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امکان اخذ تدابیر جدید محدودکننده  برای مسافران خارجی بدون اعالم قبلی

ایرونیا- دکتر پیتر جونی، پزشک ارشد 
کمیته مشاوره علمی کووید ۱۹ انتاریو 
اعالم کرد اگر شــمار مبتالیان به نوع 
جدید ویروس که در انگلیس مشاهده 
شــده با روند فعلی در انتاریو افزایش 
یابد، این امکان وجــود دارد که  پایان 
فوریه روزانه 40،000 مورد جدید ابتال 
رخ دهد، زیرا میزان سرایت در این نوع 
ویروس بسیار بیشتر از گونه اصلی است.

 وی گفت موارد ابتال می تواند دو برابر 
شود مگر اینکه مردم قرنطینه فعلی را 

جدی بگیرند و در خانه بمانند.

هشدار جدید جونی تنها نگرانی جدیدی 
نیســت که در حال حاضــر در کانادا 
مطرح شــده است. این هفته، بریتیش 
کلمبیا یک مورد جهش یافته ویروس 
را که از آفریقای جنوبی منشــا گرفته، 
کشف کرد. این استان همچنین تایید 
کرد که موارد انگشت شماری از ویروس 
جدید انگلیسی را مشاهده کرده است. 
وزیر بهداشت بریتیش کلمبیا گفت که 
این موارد با ردیابی تماس ها و آزمایش 
بهداشت  مقامات  توســط  گســترده 

عمومی تشخیص داده شده است.

عرضــه محــدود واکســن – و ایــن 
پیش بینی که برای واکسیناسیون هر 
کسی که بخواهد واکســن بزند تا ماه 
سپتامبر واکســن کافی وجود نداشته 
باشد – استان ها را واداشته تا به اقدامات 
فوق العاده ای فکــر کنند که بتواند هم 
سرعت انتشــار و هم گسترش کووید 
۱۹  را کاهش دهد و هم کمبود فضای 
بستری شدن در بیمارستان را جبران 

کند.
در همین حال، روز سه شنبه جاستین 
ترودو هشدار داد ممکن است اتاوا بدون 

اعالم قبلی تدابیر محدودکننده جدیدی 
برای مسافرانی که از خارج وارد کشور 
می شوند، اعمال کند، اما درباره ماهیت 
تدابیری کــه اتاوا در این زمینه مدنظر 

دارد، اطالعاتی ارائه نکرد.
بیــش از یکصد دانشــمند، پزشــک، 
ویروس شناس و متخصص بیماری های 
همه گیر کانادایی بــا امضای طوماری 
کــه بــه دولت ترودو تســلیم شــده 
است، خواســتار آن شــده اند که اتاوا 
محدودیت های جدیدی برای مسافران 

وضع کند.

نگرانی مقامات بهداشت کانادا 
از گسترش انواع جدید کووید 19

و جهش آمار مبتالیان
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مجید محمدی

پیرایش و آرایش زبان
 به نفع قدرت حاکم
در جمهوری اسالمی

از منظــر بوق های تبلیغاتــی جمهوری اســالمی ایران، 
کلمات ابزار انتقال معنا و پیام و مفاهمه نیستند، بلکه ابزار 
مهندســی فکری و اجتماعی و فرهنگی  هستند. »وزارت 
حقیقت« جمهوری اسالمی ایران با همه نهادهایی که در 
چارچوب آن فعالیت می کنند، یعنی وزارت ارشاد، سازمان 
صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی، هزاران نشریه و تارنما و ناشر و موسسه 
فرهنگی و هنری، هر روزه مشــغول نشر تبلیغات )تحت 
عنوان خبر و گزارش( با اســتفاده از واژه های ساخته شده 

توسط تبلیغاتچی های جمهوری اسالمی ایران است.  
ذیال به تعابیر غیرتبلیغاتی و کلیدی ترین و پر مصرف ترین 
واژه های مقامات نظام و دستگاه های تبلیغاتی برای آن ها و 
معنای ضمنی این تغییر واژگان اشاره می کنم. توجیه این 
تغییــر عبارت را نیز می آورم. تغییر عبارات، عمدتا متوجه 
به پاک کردن برخی واقعیات و برســاختن واقعیات جعلی 
و قالبی است. این تغییر واژه رسما به مردم اعالم نمی شود، 

چون از تاثیر نا آگاهانه آن می کاهد:
تروریست و مزدور بین المللی: رزمندگان بدون مرز. مقامات 
سپاه قدس برای تداعی تعابیری مثل پزشکان بدون مرز، 
روزنامه نــگاران بدون مرز و دیگر فعالیت های خیرخواهانه 
بــدون مرز، عنوان غلط انداز مذکور را خلق کرده اند. ظاهرا 
»مدافعان حرم« دیگر برای اشــاره به مزدوران سپاه قدس 
کار نمی کند، چون در یمن یا افغانستان و ده ها کشور دیگر 
»حرم«ی وجود ندارد. همه تروریست هایی که در خارج از 
مرزهای کشــور خود عمل می کنند، »رزمنده بدون مرز« 

هستند.  
محــروم: کم برخــوردار- دیگر »محــروم« نداریم و فقط 
عده ای برخورداری کمتری دارند. جمهوری اسالمی ایران 
مستضعف و محروم ندارد. انقالبیون سال 5۷ اکثرا با انتقاد از 
رژیم پهلوی در وجود طبقه محروم به اعتراض می پرداختند 
و پس از »انقالب پیروز«، نباید محرومی وجود داشته باشد. 
بیغوله نشــین یا کپر نشین: بدمســکن یا حاشیه نشین- 
کپرنشینی و بیغوله نشــینی با استقرار نظام اسالمی تمام 
شده اســت و فقط عده ای مسکن شان خیلی خوب )مثل 
مسکن طبقه حاکم( نیست، یا در حاشیه شهرهای بزرگ 
زندگی می کنند. اصوال قرار نبوده همه یک جور مســکن 

داشته باشند. 
آخوند دیکتاتور: ولی فقیه- دیکتاتوری پایان یافته و کسی 
بر شما حاکم اســت که عالم فقه و نایب امام زمان است. 
نام کســی را که فراقانون، نظارت ناپذیر و ناپاسخگوســت 

)دیکتاتور( را می گذاریم ولی فقیه و نایب امام زمان.
مزاحمت خیابانی دولتی: گشــت ارشاد- ما مزاحم کسی 
نمی شــویم؛ گشت می دهیم تا افراد منحرف و بی سروپا را 

ارشاد کنیم.
رقص: حرکات موزون- در مــواردی که کارگردان فیلم یا 
نمایش روی صحنه بخواهد تاثیر تبلیغاتی بیشتری بگذارد، 
افراد می توانند »حرکات موزون« داشته باشند. اما اسمش 
»رقص« نیســت، چون رقص حرام است. در فقه حرکات 

موزون حرام نشده، بلکه رقص ممنوع است. 
ترانه: سرود- در اوایل تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران، 
تبلیغات دینی و سیاسی در قالب شعر و موسیقی، »سرود 
انقالبی« نامیده می شد، اما بعدها قید »انقالبی« آن حذف 
شد. در جمهوری اسالمی ایران افراد ترانه تولید نمی کنند، 
بلکه سرود می خوانند. سرودها نیز همه برای نزدیک کردن 
افراد به خدا و تحریک روح حماســی و بزرگداشت انقالب 

است.
مجسمه: تندیس- چون مجسمه سازی در اسالم حرام است 
اما مجسمه ها به کار تبلیغاتی حکومت در خیابان ها می آیند 

)مثل مجسمه های قاسم ســلیمانی(، آنچه نمی پسندیم، 
مجسمه تلقی می کنیم و رسما یا غیررسمی جمع می کنیم، 
و »تندیس« ســران کشور و تبلیغاتچی ها و نظامیان را در 

خیابان ها نصب می کنیم.
دخالت در حیطه خصوصی: امر به معروف و نهی از منکر- 
دخالت در خوراک و پوشاک و تفریح و روابط صمیمی مردم 
نقض حقوق آن ها نیســت، بلکه دعوت افراد به ارزش های 
واالی شریعت است. آنچه اراذل  و اوباش در کوچه و خیابان 
انجام می دهند و شــبانه روز مزاحم مردم می شوند، برای 

تحکیم »ارزش «هاست. 
پول شویی: هدیه و خمس- کسانی که از امتیازات حکومتی 
بهره مند می شــوند و می خواهند اموال و پولشان »حالل« 
شود، کافی است بخشی از آن را به صورت هدیه یا خمس 

به روحانیون بدهند. بقیه اش حالل می شود. 
شکنجه: تعزیز شــرعی- شالق زدن و محرومیت از خواب 
و کتک زدن و توهین به زندانی دیگر شــکنجه به حساب 
نمی آید، بلکه »تعزیر شرعی« است، چون به دستور حاکم 
شــرع اجرا می شــود. هر کاری که ضابطان قضایی انجام 

می دهند مشروع است؛ چون نظام مشروع است.
تاراج اموال دولتی: خصوصی سازی- اگر قشرحاکم )مقامات، 
اعضای خانواده های آن ها و اعضای محافل شان( اموال دولتی 
را به ثمن بخس از آن خود سازند، این »خصوصی سازی« 

است و نه تاراج منابع عمومی.
فــروش اموال مردم به خود آن هــا: عرضه در بورس- پس 
از کاهش شدید بودجه دولتی، دولت روحانی شرکت  های 
دولتی را که به مردم تعلق دارد، به صورت »سهام« عرضه 

کرد.
پیروی از سیاســت ها و مصرف محصوالت روسیه و چین: 
نگاه به شــرق- برای مقابله با ایــاالت متحده، جمهوری 
اســالمی ایران به قدرت های دیگر نیاز دارد و برای جلب 
حمایت آن ها، مجبور به واگذاری اقتصاد کشور به آن هاست. 
این امر »نگاه به شــرق« نام می گیرد. در چارچوب نگاه به 
شرق اشکالی ندارد که حساسیت زیادی به جان مسلمانان 
ابراز نشود. فلسطینی مسلمان است و برای وی باید فریاد 
کشید، اما ایغوری و چچنی اهمیت چندانی ندارد، چون نگاه 

به شرق را منحرف می کند.
اسالمی سازی: پیاده کردن سبک زندگی ایرانی-اسالمی- 
»تحمیل شــریعت با زور« در دوران خامنه ای پایان یافت 
و این پدیده، پیاده کردن »سبک زندگی ایرانی-اسالمی« 

نام گرفت. 
سانسور: نظارت و هدایت- بنا به ادبیات وزارت ارشاد و دیگر 
دستگاه های محدود کننده حقوق مردم، در ایران »سانسور« 
وجود ندارد، بلکه کار موظف هر دولتی انجام می شــود که 
»نظارت« اســت، اما نظارتی که با دستور نیز همراه است. 
چون دولت اســالمی و ارزش گرا اســت، »هدایت« نیز به 

نظارت افزوده می شود.
ویژه خواری: حمایت- تولیدکنندگان آثار مد نظر رژیم، به 
نحو اختصاصی از منابع عمومی اســتفاده نمی کنند، بلکه 
مورد »حمایــت« قرار می گیرند. مخالفــان و منتقدان از 
منابع عمومی محروم نمی شــوند، بلکه تحت حمایت قرار 

نمی گیرند.
تصفیه: پاکسازی- بیرون ریختن کسانی که مثل روحانیت و 
پاسداران شان فکر و زندگی نمی کنند، »تصفیه« آنها نیست، 
بلکه »پاکســازی« ادارات از ضد ارزش ها و آدم های فاسد 
است. هر کس مثل هواداران جمهوری اسالمی ایران زندگی 

نکند، به فساد شخصی آلوده است.
مجمع روحانیون حکومتــی: خبرگان- ۸6 روحانی که در 
باب رهبری آینده کشور تصمیم می گیرند، دیگر روضه خوان 

و آخوند نیستند، بلکه »خبره« در امور حکومتی هستند. 
ِصرف عبور از صافی شــورای نگهبان، آنها را واجد چنین 

شرایطی می کند. 
گسترش طلبی: صدور انقالب یا دفاع از حرم- چون در چند 
نقطه بسیار کوچک از عراق و سوریه )البته نه لبنان و یمن( 
بارگاه امامان و امامزادگان شیعه وجود دارد، همه خاک آن 
کشورها »حرم« است و ارسال نیرو و مهمات به آن کشورها، 

»دفاع از حرم.« در عین حال، انقالب نیز صادر می شود. 
محصوالت تبلیغاتــی حکومت: هنر و ادبیات اســالمی- 
کارکنان دســتگاه های تبلیغاتی حکومتی »تبلیغاتچی« 
نیســتند بلکه همه ادیب و شــاعر و فیلم ساز و نویسنده 
و نقاش اســالمی اند، چون در آثارشــان به تبلیغ اســالم 
می پردازند. اســالمی بودن برای هنر بودن آنها کافی ست. 
در آنچه اسالمگرایان »هنر اسالمی« می نامند، محتوا مهم 
اســت و نه روش تولید محتوا. اهمیتی ندارد که همه این 
آثار به سرعت به زباله دانی فرستاده می شوند و ایرانیان به 
آنها توجهی ندارند. تبلیغاتچی های حکومت باید یک طوری 

معیشت شان را بگذرانند.  
پخش آزاد محصوالت فرهنگی و هنری توســط رسانه ها: 
تهاجم و شبیخون فرهنگی- چون جمهوری اسالمی ایران 
ظرفیت تولید آثاری را ندارد که مردم ترجیح بدهند آنها را 
مصرف کنند، بنابر این آثاری که توسط نظام تولید و توزیع 
نمی شود، آلوده اند و پخش و نشر آنها »شبیخون« و »تهاجم 

فرهنگی« است.
دنیای آزاد و مقررات بین المللی: نظام سلطه یا استکبار- هر 
کشوری در دنیا که تحمل گسترش طلبی و تمامیت خواهی 
و تروریسم و نقض مقررات از سوی نظام جمهوری اسالمی 
ایران را نداشــته باشد، بخشی از دنیای آزاد نیست بلکه به 

»نظام سلطه« یا »استکبار« تعلق دارد.
حجاب اجباری برساخته روحانیت شیعه: حجاب شرعی- 
چون مقامات قدرت و زور دارند، می توانند بر ســر کودک 
و نوجوان، مســیحی و بی دین، خارجی و ایرانی، حجابی را 
تحمیل کنند که در خانواده های روحانیون روال بوده است، 
و در جامعه با کتک زدن و اسیدپاشی و جریمه، شرایط را 
برای کسانی که آن را کامال رعایت نمی کنند، ناامن سازند.

منتخبان شورای نگهبان: رئیس جمهوری و اعضای مجلس 
شورای اسالمی- »مهندسی انتخابات« )از تعیین نامزدها تا 
دســتکاری در آرا( را فراموش کنید و تصور کنید که آن ها 

همانند »نماینده« شما هستند.
سرمایه داری دولتی ها تحت مدیریت اسالمگرایان: اقتصاد 
اسالمی- نظام ســرمایه داری در دوران جمهوری اسالمی 
ایران به پایان رســیده اســت و ا»ختصاص منابع به قشر 

حاکم« همانا »اقتصاد اسالمی« است. 
رمه ای رام برای چوپان حاکم: جامعه اســالمی- جمهوری 
اسالمی ایران که آمد، همه باید برای رهبر مثل »رمه« برای 
چوپان در قدرت باشند. کسانی که از رمه جدا شوند، شکار 

استکبار می شوند یا قبال شده اند. 
کشور اسرائیل: رژیم صهیونیستی- این نام گذاری که متوجه 
به حذف یک کشور از روی نقشه کره زمین است، بعضا به 
نتایج عجیب و غریبی مثل »صهیونیست« خواندن کودکان 
اسرائیلی یا نهادهایی مثل بیمارستان و اوژانس در آن کشور، 

منجر شده است. 
اعضای نهادهای امنیتی: سربازان گمنام امام زمان- خلق 
این تعبیر بی مصداق )امام زمانی که برســاخته باور افراد 
اســت، نمی تواند سرباز داشته باشد( برای رفع بار منفی از 
عنوان اعضای نهادهای امنیتی است که در ایران به دلیل 

رفتارا فرا قانونی و ناپاسخگو، منفور بوده اند. 
دولت هایی که برای ســالمت شهروندان شــان واکســن 
امریکایی-بریتانیایی تهیه می کنند: مزدور- هر دولتی که 
عقل و علم و مصلحت عمومی را به جای ایدئولوژی و تنفر 
و گســترش طلبی قرار دهد، مزدور امریکا و غرب معرفی 

می شود.
تغییر واژه ها بدین معناست که »حاکمان الزم نیست رفتار 
یا سیاســت یا تصمیمات خود را عوض کننــد یا روال ها 
را تغییر دهند؛ کافی اســت نام دیگــری بر همان رفتار یا 
پدیده ها بگذارند تا مشروع جلوه کند.« دستگاه تبلیغاتی 
حکومــت با این بازی با واژه ها، زبان را از تعابیری که لحن 
منفی در باب مسئولیت های حکومت و روند سقوط رفاه و 
آســایش و کرامت و حقوق انسان ها و افزایش فساد دارند، 
پاکسازی می کند. این کارها آگاهانه صورت می گیرد؛ مثل 
مقایسه آمار قربانیان کرونا با کشته های سرنگونی هواپیما 
که معطوف به عادی سازی سقوط هواپیماهای مسافربری و 
حتی سرنگون کردن آنها به دست عوامل حکومت است. با 
تعابیر فوق، می توانید »بوق تبلیغاتی« را از »رسانه« تمایز 

دهید.

تغییر واژه ها بدین معناســت که »حاکمان الزم نیست رفتار یا سیاست یا تصمیمات خود را عوض کنند یا 
روال ها را تغییر دهند؛ کافی است نام دیگری بر همان رفتار یا پدیده ها بگذارند تا مشروع جلوه کند.« دستگاه 
تبلیغاتی حکومت با این بازی با واژه ها، زبان را از تعابیری که لحن منفی در باب مسئولیت های حکومت و روند 

سقوط رفاه و آسایش و کرامت و حقوق انسان ها و افزایش فساد دارند، پاکسازی می کند. 

البی گری پنهانی
 برای جمهوری اسالمی
 کاوه لطف اهلل افراسیابی کیست؟

وزارت دادگســتری آمریکا در اطالعیه ای اعالم کرد 
یک شهروند ایرانی به نام کاوه لطف اهلل افراسیابی را 
به اتهام البی گری مخفیانه برای جمهوری اســالمی 
بازداشــت کرده است. در این اطالعیه به جزییاتی از 
رابطه مخفیانه او با مقام های جمهوری اسالمی در طول 
دست کم 14 سال گذشته اشاره شده است. برخی منابع 
نیز افراسیابی را مشاور تیم ایران در دوران مذاکرات 

هسته ای معرفی کرده اند.

بنابر اطالعیه وزارت دادگستری آمریکا که روز سه شنبه 
۳0 دی ماه منتشــر شــد »کاوه لطف اهلل افراســیابی« 
دست کم از سال 200۷ بدین سو، بدون اینکه نام خود را 
به عنوان »البی گر و کارگزار خارجی« ثبت کند، مخفیانه 
از حکومت ایران پول می گرفته و خود را مستقل معرفی 

می کرده است.
افراسیابی روز دوشــنبه در خانه اش در شهر »واترتاون« 
ایالت ماساچوســت بازداشت شد، شــکایت علیه او روز 
سه شنبه ثبت شد، و صبح چهارشنبه به وقت محلی در 

دادگاه بوستون تفهیم اتهام شد.
برخی رسانه هایی که نوشته های افراسیابی در آن ها منتشر 
شده بود از او با عنوان »ایرانی آمریکایی« یاد کرده بودند 
اما وزارت دادگستری آمریکا او را دارنده کارت اقامت دائم 

)گرین کارت( معرفی کرده است.

دســتمزد 26۵ هزار دالری و ایمیل های خصوصی به 
ظریف

وزارت دادگستری آمریکا دو اتهام افراسیابی را »اقدام به 
نقض قانون ثبت نام کارگزاران خارجی ]فارا[« و »توطئه 

برای اقدام به نقض فارا« ذکر کرده است.
»قانون ثبت نام کارگزاران خارجی«، موســوم به »فارا«، 
هر فرد یا گروه یا نهادی را که قصد دارد در داخل ایاالت 
متحده به سود حکومتی خارجی رایزنی کند یا در راستای 
منافع آن حکومت گام بردارد موظف می کند که نام خود 

را در دادگستری آمریکا ثبت کند.
افراســیابی متهم است که دست کم از سال 200۷ بدین 
ســو، به طور پنهانی در استخدام حکومت ایران بوده و از 
دیپلمات های جمهوری اســالمی در نمایندگی ایران در 

سازمان ملل پول می گرفته است.
در ایــن مدت چک هایی به مبلغ حدود 265 هزار دالر از 
حســاب رسمی نمایندگی ایران در سازمان ملل در وجه 
او صادر شــده است. او همچنین دست کم از سال 20۱۱ 
بدین سو مشــمول همان بیمه ای اســت که کارمندان 

نمایندگی ایران در سازمان ملل استفاده می کنند.
بنابــر همیــن اطالعیه، افراســیابی پــول می گرفته تا 
»پروپاگاندای حکومت ایران را ترویج دهد« اما در کتاب ها، 
مقاالت، برنامه های مختلف تلویزیونی به زبان انگلیسی، 
همه جــا خود را به عنوان کارشــناس علوم سیاســی، 
متخصص روابــط خارجی و »فردی مســتقل« معرفی 

می کرده است.
افراسیابی عالوه بر نوشته ها و مصاحبه هایش، ارتباط هایی 
نیز با یک نماینده کنگره و همچنیــن با وزارت خارجه 

آمریکا برقرار کرده بود.
وزارت دادگســتری آمریکا می گوید افراسیابی از مدت ها 
پیش نسبت به قانون فارا آگاهی داشته و حتی درباره این 

قانون بحث هایی هم با دیگران کرده بود.
افراسیابی ایمیل هایی به وزیر خارجه جمهوری اسالمی 

ادامه در صفحه 1۸فرستاده 
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ارسال نامه های تهدید آمیز
 برای مدیر عامل هوآوی در کانادا

ایرانیان کانادا- وکیالن »منگ وانژو« 
مدیر مالی شــرکت هوآوی چین روز 
چهارشــنبه در دادگاهــی در کانادا 
گفتند هنگامی کــه وی در ونکوور 
کانادا در حصر خانگی به سر می برد 
چند بــار تهدید به مرگ شــده و از 
جمله گلولــه ای در داخل پاکت نامه 

برای وی ارسال شده است.
این تهدیدات را »دوگ مینارد« رئیس 
ماموران عملیاتی شــرکت مدیریت 
مخاطرات »الینــز گیت« فاش کرد 
که تیم محافظان منگ وانژو را تامین 

می کند.
وی گفــت: این مقام چینی در خالل 
ماه هــای ژوئن تا ژوئیه 2020 پنج تا 
شــش نامه حاوی تهدیــد در محل 

اقامت خود دریافت کرده است.
مینارد با اشاره به این که اداره پلیس 
ونکوور شواهد این تهدیدات را بررسی 
کرده اســت افــزود: ایــن نامه های 
تهدیدآمیز با عالمات درج شــده بر 
روی آن بــه راحتی قابل شناســایی 

بودند.
هویت عامالن و انگیزه احتمالی این 

تهدیدات فاش نشده است.
به گفتــه ژائو لیجیان ، ســخنگوی 
وزارت امور خارجــه چین، چین بار 
دیگر از کشــور کانادا خواست تا فوراً 
مدیر مالی هواوی ، منگ وانژو را آزاد 

کند تا وی در یک فرصت زودهنگام 
بتواند صحیح و سالم به چین بازگردد.

به گزارش رســانه هدهد کانادا، ژائو 
این سخنان را در یک نشست خبری 
روزانــه در پاســخ به ســوال یکی از 
خبرنگاران در این رابطه  بیان کرد و 
از طرف آمریکایی خواست فوراً دستور 
بازداشت و درخواست استرداد منگ را 

پس بگیرد.
ژائو با بیان اینکه این طرف کانادایی 
اســت که باید راه حل ها را پیدا کند، 
گفت: »کســانی که مشــکل ایجاد 
کرده اند باید در فکر حل مشــکالت 

باشند«.
مدیر بخــش مالی شــرکت بزرگ 
هوآوی روز اول دســامبر 20۱۸ در 
کانادا بازداشــت شد. بازداشت منگ 
وانژو سبب بروز یک تنش دیپلماتیک 
بی سابقه میان اتاوا و پکن شده است. 
مقامات چین معتقدند که این ماجرا 
با هدف ضربه زدن به اعتبار شــرکت 

مخابراتی هوآوی کلید خورده است.
گفتنی است مایکل اسپاوور و مایکل 
کووریــک، کانادایــی نیز بــه دنبال 
دستگیری مدیر مالی هواووی از سال 
20۱۸ تاکنــون در زندان های چین 
محبوس هســتند و درخواست های 
مکرر کانــادا بــرای آزادی آن ها نیز 

تاکنون به نتیجه نرسیده است.

جاستین ترودو قصد کناره  گیری از قدرت را ندارد
پرژن میرور- جاستین ترودو، نخست 
وزیــر کانادا در گفتگوی اخیر خود با 
یکی از برنامه های خبرگزاری رویترز 
اعــالم کرد که هیــچ برنامه ای برای 

کناره گیری از قدرت ندارد.
وی با حضور در برنامه کنفرانس بعدی 
رویترز، آشــکارا از هــدف خود برای 
ماندن در دفتر نخست وزیری کانادا 

در سال های آینده سخن گفت.
جاســتین ترودو در بخشــی از این 
مصاحبه گفت: “مــن هنوز کارهای 
بســیاری برای خدمت به این کشور 
دارم بنابرایــن به دنبال چند ســال 
خدمت بیشتر به مردم کانادا هستم.“

این مصاحبــه را اَمران ابوکار، رییس 
دفتر رویترز در کانادا با جاستین ترودو 
انجام داد و در بخشی از این گفتگو از 
او ســوال کرد که آیا پس از به دست 
گرفتن قدرت در سال 20۱5 احساس 
خستگی می کند یا اینکه قصد دارد 
همانند پدر خود برای سالیان طوالنی 

در قدرت بماند.
جاســتین ترودو در جــواب گفت: 
“خوب، من برای اینکــه خودم را با 
پدرم مقایسه کنم و یا بین خودم و او 
تفاوتی قایل شوم وارد سیاست نشدم، 
اما پدرم بر روی آنچه که به صالح من 
بوده به میزان زیادی تاثیر گذار بوده 

است.“
پیر الیوت ترودو، پدر جاستین ترودو، 
در دو دوره مختلــف بین ســال های 
۱۹6۸ تــا ۱۹۷۹ و همینطــور بین 
سال های ۱۹۸0 تا ۱۹۸4 بیش از ۱5 

سال نخست وزیر کانادا بود.
جاســتین ترودو در قسمتی دیگر از 
گفتگوی خــود با رییس دفتر رویترز 
در کانــادا اضافه کرد در حالیکه همه 
گیــری بیماری کووید-۱۹ شــرایط 
ســختی را برای همه رقم زده است، 
اما فرصتی برای انجام “ کارهای واقعاً 
بزرگ “ فراهم کــرده تا حال حاضر 
را بهبود دهیــم و “ آینده ای بهتر را 

شکل” دهیم.
نخســت وزیر کنونی کانــادا  با قول 
تمرکز بر رفع علل مشــکالتی مانند 
فمینیسم و   محیط زیست برای دور 
دوم نخســت وزیری خود به قدرت 
رسید اما به ســرعت متوجه شد که 
باید با مســائل دیگری چون روابط با 
دولت دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
ایــاالت متحده و مســائل مربوط به 

شیوع بیماری کرونا نیز کنار بیاید.
در دوران کرونــا، دولت لیبرال بیش 
از 200 میلیارد دالر مســتقیماً برای 
کمک به مردم و نجات کسب و کارها  
هزینه کرده اســت و ترودو بار دیگر 
تأکید کرد کــه دولت وی قصد دارد 
۱00 میلیارد دالر دیگر در چند سال 
آینده برای بهبود اقتصادی هزینه کند.

اما وی به صراحت اظهار داشــت که 
با صدور پاســپورت واکسن مخالف 
است، ایده ای که در دانمارک در حال 
انجام است. نخست وزیر معتقد است 

این برنامه با چالش هایی همراه است 
و  می توانــد تأثیرات تفرقه انگیزی بر 

جامعه و کشور داشته باشد.
آقــای تــرودو در صحبت های خود 

درباره اینکه آیا به نظر او کریســتیا 
فریلند، معاون نخســت وزیر و وزیر 
اقتصاد فعلی او گزینه بعدی رهبری 

حزب لیبرال خواهد بود نظری نداد.
در عوض آقای ترودو گفت که او یک 
“تیم قدرتمند فوق العاده “ تشــکیل 
داده که بر روی کمک به مردم کانادا 

تمرکز کرده اند.
آقای ترودو ادامه داد: “من نمی توانم 
حدس بزنم که ســال های آینده چه 
اتفاقی ممکن اســت رخ دهد، آنچه 
می دانم این اســت که انســان های 
بزرگــی را به دور هــم جمع کنم تا 
به کشــور خود و به تمام مردم کانادا 

خدمت کنند.“ 
جاســتین تــرودو در بخش دیگری 
از گفتگوی خــود با برنامه کنفرانس 
بعدی رویترز، درباره همکاری دولت 
خود با دولت بعدی آمریکا و جو بایدن 
رییس جمهور جدید آمریکا صحبت 

کرد.

انتقاد از رهبر بلوک کبکوا به دلیل سانسور نظر مخالفانش

مداد- به گزارش مونریال ســی.تی.
وی، ایو فرانســوا بالنشه، رهبر بلوک 
کبکوا بــه دلیل محدود کردن آزادی 
بیان و مسدود کردن توئیتر مخالفانش 
موردانتقــاد قرار گرفــت. وی پس 
از موردانتقــاد قرار گرفتــن در برابر 
اظهاراتش در مــورد عمر الغابرا وزیر 
حمل ونقل جدیــد، مخالفانش را در 
توئیتر مسدود کرده است. این موضوع 
موجب برانگیخته شدن واکنش های 
مخالفان شــده اما بالنشه پنج شنبه 
گذشته در پاســخ به این موضوع به 
زبان فرانسه نوشــت: وقتی کسی را 
مسدود می کنم به این دلیل است که 
پست های وی برای من جالب نیست. 
این موضوع مانع انتشار نظرات آن ها 
نمی شود ولی با مسدود کردن آن ها، 
نه مــن آن ها را می بینــم و نه آن ها 

نظرات من را خواهند دید.
این پاســخ بالنشــه موجب واکنش 
ریچارد مون، استاد حقوق در دانشگاه 
وینــدزور شــده و وی در این رابطه 
نوشت: وقتی سیاستمداری از توییتر 
به عنوان بستری برای انتشار اعالمیه ها 
و بحث در مورد دیدگاه های سیاسی 
استفاده می کند، حساب سیاستمدار 
به یک بستر عمومی تبدیل می شود. 
محروم کــردن افراد از پاســخ گویی 
یا آدرس دهی غلط بــه دلیل عقاید 
سیاســی وی می توانــد به عنــوان 
محدودیتی در آزادی بیان تلقی شود.

داف کناچر، بنیان گذار گروه دیده بان 
حامی شــفافیت دموکراسی نیز در 

این رابطه گفت که حساب توئیتری 
بالنشه یک کانال ارتباط عمومی است 
و او نمی تواند خودسرانه تصمیم بگیرد 
که اجازه ندهد رأی دهندگان در آنجا 
با او ارتباط برقرار کنند. سیاستمداران 
کارمندان دولت هستند، بنابراین آن ها 
نمی تواننــد مــردم را از اظهارنظر از 
طریق یکی از کانال های ارتباطی خود 

منع کنند.
هفته گذشــته، پس از ســوگند یاد 
کــردن وزیر جدید حمل ونقل فدرال 
که متولــد یک خانواده ســوری در 
عربستان سعودی است، بلوک کبکوا 
در بیانیــه ای وی را مرتبط با جنبش 
اسالم سیاسی دانسته و به سوابق او 
به عنوان رئیس فدراسیون عرب کانادا 

اشاره کرده بود.
نور الکادری، رئیس فدراسیون عربی 
کانادا که در میان افراد مسدود شده 
توسط بالنشه اســت، در این رابطه 
گفت که مردم باید بتوانند به اتهامات 
سیاستمداران پاســخ دهند. وی در 
پاسخ پســت توئیتری بالنشه گفته 
بود که فدراسیون عرب کانادا از زمان 
تأسیس در سال ۱۹6۷ تا امروز یک 

سازمان سکوالر بوده است.
گفتنی است بالنشه همچنین برخی 
از اعضــای پارلمــان، ازجمله گرگ 
فرگوس نماینده لیبرال کبک، متیو 
گرین نماینده دموکرات انتاریو و لیا 
گازان نماینده نیو دموکرات مانیتوبا را 

در توئیتر مسدود کرده است.

ثبات نرخ بهره پایه کانادا 
در سطح ۰.۲۵ درصد

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه 20 ژانویه با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار 
و نگرانی هــای مربوط به تحوالت آتی همه گیــری کرونا اعالم کرد نرخ بهره 
خود را تغییر نمی دهــد. به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، بانک مرکزی 
کانــادا همچنین تصریح کرد ورود زودتر از انتظار واکســن های کووید۱۹ به 
کشــور ابهامات اقتصادی »بسیار شدید« را تا اندازه ای کاهش داد. با این حال 
کارشناسان بانک مرکزی کانادا همچنان پیش بینی می کنند که اقتصاد کشور 

در سه ماهه ابتدایی سال 202۱ دچار انقباض شود.
بانک مرکزی کانادا همچنین پیش بینی کرد که میزان تولید ناخالص داخلی 
کشــور در سه ماهه ابتدایی سال جدید 2.۹ درصد در مقایسه با همین مدت 
در ســال 2020 کاهش یابد اما در ادامه شرایط بهتری پیدا خواهد کرد البته 
منوط به این که محدودیت هایی که دولت فدرال به منظور مقابله با همه گیری 

کووید۱۹ به اجرا گذاشته است، از فوریه آینده تعدیل شود.
طبق محاسبات و برآوردهای بانک مرکزی کانادا، رشد اقتصادی کشور امسال 

احتماال 4 درصد خواهد بود اما سال آینده به 4.۸ درصد نیز خواهد رسید.
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لطفاً جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید.

اولین فرد واکسینه شده کانادایی، 
به کووید-۱۹ مبتال شد

به رغم این که سالمندان و کارکنان 
درازمدت  درمانی  مراقبت های  مرکز 
ســن-آنتوئن در اواســط دســامبر 
واکسینه شــدند، شیوع کووید۱۹ در 
این مرکز همچنان ادامه دارد و خانم 
ژیزل لوســک نیز که به عنوان اولین 
شــهروند کانادایی واکســینه شد، از 

کروناویروس در امان نماند.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، طبــق تازه ترین اطالعاتی که 
کپتال-ناسیونال  بهداشتی  مسئوالن 
منتشــر کرده اند، همچنان 6۸ مورد 
فعال کووید۱۹ در میان سالمندان و 

پرسنل این مرکز وجود دارد.
ژیزل لوســک که اولین دز واکســن 
کووید۱۹ شــرکت فایزر را در کانادا 
دریافت کرد، دو هفته پس از واکسینه 
شــدن به کووید۱۹ مبتال شد. عالئم 
بیماری در بدن او دیده شد اما اکنون 

حالش خوب است.
از دسامبر گذشته ۳۷ تن از ساکنان 
درازمدت  درمانی  مراقبت های  مرکز 

سن-آنتوئن به علت ابتال به کووید۱۹ 
جان باخته و ۹5 تن از کارکنان آن نیز 

به این بیماری مبتال شده اند.
به گفته مسئوالن بهداشت و درمان 
کپتال-ناســیونال، این کــه پس از 
اجرای واکسیناســیون کووید۱۹ نیز 
برخی از ساکنان و کارکنان این مرکز 
درمانی به کروناویروس آلوده شــدند 
معنایش آن نیست که واکسن کارایی 
الزم را نداشته است. چند روز پیش از 
آغاز واکسیناسیون، ۱5 مورد ابتال به 

کووید۱۹ در این مرکز مشاهده شد.
انی اوئله سخن گوی مرکز دانشگاهی 
ســالمت و خدمات درمانی کپتال-

ناسیونال اعالم کرد: »بررسی ها برای 
درک بهتر شــرایط موجود در مرکز 
مراقبت های درازمدت ســن-آنتوئن 
ادامه دارد اما ظاهرا بســیاری از افراد 
مبتال به کووید۱۹ در این مرکز پیش 
از واکسینه شــدن به ویروس آلوده 
شــده بودند و پس از دریافت واکسن 

عالئم بیماری را از خود بروز دادند.«

از ابتدای آوریل هفته ای یک میلیون کانادایی واکسینه می شوند
کانادا طی هفته آینده هیچ واکسن فایزری را دریافت نمی کند

مداد-به گــزارش Dailyhive، کانادا 
در هفته آینده هیــچ محموله ای از 
واکســن های کووید۱۹ شرکت فایزر 
را دریافت نخواهــد کرد. به نظر می 
رســد آنیتا آناند، وزیر تدارکات کانادا 
در روزهای آخر هفته مذاکرات تلفنی 
متعددی بــا مدیران شــرکت فایزر 

داشته است.
از سوی دیگر ژنرال دانی فورتین که 
واکسن کرونا  توزیع  هماهنگ کننده 
در کشور محسوب می شود، اعالم کرد 
که محموله های واکسن کانادا در این 
هفته تقریباً تا یک پنجم کاهش یافته و 
هفته آینده به صفر خواهد رسید. البته 
وی در مــورد اینکه چرا این تعداد در 
هفته آینده به صفر خواهد رسید هیچ 

توضیحی ارائه نداد.
گفتنی است نخســت وزیر جاستین 
ترودو در جلسه مطبوعاتی اوایل روز 
سه شــنبه به کانادایی ها قول داد که 
واکســن کافی برای همه کسانی که 
می خواهند تا ماه سپتامبر علیه کرونا 

واکسینه شوند، تهیه خواهد شد.
 به گزارش »گلوب اند میل«، علیرغم 
تعهدات هفته گذشته در مورد تقسیم 
موقتی دوزهای واکسن، زمان انتظار 
کشورهای اتحادیه اروپا برای تحویل 
واکســن فایزر بسیار کوتاه تر از کانادا 
خواهد بــود. روز جمعه، دولت فدرال 
اعــالم کرد کــه از 25 ژانویه تحویل 
واکســن به کانــادا برای یــک دوره 
چهارهفته ای به نصف کاهش خواهد 

یافت.
شــرکت فایزر نیز در این رابطه اعالم 
کــرد: این کاهش ســرعت به منظور 
آماده ســازی خط تولیــد و کارخانه 
بلژیک برای گسترش میزان ساخت 
واکسن بوده و اجرای آن برای بیشتر 

کردن ظرفیت تولید الزم است.
در همین رابطه، دنی فورتین، ژنرال 
ارشــد کانادا و مسئول توزیع واکسن 
در کشــور اعــالم کرد ایــن کاهش 
توزیع طی هفته هــای آینده جبران 
شــده و بااین حال شرکت همچنان 
محموله چهارم دوزهای واکســن را 
همان طور که پیش ازاین اعالم شــده 
بود، در سه ماهه اول تحویل می دهد. 
در ضمن هر کشوری که واکسن فایزر 
را خریداری کرده است به طور یکسان 
تحت تأثیر کاهش تولید قرار خواهد 

گرفت.
از سوی دیگر آنیتا آناند، وزیر تدارکات 
روز یک شنبه در بیانیه ای اعالم کرد 
که اتاوا بار دیگر به شــرکت فایزر در 
مورد اهمیت بازگشت کانادا به برنامه 
تحویل منظم واکســن ها اطالع داده 

است.
کانادا پیش ازاین انتظار داشــت 20۸ 
هزار و 650 دوز واکســن را در هفته 
آخر ژانویه و حدود ۳6۷ هزار دوز را در 
هفته های نخست فوریه دریافت کند 
که این موضوع با تأخیر مواجه شــده 
و درنتیجــه حدود ۳2۷ هــزار نفر، 
دوز دوم واکســن خود را دیرتر از حد 

معمول دریافت خواهند کرد.
 ژنرال دانی فورتیــن، معاون رئیس 
تدارکات واکســن کرونــا در آژانس 
بهداشــت عمومی کانــادا اعالم کرد 
که حمل واکسن های کرونا در کانادا 
تقریباً هر هفته در حال افزایش است 
اما دوزهای کافی برای تقویت برنامه 
واکسیناســیون تا چند ماه دیگر به 
استان ها و مناطق کشور ارسال نخواهد 

شــد. وی تأکید کرد که واکسن های 
فایزر، مدرنا و بیوتک از ماه آوریل به 
یک میلیون دوز در هفته خواهد رسید 
و پیش بینی می کنــد که کانادا بین 
آوریل و اواخر ماه ژوئن درمجموع 20 

میلیون دوز دریافت کند.
یک ماه پیــش، اولین گروه کانادایی 
علیه ویروس کرونا واکسینه شدند و 
اکنون بیش از 44۳ هزار نفر حداقل 
یــک دوز آن را دریافــت کرده انــد. 
تخمین زده می شود که دوز دوم  این 
واکســن به حدود 2۱ هزار نفر از این 

افراد تزریق شده است.
به گفته ژنرال فورتین تا پایان هفته 
بیش از ۹2۹ هزار دوز واکسن فایزر، 
مدرنا و بیوتک به استان ها تحویل داده 
می شــود. انتظار می رود ۱/۹ میلیون 
دوز در مــاه فوریه و 2/۷  میلیون بار 

دیگر در ماه مارس انجام شود.
کانادا قرار اســت امسال ۸0 میلیون 
دوز از هر دو واکســن فایزر و مدرنا را 
دریافت کند که باید برای ایمن سازی 

همــه کانادایی هــا کافی باشــد. اما 
مقامات همچنان در حال بررسی دو 
واکسن دیگر ازجمله واکسن شرکت 
آســترازنکا  و  جانسون اندجانســون 
)AstraZeneca( هســتند. شرکت 
جانسون اندجانسون نتایج آزمایش های 
اولیه خود را روز پنج شــنبه منتشر 
کرده و امیدوار است که نتایج نهایی را 
حداکثر در اوایل فوریه ارائه دهد. کانادا 
قراردادی برای خرید ۱0 میلیون دوز 
منعقد  جانسون اندجانسون  محصول 
کرده که تنها واکســنی است که در 
حال حاضر می تواند در یک دوز تزریق 
شود. واکســن آسترازنکا که می تواند 
20 میلیون دوز به واکسن های کانادا 

اضافه کند هنوز تأیید نشده است.
در ضمن کانادا برای خرید واکســن 
کرونا از ســه تولیدکننــده دیگر نیز 
قرارداد دارد امــا هیچ یک از آن ها به 
تکمیــل آزمایش هــای بالینی خود 

نزدیک نشده اند.

کارشناسان کانادایی مصونیت ناشی از واکسن کووید را 
چند ساله ارزیابی کرده اند

ایرونیا- ورود ســریع چندین واکسن 
کووید ۱۹ امید به پایان این شــیوع 
جهانی را ایجاد کرده است، اما هنوز 
این سوال وجود دارد که افراد پس از 
تزریق واکسن تا چه مدت از ویروس 

در امان هستند. 
کارشناسان می گویند یک بازه زمانی 
دقیق تا مدتی قابل تعیین نیست زیرا 
مصونیت احتمــاالً در افراد مختلف 
متفــاوت خواهد بــود. اما دلیلی هم 
وجود دارد که بخواهیم باور کنیم افراد 
واکسینه شــده مدت زمانی طوالنی 
از مصونیت در برابر کووید برخوردار 

خواهند بود. 
اســتیون کرفــوت، دانشــیار گروه 
ایمونولوژی و میکروبیولوژی دانشگاه 
وســترن معتقد اســت بــا توجه به 
داده های مربوط بــه ابتالهای قبلی 
می توان گفت ایــن مصونیت  برای 

بیشتر افراد تا چند سال ادامه خواهد 
داشت.

وی افزود: »نمی تــوان به طور قطع 
دانست – و هیچ آزمایشی هم وجود 
ندارد که بگوید این مدت ۱0 ســال 
ادامه خواهد داشت، اما هیچ مدرکی 
وجــود ندارد که بگوید مصونیت یک 

ساله  از بین می رود«.
متخصصان می توانند با بررسی پاسخی 
که بدن ما از مصونیت ایجاد شــده 
توسط واکسن در برابر ابتالی طبیعی 
به همان ویروس نشــان می دهد، در 
مورد طــول عمرمدت مصونیت ایده 
بگیرند. در حالی که برخی مطالعات 
نشــان داده اند که ممکن است آنتی 
بادی ها نســبتا ســریع در بــدن از 
بین بروند، برخــی مطالعات دیگر از 

پاسخ های طوالنی تر خبر داده اند. 
مطالعــه ای که توســط یــک تیم 

تحقیقاتی در دانشــگاه تورنتو انجام 
شده نشــان داد میزان آنتی بادی ها 
حداقل ۱۱5 روز پس از ایجاد عفونت 
در خــون و بزاق ثابت هســتند. این 
بیشترین  زمانی بود که اندازه گیری 
انجام شــد و می تواند به معنای باقی 
ماندن آنتی بادی در زمان طوالنی تر 

هم باشد.
یک مطالعــه آمریکایی کــه هفته 
گذشته منتشر شد، نشان داد که آنتی 
بادی ها حداقل به مدت هشــت ماه 

پس از واکسن وجود داشته اند.
جیسون کیندراچوک ، ویروس شناس 
دانشگاه مانیتوبا گفت چشم انداز ۱2 
ماهــه را در نظر دارند. ضمن این که 
امید می رود افرادی که به طور طبیعی 
مبتال شده اند ممکن است یک سال 
و یا حتی چند سال مصونیت داشته 

iroonia.ca .باشند

پیرترین مرد کانادا 
واکسن کووید۱۹ را دریافت کرد

ایرونیا- جامعه سالمندان Amenida در شهر »سوری« بریتیش کلمبیا، 
روز جمعه اعالم کرد کهجاهویونگ لی مرد ۱۱0 ســاله ساکن این شهر 
اولین دوز واکسن فایرز/بیون تک خود را روز پنج شنبه در کلینیک  کمک 
به زندگی دریافت کرده اســت. وی پیرترین مرد کاناداســت که در خانه 

سالمندان زندگی می کند. 
به گفته این خانه مراقبت همه ساکنان خانه که به انجام این کار رضایت 
داشتند، یا اعضای خانواده شــان از طرف آنها رضایت خود را اعالم کرده 
بودند، اولین دوز واکســن خود را روز پنجشنبه دریافت کردند. دوز دوم 

واکسن در هفته های آینده تزریق خواهد شد.
رزا پارک ، مدیر کل تسهیالت بخش گفت: »ما بسیار خوش شانس هستیم 
که همه آنچه را برای واکسیناسیون همه ساکنان تحت مراقبت خود نیاز 
داشــتیم دریافت کردیم. از آنجا که بسیاری از ساکنان اینجا سالخورده 
هستند و به مراقبت های چندجانبه نیاز دارند، می توانیم احساس امنیت 

iroonia.ca .»کنیم که ویروس در جامعه ما شیوع نخواهد یافت
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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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-79۳9

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

جان هورگان خواهان
 ممنوعیت سفر غیرضروری استانی

 به بریتیش کلمبیا شد

اطالعات مرزی کانادا به کمک دولت فدرال می آیند
پــرژن میــرور- اطالعات مــرزی و 
مشخصات مســافرانی که از مرزهای 
زمینی، دریایی و هوایی کانادا وارد این 
کشور می شوند برای جلوگیری از سوء 
اســتفاده از دریافت کمک های مالی 
اضطراری دولت به کار گرفته خواهند 

شد.
یکی از مقامات فــدرال در گفتگو با 
کندین پرس گفته اســت که دولت 
فــدرال در نظر دارد تا با اســتفاده از 
اطالعات مســافران ورودی به کانادا 
از ســوء اســتفاده افــرادی که برای 
گذراندن تعطیالت به خارج از کانادا 
سفر کرده اند و خواهان دریافت کمک 
هزینه قرنطینه خودخواسته هستند 

جلوگیری کند.
کندین پــرس به دلیــل اینکه این 
مقام مســوؤل اجازه صحبت درباره 
موضوعات مورد بحث داخل دولت را 
به صورت عمومی ندارد نمی تواند نام 

او را آشکار سازد.
دولت فــدرال هفته گذشــته اعالم 
کرد که قانون جدیدی را به تصویب 
رسانده که بر اســاس آن از پرداخت 

مبلغ هفته ای پانصد دالر به هر فردی 
که از سفرهای غیر ضروری و گذراندن 
تعطیالت در خارج از کشور به کانادا 
برگشته و درخواست دریافت کمک 
هزینه قرنطینه خودخواسته ۱4 روزه 

را دارد، جلوگیری خواهد کرد.
مدتی پیش، دولت کانادا دستورالعملی 
را صــادر کرد که به منظور کمک به 
افرادی که از ســفر خارج از کشــور 
بازگشــته و ۱4 روز باید در قرنطینه 

بمانند، هفته ای پانصد دالر و حداکثر 
دو هفته برای جبران خســارت های 
بیــکاری پرداخــت نمایــد. اما این 
دستورالعمل جدید انتقادات زیادی را 

به دنبال خود داشت. 
عده ای از منتقدین بر این عقیده بودند 
که افرادی که برای گذراندن تعطیالت 
و ســفرهای غیر ضروری به خارج از 
کشور رفته اند نباید این کمک مالی 

دولتی را دریافت کنند.

علیرغم بسته بودن مرز کانادا- آمریکا 
مرز هوایی آمریکا برای کانادایی ها 

همچنان باز است
خبرکانادا- در حالی که محدودیت های 
سفر به کانادا مانند بسته شدن مرز این 
کشــور با ایاالت متحده در حال اجرا 
است، کانادایی ها هنوز هم می توانند 
به کشور همسایه یعنی آمریکا سفر 

هوایی داشته باشند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در 
این مورد که چرا با وجود بسته بودن 
مرزهای بین دو کشــور کانادایی ها 
همچنان قادر به سفر هوایی به آمریکا 
هستند گفت که اساساً در این موضوع 

ایاالت متحده مقصر است.
دولت آمریکا در مورد مرزهای زمینی 
موضعــی اتخاذ کرده اســت که این 
موضع در مسافرت هوایی اتخاذ نشده 

است.
ترودو گفت که ورود به کشــورها از 
طریق زمینی، هوایی یا دریایی توسط 

خود کشورها مدیریت می شود.
وی توضیح داد که قانون بسته شدن 
مرز بدین گونه اســت که کانادایی ها 

از مرز زمینــی نمی توانند به ایاالت 
متحده وارد شوند و بالعکس.

وی گفــت: » ممنوعیت ورود زمینی 
آمریکایی ها به کانادا یا پرواز به کانادا 
تصمیمی اســت که دولت کانادا در 

موردش تصمیم می گیرد.«
ترودو خاطرنشان کرد که دولت ایاالت 
متحده موضعی ماننــد آنچه که در 
سفرهای زمینی اتخاذ کرده در مورد 
سفرهای هوایی اتخاذ نکرده است و 

این تصمیم آنها است.
ترودو افــزود: »تصمیــم دولت وی 
در مــورد مقــررات ســفر محکم و 

سختگیرانه است.«
ماه هاســت که  دولت کانادا از مردم 
خواســته اســت تا برای ســفرهای 
غیرضروری کشــور را ترک نکنند و 
قانونی وضع کرده است که مسافران 
هوایی ورودی به کشــور حتما باید 

آزمایش کرونا دهند.

ایرونیا- نخســت وزیر  بریتیش کلمبیا جان هورگان می گوید به دنبال 
مشــاوره حقوقی است تا ببیند آیا بریتیش کلمبیا   می تواند برای مقابله 

با انتشار کووید ۱۹ مانع سفر غیرضروری کانادایی ها به این استان شود؟
هورگان گفت در حالی که نگرانی  ها در سراسر استان در حال افزایش است، 
گفتگوهایی با دیگر نخست وزیران در مورد کاهش سفرهای غیرضروری 
انجام داده اســت. با این حال، وی یادآوری کرد قانون اساسی کانادا اجازه 

سفر آزاد در داخل کشور را داده است. 
این مســئله ای است که ماه هاســت هم در بریتیش کلمبیا و هم دیگر 
اســتان ها مورد توجه قرار گرفته و به گفته هورگان حاال وقت آن اســت 

روشن شود آیا دولت های استانی می توانند به آن عمل کنند یا خیر.
وی پنجشــنبه در برنامه ای رسانه ای گفت: »می خواهم بگذارم بماند- تا 
بریتیش کلمبیایی ها درک کنند که مــا نمی توانیم این کار را بکنیم، و 
مــا چنین کاری نمی کنیم – یا راهی برای انجام این کار وجود دارد و ما 

می خواهیم با سایر استان ها کار کنیم تا به آن دست یابیم«. 
شــهردار ویســتلر می گوید این شــهر به دلیل پاندمــی دیگر میزبان 

بازدیدکنندگان قبلی اش نیست. 
جک کرومپتون هم به »ســی.تی.وی نیوز« گفت: »صادقانه بگویم، افراد 

خیلی کمی اینجا هستند«. 
هنوز نگرانی هایی در مورد تعداد بازدیدکنندگان خارج از استان از ویستلر 

در تعطیالت زمستانی وجود دارد. 
استان های دریایی توانستند »حبابی« برای کاهش سفر به داخل و خارج از 
منطقه ایجاد کنند. هورگان تاکید کرد در این مناطق جمعیت کمتر است 

و راه های کمتری برای ورود و خروج وجود دارد.
هورگان گفت یک نشست مجازی کابینه آخر همین هفته به این موضوع 

می پردازد و او انتظار دارد در هفته آینده بتواند تصمیم گیری کند.

اخذ تدابیر جدید محدودکننده  برای مسافران خارجی

بر اســاس گفته های این مقام دولت 
فدرال، قانون جدید برای جلوگیری از 
پرداخت کمک هزینه دولتی به این 
گروه از مســافران در اواخر ماه جاری 
میالدی زمانی که مجلس نمایندگان 
کانادا به کار بازخواهند گشــت برای 

تصویب ارایه خواهد شد.
تخمین زده می شــود که مشخصات 
حدود 20 میلیون نفر مسافر ورودی از 
مرزهای کانادا که درخواست دریافت 
این کمک هزینه را داده اند با اداره کار 
و توســعه اجتماعی کانادا که وظیفه 
پرداخت این کمک هزینه را بر عهده 

دارد، به اشتراک گذاشته شده است.
البته الزم به یادآوری است که از سال 
۱۹۹2، آژانــس خدمات مرزی کانادا 
اطالعــات مســافران ورودی به این 
کشــور را با دیگر سازمان های دولتی 
که مســوؤل پرداخت بیمه بیکاری 
هستند به اشتراک می گذارد تا از این 
طریق صحت حضــور یا عدم حضور 
افراد درخواست کننده بیمه بیکاری 

در کانادا مشخص شود.
در همین حال، اداره آمار کانادا اعالم 
کرد که در ماه دســامبر 2020، فقط 
۱46 هزار نفر از مردم کانادا از آمریکا و 
با اتومبیل خود وارد کانادا شده اند که 
این میزان از رقم یک میلیون و نهصد 
هزار نفر در دســامبر 20۱۹، حدود 

۹2,4 درصد کاهش نشان می دهد.
از سپتامبر گذشته که برنامه پرداخت 
کمک هزینه دو هفته ای برای افرادی 
که به طور خودخواسته وارد قرنطینه 
۱4 روزه می شــوند ایجاد شد، بیش 
از 2۷۱ میلیــون و 400 هــزار دالر 
پرداخت شده است و میزان دریافت 
کنندگان این کمک هزینه از اواسط 
ماه اکتبر گذشته رو به کاهش داشته 

است.
دولت فدرال کانــادا افرادی همانند 
کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی 
که برای انجام وظایف شغلی خود باید 
از مرز عبور کنند را از قانون قرنطینه 

۱4 روزه معاف کرده است.

جاستین ترودو هشــدار داد ممکن 
اســت اتاوا بدون اعــالم قبلی تدابیر 
محدودکننده جدیدی برای مسافرانی 
که از خارج وارد کشــور می شــوند، 

اعمال کند.
ترودو این هشدار را روز سه شنبه ۱۹ 
ژانویــه در کنفرانس مطبوعاتی خود 
صادر کرد اما درباره ماهیت تدابیری 
که اتاوا در این زمینــه مدنظر دارد، 

اطالعاتی ارائه نکرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در شــرایطی که شیوع ویروس کرونا 
همچنان با ســرعت زیــاد در همه 
کشــورهای جهان ادامه دارد، دولت 
کانادا در هفته های اخیر بارها و بارها 
شهروندان را از سفرهای غیرضروری 

به خارج کشــور برحذر داشته است 
اما به نظر می رســد اتاوا قصد دارد از 
مرحله هشــدار به مرحله عمل وارد 

شود.
ترودو خطاب به شهروندان تاکید کرد: 
»اکنون به هیچ وجه زمان مناســبی 
برای ســفر به خارج نیست. اگر قصد 
ترک کشــور را دارید، من به نام همه 
کانادایی ها از شــما خواهش می کنم 
آن را لغو کنید و ضمن حفظ سالمت 
خود از آوردن ویروس به داخل کشور 
و به خطــر انداختن جان هموطنان 

خود بپرهیزید.«
نخســت وزیر فــدرال افــزود: »انواع 
جهش یافتــه کروناویــروس جدید 
می تواند به سرعت شرایط را دگرگون 

کند به همین علــت مصرانه از همه 
می خواهیم از ســفرهای غیرضروری 
به خارج خودداری کنند. با توجه به 
این نگرانی ها، اعضای دولت خطرات و 
چالش های مختلف را ارزیابی می کنند 
و ممکن اســت با توجه به شــرایط، 
بدون اعالم قبلی تدابیر محدودکننده 
جدیدی برای مسافران اعمال کنند.«

بیش از یکصد دانشــمند، پزشــک، 
متخصــص  و  ویروس شــناس 
بیماری هــای همه گیــر بــا امضای 
طومــاری که امروز بــه دولت ترودو 
تسلیم می شود، خواستار آن شده اند 
که اتاوا محدودیت های جدیدی برای 

مسافران وضع کند.
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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

ON SALE
THIS MONTH
See our website
for more deals!

تمدید محدودیت پروازهای بین المللی
 تا ۲۱ فوریه

اتاوا روز چهارشــنبه 20 ژانویه اعالم کرد محدودیت های اعمال شده بر 
پروازهــای بین المللی به کانادا به علت پاندمی کرونا تا 2۱ فوریه به قوت 
خود برقرار خواهد بود. پیشــتر همین تدبیر در خصوص بســته ماندن 

مرزهای زمینی کانادا و آمریکا اتخاذ شده بود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، این محدودیت ها که از بهار گذشته 
ماه به ماه تمدید شده است، از ورود شهروندان خارجی به کانادا جلوگیری 
می کند اما اتباع کانادایی با هر انگیزه ای که به خارج ســفر کرده باشند، 
امکان ورود به کشــور را دارند ضمن این کــه ورود اتباع خارجی نیز که 

سفرشان ضروری تشخیص داده شود، مجاز است.
با این حال همه مســافران پس از بازگشت به کشور باید یک قرنطینه 2 
هفته ای را رعایت کنند و عالوه بر این تســت منفی کووید۱۹ خود را که 
۷2 ساعت پیش از سوار شدن به هواپیما به مقصد کانادا داده اند، به همراه 

داشته باشند.
بیل بلر وزیر امنیت عمومی کانادا اعالم کرد در میان کشــورهای جهان 
کانادا برخی از ســخت ترین تدابیر را به منظور مقابله با پاندمی کرونا در 

زمینه مسافرت به اجرا گذاشته است. 

درخواست کبک از اتاوا
 برای لغو پروازهای غیرضروری

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
وزیــر اول کبک ضمن ابــراز نگرانی 
از شــمار فزاینده افرادی که به رغم 
وضعیــت بحرانی ناشــی از پاندمی 
کرونا مسیر ســفرهای خارجی را در 
پیش می گیرند، روز سه شــنبه ۱۹ 
ژانویه از همتای فدرال خود جاستین 
ترودو خواســت سفرهای بین المللی 

غیرضروری را ممنوع کند.
در حالی که چندین نوع جهش یافته 
کروناویروس جدید با قدرت شــیوع 
بیشــتر در جهان منتشر شده است، 
فرانســوا لوگو مصرانه از نخست وزیر 
فدرال خواســت پیش از آن که انواع 
جدید کروناویروس شرایط بهداشتی 
شکننده کشور را وخیم تر کند، اقدام 

موثری انجام دهد.
 فرانســوا لوگــو گفت: »مــن واقعا 
نمی توانم درک کنم که چگونه برخی 
افراد در شــرایط حساسی که در آن 
قرار داریم، بــدون توجه به خطرات 
و نگرانی هــای موجود به پونتا کانا یا 

کانکون سفر می کنند.«
وی افــزود ما پیش از ایــن به طور 
خصوصی با دولت فــدرال گفت وگو 
کرده ایــم اما اکنون زمــان عمل فرا 
رسیده اســت. می دانم که ترودو نیز 
معتقد است ممنوع کردن سفرهای 
غیرضروری اقدام ایده آلی نیست اما با 
توجه به شرایط فعلی، گزینه ها محدود 

است.
لوگو همچنیــن از نظــارت ناکافی 
مقامات فدرال بر نحوه اجرای قرنطینه 
اجباری مســافرانی که وارد کشــور 
می شــوند ابراز نگرانی کرد و از اتاوا 
خواست پیگیری و نظارت بیشتری بر 

این مسئله داشته باشد.
لوگو خاطر نشان کرد اگر دولت فدرال 
باز هم از تعلیــق پروازهای خارجی 
غیرضروری خــودداری کند، ممکن 
اســت کبک خودش در فرودگاه های 

کشوری تدابیر جدیدی به اجرا گذارد.
نخست وزیر کبک همچنین با اشاره 
به کاهش موقتی ارسال واکسن های 
فایزر به کانادا بــه علت ایجاد برخی 
تغییرات در کارخانه این شرکت، تاکید 
کرد مقامات بهداشتی استان مجبور 
شده اند طرح های واکسیناسیون خود 

را مورد بازبینی قرار دهند.

نگرانی مسئوالن بهداشت کانادا 
از گسترش انواع جدید کووید ۱۹و جهش آمار مبتالیان

ایرونیا- پزشک ارشد کمیته مشاوره 
علمی کووید ۱۹ انتاریو می گوید اگر 
شمار مبتالیان به نوع جدید ویروس 
که در انگلیس مشاهده شده با روند 
فعلــی در انتاریو افزایــش یابد، این 
امــکان وجود دارد کــه  پایان فوریه 
روزانه 40،000 مورد جدید ابتال رخ 

دهد. 
دکتر پیتر جونی به سی بی سی گفت 
موارد ابتال می تواند دو برابر شود مگر 
اینکه مــردم قرنطینه فعلی را جدی 

بگیرند و در خانه بمانند.
وی گفت: اگر شــرایط ابتال به گونه 
جدید ویروس تغییــر نکند، ممکن 
است هر روز ۳0 تا 40 هزار مورد ابتال 
داشته باشــیم، زیرا میزان سرایت در 
این نوع ویروس بسیار بیشتر از گونه 

اصلی است.

انتاریو اخیرا دستور وضعیت اضطراری 
دوم را صادر کرد و دســتور داد همه 
چیز تعطیل شــود. این تصمیم سه 
هفتــه پس از آن منتشــر شــد که 
گروه مشاوران علمی جونی گزارشی 
منتشر کردند که حاکی از آن بود که 
تالش های اولیه برای کاهش سرعت 

انتشار پاندمی اثربخش نبوده است. 
هشدارهای جونی بسیار بدبینانه تر از 
مدل ســازی ملی اولیه است که این 
هفته از سوی آژانس بهداشت عمومی 
کانادا )PHAC( منتشر شد. این مدل 
نشان می دهد که شمار موارد روزانه 
ابتال بــه کوویــد ۱۹ می تواند بیش 
از ســه برابر فعلــی افزایش یابد و به 
بیش از ۳0 هزار مورد در روز برســد 
و این در صورتی رخ می دهد که مردم 

ارتباط های خود را گسترش دهند.
این گزارش همچنین نشان می دهد 
اگر کانادایی ها فقط سطح تماس فعلی 
خود را با افراد خــارج از خانوار خود 
حفظ کنند، تعداد ابتال از ۷،۹00 نفر 
فعلی به ۱۳000 نفر در روز می رسد.

هشــدار جدید جونی تنهــا نگرانی 
جدیدی نیســت که در حال حاضر 
در کانادا مطرح شده است. این هفته، 
بریتیــش کلمبیا یــک مورد جهش 
یافته ویروس را که از آفریقای جنوبی 

منشــا گرفته، کشف کرد. این استان 
همچنین تایید کرد که موارد انگشت 
شماری از ویروس جدید انگلیسی را 

مشاهده کرده است.
وزیر بهداشت بریتیش کلمبیا، آدریان 
دیکس گفت که این موارد با ردیابی 
تماس ها و آزمایش گســترده توسط 
مقامات بهداشــت عمومی تشخیص 

داده شده است.
او در ادامه گفــت: »مورد خوب این 
است که در مورد فرد مبتال به ویروس 
نوع آفریقای جنوبی، این فرد به سفر 
بین المللی نرفته بود و اعتقاد داریم که 

این نوع را انتقال نداده است«.
وی افــزود: » ما نگران این هســتیم 
که وی چگونه به ویروس مبتال شده 
است و به همین خاطر در حال ردیابی 
گســترده تماس های وی هســتیم. 
این موردی اســت که سبب نگرانی 
می شــود… هم با توجه به شــمار 
افرادی که در بیمارستان هستند و هم 
برای مراقبت طوالنی مدت از شیوع 
کرونا. هر آنچه که ممکن است انتقال 
بیشــتری ایجاد کند باعــث نگرانی 
می شود در حالی که ما مراحل اولیه 
برنامه ایمن سازی را ارائه می کنیم«. 

عرضــه محــدود واکســن – و این 
پیش بینی که برای واکسیناســیون 

هر کســی که بخواهد واکسن بزند 
تا ماه ســپتامبر واکسن کافی وجود 
نداشته باشد – اســتان ها را واداشته 
تا به اقدامات فوق العاده ای فکر کنند 
که بتواند هم ســرعت انتشــار و هم 
گســترش کووید ۱۹  را کاهش دهد 
و هم کمبود فضای بستری شدن در 

بیمارستان را جبران کند.
بریتیش کلمبیا تاکنون چنین فشاری 
را که بر ظرفیت بیمارستان ها در انتاریو 
و کبک وارد  شــده بود، تجربه نکرده 
است. آن دو اســتان در حال حاضر 
برنامه هــای تعیین اولویــت را آماده 
می کنند تا معین شود کدام بیماران 
باید دسترسی اولیه به تختخواب های 
مراقبت های ویژه را داشته باشند، زیرا 
افزایش پاندمی باعث افزایش بستری 

شدن در بیمارستان ها می شود.
ظهور فشارهای مختلف به ترس در 
مورد فروپاشــی سیستم بیمارستان 
دامن می زند. بــه گفته دکتر جونی 
مشاهده تقریباً 22 مورد از نوع جدید 
ویــروس در کانادا، بــه منزله »نوک 
کوه یخ« است و لزوم برنامه ریزی در 
صورت افزایش شــدید ابتال موارد را 
تأکید می کند و به همین دلیل رعایت 
دستورالعمل ماندن در خانه را ضروری 

iroonia.ca .می سازد
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احتمال کاهش مجدد
 نرخ بهره بانکی کانادا پس از اعمال 

محدودیت های جدید کرونا

ایرونیا- بازارهای پول احتمال افزایش 
نــرخ بهره بانک کانــادا را نزدیک به 
صفر می بینند؛ دلیل این امر تشدید 
محدودیت هــای اقتصادی برای مهار 
موج دوم کروناســت که خوش بینی 
درمورد عادی شدن فعالیت ها در سال 

جدید را از بین می برد.
تصور می شــد که وقتــی در مارس 
گذشته نرخ بهره در کانادا ۱50 واحد 
پایه کاهش یافت و رکورد پایین ترین 
ســطح را با 0,25 درصد ثبت کرد؛ 

دیگر از آن پایین تر نرود.
این ســطح را بانک کانادا پایین ترین 
حد موثر دانســته بود. اما در نوامبر 
تیف مکلم  رییس بانک مرکزی کانادا 
گفت که حد پایین تر می تواند به بانک 
مرکزی کانادا اجازه دهد تا در صورت 
تضعیف اقتصاد، به آینده راحت تر نگاه 

کند. 
اطالعات روز جمعه نشان داد که کانادا 
برای اولین بار در هشت ماه گذشته، 
در ماه دسامبر شغل هایی را از دست 

داد.
اقتصاددانــان پــس از آن که با ورود 
واکســن آغازی کم رمق را نوید داده 
بودنــد، اما با ایجــاد محدودیت های 
بیشتر در برخی استان ها، حاال برای 
ژانویه ضعف بیشــتری را پیش بینی 

می کنند. 
اندرو کلوین، استراتژیست ارشد کانادا 

در TD Securities گفــت: »ایــن 
واقعیت که بانک کانــادا در ماه های 
گذشته درهای کاهش نرخ را به روی 
خود باز نگه داشــته، از چشم بازارها 

دور نمانده است«. 
کلوین افزود: مردم مراقب هســتند 
حتی اگر مشــخص نباشــد که به 

محرک بیشتری نیاز است. 
با طرح خطر کاهش نرخ، شــاخص 
نرخ بهره سواپ سه ماهه کانادا به زیر 
0,2 درصد رســید. این نرخ از نوامبر 
چهار واحد پایه کاهش یافته است و 
در حدود 0,۱۷ درصد معامله می شود.

سخنگوی BoC با اشاره به دوره رکود 
قبلی و پیش از تصمیم هفته آینده در 
این زمینــه، ترجیح داد از اظهار نظر 

خودداری کند.
دیگر بانک های مرکزی با رشد اندکی 
حرکت کرده اند. در نوامبر، بانک رزرو 
استرالیا نرخ سیاست خود را ۱5 واحد 
پایه کاهش داد و آن را به 0,۱ درصد 
رساند، در حالی که بانک انگلیس در 
مارس گذشته همین کار را کرده بود.

وقتــی  می شــود  پیش بینــی 
محدودیت های جدیــد پایان یابد و 
واکسیناســیون هم گســترش یابد، 
فعالیت اقتصادی افزایش یابد؛ اما به 
گفته تحلیلگران، احتمال کاهش نرخ 

دیگر نباید نادیده گرفته شود.
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علیرغم  پاندمی کووید-۱۹ 
افزایش قیمت ارزیابی شده امالک در ونکوور بزرگ

ایرونیا- ممکن است در بحبوحه یک 
همه گیری جدی باشیم، ولی به نظر 
می رسد تاکنون کووید ۱۹ اثر کمی 
بر  بازار امالک مسکونی  ونکوور بزرگ 
گذاشته باشد. این امر با توجه به شمار 
افزایش  قیمت هایی که تقریبا در همه 
نقاط این منطقه مشاهده شده مطرح 

می شود. 
وقتی ارزیابی 202۱ را با سال پیش 
مقایســه کنیم متوجه می شویم که 
شــهر ونکوور و  اســکوامیش با ۱0 
درصد بیشترین میزان افزایش قیمت 
را در منطقــه برای منازل تک خانوار 

دارند.
در ونکوور، میانگین ارزیابی ارزش یک 
ملک تک خانوار از ۱,56۷ میلیون دالر 
در سال 2020 به ۱,۷۱۷ میلیون دالر 

در 202۱ رسیده است.
جزیره بوون با ۹ درصد افزایش و پس 
از آن پورت کوکیتالم و »میشــن« با 

۸درصد افزایش همراه بوده اند.
تنها منطقه ای که شاهد کاهش قیمت 
برای خانه مسکونی تک خانواری بوده 
 UBC Endowment Lands است 
است که شاهد افت ارزش ها به میزان 

یک درصد بوده است. 
B.C. Assessment  از اول جوالی 
بازار سال  به جدول بندی ارزش های 
پیش می پــردازد و نتایج را در ژانویه 

به اطالع عموم می رساند. بدین معنی 
ارزیابی 202۱ چهار ماه اول پاندمی را 

دربرمی گیرد.
خانــه ســاحلی چیپ ویلســون در 
کیتســیالنو همچنــان بــه عنوان 
ارزشــمندترین امــالک مســکونی 
دربریتیش کلمبیا شــناخته شده و 
ارزشی که برای آن تعیین شده معادل 

66,۸2۸ میلیون دالر است.
ارزش ملــک Point Grey Road از 
ســال 2020 تقریبا 2 میلیون دالر 
افزایــش یافته، اما هنوز هم قمت آن 
خیلی کمتر از مبلــغ ۷۸,۸ میلیون 
دالری است که در سال 20۱۸ برای 

آن تعیین شده بود.
ویلســون بنیانگذار میلیاردر و مدیر 

عامل سابق Lululemon است.
منطقه نورت ونکوور در راس لیست 
قرار داد و قیمت امالک مسکونی آن 
تا 6درصد افزایش یافته است و پس از 

آن شهر نورت ونکوور و مپل ریج با 5 
درصد افزایش قیمت جای دارد. 

 White Rock در پایین جــدول هم
بــا کاهش 2 درصدی جــای گرفته 
و وســت ونکوور هم هیچ تغییری را 

شاهد نخواهد بود.
 B.C. برایان مورائو، معــاون ارزیابی
Assessment می گویــد بــا وجود 
کووید ۱۹ ، بازار امالک و مستغالت 
مسکونی Lower Mainland انعطاف 

پذیر بوده است.
وی گفت: »در بیشتر مناطق، صاحب 
خانه ها می توانند انتظار افزایش نسبتا 
متوسطی را داشته باشند. این قدرت 
باورنکردنی به معنی یک تضاد کامل 
در مقایسه با بهار سال گذشته است 
که بازار به حالت تعلیق موقتی درآمد. 
در حالی که در باقی سال بهبود بسیار 

سریع و سریعی مشاهده شد«.
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اقتصاد کانادا بیش از هر زمان دیگری به سرمایه گذاری
 در بخش مسکن وابسته است

ایرونیا- اقتصاد کانــادا اکنون حتی 
بیشــتر از همیشــه بــه امــالک و 
مستغالت وابسته شده است. داده های 
آمار کانادا )Stat Can( نشان می دهد 
که ســرمایه گذاری  در بخش امالک 
مسکونی در فصل ســوم  2020 به 
باالترین رکورد خود رسید. نرخ رشد 
در این بخش طی چند ماه گذشــته 
بســیار جلوتر از اقتصاد بوده اســت. 
در نتیجه ســرمایه گذاری خانه های 
مسکونی اکنون بیشترین درصد تولید 

ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. 
ســرمایه گذاری در بخــش امالک 
مســکونی از نگاه اقتصاددانان سهم 
مســتقیم امالک و مســتغالت در 
تولید ناخالص داخلی است. در کانادا 
این سرمایه گذاری شامل هزینه های 
ســاخت، نوســازی و هزینه هــای 
انتقال مالکیت اســت. بــا این وجود 
برخی مــوارد را نبایــد در آن لحاظ 
کــرد. برای مثال، بازســازی محدود 
به بازســازی های اساسی است. امور 
مربوط به سطح مانند نقاشی با وجود 
اینکه سهم بزرگی از اقتصاد است، از 
نظر حذف شــده اند. صنایع هم جوار 
مانند بیمه و امور مالی نیز در مقوله 

خودشان قرار گرفته اند.
سرمایه گذاری مسکونی کانادا بیش از 

۱۸ درصد افزایش می یابد
با توجه به ارزش فعلــی دالر، مبلغ 
سرمایه گذاری  برای  یافته  اختصاص 
مســکونی در حال افزایش است. در 
سه ماهه سوم مجموع این بخش به 
54,۸۹ میلیارد دالر رسیده است که 
۳۹,۳4 درصد بیشتر از سه ماهه قبل 
اســت. این میزان در مقایسه با سه 
ماهه مشابه سال پیش ۱۸,0۳ درصد 
افزایش نشان می دهد. از نظر دالری، 
این نرخ رشد در واقع باالترین سطح 
در سال های اخیر است. به دنبال افت 
بزرگ در ســه ماهه دوم  2020، این 
نــرخ افزایش زیادی در ادامه ســال 

داشت زیرا بیشتر سرمایه گذاری ها به 
سه ماهه بعدی موکول شد. این نرخ 
روند کلی افزایش را که از اواخر سال 
20۱۹ شروع شد نشان می دهد. اولین 
فصل شــیوع بیماری اولین استثنای 
قابــل توجه در این روند اســت. این 
بزرگترین نرخ رشــد از سال 20۱0 

تاکنون بوده است.
ســرمایه گذاری مســکونی کانادا به 
۹,4۳ درصد تولیــد ناخالص داخلی 

رسید
سرمایه گذاری مسکونی بسیار سریعتر 
از دیگــر بخش هــای تولید ناخالص 

داخلی بهبود یافت. ســرمایه گذاری 
از تولید ناخالص  مســکونی ٪۹,4۳ 
داخلی در سه ماهه سوم سال 2020 
را نشــان می دهد که بیشــتر از سه 
ماهه مشابه ســال گذشته با  ٪۷,۷۱ 
بوده است. این نه تنها باالترین میزان 
نرخ دیده شــده در حداقل 60 سال 
اخیر اســت، بلکه برای هر کشوری 
نیز بسیار باال اســت. به عنوان مثال 
، سرمایه گذاری مسکونی آمریکا در 
حین حباب مســکن در سال 2006 
به 6,۷٪ رســید. نرخ فعلی در آمریکا 
فقط 4,۳٪ است که تنها در سه ماهه 

سوم شتابی سریعتر از تولید ناخالص 
داخلی گرفته است. اما این شتاب به 

اندازه کانادا نیست.
سرمایه گذاری مسکونی بیش از حد 
احتمال رشــد در سه ماهه دوم را به 
تأخیر انداخت. در این صورت ، در سه 
ماهه بعدی با افزایش تقاضای رشد، 
رشــد کاهش می یابد. در حالی که 
منتظر می مانیم ببینیم که کار چگونه 
پیش خواهد رفت، مهم اســت به یاد 
داشته باشیم که قبل از پاندمی، این 
بخش درصد باالیی از تولید ناخالص 

داخلی را تشکیل می داد.

موج جدید نقل مکان از تورنتو به شهرهای اطراف
پرژن میرور- مــوج جدیدی از نقل 
مکان از تورنتو به ســمت شهرهای 
کوچــک اطراف آن، پیش از شــروع 
همه گیری بیمــاری کووید-۱۹ نیز 
آغاز شده بود و با شروع این همه گیری 

شدت بیشتری به خود گرفته است.
اگر به فکر نقل مکان از  شــهرهای 
بزرگ کانادا هســتید باید بدانید که 
تنها نیستید و بسیاری دیگر از مردم 
همانند شــما و شاید به همان دالیل 
یا دالیل دیگــر به فکر نقل مکان به 

شهرهای کوچکتر اطراف هستند.
بر اســاس اطالعات اداره آمار کانادا، 
کالنشهرهای تورنتو و مونترال که از 
بزرگترین شهرهای کشور هستند بین 
ژوئن 20۱۹ و ژوئن 2020 شاهد نقل 
مکان تعداد بسیار زیادی از مردم به 
سمت شهرهای کوچک اطراف خود 

بخصوص در میان جوانان بوده اند.
در طول ۱2 ماه یاد شده، بیش از 50 
هزار تن از مردم تورنتو این شهر را به 
سمت دیگر نقاط استان انتاریو ترک 
کرده اند که اغلب این جابجایی ها پس 
از آغاز همه گیری بیماری کووید-۱۹ 

رخ داده است.
از دالیل مهم این جابجایی ها می توان 
به هزینه بــاالی زندگی و بیکاری در 
شهر تورنتو اشاره کرد. در حال حاضر 
نرخ بیــکاری در تورنتو حدود ۱0،۷ 
درصد می باشد که در رده های باالی 
نرخ بیکاری در سراسر کشور قرار دارد. 
همچنیــن در ســال 2020 قیمت 
متوســط فروش یــک آپارتمان در 
بزرگشــهر تورنتو بیش از 600 هزار 

دالر بوده است.
هزینه های بــاالی زندگی و کمبود 
فرصت های شــغلی شــرایط را برای 
مهاجرت به دیگر نقاط فراهم می کند. 
با نگاهی به داده های آماری می توان به 

این موضوع پی برد.
 کاهش قیمــت کانــدو در تورنتو، 
افزایش قیمت خانه های تک واحدی 
و افزایش اجاره بها در شهرهای اطراف 

تورنتو در جنوب انتاریو از جمله این 
دالیل هستند.

افــرادی که قصــد دارند بــه دالیل 
مختلف از شهرهای بزرگ به شهرهای 
کوچکتر نقل مکان کنند بهتر است 
که هر چه ســریعتر پیــش از اینکه 
این شــهرهای کوچک نیز خود را در 
چنگال بحران مسکن ببینند، دست 

به اقدام بزنند. 
در برخی از شــهرهای کوچک تعداد 
فرصت های شــغلی بیشتری نسبت 
به دیگر شهرهای اطراف وجود دارد، 
اگرچــه به دلیل امــکان دورکاری از 
منزل برای بســیاری از مردم این امر 

نمی تواند خیلی تاثیر گذار باشد.
در ادامه به چند شــهر اطراف تورنتو 
اشــاره می شود که در شــعاع 250 
کیلومتری تورنتو قرار دارند و در سال 
گذشته مقصد بسیاری از افرادی بودند 
کــه از تورنتو نقل مکان کرده و برای 
کار و زندگی به این شــهرها رفتند. 
قیمت پایین مســکن و پایین بودن 
نرخ بیکاری در این شــهرها از جمله 
مواردی هستند که در این رده بندی 

مؤثر بوده است.*

) Guelph ( ۱- گوئلف
شهری دانشگاهی در ۱00 کیلومتری 
غرب تورنتو امتحان خــود در رکود 
اقتصادی ســال 200۸ و همینطور 
بحران همه گیری کووید-۱۹ را پس 
داده و هم اکنون فرصت های شــغلی 
بیشــتری نســبت به دوران پیش از 

همه گیری در این شهر وجود دارد.
معیار قیمت مسکن: 6۷۹،۳00 دالر 

) افزایش ۱۹،5 درصد در یک سال(
میانگین اجاره بها آپارتمان یک خوابه: 
۱54۹ دالر ) افزایــش ۱0 درصد در 

یک سال(
نرخ بیکاری: 5،۸ درصد ) رشد تعداد 
فرصت های شغلی نســبت به سال 

گذشته 0،۷ درصد(

) Brantford ( 2ـ برنت فورد
زادگاه آلکســاندر گراهــام بِل و وِین 
گرزکی ســال ســختی را در بخش 
کسب و کارهای کوچک گذرانده اما 
همچنان بازار شــغلی بهتری نسبت 
به تورنتــو دارد و هزینه های زندگی 
در این شــهر برای مردم قابل تحمل 

تر هستند.
معیار قیمت مسکن: 5۱۷،000 دالر ) 

افزایش 2۳ درصد در یک سال(
میانگین اجاره بها آپارتمان یک خوابه: 
۱۳50 دالر ) افزایــش ۱۳ درصد در 

یک سال(
نرخ بیکاری: 6،۱ درصد )  رشد تعداد 
فرصت های شغلی نســبت به سال 

گذشته ۳،4 درصد(

) Oshawa ( ۳- اُشاوا
این شهر نســبت به سال گذشته از 
رشــد ۳،2 درصدی در فرصت های 
شــغلی برخوردار بوده و در سال های 
آینده میزبان سرمایه گذاری های زیاد 
خواهد بود. با اینکه قیمت مسکن در 
این شهر نســبت به دیگر شهرهای 
این فهرســت باالتر است اما در میان 
شهرهایی که بتوان هر روز به تورنتو 
رفــت و آمد کــرد از قیمت کمتری 

برخوردار است.
معیار قیمت مسکن: 6۹۱،000 دالر 

) افزایش ۱۹،۱ درصد در یک سال(
میانگین اجاره بها آپارتمان یک خوابه: 
۱400 دالر ) افزایــش ۸،5 درصد در 

یک سال(
نرخ بیکاری: ۷،۸ درصد ) رشد تعداد 
فرصت های شغلی نســبت به سال 

گذشته ۳،2 درصد(

* اطالعات قیمت مسکن از اتحادیه 
امالک و مستغالت کانادا، نرخ اجاره 
بهــا از دو وب ســایت پَدَمِپر و زامپر 
و نرخ بیــکاری از اداره آمــار کانادا 

استخراج شده است.
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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

براى دانشجویان، دارندگان ویزاى تحصیلى
 و یا ویزاى 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
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[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ] [  ACTION  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1004
Hyundai
Jan I <3 Winter
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

Hyundai Sans Text (Regular, Bold), Arial (Regular), 

Arial Black (Regular), Hyundai Sans Head (Medium)

None None

JANILW_WZMASTER_EN

None

Revision date: 12-23-2020 1:27 PM       Please contact Delia Zaharelos E: DZaharelos@innocean.ca  T: (647) 925.1382          INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  662 King St West. Unit 101. Toronto ON M5V 1M7

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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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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
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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

اداره مالیات کانادا با انبوه روزافزون 
چک های نقد نشده روبه روست

مداد- روزانه نیم میلیون دالر چک  نقد نشده در اداره مالیات کانادا بایگانی 
می شود. اداره مالیات کانادا هرسال میلیون ها بازپرداخت یا کمک هزینه 
 direct( به نام کانادایی ها صادر می کند که به شــکل پرداخت مستقیم
deposit( و یا چک انجام می شود. برخی از این چک ها به دالیل مختلف، 

مثالً گم شدن چک یا تغییر نشانی، نقد نمی شوند.
طبق آخرین بررسی ها، بیش از یک میلیارد دالر چک نقد نشده در بیست 
سال گذشته در اداره مالیات کانادا انباشته شده و این میزان هرروز بیشتر 
می شود. چک های دولتی منقضی نمی شوند و بدون درخواست شهروندان 

امکان صدور دوباره آن ها وجود ندارد.
اداره مالیات کانادا از کانادایی ها خواســته اســت تا با استفاده از گزینه 
 CRA که در وب سایت )Uncashed Cheques( »چک نقد نشــده«
قرار داده شده نسبت به شناسایی و دریافت چک های احتمالی خود اقدام 
 CRA کنند. برای استفاده از این امکان باید به حساب خود در وب سایت

وارد شوید و در صفحه Overview گزینه مربوطه را پیدا کنید.
این اداره همچنین از کانادایی ها درخواست کرده است که برای دریافت 
مبالغ دولتی از گزینه »چک کاغذی« صرف نظر کنند و بیشتر از »پرداخت 

مستقیم« بهره ببرند.

بیش از 7۰درصد کانادایی ها 
خواهان ممانعت از اشتغال افراد واکسینه نشده هستند

ایرونیــا- بیــش از ۷ نفــر از هر ۱0 
کانادایی از منع فعالیت افراد واکسینه 

نشده در مشاغل پشتیبانی می کنند.
براســاس نظرســنجی جدیدی که 
»شرکت نانوس « انجام داده، بیش از 
هفت نفر ازهر ۱0 کانادایی موافق این 
هستند در پایان دوره واکسیناسیون  
سراســری، افرادی که نتوانند اثبات 
کنند واکسینه شده اند از مشاغلی که 
در تماس نزدیک با مردم هستند کنار 

گذاشته شوند. 
در ایــن نظرســنجی که دســامبر 
ســال 2020 انجام شــد، 45 درصد 
کانادایی های شــرکت کننده گفتند 
از ایــن ایده حمایــت می کنند، 2۷ 

پیش بینی رویال بانک کانادا از
 بازار مسکن کانادا در سال ۲۰۲۲

 RBC جدیــد  گــزارش  ایرونیــا- 
Economics حاکی از این است که 
بازار مسکن کانادا ممکن است پس از 
آنچه که می تواند رکوردشکنی 202۱ 
خوانده شود، در پایان سال به سمت 
ثبات قیمت ها و یا حتی کاهشی اندک 

ییش برود.
در این گزارش که چهارشــنبه هفته 
گذشته منتشر شد گفته شده تقاضای 
»فوق العاده« ای که از نرخ های پایین، 
پس انداز باالی خانوار و افزایش اعتماد 
به نفس مصرف کننده، ایجاد شــده 
موجب می شود فعالیت بازار مسکن به 

باالترین حد برسد.
 افزایش تقاضا از سال اواسط سال قبل  
باوجود پاندمی  و توقف فعالیت ها در 
بهــار آغاز شــدو  در مجموع یکی از  
موفق ترین سالها برای بازار پشت سر 

گذاشته شد. 
در ایــن گــزارش، رابــرت هــوگ، 
اقتصاددان ارشــد رویال بانک کانادا 
اشــاره می کند کــه  فعالیت فروش 
مجــدد خانــه در ســال 202۱ به 
5۸۸،۳00 واحد خواهد رســید که 
باالتر از ســال 2020 است که برابر 

552،۳00 واحد بود.
وی گفت: »اما عالئم کاهش فعالیت 
نیز در پایان ســال شــروع می شود.

باید آن را یک فــرود نرم  در 2022 
بنامیم«.

هوک یادآوری کــرد که اگر پاندمی 
باوجــود توزیع گســترده واکســن 
همچنان تهدیدی برای اقتصاد کانادا 
بماند، احتمال کاهش سرعت بیشتر 

می شود. 
به پیش بینی RBC فروش فصلی و 
فروش ســاالنه که در دسامبر 2020 
در اوج بــود و تقریباً ۷00،000 واحد 
فروخته شد به فروشــی »به مراتب 

کمتر« خدود 5۱5،000 واحد تا پایان 
سال 202۱ کاهش یابد. 

در این گزارش آمده است: عرضه کم 
مسکن ، کمرنگ شدن بازار به دلیل 
کووید، افزایش نرخ بهره و کاهش در 
مقرون به صرفه بودن از عوامل اصلی 
بازار مسکن کانادا خواهد  سردشدن 

بود.
همچنین گفته شــده است که تأثیر 
سطح پایین مهاجرت به دلیل پاندمی، 
که تا به امروز فقط در بازارهای اجاره 
و کاندو در بزرگترین شهرهای کانادا 
احساس شده، می تواند در پایان سال 
به دیگر بازارهای مسکن هم سرایت 
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درصــد گفتند تــا حــدودی از آن 
حمایت می کنند، هشت درصد گفتند 
تا حدودی بــا این ایده مخالفند، ۱6 
درصــد گفتند مخالف آن هســتند 
و چهــار درصد گفتنــد که مطمئن 

نیستند.
حمایت از ایده بیش از همه در انتاریو 
محبوب بود و 4۹درصد آرا را به خود 
اختصــاص داد و کمترین محبوبیت 
را در استانهای منیتوبا و ساسکچوان 
داشت که بیشترین درصد مخالفان را 
داشت و  2۱ درصد پاسخ کنندگان با 

این نظر مخالف هستند. 
کانادایی های باالی 55 سال بیشتر از 
همه از ایــده منع فعالیت افرادی که 
واکسیناسیون نشده اند حمایت کردند 
و 5۷ درصد این رده ســنی حمایت 
خود را اعالم کردنــد. در مقابل این 
دیدگاه افراد ۱۸ تا ۳4 ساله بودند که 
تنها ۳4 درصد آنها از این فکر حمایت 

کردند.

یکی دیگر از سوال های این نظرسنجی 
این بود که اکنون که واکسن در حال 
توزیع شدن اســت آیا فکر می کنند 
زندگی شــان تا پایان سال 202۱ به 

حالت عادی برگردد؟
در پاسخ به این ســوال 22 درصد از 
افراد پذیرفتند که زندگی شان تا پایان 
سال 202۱ به دلیل توزیع واکسن به 
حالت عــادی برمی گردد ، 50 درصد 
تا حدودی موافق بودند، ۱4 درصد تا 
حدودی مخالف بودند، هشت درصد 

مخالف و پنج درصد مطمئن نبودند.
کبک با 2۸ درصد بیشترین موافقت را 
با این مورد داشت واستانهای منیتوبا 
و ساسکچوان  با ۱۱ درصد بیشترین 

درصد مخالفان را.
این بررســی همچنین نشان داد که 
بیش از ۹ نفر از هــر ۱0 کانادایی از 
بسته نگه داشتن مرز های زمینی برای 
مسافرت های غیرضروری پشتیبانی یا 
تا حدی حمایت می کنند و معتقدند تا 

زمانی که تعداد موارد ابتال در آمریکا 
به طور قابل توجهی کاهش یابد، حتی 
اگر این کار چندین ماه یا بیشتر طول 

بکشد، باید رعایت شود.
در نتیجه ۸0 درصــد کانادایی های 
نظرسنجی از ایده بسته نگه داشتن 
مرز کانادا و آمریکا حمایت کردند ، ۱۱ 
درصد تا حدودی از این ایده حمایت 
کردند، چهار درصد تا حدودی مخالف 
آن بودنــد، چهار درصــد مخالف آن 
بودنــد و کمتر از یک درصد مطمئن 

نبودند.
بیشترین حمایت از بسته نگه داشتن 
مــرز کانادا و آمریکا در اســتان های 
آتالنتیک با ۸۸ درصد حمایت از این 
فکر و کمترین حمایــت از این ایده 
در Prairies  بــا ۷۱ درصد موافقت 
با فکر دیده شد. Prairies همچنین 
بیشــترین درصد مخالف را داشت و 
هفــت درصد افراد با این فکر مخالف 

iroonia.ca .بودند
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) یو باغبان ی( محوطه ساز  
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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. 
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و زدوخــورد درگیــری 
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- امور خانواده 
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Farshad H. Khani (Manager)
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مشاوره اولیه رایگان

سایت جدید برای تخمین
 زمان واکسیناسیون کووید۱۹ 

شهروندان کانادایی

همانطور که واکســن کووید۱۹ در 
سراســر کانادا در حال توزیع اســت 
بســیاری از شــهروندان نگران این 
هســتند که چه زمانــی نوبت آن ها 
می شود تا در برابر این بیماری ایمن 

شوند.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، یک 
ابزار جدید یک ســایت آنالین است 
که برای تخمین زمان واکسیناسیون 
کووید۱۹ در کانادا با مشــارکت یک 
محقق کانادایی راه اندازی شده است.

برای این منظور کافی اســت شــما 
اطالعاتی مانند سن، شغل )آیا کارمند 
بخش بهداشت و درمان هستید یا نه 
و. .. ( را وارد این سایت کنید و زمان 
تقریبی واکسیناسیون شما مشخص 

شود.
یاســمین ماه، یکی از سازندگان این 
ماشــین حســاب، گفت: »من فکر 
می کنم بیشتر ما آرزو می کنیم ویروس 
فقط از بین برود، اما در واقع واکسینه 
شــدن همه ما نیز زمان نیاز دارد«. 
وی با بیان این مطلب افزود: »یکی از 
مهم ترین انگیزه های ما در راه اندازی 
واکسیناسیون  زمان  حساب  ماشین 
کوویــد۱۹ در کانادا ایــن بود که به 

مردم یک جدول زمانی واقع گرایانه 
داده و موجب آرامششــان شویم. به 
عنوان مثال، نوبت تقریبی جوانی 26 
ساله که تاکنون هیچ نشانه خطری از 
بیمــاری در او نبوده حدودا باید بین  
۱۱.۷ میلیون تا 22.4 میلیون باشد 
که بر اساس محاسبات صورت گرفته 
در مرحله واکسیناسیون، یعنی بین 
اوایل جوالی تا اواسط سپتامبر 202۱ 
می شود. و یا یک جوان ۳5 ساله که 
در یک خانه ســالمندان کار می کند 
ممکن است در نوبت 5 میلیون قرار 
بگیرد و در مرحله ۱ واکسیناسیون، 
واکسینه شود یعنی حدود اوایل فوریه 

تا اواخر ماه می.
به گفته ماه، هیچ یــک از اطالعات 
وارد شــده به ماشین حساب ذخیره 
نمی شــود و از حریم خصوصی کاربر 

محافظت می شود.
ماه با بیان اینکه مردم از این ســایت 
حسابگر استقبال کرده اند اظهار داشت 
که از ۷ ژانویــه )زمان راه اندازی این 
حسابگر( تاکنون بیش از یک میلیون 
 Vaccine Queue« :نفر به ســایت

Calculator« مراجعه کرده اند.

واکسن ها برای پایان همه گیری کووید ۱۹ کافی نیستند
دویچه وله- کارشناســان می گویند 
بهتریــن راه بــرای پایــان دادن به 
همه گیری ویروس سارس- کوو- 2، 
انتخاب بین ماســک، فاصله فیزیکی 
و واکسن نیســت، بلکه ترکیب این 
گزینه هــا، بهترین نتیجــه را در بر 

خواهند داشت.
پزشــکی  نشــریه  گــزارش  بــه 
MedScape؛ دکتــر پرتی ماالنی، 
متخصص بهداشت عمومی دانشگاه 
میشیگان و سایر متخصصان بهداشت 
پنج دلیل را در این مورد برشمرده اند.

هیچ واکســنی ۱00 درصــد موثر 
نیست: در آزمایشــات بالینی بزرگ 
مشخص شده که دو واکسن مدرنا و 
Pfizer- BioNTech  تــا ۹5 درصد 
از بیماری های ناشی از ویروس کرونا 
جلوگیری می کند. اگرچه این نتایج 
چشمگیر اســت، اما در این شرایط، 
حداقل از هر 20 نفر، ۱ نفر همچنان 

محافظت نشده باقی می ماند.

واکسن ها تاثیر فوری ندارند

هیچ واکسنی نمی تواند بالفاصله موثر 
باشد، بلکه حدود دو هفته طول می 
کشد تا سیســتم ایمنی بدن بتواند 
آنتی بادی هایی را که مانع عفونت های 
ویروسی می شوند، تولید کند. مشاهده 
تاثیر واکسن های کووید نسبت به سایر 
واکســن ها از جمله واکسن آنفلوآنزا 
کمی بیشتر طول خواهد کشید، زیرا 

اکثر آنها به دو دوز نیاز دارند.

واکسن های  کووید 19 شاید مانع از 
انتشار ویروس نشوند

در حالی که واکسن های کووید ۱۹ به 
وضوح از بیماری جلوگیری می کنند، 

اما محققان به زمان بیشتری نیاز دارند 
تا بفهمند که آیا از انتقال ویروس نیز 
جلوگیری می کننــد یا نه. به عبارت 
دیگر، یک فرد واکسینه شده ممکن 
است ویروس را گسترش دهد، حتی 

اگر احساس بیماری نکند.

واکسن ها از برخی افراد به طور کامل 
محافظت نمی کنند

 افراد مبتال به ســرطان بیشــتر از 
دیگران به ویروس کرونــا آلوده و از 
طریق ویــروس می میرند، اما ممکن 
است واکسن ها نیز از آنها به طور کامل 
محافظــت نکننــد. در آزمایش های 
بالینی مشخص شــده که واکسن ها 
شــاید تنها تا ۷6 درصد از این افراد 
در برابــر ویروس محافظــت کنند. 
برخی افراد نیز قادر به واکسیناسیون 
نیســتند. مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های آمریکا به کســانی که 
نســبت به مواد واکســن کووید ۱۹ 
از جملــه پلی اتیلن گلیکول واکنش 
آلرژیک شــدید داشــته اند، توصیه 

می کند از واکسیناســیون خودداری 
کنند. این آژانس همچنین به افرادی 
که واکنش آلرژیک خطرناکی نسبت 
به اولین دوز واکسن داشته اند، هشدار 
می دهد کــه از مرحله دوم خودداری 

کنند.

ماسک ها، برای محافظت در برابر هر 
ضروری  کرونا  ویروس  جهش  گونه 

هستند

 رهبران بهداشــت جهان به شــدت 
نگران انواع جدیــد ژنتیکی ویروس 
کرونا هســتند که به نظر می رســد 
حداقل 50 درصد مسری تر از نسخه 
اصلی باشند. تاکنون، مطالعات نشان 
می دهد که واکسن ها هنوز بر علیه این 
گونه های جدیــد موثرند. با این حال 
اقدامات بهداشتی مانند جلوگیری از 
قرارگیری در معرض ازدحام جمعیت، 
رعایت فاصله فیزیکی و اســتفاده از 
ماسک، خطر ابتال به همه گونه های 

ویروس کرونا را کاهش می دهد.

شاید واکیسناسون ساالنه الزم باشد

رئیس ســازمان بهداشــت همگانی 
بریتانیا هشدار داد ممکن است نیاز به 
واکسینه کردن ساالنه باشد تا بتوان 
با انــواع مختلف ویروس کرونا که در 

آینده ظهور می کند، مقابله کرد. 
پروفســور اســتیون پوویــس، دبیر 
پزشــکی ملی ســازمان بهداشــت 
همگانی انگلســتان گفــت به نظر 
می رســد واکسن های فعلی در ایجاد 
مصونیــت علیه گونه هــای متفاوت 
ویروس که تاکنون شناسایی شده اند 

»کامال کارآمد« باشند. 
با این حال، دانشمندان هشدار داده اند 
ویروس ســارس کــوو-2 که عامل 
بیماری کووید-۱۹ است با ادامه شیوع 
در بین جمعیت جهان به جهش های 

ژنتیکی خود ادامه خواهد داد. 
پروفســور پوویس گفت: »دیگر انواع 
این ویروس ظاهر خواهد شــد، این 
امری است که درباره همه ویروس ها 
اتفاق افتــاده اســت و آن ها جهش 
ژنتیکی می کنند. هر ســال آنفوالنزا 
کمی از موارد قبلی متفاوت اســت و 
ما هم باید واکسن آنفلوانزای خود را 
هر ســال تغییر دهیم تا با آن مقابله 
کنیم. به نظرم این کامال ممکن است 
که در طول زمان واکســن کووید نیز 
نیاز به انطباق ســال به سال داشته 
باشــد تا بتواند بــا گونه های جدید 
ویروس مقابله کند.« وی گفت: »خبر 
خوب این اســت که مــا از فناوری 
واکسن های  برای ســاخت  جدیدی 
جدید استفاده می کنیم که می تواند 
به ســرعت تغییر کند. بنابراین بله، 
ممکن اســت به تزریــق مرتب این 
واکسن ها، شاید ساالنه، مانند برنامه 
واکسیناسیون علیه آنفوالنزا، نیاز باشد 
تا بــا گونه های جدید مقابله کرد، اما 
هنوز خیلی زود است که در این باره با 

قطعیت اظهارنظر کرد.«

کارشناسان می گویند بهترین راه برای پایان دادن به همه گیری ویروس، 
انتخاب بین ماســک، فاصله فیزیکی و واکسن نیست، بلکه ترکیب این 

گزینه ها، بهترین نتیجه را در بر خواهند داشت.
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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 با بیش از با بیش از 3030 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا

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

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

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

آپارتمان یک خوابه+ دن، یک سرویس حمام، در طبقه آخر ساختمان،
750 اسکورفیت، کامال بازسازی شده، اپالینسس نو. نقشه بسیار خوب،

دارای پارکینگ سرپوشیده و انباری، نزدیک به امکانات رفاهی،
مراکز خرید و اسکای ترن در شهر برنابی

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

$369,000

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

$426,000

$568,000

7180 Linden Avenue,
Burnaby

$1,878,000
972 Belvista Crs., North Van
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۲۰۲۰ سالی فاجعه بار   برای اسکان پناهندگان
نماینده دولت فــدرال کانادا در 
ملل  سازمان  پناهجویان  آژانس 
متحد معتقد است که سال 2020 
به علت همه گیری کرونا که بدون 
از  همه کشورهای جهان  استثنا 
جمله کانادا را به شــدت تحت 
اســکان  نظر  از  داد،  قرار  تاثیر 
سال  بدترین  پناهجویان  مجدد 

تاریخ معاصر بوده است.

هفتــه- در حالی که بــا اوج گرفتن 
همه گیری کووید۱۹ نزدیک به یکصد 
و هفتاد کشــور جهان از بیم شیوع 
کرونا و به منظور محافظت از سالمت 
شهروندان خود مرزهایشان را بسته یا 
محدودیت های شدیدی در مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی خود به اجرا 
گذاشــتند، میلیون ها نفــر در نقاط 
مختلف جهان بالتکلیف و سرگردان 
شــدند و به علــت محدودیت های 
اعمال شده قادر نیستند به کشورهای 
متبوعشــان بازگردند یــا این که به 

کشورهای مدنظرشان بروند.
با این حال بــه گفته خانم رما جامو 
ایمسیس ، نماینده دولت فدرال کانادا 
در آژانس پناهجویان ســازمان ملل 
متحد، کانادا از معدود کشــورهایی 
بود که بــه درخواســت های فوری 
کمیساریای عالی پناهجویان سازمان 

ملل متحد پاسخ مثبت داد.
خانم ایمســیس در گفتگو با الپرس 
کانادا تاکیــد کرد حتی در زمانی که 
شــیوع کروناویروس در جهان به اوج 
خود رســیده بود و هر روز قربانیان 
زیادی می گرفت و در شــرایطی که 
اکثر کشورهای جهان مرزهای خود 

را به روی مســافران خارجی بســته 
بودنــد، دولت فدرال کانــادا »حالت 
اضطراری« را که کمیســاریای عالی 
پناهجویان سازمان ملل متحد بر آن 
اصــرار می ورزید، قبول کرد. در ادامه 
نیز به تدریج که با بهبود نسبی اوضاع 
همه گیری کرونا، محدودیت ها تعدیل 
و مسافرت ها از سر گرفته می شد، اتاوا 
موارد اضطراری بیشتری را قبول کرد.
نماینده دولت فدرال کانادا در آژانس 
پناهجویان سازمان ملل متحد افزود 
متاســفانه هنوز به ســطوح پیش از 
بحران پاندمی کرونا باز نگشته ایم اما 
کانادا همواره در شرایط بحرانی به آن 
دســته از پناهجویانی که در شرایط 
ناامیدی و استیصال به شدت محتاج 

کمک هســتند، جلیقه نجات داده و 
آنها را از مخمصه نجات داده است.

ریما جامو ایمســیس  گفت: »ما بی 
صبرانه منتظر آن هستیم که روزی 
برســد که دیگر هیچ کس در جهان 
به خدمات و حمایتهای ما نیاز نداشته 

باشد.«
خانم ایمســیس خاطر نشــان کرد 
امیدواریم که ســال 202۱ اوضاع و 
شرایط در مسیر مثبت دگرگون شود 
تا بتوانیم نه تنها بــه اهدافی که در 
زمینه مهاجرت تعیین کرده ایم دست 
پیدا کنیم بلکه از آنها نیز فراتر برویم.

پیش از آن که بحران کرونا به یکباره 
از راه برسد و همه چیز را به هم بریزد، 
دولت فدرال کانادا در نظر داشــت به 
حدود ۳0 هزار پناهجو در سال 2020 
اسکان بدهد این در حالی است که تا 
پایان سپتامبر گذشته کمتر از شش 
هزار پناهجو در کشور پذیرش شده 

بودند.
الکســاندر کوهن ســخنگوی مارکو 
مندیچینو وزیر مهاجرت کانادا اعالم 
کرد شمار پناهجویانی که سال 2020 
در کشــور پذیرفته شدند در روزهای 
پایانی ســال به حدود هفت هزار نفر 

نزدیک شد.
اتاوا پذیرش و اسکان مجدد ۳5 هزار 
پناهجــو را در ســال 202۱ مد نظر 
قرار داده اســت اما با توجه به پایان 
نامعلوم پاندمی و شرایط مبهم و فراز 
و نشیب های نامشخصی که احتماال 
پاندمی کرونا برای همه کشــورها به 

وجود خواهد آورد،
 هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت 
فدرال بتواند به اهدافــی که در این 
زمینه برای خود تعیین کرده اســت، 

دست پیدا کند.
ســخنگوی وزارت مهاجرت کانادا با 
ارســال نامه ای الکترونیکی به رادیو 
کانادا اعالم کرد که سازوکار استقرار 
مجدد پناهجویان در کشور با ظرفیت 
محدود به کار خــود ادامه می دهد و 
امید مــی رود که با کاهش شــدت 
پاندمی این روند سرعت بیشتری پیدا 

کند.
الکســاندر کوهــن افــزود بــا این 
کــه فعالیت هــای ما تحــت تاثیر 
محدودیت های پاندمی مختل شــده 
اســت با این حال از ابتدای پاندمی 
تا کنون راهــی طوالنی را پیموده ایم 
و در حال حاضر شــمار پرونده های 
پناهجویی که رســیدگی می کنیم، 
نسبت به همین زمان در سال گذشته 

تقریبا شش برابر بیشتر شده است.
خانم ایمسیس می گوید بسته شدن 
مرزها به علت بحران کرونا تنها چالشی 

نبود که پناهجویان در سال 2020 با 
آن روبرو شدند. پیش از آن که کرونا 
از راه برســد، بســیاری از آوارگان و 
پناهجویــان در جهان بــرای گذران 
زندگی به هر طریقی که شــده گلیم 
خود را از آب می کشیدند اما ویروس 
نه تنها مرزهــا را به روی پناهجویان 
مسدود کرد بلکه راه نان خوردن آنها 
را هم بســت چرا که با بســته شدن 
کسب و کارها و تعطیل شدن بسیاری 
از شرکت ها و کارخانه ها، بسیاری از 
آوارگان و پناهجویان نیز منبع درآمد 

خود را از دست دادند.
نماینده دولت فدرال کانادا در آژانس 
پناهجویان ســازمان ملــل تصریح 
کرد: »ویــروس کرونا توان و ظرفیت 
خانواده های پناهجــو را برای تامین 
نیازهــای خــود و خانواده شــان به 
شــدت تضعیف کرد. پاندمی کرونا 
خانواده های پناهجــوی زیادی را در 
شــرایطی »آسیب پذیر« و بعضا »به 

شدت آسیب پذیر« قرار داد.«
در این اوضاع بنیه مالی خانواده های 
پناهجو نیــز برای تامیــن امکانات 
آموزشــی و تحصیلی فرزندانشان به 
شدت آســب دید. طرح B آموزش از 
راه دور نیز صرفا در برخی از کشورهای 
توسعه یافته امکان اجرای آن وجود 
داشت و در بسیاری از کشورهای به 
علت نبود امکانات و زیرســاخت های 

الزم اجرای آن عمال غیرممکن بود.
بــه گفتــه خانم ایمســیس، برخی 
تحقیقات و بررســی ها حاکی از آن 
است که نیمی از دختران خانواده های 
پناهجــو حتی پــس از پایان یافتن 
پاندمی کرونا نیز دیگر هرگز نخواهند 
توانست تحصیالت متوسطه خود را از 

سر بگیرند.
کمیساریای عالی پناهجویان سازمان 
ملل متحــد به تازگــی هفتادهین 
ســالگرد تاســیس خود را جشــن 
گرفــت. این آژانس با هدف کمک به 
اروپایی های آواره پس از جنگ جهانی 
دوم تاسیس شــد و در ابتدا قرار بود 
چند سال بیشتر فعالیت نداشته باشد 
اما امروز نه تنها فعالیت آن همچنان 
ادامه دارد بلکه رسالت آن به حمایت 
از همه پناهجویان سرتاســر جهان 

گسترش یافته است.
ایمســیس افزود متاسفانه شرایط به 
گونه ای اســت که دامنــه تالش ها و 
حمایت های کمیساریای عالی باید هر 
روز گسترش پیدا کند و این به معنای 
شکست جامعه بین المللی برای حل 
مشکالت کهنه و خشکاندن ریشه های 

اصلی آوارگی در عرصه جهانی است.

 در نامه ای به  وزیر مهاجرت 
»جاستین ترودو« اولویت های برنامه های 

مهاجرتی را اعالم کرد

خبر کانادا- »جاســتین تــرودو« در 
نامه ای بــه »مارکو مندیچینو«، وزیر 
برنامه های  اولویت هــای  مهاجــرت 

مهاجرتی را اعالم کرد
این نامه شامل مأموریت و دستورهایی 
اســت که مهم ترین ســند سیاست 
برای اداره مهاجرت کانادا محســوب 
می شــود. این نامه شامل موضوعات 
کلیدی مهاجــرت از جمله افزایش 
تعداد مهاجران در ســال های 202۱ 
تا 202۳ اســت که بر اساس آن باید 
هر ساله 400 هزار مهاجر وارد خاک 

کانادا شود.
دلیل تدوین این دســتورهای جدید 
این اســت که دولت کانــادا در ماه 
ســپتامبر پس از دوره ای تعلیق، در 
مجلس جلسه سخنرانی تاج و تخت 
)throne speech( برگزار کرد. هدف 
از این جلسه اعالم برنامه های جدید 

دولت با توجه به بحران کرونا بود.

اولویت های کلیدی اعالم شده در این 
نامه به شرح زیر است:

* استقبال از تازه واردان برای حمایت 
از رشــد اقتصادی کانــادا و بهبودی 
پس از کرونا را با گسترش برنامه های 
مهاجرتی آزمایشــی ادامه دهید. این 
برنامه ها برای استقبال از پناهندگان 
از طریق جریان های مهاجرت طبقه 

اقتصادی صورت می گیرد.
* اقدامــات الزم برای دریافت اقامت 
دائم کســانی که خدمات درمانی در 
خانه هــای مراقبــت طوالنی مدت، 
امکانات پزشــکی یا ســایر خدمات 

ضروری در طی شیوع ویروس کرونا 
ارائه داده اند همچنان ادامه یابد.

* به همکاری با کارکنانی که مسئوالنه 
و دلسوزانه در گذرگاه های مرزی کانادا 
مشغول به کار هستند ادامه دهید تا 

حافظ سالمت و امنیت آنها باشید.
مســیرهای اضافی دریافــت اقامت 
دائم برای کارگران موقت خارجی را 

مشخص کنید.
* با وزیر اشتغال، توسعه نیروی کار 
و معلولیت برای محافظت از کارگران 
آســیب پذیر در برابر کرونا همکاری 
کنید. و امنیت کارگران برای تأمین 
نیازهای نیروی کار در کشــاورزی و 

فرآوری مواد غذایی را تأمین کنید.
* به همکاری با استان ها و قلمروهای 
کانــادا ادامه دهید تا از تــازه واردان 
فرانسوی زبان برای اقامت در کشور، 

پشتیبانی الزم به عمل آید.

انتقاد ۹ هنرمند از سیاست مهاجرت کانادا
هفتــه- »مــوزه هنــری مکنزی« 
MacKenzie در شــهر رجاینــا از 
نمایشگاه هنری »ســرمایه انسانی« 
را از هفدهم دســامبر آغاز کرد که تا 
هجدهم آوریل ادامه خواهد داشــت. 
آثار ارائه شــده در این رویداد عمدتا 
تاثیر سیاست های مهاجرتی کانادا و 
همچنین نقش مهمــی را که پدیده 
هویت  شــکل گیری  در  مهاجــرت 
کانادایی ایفا کرده اســت، تشــریح   

می کنند.
موضوع این نمایشگاه برای تاک فام 
کمیســر  موزه هنری مکنزی بسیار 
جالب و جذاب اســت. تــاک فام که 
خــودش در ســن جوانی بــه کانادا 
مهاجرت کرده اســت، بــه خوبی از 
خطرات، موانع، مشکالت، چالش ها، 
تالش ها و زحماتی که در مسیر آمدن 
به کانادا و مهم تر از آن ماندن در این 

کشور وجود دارد، آگاه است.
وی می گویــد: »سیاســت هایی که 
همواره دولت کانادا در زمینه مهاجرت 
اتخــاذ کرده، بــر پایه اندیشــه ها و 

دیدگاه های اقتصادی بوده است.« 
از نظر تاک فام، کانادا موجودیت خود 
را به کار و تــالش ناپیدای مهاجران 
مدیون است. وی معتقد است بخش 
قابل توجهی از روند شــکل گیری و 
پیشــرفت کانادا بر محوریت احداث 
راه آهــن از یک اقیانــوس اطلس به 
اقیانوس آرام استوار شده است با این 
حال کمتر اتفاق   می افتد که از آنهایی 
که برای ساخت این راه آهن زحمت 
کشیده، عرق ریخته و حتی برخی در 

این مسیر جان داده اند، یاد شود.
جینــی ماه، هنرمند ساســکاچوانی 
در آثار خــود تحت عنــوان »قطار: 

ورودی ها« تصاویری از خانواده خود 
را بر روی ظروف سرامیکی به نمایش 
گذاشته است. در پس زمینه این آثار 
تصاویری از کارگــران چینی که در 
حال ســاخت راه آهن کانادا هستند، 

دیده   می شود.
خانم جینــی ماه   می گویــد: »اینها 
عکس های بایگانی شــده از کارگران 
شــرکت راه آهن کانادا پســیفیک 
هســتند که   می توانند برای بیننده 
کامال تاثربرانگیز باشــند. به نظر من 
امروز داســتان این کارگــران، یک 
داستان فراموش شده و از دست رفته 
است. در طول اجرای پروژه ساخت راه 
آهن کانادا به ویژه در استان بریتیش 
کلمبیا کــه کارگران چینــی برای 
بازکردن مســیر در کوه ها دینامیت 
کار   می گذاشتند، زندگی ها و جان های 

زیادی نابود شده اند.«

وی می گوید: »هدف من این بود که 
داســتان این زندگی های تباه شده را 
به تصویر بکشم و یاد و خاطره آنها را 

زنده کنم.« 
جینی ماه   می گوید پدرش در ســن 
دوازده سالگی به کانادا مهاجرت کرد 
ایــن در حالی بود کــه در آن زمان 
مالیات نسبتا سنگینی نیز اتباع چینی   
می بایست برای ورودبه کانادا پرداخت   
می کردنــد. وی ادامه می دهد: »برای 
من اصال قابل تصور نیســت که کل 
ساکنان یک روستا از پولی که پدرم در 
کودکی برای ورود به کانادا به عنوان 
مالیات پرداخت کرد، استفاده کردند. 
این موضوع برای من بسیار غم انگیز 
است. پدرم کل زندگی اش کار کرد تا 
بدهی خود را به آن روســتا پرداخت 
کند. اما غم انگیزتر از این موضوع این 
اســت که امروز ما در رجاینا راه آهن 

نداریم.«
این نمایشــگاه همچنیــن فرصتی 
 »Migrant Dreams« است تا فیلم
از مستندســازی به نام مین ســوک 
لــی پخش شــود. مین ســوک لی 
در مســتند خود دیــدگاه کارگران 
کشاورزی مهاجر را تشریح   می کند که 
با نابرابری ها و بی عدالتی های »برنامه 
کارگران خارجی موقــت« در کانادا 

مبارزه کردند.
کارگران این فیلم مستند بلند، برنامه 
کارگران خارجی موقت در کانادا صرفا 
نوعی بردگی است. وی معتقد است که 
قواعد و مقررات این برنامه به گونه  ای 
اســت که وضعیت و آینده کارگران 
مهاجر موقت را به طور مســتقیم به 
خواست و اراده کارفرمایان گره   می زند 
و این موقعیت برتر کارفرمایان همواره 
شــرایط را برای انواع و اقســام سوء 
استفاده ها و بهره کشی ها از کارگران 

مهاجر فراهم   می کند.
از نگاه کمیسر تاک فام، بین مهاجرت 
چینی ها به کانادا به منظور ساخت راه 
آهن و برنامه کارگران خارجی موقت 
در کانادا پیوندهــای ناپیدای تلخ و 
دردناکی وجــود دارد که جینی ماه 
بخشــی از آن را در آثار هنری خود 

نمایان ساخته است.
از  انســانی« که  نمایشگاه »سرمایه 
هفدهم دسامبر تا هجدهم آوریل در 
موزه هنرهای مکنزی برپا شده است، 
ما را بر آن   می دارد تا از خود بپرسیم 
که وقتی مســئله مهاجرت از نقطه 
نظر مشارکت و دســتاورد اقتصادی 
بالقوه آن مورد قضاوت قرار گیرد، چه 
چیزهایی مورد غفلت و فراموشی قرار   

می گیرد.

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

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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کمبود برخی مدل ها ،
میانگین قیمت خودرو در کانادا را به باالترین میزان در دهه گذشته رساند

ایرونیــا- قیمــت خــودرو در کانادا 
رکــوردی فراتر از همیشــه به جای 
گذاشت و با میانگین بیش از 40000 

دالر به باالترین حد خود رسید.
اگر به دنبال خرید وسیله نقلیه جدید 
یا دست دوم هستید ممکن است فکر 
کنید برای شیوع ویروس کووید ۱۹ 
قیمت ها باید پایین تر باشد؛ اما عوامل 
مختلفی باعث شــده که قیمت آنها 

بیشتر شود.
این امر به دلیل کمبود  عرضه، عقب 
کشیده شــدن مشــوق ها و تمایل 
کانادایی ها به رانندگی با خودرو گران 

قیمت تر ایجاد شده است. 
 J.D. رابرت کارول، مدیر ارشد خودرو
Power  در ایــن باره گفت:»قیمت 
خــودرو در کانادا در حــال افزایش 
است. ما در واقع از نظر قیمت اتومبیل 

امسال رکورد زده ایم«. 
این روند همیشــه وجود داشته که 
کانادایی هــا برای اتومبیل  ســواری 
تمایل به خرید SUV ، ماشــین های 
شاســی بلند و وانت های شاسی بلند 

دارند که معموال گران تر هستند.
هرچه قیمت وســایل نقلیه بیشــتر 
شــود، کانادایی هــا بــرای پرداخت 

هزینه آنها وام های طوالنی مدت تری 
 J.D. Power می گیرند. طبق گفته
محبوب ترین دوره وام در کانادا اکنون 

۸4 ماه است.
ایــن به معنی تعیین زمان ۷ ســاله 
برای پرداخت وام خودرو است.کارول 
گفت: »تعداد افرادی که وام ۸4 ماهه 
می گیرند در شــرایط پاندمی افزیش 

یافته است«. 
J.D. Power دریافــت که در کانادا 
ســال گذشــته ۸0 درصد وســایل 
نقلیــه خریده شــده SUV ، کراس 
اوور و وانــت بودند در حالی که تنها 
20 درصــد خودروها را اتومبیل های 

سواری تشکیل دادند. 
برای امسال پیش بینی می شود میزان 
خودروهای ســواری فقط ۱6 درصد 
کل اتومبیل هــای فروخته شــده را 

دربرگیرد. 
برایان مورفی از »کتاب سیاه کانادا« 
گفت: در حال حاضر کمبود ماشین 
در بــازار وجود دارد که هم شــامل 
بخش خرید اتومبیل هــای نو و هم 

دست دوم می شود. 
مورفی گفت عرضه وسایل نقلیه تحت 
تأثیر پاندمی قرار گرفته زیرا برخی از 

در دوران پاندمی کرونا 
»تنهایی« مضمون نقاشی کودکان و نوجوانان کانادایی

بــه گزارش »خبر کانــادا« به نقل از 
»سی بی سی« بسیاری از نقاشی هایی 
کــه کــودکان در دوران قرنطینه و 
همه گیری کرونا کشــیده اند، دارای 
مضامینی چون تنهایی است و افراد را 
غرق در افکار خود با طیف های رنگی 

تیره تصویر کرده اند.
محققان با بررسی آثار هنری کودکان 
دوران  در  کانادایــی  نوجوانــان  و 
همه گیری، عــوارض روحی و روانی 
این دوره زمانــی را در آنان تجزیه و 
تحلیل کرده اند. بسیاری از نقاشی ها 
و آثار هنری که بــه پایگاه اینترنتی 
»هنرکودک« ارسال شده اند، افرادی 
را تصویر کرده اند گویی تحت تعقیب 

سایه و تاریکی هستند.
»نیکــی مارتیــن« رئیــس برنامه 
مطالعــات دوران کودکی دانشــگاه 
»گولف-هامبر« می گوید: »در مجموع 
این تصاویر، نتایج کامال واضحی را از 
چگونگی تاثیر قرنطینه های طوالنی بر  
زندگی جوانان نشان می دهد. تاثیراتی 
که می تواند به نســل بعد هم منتقل 

شود.«
او اضافه کرد: » در حالی که نتایج هنوز 

در حال بررســی هستند، مشاهدات 
اولیه نشــان داده است گذراندن سن 
حساس نوجوانی تحت تاثیر همه گیری 
کرونا می تواند هیجانات شدیدی را در 
افراد ایجاد کند. نوجوانــی به اندازه 

کافی سن دشواری است و این شرایط 
باعث می شود که نوجوانان در حالی 
که در خانه حبس شــده اند، توانایی 
برقراری ارتباط را از دســت بدهند و 
ندانند در آینــده، چه جایگاهی پیدا 

خواهند کرد.«
از ماه سپتامبر این تیم تحقیقاتی بیش 
از ۱20 اثــر از کانادایی های 2 تا ۱۸ 
ساله دریافت کرده است که عالوه بر 
نقاشی، آثار گرافیکی، نقاشی دیجیتال 
و قطعات موسیقی را شامل می شوند. 
مضامینی چون تنهایی، حس وحشت، 
حضور موجودات فرا زمینی و تاریکی 
در اکثر این آثار ملموس است. حتی 
برخی از آثار، حاکــی از تمایل افراد 
برای آســیب رســاندن به خودشان 

است.
گروهی از بیمارســتان های مختص 
کودکان در کانادا هشدار داده  بودند که 
همه گیری در حال ایجاد بحران برای 
ســالمت روانی کودکان و نوجوانان 
است. آن ها این تاثیرات را »فاجعه بار« 
برای رشد و ســالمت کودکان بیان 

کردند.
ســازمان بهداشــت انتاریو طی یک 
نظر سنجی که از ۱۳00 نفر در بهار 
گذشته انجام داد، اظهار کرد بیش از 
دو سوم شرکت کنندگان معتقد اند بعد 
از شیوع کرونا، سالمت روانشان آسیب 

دیده است.
دکتری  دانشجوی  مویینگو«  »لیدیا 
روانشانســی بالینــی در دانشــگاه 
»بزرگساالن  گفته است:  »دالهیوس« 
باید مراقب چگونگی مبارزه کودکان با 
این شرایط باشند. آن ها نباید در برابر 
فرزندانشان سکوت کنند و بهتر است 
که مشکالت خود را با هم به اشتراک 
بگذارند. او ادامه داد: » استفاده از هنر 
می توانــد ابزاری بــرای بر قراری این 
ارتباط باشد. افراد می توانند به وسیله  
هنر، احساسات خود را با یکدیگر به 

اشتراک بگذارند.«
طرح های ارسال شــده به این پروژه 
تحقیقاتی برای به نمایش درآمدن در 
یک گالری هنری در آینده، نگهداری 

خواهند شد.

پاندمی کووید -۱۹
 چگونه عادات ونکووری ها را 

در استفاده از ترانزیت شهری تغییر داد؟

ایرونیا- بیشتر بریتیش کلمبیایی ها 
از توصیه های ســالمت عمومی برای 
ماندن در خانه در سال 2020 پیروی 
کرده اند، اما حاال آماری  که توسط سی 
تی وی  ارایه شده، حاکی از تغییرات 
جدی در استفاده از مسیرهای شهری 
برای تردد در ســاعات اندک خارج از 

خانه است  .  
در حالــی که حمل و نقل توســط 
اتومبیل های سواری حدود 4۱ درصد 
در مقایسه با پیش از پاندمی کاهش 
یافته است، برمبنای آمار جدید ارایه 
شده از ســوی TransLink برخی از 
بخش های سیستم دارند سریع تر از 

بقیه به جای سابقشان برمی گردند. 
وضعیت اتوبوس ها ســریع تر از همه 
وسایل نقلیه بهبود یافته و با بازگشت 
اعتماد مســافران ، حاال بــه میزان  
45درصد اســتفاده در مقایســه با 
پیش از پاندمی رســیده است . شاید 
دلیل این امر این باشــد که آنها برای 
ســفرهای کوتاه تر و بیشتر در داخل 
محله اســتفاده می شــوند. خطوط 
اکســپو و میلنیوم  مترو شهری که 
برای سفرهای طوالنی تر به کار گرفته 
می شــوند به ترتیب ۳۸ و ۳2 درصد 

بهبود یافته اند. 
این الگو را می توان در خطوط دوچرخه 
ونکوور هم دید. استفاده از مسیرهای 
 Dunsmuir رفت وآمد عمومی مانند
Viaduct با کاهشی حدود 40درصد 
روبه رو شــده و به حدود ۱500 عبور 
در روز رسیده است. شمارش گرهای 
روی Lions Gate Bridge نشــان 
می دهد شــمار عبور و مرورها حدود 
50درصد کاهش یافتــه و به ۱۱00 

عبور در یک روز رسیده است. 
در همیــن حــال عبور و مــرور در 
مسیرهای دوچرخه سواری تفریحی 
در ســال 2020 به ویژه در تابستان 
افزایش یافت. سفرهای دوچرخه در 
Point Grey Road و دیواره دریایی 
  Creekside Community Centre
بیش از ۳0 درصد و در امتداد دیواره 
اســتنلی  در   HMCS Discovery

کارخانه ها مجبور به تعطیلی یا انتظار 
برای قطعات شدند و باید تا اواخر سال 
منتظر بود تا بتوان عرضه را به تقاضا 

رساند.
وی گفت: »در سراسر جهان وقفه های 
بــه دلیل تعطیل شــدن  مختلفی 
کارخانه ها بــرای مدت زمان کوتاه یا 
طوالنی پیش آمده اســت؛ بنابراین 
کارخانه ها در حــال حاضر به همان 
تعداد قبــل نمی توانند خودرو تولید 

کنند«. 
قیمت ها نیز باالتر اســت زیرا تولید 
کنندگان با توجه بــه موجود بودن 
تعداد کمتر وســایل نقلیه با شــمار 
زیاد تقاضا روبه رو هستند و در نتیجه 
ارایه مشوق های نقدی و پیشنهاد های 

خرید راحت تر را کاهش داده اند.
ممکن است هنوز معامله هایی انجام 
شــود، اما برای یافتن آنها مجبورید 

iroonia.ca .بیشتر جستجو کنید

پارک حدود 50 درصد افزایش یافتند.
شــمارش گر وســایل نقلیه موتوری 
استانی اغلب فقط برای بزرگراه های 
اصلی انجام شده و کاهشی حدود ۱0 

درصدی را ثبت کرده است. 
 Second به عنــوان مثــال ، پــل
Narrows  به طور متوسط   چهارشنبه 
در آگوســت 20۱۹ حدود ۱۳۳ هزار 
وسیله نقلیه را در هر دو جهت ثبت 
کرد. این میزان به طور متوســط   در 
چهارشــنبه ای از آگوست 2020 به 

۱24 هزار وسیله نقلیه کاهش یافت.
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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

۶۵ درصد کانادایی های خارج از کبک،
 با مقررات منع آمد و رفت موافقند

در حال حاضر تنها استان کبک است 
که به منظــور محدودکردن هر چه 
بیشتر شــیوع کروناویروس، مقررات 
منع رفت و آمد شبانه به اجرا گذاشته 
اســت. اکثر ساکنان دیگر استان ها و 
مناطق کشــور نیز با چنین تدبیری 
موافق هستند اما درباره میزان کارآیی 

بالقوه آن اختالف نظر دارند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
نتایج یک نظرسنجی که موسسه لژه 
در این باره انجــام داده حاکی از آن 
است که 65 درصد کانادایی هایی که 
خارج از کبــک زندگی می کنند، در 
عمومی،  بهداشت  صورت صالحدید 
موافق برقراری مقــررات منع آمد و 
رفت موقــت هســتند. از این تعداد 
۳۹ درصد اعالم کردند که این تدبیر 
می تواند راهکار موثری برای کاهش 
شــیوع ویروس باشــد اما 4۱ درصد 

دیگر در این خصوص تردید دارند.
اما در کبک که از حدود ده روز پیش 
مقــررات منع آمد و رفت شــبانه از 
ســاعت 20 تا 5 صبح اجرا می شود، 
۷4 درصد ســوال شوندگان حمایت 
خود را از این تدبیر پیشگیرانه اعالم 
کردند. با این حــال تنها 5۹ درصد 
کبکی ها منع رفت و آمد و شــبانه را 
برای مهار شــیوع ویروس کرونا موثر 

می دانند.
کریستیان بورک نایب رئیس اجرایی 
موسســه لژه اعالم کرد از نتایج این 
نظرسنجی می توان این گونه استنباط 
کرد که کانادایی ها آماده هســتند به 
سهم خود برای مقابله با بحران کرونا 

 در پی مرگ یک فرد بی خانمان،
 شهردار مونترال خواستار معافیت افراد بی خانمان از مقررات منع تردد شد

دو روز پــس از مرگ یــک مرد بی 
خانمــان در خــارج از مونتــرال که 
احتماالً به دلیــل قوانین ممنوعیت 
تردد شــبانه روی و مخفی شدن از 
دید پلیــس روی داده، والری پالنت، 
شهردار مونترال خواستار معافیت بی 

خانمانان از این قوانین شد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، والری 
پالنته روز سه شنبه در یک کنفرانس 
مطبوعاتی گفت: »این خبر در حالی 
منتشر می شود که استرس زیادی در 
رابطه با بی خانمانــی در مونترال به 

وجود آمده است«.
رافائل آنــدره، 5۱ ســاله، صبح روز 
یکشنبه درحالی در داخل یک گلدان 
بزرگ در نزدیکی پناهگاهی در خیابان 
پارک پیدا شد که از سرما یخ زده بود. 
دفتــر بازپرس کبک در این رابطه در 

حال تحقیق است.
پالنت با بیان اینکه از مرگ این مرد 
»شوکه شده« اظهار داشت: »این افراد 

با مشکالت مختلفی روبرو هستند که 
راه حل های مناسب برای آن ها وجود 

دارد«.
با این وجود او معتقد اســت اول باید 
استان منع تردد ساعت ۸ شب به بعد 

را برای بی خانمان ها بردارد. بنابر این 
مقررات متخلفین حداقل ۱000 دالر 

جریمه می شوند.
شهردار مونترال در پاسخ به این سوال 
که آیا او معتقد اســت آندره هنگام 

مرگ خودش را از پلیس پنهان کرده 
بوده گفت که راهی برای دانســتن و 

اطمینان از این موضوع وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از تمام بی خانمان ها 
می خواهد که از این شرایط نهراسند 
بیان کرد: »بــی خانمان های زیادی 

هستند که از پلیس ترس دارند«.
پالنــت ادامــه داد: »پــس از بروز 
نگرانی هایــی برای بــی خانمانان و 
حتی کسانی که با آن ها کار می کنند، 
تحمل مقــررات رفت و آمد بســیار 

سخت است«.
وی گفــت: »واقعیت این اســت که 
مردم از شرایط فعلی خسته شده اند. 
مقررات منع رفت و آمد هم مشکالت 
را بیشتر کرده و خیلی ها احساس نا 
امنی می کنند. البته من فقط به فکر 
مونترال نیستم بلکه می خواهم تمام 
مــردم در خیابان احســاس امنیت 

کنند«.
شهردار مونترال با اشاره به افزایش بی 
خانمانی در مونترال از نبود ســرمایه 
گذاری استانی در احداث سرپناه برای 
بی خانمانان انتقاد کرد و از پناهگاهی 
با ۱00 تخت توسط شــهرداری در 

مونترال برای بی خانمانان خبر داد.

تالش و فــداکاری کند. وی در عین 
حال تصریح کرد که بــرای افزایش 
کارآیی مقررات منع رفت و آمد الزم 
اســت که دولت های استانی با تالش 
بیشتر و از راه های مختلف شهروندان 

را به رعایت این تدبیر متقاعد کنند.
دولت داگ فورد وزیــر اول انتاریو تا 
کنون ایــده برقراری منع رفت و آمد 
را رد کــرده و بــه جای ایــن کار به 
شهروندان دستور داده است در خانه 
بمانند. اما به گفته منتقدان استثنائات 
زیادی که در اجرای این تدبیر لحاظ 

شده، کارآیی آن را از بین برده است.

تعلیق کارمند پست کانادا 
پس از ممانعت وی از توزیع روزنامه ای که به نظر او »نفرت پراکن« است

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، در اوایل 
ماه جاری یکی از کارکنان پست کانادا 
به دلیل خودداری از تحویل روزنامه ای 
به دلیل داشتن گرایش راست گرایانه 
این روزنامه و آنچه به نظر او »نفرت 
پراکنــی« توصیف شــده، به حالت 

تعلیق درآمد.
رامیرو ســپولودا، معتقد اســت که 
محتویات ایــن روزنامه ها نفرت انگیز 
بوده و می تواند باعث تحریک و خشم 

مردم شود.
 The Epoch موردبحــث  نشــریه 
Times است که توســط مهاجران 
شــکنجه  و  آزار  از  کــه  چینــی 

کمونیست ها در کشور خود فرار کرده 
بودند، در آمریکای شــمالی تأسیس 
شــد. این سازمان رســانه ای ارتباط 
نزدیکی با فالون گونگ، جامعه معنوی 
چینی که منتقد حزب کمونیســت 

چین است، دارد.
یکی از ناشــران این نشریه هدف از 
تأسیس این ســازمان را نشان دادن 
تأثیر منفــی ایدئولــوژی خطرناک 

کمونیسم بر جهان عنوان کرد.
 NBC تحقیقــات نیویورک تایمــز و
News نشان می دهد که در سال های 
اخیر، این نشــریه »به کانون ترویج 
رســانه های اجتماعــی و سیاســت 

محافظه کارانــه ایاالت متحده، به ویژه 
ترامپ« تبدیل شده است.

اما از آن ســو اداره پست کانادا اعالم 
کرد موظف اســت هر نامه ای را که 
به طور صحیــح تهیــه و هزینه آن 
پرداخت شده تحویل دهد، مگر اینکه 
موضوع غیرقابل فروش تلقی شــود. 
دادگاه هــا نیز به ایــن اداره گفته اند 
که نقش پســت، این گونه نیست که 
به عنوان سانســور کننده عمل کرده 
یــا میــزان آزادی بیــان در کانادا را 
تعیین نماید. این یک تمایز مهم بین 
شرکت های تحویل بخش خصوصی 

کانادا و پست دولتی است.
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و در یکــی از آن ها پیشــنهاد کرده 
برای »انتقام« کشــته شدن »قاسم 
ســلیمانی«، فرمانده ســابق نیروی 
قدس سپاه، »باید تمامی بازرسی های 
هسته ای در ایران متوقف شود و ارائه 
بازرسان نیز  به  اطالعات هســته ای 
منوط به این شود که شورای امنیت 
سازمان ملل اقدام غیرقانونی آمریکا را 
محکوم کند.« افراسیابی نوشته است 
چنیــن اقداماتی »در دل دشــمنان 

ترس خواهد انداخت.«
بنابر همین اطالعیه، افراســیابی در 
برخــی ایمیل هایــش تایید می کند 
که بابت انتشار مقاله و مصاحبه های 
تلویزیونــی اش از حکومت ایران پول 
دریافت کرده اســت. برای نمونه، او 
در ایمیلی که شــش مــاه پیش به 
وزیر خارجه ایران فرســتاد، به صدها 
مقاله اش لینک داد و نوشــت: »هیچ 
یک از این کارها بدون حمایت انجام 
شدنی نبود. این رابطه ای بسیار مفید 

بوده است.«
اگر دو اتهام افراســیابی ثابت شود او 
با مجازات حداکثر ۱0 ســال زندان 

روبه رو خواهد بود.
اینکــه بــرآورد می شــود تعداد  با 
البی گرهای ثبت نام کرده در آمریکا 
بالغ بر ۱2 هزار نفر شود، با این حال 
به گفته رســانه های آمریکایی تعداد 
البی گــران اصلی و بانفــوذ به حدود 

۳00 تن می رسد.

افراسیابی کیست؟

کاوه لطف اهلل افراســیابی در دانشگاه 
تهران استاد علوم سیاسی بود و در دو 
دهه اخیر نیز در برخی دانشگاه های 
آمریکا به عنوان اســتاد یا پژوهشگر 

میهمان حضور داشته است.
به نوشته هافینگتن پست، او در ایران 
اســتراتژیک«،  در »مرکز تحقیقات 
وابسته به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، فعالیت داشت.
برخی منابع نیز گــزارش داده اند که 
افراســیابی »یکی از مشــاوران تیم 
مذاکرات هســته ای ایران از ســال 

2004 تا 2005 بود«.
از افراســیابی چندین کتاب، عمدتا 
درباره سیاست خارجی ایران،  منتشر 
شــده است؛ اما شــمار مقاالت او در 

نشریات بین المللی فراوان است.
فهرست مقاالت افراسیابی در نیویورک 
تایمز بلندباال است و در برخی موارد، 
نام او در کنار نویسنده ای همکار آمده 

است.
او در مقالــه ای که همراه با حســین 
موسویان، دیپلمات سابق و از اعضای 
پیشین تیم مذاکرات هسته ای ایران، 
نوشت به دولت آمریکا پیشنهاد کرد 
به جای »تهدید به تحریم« به دنبال 

مذاکراتی امنیتی با ایران باشد
با اینکه اطالعیه دادگســتری آمریکا 
افراسیابی را متهم کرده از سال 200۷ 
بدین ســو با حکومت ایران همکاری 
داشته، اما نوشته های او پیش از این 
تاریخ نیز جملگی در دفاع سرسختانه 
از مواضع جمهوری اســالمی است. 
برای نمونه، قدیمی ترین یادداشت او 

در نیویورک تایمز که در سال 2000 
منتشر شد »یک ایران جدید، اما نه در 
عرض یک شــب« نام دارد و او در آن 
می گوید بهبود روابط ایران و آمریکا به 

آهستگی صورت خواهد گرفت.
او در مقاله ای دیگر که سه ماه پیش 
در »آسیا تایمز« منتشر شد می گوید 
ترامپ و پمپئو در حال خرابکاری در 

طرح بایدن برای ایران هستند.
مقاالت و یادداشت های او موضوعات 
مختلفی را شــامل می شــود که در 
همگــی آن ها از مواضــع جمهوری 
اسالمی دفاع شده و به سیاست های 
آمریکا تاخته اســت؛ از کشته شدن 
فخری زاده گرفته تــا مقاله دو هفته 
پیش او با عنوان »فتنه پنهان ترامپ«.

وبسایت او در حال حاضر در دسترس 
نیســت و آخرین توییت او نیز تاریخ 

پنج روز پیش را دارد.

زندانیان ایران و آمریکا

رسانه های ایران چند روز پیش گزارش 
دادند که »عماد شرقی«، معاون امور 
هنگام  »هلدینگ سرآوا«،  بین الملل 
خروج از کشــور دستگیر شده است. 
به دنبال آن، شبکه خبری ان بی سی 
با اشاره به اینکه عماد شرقی شهروند 
آمریکاســت گزارش داد بازداشت او 
جدید نیست و به چندین هفته قبل 

برمی گردد.
عمــاد شــرقی تازه ترین شــهروند 
آمریکایی یا ایرانی دوتابعیتی است که 

در ایران زندانی می شود.
شــماری از رسانه ها با اشاره به اینکه 
جمهوری اســالمی با شتاب در حال 
فراهم کردن کارت های امتیاز بیشتری 
برای چانه زنی در مذاکره احتمالی با 
دولت بایدن است، گمانه تبادل زندانی 

بین دو کشور را نیز پیش کشیده اند.
شــمار دقیق شــهروندان آمریکایی 
زندانی در ایران دقیقا روشــن نیست 
اما »باقر نمازی«، پســر او »سیامک 
نمــازی«، »مراد طاهبــاز«، و عماد 

شرقی از جمله آن ها هستند.
پیــش از این، در دولت فعلی و دولت 
قبلی آمریکا، تبــادل زندانی بین دو 

کشور صورت گرفته است:
26 دی مــاه ۹4 در حالی که وزیران 
خارجه ایــران و آمریــکا در وین بر 
سر توافق هسته ای به نتیجه رسیده 
بودند، چهار شهروند آمریکایی که در 
ایران زندانی بودند آزاد شدند و تهران 
را ترک کردند: »جیسون رضاییان«، 
»ســعید  میرزایی حکمتی«،  »امیر 
عابدینی« و »نصرت اهلل خســروی«. 
گزارش هایی نیــز درباره آزادی چند 
ایرانی از زندان های آمریکا منتشر شد.

ســال گذشــته، آذر ۹۸، »مســعود 
سلیمانی« که در آمریکا زندانی بود و 
»ژیائو وانگ« که در ایران زندانی بود 

همزمان آزاد شدند.
چنــد ماه پیــش، خــرداد ۹۹، نیز 
»ســیروس عســکری« و »مجیــد 
طاهری« از زندان هــای آمریکا آزاد 
شــدند و به دنبال آن، ایران »مایکل 

وایت« را آزاد کرد.

ادامه از صفحه 2البی گری پنهانی برای جمهوری ...

حسن جعفری )ایران وایر(

نخست وزیر سابق کانادا:  
»بیت کوین« می تواند ارز ذخیره ما باشد

ایرانیــان کانــادا- اســتفان هارپر، 
نخســت وزیر پیشین کانادا، می گوید 
که می توان بخشی از سبد دارایی های 
ذخیــره ای جهان را بــه بیت کوین 
اختصــاص داد. او از تضعیف جایگاه 
یــوان و بالتکلیفی هــای موجود در 
بحث یورو به عنوان دالیل این کار یاد 

می کند.
اســتفان هارپر که پیش تر به مدت 
۹ ســال عهده دار سمت نخست وزیر 
کانادا بوده، در اظهارنظری تازه گفته 
است که شاید بتوان در سبد ارزهای 
ذخیره اِی جایگزین دالر بخشی را به 
بیت کویــن و ارزهای دیجیتال ملی 

اختصاص داد.
هارپــر در کنفرانســی موســوم به 
ســرمایه گذاری منابــع ونکــوور در 
با خبرنگار کمبریج هاوس  مصاحبه 
گفته اســت که تنها ارزهای بزرگی 
همچون یورو و یوان چین از این بخت 
برخوردارند که جانشین دالر آمریکا 
به عنــوان اصلی تریــن ارز ذخیره ای 
جهان شوند. وی در ادامه اما، نسبت 
به توانایــی ایــن دو ارز در تصاحب 
جایگاه دالر ابراز تردید کرد و افزود که 
سال هاست که ارزش یورو در هاله ای 
از ابهام فرو رفته است و از سوی دیگر، 
اقدامات خودسرانه دولت چین نیز بر 
ارزش یوان سایه افکنده است. هارپر 

می گوید:
اینکه بتــوان جایگزینی بــرای دالر 
آمریکا کــه عنــوان اصلی ترین ارز 
ذخیره ای جهان را یدک می کشــد، 
یافت، بسیار دشوار است. اگر سبدی 

کامل از بیت کوین و طال و هر آنچه 
مردم از آنها به عنوان دارایی ذخیره ای 
استفاده می کنند، تشکیل دهیم، باز 
هم می بینیم که بخش عمده ای از آن 
به دالر آمریکا اختصاص خواهد یافت.
هارپر در ادامه می افزاید که گنجاندن 
ارزهای دیجیتال ملــی نیز تا حدی 
در این ســبد اجتناب ناپذیر خواهد 
بود، اما این ارزهــا خواه ناخواه متأثر 
پولی کشــورهای  از سیاســت های 
صادرکننــده خــود هســتند. وی 
می گوید که ســخت نگران این است 
که بانک های مرکزی با صدور ارزهای 
دیجیتال ملی از جایگاه عالی نظارتی 
خود سقوط کنند و پذیرای نقش یک 
بانکدار عمومی شــوند. وی در ادامه 
گفت: اگر دولتی درصدد اجرای پروژه 
ارز دیجیتال ملی باشد و در این پروژه، 
جایگاه بانک مرکــزی به عنوان نهاد 
کنترل کننده تــورم که در پی ایجاد 

یک ارز پایدار است، خدشه دار نشود، 
آنگاه می توان امید داشت که پروژه ارز 
دیجیتال ملی، تحولی در بازار پولی و 

مالی یک کشور ایجاد کند.
هارپر در ادامه می افزاید: با این حال، 
اگر پروژه ارز دیجیتال ملی، بخشــی 
از سلسله اقداماتی باشد که درنهایت 
جایــگاه بانک مرکــزی را به چالش 

بکشد، آنگاه باید نگران شد.
هارپــر از ســال 2006 تــا 20۱5 
نخســت وزیر کانادا بوده است. پس 
از پایان دوران نخســت ویزی او اقبال 
بــه ارزهای دیجیتــال و بالک چین 
در کانادا بســیار افزایــش یافته و در 
سپتامبر سال 20۱5 نخستین صرافی 
قانونی ارزهای دیجیتال در این کشور 
آغاز به کار کرد. به گفته تیموتی لین، 
معاون رئیس بانک مرکزی کانادا این 
بانک کماکان باقدرت روند توسعه ارز 

دیجیتال ملی خود را پیش می برد.

استقبال سیاستمداران کانادایی از روی کار آمدن بایدن
جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا 
برای ارســال پیام تبریــک برای جو 
بایدن رئیــس جمهور آمریکا که روز 
چهارشــنبه جای دونالد ترامپ را در 
کاخ سفید گرفت، به هیچ وجه تعلل 

نکرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
نخست وزیر کانادا در اعالمیه ای کتبی 
که تنهــا دقایقی پــس از به قدرت 
رسیدن رسمی جو بایدن منتشر شد، 
ضمن تبریک به بایدن و تیمش، تاکید 
کرد دو کشور همسایه یکی از منحصر 

به فردترین روابط را در دنیا دارند.
تــرودو تصریح کرد: »ایــن روابط بر 
پایه تعهد مشــترک دو کشــور در 
قبال اصول و ارزش های دموکراتیک، 
منافع مشترک و پیوندهای محکم دو 
کشور در عرصه های مختلف به ویژه 
اقتصادی و امنیتی استوار شده است. «

نخســت وزیر کانادا ادامه داد: »کانادا 
و آمریکا بیشتر از دو همسایه هستند 
چرا که ما دوستان، شرکا و متحدان 
بسیار نزدیکی برای یکدیگر هستیم.« 
ترودو غالب اوقات برای تشریح روابط 
کانــادا و آمریــکا از همیــن فرمول 

استفاده می کند.
در اعالمیه کتبی ترودو آمده اســت: 
»مــن به نام دولت کانــادا، به قدرت 
رســیدن جو بایدن را به عنوان چهل 
و ششــمین رئیس جمهــور آمریکا 
تبریک می گویم« . »مشارکت کانادا 
و آمریــکا در چارچــوب مبــارزه با 
همه گیری کوویــد۱۹ و تالش برای 
احیای اقتصادی پایدار دو کشور که 
می تواند مقدمه ای برای نوسازی روابط 
و مناسبات دو کشــور باشد، تقویت 
خواهد شــد.« »ما بی صبرانه منتظر 
هســتیم تا با رئیس جمهور و معاون 

رئیس جمهور جدیــد آمریکا، دولت 
جدید و کنگره این کشور کار کنیم و 
برای تقویت امنیت، آبادانی و استحکام 

دو کشور بکوشیم.« 
ترودو همچنین بر اهمیت همکاری 
کانــادا و آمریکا در زمینــه مبارزه با 
تغییــرات آب و هوایــی و تالش دو 
کشور برای ایجاد مشاغل تاکید کرد 
و خاطر نشان ساخت: »ما برای حفظ 
و ارتقای دموکراسی، صلح و امنیت دو 
کشور و همچنین تقویت صلح و ثبات 
در عرصه جهانــی همکاری خواهیم 

کرد.«
ارین اوتول، رئیس حزب محافظه کار 
کانادا نیز با انتشار یک پیام توئیتری 
ضمن اســتقبال از به قدرت رسیدن 
جو بایدن در آمریکا، نوشت: »تبریک 
به جو بایــدن رئیس جمهور و کامال 
هریس معاون رئیس جمهور آمریکا. 
من بی صبرانه منتظر همکاری با شما 

به منظــور تقویت روابط دو کشــور 
هستم.«

جاگمیــت ســینگ، رئیــس حزب 
نیودموکــرات کانــادا نیــز در پیام 
توئیتری خــود آغاز به کار جو بایدن 
و معاونش کامال هریس را صمیمانه 

تبریک گفت.
ســینگ در پیام تبریک خود اعالم 
کرد: »امروز پایانی رســمی بر چهار 
سال نفرت و تفرقه است. امروز فرصت 
مناســبی برای ساختن یک کشور و 
یک جهان بازتر، فراگیرتر و مهربان تر 

فراهم شده است.«
آنامی پل، رئیس حزب سبز کانادا نیز 
به عنوان اولین زنی که ریاســت یک 
حزب سیاســی فدرال در کانادا را بر 
عهده گرفته است، آغاز به کار رئیس 
جمهور و معاون رئیس جمهور جدید 
آمریکا را به آنهــا تبریک گفت و بر 
اهمیت رسیدن یک زن سیاهپوست 

به سمت مهمی مثل معاونت ریاست 
جمهوری آمریکا تاکید کرد.

آنامی پل در پیام تبریک خود افزود: 
در  ســال ۱۹6۳  راهپیمایــی  »در 
واشنگتن مادر من در آمریکا حضور 
داشــت. او اکنــون در ۸4 ســالگی 
می تواند شاهد آن باشد که بخشی از 
رویای مارتین لوتر کینگ به حقیقت 

پیوسته است.«
آمریــکا اصلی ترین شــرکت تجاری 
کانادا اســت؛ اما دونالــد ترامپ در 
چهار سال ریاســت جمهوری خود 
با رویکــرد به شــدت ملی گرایانه و 
حمایت گرایانه ای که در پیش گرفت، 
مشــکالت و چالش های بزرگی برای 

جاستین ترودو ایجاد کرد.
روابــط میــان کانــادا و آمریکا که 
طوالنی تریــن مرزهای زمینی جهان 
را دارند، در دوره ریاســت جمهوری 
ترامپ تحت تاثیر اختالفات دو کشور 
بر سر توافق نامه تجارت آزاد آمریکای 
شــمالی و مذاکره مجدد درباره این 
سند تجاری که دونالد ترامپ به کانادا 
و همچنین مکزیک تحمیل کرد، قرار 
داشت. مناقشات تجاری دو کشور بر 
سر تجارت فوالد، آلومینیوم و الوار نیز 
از دیگر موضوعاتی بود که مناسبات 
واشنگتن و اتاوا را طی چهار سال اخیر 

به شدت تحت تاثیر قرار داده بود.
رفتار بحث برانگیــز دونالد ترامپ با 
جاستین ترودو در نشست سران گروه 
هفت در شارلووآ نیز هنوز از ذهن ها 
محو نشــده است. در آن زمان رئیس 
جمهور آمریکا جاســتین ترودو را به 

دروغگویی و ضعف متهم کرد.
با این حال دوره ریاست جمهوری جو 
بایدن نیز برای کانادا خالی از تنش و 
چالش نخواهد بود چرا که بایدن در 
همان روز اول ریاست جمهوری خود 
با صدور حکمــی مجوز اجرای پروژه 
خط لوله انتقال نفت کیستون ایکس 
ال را لغو کرد این در حالی اســت که 
دولت فدرال کانادا برای این پروژه به 
واسطه منافع و امتیازات اقتصادی آن، 

اهمیت زیادی قائل است.
کرســتین هیلمن، ســفیر کانادا در 
واشــنگتن نیز به تازگــی در گفتگو 
با سی.بی.ســی از این مســئله ابراز 
نگرانــی کرد که شــاید جــو بایدن 
بــا تمرکز بر قانــون حمایت گرایانه 
»آمریکایی بخرید« مشکالت زیادی 
برای شرکتهای کانادایی ایجاد کند. 
هیلمن افــزود: »من فکــر می کنم 
که از افــکار و دیدگاه های اقتصادی 
بایــدن و اظهــارات وی در خصوص 
برخی مســایل اقتصــادی می توان 
حدس زد کــه رویکرد او نیز احتماال 
حمایت گرایانه تر از آن چیزی است که 

ما فکر می کنیم.«
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

سازمان چند فرهنگی نورت شور 

آشنایی با نحوه پرکردن فرم های
تمدید پی آر برای افراد دارای اقامت دائم کانادا

از هموطنان گرامی که عالقمند به تمدید کارت پی-آر هستند دعوت 
میشود در کارگاه آموزشی رایگانی که در این مرکز تشکیل میشود 
شرکت نمایند. در این برنامه با چگونگی پر کردن برگه های الزم و 

مدارک مربوط به آنها آشنا خواهید شد. 
در پایان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد.

زمان: دوشنبه اول فوریه از ساعت ۱0 تا ۱2
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و 

ایمیل lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 604۹۸۸2۹۳۱
 تماس حاصل فرمایید و ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام 

گذاشته تا با شما تماس حاصل شود.
 این برنامه به زبان فارسی و به صورت آنالین برگزار خواهد شد.
 اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین به ورک شاپ

 بعد از ثبت نام متعاقبا اعالم خواهد شد.
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد.

احتمال تحریم المپیک پکن از سوی کانادا

ایرانیان کانادا- دیوید شــویمکر دبیر کل کمیته المپیک کانادا اعتراف کرد که 
نگرانی هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در چین وجود دارد اما اعالم کرد کانادا 

ممکن است بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن را تحریم کند.
به دلیل ادعای نقض حقوق بشر در هنگ کنگ و مسلمانان اویغور، سیاستمداران 

در چندین کشور خواستار تحریم این بازی ها شده اند.
براســاس اعالم دبیرکل کمیته المپیک کاندا، ورزشــکاران این کشور در حال 
آماده سازی برای المپیک زمستانی هستند. وی در این باره گفت: وضعیت چین 

نگران کننده است اما تحریم نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
شویمکر خاطرنشان کرد: ما در مورد آنچه که از کشور میزبان می شنویم، نگران 
هستیم و می دانیم که دولت کانادا به صورت موضوعی به این مسائل رسیدگی 

می کند.
وی ادامه داد: کمیته المپیک کانادا معتقد است ورزش از قدرت منحصر به فردی 
برای گردهم آوری جهان، ایجاد گفت وگو و تفاهم از طریق ارتباطات برخوردار 

است.

کاهش نرخ برابری دالر کانادا

ایرانیان کانادا- ارزش دالر کانادا در برابر دالر آمریکا ۸/ 0 درصد کاهش یافت.
دالر کانادا در برابر همتای آمریکایی خود ضعیف ظاهر شده است. دالر کانادا با 
۸/ 0 درصد کاهش در 2۷۳2/ ۱ نسبت به دالر، یا 54/ ۷۸ سنت ایاالت متحده 
معامله شد و از باالترین رقم سه سال گذشته در ۱/262۱ عقب نشینی کرد. از 
اوایل ماه جاری خزانه داری آمریکا در پیش بینی هزینه های مالی، از دالر حمایت 

کرده بود.
اتحادیه امالک و مستغالت کانادا اعالم کرد که فروش خانه های کانادایی در ماه 
دسامبر نسبت به ماه نوامبر 2/ ۷ درصد افزایش یافته و رکورد جدیدی را ثبت 
کرده اســت.  بازار مسکن از نرخ بهره کم سابقه ای که توسط بانک کانادا تعیین 
شده بهره مند شده است. بانک مرکزی کانادا قرار است هفته آینده درباره تداوم 
نــرخ بهره تصمیم بگیرد. بازده اوراق قرضه دولت کانــادا از خزانه داری ایاالت 
متحده کمتر بود. در کانادا اوراق ۱0 ســاله با کاهش 6/ 4 واحد پایه به ۸۱/ 0 

درصد رسیده است.

رأی محافظه کاران به اخراج درک اسلون
 از مجمع انتخاباتی این حزب

مــداد- به گــزارش سی.بی.ســی، 
پس ازاینکــه مشــخص شــد درک 
اســلون از اعضای حزب محافظه کار 
کمک هایی را از پــاول فروم طرفدار 
برتری نژاد سفیدپوست، دریافت کرد، 
ارین اتول، رهبر این حزب تالش های 
خود را بــرای برکناری وی از مجمع 
انتخاباتی حزب آغاز کرد. بر این اساس 
در اوایل هفته گذشته اخباری مبنی 
بر ارتباط درک اســلون با گروه های 
برتری طلب سفیدپوست و نئونازی ها 
منتشرشده و مشخص شد پل فروم 
از رهبران این گروه های افراطی، ۱۳۱ 
دالر به کارزار رهبری درک اســلون 

کمک کرده است.
گفتنی است اســلون با این موضوع 
گیری مخالفــت و از کمک مالی پل 
فروم اظهــار بی اطالعی کرده چراکه 
فروم بــرای اهدای این کمک مالی از 
نام کامل خود یعنی فردریک پی فروم 

استفاده کرده است.
روز  محافظــه کاران  اســت  گفتنی 
چهارشنبه  و در پی انجام رأی گیری 
مخفیانه به اخراج اسلون رأی دادند. 
در بیانیه ای که در این رابطه منتشر 

شــد، ارین اتول این کمــک مالی را 
آخرین قطــره از مجموعــه قطرات 
متعدی دانست که کاسه صبر اعضای 

حزب را پرکرده است.
وی در ایــن رابطــه گفــت: مجمع 
نمایندگان محافظــه کار نه به دلیل 
یک اتفاق خاص، بلکه به دلیل الگوی 
رفتاری مخرب شامل حوادث متعدد و 
بی احترامی های عدیده طی یک سال 
گذشته نسبت به حزب، رأی به حذف 

درک اسلون داده است.
درک اســلون متولــد ۱۱ نوامبــر 
۱۹۸4 نماینده هاستینگز – لنوکس 
و آدینگتون در مجلــس عوام کانادا 
است. وی در ســال گذشته به عنوان 
محافظه کار  رهبری حزب  کاندیدای 
کاندید شده و پس از اولین رأی گیری 
حذف شد. این سیاستمدار پرحاشیه 
طی سال گذشــته به دلیل اظهارات 
جنجالی و نژادپرستانه خود، در کانون 
توجهات قرارگرفته بود. وی در واکنش 
به اخراج خود اعالم کرد این بدترین 
اشــتباهی اســت که آن ها تاکنون 
مرتکب شــده اند و از ایــن موضوع 

پشیمان خواهند شد.

زن تورنتویی با شماره هایی که همسرش ۲۰ سال قبل خواب دیده بود،
برنده التاری ۶۰ میلیون دالری شد

ایرونیا- یک زن 5۷ ســاله تورنتویی 
پس از 20 ســال بازی با شماره های 
قرعه کشــی التری که همسرش در 
خواب دیده بود، سرانجام 60 میلیون 

دالر برد. 
هنگام  دوشــنبه  پراواتــودوم  دنگ 
دریافت چــک خود بــا کمک یک 
مترجم !! به خبرنگاران گفت: »همه 

سختی ها دیگر تمام شد«. 
پراواتودوم همراه ۱4 خواهر و برادرش 
ســال ۱۹۸0 از الئــوس بــه کانادا 

مهاجرت کرد.
وی گفت: »خانواده من تحت حمایت 
کلیسای محلی هســتند و چون ما 
کار نداشــتیم ، من به خاطر حمایت 
بزرگ آنها در ســال های گذشــته، 

سپاسگزارم«. 
وی افــزود: »من و شــوهرم بیش از 
40 ســال به عنوان کارگر کار کردیم 
و تالشمان این بود که آنچه می توانیم 

برای خانواده خود انجام دهیم«. 
در بحبوحه پاندمی کووید ۱۹ وی که 
مادر دو فرزند بزرگسال و مادربزرگ 
دو نوه اســت، در بهار ســال گذشته 

کارش را از دست داد. 
وی در حالی که بیکار بود و دعا می کرد 
که بخت بــه او روی کند، همچنان 
با همان شماره های قرعه کشی بازی 
کرد که همســرش دو دهه پیش به 

وی گفته بود در خواب دیده بود. 
 یــک روز پــس از این کــه از معبد 
بیرون آمد و برای انجام کارهایش به 
یک مرکز تجاری در خیابان یانگ در 
شمال یورک رفت، آخرین بلیط لوتو 
مکس خود را چک کرد و فهمید یک 

بلیطFree Play  برنده شده است و 
تصمیم گرفــت آن را بازی کند و بار 
دیگر شــماره های همیشگی اش را 

انتخاب کرد. 
 چند روز بعد که همسرش خبر خوب 
را  بــه او داد، باور نمی کرد ارزش آن 

بلیط رایگان 60 میلیون دالر باشد. 
این زن برنده گفت: »من رفتم صف 

بانک. بلیط را به شوهرم دادم تا چک 
کند. بعد از اینکه به ماشین آمدم، آن 
وقت بود که این خبر را به من داد«. 

پراواتودوم گفت وقتی فهمید از قرعه 
کشــی روز یک دسامبر 2020 برنده 
جک پات 60 میلیون دالری شده هم 

خوشحال بود و هم گریه می کرد.
با این برد بــزرگ، این زوج تصمیم 
گرفته اند خانه ای بخرند، بدهی های 
باقی مانــده را پرداخــت کنند ، به 
خانــواده خود کمک کننــد و بعد از 
اینکه از همه چیز مطمئن شدند راهی 

سفر شوند.
وی گفــت: »بــا این پــول می توانم 
بیشــتر به فرزندانم کمک کنم و می 
توانم هرچه بخواهند برای آنها بخرم 
از ماشــین گرفته تا لبــاس نو«. وی 
افزود: دیگر مثل ســابق نیســت که 
قادر نبودم بــه آنها کمک کنم.  وی 
افــزود می خواهد کمی برای خودش 
ولخرجی کند و تعدادی الماس بخرد.
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وليان و بخيتار فراري هستند
خبرگزاري پارس: طبق اطالع كميته تبليغات امام 
خميني عبدالعظيم وليان و شاپور بختيار تاكنون دستگير 
نشـــدهاند و نيروهاي مبارز انقالب در جستجوي آنان 
ميباشند.قبال شايع شـــده بود كه اين دو نفر دستگير 
شدهاند. تهرانـ  خبرگزاريهاـ  كميته انقالب اسالمي 
ديروز طي اطالعيهاي اعـــالم كرد كه عليرغم پارهاي 
گزارشها شاپور بختيار نخستوزير معزول دستگير 
نشده است، و نيروهاي مسلح انقالب هنوز در جستجوي 
او هستند. با انتشار اين عالميه، سرنوشت مبهم شاپور 
بختيار اسرارآميزتر شد. سهشنبه پيش، راديوي انقالب 
توقيف بختيار را پخش كرده بود، حتي يك مقام بلند پايه 
به خبرنگار آسوشيتدپرس گفته بود كه او را در جريان 
دستگيرياش مضروب نكردهاند هنوز معلوم نيست كه 
آيا بختيار دستگير و سپس بطور محرمانه آزاد شده است يا 

اصوال گزارش دستگيري او ساختگي بوده است.
بررسي بحران در كردستان

امروز كسب اطالع شد داريوش فروهر وزير كار 
و امور اجتماعي بهمراه هياتي براي انجام ماموريتي ويژه 
تهران را به قصد «خانه» پيرانشهر كردستان ترك گفت. 
برطبق اطالعاتي كه از منابع ديگر كسب شده هيات فوق 
براي بررسي مسائل سياسي و اجتماعي كنوني كردستان 
به اين منطقه اعزام شده است. ظاهراً مشكالتي در اين 
منطقه پيش آمد كه براي حل فوري آن دولت تصميم 
گرفت هيات مهم و مخصـــوص اعزام دارد در هيأت 
اعزامي آقايان داريوش فروهر وزير كار و امور اجتماعي، 
دكتر محمد مكري از اعضاي قديمي جبهه ملي، اسماعيل 
اردالن يكي از سرشناســـان كردستان و منطقه، يونسي 
عضو كميته دفاع از حقوق بشر عضويت دارند.آقاي دكتر 
كريم سنجابي كه خود يك كرد است و در بين اكراد نفوذ 
فراوان دارد بعنوان يك وزير كابينه، به خاطر همين مسائل 
و حوادث مهم ديشب در پيامي به جامعه كرد هشدار 
دارد كه عليه عوامل مســـلح كه درصدد در هم ريختن 
نظم، و قانون و درهم پاشيدن وحدت ملي هستند بيدار

 باشند.

نزيه مديرعامل شركت ملي نفت شد
امروز اعالم شد كه حسن نزيه رئيس كانون وكال و معاون 
مهندس بازرگان در نهضت آزادي از سوي نخستوزير به 
مديريت عامل و رياست هيأت مديره شركت ملي نفت ايران 
منصوب شده است نزيه كه سالها در جبهه ملي و نهضت آزادي با 
رژيم در ستيز بوده فارغالتحصيل دانشكده حقوق دانشگاه تهران

 است.
اخطار امام:اجازه هرج و مرج نخواهم داد

اين اعالميه از طرف امام خميني مقارن ظهر امروز انتشار 
يافت.

بسماهللا الرحمن الرحيم 
در اين موقع حســـاس كه اشرار با نامهاي فريبنده 
مشـــغول توطئه برضد انقالب اسالمي هستند و خطر 
برگشت اجانب با دست اينان برسر چپاول كشور ميرود 
الزم است نيروهاي انتظامي ملي فورا به مراكز حفاظتي خود 
برگردند و با نيروي انتظامي همكاري براي حفاظت شهر 
و مراكز حساس مربوط به شهر نمايند و من حتياالمكان 
ميل دارم تمام اقشار با هم با صدق و صفا رفتار نمايند ولي 

اجازه هرج و مرج نخواهم داد. 
واالسالم علي من اتبع الهدي 30 بهمن 57
21 ربيع االول 99 روحاهللا الموسوي الخميني

نقل وانتقاالت دارايي كليه مقامات سابق ممنوع شد
اين بخشنامه امروز به كليه واحدهاي ثبتي مركز 
و ثبت مناطق صادر شده است:پيرو بخشنامه مورخه 
شــــنبه 1357/11/28 كه از طريق راديو و تلويزيون 
ابالغ گرديده بدينوســــيله به كليه ادارات ثبت اسناد 
و امالك مناطق و شهرستانها و ساير واحدهاي ثبتي 
و دفاتر اســــناد رسمي در سطح كشور ابالغ ميشود 
كه تنظيم سند راجع به معامالت و نقل و انتقاالتـ 
صلحنامهـ  هبهنامهـ  اقرارنامه و وكالتنامه و هرگونه 
ســــند ديگر در مورد اموال منقــــول و غير منقول و 
امتيازات و سهماالرث و ساير دارايي نخستوزيرانـ 
وزراءـ  معاونين نخستوزيرـ  معاونين وزراءـ  امراء 
ارتش و شهرباني و ژاندارمريـ  روساي سازمانها و 
موسســــات دولتي و مديران شركتها و بانكهاي 
دولتيـ  شــــهرداري و معاونين شهرداري پايتخت 
ـ استانداران و  ـ شهرداران شهرســــتانهاي درجه 1
فرمانداران كلـ  سفراءـ  روساء و نمايندگان مجلسين 
سنا و شــــوراي ملي كه از اول سال 1342 به بعد در 
سمتهاي ياد شده شــــاغل بودهاند اكيداً خودداري

 نمايند.
احمد صدر حاج سيدجوادي

وزير كشور و سرپرست وزارت دادگستري

جنازه ژنرالهاي اعدام شده تحويل خانواده آنان شد
خبرنگار ما از پزشكي قانوني اطالع داد كه جنازه 
سه تن از ژنرالهاي اعدام شده روز گذشته به خانواده آنان 
تحويل شد.اين سه جنازه متعلق به خسروداد، رحيمي و 
ناجي سران نظامي رژيم سابق بود كه در دادگاه انقالبي 
محاكمه و اعدام شدند.هنوز براي تحويل جسد نصيري 
مخوفترين چهره ساواك كسي به پزشكي قانوني مراجعه 

نكرده است.
طرح رفراندوم چند روز ديگر منتشر ميشود

امروز مهندسهاشم صباغيان معاون نخستوزير 
در گفتگوي تلفني با خبرنگار اطالعات در مورد طرح 

رفراندوم و اعزام هيأت به كردستان توضيحاتي داد.
هندس صباغيان در قسمت ديگري از سخنان خود 
به جلسه هيأت دولت اشاره كرد وي گفت در اين جلسه 
مســـائل مهم مملكتي مورد بحث قرار گرفت و طرح 
رفراندوم براي تعيين نظام حاكم نيز به بحث گذاشته شد و 

گمان ميرود در چند روز آينده اين طرح منتشر شود.
عرفات، بر مزار شهيدان انقالب

ابوعمار و ياران فلسطينياش ديروز، برمزار شهيدان 
انقالب ايران در بهشتزهرا كريستند. ياسر عرفات كه به 
عنوان نخستين ميهمان انقالب ايران، در تهران بسر ميبرد، 
پيش از ظهر ديروز در ميان استقبال كمنظير هزاران نفر از مردم 
در بهشتزهرا حضور يافت و در قطعه هفده بهشتزهرا 

براي شهداي انقالب ايران طلبآمرزش كرد.
در حاشيه ديدار ياسر عرفات از ايران

وقتي هواپيماي حامل ياسر عرفات و همراهانش 
در حريم فضايي ايران ظاهر شد، 6 فروند جت فانتوم 
نيروي هوايي، هواپيماي او را اســـكورت كردند. ياسر 
عرفات به نزديكانش گفت: اين اولينبار اســـت كه 
ميتوانيم مطمئن باشيم كه فانتومهاي آمريكايي براي 
بمباران ما نيامدهاند!چريكهاي سازمان مقاوت فلسطين، 
وقتي به تهران رسيدند، چفيههاي خود را به نشانه دوستي 

و برادري به مردان مسلح انقالب بخشيدند.
9 سپهبد ديگر بازنشسته شدند

بدنبال بازنشسته شـــدن 34 ارتشبد و سپهبد ارتش 
چندين تن ديگر از سپهبدها بشرح زير بازنشسته شدند.

اميرحسين ربيعي فرمانده نيروي هوايي «شاهنشاهي!» 
ـ محمدعلي ساســـاني، عبدالمجيد معصومي، رجبعلي 
اميري، حسن ناصري، حســـين آموزگار، حسن يزدي، 

جالل طبرسي، طهمورث اگهيان.
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امروز در تاريخ
كشتن مخالفان سياسي با تزريق «آمپول هوا»

راي دادگاه جنايي تهران سي ام بهمن 1322  درباره 
متهمان به قتل زندانيان سياســـي با تزريق آمپول هوا، و 
وسائل ديگر صادر شد. اين وقايع زندان، پيش از شهريور 
1320 (پيش از اشغال نظامي ايران) و تغيير رئيس كشور 

روي داده بود.
طبق ُحكم دادگاه جنايي تهران، پزشـــك احمدي 
(پزشك زندان) به اعدام و َســـرپاس (سرتيپ پليس) 
مختاري كه در زمان ارتكاب اين قتل ها رئيس شهرباني بود 

به ده سال زندان محكوم شده بود.
 بقيه متهمان به شش سال زندان تا حبس ابد محكوم 
شـــده بودند. فرخي يزدي روزنامه نگار و سردار اسعد 
بختياري دو تَن از اين مقتوالن زندان بودند. پزشك احمدي 
پس از اشـــغال نظامي ايران توسط نيروهاي انگلستان و 
شوروي، به عراق گريخته و در بغداد پنهان شده بود كه بعدا 

دستگير و به ايران مسترد گرديد.
ثبت اختراع گرامافون به نام توماس ِاديسون

توماس اديسون دراين روز از سال 1878 اختراع خود 
گرامافون فنوگرافرا به ثبت داد. اديسون كه در اُهايو آمريكا 
به دنيا آمده، در ميشيگان بزرگ شده و هلندي تبار بود در 
جواني در كار تلگراف مشغول بود. وي اختراعات متعدد 

ديگر دارد ازجمله ساخت المپ برق.
آغاز نبرد پرتلفات «گاليپولي»

تعرض نظامي به گاليپولي كـــه 337 هزار تلفات 
داشت 19 فوريه سال 1915 آغاز شد و 11 ماه طول كشيد. 
در نبرد گاليپولي كه هدف از آن تصرف استانبول پايتخت 
وقت عثماني و تنگه هاي بســـفور و داردانل و گشودن 
درياي سياه بود، نيروهاي انگلستان و فرانسه و متحدان 
آنها به سختي شكست خوردند. در نبرد گاليپولي 16 لشكر 
انگليسيـ  فرانسوي با 15 لشكر عثماني مي جنگيدند. 
حمله با آتش 16 ناو ســـنگين آغاز شده بود كه همه آنها 
آسيب ديدند و از صحنه خارج شدند. آلماني ها كه چنين 
حمله اي را پيش بيني كرده بودند قبال بهترين توپهاي خودرا 

در اختيار عثماني قرارداده بودند.

چهل سال پيش در همين روز 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 30 بهمـن ماه 1357
(برابر با 21 ربيعاالول 1399، 19 فوريه 1979) نقل شده است

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

   افقي:
1- از آثـــار طبيعي و زيباي اســـتان »لرســـتان« در ۳۸ كيلومتري 

جنوب شرقي خرم آباد- نام »تولستوی«
2 - امپراطور روم – يك نوع قايق - چهره

۳ - روستايي توريستي در استان تهران - راهب - اتحاديه فوتبال اروپا
4 - باالپوش - حرف نفي ابد - چاپ مسطح - خالكوبي

5 - برابر - فريب خوردن - خودمحور
6 - رايانامه – يار »عذرا«- شهری در ايالت »آالباما«

 7 - اثري از »گريگوريو مارتينز ســـيرا« نمايشـــنامه نويس اســـپانيايی- شـــاه فرانسه -
 نصف خروار

۸- بازيگر خانم نقش »دكتر سارا تانكردی« در سريال ديدنی »فرار از زندان«
9 - خميدگي - شاه مادها – اين هم پادشاه سلجوقي

10 - كلمه شگفتي - رسالت - غوغا
11 - پرسش - در خواب مي كشند - گيره مو

12 - بخش حفاظتي خودرو - دل درد از پري معده - رازقي - پاره و قطعه
1۳- درجه نظامي سابق ارتش - روييده بر انگشتان – شهری در استان »سمنان«

14 - داراي رفتار شايسته و بزرگوارانه - فالني - خمره اي از گل نپخته
15– فيلمـــي از »علی اكبر ثقفی«- 
سرمربی تيم ملی فوتبال كشورمان 

از سال 2011 تا همين ماه گذشته

 عمودي:
1 - اتساع شريان - پرنده اي بزرگ و 

آبزي از خانواده اردكيان
2- اخوي - پيشوا و مقتدا - فيلمي از 

»فريدون جيرانی«
۳ - كنـــكاش - برآمدگـــي - افســـر 

ارتش
4 - بالدرنـــگ - مـــاه ســـرياني - در 
ســـخن آن حالوت ديگري اســـت - 

جاي پا
5 - گياهـــي ريشـــه اي و خوراكـــي - 

بدبختي - جستن گلوله
6 - منقـــار - ابطـــال كـــردن - ســـاز 

آرشه اي
 - بخـــار  ماشـــين  مختـــرع   -  7

خداشناسي - آباد
۸- ســـپهبد فرنگي - اشـــاره به دور 

ادبي- شهری در استان »اردبيل«
9 - پســـر يعقوب نبي )ع( – شهری 

در »كانادا«- نهی از رفتن
10- شهري در شـــمالي ترين نقطه 
»گيـــالن«- مايـــع بـــدن بـــا منشـــأ 

پالسمايی- بس
11 - متضـــاد مـــاده - كامل كردن - 

پدر
12 - مشك آب - بردگي - نخستين 

مهره گردن - غول برف ها
1۳ - كشـــوري در قاره آفريقا - ديوار 

كم قطر و نازك - نژاد
14 - پيدا كرد - رختشـــوي - سعي و 

فعاليت
15 - مترجم كتاب »مرزبان نامه«- 

ابزاری آزمايشگاهی

حل جدول ويژه شماره  7000

   افقي:
1 - نشانه احترام و فروتني - فلز ساچمه

2 - ماده آلي ازت دار بدن - بچه ترسان معروف - پسر مازني
۳ - رهاورد اين شهر پسته، باقلوا و شيريني است - خطر كردن - هافبك ايراني »آميان«

4 - سرزمين تاج محل- تكيه كالم خانم شگفت زده - نزديك بين - توصيف نيكو
5 - ابر زميني - بي ميلي و بيزاري - طرز برخورد

6 - گلي زينتي- زيانكار - ضمير سه كيلويي!
7 - امر زدودن - سنگ هاي قيمتي - نوعي خرماي معروف

۸ - بازيگر مرد فيلم سينمايي »سندباد و سارا« )روی پرده سينما(
9 - مقابل ناتني! – شهري زيبا در استان »گيالن«- پدر شعر نو

10 - آخرين يك رقمي - كشيده شده – آسودگي و راحتي
11 - باز كن! - نصيحت - جشن مردم ويتنام

12 - چه بسيار – اثر »بيدل«- پياپی- مخفف چهار
1۳ - بيماري پوستي كه عامل ويروس آبله مرغان است - نقاش - استاني در »تركيه«

14 - عنصري گازي - فروتني - بي حيا و بي چشم و رو
15 - صورتي كم رنگ - تصويرگر نقاشي ظريف

 عمودي:
1 - عضـــو دســـتگاه عصبـــي 
مركـــزي - مـــردم بومـــي اين 
جزيره كشورمان از صيد ماهي 
و مرواريد امرار معاش مي كنند

يـــار   – دريچـــه  و  منفـــذ   -2
»كليله«- پرسش

۳ - پايين آمدن - نهي كننده 
- رهبر انقالبي هند

4 - بنده - ترشي آزمايشگاهي 
- رنـــگ موي فـــوري - ضمير 

غايب
5 - خدمتـــكار مـــرد - درد و 

مرض - اثر رطوبت
6 - به تعبيري شكم! - كلمه 

تصديق - برچسب مجازي!
7 - زادگاه خليـــل اهلل - يـــخ 

بستن - عكسبرداري رايانه اي
۸ - ميهمانـــي براي جشـــن 
عروســـي يا ســـفر مكه - چاه 

جهنم- بازيچه رايانه اي
9 - پرگوينده تريـــن زبان اروپا 
- مجموع خانـــه و خانواده - 

قربانگاه مكه
10 - قصور - جشـــن باستاني 

ايران - ماهوت پاك كن
اثـــري  11 - جنـــس خشـــن - 
تاريخـــي و ديدنـــي مربوط به 
دوره صفـــوي در »اردبيـــل«- 

نژاد ايرانی
12 - ســـفيد آذري - ادا و اطوار 
- شـــهر روي آب- جاي بسيار 

فاصله دار
1۳ - شهر بندري »استراليا«- 
عنـــوان امپراطـــوران آلمان - 

ضد الغري! 
نمـــاز-  در  - خـــم شـــدن   14

نامعلوم و گنگ - انس دادن
15 – قديمي و كهن- آسايش 

پس از كار

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7001
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3047و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

بازی مرموز اقلیم
آيا افزايش بارندگی ها خبر از پايان خشکسالی می دهد؟
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زمانی ميانگين دمای ساالنه كوهرنگ و زردكوه 9 درجه بود ولی 
اين مناطق افزايش 4 تا 5 درجه ای را تجربه می كند و همين 

افزايش دما منجر به كاهش حجم بارندگی شده است. به عنوان 
مثال ۳0 سال پيش هر سانت برف معادل يک ميليون متر 

مكعب آب وارد سد زاينده رود می كرد ولی حاال اين حجم به 
نصف رسيده. تا همين چند سال پيش از چهارمحال و بختياری 

۳5 ميليارد متر مكعب آب به سوی كارون می رفت ولی در حال 
حاضر اين حجم به 6ميليارد متر مكعب كاهش يافته است

حميد حاجی پور
گزارش نويس

ــــوب كه  ــــت آنقدر خ ــــمان خوب اس ــال آس ــ ح
ــاه بيش از  ــ ــا روز 2۳ بهمن م ــ ــاه ت ــ از اول مهرم
ــارد متر مكعب باران و برف باريده  ــ 267 ميلي
ــــش 260  ــا افزاي ــ ــته ب ــ ــال گذش ــ ــــبت به س و نس
ــــم. اين آمار  ــــدی بارندگی روبه رو بوده اي درص
نشان می دهد ارتفاع بارندگی ها 162 ميليمتر 
بوده و اين ميزان نسبت به ميانگين دوره های 
ــابه درازمدت با ۳1 درصد افزايش روبه رو  ــ مش

بوده است.
ــازمان  ــ ــاری س ــ ــای آم ــ ــــاس داده ه ــر اس ــ ب
ــال جاری زراعی بيشترين  ــ ــــی، در س هواشناس
ــا ۸67 درصد مربوط  ــ درصد افزايش بارش ب
به خراسان جنوبی بوده و كمترين افزايش نيز 
ــــک درصد اتفاق افتاده  در اردبيل با كمتر از ي

است.
ــتان های  ــ اس ــــی،  جنوب ــان  ــ خراس از  ــد  ــ بع
ــان رضوی،  ــ ــاری، خراس ــ ــال و بختي ــ چهارمح
كهگيلويه و بويراحمد و ايالم باالترين بارش ها 
ــد. در اين ميان  ــ ــــاص داده ان ــه خود اختص ــ را ب
ــتان كه سال گذشته  ــ استان سيستان و بلوچس
سهم بسيار اندكی از بارش ها را داشت امسال 
با 20 ميليمتر بارندگی افزايش ۳72 درصدی 
ــابه  ــ ــــبت به مدت مش ــه كرده ولی نس ــ را تجرب
ــــدی بارندگی  ــــش 64 درص ــــدت با كاه درازم

روبه رو بوده است.
ــــمان  ــال و روز خوب زمين و آس ــ اما اين ح
ــــوی افغانستان به  ــــدن هرزآب از س و جاری ش
درياچه هامون اين مسأله را به ذهن می آورد 
كه آيا دوره ۳0 ساله خشكسالی به پايان رسيده 
و از امسال شاهد بازگشت اقليم خواهيم بود؟ 
ــوان می كنند اقليم  ــ ــان عن ــ ــــی از كارشناس برخ
ــــت كه با چند بارش بتوان  پيچيده تر از آنی اس
به چنين نتيجه ای رسيد و در مقابل تعدادی 
از كارشناسان معتقدند وضعيت بهتر خواهد 
شد و بارش ها نشانگر پايان خشكسالی است 
ــــبت  ــــش 2 تا ۳ برابری برف و باران نس و افزاي

ــته و حتی افزايش ۳0 درصدی  ــ به سال گذش
ــود گواه اين  ــ ــــبت به ميانگين درازمدت خ نس

ادعاست.
مهندس محمدطالب حیدری، كارشناس 
اداره  ــابق  ــ س ــــس  رئي و  ــــی  هواشناس ــد  ــ ارش
ــتان كردستان درباره وضعيت  ــ هواشناسی اس
بارندگی ها می گويد: »به طور كلی همه عادت 
دارند درباره آب و هوا تفسير خود را ارائه كنند، 
ــــی با افرادی  ــانه های آن طرف آب ــ برخی از رس
ــــد صالحيت الزم  ــد كه فاق ــ ــه می كنن ــ مصاحب
علمی هستند. اين افراد متأسفانه عادت دارند 
ــار و مأيوس كننده  ــ ــاع را تيره و ت ــ ــواره اوض ــ هم
جلوه دهند. در داخل كشور هم برخی مقامات 
ــوزه آب يا  ــ ــينه تخصص در ح ــ ــه دارای پيش ــ ك
ــتند، بدون اطالع از پيچيدگی  ــ ــاورزی هس ــ كش
ــانه های خارج  ــ ــبقت را از رس ــ ــــوی س ــــم، گ اقلي
ربوده و با هدف ترساندن مردان سياست، هر 
ــــبت می دهند.  ــــكلی را به تغيير اقليم نس مش
ــــن اظهارنظرها گاهی با هدف مجاب كردن  اي
ــتر صورت  ــ دولت برای اختصاص بودجه بيش
ــد،  ــ ــته باش ــ ــرد و تا جايی كه امكان داش ــ می گي

مالت كار غليظ   تر می شود.
ــراد از تغيير  ــ ــــن اف ــياری از همي ــ ــه بس ــ البت
ــــخصی نمی دانند؛  اقليم چيزی جز تجربه ش
ــام جوانی يا  ــ ــــی مانند برف روبی در اي تجربيات
ــه چهل و  ــ ــه اغلب به ده ــ ــرماهای قديم ك ــ س
ــــی برمی گردد. اگر  نيمه اول دهه پنجاه شمس
پيش بينی های اين گونه نظريه پردازان درست 
ــــی قرن ها پيش دچار چالش   بود، تمدن ايران
ــاور اينجانب در اين  ــ ــده بود. اما به ب ــ جدی ش
مباحث، پيش بينی دقيق با برخی تجربه های 
شخصی ميسر نيست. بحث تغيير اقليم در 
كشور ما بيش از حد جدی گرفته شده. محافل 
ــای اقليمی  ــ ــه از تبيين پديده ه ــ ــگاهی ك ــ دانش
عاجزند، هر بروز »حدی« اقليم مانند سرما يا 
سيل را به تغيير اقليم نسبت می دهند. البته 
ــــم در اين برهه كوتاه عمر ما  قطعاً تغيير اقلي
ــــت اما نمی توان نتيجه گيری كرد  رخ داده اس
ــر بر تركيب  ــ ــه تغيير اقليم حاصل تأثير بش ــ ك

هواست يا ناشی از دگرگونی و تغيير آرام و كند 
خود جو زمين است يا تركيبی از اين دو و اين كه 
ــــت  آيا اين تغييرات دوره ای بوده و ممكن اس
دوره های پر بارش و سرد دوباره ظاهر شوند؟ 

ــان آب و هوا از  ــ ــــت كه نوس واقعيت آن اس
ــتر گستره كشور  ــ ــال قبل ويژگی بيش ــ هزاران س
ــواهد آن را در آثار و داغ  ــ ما بوده كه می توان ش
آب های به جای مانده سيل ها يا اخبار رسيده از 
تاريخ درک كرد. البته آنچه امروز پاشنه آشيل 
ــالی  ــ ــــث اقليم و بويژه آب و خشكس ما در بح
است در هوا جای ندارد بلكه در زمين بايد به 
دنبال آن گشت، در توسعه های بدون برنامه 
محصوالت آب بر و حفر بی مزه هزاران حلقه 

چاه مضاف بر ظرفيت آبخوان ها.«
ــتاهای  ــ ــته در روس ــ بارش برف هفته گذش
ــان  ــ اطراف يزد، بارش پی درپی برف در خراس
ــارس و  ــ ــتان های ف ــ ــــی  در اس ــــمالی، بارندگ ش
ــتان و  ــ ــهر و هرمزگان و سيس ــ ــان و بوش ــ اصفه
ــــدن 70 درصدی 17۸ سد  ــتان و پر ش ــ بلوچس
ــــرق، جنوب و مركز كشور  در مناطق جنوب ش
اين پرسش را مطرح می كند كه اگر كشورمان 
ــال  ــ ــرا از اول س ــ ــــت چ ــالی اس ــ ــار خشكس ــ دچ
ــه كرده ايم  ــ ــون بارش های خوبی را تجرب ــ تاكن
ــران آب داريم؟ مگر  ــ و مدام می گوييم كه بح
ــای دی و بهمن ماه باعث طغيان  ــ بارندگی ه
ــتان های  ــ رودخانه های فصلی و دائمی در اس
ــتان و بلوچستان  ــ ــتان و خوزستان و سيس ــ لرس

نشده است؟
ــناس و  ــ ــــم ش دکتـــر يوســـف مـــرادی، اقلي
ــــعه آب منطقه ای استان  معاون طرح و توس
ــاری بارندگی های اخير در  ــ چهارمحال و بختي
ــبيه به يک معجزه  ــ ــور را بيشتر ش ــ سراسر كش
ــورمان بيشترين  ــ می داند و عنوان می كند كش
ــورهای جنوبغرب آسيا  ــ افزايش دما را در كش

و حتی دنيا با 5درجه افزايش تجربه می كند:
ــــم روبه رو  ــر اقلي ــ ــــت با تغيي ــــكی نيس »ش
ــود گفت با يكسال بارندگی  ــ هستيم و نمی ش
ــــی  ــــم بارش ــالی و ك ــ ــــكل خشكس ــــوب، مش خ
ــون پارامترهای  ــ ــــده چ ــورمان برطرف ش ــ كش

ــــم داريم.  ــر اقلي ــ ــــی تغيي ــرای بررس ــ زيادی ب
ــه دليل  ــ ــــش ب ــال پي ــ ــزاران س ــ ــورمان از ه ــ كش
ــــک زمين دچار  ــــن در كمربند خش ــرار گرفت ــ ق
ــته   ــ ــــی در پی بوده و اگر رش ــالی های پ ــ خشكس
كوه های زاگرس و البرز كه باعث به تله افتادن 
ــورهای  ــ ــود نبود ايران همانند كش ــ ابرها می ش
ــوره زار  ــ ــارس،  بيابانی و ش ــ ــــج ف ــيه خلي ــ حاش
می شد. ما با خشكسالی های پی در پی دست 

ــه نرم كرده ايم و از طرفی افزايش دما و  ــ و پنج
ــر آب ما را با چالش جدی روبه رو  ــ ميزان تبخي
كرده و بايد با مديريت صحيح از چالش های 

پيش رو پيشگيری كرد.
زمانی ميانگين دمای ساالنه كوهرنگ و 
زردكوه 9 درجه بود ولی اين مناطق افزايش 
ــد و همين  ــ ــه می كن ــ ــه ای را تجرب ــ ــا 5 درج ــ 4 ت
ــر به كاهش حجم بارندگی  ــ افزايش دما منج

ــــت. به عنوان مثال ۳0 سال پيش هر  شده اس
سانت برف معادل يک ميليون متر مكعب 
ــد زاينده رود می كرد ولی حاال اين  ــ آب وارد س
ــال  ــ ــيده. تا همين چند س ــ حجم به نصف رس
ــاری ۳5 ميليارد  ــ ــــش از چهارمحال و بختي پي
متر مكعب آب به سوی كارون می رفت ولی 
ــه 6 ميليارد متر  ــ ــال حاضر اين حجم ب ــ در ح

مكعب كاهش يافته است.«
مرادی عقيده دارد با تغيير اقليم روبه رو 
ــود روی گرم  ــ ــدر دادن انرژی خ ــ ــتيم و ه ــ هس
ــــدن هوا و كاهش بارندگی تأثيرگذار بوده.  ش
وی می افزايد: »مصرف بيش از اندازه انرژی 
همچون سوخت و برق باعث گرم شدن هوا 
و از بين بردن شرايط مناسب برای بارندگی 
می شود. بنابراين بارندگی هايی كه شاهدش 
ــــمان با ما  ــــت و آس ــتيم يک معجزه اس ــ هس
خوب بوده و اين بارش ها تا فروردين ماه هم 
ادامه خواهد داشت ولی همچنان با چالش 
ــه رو خواهيم  ــ ــــی روب ــالی و كم بارش ــ خشكس

بود.«
ــالی در فالت  ــ ــينه خشكس ــ ــرادی از پيش ــ م
ــد ــ ــان می ده ــ ــواهد نش ــ ــد: »ش ــ ــران می گوي ــ  اي
 1400 – 1۳00 سال پيش خليج فارس به كلی 

خشک شده بوده و آب بسياری از رودخانه ها به 
دريای عمان می ريخته. جالب است بدانيد از 
غرب همدان تا غرب طبس درياچه بزرگی به 
نام دريای ساوه وجود داشته و درياچه ديگری 
ــان بوده و اين درياچه های  ــ هم در منطقه كرم
ــيار  ــ ــول بارندگی های بس ــ ــيرين محص ــ آب ش
ــودن دما و وجود  ــ نبوده بلكه به خاطر پايين ب

يخچال های زياد بوده است.«
ــاوه،  ــ ــان، س ــ تصور اين كه زمانی مردم كاش
ــفر  ــ ــــق به س ــا قاي ــ ــــهداد ب ــر ش ــ ــدان و كوي ــ هم
ــور را رودخانه های  ــ ــد و نيمی از كش ــ می رفته ان
بيشمار و درياچه ها پوشانده بوده اند، بيشتر به 
افسانه می ماند تا واقعيت اما اسناد و شواهد 
نشان می دهد چنين بوده و گذشتگان ما بدون 
ــاورزی و باغداری  ــ دغدغه تأمين آب برای كش

به زندگی بی دردسری مشغول بوده اند.
ــــت اما زيرپايمان خالی  فعالً سدها پر اس
است. اقليم از گرم شدن هوا و خشكسالی های 
ــــمان كار خودش  ــريالی خبر می دهد و آس ــ س
ــايد  ــ ــادالت را بهم می زند. ش ــ را می كند و مع
ــال باران و برف درست و  ــ سال ديگر مثل امس
حسابی نبارد شايد هم بار ديگر غافلگيرمان 

كند كسی چه می داند.

 سال بیست وپنجم  شماره 7001
 دوشنبه  29 بهمن 1397
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وليان و بخيتار فراري هستند
خبرگزاري پارس: طبق اطالع كميته تبليغات امام 
خميني عبدالعظيم وليان و شاپور بختيار تاكنون دستگير 
نشـــدهاند و نيروهاي مبارز انقالب در جستجوي آنان 
ميباشند.قبال شايع شـــده بود كه اين دو نفر دستگير 
شدهاند. تهرانـ  خبرگزاريهاـ  كميته انقالب اسالمي 
ديروز طي اطالعيهاي اعـــالم كرد كه عليرغم پارهاي 
گزارشها شاپور بختيار نخستوزير معزول دستگير 
نشده است، و نيروهاي مسلح انقالب هنوز در جستجوي 
او هستند. با انتشار اين عالميه، سرنوشت مبهم شاپور 
بختيار اسرارآميزتر شد. سهشنبه پيش، راديوي انقالب 
توقيف بختيار را پخش كرده بود، حتي يك مقام بلند پايه 
به خبرنگار آسوشيتدپرس گفته بود كه او را در جريان 
دستگيرياش مضروب نكردهاند هنوز معلوم نيست كه 
آيا بختيار دستگير و سپس بطور محرمانه آزاد شده است يا 

اصوال گزارش دستگيري او ساختگي بوده است.
بررسي بحران در كردستان

امروز كسب اطالع شد داريوش فروهر وزير كار 
و امور اجتماعي بهمراه هياتي براي انجام ماموريتي ويژه 
تهران را به قصد «خانه» پيرانشهر كردستان ترك گفت. 
برطبق اطالعاتي كه از منابع ديگر كسب شده هيات فوق 
براي بررسي مسائل سياسي و اجتماعي كنوني كردستان 
به اين منطقه اعزام شده است. ظاهراً مشكالتي در اين 
منطقه پيش آمد كه براي حل فوري آن دولت تصميم 
گرفت هيات مهم و مخصـــوص اعزام دارد در هيأت 
اعزامي آقايان داريوش فروهر وزير كار و امور اجتماعي، 
دكتر محمد مكري از اعضاي قديمي جبهه ملي، اسماعيل 
اردالن يكي از سرشناســـان كردستان و منطقه، يونسي 
عضو كميته دفاع از حقوق بشر عضويت دارند.آقاي دكتر 
كريم سنجابي كه خود يك كرد است و در بين اكراد نفوذ 
فراوان دارد بعنوان يك وزير كابينه، به خاطر همين مسائل 
و حوادث مهم ديشب در پيامي به جامعه كرد هشدار 
دارد كه عليه عوامل مســـلح كه درصدد در هم ريختن 
نظم، و قانون و درهم پاشيدن وحدت ملي هستند بيدار

 باشند.

نزيه مديرعامل شركت ملي نفت شد
امروز اعالم شد كه حسن نزيه رئيس كانون وكال و معاون 
مهندس بازرگان در نهضت آزادي از سوي نخستوزير به 
مديريت عامل و رياست هيأت مديره شركت ملي نفت ايران 
منصوب شده است نزيه كه سالها در جبهه ملي و نهضت آزادي با 
رژيم در ستيز بوده فارغالتحصيل دانشكده حقوق دانشگاه تهران

 است.
اخطار امام:اجازه هرج و مرج نخواهم داد

اين اعالميه از طرف امام خميني مقارن ظهر امروز انتشار 
يافت.

بسماهللا الرحمن الرحيم 
در اين موقع حســـاس كه اشرار با نامهاي فريبنده 
مشـــغول توطئه برضد انقالب اسالمي هستند و خطر 
برگشت اجانب با دست اينان برسر چپاول كشور ميرود 
الزم است نيروهاي انتظامي ملي فورا به مراكز حفاظتي خود 
برگردند و با نيروي انتظامي همكاري براي حفاظت شهر 
و مراكز حساس مربوط به شهر نمايند و من حتياالمكان 
ميل دارم تمام اقشار با هم با صدق و صفا رفتار نمايند ولي 

اجازه هرج و مرج نخواهم داد. 
واالسالم علي من اتبع الهدي 30 بهمن 57
21 ربيع االول 99 روحاهللا الموسوي الخميني

نقل وانتقاالت دارايي كليه مقامات سابق ممنوع شد
اين بخشنامه امروز به كليه واحدهاي ثبتي مركز 
و ثبت مناطق صادر شده است:پيرو بخشنامه مورخه 
شــــنبه 1357/11/28 كه از طريق راديو و تلويزيون 
ابالغ گرديده بدينوســــيله به كليه ادارات ثبت اسناد 
و امالك مناطق و شهرستانها و ساير واحدهاي ثبتي 
و دفاتر اســــناد رسمي در سطح كشور ابالغ ميشود 
كه تنظيم سند راجع به معامالت و نقل و انتقاالتـ 
صلحنامهـ  هبهنامهـ  اقرارنامه و وكالتنامه و هرگونه 
ســــند ديگر در مورد اموال منقــــول و غير منقول و 
امتيازات و سهماالرث و ساير دارايي نخستوزيرانـ 
وزراءـ  معاونين نخستوزيرـ  معاونين وزراءـ  امراء 
ارتش و شهرباني و ژاندارمريـ  روساي سازمانها و 
موسســــات دولتي و مديران شركتها و بانكهاي 
دولتيـ  شــــهرداري و معاونين شهرداري پايتخت 
ـ استانداران و  ـ شهرداران شهرســــتانهاي درجه 1
فرمانداران كلـ  سفراءـ  روساء و نمايندگان مجلسين 
سنا و شــــوراي ملي كه از اول سال 1342 به بعد در 
سمتهاي ياد شده شــــاغل بودهاند اكيداً خودداري

 نمايند.
احمد صدر حاج سيدجوادي

وزير كشور و سرپرست وزارت دادگستري

جنازه ژنرالهاي اعدام شده تحويل خانواده آنان شد
خبرنگار ما از پزشكي قانوني اطالع داد كه جنازه 
سه تن از ژنرالهاي اعدام شده روز گذشته به خانواده آنان 
تحويل شد.اين سه جنازه متعلق به خسروداد، رحيمي و 
ناجي سران نظامي رژيم سابق بود كه در دادگاه انقالبي 
محاكمه و اعدام شدند.هنوز براي تحويل جسد نصيري 
مخوفترين چهره ساواك كسي به پزشكي قانوني مراجعه 

نكرده است.
طرح رفراندوم چند روز ديگر منتشر ميشود

امروز مهندسهاشم صباغيان معاون نخستوزير 
در گفتگوي تلفني با خبرنگار اطالعات در مورد طرح 

رفراندوم و اعزام هيأت به كردستان توضيحاتي داد.
هندس صباغيان در قسمت ديگري از سخنان خود 
به جلسه هيأت دولت اشاره كرد وي گفت در اين جلسه 
مســـائل مهم مملكتي مورد بحث قرار گرفت و طرح 
رفراندوم براي تعيين نظام حاكم نيز به بحث گذاشته شد و 

گمان ميرود در چند روز آينده اين طرح منتشر شود.
عرفات، بر مزار شهيدان انقالب

ابوعمار و ياران فلسطينياش ديروز، برمزار شهيدان 
انقالب ايران در بهشتزهرا كريستند. ياسر عرفات كه به 
عنوان نخستين ميهمان انقالب ايران، در تهران بسر ميبرد، 
پيش از ظهر ديروز در ميان استقبال كمنظير هزاران نفر از مردم 
در بهشتزهرا حضور يافت و در قطعه هفده بهشتزهرا 

براي شهداي انقالب ايران طلبآمرزش كرد.
در حاشيه ديدار ياسر عرفات از ايران

وقتي هواپيماي حامل ياسر عرفات و همراهانش 
در حريم فضايي ايران ظاهر شد، 6 فروند جت فانتوم 
نيروي هوايي، هواپيماي او را اســـكورت كردند. ياسر 
عرفات به نزديكانش گفت: اين اولينبار اســـت كه 
ميتوانيم مطمئن باشيم كه فانتومهاي آمريكايي براي 
بمباران ما نيامدهاند!چريكهاي سازمان مقاوت فلسطين، 
وقتي به تهران رسيدند، چفيههاي خود را به نشانه دوستي 

و برادري به مردان مسلح انقالب بخشيدند.
9 سپهبد ديگر بازنشسته شدند

بدنبال بازنشسته شـــدن 34 ارتشبد و سپهبد ارتش 
چندين تن ديگر از سپهبدها بشرح زير بازنشسته شدند.

اميرحسين ربيعي فرمانده نيروي هوايي «شاهنشاهي!» 
ـ محمدعلي ساســـاني، عبدالمجيد معصومي، رجبعلي 
اميري، حسن ناصري، حســـين آموزگار، حسن يزدي، 

جالل طبرسي، طهمورث اگهيان.
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امروز در تاريخ
كشتن مخالفان سياسي با تزريق «آمپول هوا»

راي دادگاه جنايي تهران سي ام بهمن 1322  درباره 
متهمان به قتل زندانيان سياســـي با تزريق آمپول هوا، و 
وسائل ديگر صادر شد. اين وقايع زندان، پيش از شهريور 
1320 (پيش از اشغال نظامي ايران) و تغيير رئيس كشور 

روي داده بود.
طبق ُحكم دادگاه جنايي تهران، پزشـــك احمدي 
(پزشك زندان) به اعدام و َســـرپاس (سرتيپ پليس) 
مختاري كه در زمان ارتكاب اين قتل ها رئيس شهرباني بود 

به ده سال زندان محكوم شده بود.
 بقيه متهمان به شش سال زندان تا حبس ابد محكوم 
شـــده بودند. فرخي يزدي روزنامه نگار و سردار اسعد 
بختياري دو تَن از اين مقتوالن زندان بودند. پزشك احمدي 
پس از اشـــغال نظامي ايران توسط نيروهاي انگلستان و 
شوروي، به عراق گريخته و در بغداد پنهان شده بود كه بعدا 

دستگير و به ايران مسترد گرديد.
ثبت اختراع گرامافون به نام توماس ِاديسون

توماس اديسون دراين روز از سال 1878 اختراع خود 
گرامافون فنوگرافرا به ثبت داد. اديسون كه در اُهايو آمريكا 
به دنيا آمده، در ميشيگان بزرگ شده و هلندي تبار بود در 
جواني در كار تلگراف مشغول بود. وي اختراعات متعدد 

ديگر دارد ازجمله ساخت المپ برق.
آغاز نبرد پرتلفات «گاليپولي»

تعرض نظامي به گاليپولي كـــه 337 هزار تلفات 
داشت 19 فوريه سال 1915 آغاز شد و 11 ماه طول كشيد. 
در نبرد گاليپولي كه هدف از آن تصرف استانبول پايتخت 
وقت عثماني و تنگه هاي بســـفور و داردانل و گشودن 
درياي سياه بود، نيروهاي انگلستان و فرانسه و متحدان 
آنها به سختي شكست خوردند. در نبرد گاليپولي 16 لشكر 
انگليسيـ  فرانسوي با 15 لشكر عثماني مي جنگيدند. 
حمله با آتش 16 ناو ســـنگين آغاز شده بود كه همه آنها 
آسيب ديدند و از صحنه خارج شدند. آلماني ها كه چنين 
حمله اي را پيش بيني كرده بودند قبال بهترين توپهاي خودرا 

در اختيار عثماني قرارداده بودند.

چهل سال پيش در همين روز 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 30 بهمـن ماه 1357
(برابر با 21 ربيعاالول 1399، 19 فوريه 1979) نقل شده است

فال 
هفته

جدول سودوکو

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

   افقي:
1- از آثـــار طبيعي و زيباي اســـتان »لرســـتان« در ۳۸ كيلومتري 

جنوب شرقي خرم آباد- نام »تولستوی«
2 - امپراطور روم – يك نوع قايق - چهره

۳ - روستايي توريستي در استان تهران - راهب - اتحاديه فوتبال اروپا
4 - باالپوش - حرف نفي ابد - چاپ مسطح - خالكوبي

5 - برابر - فريب خوردن - خودمحور
6 - رايانامه – يار »عذرا«- شهری در ايالت »آالباما«

 7 - اثري از »گريگوريو مارتينز ســـيرا« نمايشـــنامه نويس اســـپانيايی- شـــاه فرانسه -
 نصف خروار

۸- بازيگر خانم نقش »دكتر سارا تانكردی« در سريال ديدنی »فرار از زندان«
9 - خميدگي - شاه مادها – اين هم پادشاه سلجوقي

10 - كلمه شگفتي - رسالت - غوغا
11 - پرسش - در خواب مي كشند - گيره مو

12 - بخش حفاظتي خودرو - دل درد از پري معده - رازقي - پاره و قطعه
1۳- درجه نظامي سابق ارتش - روييده بر انگشتان – شهری در استان »سمنان«

14 - داراي رفتار شايسته و بزرگوارانه - فالني - خمره اي از گل نپخته
15– فيلمـــي از »علی اكبر ثقفی«- 
سرمربی تيم ملی فوتبال كشورمان 

از سال 2011 تا همين ماه گذشته

 عمودي:
1 - اتساع شريان - پرنده اي بزرگ و 

آبزي از خانواده اردكيان
2- اخوي - پيشوا و مقتدا - فيلمي از 

»فريدون جيرانی«
۳ - كنـــكاش - برآمدگـــي - افســـر 

ارتش
4 - بالدرنـــگ - مـــاه ســـرياني - در 
ســـخن آن حالوت ديگري اســـت - 

جاي پا
5 - گياهـــي ريشـــه اي و خوراكـــي - 

بدبختي - جستن گلوله
6 - منقـــار - ابطـــال كـــردن - ســـاز 

آرشه اي
 - بخـــار  ماشـــين  مختـــرع   -  7

خداشناسي - آباد
۸- ســـپهبد فرنگي - اشـــاره به دور 

ادبي- شهری در استان »اردبيل«
9 - پســـر يعقوب نبي )ع( – شهری 

در »كانادا«- نهی از رفتن
10- شهري در شـــمالي ترين نقطه 
»گيـــالن«- مايـــع بـــدن بـــا منشـــأ 

پالسمايی- بس
11 - متضـــاد مـــاده - كامل كردن - 

پدر
12 - مشك آب - بردگي - نخستين 

مهره گردن - غول برف ها
1۳ - كشـــوري در قاره آفريقا - ديوار 

كم قطر و نازك - نژاد
14 - پيدا كرد - رختشـــوي - سعي و 

فعاليت
15 - مترجم كتاب »مرزبان نامه«- 

ابزاری آزمايشگاهی

حل جدول ويژه شماره  7000

   افقي:
1 - نشانه احترام و فروتني - فلز ساچمه

2 - ماده آلي ازت دار بدن - بچه ترسان معروف - پسر مازني
۳ - رهاورد اين شهر پسته، باقلوا و شيريني است - خطر كردن - هافبك ايراني »آميان«

4 - سرزمين تاج محل- تكيه كالم خانم شگفت زده - نزديك بين - توصيف نيكو
5 - ابر زميني - بي ميلي و بيزاري - طرز برخورد

6 - گلي زينتي- زيانكار - ضمير سه كيلويي!
7 - امر زدودن - سنگ هاي قيمتي - نوعي خرماي معروف

۸ - بازيگر مرد فيلم سينمايي »سندباد و سارا« )روی پرده سينما(
9 - مقابل ناتني! – شهري زيبا در استان »گيالن«- پدر شعر نو

10 - آخرين يك رقمي - كشيده شده – آسودگي و راحتي
11 - باز كن! - نصيحت - جشن مردم ويتنام

12 - چه بسيار – اثر »بيدل«- پياپی- مخفف چهار
1۳ - بيماري پوستي كه عامل ويروس آبله مرغان است - نقاش - استاني در »تركيه«

14 - عنصري گازي - فروتني - بي حيا و بي چشم و رو
15 - صورتي كم رنگ - تصويرگر نقاشي ظريف

 عمودي:
1 - عضـــو دســـتگاه عصبـــي 
مركـــزي - مـــردم بومـــي اين 
جزيره كشورمان از صيد ماهي 
و مرواريد امرار معاش مي كنند

يـــار   – دريچـــه  و  منفـــذ   -2
»كليله«- پرسش

۳ - پايين آمدن - نهي كننده 
- رهبر انقالبي هند

4 - بنده - ترشي آزمايشگاهي 
- رنـــگ موي فـــوري - ضمير 

غايب
5 - خدمتـــكار مـــرد - درد و 

مرض - اثر رطوبت
6 - به تعبيري شكم! - كلمه 

تصديق - برچسب مجازي!
7 - زادگاه خليـــل اهلل - يـــخ 

بستن - عكسبرداري رايانه اي
۸ - ميهمانـــي براي جشـــن 
عروســـي يا ســـفر مكه - چاه 

جهنم- بازيچه رايانه اي
9 - پرگوينده تريـــن زبان اروپا 
- مجموع خانـــه و خانواده - 

قربانگاه مكه
10 - قصور - جشـــن باستاني 

ايران - ماهوت پاك كن
اثـــري  11 - جنـــس خشـــن - 
تاريخـــي و ديدنـــي مربوط به 
دوره صفـــوي در »اردبيـــل«- 

نژاد ايرانی
12 - ســـفيد آذري - ادا و اطوار 
- شـــهر روي آب- جاي بسيار 

فاصله دار
1۳ - شهر بندري »استراليا«- 
عنـــوان امپراطـــوران آلمان - 

ضد الغري! 
نمـــاز-  در  - خـــم شـــدن   14

نامعلوم و گنگ - انس دادن
15 – قديمي و كهن- آسايش 

پس از كار

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7001

حل جدول عادی شماره  7000

5 2 4 9 1 3 6 8 7
3 1 7 4 6 8 5 2 9
8 9 6 7 5 2 1 3 4
6 8 2 5 4 9 7 1 3
1 3 9 6 8 7 2 4 5
7 4 5 2 3 1 8 9 6
2 7 8 3 9 6 4 5 1
4 6 3 1 2 5 9 7 8
9 5 1 8 7 4 3 6 2

5 6 9 8 4 1 2 7 3
4 8 3 9 2 7 5 6 1
1 7 2 6 3 5 8 4 9
2 9 5 7 6 8 3 1 4
6 3 8 2 1 4 9 5 7
7 1 4 3 5 9 6 8 2
3 2 1 5 7 6 4 9 8
9 5 7 4 8 2 1 3 6
8 4 6 1 9 3 7 2 5

3526
8517

263
1529

4376
146

2754
4675

598
4371

68
2614

8 19
7152

16
9416

375

3 5 9 4 8 7 1 2 6
8 2 6 5 9 1 4 3 7
1 7 4 2 6 3 8 5 9
6 1 5 3 7 4 2 9 8
7 8 2 6 1 9 5 4 3
9 4 3 8 5 2 7 6 1
5 3 7 1 4 6 9 8 2
2 9 8 7 3 5 6 1 4
4 6 1 9 2 8 3 7 5

57
45
7513

649
15

236
7896

35
92

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3047و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

بازی مرموز اقلیم
آيا افزايش بارندگی ها خبر از پايان خشکسالی می دهد؟
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  پا
س  :

عک

زمانی ميانگين دمای ساالنه كوهرنگ و زردكوه 9 درجه بود ولی 
اين مناطق افزايش 4 تا 5 درجه ای را تجربه می كند و همين 

افزايش دما منجر به كاهش حجم بارندگی شده است. به عنوان 
مثال ۳0 سال پيش هر سانت برف معادل يک ميليون متر 

مكعب آب وارد سد زاينده رود می كرد ولی حاال اين حجم به 
نصف رسيده. تا همين چند سال پيش از چهارمحال و بختياری 

۳5 ميليارد متر مكعب آب به سوی كارون می رفت ولی در حال 
حاضر اين حجم به 6ميليارد متر مكعب كاهش يافته است

حميد حاجی پور
گزارش نويس

ــــوب كه  ــــت آنقدر خ ــــمان خوب اس ــال آس ــ ح
ــاه بيش از  ــ ــا روز 2۳ بهمن م ــ ــاه ت ــ از اول مهرم
ــارد متر مكعب باران و برف باريده  ــ 267 ميلي
ــــش 260  ــا افزاي ــ ــته ب ــ ــال گذش ــ ــــبت به س و نس
ــــم. اين آمار  ــــدی بارندگی روبه رو بوده اي درص
نشان می دهد ارتفاع بارندگی ها 162 ميليمتر 
بوده و اين ميزان نسبت به ميانگين دوره های 
ــابه درازمدت با ۳1 درصد افزايش روبه رو  ــ مش

بوده است.
ــازمان  ــ ــاری س ــ ــای آم ــ ــــاس داده ه ــر اس ــ ب
ــال جاری زراعی بيشترين  ــ ــــی، در س هواشناس
ــا ۸67 درصد مربوط  ــ درصد افزايش بارش ب
به خراسان جنوبی بوده و كمترين افزايش نيز 
ــــک درصد اتفاق افتاده  در اردبيل با كمتر از ي

است.
ــتان های  ــ اس ــــی،  جنوب ــان  ــ خراس از  ــد  ــ بع
ــان رضوی،  ــ ــاری، خراس ــ ــال و بختي ــ چهارمح
كهگيلويه و بويراحمد و ايالم باالترين بارش ها 
ــد. در اين ميان  ــ ــــاص داده ان ــه خود اختص ــ را ب
ــتان كه سال گذشته  ــ استان سيستان و بلوچس
سهم بسيار اندكی از بارش ها را داشت امسال 
با 20 ميليمتر بارندگی افزايش ۳72 درصدی 
ــابه  ــ ــــبت به مدت مش ــه كرده ولی نس ــ را تجرب
ــــدی بارندگی  ــــش 64 درص ــــدت با كاه درازم

روبه رو بوده است.
ــــمان  ــال و روز خوب زمين و آس ــ اما اين ح
ــــوی افغانستان به  ــــدن هرزآب از س و جاری ش
درياچه هامون اين مسأله را به ذهن می آورد 
كه آيا دوره ۳0 ساله خشكسالی به پايان رسيده 
و از امسال شاهد بازگشت اقليم خواهيم بود؟ 
ــوان می كنند اقليم  ــ ــان عن ــ ــــی از كارشناس برخ
ــــت كه با چند بارش بتوان  پيچيده تر از آنی اس
به چنين نتيجه ای رسيد و در مقابل تعدادی 
از كارشناسان معتقدند وضعيت بهتر خواهد 
شد و بارش ها نشانگر پايان خشكسالی است 
ــــبت  ــــش 2 تا ۳ برابری برف و باران نس و افزاي

ــته و حتی افزايش ۳0 درصدی  ــ به سال گذش
ــود گواه اين  ــ ــــبت به ميانگين درازمدت خ نس

ادعاست.
مهندس محمدطالب حیدری، كارشناس 
اداره  ــابق  ــ س ــــس  رئي و  ــــی  هواشناس ــد  ــ ارش
ــتان كردستان درباره وضعيت  ــ هواشناسی اس
بارندگی ها می گويد: »به طور كلی همه عادت 
دارند درباره آب و هوا تفسير خود را ارائه كنند، 
ــــی با افرادی  ــانه های آن طرف آب ــ برخی از رس
ــــد صالحيت الزم  ــد كه فاق ــ ــه می كنن ــ مصاحب
علمی هستند. اين افراد متأسفانه عادت دارند 
ــار و مأيوس كننده  ــ ــاع را تيره و ت ــ ــواره اوض ــ هم
جلوه دهند. در داخل كشور هم برخی مقامات 
ــوزه آب يا  ــ ــينه تخصص در ح ــ ــه دارای پيش ــ ك
ــتند، بدون اطالع از پيچيدگی  ــ ــاورزی هس ــ كش
ــانه های خارج  ــ ــبقت را از رس ــ ــــوی س ــــم، گ اقلي
ربوده و با هدف ترساندن مردان سياست، هر 
ــــبت می دهند.  ــــكلی را به تغيير اقليم نس مش
ــــن اظهارنظرها گاهی با هدف مجاب كردن  اي
ــتر صورت  ــ دولت برای اختصاص بودجه بيش
ــد،  ــ ــته باش ــ ــرد و تا جايی كه امكان داش ــ می گي

مالت كار غليظ   تر می شود.
ــراد از تغيير  ــ ــــن اف ــياری از همي ــ ــه بس ــ البت
ــــخصی نمی دانند؛  اقليم چيزی جز تجربه ش
ــام جوانی يا  ــ ــــی مانند برف روبی در اي تجربيات
ــه چهل و  ــ ــه اغلب به ده ــ ــرماهای قديم ك ــ س
ــــی برمی گردد. اگر  نيمه اول دهه پنجاه شمس
پيش بينی های اين گونه نظريه پردازان درست 
ــــی قرن ها پيش دچار چالش   بود، تمدن ايران
ــاور اينجانب در اين  ــ ــده بود. اما به ب ــ جدی ش
مباحث، پيش بينی دقيق با برخی تجربه های 
شخصی ميسر نيست. بحث تغيير اقليم در 
كشور ما بيش از حد جدی گرفته شده. محافل 
ــای اقليمی  ــ ــه از تبيين پديده ه ــ ــگاهی ك ــ دانش
عاجزند، هر بروز »حدی« اقليم مانند سرما يا 
سيل را به تغيير اقليم نسبت می دهند. البته 
ــــم در اين برهه كوتاه عمر ما  قطعاً تغيير اقلي
ــــت اما نمی توان نتيجه گيری كرد  رخ داده اس
ــر بر تركيب  ــ ــه تغيير اقليم حاصل تأثير بش ــ ك

هواست يا ناشی از دگرگونی و تغيير آرام و كند 
خود جو زمين است يا تركيبی از اين دو و اين كه 
ــــت  آيا اين تغييرات دوره ای بوده و ممكن اس
دوره های پر بارش و سرد دوباره ظاهر شوند؟ 

ــان آب و هوا از  ــ ــــت كه نوس واقعيت آن اس
ــتر گستره كشور  ــ ــال قبل ويژگی بيش ــ هزاران س
ــواهد آن را در آثار و داغ  ــ ما بوده كه می توان ش
آب های به جای مانده سيل ها يا اخبار رسيده از 
تاريخ درک كرد. البته آنچه امروز پاشنه آشيل 
ــالی  ــ ــــث اقليم و بويژه آب و خشكس ما در بح
است در هوا جای ندارد بلكه در زمين بايد به 
دنبال آن گشت، در توسعه های بدون برنامه 
محصوالت آب بر و حفر بی مزه هزاران حلقه 

چاه مضاف بر ظرفيت آبخوان ها.«
ــتاهای  ــ ــته در روس ــ بارش برف هفته گذش
ــان  ــ اطراف يزد، بارش پی درپی برف در خراس
ــارس و  ــ ــتان های ف ــ ــــی  در اس ــــمالی، بارندگ ش
ــتان و  ــ ــهر و هرمزگان و سيس ــ ــان و بوش ــ اصفه
ــــدن 70 درصدی 17۸ سد  ــتان و پر ش ــ بلوچس
ــــرق، جنوب و مركز كشور  در مناطق جنوب ش
اين پرسش را مطرح می كند كه اگر كشورمان 
ــال  ــ ــرا از اول س ــ ــــت چ ــالی اس ــ ــار خشكس ــ دچ
ــه كرده ايم  ــ ــون بارش های خوبی را تجرب ــ تاكن
ــران آب داريم؟ مگر  ــ و مدام می گوييم كه بح
ــای دی و بهمن ماه باعث طغيان  ــ بارندگی ه
ــتان های  ــ رودخانه های فصلی و دائمی در اس
ــتان و بلوچستان  ــ ــتان و خوزستان و سيس ــ لرس

نشده است؟
ــناس و  ــ ــــم ش دکتـــر يوســـف مـــرادی، اقلي
ــــعه آب منطقه ای استان  معاون طرح و توس
ــاری بارندگی های اخير در  ــ چهارمحال و بختي
ــبيه به يک معجزه  ــ ــور را بيشتر ش ــ سراسر كش
ــورمان بيشترين  ــ می داند و عنوان می كند كش
ــورهای جنوبغرب آسيا  ــ افزايش دما را در كش

و حتی دنيا با 5درجه افزايش تجربه می كند:
ــــم روبه رو  ــر اقلي ــ ــــت با تغيي ــــكی نيس »ش
ــود گفت با يكسال بارندگی  ــ هستيم و نمی ش
ــــی  ــــم بارش ــالی و ك ــ ــــكل خشكس ــــوب، مش خ
ــون پارامترهای  ــ ــــده چ ــورمان برطرف ش ــ كش

ــــم داريم.  ــر اقلي ــ ــــی تغيي ــرای بررس ــ زيادی ب
ــه دليل  ــ ــــش ب ــال پي ــ ــزاران س ــ ــورمان از ه ــ كش
ــــک زمين دچار  ــــن در كمربند خش ــرار گرفت ــ ق
ــته   ــ ــــی در پی بوده و اگر رش ــالی های پ ــ خشكس
كوه های زاگرس و البرز كه باعث به تله افتادن 
ــورهای  ــ ــود نبود ايران همانند كش ــ ابرها می ش
ــوره زار  ــ ــارس،  بيابانی و ش ــ ــــج ف ــيه خلي ــ حاش
می شد. ما با خشكسالی های پی در پی دست 

ــه نرم كرده ايم و از طرفی افزايش دما و  ــ و پنج
ــر آب ما را با چالش جدی روبه رو  ــ ميزان تبخي
كرده و بايد با مديريت صحيح از چالش های 

پيش رو پيشگيری كرد.
زمانی ميانگين دمای ساالنه كوهرنگ و 
زردكوه 9 درجه بود ولی اين مناطق افزايش 
ــد و همين  ــ ــه می كن ــ ــه ای را تجرب ــ ــا 5 درج ــ 4 ت
ــر به كاهش حجم بارندگی  ــ افزايش دما منج

ــــت. به عنوان مثال ۳0 سال پيش هر  شده اس
سانت برف معادل يک ميليون متر مكعب 
ــد زاينده رود می كرد ولی حاال اين  ــ آب وارد س
ــال  ــ ــيده. تا همين چند س ــ حجم به نصف رس
ــاری ۳5 ميليارد  ــ ــــش از چهارمحال و بختي پي
متر مكعب آب به سوی كارون می رفت ولی 
ــه 6 ميليارد متر  ــ ــال حاضر اين حجم ب ــ در ح

مكعب كاهش يافته است.«
مرادی عقيده دارد با تغيير اقليم روبه رو 
ــود روی گرم  ــ ــدر دادن انرژی خ ــ ــتيم و ه ــ هس
ــــدن هوا و كاهش بارندگی تأثيرگذار بوده.  ش
وی می افزايد: »مصرف بيش از اندازه انرژی 
همچون سوخت و برق باعث گرم شدن هوا 
و از بين بردن شرايط مناسب برای بارندگی 
می شود. بنابراين بارندگی هايی كه شاهدش 
ــــمان با ما  ــــت و آس ــتيم يک معجزه اس ــ هس
خوب بوده و اين بارش ها تا فروردين ماه هم 
ادامه خواهد داشت ولی همچنان با چالش 
ــه رو خواهيم  ــ ــــی روب ــالی و كم بارش ــ خشكس

بود.«
ــالی در فالت  ــ ــينه خشكس ــ ــرادی از پيش ــ م
ــد ــ ــان می ده ــ ــواهد نش ــ ــد: »ش ــ ــران می گوي ــ  اي
 1400 – 1۳00 سال پيش خليج فارس به كلی 

خشک شده بوده و آب بسياری از رودخانه ها به 
دريای عمان می ريخته. جالب است بدانيد از 
غرب همدان تا غرب طبس درياچه بزرگی به 
نام دريای ساوه وجود داشته و درياچه ديگری 
ــان بوده و اين درياچه های  ــ هم در منطقه كرم
ــيار  ــ ــول بارندگی های بس ــ ــيرين محص ــ آب ش
ــودن دما و وجود  ــ نبوده بلكه به خاطر پايين ب

يخچال های زياد بوده است.«
ــاوه،  ــ ــان، س ــ تصور اين كه زمانی مردم كاش
ــفر  ــ ــــق به س ــا قاي ــ ــــهداد ب ــر ش ــ ــدان و كوي ــ هم
ــور را رودخانه های  ــ ــد و نيمی از كش ــ می رفته ان
بيشمار و درياچه ها پوشانده بوده اند، بيشتر به 
افسانه می ماند تا واقعيت اما اسناد و شواهد 
نشان می دهد چنين بوده و گذشتگان ما بدون 
ــاورزی و باغداری  ــ دغدغه تأمين آب برای كش

به زندگی بی دردسری مشغول بوده اند.
ــــت اما زيرپايمان خالی  فعالً سدها پر اس
است. اقليم از گرم شدن هوا و خشكسالی های 
ــــمان كار خودش  ــريالی خبر می دهد و آس ــ س
ــايد  ــ ــادالت را بهم می زند. ش ــ را می كند و مع
ــال باران و برف درست و  ــ سال ديگر مثل امس
حسابی نبارد شايد هم بار ديگر غافلگيرمان 

كند كسی چه می داند.
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سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3047و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

بازی مرموز اقلیم
آيا افزايش بارندگی ها خبر از پايان خشکسالی می دهد؟

زی
سا

هر
 ش

ه و
 را

ت
زار

ی و
بر

ه خ
يگا

  پا
س  :

عک

زمانی ميانگين دمای ساالنه كوهرنگ و زردكوه 9 درجه بود ولی 
اين مناطق افزايش 4 تا 5 درجه ای را تجربه می كند و همين 

افزايش دما منجر به كاهش حجم بارندگی شده است. به عنوان 
مثال ۳0 سال پيش هر سانت برف معادل يک ميليون متر 

مكعب آب وارد سد زاينده رود می كرد ولی حاال اين حجم به 
نصف رسيده. تا همين چند سال پيش از چهارمحال و بختياری 

۳5 ميليارد متر مكعب آب به سوی كارون می رفت ولی در حال 
حاضر اين حجم به 6ميليارد متر مكعب كاهش يافته است

حميد حاجی پور
گزارش نويس

ــــوب كه  ــــت آنقدر خ ــــمان خوب اس ــال آس ــ ح
ــاه بيش از  ــ ــا روز 2۳ بهمن م ــ ــاه ت ــ از اول مهرم
ــارد متر مكعب باران و برف باريده  ــ 267 ميلي
ــــش 260  ــا افزاي ــ ــته ب ــ ــال گذش ــ ــــبت به س و نس
ــــم. اين آمار  ــــدی بارندگی روبه رو بوده اي درص
نشان می دهد ارتفاع بارندگی ها 162 ميليمتر 
بوده و اين ميزان نسبت به ميانگين دوره های 
ــابه درازمدت با ۳1 درصد افزايش روبه رو  ــ مش

بوده است.
ــازمان  ــ ــاری س ــ ــای آم ــ ــــاس داده ه ــر اس ــ ب
ــال جاری زراعی بيشترين  ــ ــــی، در س هواشناس
ــا ۸67 درصد مربوط  ــ درصد افزايش بارش ب
به خراسان جنوبی بوده و كمترين افزايش نيز 
ــــک درصد اتفاق افتاده  در اردبيل با كمتر از ي

است.
ــتان های  ــ اس ــــی،  جنوب ــان  ــ خراس از  ــد  ــ بع
ــان رضوی،  ــ ــاری، خراس ــ ــال و بختي ــ چهارمح
كهگيلويه و بويراحمد و ايالم باالترين بارش ها 
ــد. در اين ميان  ــ ــــاص داده ان ــه خود اختص ــ را ب
ــتان كه سال گذشته  ــ استان سيستان و بلوچس
سهم بسيار اندكی از بارش ها را داشت امسال 
با 20 ميليمتر بارندگی افزايش ۳72 درصدی 
ــابه  ــ ــــبت به مدت مش ــه كرده ولی نس ــ را تجرب
ــــدی بارندگی  ــــش 64 درص ــــدت با كاه درازم

روبه رو بوده است.
ــــمان  ــال و روز خوب زمين و آس ــ اما اين ح
ــــوی افغانستان به  ــــدن هرزآب از س و جاری ش
درياچه هامون اين مسأله را به ذهن می آورد 
كه آيا دوره ۳0 ساله خشكسالی به پايان رسيده 
و از امسال شاهد بازگشت اقليم خواهيم بود؟ 
ــوان می كنند اقليم  ــ ــان عن ــ ــــی از كارشناس برخ
ــــت كه با چند بارش بتوان  پيچيده تر از آنی اس
به چنين نتيجه ای رسيد و در مقابل تعدادی 
از كارشناسان معتقدند وضعيت بهتر خواهد 
شد و بارش ها نشانگر پايان خشكسالی است 
ــــبت  ــــش 2 تا ۳ برابری برف و باران نس و افزاي

ــته و حتی افزايش ۳0 درصدی  ــ به سال گذش
ــود گواه اين  ــ ــــبت به ميانگين درازمدت خ نس

ادعاست.
مهندس محمدطالب حیدری، كارشناس 
اداره  ــابق  ــ س ــــس  رئي و  ــــی  هواشناس ــد  ــ ارش
ــتان كردستان درباره وضعيت  ــ هواشناسی اس
بارندگی ها می گويد: »به طور كلی همه عادت 
دارند درباره آب و هوا تفسير خود را ارائه كنند، 
ــــی با افرادی  ــانه های آن طرف آب ــ برخی از رس
ــــد صالحيت الزم  ــد كه فاق ــ ــه می كنن ــ مصاحب
علمی هستند. اين افراد متأسفانه عادت دارند 
ــار و مأيوس كننده  ــ ــاع را تيره و ت ــ ــواره اوض ــ هم
جلوه دهند. در داخل كشور هم برخی مقامات 
ــوزه آب يا  ــ ــينه تخصص در ح ــ ــه دارای پيش ــ ك
ــتند، بدون اطالع از پيچيدگی  ــ ــاورزی هس ــ كش
ــانه های خارج  ــ ــبقت را از رس ــ ــــوی س ــــم، گ اقلي
ربوده و با هدف ترساندن مردان سياست، هر 
ــــبت می دهند.  ــــكلی را به تغيير اقليم نس مش
ــــن اظهارنظرها گاهی با هدف مجاب كردن  اي
ــتر صورت  ــ دولت برای اختصاص بودجه بيش
ــد،  ــ ــته باش ــ ــرد و تا جايی كه امكان داش ــ می گي

مالت كار غليظ   تر می شود.
ــراد از تغيير  ــ ــــن اف ــياری از همي ــ ــه بس ــ البت
ــــخصی نمی دانند؛  اقليم چيزی جز تجربه ش
ــام جوانی يا  ــ ــــی مانند برف روبی در اي تجربيات
ــه چهل و  ــ ــه اغلب به ده ــ ــرماهای قديم ك ــ س
ــــی برمی گردد. اگر  نيمه اول دهه پنجاه شمس
پيش بينی های اين گونه نظريه پردازان درست 
ــــی قرن ها پيش دچار چالش   بود، تمدن ايران
ــاور اينجانب در اين  ــ ــده بود. اما به ب ــ جدی ش
مباحث، پيش بينی دقيق با برخی تجربه های 
شخصی ميسر نيست. بحث تغيير اقليم در 
كشور ما بيش از حد جدی گرفته شده. محافل 
ــای اقليمی  ــ ــه از تبيين پديده ه ــ ــگاهی ك ــ دانش
عاجزند، هر بروز »حدی« اقليم مانند سرما يا 
سيل را به تغيير اقليم نسبت می دهند. البته 
ــــم در اين برهه كوتاه عمر ما  قطعاً تغيير اقلي
ــــت اما نمی توان نتيجه گيری كرد  رخ داده اس
ــر بر تركيب  ــ ــه تغيير اقليم حاصل تأثير بش ــ ك

هواست يا ناشی از دگرگونی و تغيير آرام و كند 
خود جو زمين است يا تركيبی از اين دو و اين كه 
ــــت  آيا اين تغييرات دوره ای بوده و ممكن اس
دوره های پر بارش و سرد دوباره ظاهر شوند؟ 

ــان آب و هوا از  ــ ــــت كه نوس واقعيت آن اس
ــتر گستره كشور  ــ ــال قبل ويژگی بيش ــ هزاران س
ــواهد آن را در آثار و داغ  ــ ما بوده كه می توان ش
آب های به جای مانده سيل ها يا اخبار رسيده از 
تاريخ درک كرد. البته آنچه امروز پاشنه آشيل 
ــالی  ــ ــــث اقليم و بويژه آب و خشكس ما در بح
است در هوا جای ندارد بلكه در زمين بايد به 
دنبال آن گشت، در توسعه های بدون برنامه 
محصوالت آب بر و حفر بی مزه هزاران حلقه 

چاه مضاف بر ظرفيت آبخوان ها.«
ــتاهای  ــ ــته در روس ــ بارش برف هفته گذش
ــان  ــ اطراف يزد، بارش پی درپی برف در خراس
ــارس و  ــ ــتان های ف ــ ــــی  در اس ــــمالی، بارندگ ش
ــتان و  ــ ــهر و هرمزگان و سيس ــ ــان و بوش ــ اصفه
ــــدن 70 درصدی 17۸ سد  ــتان و پر ش ــ بلوچس
ــــرق، جنوب و مركز كشور  در مناطق جنوب ش
اين پرسش را مطرح می كند كه اگر كشورمان 
ــال  ــ ــرا از اول س ــ ــــت چ ــالی اس ــ ــار خشكس ــ دچ
ــه كرده ايم  ــ ــون بارش های خوبی را تجرب ــ تاكن
ــران آب داريم؟ مگر  ــ و مدام می گوييم كه بح
ــای دی و بهمن ماه باعث طغيان  ــ بارندگی ه
ــتان های  ــ رودخانه های فصلی و دائمی در اس
ــتان و بلوچستان  ــ ــتان و خوزستان و سيس ــ لرس

نشده است؟
ــناس و  ــ ــــم ش دکتـــر يوســـف مـــرادی، اقلي
ــــعه آب منطقه ای استان  معاون طرح و توس
ــاری بارندگی های اخير در  ــ چهارمحال و بختي
ــبيه به يک معجزه  ــ ــور را بيشتر ش ــ سراسر كش
ــورمان بيشترين  ــ می داند و عنوان می كند كش
ــورهای جنوبغرب آسيا  ــ افزايش دما را در كش

و حتی دنيا با 5درجه افزايش تجربه می كند:
ــــم روبه رو  ــر اقلي ــ ــــت با تغيي ــــكی نيس »ش
ــود گفت با يكسال بارندگی  ــ هستيم و نمی ش
ــــی  ــــم بارش ــالی و ك ــ ــــكل خشكس ــــوب، مش خ
ــون پارامترهای  ــ ــــده چ ــورمان برطرف ش ــ كش

ــــم داريم.  ــر اقلي ــ ــــی تغيي ــرای بررس ــ زيادی ب
ــه دليل  ــ ــــش ب ــال پي ــ ــزاران س ــ ــورمان از ه ــ كش
ــــک زمين دچار  ــــن در كمربند خش ــرار گرفت ــ ق
ــته   ــ ــــی در پی بوده و اگر رش ــالی های پ ــ خشكس
كوه های زاگرس و البرز كه باعث به تله افتادن 
ــورهای  ــ ــود نبود ايران همانند كش ــ ابرها می ش
ــوره زار  ــ ــارس،  بيابانی و ش ــ ــــج ف ــيه خلي ــ حاش
می شد. ما با خشكسالی های پی در پی دست 

ــه نرم كرده ايم و از طرفی افزايش دما و  ــ و پنج
ــر آب ما را با چالش جدی روبه رو  ــ ميزان تبخي
كرده و بايد با مديريت صحيح از چالش های 

پيش رو پيشگيری كرد.
زمانی ميانگين دمای ساالنه كوهرنگ و 
زردكوه 9 درجه بود ولی اين مناطق افزايش 
ــد و همين  ــ ــه می كن ــ ــه ای را تجرب ــ ــا 5 درج ــ 4 ت
ــر به كاهش حجم بارندگی  ــ افزايش دما منج

ــــت. به عنوان مثال ۳0 سال پيش هر  شده اس
سانت برف معادل يک ميليون متر مكعب 
ــد زاينده رود می كرد ولی حاال اين  ــ آب وارد س
ــال  ــ ــيده. تا همين چند س ــ حجم به نصف رس
ــاری ۳5 ميليارد  ــ ــــش از چهارمحال و بختي پي
متر مكعب آب به سوی كارون می رفت ولی 
ــه 6 ميليارد متر  ــ ــال حاضر اين حجم ب ــ در ح

مكعب كاهش يافته است.«
مرادی عقيده دارد با تغيير اقليم روبه رو 
ــود روی گرم  ــ ــدر دادن انرژی خ ــ ــتيم و ه ــ هس
ــــدن هوا و كاهش بارندگی تأثيرگذار بوده.  ش
وی می افزايد: »مصرف بيش از اندازه انرژی 
همچون سوخت و برق باعث گرم شدن هوا 
و از بين بردن شرايط مناسب برای بارندگی 
می شود. بنابراين بارندگی هايی كه شاهدش 
ــــمان با ما  ــــت و آس ــتيم يک معجزه اس ــ هس
خوب بوده و اين بارش ها تا فروردين ماه هم 
ادامه خواهد داشت ولی همچنان با چالش 
ــه رو خواهيم  ــ ــــی روب ــالی و كم بارش ــ خشكس

بود.«
ــالی در فالت  ــ ــينه خشكس ــ ــرادی از پيش ــ م
ــد ــ ــان می ده ــ ــواهد نش ــ ــد: »ش ــ ــران می گوي ــ  اي
 1400 – 1۳00 سال پيش خليج فارس به كلی 

خشک شده بوده و آب بسياری از رودخانه ها به 
دريای عمان می ريخته. جالب است بدانيد از 
غرب همدان تا غرب طبس درياچه بزرگی به 
نام دريای ساوه وجود داشته و درياچه ديگری 
ــان بوده و اين درياچه های  ــ هم در منطقه كرم
ــيار  ــ ــول بارندگی های بس ــ ــيرين محص ــ آب ش
ــودن دما و وجود  ــ نبوده بلكه به خاطر پايين ب

يخچال های زياد بوده است.«
ــاوه،  ــ ــان، س ــ تصور اين كه زمانی مردم كاش
ــفر  ــ ــــق به س ــا قاي ــ ــــهداد ب ــر ش ــ ــدان و كوي ــ هم
ــور را رودخانه های  ــ ــد و نيمی از كش ــ می رفته ان
بيشمار و درياچه ها پوشانده بوده اند، بيشتر به 
افسانه می ماند تا واقعيت اما اسناد و شواهد 
نشان می دهد چنين بوده و گذشتگان ما بدون 
ــاورزی و باغداری  ــ دغدغه تأمين آب برای كش

به زندگی بی دردسری مشغول بوده اند.
ــــت اما زيرپايمان خالی  فعالً سدها پر اس
است. اقليم از گرم شدن هوا و خشكسالی های 
ــــمان كار خودش  ــريالی خبر می دهد و آس ــ س
ــايد  ــ ــادالت را بهم می زند. ش ــ را می كند و مع
ــال باران و برف درست و  ــ سال ديگر مثل امس
حسابی نبارد شايد هم بار ديگر غافلگيرمان 

كند كسی چه می داند.
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   افقي:
1- از آثـــار طبيعي و زيباي اســـتان »لرســـتان« در ۳۸ كيلومتري 

جنوب شرقي خرم آباد- نام »تولستوی«
2 - امپراطور روم – يك نوع قايق - چهره

۳ - روستايي توريستي در استان تهران - راهب - اتحاديه فوتبال اروپا
4 - باالپوش - حرف نفي ابد - چاپ مسطح - خالكوبي

5 - برابر - فريب خوردن - خودمحور
6 - رايانامه – يار »عذرا«- شهری در ايالت »آالباما«

 7 - اثري از »گريگوريو مارتينز ســـيرا« نمايشـــنامه نويس اســـپانيايی- شـــاه فرانسه -
 نصف خروار

۸- بازيگر خانم نقش »دكتر سارا تانكردی« در سريال ديدنی »فرار از زندان«
9 - خميدگي - شاه مادها – اين هم پادشاه سلجوقي

10 - كلمه شگفتي - رسالت - غوغا
11 - پرسش - در خواب مي كشند - گيره مو

12 - بخش حفاظتي خودرو - دل درد از پري معده - رازقي - پاره و قطعه
1۳- درجه نظامي سابق ارتش - روييده بر انگشتان – شهری در استان »سمنان«
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15– فيلمـــي از »علی اكبر ثقفی«- 
سرمربی تيم ملی فوتبال كشورمان 

از سال 2011 تا همين ماه گذشته
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11 - متضـــاد مـــاده - كامل كردن - 

پدر
12 - مشك آب - بردگي - نخستين 

مهره گردن - غول برف ها
1۳ - كشـــوري در قاره آفريقا - ديوار 

كم قطر و نازك - نژاد
14 - پيدا كرد - رختشـــوي - سعي و 

فعاليت
15 - مترجم كتاب »مرزبان نامه«- 
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   افقي:
1 - نشانه احترام و فروتني - فلز ساچمه
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متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3047و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

بازی مرموز اقلیم
آيا افزايش بارندگی ها خبر از پايان خشکسالی می دهد؟
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عک

زمانی ميانگين دمای ساالنه كوهرنگ و زردكوه 9 درجه بود ولی 
اين مناطق افزايش 4 تا 5 درجه ای را تجربه می كند و همين 

افزايش دما منجر به كاهش حجم بارندگی شده است. به عنوان 
مثال ۳0 سال پيش هر سانت برف معادل يک ميليون متر 

مكعب آب وارد سد زاينده رود می كرد ولی حاال اين حجم به 
نصف رسيده. تا همين چند سال پيش از چهارمحال و بختياری 

۳5 ميليارد متر مكعب آب به سوی كارون می رفت ولی در حال 
حاضر اين حجم به 6ميليارد متر مكعب كاهش يافته است

حميد حاجی پور
گزارش نويس

ــــوب كه  ــــت آنقدر خ ــــمان خوب اس ــال آس ــ ح
ــاه بيش از  ــ ــا روز 2۳ بهمن م ــ ــاه ت ــ از اول مهرم
ــارد متر مكعب باران و برف باريده  ــ 267 ميلي
ــــش 260  ــا افزاي ــ ــته ب ــ ــال گذش ــ ــــبت به س و نس
ــــم. اين آمار  ــــدی بارندگی روبه رو بوده اي درص
نشان می دهد ارتفاع بارندگی ها 162 ميليمتر 
بوده و اين ميزان نسبت به ميانگين دوره های 
ــابه درازمدت با ۳1 درصد افزايش روبه رو  ــ مش

بوده است.
ــازمان  ــ ــاری س ــ ــای آم ــ ــــاس داده ه ــر اس ــ ب
ــال جاری زراعی بيشترين  ــ ــــی، در س هواشناس
ــا ۸67 درصد مربوط  ــ درصد افزايش بارش ب
به خراسان جنوبی بوده و كمترين افزايش نيز 
ــــک درصد اتفاق افتاده  در اردبيل با كمتر از ي

است.
ــتان های  ــ اس ــــی،  جنوب ــان  ــ خراس از  ــد  ــ بع
ــان رضوی،  ــ ــاری، خراس ــ ــال و بختي ــ چهارمح
كهگيلويه و بويراحمد و ايالم باالترين بارش ها 
ــد. در اين ميان  ــ ــــاص داده ان ــه خود اختص ــ را ب
ــتان كه سال گذشته  ــ استان سيستان و بلوچس
سهم بسيار اندكی از بارش ها را داشت امسال 
با 20 ميليمتر بارندگی افزايش ۳72 درصدی 
ــابه  ــ ــــبت به مدت مش ــه كرده ولی نس ــ را تجرب
ــــدی بارندگی  ــــش 64 درص ــــدت با كاه درازم

روبه رو بوده است.
ــــمان  ــال و روز خوب زمين و آس ــ اما اين ح
ــــوی افغانستان به  ــــدن هرزآب از س و جاری ش
درياچه هامون اين مسأله را به ذهن می آورد 
كه آيا دوره ۳0 ساله خشكسالی به پايان رسيده 
و از امسال شاهد بازگشت اقليم خواهيم بود؟ 
ــوان می كنند اقليم  ــ ــان عن ــ ــــی از كارشناس برخ
ــــت كه با چند بارش بتوان  پيچيده تر از آنی اس
به چنين نتيجه ای رسيد و در مقابل تعدادی 
از كارشناسان معتقدند وضعيت بهتر خواهد 
شد و بارش ها نشانگر پايان خشكسالی است 
ــــبت  ــــش 2 تا ۳ برابری برف و باران نس و افزاي

ــته و حتی افزايش ۳0 درصدی  ــ به سال گذش
ــود گواه اين  ــ ــــبت به ميانگين درازمدت خ نس

ادعاست.
مهندس محمدطالب حیدری، كارشناس 
اداره  ــابق  ــ س ــــس  رئي و  ــــی  هواشناس ــد  ــ ارش
ــتان كردستان درباره وضعيت  ــ هواشناسی اس
بارندگی ها می گويد: »به طور كلی همه عادت 
دارند درباره آب و هوا تفسير خود را ارائه كنند، 
ــــی با افرادی  ــانه های آن طرف آب ــ برخی از رس
ــــد صالحيت الزم  ــد كه فاق ــ ــه می كنن ــ مصاحب
علمی هستند. اين افراد متأسفانه عادت دارند 
ــار و مأيوس كننده  ــ ــاع را تيره و ت ــ ــواره اوض ــ هم
جلوه دهند. در داخل كشور هم برخی مقامات 
ــوزه آب يا  ــ ــينه تخصص در ح ــ ــه دارای پيش ــ ك
ــتند، بدون اطالع از پيچيدگی  ــ ــاورزی هس ــ كش
ــانه های خارج  ــ ــبقت را از رس ــ ــــوی س ــــم، گ اقلي
ربوده و با هدف ترساندن مردان سياست، هر 
ــــبت می دهند.  ــــكلی را به تغيير اقليم نس مش
ــــن اظهارنظرها گاهی با هدف مجاب كردن  اي
ــتر صورت  ــ دولت برای اختصاص بودجه بيش
ــد،  ــ ــته باش ــ ــرد و تا جايی كه امكان داش ــ می گي

مالت كار غليظ   تر می شود.
ــراد از تغيير  ــ ــــن اف ــياری از همي ــ ــه بس ــ البت
ــــخصی نمی دانند؛  اقليم چيزی جز تجربه ش
ــام جوانی يا  ــ ــــی مانند برف روبی در اي تجربيات
ــه چهل و  ــ ــه اغلب به ده ــ ــرماهای قديم ك ــ س
ــــی برمی گردد. اگر  نيمه اول دهه پنجاه شمس
پيش بينی های اين گونه نظريه پردازان درست 
ــــی قرن ها پيش دچار چالش   بود، تمدن ايران
ــاور اينجانب در اين  ــ ــده بود. اما به ب ــ جدی ش
مباحث، پيش بينی دقيق با برخی تجربه های 
شخصی ميسر نيست. بحث تغيير اقليم در 
كشور ما بيش از حد جدی گرفته شده. محافل 
ــای اقليمی  ــ ــه از تبيين پديده ه ــ ــگاهی ك ــ دانش
عاجزند، هر بروز »حدی« اقليم مانند سرما يا 
سيل را به تغيير اقليم نسبت می دهند. البته 
ــــم در اين برهه كوتاه عمر ما  قطعاً تغيير اقلي
ــــت اما نمی توان نتيجه گيری كرد  رخ داده اس
ــر بر تركيب  ــ ــه تغيير اقليم حاصل تأثير بش ــ ك

هواست يا ناشی از دگرگونی و تغيير آرام و كند 
خود جو زمين است يا تركيبی از اين دو و اين كه 
ــــت  آيا اين تغييرات دوره ای بوده و ممكن اس
دوره های پر بارش و سرد دوباره ظاهر شوند؟ 

ــان آب و هوا از  ــ ــــت كه نوس واقعيت آن اس
ــتر گستره كشور  ــ ــال قبل ويژگی بيش ــ هزاران س
ــواهد آن را در آثار و داغ  ــ ما بوده كه می توان ش
آب های به جای مانده سيل ها يا اخبار رسيده از 
تاريخ درک كرد. البته آنچه امروز پاشنه آشيل 
ــالی  ــ ــــث اقليم و بويژه آب و خشكس ما در بح
است در هوا جای ندارد بلكه در زمين بايد به 
دنبال آن گشت، در توسعه های بدون برنامه 
محصوالت آب بر و حفر بی مزه هزاران حلقه 

چاه مضاف بر ظرفيت آبخوان ها.«
ــتاهای  ــ ــته در روس ــ بارش برف هفته گذش
ــان  ــ اطراف يزد، بارش پی درپی برف در خراس
ــارس و  ــ ــتان های ف ــ ــــی  در اس ــــمالی، بارندگ ش
ــتان و  ــ ــهر و هرمزگان و سيس ــ ــان و بوش ــ اصفه
ــــدن 70 درصدی 17۸ سد  ــتان و پر ش ــ بلوچس
ــــرق، جنوب و مركز كشور  در مناطق جنوب ش
اين پرسش را مطرح می كند كه اگر كشورمان 
ــال  ــ ــرا از اول س ــ ــــت چ ــالی اس ــ ــار خشكس ــ دچ
ــه كرده ايم  ــ ــون بارش های خوبی را تجرب ــ تاكن
ــران آب داريم؟ مگر  ــ و مدام می گوييم كه بح
ــای دی و بهمن ماه باعث طغيان  ــ بارندگی ه
ــتان های  ــ رودخانه های فصلی و دائمی در اس
ــتان و بلوچستان  ــ ــتان و خوزستان و سيس ــ لرس

نشده است؟
ــناس و  ــ ــــم ش دکتـــر يوســـف مـــرادی، اقلي
ــــعه آب منطقه ای استان  معاون طرح و توس
ــاری بارندگی های اخير در  ــ چهارمحال و بختي
ــبيه به يک معجزه  ــ ــور را بيشتر ش ــ سراسر كش
ــورمان بيشترين  ــ می داند و عنوان می كند كش
ــورهای جنوبغرب آسيا  ــ افزايش دما را در كش

و حتی دنيا با 5درجه افزايش تجربه می كند:
ــــم روبه رو  ــر اقلي ــ ــــت با تغيي ــــكی نيس »ش
ــود گفت با يكسال بارندگی  ــ هستيم و نمی ش
ــــی  ــــم بارش ــالی و ك ــ ــــكل خشكس ــــوب، مش خ
ــون پارامترهای  ــ ــــده چ ــورمان برطرف ش ــ كش

ــــم داريم.  ــر اقلي ــ ــــی تغيي ــرای بررس ــ زيادی ب
ــه دليل  ــ ــــش ب ــال پي ــ ــزاران س ــ ــورمان از ه ــ كش
ــــک زمين دچار  ــــن در كمربند خش ــرار گرفت ــ ق
ــته   ــ ــــی در پی بوده و اگر رش ــالی های پ ــ خشكس
كوه های زاگرس و البرز كه باعث به تله افتادن 
ــورهای  ــ ــود نبود ايران همانند كش ــ ابرها می ش
ــوره زار  ــ ــارس،  بيابانی و ش ــ ــــج ف ــيه خلي ــ حاش
می شد. ما با خشكسالی های پی در پی دست 

ــه نرم كرده ايم و از طرفی افزايش دما و  ــ و پنج
ــر آب ما را با چالش جدی روبه رو  ــ ميزان تبخي
كرده و بايد با مديريت صحيح از چالش های 

پيش رو پيشگيری كرد.
زمانی ميانگين دمای ساالنه كوهرنگ و 
زردكوه 9 درجه بود ولی اين مناطق افزايش 
ــد و همين  ــ ــه می كن ــ ــه ای را تجرب ــ ــا 5 درج ــ 4 ت
ــر به كاهش حجم بارندگی  ــ افزايش دما منج

ــــت. به عنوان مثال ۳0 سال پيش هر  شده اس
سانت برف معادل يک ميليون متر مكعب 
ــد زاينده رود می كرد ولی حاال اين  ــ آب وارد س
ــال  ــ ــيده. تا همين چند س ــ حجم به نصف رس
ــاری ۳5 ميليارد  ــ ــــش از چهارمحال و بختي پي
متر مكعب آب به سوی كارون می رفت ولی 
ــه 6 ميليارد متر  ــ ــال حاضر اين حجم ب ــ در ح

مكعب كاهش يافته است.«
مرادی عقيده دارد با تغيير اقليم روبه رو 
ــود روی گرم  ــ ــدر دادن انرژی خ ــ ــتيم و ه ــ هس
ــــدن هوا و كاهش بارندگی تأثيرگذار بوده.  ش
وی می افزايد: »مصرف بيش از اندازه انرژی 
همچون سوخت و برق باعث گرم شدن هوا 
و از بين بردن شرايط مناسب برای بارندگی 
می شود. بنابراين بارندگی هايی كه شاهدش 
ــــمان با ما  ــــت و آس ــتيم يک معجزه اس ــ هس
خوب بوده و اين بارش ها تا فروردين ماه هم 
ادامه خواهد داشت ولی همچنان با چالش 
ــه رو خواهيم  ــ ــــی روب ــالی و كم بارش ــ خشكس

بود.«
ــالی در فالت  ــ ــينه خشكس ــ ــرادی از پيش ــ م
ــد ــ ــان می ده ــ ــواهد نش ــ ــد: »ش ــ ــران می گوي ــ  اي
 1400 – 1۳00 سال پيش خليج فارس به كلی 

خشک شده بوده و آب بسياری از رودخانه ها به 
دريای عمان می ريخته. جالب است بدانيد از 
غرب همدان تا غرب طبس درياچه بزرگی به 
نام دريای ساوه وجود داشته و درياچه ديگری 
ــان بوده و اين درياچه های  ــ هم در منطقه كرم
ــيار  ــ ــول بارندگی های بس ــ ــيرين محص ــ آب ش
ــودن دما و وجود  ــ نبوده بلكه به خاطر پايين ب

يخچال های زياد بوده است.«
ــاوه،  ــ ــان، س ــ تصور اين كه زمانی مردم كاش
ــفر  ــ ــــق به س ــا قاي ــ ــــهداد ب ــر ش ــ ــدان و كوي ــ هم
ــور را رودخانه های  ــ ــد و نيمی از كش ــ می رفته ان
بيشمار و درياچه ها پوشانده بوده اند، بيشتر به 
افسانه می ماند تا واقعيت اما اسناد و شواهد 
نشان می دهد چنين بوده و گذشتگان ما بدون 
ــاورزی و باغداری  ــ دغدغه تأمين آب برای كش

به زندگی بی دردسری مشغول بوده اند.
ــــت اما زيرپايمان خالی  فعالً سدها پر اس
است. اقليم از گرم شدن هوا و خشكسالی های 
ــــمان كار خودش  ــريالی خبر می دهد و آس ــ س
ــايد  ــ ــادالت را بهم می زند. ش ــ را می كند و مع
ــال باران و برف درست و  ــ سال ديگر مثل امس
حسابی نبارد شايد هم بار ديگر غافلگيرمان 

كند كسی چه می داند.
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فروردین : تغییر حالت های شــما باعث شده است که از تمرکز کردن بر روی 
ظریف ترین جزئیات به سمت مفاهیمی کلی حرکت کنید که به نظر می رسد 
با فعالیت واقعی زندگی شما نامتجانس است. خوشبختانه زمانی که شما بین 
فرضیه و اجرا کردن، یا بین عمومیت و خاص بودن تردید دارید، چیزهایی زیادی 

در مورد خود و جهان اطرافتان خواهید آموخت.
 

اردیبهشت : تجزیه و تحلیل بیش از حد به سئواالت شما پاسخ نمی دهد، . اما 
ذهن شما بسیار فعال است و یک زنجیره از کلمات بی پایان می تواند شما را به 
گفتن حقیقت وسوسه کند. سعی نکنید که جریانهای ذهنی را خاموش کنید. 
فقط دریابید که زبان واقعی قابل فهم در قلب شماست نه در عقلتان. باید به آن 

اطمینان کنید.

خرداد :شما تا زمانی که ناخواسته خودتان را در میان موقعیتی پویا که به خاق 
بودن شــما کمک می کند قرار داده اید، می توانید در مسیر خود باقی بمانید. به 
محدودیتهایتان فکر کنید و تصمیم بگیرید که برای داشتن امنیت فکری و مالی 

از چه چیزی حاضرید چشم پوشی کنید.این جا دیگر تصمیم با شماست.

تیر : شما اکنون نسبت به گذشته خودتان با حساسیت و احتیاط بیشتری عمل 
می کنید، به همین علت وارد مسیر تازه ای از زندگی تان خواهید شد، فقط باید 
مراقب منفعت هایی که به دســت می آورید باشید تا آنها را بیهوده هدر ندهید. 
موفقیتها و راه های کوچکی که در آینده به آنها می رسید پلی برای دستیابی به 

موفقیت های بزرگ تر است.

مرداد : اغلب مســائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار 
دهند. بخاطر همین، مطمئن شوید که براحتی از هر مسئله ای نگذرید. حتی 
اگر وسوسه شدید که از موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این 
غفلت شما باعث بوجود آمدن مشکات بزرگی شوند. اول مطمئن شوید که بر 

همه جوانب کار مسلط هستید.

شهریور : بــا وجود اینکه شما می دانید پیروی کردن از قوانین اهمیت ویژه ای 
دارد، اما شما کارهایتان را بر مبنای منطق خودتان انجام می دهید. حتی اگر این 
رفتار غیر قانونی شــما باعث شود که احساس کامل بودن بکنید، توجیه کردن 
آن کار سختی است. برخی از قابلیتهایتان را باید به خاطر پذیرفته شدن توسط 

اجتماع زیر پا بگذارید. 

مهر : شما در اول راه ساختن چیزی هستید اما اگر می خواهید تغییری ایجاد 
کنید باید صبور باشــید. شاید بخواهید در مورد شروع کار جدیدتان با دیگران 
صحبت کنید اما دالیل درستی نداشته باشید . حتی اگر بین آنچه می خواهید 
انجام دهید و آنچه ناچار به انجام آن هستید مانده اید ، انجام هر عمل مثبتی 

عاقانه تر از منتظر شانس بهتربودن است. 

آبان : شما برای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پیش رو دارید و اگرچه این 
راهها اختیارات زیادی را به شما می دهند، اما شرایط کار کردن برای شما سخت 
تر می شود. اگر یک راه وجود داشته باشد که به وضوح از بقیه مهم تر باشد، برای 
شما ساده تر است، اما تا موقعی شما واقعاً کارتان را شروع نکرده اید نمی دانید 

چه مراحلی باید طی شود. دست به کار شوید!

آذر : شــما می توانید به طرف یک نقطه عطف نســبتاً مهــم بروید، اما هنوز 
می خواهید باور کنید که می توانید همه کارها را مثل قبل ادامه دهید. حقیقت 
این است که همه چیزاکنون باید تغییر کند، شما برای مدیریت کردن این فشار 
توانایی دارید. به جای جبهه گیری در مقابل ناشناخته ها اگر آنها را با آغوش باز 

بپذیرید، زندگی راحت تری خواهید داشت.

دی :  احساس اعتماد به نفس بیشتری که شما دارید باعث می شود که انعطاف 
پذیریتان نیز بیشتر شود، زیرا شما نیاز ندارید که مسأله ای را برای دیگران ثابت 
کنید. جوهر باطنی شــما اکنون بسیار قوی است و الزم نیست که در مورد آن 
تردید داشته و وقتتان را تلف کنید. شما بیشترین منفعت را زمانی کسب خواهید 

کرد که به مشکات دیگران نیز توجه کنید.

بهمن : شــما دقیقاً می دانید که در هر مورد مهم چه کاری می خواهید انجام 
دهید. اما مشــکل شــما این است که راندمان فعلی شــما مناسب نیست به 
خاطراینکه شما با هیچ برنامه خاصی پیش نمی روید. حقیقت این است که شما 
شاید از تجربه هایتان استفاده نمی کنید. سعی کنید به این روند ادامه ندهید 

فقط تا حد امکان در حد توانتان تاش کنید.

اسفند : شما کامــاً قادر هستید برنامه هایتان را مدیریت کنید، تا آنجایی که 
می توانیــد هر کاری را که الزم اســت انجام دهید، اما اکنــون ادامه دادن این 
روش مشکل شده است. این مشکل به این دلیل نیست که هم چیز برای شما 
پیچیده تر شده است. فقط شما چیزهای بیشتری از زندگی می خواهید. سعی 

کنید اولویت هایتان را مشخص کنید.

فروردین : تغییر حالت های شــما باعث شده است که از تمرکز کردن بر روی 
ظریف ترین جزئیات به سمت مفاهیمی کلی حرکت کنید که به نظر می رسد 
با فعالیت واقعی زندگی شما نامتجانس است. خوشبختانه زمانی که شما بین 
فرضیه و اجرا کردن، یا بین عمومیت و خاص بودن تردید دارید، چیزهایی زیادی 

در مورد خود و جهان اطرافتان خواهید آموخت.
 

اردیبهشت : تجزیه و تحلیل بیش از حد به سئواالت شما پاسخ نمی دهد، . اما 
ذهن شما بسیار فعال است و یک زنجیره از کلمات بی پایان می تواند شما را به 
گفتن حقیقت وسوسه کند. سعی نکنید که جریانهای ذهنی را خاموش کنید. 
فقط دریابید که زبان واقعی قابل فهم در قلب شماست نه در عقلتان. باید به آن 

اطمینان کنید.

خرداد :شما تا زمانی که ناخواسته خودتان را در میان موقعیتی پویا که به خالق 
بودن شــما کمک می کند قرار داده اید، می توانید در مسیر خود باقی بمانید. به 
محدودیتهایتان فکر کنید و تصمیم بگیرید که برای داشتن امنیت فکری و مالی 

از چه چیزی حاضرید چشم پوشی کنید.این جا دیگر تصمیم با شماست.

تیر : شما اکنون نسبت به گذشته خودتان با حساسیت و احتیاط بیشتری عمل 
می کنید، به همین علت وارد مسیر تازه ای از زندگی تان خواهید شد، فقط باید 
مراقب منفعت هایی که به دســت می آورید باشید تا آنها را بیهوده هدر ندهید. 
موفقیتها و راه های کوچکی که در آینده به آنها می رسید پلی برای دستیابی به 

موفقیت های بزرگ تر است.

مرداد : اغلب مســائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار 
دهند. بخاطر همین، مطمئن شوید که براحتی از هر مسئله ای نگذرید. حتی 
اگر وسوسه شدید که از موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این 
غفلت شما باعث بوجود آمدن مشکالت بزرگی شوند. اول مطمئن شوید که بر 

همه جوانب کار مسلط هستید.

شهریور : بــا وجود اینکه شما می دانید پیروی کردن از قوانین اهمیت ویژه ای 
دارد، اما شما کارهایتان را بر مبنای منطق خودتان انجام می دهید. حتی اگر این 
رفتار غیر قانونی شــما باعث شود که احساس کامل بودن بکنید، توجیه کردن 
آن کار سختی است. برخی از قابلیتهایتان را باید به خاطر پذیرفته شدن توسط 

اجتماع زیر پا بگذارید. 

مهر : شما در اول راه ساختن چیزی هستید اما اگر می خواهید تغییری ایجاد 
کنید باید صبور باشــید. شاید بخواهید در مورد شروع کار جدیدتان با دیگران 
صحبت کنید اما دالیل درستی نداشته باشید . حتی اگر بین آنچه می خواهید 
انجام دهید و آنچه ناچار به انجام آن هستید مانده اید ، انجام هر عمل مثبتی 

عاقالنه تر از منتظر شانس بهتربودن است. 

آبان : شما برای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پیش رو دارید و اگرچه این 
راهها اختیارات زیادی را به شما می دهند، اما شرایط کار کردن برای شما سخت 
تر می شود. اگر یک راه وجود داشته باشد که به وضوح از بقیه مهم تر باشد، برای 
شما ساده تر است، اما تا موقعی شما واقعاً کارتان را شروع نکرده اید نمی دانید 

چه مراحلی باید طی شود. دست به کار شوید!

آذر : شــما می توانید به طرف یک نقطه عطف نســبتاً مهــم بروید، اما هنوز 
می خواهید باور کنید که می توانید همه کارها را مثل قبل ادامه دهید. حقیقت 
این است که همه چیزاکنون باید تغییر کند، شما برای مدیریت کردن این فشار 
توانایی دارید. به جای جبهه گیری در مقابل ناشناخته ها اگر آنها را با آغوش باز 

بپذیرید، زندگی راحت تری خواهید داشت.

دی :  احساس اعتماد به نفس بیشتری که شما دارید باعث می شود که انعطاف 
پذیریتان نیز بیشتر شود، زیرا شما نیاز ندارید که مسأله ای را برای دیگران ثابت 
کنید. جوهر باطنی شــما اکنون بسیار قوی است و الزم نیست که در مورد آن 
تردید داشته و وقتتان را تلف کنید. شما بیشترین منفعت را زمانی کسب خواهید 

کرد که به مشکالت دیگران نیز توجه کنید.

بهمن : شــما دقیقاً می دانید که در هر مورد مهم چه کاری می خواهید انجام 
دهید. اما مشــکل شــما این است که راندمان فعلی شــما مناسب نیست به 
خاطراینکه شما با هیچ برنامه خاصی پیش نمی روید. حقیقت این است که شما 
شاید از تجربه هایتان استفاده نمی کنید. سعی کنید به این روند ادامه ندهید 

فقط تا حد امکان در حد توانتان تالش کنید.

اسفند : شما کامــالً قادر هستید برنامه هایتان را مدیریت کنید، تا آنجایی که 
می توانیــد هر کاری را که الزم اســت انجام دهید، اما اکنــون ادامه دادن این 
روش مشکل شده است. این مشکل به این دلیل نیست که هم چیز برای شما 
پیچیده تر شده است. فقط شما چیزهای بیشتری از زندگی می خواهید. سعی 

کنید اولویت هایتان را مشخص کنید.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ر( 

ب،
ف )

حر

جدول شرح در متن
طراح جدولها: د اود  بازخو

46

5

2

جد ول سود وکو 3704
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .

6
7 8

9

9

8
4

9

3
9

5

3

6

5

1

3 7

7

5
6

67

1
4

2

2
1

2695

بسته شدن
خالق باغ 

آلبالو

مرز و بوم

بانگ

آواز

بي عيب

درخت زبان 
گنجشك

تصديق 
آلماني

لبنيات چرب

ايوان 
سرپوشيده

طاليه دار 
اعداد

نقشه فرنگي

سودمند
كشوري 

عربي

هزار كيلو

عدد ماه

از چاشني هاي 
غذا

نمناك

گردو

ريل بند

از انقالبيون 
مشهور هند

نخوردن غذا

پرستار
اشاره به 
نزديك

ماه خارج

چهره

دندان هاي 
نيش
حكم

متكا

بي همدم

حيوان 
بي چشم و رو
اختراع كننده

قله اي در 
ايران
دوبين

دورويي

چهره 
شطرنجي
تا آن زمان

ارادتمند

جاليز

تضمين كاال

مادر ترك

تكرارش 
مادربزرگ 

است

از درختان
قورباغه 
درختي

به طور قطع

از آبزيان

شالوده

آش

مقابله كردن

تير انداختن

دام

شهري در 
آلمان
علم

حيوان نجيب

جزا

صداي اسب

بينوايان

سيمان

نظير

افعي

درخت انگور

اشاره به دور

شكلي هندسي
نوعي كليد 
الكترونيكي

پايان روز 
الستيك 
خودرو

از دوران هاي 
زمين شناسي

جمع علم

مدارا كردن 
با كسي

گوشت بريان

استانبول 
قديم
نفيس

خبر خوش

آمپول

از وسايل 
پروازي

يار رامين

واحد سطح

فرمان

بازدارنده

سهل

رماني از لئون 
تولستوي

سگ گزنده

ماه انداختني

طالي سياه

 زبان
رودي در 

آلمان

ساعت نمايش 
فيلم

پدربزرگ

پسر بزرگ 
نوح نبي )ع(

خواب مغناطيسي

به خدمت 
بزرگي 
رسيدن

www.paivand.com

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

اسامی برندگان جدول شماره 3696
1-حسينحبيب-شاهينشهر
2-معصومهپوريوسف-آبادان

3-حسامالدينعليجاني-مسجدسليمان
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــدنـ  استاني در  ــرمدـ  دچار ش س 1ـ
ــنـ  راهي در  ــيمي كرب ش ــرب 2ـ غ
ــمانـ  اقيانوس پاسيفيكـ  بانگ،  آس
هواپيماي عجولـ  ُخم كوچك  آواز 3ـ
پرنده اي  ــاع فوتبالي 4ـ ـ ميمونـ  دف
وحشي و حالل گوشتـ  پرچمـ  نام قديم 
ــن، نغمهـ  دكانـ  خيمه  ــد 5ـ لح تايلن
ــوان صددرصد  ــترـ  حي بزرگ 6ـ ش
 ــك و ماليم 7ـ ــدـ  ذهنـ  باد خن مفي
ــهل  ــطوره ايـ  س كيفرـ  كمانگير اس
ــل توليدمثل در گياهان  انگاريـ  عام
ــني  ــبـ  چاش چهارنعل رفتن اس 8ـ
غذاـ  ورثه هاـ  نوعي حلوا 9ـ خواهش 
ــهري در آذربايجان شرقي  نفسـ  ش
ــيـ   ــرف آخر انگليس ـ كارزار 10ـ ح
روايت كنندهـ  قدم يكپاـ  از معضالت 
شهرهاي بزرگ 11ـ همه دارندـ  نان 
ــتانـ  يك حرف  ــازك محلي كردس ن
ــي 12ـ از دروس  ــرفـ  خال ــه ح و س
ــيـ  حياـ  برادر پدر  ــتنيـ  بيهوش نوش
ــيـ  برد معروفـ  يكديگر  13ـ مجان
ــهر روياي تشنگان  ش را فهميدن 14ـ
فلز كوبيدني  ــال آذريـ  ظن 15ـ ـ س
ــان  ــيرزنـ  زايوترس ــقـ  شمش ـ ابري
ــيوه  قديم 16ـ هذيانـ  راه رفتن به ش
ــخـ  عملي  كودكانـ  پيش درآمد پاس
در كشاورزي 17ـ كشور همسايهـ  از 

توابع كاشانـ  قد و قامت

 عمودی:
ــكتبال 2ـ  ــي رنگينـ  ابداع كننده كانادايي بس 1ـ فرش
ــت ولي درهم ريختهـ  عالمـ  از  ــيلهـ  زالو اس ابزار، وس
 اوـ  بار ديگرـ  آفتاب زدهـ  منقار كوتاه 4ـ پرندگان 3ـ
ــي زرد رنگ و تندـ  از وسايل صيد ماهيـ  درختي  سس
عداوتـ  خودداري  با برگ هايي مانند پنجه انسان 5ـ
ــكنـ   ــمي 6ـ چين و ش از غذا خوردنـ  پارچه اي ابريش
معادل 116 ذرعـ  زالزالك وحشيـ  حرف دوم يوناني 
ــهـ  حبوبي مانند عدسـ  از  ــه تصديق بي ادبان كلم 7ـ
پيشوند  ــمنانـ  ماده بيهوشي قديم 8ـ ــتان س توابع اس
نفيـ  باطلـ  بيماري ريهـ  كشوري آفريقايي  9ـ ماري 
زنده زا- بارانداز كشتيـ  جزء سوره 10ـ پدر علم شيمي 
ــتين  ــاد بدون آس جديدـ  حرف نداـ  نوعي لباس گش
ــي 11ـ پول  ــه روي دوش اندازندـ  خودكار انگليس ك
خارجيـ  دشتـ  لوله گوارشيـ  خنك 12ـ يخ فرنگي 

حرف )س،م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3696 

ــف 13ـ ژاندارمـ   ــيـ  زل ــوب اعدامـ  گروه ورزش ـ چ
ناگزير، ناچارـ  نگاه كردن 14ـ ظرف كوبيدنيـ  حمد 
ــن ريزـ  مباحثهـ  وحشي  ـ پاكدامني 15ـ هرگز نهـ  ش
16ـ فرهنگ، دانشـ  پول عمانـ  خداي توراتـ  عقايد 

17ـ خالق روسي رمان مادرـ  ستمديده
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ــي 12ـ از دروس  ــرفـ  خال ــه ح و س
ــيـ  حياـ  برادر پدر  ــتنيـ  بيهوش نوش
ــيـ  برد معروفـ  يكديگر  13ـ مجان
ــهر روياي تشنگان  ش را فهميدن 14ـ
فلز كوبيدني  ــال آذريـ  ظن 15ـ ـ س
ــان  ــيرزنـ  زايوترس ــقـ  شمش ـ ابري
ــيوه  قديم 16ـ هذيانـ  راه رفتن به ش
ــخـ  عملي  كودكانـ  پيش درآمد پاس
در كشاورزي 17ـ كشور همسايهـ  از 

توابع كاشانـ  قد و قامت

 عمودی:
ــكتبال 2ـ  ــي رنگينـ  ابداع كننده كانادايي بس 1ـ فرش
ــت ولي درهم ريختهـ  عالمـ  از  ــيلهـ  زالو اس ابزار، وس
 اوـ  بار ديگرـ  آفتاب زدهـ  منقار كوتاه 4ـ پرندگان 3ـ
ــي زرد رنگ و تندـ  از وسايل صيد ماهيـ  درختي  سس
عداوتـ  خودداري  با برگ هايي مانند پنجه انسان 5ـ
ــكنـ   ــمي 6ـ چين و ش از غذا خوردنـ  پارچه اي ابريش
معادل 116 ذرعـ  زالزالك وحشيـ  حرف دوم يوناني 
ــهـ  حبوبي مانند عدسـ  از  ــه تصديق بي ادبان كلم 7ـ
پيشوند  ــمنانـ  ماده بيهوشي قديم 8ـ ــتان س توابع اس
نفيـ  باطلـ  بيماري ريهـ  كشوري آفريقايي  9ـ ماري 
زنده زا- بارانداز كشتيـ  جزء سوره 10ـ پدر علم شيمي 
ــتين  ــاد بدون آس جديدـ  حرف نداـ  نوعي لباس گش
ــي 11ـ پول  ــه روي دوش اندازندـ  خودكار انگليس ك
خارجيـ  دشتـ  لوله گوارشيـ  خنك 12ـ يخ فرنگي 

حرف )س،م( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3696 

ــف 13ـ ژاندارمـ   ــيـ  زل ــوب اعدامـ  گروه ورزش ـ چ
ناگزير، ناچارـ  نگاه كردن 14ـ ظرف كوبيدنيـ  حمد 
ــن ريزـ  مباحثهـ  وحشي  ـ پاكدامني 15ـ هرگز نهـ  ش
16ـ فرهنگ، دانشـ  پول عمانـ  خداي توراتـ  عقايد 

17ـ خالق روسي رمان مادرـ  ستمديده
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اسامی برندگان جدول شماره 3696
1-حسينحبيب-شاهينشهر
2-معصومهپوريوسف-آبادان

3-حسامالدينعليجاني-مسجدسليمان
BAZKHOO @ yahoo.com
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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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3 هفته آگهی در 
نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
تلفن تماس:

604-921-4726 

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-0096

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

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است

با ما تماس بگیرید   604-921-4726

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸69

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

   0201-949-604  و  604-700-۵61۵  

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
77۸-997-3720

۱50۸

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهایی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
در کوکیتالم و یا حومه دارد.

۱5۱2 2۳6-۸۷۸-544۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جهت پرستاری از مادرم به همکاری 
خانمی محترم نیازمندم. 

درصورت تمایل اتاق مستقل برای 
اقامت فراهم می باشد.

۱5۱4 604-۳۳۹-۱۸۸۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آماده اجاره
 اتاقی مبله، بسیار تمیز، در محله ای آرام و ساکت با تمامی امکانات، 

تلویزیون، اینترنت و الندری، روبروی ایستگاه اتوبوس و پارک
با قیمت مناسب آماده اجاره می باشد.

۱5۱4 ۷۷۸-۹۱۹-6۳۷2
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1512

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


