اســتان با 

166 میلیارد ریال اعتبار مورد بهره برداری قرار می گیرد.

  به گفته سردار»محسن کریمی«، فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی اجرای 
985 طــرح عمرانی، خدماتی و محرومیــت زدایی همزمان با دهه فجر در این 

استان آغاز شد.

  2هزار و 600 میلیارد ریال تسهیالت از سوی یکی از بانک های استان کرمان به 
منظورکمک به توسعه صادرات غیرنفتی این استان اختصاص یافت.

  »رحیم آزادی«مدیر کل مدیریت بحران فارس به کشــاورزان هشــدار داد، با 
توجه به نفوذ سامانه بارشی به استان و برودت هوا اقدامات الزم را پیشگیری از 

سرمازدگی محصوالت خود اتخاذ کنند.

  »جالل دیانسایی«مدیر پایانه مرزی آستارا از تردد یک میلیون و 1۶۴ هزار مسافر 
داخلی و خارجی از مرز زمینی این شهرستان گیالن طی 10 ماه گذشته خبر داد.

  »علــی محمــد مؤیــدی زاده«، فرمانــدار ســرخه گفــت: 54 طــرح عمرانی و 
اقتصادی با ســرمایه گذاری 390 میلیارد ریال در این شهرســتان استان سمنان 

اعتبار افتتاح شد.

  همزمــان باایــام دهه فجر120پــروژه عمرانی با حضور»عزیزاهلل شــهبازی«، 
استاندار البرز در شهرستان نظرآباد گشایش یافت.

پیدا شدن نامه ای متعلق به دوران 
محمدعلی شاه قاجار

نامــه ای خطاب به مادر محمدعلی شــاه قاجار در اصفهان 
»مســعود  صداوســیما،  خبرگــزاری  به گــزارش  شــد.  پیــدا 
کثیری«رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی اســتان اصفهان گفــت: این نامه 
سر بسته خطاب به »ام الخاقان«، دختر بزرگ امیرکبیر، زن مظفرالدین شاه و مادر 
محمدعلی شاه در یکی از خانه های قدیمی اصفهان پیدا شده است. وی افزود: 
این نامه را پیشــکار »ام الخاقان« در زمان خلع محمدعلی شــاه و مهاجرت مادر 

وی به عراق نوشته بود که هرگز این نامه به دست دختر بزرگ امیرکبیر نرسید.
به گفته رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی اســتان اصفهان، این نامه در یک 

کرباس پیچیده و سه برگه الک و مهر شده در آن قرار گرفته بود.

مرمت قلعه تاریخی کوشک فالورجان
قلعه تاریخی کوشــک روســتای »ســهرو فیروزان« شهرســتان فالورجان استان 
اصفهان مرمت می شــود. به گزارش ایرنا، »فریدون  اهلل یاری« مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه این روستا 
بیــش از 11 اثــر تاریخــی ثبت ملــی دارد، افزود: مرمــت این قلعه 900ســاله، با 
اعتباری افزون بر 3 میلیارد ریال از اواخر ماه جاری شــروع می شود و قرار است 

در زمانی کمتر از یکسال پایان یابد.

اختالل در انتقال سیلندرهای گاز به منطقه کوهستانی »کجور«
به دلیــل افزایش قیمت ها در برخی مناطق، انتقال ســیلندرهای گاز به منطقه 
کوهســتانی »کجــور« مازندران با مشــکل مواجه شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
»جعفــر احمــد پور« مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با اشــاره بــه اینکه بدهی 
پیمانکاران 1۵۴ میلیارد تومان است که همین مسأله منجر به وقفه در گازرسانی 

شده، افزود: بدهی به پیمانکاران تقریباً به روز شده و در حال پرداخت است.
وی گفــت: 10۵ روســتا در اســتان آمــاده گازرســانی اســت و بــرای اجــرای آن 

1۴8 میلیارد تومان هزینه صرف شده است.

افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان یزد
یــزد - خبرنگار »ایران« ظرفیت تولید انرژی خورشــیدی در اســتان یزد تا پایان 
امســال به 70مــگاوات می رســد. »محمــد حســن صباغــزادگان«، مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای یزد با اشاره به اینکه خوشبختانه روزهای آفتابی خوبی 
در استان داریم، گفت: در حال حاضر 7شرکت با ظرفیت تولید 58.5 مگاوات 
در حــال بهره برداری هســتند کــه پیش بینی می شــود تا پایان امســال ظرفیت 
تولید این نیروگاه ها در اســتان به 70مگاوات برسد. صباغزادگان افزود: داشتن 
330روز آفتابی در ســال موجب شــده 41شــرکت خصوصــی متقاضی احداث 
نیروگاه خورشیدی در استان یزد باشند که از این تعداد با 23شرکت با ظرفیت 

تولید 345مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق منعقد شده است.
وی با اشاره به وجود یکی از پایدارترین شبکه های برق کشور در یزد اضافه کرد:از 
مجموع 327مشترک بزرگ باالی 7مگاوات مصرف برق در کشور 8شرکت در 
اســتان یزد است. مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای یزد به دیگر دستاوردهای 
این شرکت اشاره کرد و گفت:در9ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

در زمینه تولید برق23درصد و در زمینه مصرف 12درصد رشد داشته ایم.

کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوا و بارندگی طی امروز و فردا
سازمان هواشناسی افت ۵ تا 10 درجه ای شدید دمای هوا را برای شمال کشور تا 

عرض های جنوبی طی امروز  و فردا)دوشنبه و سه شنبه( پیش بینی کرد.
به گزارش این سازمان، »احد وظیفه« مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناســی درباره وضعیت آب و هوایی چند روز آینده کشــور، گفت: در چند روز 
گذشته 2سامانه بارشی یکی از شمال غرب و دیگری از جنوب وارد کشور شده که 
بر این اســاس در اســتان های شمال غرب و جنوب با بارش باران رو به رو خواهیم 
بود. وی افزود: از امروز )دوشنبه( بارش های خوبی را در شرق بوشهر، هرمزگان، 
جنوب سیســتان و بلوچســتان و جنوب کرمان خواهیم داشــت و فردا این موج از 
این مناطق خارج می شود. مدیرکل پیش بینی وهشدار سریع سازمان هواشناسی 
اظهار داشت: موج شمالی امروز)دوشنبه( خراسان جنوبی و رضوی، بخش هایی 
از ســمنان، اصفهان و شــرق یزد را در بر می گیرد. در این روز  بارش باران شــدید 
برای نیمه شــرقی کشور پیش بینی می شود که متعاقب آن، باران با گرد و خاک، 
کاهــش دید و احتمــاالً طوفان گرد و خاک خواهد بود. برای فردا هم برای شــرق 

کشور وزش باد شدید همراه با گرد و غبار پیش بینی می شود.
ë تعطیلی مدارس چند استان

در همین حال، ســرمای شــدید هوا و یخبندان معابر در پی بارش برف و رعد و 
برق مدارس ابتدایی شهرستان طالقان در استان البرز، مدارس ابتدایی استان 
همــدان ،رودان در هرمزگان،ســراب در آذربایجــان شــرقی،اردبیل،مازندران ، 

لرستان و مدارس کهنوج در استان کرمان را دیروز به تعطیلی کشاند.

ممنوعیت ساخت و ساز در ژئو پارک »شیرز«
براســاس اعالم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لرســتان، ساخت و ساز در ژئو 
پارک »شیرز« کوهدشت ممنوع اســت. به گزارش ایسنا، »صمیمی عبدولی«، 
رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کوهدشــت با اشــاره بــه اینکه هرگونه 
دخل و تصرف در اراضی دولتی را به طور جدی دنبال می کنیم، اظهارداشــت: 

هرگونه ساخت و ساز تا فاصله ۵ کیلومتری ژئو پارک شیرز ممنوع است.
وی ادامــه داد: تاکنــون یکهــزار و 200 هکتار از اراضی ملی منطقــه »اوالد قباد« 
کوهدشــت آزاد شــده، اما امکان آزادســازی کل تصرفات در این منطقه و ســایر 
مناطــق به صورت یکجا وجود ندارد. عبدولی با اشــاره بــه اینکه باید با توجه به 
برخــی مالحظــات، بتدریج رفع تصرف انجام شــود، خاطرنشــان کــرد: جهاد 
کشــاورزی در ســال 91 دفترچــه زراعــی اراضــی شــمال کوهدشــت را در اختیار 
متصرفــان قــرار داده که ما این دفترچه ها را قبــول نداریم و کار رفع تصرفات را 
ادامــه می دهیــم. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کوهدشــت افزود: به 
خاطیــان حوزه منابع طبیعی اخطار داده می شــود که مطابــق قانون با آنها به 

طور قاطع برخورد خواهد شد.

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

اخــــــبار

افزایش 47 درصدی ذخیره آب 178 سد کشور

درخواســت  از  ســال   1.5 گذشــت  بــا 
ضمانــت نامــه خریــد بــرق 4 نیــروگاه 
25 مگاواتی مازندران با ســرمایه گذاری 
کانادایــی،  شــرکت  دالری  72 میلیــون 
آغــاز فعالیت این واحدهــای نیروگاهی 
در انتظار صدور ضمانت خرید شــورای 
اقتصاد اســت. به گزارش ایرنا، در حالی 
شورای اقتصاد با وجود پیگیری مدیران 
اســتانی 1.5 ســال به دلیل نامعلومی از 
صــدور مجوز ضمانت نامــه خرید برای 

ایــن ســرمایه گذار خارجــی شــانه خالی 
می کنــد کــه مازنــدران به دلیــل پذیرش 
20 میلیونی مســافر در ســال بخصوص 
در تابســتان در اوج مصــرف بــا کمبــود 
اســت.  مواجــه  بــرق  مگاواتــی  یکهــزار 
عالوه برآن بنا به اظهار برخی مسئوالن 
اســتانی تأخیــر در صــدور ضمانت نامه 
خرید از ســوی شــورای اقتصاد و دارایی 
باعث شــد تــا ایــن ســرمایه گذار 6 طرح 
دیگــر نیروگاهــی را دراین خطه شــمال 

کشــور تعلیق کند. »مفیــد غالمی راد«، 
دبیرکارگروه اقتصاد مقاومتی مازندران 
در نشســت شــورای برنامه ریزی اســتان 
گفــت: در حال حاضــر این 4 نیــروگاه با 
بیــش از 90 درصد پیشــرفت در دســت 
امســال  پایــان  تــا  و  دارد  قــرار  ســاخت 
مطابق بــا برنامــه اقتصــاد مقاومتی به 

بهره برداری می رسد.
ســرمایه گذار  کــرد:  اضافــه  راد  غالمــی 
بــرای  کانادایــی(  )شــرکت  خارجــی 

بهره بــرداری از ایــن واحــد نیروگاهــی در 
بخــش فــروش بــرق بــه دولــت نیــاز بــه 
ضمانت نامه خرید دارد که باید از ســوی 
شــورای اقتصــاد صــادر شــود. با گذشــت 
1.5 ســال از درخواســت مرکــز خدمــات 
سرمایه گذاری خارجی مازندران از شورای 
اقتصاد برای صدور ضمانت نامه، تاکنون 
این شــورا مصوبــه ای برای تأییــد این کار 
نداشــت و تا حدودی تکمیل این نیروگاه 

معطل ماند.

شروع ساخت 4 نیروگاه برق مازندران در انتظار ضمانت نامه شورای اقتصاد

سرپرست گروه بهره  برداری از سدهای کشور: تا 12 بهمن ماه، 30میلیارد متر مکعب از کل ظرفیت 50 
میلیاردی سدها پر شد
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میــزان  ایــن  خوشــبختانه  می گویــد: 
بــارش نســبت بــه ســال آبــی گذشــته 
بــه  اکنــون  بــوده  میلیمتــر   87 کــه 
570 میلیمتــر افزایــش یافتــه کــه این 

آمار خوب و چشمگیر است.
ë  مترمکعــب میلیــون  هدررفــت300 

آب های سطحی
وی درباره جمع آوری روان آب های 
می افزایــد:  اخیــر،  بارندگــی  از  ناشــی 
متأســفانه در بارندگی چند روز گذشته 
300 میلیون مترمکعب آب را ازدست 
ســدهای  اگــر  کــه  حالــی  در  دادیــم. 
دردســت ســاخت را کــه بــه دالیلی به 
دراختیــار  نرســیده اند  بهره بــرداری 
ازهدررفــت  می توانســتیم  داشــتیم 
جلوگیــری  ســطحی  آب  همــه  ایــن 
کنیــم. ازطرفی، 4 ســد مخزنی اســتان 
»ســد  »دویــرج«،  »کنگیــر«،  ازجملــه 
ایالم« و»ســیمره« هم دراین بارش ها 
اســت  حالــی  در  ایــن  ســرریزکردند؛ 
کــه مخــزن آنهــا ظرفیــت جمــع آوری 

آب های بیشتر را نداشتند.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
حجــم  بیشــترین  ایــالم  اســتان 

جمع آوری شــده آب را در ســد سیمره 
عنــوان می کند و اظهار می دارد: حجم 
متــر  میلیــارد   2 بــه  ســد  ایــن  کنونــی 

مکعب رسیده و پرآب شده است.
ë تکمیل نشدن ساخت 3 سد مخزنی

پوراحمد خاطرنشــان می کند: تنها 
راه جمع آوری آب های ســطحی ناشی 
از این بارش ها ساخت سدهای مخزنی 
اســت. درحال حاضر در اســتان 3 سد 
مخزنی به نام های »سیکان«، »میمه« 
داریــم  اجــرا  دســت  در  را  »گالن«  و 
کــه به دلیــل کمبــود اعتبار نتوانســتیم 
تاکنون آنهــا را به مرحلــه بهره برداری 
برســانیم. به گفته مدیرعامل شــرکت 
آب منطقــه ای اســتان ایــالم، روی هــر 
رودخانــه ای کــه ســد مخزنــی ســاخته 
شده باشــد، روان آب های آن رودخانه 
را بــا وجــود ســد جمــع آوری می کنیم، 
امــا رودخانه ای که این ســد را نداشــته 
باشــد، کــه بــه اصطــالح بــه ســدهای 
»انحرافــی« معروفنــد، روان آب آن را 
از دســت می دهیم، زیرا پشت سدهای 
انحرافی آب جمع نمی شــود و بیشــتر 
برای مصارف کشــاورزی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
ë سدهای مخزنی مانع خسارات شد

وی همچنین ایــن مطلب را یادآور 
اســتان  مخزنــی  ســد   4 کــه  می شــود 
بخصوص ســد مخزنــی »دویــرج« در 
بارندگی هــای چند روز گذشــته بخوبی 

مانع خسارات شــد، زیرا اگر این سدها 
نبود خســارات سنگینی می توانست به 
مناطــق پاییــن دســت از جمله بخش 
آن  اطــراف  روســتاهای  و  »موســیان« 
وارد شــود و حتــی تخریب هــای زیادی 

نیز به بار آورد.

ایــن روزهــا بــاران در برخــی اســتان ها 
و  سیســتان  حتــی  کــرده  کــوالک 
بلوچســتان که از اول مهرماه و شــروع 
فقــط  تاکنــون  جــاری  زراعــی  ســال 
5 میلیمتــر بــارش داشــته نیــز دیــروز 
باالخره شاهد بارش باران این رحمت 
الهی بود. آخرین آمار بارش ها نشــان 
می دهــد کــه درســال زراعــی جــاری تا 
12 بهمــن ماه جاری در کل کشــور رقم 
130.1 میلیمتر بارش به ثبت رسیده و 
این در حالی اســت که بنابر آمار اعالم 
شده از ســوی ســازمان هواشناسی، در 
این بازه زمانی در ســال زراعی گذشته 
میزان بارش کل کشــور 44.3 میلیمتر 
بود که با رشــد 193.8 درصدی روبه رو 
اســت. ایــن آمــار مؤیــد ایــن اســت که 
تاکنــون بارش هــای خوبــی را درهمــه 
اســتان ها داشــتیم و این میــزان بارش 
توانسته بسیاری از سدها را سیراب کند 
تــا دغدغه بســیاری از مردم شــهرها و 
روســتاها بابت تأمیــن آب در ماه های 

گرم پیش رو رفع شود.
ë کنترل سیالب های احتمالی

اســتاندار  شــریعتی«  »غالمرضــا 
»ایــران«  بــه  بــاره  ایــن  خوزســتان در 
گذشــته  زراعــی  ســال  در  می گویــد: 
تــا  مــاه  مهــر  اول  زمانــی  بــازه  در 
در  بــارش  میانگیــن  بهمــن   12
کــه  بــود  معادل68 میلیمتــر  اســتان 
ســال  مشــابه  مــدت  در  خوشــبختانه 
 300 بــه  میــزان  ایــن  جــاری  زراعــی 
میلیمتــر افزایــش یافتــه و بــه همیــن 
جهت از مدت ها پیش طی 35 جلسه 
مدیریت بحران در اســتان برنامه های 
کنتــرل ســیالب های  بــرای  را  مدونــی 
آب هــای  جمــع آوری  و  احتمالــی 

سطحی در نظر گرفته بودیم.
وی می افزاید: در این راســتا در یک 
روزانــه  اطالعــات  مانیتورینــگ  مرکــز 
ورودی و خروجی ســدها رصــد و برای 
آن برنامه ریزی می شــد، به گونه ای که 
چند روز قبل از سیالب هفته گذشته در 
خوزستان با هدف کاهش احتمال بروز 
ســیالب اقــدام بــه رها ســازی مدیریت 
شده آب از پشت برخی سدهای استان 

مانند دز و کرخه کردیم.
اســتاندار خوزســتان تأکید می کند: 
هر چنــد آمــاده نبــودن زیرســاخت ها 
می توانــد  ســیالب ها  بــروز  مواقــع  در 
مشــکالتی را بــه وجــود بیــاورد، اما آن 
در  ســیالب  نقــش  ســکه  دیگــر  روی 
آبگیــری تاالب هــا و کنتــرل ریزگردهــا 

است.
مدیریــت  بــه  اشــاره  بــا  شــریعتی 
موفق ســیالب پــس از 12 روز بارندگی 
در خوزســتان، می گویــد: خوشــحالیم 
که اتفاقات ســیل بزرگ 20 ســال قبل 
تکرار نشد و مشکالتی نیز که در جریان 
ســیالب اخیر رخ داد بــه این دلیل بود 
کــه متأســفانه برخــی از ســیل بندهــا 
توســط کشــاورزان بــه زیــر کشــت رفته 
و غفلت هایــی در ایــن زمینــه صــورت 

گرفته بود.
ë  آب ورودی به مخازن سدهای کشور به

20 میلیارد متر مکعب رسید
در همین حال،»وحید  عسکری نژاد« 
سرپرست گروه بهره  برداری از سدهای 
کشــور نیز می گویــد: از ابتــدای مهرماه 
تــا تاریــخ 12 بهمــن ماه جــاری میزان 
آب ورودی بــه مخازن ســدهای کشــور 
بــود  مترمکعــب  میلیــارد   20 حــدود 
کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال 
آبی گذشــته بــا افزایش قابــل توجهی 
مواجــه اســت. جالب اســت بدانید در 
مدت مشابه سال آبی گذشته حدود 6 
میلیارد مترمکعب ورودی به سدهای 

کشور محقق شده بود.
ایــن  عمــده  می افزایــد:  عســکری نژاد 

افزایش  به لحاظ حجمی برای سدهای 
واقــع در حوضــه آبریــز خلیج فــارس و 

دریای عمان اتفاق افتاده است.
به گفته سرپرست گروه بهره برداری 
چنــد  و  مــاه   4 در  کشــور،  ســدهای  از 
روزی که از ســال آبی 98-97 گذشــته، 
از  خوزســتان  ســدهای  بهره منــدی 
آوردها و جریانات سطحی قابل توجه 
بــوده، به طــوری که حــدود 65 درصد 
از کل ورودی هــای کشــور در ســدهای 

خوزستان مهار و کنترل شده است.
ë  پــر شــدن حــدود 60 درصــد ظرفیت

سدهای درحال بهره برداری
می دهــد:  توضیــح  عســکری نژاد 
پاییــز  در  کــه  ســیالب هایی  در  ســدها 
نقــش  داد،  رخ   97 ســال  زمســتان  و 
و  ذخیره ســازی  مهــار،  در  مهمــی 
تنظیم آب ناشــی از جریانات ســیالبی 
حساســیت  اهمیــت،  و  کردنــد  بــازی 
و پیچیدگــی برنامه ریــزی و مدیریــت 
منابــع آب ســدها در توالــی ســال های 
خشــک و  تر بیش از پیش مــورد توجه 
 50 از  حاضــر  حــال  در  گرفــت.  قــرار 
میلیــارد مترمکعــب کل ظرفیت 178 
ســد درحال بهره برداری کشــور حدود 
30 میلیاردمترمکعــب در مخازن آب 
موجود است )60 درصد پرشدگی( که 
در مقایســه با مدت زمان مشــابه سال 
گذشــته بــا 47 درصد افزایــش مواجه 
هســتیم. از این تعداد، در حال حاضر 
31 ســد بیــش از 90 درصــد پرشــدگی 
دارد کــه برخــی از آنهــا بخصــوص در 
اســتان های غربی در حال سرریز است 
از  از طرفــی، تعــداد 95 ســد کمتــر  و 
50 درصــد پرشــدگی دارد. بــا عنایــت 
آب  منابــع  از  بهره بــرداری  اینکــه  بــه 
سدها می باید مطابق اسناد باالدستی 
تخصیــص آب و برنامه هــای مدیریت 
منابــع و مصــارف و به صــورت پایــدار 
الگوهــای  رعایــت  لــذا  پذیــرد  انجــام 
مصرف در شــرایط کم آبی و پرآبی در 
همــه بخش هــای مصرف کننــده نظیر 
غیــره  و  کشــاورزی  صنعــت،  شــرب، 

همواره مورد تأکید است.
ë محدودیت منابع آب شرب

بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
در  کــه  مناســبی  ذخیره ســازی های 
بسیاری از سدهای کشور صورت گرفته 
پیش بینی می شــود که سرجمع تأمین 
آب از سدها در سال آبی جاری نسبت 
بــه ســال آبــی گذشــته بــا محدودیــت 
کمتری صورت پذیــرد، اما باید درنظر 
از ســدهای مهــم  کــه برخــی  داشــت 
تأمین کننــده آب شــرب متأســفانه در 
حال حاضر با محدودیت جدی منابع 
مثــال،  به عنــوان  اســت.  مواجــه  آب 
شــمیل  و  مینــاب  اســتقالل  ســدهای 
و نیــان در هرمــزگان، ســد دوســتی در 
خراســان رضوی، مخــازن چاه نیمه در 
بلوچســتان، ســد درودزن  و  سیســتان 
در فــارس و ســد زاینــده رود در اســتان 
آب  منابــع  محدودیــت  بــا  اصفهــان 
مواجه اســت و بهره بــرداری از آنها به 

دقت و کنترل نیاز دارد.
وی خاطرنشــان می کنــد: با عنایت 
به اینکــه در ماه های پیــش رو احتمال 
طغیــان رودخانه ها، افزایــش تراز آب 
جریــان  افزایــش  ســدها،  دریاچــه  در 
خروجــی ســدها و جریــان در کانال هــا 
وجــود دارد، لــذا توصیــه می شــود، در 
این ارتباط آمادگی  و احتیاط های الزم 
صورت پذیرد و با حساســیت بیشتری 
توصیه هــای  و  هشــدار ها  بــه  نســبت 
ســازمان هواشناسی و مجموعه وزارت 

نیرو توجه شود.
ë  افزایــش بارش هــای اخیر نســبت به

سال آبی گذشته
مدیرعامــل  پوراحمــد«،  »علــی 
ایــالم  اســتان  شــرکت آب منطقــه ای 
هم میــزان بارش های اخیر در اســتان 
و  می کنــد  عنــوان  میلیمتــر   570 را 

  »حیــدری بریــدی«، مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی اســتان بوشــهر گفت:همزمان با چهلمین ســال 
پیروزی انقالب 62پروژه عمران روســتایی در این اســتان با 

166 میلیارد ریال اعتبار مورد بهره برداری قرار می گیرد.

  به گفته سردار»محسن کریمی«، فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی اجرای 
985 طــرح عمرانی، خدماتی و محرومیــت زدایی همزمان با دهه فجر در این 

استان آغاز شد.

  2هزار و 600 میلیارد ریال تسهیالت از سوی یکی از بانک های استان کرمان به 
منظورکمک به توسعه صادرات غیرنفتی این استان اختصاص یافت.

  »رحیم آزادی«مدیر کل مدیریت بحران فارس به کشــاورزان هشــدار داد، با 
توجه به نفوذ سامانه بارشی به استان و برودت هوا اقدامات الزم را پیشگیری از 

سرمازدگی محصوالت خود اتخاذ کنند.

  »جالل دیانسایی«مدیر پایانه مرزی آستارا از تردد یک میلیون و 1۶۴ هزار مسافر 
داخلی و خارجی از مرز زمینی این شهرستان گیالن طی 10 ماه گذشته خبر داد.

  »علــی محمــد مؤیــدی زاده«، فرمانــدار ســرخه گفــت: 54 طــرح عمرانی و 
اقتصادی با ســرمایه گذاری 390 میلیارد ریال در این شهرســتان استان سمنان 

اعتبار افتتاح شد.

  همزمــان باایــام دهه فجر120پــروژه عمرانی با حضور»عزیزاهلل شــهبازی«، 
استاندار البرز در شهرستان نظرآباد گشایش یافت.

پیدا شدن نامه ای متعلق به دوران 
محمدعلی شاه قاجار

نامــه ای خطاب به مادر محمدعلی شــاه قاجار در اصفهان 
»مســعود  صداوســیما،  خبرگــزاری  به گــزارش  شــد.  پیــدا 
کثیری«رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی اســتان اصفهان گفــت: این نامه 
سر بسته خطاب به »ام الخاقان«، دختر بزرگ امیرکبیر، زن مظفرالدین شاه و مادر 
محمدعلی شاه در یکی از خانه های قدیمی اصفهان پیدا شده است. وی افزود: 
این نامه را پیشــکار »ام الخاقان« در زمان خلع محمدعلی شــاه و مهاجرت مادر 

وی به عراق نوشته بود که هرگز این نامه به دست دختر بزرگ امیرکبیر نرسید.
به گفته رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی اســتان اصفهان، این نامه در یک 

کرباس پیچیده و سه برگه الک و مهر شده در آن قرار گرفته بود.

مرمت قلعه تاریخی کوشک فالورجان
قلعه تاریخی کوشــک روســتای »ســهرو فیروزان« شهرســتان فالورجان استان 
اصفهان مرمت می شــود. به گزارش ایرنا، »فریدون  اهلل یاری« مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه این روستا 
بیــش از 11 اثــر تاریخــی ثبت ملــی دارد، افزود: مرمــت این قلعه 900ســاله، با 
اعتباری افزون بر 3 میلیارد ریال از اواخر ماه جاری شــروع می شود و قرار است 

در زمانی کمتر از یکسال پایان یابد.

اختالل در انتقال سیلندرهای گاز به منطقه کوهستانی »کجور«
به دلیــل افزایش قیمت ها در برخی مناطق، انتقال ســیلندرهای گاز به منطقه 
کوهســتانی »کجــور« مازندران با مشــکل مواجه شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
»جعفــر احمــد پور« مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با اشــاره بــه اینکه بدهی 
پیمانکاران 1۵۴ میلیارد تومان است که همین مسأله منجر به وقفه در گازرسانی 

شده، افزود: بدهی به پیمانکاران تقریباً به روز شده و در حال پرداخت است.
وی گفــت: 10۵ روســتا در اســتان آمــاده گازرســانی اســت و بــرای اجــرای آن 

1۴8 میلیارد تومان هزینه صرف شده است.

افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان یزد
یــزد - خبرنگار »ایران« ظرفیت تولید انرژی خورشــیدی در اســتان یزد تا پایان 
امســال به 70مــگاوات می رســد. »محمــد حســن صباغــزادگان«، مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای یزد با اشاره به اینکه خوشبختانه روزهای آفتابی خوبی 
در استان داریم، گفت: در حال حاضر 7شرکت با ظرفیت تولید 58.5 مگاوات 
در حــال بهره برداری هســتند کــه پیش بینی می شــود تا پایان امســال ظرفیت 
تولید این نیروگاه ها در اســتان به 70مگاوات برسد. صباغزادگان افزود: داشتن 
330روز آفتابی در ســال موجب شــده 41شــرکت خصوصــی متقاضی احداث 
نیروگاه خورشیدی در استان یزد باشند که از این تعداد با 23شرکت با ظرفیت 

تولید 345مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق منعقد شده است.
وی با اشاره به وجود یکی از پایدارترین شبکه های برق کشور در یزد اضافه کرد:از 
مجموع 327مشترک بزرگ باالی 7مگاوات مصرف برق در کشور 8شرکت در 
اســتان یزد است. مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای یزد به دیگر دستاوردهای 
این شرکت اشاره کرد و گفت:در9ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

در زمینه تولید برق23درصد و در زمینه مصرف 12درصد رشد داشته ایم.

کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوا و بارندگی طی امروز و فردا
سازمان هواشناسی افت ۵ تا 10 درجه ای شدید دمای هوا را برای شمال کشور تا 

عرض های جنوبی طی امروز  و فردا)دوشنبه و سه شنبه( پیش بینی کرد.
به گزارش این سازمان، »احد وظیفه« مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناســی درباره وضعیت آب و هوایی چند روز آینده کشــور، گفت: در چند روز 
گذشته 2سامانه بارشی یکی از شمال غرب و دیگری از جنوب وارد کشور شده که 
بر این اســاس در اســتان های شمال غرب و جنوب با بارش باران رو به رو خواهیم 
بود. وی افزود: از امروز )دوشنبه( بارش های خوبی را در شرق بوشهر، هرمزگان، 
جنوب سیســتان و بلوچســتان و جنوب کرمان خواهیم داشــت و فردا این موج از 
این مناطق خارج می شود. مدیرکل پیش بینی وهشدار سریع سازمان هواشناسی 
اظهار داشت: موج شمالی امروز)دوشنبه( خراسان جنوبی و رضوی، بخش هایی 
از ســمنان، اصفهان و شــرق یزد را در بر می گیرد. در این روز  بارش باران شــدید 
برای نیمه شــرقی کشور پیش بینی می شود که متعاقب آن، باران با گرد و خاک، 
کاهــش دید و احتمــاالً طوفان گرد و خاک خواهد بود. برای فردا هم برای شــرق 

کشور وزش باد شدید همراه با گرد و غبار پیش بینی می شود.
ë تعطیلی مدارس چند استان

در همین حال، ســرمای شــدید هوا و یخبندان معابر در پی بارش برف و رعد و 
برق مدارس ابتدایی شهرستان طالقان در استان البرز، مدارس ابتدایی استان 
همــدان ،رودان در هرمزگان،ســراب در آذربایجــان شــرقی،اردبیل،مازندران ، 

لرستان و مدارس کهنوج در استان کرمان را دیروز به تعطیلی کشاند.

ممنوعیت ساخت و ساز در ژئو پارک »شیرز«
براســاس اعالم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لرســتان، ساخت و ساز در ژئو 
پارک »شیرز« کوهدشت ممنوع اســت. به گزارش ایسنا، »صمیمی عبدولی«، 
رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کوهدشــت با اشــاره بــه اینکه هرگونه 
دخل و تصرف در اراضی دولتی را به طور جدی دنبال می کنیم، اظهارداشــت: 

هرگونه ساخت و ساز تا فاصله ۵ کیلومتری ژئو پارک شیرز ممنوع است.
وی ادامــه داد: تاکنــون یکهــزار و 200 هکتار از اراضی ملی منطقــه »اوالد قباد« 
کوهدشــت آزاد شــده، اما امکان آزادســازی کل تصرفات در این منطقه و ســایر 
مناطــق به صورت یکجا وجود ندارد. عبدولی با اشــاره بــه اینکه باید با توجه به 
برخــی مالحظــات، بتدریج رفع تصرف انجام شــود، خاطرنشــان کــرد: جهاد 
کشــاورزی در ســال 91 دفترچــه زراعــی اراضــی شــمال کوهدشــت را در اختیار 
متصرفــان قــرار داده که ما این دفترچه ها را قبــول نداریم و کار رفع تصرفات را 
ادامــه می دهیــم. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کوهدشــت افزود: به 
خاطیــان حوزه منابع طبیعی اخطار داده می شــود که مطابــق قانون با آنها به 

طور قاطع برخورد خواهد شد.
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افزایش 47 درصدی ذخیره آب 178 سد کشور

درخواســت  از  ســال   1.5 گذشــت  بــا 
ضمانــت نامــه خریــد بــرق 4 نیــروگاه 
25 مگاواتی مازندران با ســرمایه گذاری 
کانادایــی،  شــرکت  دالری  72 میلیــون 
آغــاز فعالیت این واحدهــای نیروگاهی 
در انتظار صدور ضمانت خرید شــورای 
اقتصاد اســت. به گزارش ایرنا، در حالی 
شورای اقتصاد با وجود پیگیری مدیران 
اســتانی 1.5 ســال به دلیل نامعلومی از 
صــدور مجوز ضمانت نامــه خرید برای 

ایــن ســرمایه گذار خارجــی شــانه خالی 
می کنــد کــه مازنــدران به دلیــل پذیرش 
20 میلیونی مســافر در ســال بخصوص 
در تابســتان در اوج مصــرف بــا کمبــود 
اســت.  مواجــه  بــرق  مگاواتــی  یکهــزار 
عالوه برآن بنا به اظهار برخی مسئوالن 
اســتانی تأخیــر در صــدور ضمانت نامه 
خرید از ســوی شــورای اقتصاد و دارایی 
باعث شــد تــا ایــن ســرمایه گذار 6 طرح 
دیگــر نیروگاهــی را دراین خطه شــمال 

کشــور تعلیق کند. »مفیــد غالمی راد«، 
دبیرکارگروه اقتصاد مقاومتی مازندران 
در نشســت شــورای برنامه ریزی اســتان 
گفــت: در حال حاضــر این 4 نیــروگاه با 
بیــش از 90 درصد پیشــرفت در دســت 
امســال  پایــان  تــا  و  دارد  قــرار  ســاخت 
مطابق بــا برنامــه اقتصــاد مقاومتی به 

بهره برداری می رسد.
ســرمایه گذار  کــرد:  اضافــه  راد  غالمــی 
بــرای  کانادایــی(  )شــرکت  خارجــی 

بهره بــرداری از ایــن واحــد نیروگاهــی در 
بخــش فــروش بــرق بــه دولــت نیــاز بــه 
ضمانت نامه خرید دارد که باید از ســوی 
شــورای اقتصــاد صــادر شــود. با گذشــت 
1.5 ســال از درخواســت مرکــز خدمــات 
سرمایه گذاری خارجی مازندران از شورای 
اقتصاد برای صدور ضمانت نامه، تاکنون 
این شــورا مصوبــه ای برای تأییــد این کار 
نداشــت و تا حدودی تکمیل این نیروگاه 

معطل ماند.

شروع ساخت 4 نیروگاه برق مازندران در انتظار ضمانت نامه شورای اقتصاد

سرپرست گروه بهره  برداری از سدهای کشور: تا 12 بهمن ماه، 30میلیارد متر مکعب از کل ظرفیت 50 
میلیاردی سدها پر شد
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میــزان  ایــن  خوشــبختانه  می گویــد: 
بــارش نســبت بــه ســال آبــی گذشــته 
بــه  اکنــون  بــوده  میلیمتــر   87 کــه 
570 میلیمتــر افزایــش یافتــه کــه این 

آمار خوب و چشمگیر است.
ë  مترمکعــب میلیــون  هدررفــت300 

آب های سطحی
وی درباره جمع آوری روان آب های 
می افزایــد:  اخیــر،  بارندگــی  از  ناشــی 
متأســفانه در بارندگی چند روز گذشته 
300 میلیون مترمکعب آب را ازدست 
ســدهای  اگــر  کــه  حالــی  در  دادیــم. 
دردســت ســاخت را کــه بــه دالیلی به 
دراختیــار  نرســیده اند  بهره بــرداری 
ازهدررفــت  می توانســتیم  داشــتیم 
جلوگیــری  ســطحی  آب  همــه  ایــن 
کنیــم. ازطرفی، 4 ســد مخزنی اســتان 
»ســد  »دویــرج«،  »کنگیــر«،  ازجملــه 
ایالم« و»ســیمره« هم دراین بارش ها 
اســت  حالــی  در  ایــن  ســرریزکردند؛ 
کــه مخــزن آنهــا ظرفیــت جمــع آوری 

آب های بیشتر را نداشتند.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
حجــم  بیشــترین  ایــالم  اســتان 

جمع آوری شــده آب را در ســد سیمره 
عنــوان می کند و اظهار می دارد: حجم 
متــر  میلیــارد   2 بــه  ســد  ایــن  کنونــی 

مکعب رسیده و پرآب شده است.
ë تکمیل نشدن ساخت 3 سد مخزنی

پوراحمد خاطرنشــان می کند: تنها 
راه جمع آوری آب های ســطحی ناشی 
از این بارش ها ساخت سدهای مخزنی 
اســت. درحال حاضر در اســتان 3 سد 
مخزنی به نام های »سیکان«، »میمه« 
داریــم  اجــرا  دســت  در  را  »گالن«  و 
کــه به دلیــل کمبــود اعتبار نتوانســتیم 
تاکنون آنهــا را به مرحلــه بهره برداری 
برســانیم. به گفته مدیرعامل شــرکت 
آب منطقــه ای اســتان ایــالم، روی هــر 
رودخانــه ای کــه ســد مخزنــی ســاخته 
شده باشــد، روان آب های آن رودخانه 
را بــا وجــود ســد جمــع آوری می کنیم، 
امــا رودخانه ای که این ســد را نداشــته 
باشــد، کــه بــه اصطــالح بــه ســدهای 
»انحرافــی« معروفنــد، روان آب آن را 
از دســت می دهیم، زیرا پشت سدهای 
انحرافی آب جمع نمی شــود و بیشــتر 
برای مصارف کشــاورزی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
ë سدهای مخزنی مانع خسارات شد

وی همچنین ایــن مطلب را یادآور 
اســتان  مخزنــی  ســد   4 کــه  می شــود 
بخصوص ســد مخزنــی »دویــرج« در 
بارندگی هــای چند روز گذشــته بخوبی 

مانع خسارات شــد، زیرا اگر این سدها 
نبود خســارات سنگینی می توانست به 
مناطــق پاییــن دســت از جمله بخش 
آن  اطــراف  روســتاهای  و  »موســیان« 
وارد شــود و حتــی تخریب هــای زیادی 

نیز به بار آورد.

ایــن روزهــا بــاران در برخــی اســتان ها 
و  سیســتان  حتــی  کــرده  کــوالک 
بلوچســتان که از اول مهرماه و شــروع 
فقــط  تاکنــون  جــاری  زراعــی  ســال 
5 میلیمتــر بــارش داشــته نیــز دیــروز 
باالخره شاهد بارش باران این رحمت 
الهی بود. آخرین آمار بارش ها نشــان 
می دهــد کــه درســال زراعــی جــاری تا 
12 بهمــن ماه جاری در کل کشــور رقم 
130.1 میلیمتر بارش به ثبت رسیده و 
این در حالی اســت که بنابر آمار اعالم 
شده از ســوی ســازمان هواشناسی، در 
این بازه زمانی در ســال زراعی گذشته 
میزان بارش کل کشــور 44.3 میلیمتر 
بود که با رشــد 193.8 درصدی روبه رو 
اســت. ایــن آمــار مؤیــد ایــن اســت که 
تاکنــون بارش هــای خوبــی را درهمــه 
اســتان ها داشــتیم و این میــزان بارش 
توانسته بسیاری از سدها را سیراب کند 
تــا دغدغه بســیاری از مردم شــهرها و 
روســتاها بابت تأمیــن آب در ماه های 

گرم پیش رو رفع شود.
ë کنترل سیالب های احتمالی

اســتاندار  شــریعتی«  »غالمرضــا 
»ایــران«  بــه  بــاره  ایــن  خوزســتان در 
گذشــته  زراعــی  ســال  در  می گویــد: 
تــا  مــاه  مهــر  اول  زمانــی  بــازه  در 
در  بــارش  میانگیــن  بهمــن   12
کــه  بــود  معادل68 میلیمتــر  اســتان 
ســال  مشــابه  مــدت  در  خوشــبختانه 
 300 بــه  میــزان  ایــن  جــاری  زراعــی 
میلیمتــر افزایــش یافتــه و بــه همیــن 
جهت از مدت ها پیش طی 35 جلسه 
مدیریت بحران در اســتان برنامه های 
کنتــرل ســیالب های  بــرای  را  مدونــی 
آب هــای  جمــع آوری  و  احتمالــی 

سطحی در نظر گرفته بودیم.
وی می افزاید: در این راســتا در یک 
روزانــه  اطالعــات  مانیتورینــگ  مرکــز 
ورودی و خروجی ســدها رصــد و برای 
آن برنامه ریزی می شــد، به گونه ای که 
چند روز قبل از سیالب هفته گذشته در 
خوزستان با هدف کاهش احتمال بروز 
ســیالب اقــدام بــه رها ســازی مدیریت 
شده آب از پشت برخی سدهای استان 

مانند دز و کرخه کردیم.
اســتاندار خوزســتان تأکید می کند: 
هر چنــد آمــاده نبــودن زیرســاخت ها 
می توانــد  ســیالب ها  بــروز  مواقــع  در 
مشــکالتی را بــه وجــود بیــاورد، اما آن 
در  ســیالب  نقــش  ســکه  دیگــر  روی 
آبگیــری تاالب هــا و کنتــرل ریزگردهــا 

است.
مدیریــت  بــه  اشــاره  بــا  شــریعتی 
موفق ســیالب پــس از 12 روز بارندگی 
در خوزســتان، می گویــد: خوشــحالیم 
که اتفاقات ســیل بزرگ 20 ســال قبل 
تکرار نشد و مشکالتی نیز که در جریان 
ســیالب اخیر رخ داد بــه این دلیل بود 
کــه متأســفانه برخــی از ســیل بندهــا 
توســط کشــاورزان بــه زیــر کشــت رفته 
و غفلت هایــی در ایــن زمینــه صــورت 

گرفته بود.
ë  آب ورودی به مخازن سدهای کشور به

20 میلیارد متر مکعب رسید
در همین حال،»وحید  عسکری نژاد« 
سرپرست گروه بهره  برداری از سدهای 
کشــور نیز می گویــد: از ابتــدای مهرماه 
تــا تاریــخ 12 بهمــن ماه جــاری میزان 
آب ورودی بــه مخازن ســدهای کشــور 
بــود  مترمکعــب  میلیــارد   20 حــدود 
کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال 
آبی گذشــته بــا افزایش قابــل توجهی 
مواجــه اســت. جالب اســت بدانید در 
مدت مشابه سال آبی گذشته حدود 6 
میلیارد مترمکعب ورودی به سدهای 

کشور محقق شده بود.
ایــن  عمــده  می افزایــد:  عســکری نژاد 

افزایش  به لحاظ حجمی برای سدهای 
واقــع در حوضــه آبریــز خلیج فــارس و 

دریای عمان اتفاق افتاده است.
به گفته سرپرست گروه بهره برداری 
چنــد  و  مــاه   4 در  کشــور،  ســدهای  از 
روزی که از ســال آبی 98-97 گذشــته، 
از  خوزســتان  ســدهای  بهره منــدی 
آوردها و جریانات سطحی قابل توجه 
بــوده، به طــوری که حــدود 65 درصد 
از کل ورودی هــای کشــور در ســدهای 

خوزستان مهار و کنترل شده است.
ë  پــر شــدن حــدود 60 درصــد ظرفیت

سدهای درحال بهره برداری
می دهــد:  توضیــح  عســکری نژاد 
پاییــز  در  کــه  ســیالب هایی  در  ســدها 
نقــش  داد،  رخ   97 ســال  زمســتان  و 
و  ذخیره ســازی  مهــار،  در  مهمــی 
تنظیم آب ناشــی از جریانات ســیالبی 
حساســیت  اهمیــت،  و  کردنــد  بــازی 
و پیچیدگــی برنامه ریــزی و مدیریــت 
منابــع آب ســدها در توالــی ســال های 
خشــک و  تر بیش از پیش مــورد توجه 
 50 از  حاضــر  حــال  در  گرفــت.  قــرار 
میلیــارد مترمکعــب کل ظرفیت 178 
ســد درحال بهره برداری کشــور حدود 
30 میلیاردمترمکعــب در مخازن آب 
موجود است )60 درصد پرشدگی( که 
در مقایســه با مدت زمان مشــابه سال 
گذشــته بــا 47 درصد افزایــش مواجه 
هســتیم. از این تعداد، در حال حاضر 
31 ســد بیــش از 90 درصــد پرشــدگی 
دارد کــه برخــی از آنهــا بخصــوص در 
اســتان های غربی در حال سرریز است 
از  از طرفــی، تعــداد 95 ســد کمتــر  و 
50 درصــد پرشــدگی دارد. بــا عنایــت 
آب  منابــع  از  بهره بــرداری  اینکــه  بــه 
سدها می باید مطابق اسناد باالدستی 
تخصیــص آب و برنامه هــای مدیریت 
منابــع و مصــارف و به صــورت پایــدار 
الگوهــای  رعایــت  لــذا  پذیــرد  انجــام 
مصرف در شــرایط کم آبی و پرآبی در 
همــه بخش هــای مصرف کننــده نظیر 
غیــره  و  کشــاورزی  صنعــت،  شــرب، 

همواره مورد تأکید است.
ë محدودیت منابع آب شرب

بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
در  کــه  مناســبی  ذخیره ســازی های 
بسیاری از سدهای کشور صورت گرفته 
پیش بینی می شــود که سرجمع تأمین 
آب از سدها در سال آبی جاری نسبت 
بــه ســال آبــی گذشــته بــا محدودیــت 
کمتری صورت پذیــرد، اما باید درنظر 
از ســدهای مهــم  کــه برخــی  داشــت 
تأمین کننــده آب شــرب متأســفانه در 
حال حاضر با محدودیت جدی منابع 
مثــال،  به عنــوان  اســت.  مواجــه  آب 
شــمیل  و  مینــاب  اســتقالل  ســدهای 
و نیــان در هرمــزگان، ســد دوســتی در 
خراســان رضوی، مخــازن چاه نیمه در 
بلوچســتان، ســد درودزن  و  سیســتان 
در فــارس و ســد زاینــده رود در اســتان 
آب  منابــع  محدودیــت  بــا  اصفهــان 
مواجه اســت و بهره بــرداری از آنها به 

دقت و کنترل نیاز دارد.
وی خاطرنشــان می کنــد: با عنایت 
به اینکــه در ماه های پیــش رو احتمال 
طغیــان رودخانه ها، افزایــش تراز آب 
جریــان  افزایــش  ســدها،  دریاچــه  در 
خروجــی ســدها و جریــان در کانال هــا 
وجــود دارد، لــذا توصیــه می شــود، در 
این ارتباط آمادگی  و احتیاط های الزم 
صورت پذیرد و با حساســیت بیشتری 
توصیه هــای  و  هشــدار ها  بــه  نســبت 
ســازمان هواشناسی و مجموعه وزارت 

نیرو توجه شود.
ë  افزایــش بارش هــای اخیر نســبت به

سال آبی گذشته
مدیرعامــل  پوراحمــد«،  »علــی 
ایــالم  اســتان  شــرکت آب منطقــه ای 
هم میــزان بارش های اخیر در اســتان 
و  می کنــد  عنــوان  میلیمتــر   570 را 

  »حیــدری بریــدی«، مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی اســتان بوشــهر گفت:همزمان با چهلمین ســال 
پیروزی انقالب 62پروژه عمران روســتایی در این اســتان با 

166 میلیارد ریال اعتبار مورد بهره برداری قرار می گیرد.

  به گفته سردار»محسن کریمی«، فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی اجرای 
985 طــرح عمرانی، خدماتی و محرومیــت زدایی همزمان با دهه فجر در این 

استان آغاز شد.

  2هزار و 600 میلیارد ریال تسهیالت از سوی یکی از بانک های استان کرمان به 
منظورکمک به توسعه صادرات غیرنفتی این استان اختصاص یافت.

  »رحیم آزادی«مدیر کل مدیریت بحران فارس به کشــاورزان هشــدار داد، با 
توجه به نفوذ سامانه بارشی به استان و برودت هوا اقدامات الزم را پیشگیری از 

سرمازدگی محصوالت خود اتخاذ کنند.

  »جالل دیانسایی«مدیر پایانه مرزی آستارا از تردد یک میلیون و 1۶۴ هزار مسافر 
داخلی و خارجی از مرز زمینی این شهرستان گیالن طی 10 ماه گذشته خبر داد.

  »علــی محمــد مؤیــدی زاده«، فرمانــدار ســرخه گفــت: 54 طــرح عمرانی و 
اقتصادی با ســرمایه گذاری 390 میلیارد ریال در این شهرســتان استان سمنان 

اعتبار افتتاح شد.

  همزمــان باایــام دهه فجر120پــروژه عمرانی با حضور»عزیزاهلل شــهبازی«، 
استاندار البرز در شهرستان نظرآباد گشایش یافت.

پیدا شدن نامه ای متعلق به دوران 
محمدعلی شاه قاجار

نامــه ای خطاب به مادر محمدعلی شــاه قاجار در اصفهان 
»مســعود  صداوســیما،  خبرگــزاری  به گــزارش  شــد.  پیــدا 
کثیری«رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی اســتان اصفهان گفــت: این نامه 
سر بسته خطاب به »ام الخاقان«، دختر بزرگ امیرکبیر، زن مظفرالدین شاه و مادر 
محمدعلی شاه در یکی از خانه های قدیمی اصفهان پیدا شده است. وی افزود: 
این نامه را پیشــکار »ام الخاقان« در زمان خلع محمدعلی شــاه و مهاجرت مادر 

وی به عراق نوشته بود که هرگز این نامه به دست دختر بزرگ امیرکبیر نرسید.
به گفته رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی اســتان اصفهان، این نامه در یک 

کرباس پیچیده و سه برگه الک و مهر شده در آن قرار گرفته بود.

مرمت قلعه تاریخی کوشک فالورجان
قلعه تاریخی کوشــک روســتای »ســهرو فیروزان« شهرســتان فالورجان استان 
اصفهان مرمت می شــود. به گزارش ایرنا، »فریدون  اهلل یاری« مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه این روستا 
بیــش از 11 اثــر تاریخــی ثبت ملــی دارد، افزود: مرمــت این قلعه 900ســاله، با 
اعتباری افزون بر 3 میلیارد ریال از اواخر ماه جاری شــروع می شود و قرار است 

در زمانی کمتر از یکسال پایان یابد.

اختالل در انتقال سیلندرهای گاز به منطقه کوهستانی »کجور«
به دلیــل افزایش قیمت ها در برخی مناطق، انتقال ســیلندرهای گاز به منطقه 
کوهســتانی »کجــور« مازندران با مشــکل مواجه شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
»جعفــر احمــد پور« مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با اشــاره بــه اینکه بدهی 
پیمانکاران 1۵۴ میلیارد تومان است که همین مسأله منجر به وقفه در گازرسانی 

شده، افزود: بدهی به پیمانکاران تقریباً به روز شده و در حال پرداخت است.
وی گفــت: 10۵ روســتا در اســتان آمــاده گازرســانی اســت و بــرای اجــرای آن 

1۴8 میلیارد تومان هزینه صرف شده است.

افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان یزد
یــزد - خبرنگار »ایران« ظرفیت تولید انرژی خورشــیدی در اســتان یزد تا پایان 
امســال به 70مــگاوات می رســد. »محمــد حســن صباغــزادگان«، مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای یزد با اشاره به اینکه خوشبختانه روزهای آفتابی خوبی 
در استان داریم، گفت: در حال حاضر 7شرکت با ظرفیت تولید 58.5 مگاوات 
در حــال بهره برداری هســتند کــه پیش بینی می شــود تا پایان امســال ظرفیت 
تولید این نیروگاه ها در اســتان به 70مگاوات برسد. صباغزادگان افزود: داشتن 
330روز آفتابی در ســال موجب شــده 41شــرکت خصوصــی متقاضی احداث 
نیروگاه خورشیدی در استان یزد باشند که از این تعداد با 23شرکت با ظرفیت 

تولید 345مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق منعقد شده است.
وی با اشاره به وجود یکی از پایدارترین شبکه های برق کشور در یزد اضافه کرد:از 
مجموع 327مشترک بزرگ باالی 7مگاوات مصرف برق در کشور 8شرکت در 
اســتان یزد است. مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای یزد به دیگر دستاوردهای 
این شرکت اشاره کرد و گفت:در9ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

در زمینه تولید برق23درصد و در زمینه مصرف 12درصد رشد داشته ایم.

کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوا و بارندگی طی امروز و فردا
سازمان هواشناسی افت ۵ تا 10 درجه ای شدید دمای هوا را برای شمال کشور تا 

عرض های جنوبی طی امروز  و فردا)دوشنبه و سه شنبه( پیش بینی کرد.
به گزارش این سازمان، »احد وظیفه« مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناســی درباره وضعیت آب و هوایی چند روز آینده کشــور، گفت: در چند روز 
گذشته 2سامانه بارشی یکی از شمال غرب و دیگری از جنوب وارد کشور شده که 
بر این اســاس در اســتان های شمال غرب و جنوب با بارش باران رو به رو خواهیم 
بود. وی افزود: از امروز )دوشنبه( بارش های خوبی را در شرق بوشهر، هرمزگان، 
جنوب سیســتان و بلوچســتان و جنوب کرمان خواهیم داشــت و فردا این موج از 
این مناطق خارج می شود. مدیرکل پیش بینی وهشدار سریع سازمان هواشناسی 
اظهار داشت: موج شمالی امروز)دوشنبه( خراسان جنوبی و رضوی، بخش هایی 
از ســمنان، اصفهان و شــرق یزد را در بر می گیرد. در این روز  بارش باران شــدید 
برای نیمه شــرقی کشور پیش بینی می شود که متعاقب آن، باران با گرد و خاک، 
کاهــش دید و احتمــاالً طوفان گرد و خاک خواهد بود. برای فردا هم برای شــرق 

کشور وزش باد شدید همراه با گرد و غبار پیش بینی می شود.
ë تعطیلی مدارس چند استان

در همین حال، ســرمای شــدید هوا و یخبندان معابر در پی بارش برف و رعد و 
برق مدارس ابتدایی شهرستان طالقان در استان البرز، مدارس ابتدایی استان 
همــدان ،رودان در هرمزگان،ســراب در آذربایجــان شــرقی،اردبیل،مازندران ، 

لرستان و مدارس کهنوج در استان کرمان را دیروز به تعطیلی کشاند.

ممنوعیت ساخت و ساز در ژئو پارک »شیرز«
براســاس اعالم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لرســتان، ساخت و ساز در ژئو 
پارک »شیرز« کوهدشت ممنوع اســت. به گزارش ایسنا، »صمیمی عبدولی«، 
رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کوهدشــت با اشــاره بــه اینکه هرگونه 
دخل و تصرف در اراضی دولتی را به طور جدی دنبال می کنیم، اظهارداشــت: 

هرگونه ساخت و ساز تا فاصله ۵ کیلومتری ژئو پارک شیرز ممنوع است.
وی ادامــه داد: تاکنــون یکهــزار و 200 هکتار از اراضی ملی منطقــه »اوالد قباد« 
کوهدشــت آزاد شــده، اما امکان آزادســازی کل تصرفات در این منطقه و ســایر 
مناطــق به صورت یکجا وجود ندارد. عبدولی با اشــاره بــه اینکه باید با توجه به 
برخــی مالحظــات، بتدریج رفع تصرف انجام شــود، خاطرنشــان کــرد: جهاد 
کشــاورزی در ســال 91 دفترچــه زراعــی اراضــی شــمال کوهدشــت را در اختیار 
متصرفــان قــرار داده که ما این دفترچه ها را قبــول نداریم و کار رفع تصرفات را 
ادامــه می دهیــم. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کوهدشــت افزود: به 
خاطیــان حوزه منابع طبیعی اخطار داده می شــود که مطابــق قانون با آنها به 

طور قاطع برخورد خواهد شد.
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افزایش 47 درصدی ذخیره آب 178 سد کشور

درخواســت  از  ســال   1.5 گذشــت  بــا 
ضمانــت نامــه خریــد بــرق 4 نیــروگاه 
25 مگاواتی مازندران با ســرمایه گذاری 
کانادایــی،  شــرکت  دالری  72 میلیــون 
آغــاز فعالیت این واحدهــای نیروگاهی 
در انتظار صدور ضمانت خرید شــورای 
اقتصاد اســت. به گزارش ایرنا، در حالی 
شورای اقتصاد با وجود پیگیری مدیران 
اســتانی 1.5 ســال به دلیل نامعلومی از 
صــدور مجوز ضمانت نامــه خرید برای 

ایــن ســرمایه گذار خارجــی شــانه خالی 
می کنــد کــه مازنــدران به دلیــل پذیرش 
20 میلیونی مســافر در ســال بخصوص 
در تابســتان در اوج مصــرف بــا کمبــود 
اســت.  مواجــه  بــرق  مگاواتــی  یکهــزار 
عالوه برآن بنا به اظهار برخی مسئوالن 
اســتانی تأخیــر در صــدور ضمانت نامه 
خرید از ســوی شــورای اقتصاد و دارایی 
باعث شــد تــا ایــن ســرمایه گذار 6 طرح 
دیگــر نیروگاهــی را دراین خطه شــمال 

کشــور تعلیق کند. »مفیــد غالمی راد«، 
دبیرکارگروه اقتصاد مقاومتی مازندران 
در نشســت شــورای برنامه ریزی اســتان 
گفــت: در حال حاضــر این 4 نیــروگاه با 
بیــش از 90 درصد پیشــرفت در دســت 
امســال  پایــان  تــا  و  دارد  قــرار  ســاخت 
مطابق بــا برنامــه اقتصــاد مقاومتی به 

بهره برداری می رسد.
ســرمایه گذار  کــرد:  اضافــه  راد  غالمــی 
بــرای  کانادایــی(  )شــرکت  خارجــی 

بهره بــرداری از ایــن واحــد نیروگاهــی در 
بخــش فــروش بــرق بــه دولــت نیــاز بــه 
ضمانت نامه خرید دارد که باید از ســوی 
شــورای اقتصــاد صــادر شــود. با گذشــت 
1.5 ســال از درخواســت مرکــز خدمــات 
سرمایه گذاری خارجی مازندران از شورای 
اقتصاد برای صدور ضمانت نامه، تاکنون 
این شــورا مصوبــه ای برای تأییــد این کار 
نداشــت و تا حدودی تکمیل این نیروگاه 

معطل ماند.

شروع ساخت 4 نیروگاه برق مازندران در انتظار ضمانت نامه شورای اقتصاد

سرپرست گروه بهره  برداری از سدهای کشور: تا 12 بهمن ماه، 30میلیارد متر مکعب از کل ظرفیت 50 
میلیاردی سدها پر شد
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میــزان  ایــن  خوشــبختانه  می گویــد: 
بــارش نســبت بــه ســال آبــی گذشــته 
بــه  اکنــون  بــوده  میلیمتــر   87 کــه 
570 میلیمتــر افزایــش یافتــه کــه این 

آمار خوب و چشمگیر است.
ë  مترمکعــب میلیــون  هدررفــت300 

آب های سطحی
وی درباره جمع آوری روان آب های 
می افزایــد:  اخیــر،  بارندگــی  از  ناشــی 
متأســفانه در بارندگی چند روز گذشته 
300 میلیون مترمکعب آب را ازدست 
ســدهای  اگــر  کــه  حالــی  در  دادیــم. 
دردســت ســاخت را کــه بــه دالیلی به 
دراختیــار  نرســیده اند  بهره بــرداری 
ازهدررفــت  می توانســتیم  داشــتیم 
جلوگیــری  ســطحی  آب  همــه  ایــن 
کنیــم. ازطرفی، 4 ســد مخزنی اســتان 
»ســد  »دویــرج«،  »کنگیــر«،  ازجملــه 
ایالم« و»ســیمره« هم دراین بارش ها 
اســت  حالــی  در  ایــن  ســرریزکردند؛ 
کــه مخــزن آنهــا ظرفیــت جمــع آوری 

آب های بیشتر را نداشتند.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
حجــم  بیشــترین  ایــالم  اســتان 

جمع آوری شــده آب را در ســد سیمره 
عنــوان می کند و اظهار می دارد: حجم 
متــر  میلیــارد   2 بــه  ســد  ایــن  کنونــی 

مکعب رسیده و پرآب شده است.
ë تکمیل نشدن ساخت 3 سد مخزنی

پوراحمد خاطرنشــان می کند: تنها 
راه جمع آوری آب های ســطحی ناشی 
از این بارش ها ساخت سدهای مخزنی 
اســت. درحال حاضر در اســتان 3 سد 
مخزنی به نام های »سیکان«، »میمه« 
داریــم  اجــرا  دســت  در  را  »گالن«  و 
کــه به دلیــل کمبــود اعتبار نتوانســتیم 
تاکنون آنهــا را به مرحلــه بهره برداری 
برســانیم. به گفته مدیرعامل شــرکت 
آب منطقــه ای اســتان ایــالم، روی هــر 
رودخانــه ای کــه ســد مخزنــی ســاخته 
شده باشــد، روان آب های آن رودخانه 
را بــا وجــود ســد جمــع آوری می کنیم، 
امــا رودخانه ای که این ســد را نداشــته 
باشــد، کــه بــه اصطــالح بــه ســدهای 
»انحرافــی« معروفنــد، روان آب آن را 
از دســت می دهیم، زیرا پشت سدهای 
انحرافی آب جمع نمی شــود و بیشــتر 
برای مصارف کشــاورزی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
ë سدهای مخزنی مانع خسارات شد

وی همچنین ایــن مطلب را یادآور 
اســتان  مخزنــی  ســد   4 کــه  می شــود 
بخصوص ســد مخزنــی »دویــرج« در 
بارندگی هــای چند روز گذشــته بخوبی 

مانع خسارات شــد، زیرا اگر این سدها 
نبود خســارات سنگینی می توانست به 
مناطــق پاییــن دســت از جمله بخش 
آن  اطــراف  روســتاهای  و  »موســیان« 
وارد شــود و حتــی تخریب هــای زیادی 

نیز به بار آورد.

فروردین : شما باید مباحث و گفتگوهای جدیدی را با افراد تازه ای آغاز کنید 
زیرا این گفتگوها شــما را در راهی که به تازگی در آن قدم گذاشــته اید یاری 
می دهد. در مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید اجازه دهید، فقط رفتارها 
و گفته های دیگران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به آنها نتیجه گیری 

کنید. 
 

اردیبهشت : زمان این فرا رسیده که دیگران را در ایده های خود سهیم کنید، 
به خصوص اگر می خواهید که آنها در اجرا کردن برنامه های مهم به شما کمک 
کنند. اما زمانی که ایده ها یتان را بیان می کنید احتمال دارد که خیلی عجیب 
و افراطی جلوه کنید. آرام حرکت کنید و از ابتدا از روی منطق برنامه هایتان را 

قدم به قدم اجرا کنید.

خرداد : شما می توانید هفته های پر از هیجانی را داشته باشید اما به دلیل کارها 
و فعالیت هــای اجتماعی تان خود تان را از تمام این تفریح تان محروم می کنید. 
شما با دید مثبتی که به زندگی دارید الگوی دیگران  هستید. شما همیشه مانند 
یک نجات غریق برای اطرافیان تان می باشــید و در لحظات سختی که آنها به 

کمک شما نیاز دارند شما ظاهر می شوید. 

تیر : شــما این اواخر به این مساله فکر می کنید که زندگی برای شما ارزشی 
قائل نشده است. ارزش وجودی شما به پیشرفت های هر روزه شما نیست بلکه 
کارهایی است که در مجموع انجام می دهید مهم هستند. مقایسه خود با دیگری 
و کارهایی که دیگران انجام می دهند کار درستی نیست.خود را با دیگران مقایسه 

نکنید زیرا باعث افسرده شدن شما می شود.

مرداد :اگرچه سرکوب 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.

شهریور : احساسات ناراحت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که 
شما ارزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد.  زندگی شما در حال 
گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هســتند. فقط به این دلیل که این موقعیت 
های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد است، فکر نکنید که دوران خوشی به پایان 

رسیده است. به زودی نتیجه کارهایتان را خواهید دید.

مهر : شــما معموالً قادرید که ایده ها و طرحهایتان را ســالم 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 و کمی آرامش 

ذهن داشته باشید.

آبان : مطمئناً شما می توانید برنامه ریزی کنیدو یا رویاپردازی کنید، اما اگر واقعاً 
می خواهید که چیزی  اتفاق بیفتند، نیاز دارید که جدی باشید. اکنون صحبت 
کردن برای شما راحت است . به جای آسمان ریسمان به هم بافتن یکی از اهداف 
مهمتان را بنویسید و به خودتان تعهد بدهید که هرکاری که شما را به این هدف 

می رساند انجام دهید.

آذر : در مورد هر مساله ای با شفافیت کامل صحبت نکنید زیرا رک گویی شما 
گاهی برایتان مشکل ساز خواهد شد.سعی نکنید در رابطه با هر مسائله ای هر 
چیزی را که در دلتان دارید بازگو می کنید.در رابطه با مشکالت تان بیش از حد 
احساسی عمل می کنید بهتر است این کار را ترک کنید.زیرا در غیر این صورت 

دیگر نمی توانید جلوی احساسات تان را بگیرید.

دی :  اکنون نیازی نیســت که به سمت کارهای خود هجوم ببرید و بخواهید 
با عجله کارها را انجام دهید، به خاطراینکه زمان کافی برای انجام آنها خواهید 
داشت. واگرچه شما چیزهای مفیدی برای یادگیری دارید، وسوسه کننده است 
که آســان ترین راه را انتخاب کنید. درباره تصمیماتی که باید بگیرید به مقدار 

کافی فکر کنید.

بهمن : ایده  بزرگی که طی این چند هفته گذشــته داشته اید، اکنون واقعی تر 
می شــوند. این مثل برنامه ای می ماند که فکر می کردید در آینده ای دور تحقق 
پیدا می کند اما االن به نزدیکتر شده اید . اما اینکه شما به دنبال ایجاد هیجان 
در زندگی اتان هستید دلیل بر رسیدن شما به اهدافتان نیست. هنوز خیلی کار 

دارید تا به آرزوهایتان پی ببرید بنابراین وقت را تلف نکنید.

اسفند : شما باید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز کنید، فرصت ها و اتفاقات 
تازه ای برایتان پیش می آید که چشــم شــما را بیشتر به روی دنیا باز می کند. 
مراقب باشــید زیرا نرمش بیش از حد در کارهایتان به ضرر شــما می شود. به 
مســائل با دیدی منفی ننگرید، زیرا باعث می شود که به سالمتی شما آسیب 

برسد. واقع بین باشید تا موفق شوید.

فروردین : شما باید مباحث و گفتگوهای جدیدی را با افراد تازه ای آغاز کنید 
زیرا این گفتگوها شــما را در راهی که به تازگی در آن قدم گذاشــته اید یاری 
می دهد. در مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید اجازه دهید، فقط رفتارها 
و گفته های دیگران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به آنها نتیجه گیری 

کنید. 
 

اردیبهشت : زمان این فرا رسیده که دیگران را در ایده های خود سهیم کنید، 
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قدم به قدم اجرا کنید.

خرداد : شما می توانید هفته های پر از هیجانی را داشته باشید اما به دلیل کارها 
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اسامی برندگان جدول  3816
  1ـ  خدیجه بوجاریانـ  فردیس

2ـ جلیل قاسمیـ  تهران
3ـ محمدتقی باقریـ  کاشان

افقي:
ــبیه به گیاهـ  جمع  1. كار مدرسـ  جانوري دریایي ش

قالب
2. سوغات سفر، ره آوردـ  استاني در غرب

ــاريـ  چاه  ــان قدیمـ  ی ــرويـ  خراس 3. ماهي كنس
معروف جهنمـ  حرف هشتم انگلیسي

4. دندان پیشینـ  باربر شهريـ  فرومایهـ  خودداري 
كردن، سر پیچیدن

5. از شهرهاي مهم هندـ  آفریدنـ  كوهپایه
6. شهر نیروگاهي مازندرانـ  پیامبر بت شكنـ  گروه 

اسبان
7. باال آمدن آب دریاـ  واحد گوسفندـ  غربالـ  نوعي 

آچارـ  طالیه دار اعداد
8. لقب رستمـ  اجرت

ــرو، توانایيـ  اثري معروف از حكیم عمر خیامـ   9. نی
دعاي زیر لب

10. از انبیاءالهيـ  پشت سر
ــكال  ــنهـ  از اش 11. عید ویتنامیهاـ  پایتخت یونانـ  س

هندسيـ  گروه هم آوازي
12. دستورـ  تقاربـ  نوعي پارچه

13. عروس شهرهاي لبنانـ  كشوري در آسیاـ  همسر 
گرفتن

ــهاـ   ــهورـ  از اقیانوس ــه مش ــهـ  از ادعی 14. راز نهفت
شدیدتر

ــد،  ــانزدهمـ  حس 15. نیمه عاليـ  قدمـ  نام حرف ش
غبطهـ  عالمت جمع

16. یكه تاز كوهستانـ  پولدار و ثروتمند
17. جبارـ  مركز فیلیپینـ  مجازات كردن

عمودي:
1. نظم دادنـ  حرمتـ  برخالف

2. عالمـ  توقف بین بعضي ورزشها توسط مربي
ــرحدـ   3. راه كوتاهـ  پرنده خرامانـ  دیوار بلندـ  س

همچنین، نیز
4. روزـ  طوقـ  تخم حشراتـ  رود مقدس هندوان

5. اهل ساريـ  در امان بودنـ  كماندو
6. جایزـ  حجمي هندسيـ  جاي عبور

ــتارـ  مربوط به ملت  7. ابر نزدیك زمینـ  خالصـ  پرس
ـ زایده اي در بعضي حیوانات

8. صمغ گیاه گونـ  اندیشه كردن
ــت كاريـ  كشور  9. به تیم قهرمان مي دهندـ  نوعي كش

خجسته
10. كاله كوچكـ  جزیره اي ایراني

ــانيـ  گچ  ــقف دهانـ  آس ــتيـ  س 11. منقار كوتاهـ  دس
بتونه

12. فلز چهرهـ  آبزي درازـ  جمع راي

حرف )  ا ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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ــامان  ــر و س ــتانـ  س ــهر فرهنگي پاكس 13. دیرینهـ  ش
دادن

14. توسل جستنـ  نوعي آبگوشتـ  جمع رمزـ  كهنه
ــوـ  آوازـ   ــنـ  فضا، ج ــیمي كرب ــت آذريـ  ش 15. گوش

كوچك و بزرگ آن را در آسمان بجویید
16. بي قیدـ  باسمه اي

17. قباله، سند غیررسميـ  رفتار، عملـ  دیواره

رمز جدول این هفته: یکی از  ورزشکاران  محبوب کشور است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 9 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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6. شهر نیروگاهي مازندرانـ  پیامبر بت شكنـ  گروه 

اسبان
7. باال آمدن آب دریاـ  واحد گوسفندـ  غربالـ  نوعي 

آچارـ  طالیه دار اعداد
8. لقب رستمـ  اجرت

ــرو، توانایيـ  اثري معروف از حكیم عمر خیامـ   9. نی
دعاي زیر لب

10. از انبیاءالهيـ  پشت سر
ــكال  ــنهـ  از اش 11. عید ویتنامیهاـ  پایتخت یونانـ  س

هندسيـ  گروه هم آوازي
12. دستورـ  تقاربـ  نوعي پارچه

13. عروس شهرهاي لبنانـ  كشوري در آسیاـ  همسر 
گرفتن

ــهاـ   ــهورـ  از اقیانوس ــه مش ــهـ  از ادعی 14. راز نهفت
شدیدتر

ــد،  ــانزدهمـ  حس 15. نیمه عاليـ  قدمـ  نام حرف ش
غبطهـ  عالمت جمع

16. یكه تاز كوهستانـ  پولدار و ثروتمند
17. جبارـ  مركز فیلیپینـ  مجازات كردن

عمودي:
1. نظم دادنـ  حرمتـ  برخالف

2. عالمـ  توقف بین بعضي ورزشها توسط مربي
ــرحدـ   3. راه كوتاهـ  پرنده خرامانـ  دیوار بلندـ  س

همچنین، نیز
4. روزـ  طوقـ  تخم حشراتـ  رود مقدس هندوان

5. اهل ساريـ  در امان بودنـ  كماندو
6. جایزـ  حجمي هندسيـ  جاي عبور

ــتارـ  مربوط به ملت  7. ابر نزدیك زمینـ  خالصـ  پرس
ـ زایده اي در بعضي حیوانات

8. صمغ گیاه گونـ  اندیشه كردن
ــت كاريـ  كشور  9. به تیم قهرمان مي دهندـ  نوعي كش

خجسته
10. كاله كوچكـ  جزیره اي ایراني

ــانيـ  گچ  ــقف دهانـ  آس ــتيـ  س 11. منقار كوتاهـ  دس
بتونه

12. فلز چهرهـ  آبزي درازـ  جمع راي

حرف )  ا ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3816 
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ــامان  ــر و س ــتانـ  س ــهر فرهنگي پاكس 13. دیرینهـ  ش
دادن

14. توسل جستنـ  نوعي آبگوشتـ  جمع رمزـ  كهنه
ــوـ  آوازـ   ــنـ  فضا، ج ــیمي كرب ــت آذريـ  ش 15. گوش

كوچك و بزرگ آن را در آسمان بجویید
16. بي قیدـ  باسمه اي

17. قباله، سند غیررسميـ  رفتار، عملـ  دیواره

رمز جدول این هفته: یکی از  ورزشکاران  محبوب کشور است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 9 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  
به تلفن همراه 09304740289 پیامك نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود 

تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.

آن دس�ته از خوانندگان�ی که نس�بت 
به جدول ه�ای این صفحه پیش�نهاد 
و ی�ا انتقادی دارن�د می توانند فقط به 
ش�ماره تلفن همراه 09304740289 

پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول  3816
  1ـ  خدیجه بوجاریانـ  فردیس

2ـ جلیل قاسمیـ  تهران
3ـ محمدتقی باقریـ  کاشان

افقي:
ــبیه به گیاهـ  جمع  1. كار مدرسـ  جانوري دریایي ش

قالب
2. سوغات سفر، ره آوردـ  استاني در غرب

ــاريـ  چاه  ــان قدیمـ  ی ــرويـ  خراس 3. ماهي كنس
معروف جهنمـ  حرف هشتم انگلیسي

4. دندان پیشینـ  باربر شهريـ  فرومایهـ  خودداري 
كردن، سر پیچیدن

5. از شهرهاي مهم هندـ  آفریدنـ  كوهپایه
6. شهر نیروگاهي مازندرانـ  پیامبر بت شكنـ  گروه 

اسبان
7. باال آمدن آب دریاـ  واحد گوسفندـ  غربالـ  نوعي 

آچارـ  طالیه دار اعداد
8. لقب رستمـ  اجرت

ــرو، توانایيـ  اثري معروف از حكیم عمر خیامـ   9. نی
دعاي زیر لب

10. از انبیاءالهيـ  پشت سر
ــكال  ــنهـ  از اش 11. عید ویتنامیهاـ  پایتخت یونانـ  س

هندسيـ  گروه هم آوازي
12. دستورـ  تقاربـ  نوعي پارچه

13. عروس شهرهاي لبنانـ  كشوري در آسیاـ  همسر 
گرفتن

ــهاـ   ــهورـ  از اقیانوس ــه مش ــهـ  از ادعی 14. راز نهفت
شدیدتر

ــد،  ــانزدهمـ  حس 15. نیمه عاليـ  قدمـ  نام حرف ش
غبطهـ  عالمت جمع

16. یكه تاز كوهستانـ  پولدار و ثروتمند
17. جبارـ  مركز فیلیپینـ  مجازات كردن

عمودي:
1. نظم دادنـ  حرمتـ  برخالف

2. عالمـ  توقف بین بعضي ورزشها توسط مربي
ــرحدـ   3. راه كوتاهـ  پرنده خرامانـ  دیوار بلندـ  س

همچنین، نیز
4. روزـ  طوقـ  تخم حشراتـ  رود مقدس هندوان

5. اهل ساريـ  در امان بودنـ  كماندو
6. جایزـ  حجمي هندسيـ  جاي عبور

ــتارـ  مربوط به ملت  7. ابر نزدیك زمینـ  خالصـ  پرس
ـ زایده اي در بعضي حیوانات

8. صمغ گیاه گونـ  اندیشه كردن
ــت كاريـ  كشور  9. به تیم قهرمان مي دهندـ  نوعي كش

خجسته
10. كاله كوچكـ  جزیره اي ایراني

ــانيـ  گچ  ــقف دهانـ  آس ــتيـ  س 11. منقار كوتاهـ  دس
بتونه

12. فلز چهرهـ  آبزي درازـ  جمع راي

حرف )  ا ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
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 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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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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همخانههمخانه
3 هفته آگهی در 

نیازمندی های پیوند 
 فقط 20 دالر 
تلفن تماس:

604-921-4726 

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

دارای جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازی، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
امین                       604-781-7778   
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

برای تعیین وقت حضوری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

   0201-۹4۹-604  و  604-700-۵61۵  

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط 20 دالر 
تلفن تماس:  604-921-4726

جویایکارجویایکار
تمیز کردن ناودان 

Gutter Cleaning
604-600-۸۹۹6

»یاسین« ۱5۱۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به یک همخانه 
در شهر کوکیتالم

 نیازمندم.
۱5۱۱ 604-۳6۸-۷۹۹5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهایی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
در کوکیتالم و یا حومه دارد.

۱5۱2 2۳6-۸۷۸-544۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1510

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

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 

Demolition, Excavation, 
Civil Work, Shoring, 

Site services, Landscaping,
Trucking (garvel, sand, top soil, etc.)

تخریب بنا و خاك برداری
اجرای سازه های  نگهبان مختلف

تعمیر و بازسازی سرویس های شهرداری )آب و فاضالب(
محوطه سازی و زمین آرایی

تحویل شن و ماسه و... )از یک تن به باال(

Tel: 604-442-4663
Hatef@Qualdevelopment.com#102-1155 The High Street, Coquitlam, V3B 7W4


