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به منظور جلوگیری از افزایش موارد ابتال به کووید-۱۹ در کانادا

دولت فدرال در حال بررسی اعمال محدودیت های بیشتر
 برای سفرهای بین المللی به کانادا

 به گزارش سی.بی.ســی، در طول دو 
هفته گذشته ۱۴۳ پرواز بین المللی با 
موارد تأییدشده مسافران مبتالبه کرونا 
روبه رو شــده اســت و به همین دلیل 
کریســتیا فری لند معاون نخست وزیر 
می گوید دولت فدرال در حال بررسی 
اعمــال محدودیت های بیشــتر برای 
ســفرهای بین المللی به مقصد کانادا 

است.
این اظهارات یک روز پس ازآن صورت 
می گیــرد که مارک گارنــو، وزیر امور 
خارجــه گفت که اســتناد بــه قانون 
اضطراری فدرال بــرای محدود کردن 

سفر را رد نمی کند.

 نخســت وزیر جاستین ترودو نیز طی 
هفته گذشــته گفت که امکان اعمال 
محدودیت های شدیدتر مسافرتی وجود 
دارد هرچند وی اقدامات موجود را نیز 

مؤثر دانست.
مسافران بین المللی که شهروند کانادا یا 
دارای اقامت دائم نیستند در حال حاضر 
از ورود به کانادا منع شــده اند، اگرچه 
لیســت معافیت های طوالنی شــامل 
کارگران ضــروری، کارگــران فصلی، 

مراقبان و دانشجویان بین المللی است.
قانون شرایط اضطراری در صورت لزوم 
بــرای حفاظت از ســالمتی یا ایمنی 
شــهروندان، به دولت قــدرت تنظیم 

یا ممنوعیت ســفر از مبدا یا به مقصد 
داخل هر منطقه مشخص را می دهد.

نخست وزیر جاستین ترودو از کانادایی ها 
خواست تا در همه برنامه های سفر به 
داخل و خارج از مرزهای کانادا، به ویژه 
با نزدیک شدن به تعطیالت ماه مارس، 
تجدیدنظر کنند. وی با تاکید بر اینکه 
نباید هیچ کس برای تعطیالت به خارج 
از کشور برود و اگر در این زمینه برنامه 
ریــزی کرده نیز باید آن را لغو کند، بر 
لــزوم برنامه ریزی نکردن برای ســفر 
به خــارج از کانادا در بهار تاکید کرد و 
اظهار داشت: »ما نیز می توانیم اقدامات 
جدیدی را انجام دهیم که بازگشــت 

شما به کانادا در هر لحظه به طور قابل 
توجهی مختل شــود«. وی با بیان این 
مطلب گفت: »شــواهد نشان می دهد 
برخی از انواع جدید کووید۱۹ مسری تر 
و کشنده تر هستند و مسافران خارجی 
ممکن اســت برای بازگشت به کشور 
دچار مشکل شــده و تا مدت ها حتی 
امکان سفرشان به کشور میسر نباشد«.

ترودو مشخص نکرد که اقدامات بعدی 
دولت چــه خواهد بود اما بیل بلر وزیر 
ایمنی عمومی گفــت تمام احتماالت 
از جملــه قرنطینه های اجباری هتل و 
ممنوعیت سفر کامل نیز طی روزهای 

آینده وجود دارد.
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مجید محمدی

چهار شبکه زیرزمینی کلیدی 
در حکومت مافیایی 

جمهوری اسالمی ایران

هر روز که از عمر جمهوری اسالمی ایران می گذرد، این نظام 
به گروه های گانگســتری و مافیایی شبیه تر می شود. گروه 
مافیایی حاکم با دسترسی به امکانات یک دولت- ملت، آن 
قدر بزرگ و قدرتمند و تو در تو است که بسیاری نمی توانند 
مافیایی بودن آن را باور کنند. بخش قابل توجهی از تحوالت 
و امور جاری در جمهوری اســالمی ایران زیرزمینی و غیر 
رسمی است. شــبکه های زیر زمینی و پنهانی هم از نظام 
سخاوتمندانه بهره مند می شوند و هم چرخ ها را به حرکت 
درمی آورند. برای فهم تحــوالت این نظام باید دید پیچ و 
مهره های آن چگونه کار می کنند و چطور چرخ های آن به 

هم بسته نگاه داشته شده اند.
ســه امپراتوری مالی و اقتصادی، ده ها نهاد سیاسی، ده ها 
هزار شــرکت حکومتی، دولتی، شبه دولتی و خصولتی، و 
ده ها هزار موسســه، همه تحت جمهوری اسالمی ایران، 
چگونه به هم پیوند یافته اند؟ چرا به رغم تضاد منافع میان 
این نهادها و موسســات، نظام جمهوری اســالمی ایران 
همچنان سر پاست؟ پاسخ را باید در چهار شبکه زیرزمینی 

و غیررسمی مرتبط با دولت یافت.

شبکه دالالن و کارگزاران

نه تنها در داخل کشــور، بلکه در سراسر عالم شبکه ای از 
کارگــزاران و دالالن بــرای جمهوری اســالمی ایران کار 
می کنند که ضرورتا مدیر دولتی نیستند، چون کارمندی 
دست آن ها را می بندد. این شبکه که دیوانساالری حکومتی 
کامال از آن حرف شــنوی دارد، کارچاق کــن و کار راه انداز 
اســت و اصوال اهل ایدئولوژی نیســت. برخی زنان بدون 
حجاب اسالمی و دنباله رو معیارهای خوش پوشی غربی و 
مدرن هم در این شــبکه حضور دارند و نیازهای نظام را بر 
طرف می کنند. حکومت ایدئولوژیک به این شبکه سکوالر 
)مبتنی بر کســب و کار( نیاز دارد تا هر جا چرخ دنده های 
دیوانساالری و نظام مالی و بانکی کار نمی کند، حفره ها را 
پر کند. از طریق همین شبکه است که دولت عمده منابع 
بودجه را هزینه، و با آن هزینه ها وفاداران را اقناع و تامین 

می کند.
حزب کارگزاران از این جهت مناسب ترین نام را برای خود 
انتخاب کرد، چون به عنوان مثال اعضای آن رسیدن سالح 
به دست نایبان جمهوری اسالمی ایران در دنیا را با شرکت 

هواپیمایی اش )ماهان( تضمیــن می کنند. کار مدیریتی 
و تدارکاتی راهپیمایی اربعین توســط همین شبکه انجام 
می شود.  برای ســپاه نیز کار می کنند، بدون آن که عضو 
سپاه باشند. البی های جمهوری اســالمی ایران در اروپا و 
امریکای شمالی و شبکه البی  مرتبط با دولت و مجلس در 

داخل، تنها بخش کوچکی از این شبکه است.

شبکه اوباش و مجرمان »خودی«

این شبکه از طریق شبکه مواد مخدر به همه نوع امکانات 
برای اجرای عملیات خود دسترســی دارد. دیپلمات های 
جمهوری اســالمی ایران در خارج و مدیران آن در داخل، 
تدارکاتچی این شبکه هستند. امروز دیگر مرزی میان شبکه 
مواد مخدر و شبکه امنیتی و تروریستی تحت نظر بیت باقی 
نمانده )مثال در عملیات ربودن مخالفان در ترکیه( و آن ها 
با هم از حیِث به اشــتراک گذاری منابع مالی و اطالعات و 
تجهیزات همکاری دارند. نیروهای این شبکه از میان اراذل 
و اوباشی که معموال در نیروی انتظامی و بسیج پرونده دارند 
یا برایشــان به طریقی پرونده ســازی شده است، انتخاب 
می شــوند تا هم حرف شــنوی الزم را داشته باشند و هم 

ظرفیت انجام کارهایی که از آنها خواسته می شود.
اعضای این شبکه در روابط در هم تنیده ای درگیر می شوند 
تا هم با یکدیگر روابط محفلی شکل دهند، و هم تواِن تنفس 
در فضای مذهبی پیدا کنند تا بتوانند با سفارش دهندگان 
کارها همزبانی داشــته باشــند. دستگیرشدگان قتل های 
زنجیره ای در دهه هفتاد نمونه های روشنی از این گونه افراد 
و روابط را بازتاب می دادند. این شبکه با شبکه های رسمی تر 
مثل بســیج متفاوت است و در شــرایط بحران سیاسی و 
اعتراضات، به صورت »لباس شخصی« برای سرکوب ظاهر 
می شود. اعضای این شبکه که نقش موثری در حفظ نظام 
داشته باشــند، با واگذاری اموال و شرکت ها و قراردادهای 
دولتی پــاداش می بینند. وقتی مجتمع های بزرگ صنعی 
مثل نیشکر هفت تپه یا هپکوی اراک به جوانانی سی ساله 

و بدون هیچ تجربه صنعتی واگذار می شود، تعجب نکنید.

شبکه صرافان

این شبکه کار پول شویی و ارزفروشی را برای سه امپراتوری 

سه امپراتوری مالی و اقتصادی، ده ها نهاد سیاسی، ده ها هزار شرکت حکومتی، دولتی، شبه دولتی و خصولتی، 
و ده ها هزار موسسه، همه تحت جمهوری اسالمی ایران، چگونه به هم پیوند یافته اند؟ چرا به رغم تضاد منافع 
میان این نهادها و موسسات، نظام جمهوری اسالمی ایران همچنان سر پاست؟ پاسخ را باید در چهار شبکه 
زیرزمینی و غیررسمی مرتبط با دولت یافت. هیچ یک از این چهار شبکه، رسمی و دولتی نیستند و به هیچ 
مقام و نهادی جز مقامات باالی نظام )رهبر و بیت( پاسخگو نیستند و غیررسمی بودن این شبکه ها به آنها 

امکان مانور بسیار موثری بخشیده است.

مالی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، یعنی سپاه، بیت، 
و شرکت های دولتی در داخل و خارج انجام می دهد. بقیه 
نهادها و موسســات نیز برای کارهای مالی و پولی خود با 
این شــبکه کار می کنند. به علت نقش کلیدی این شبکه 
است که جمهوری اسالمی ایران زیر بار تعهدات بین المللی 
گــروه اقدام مالی نمی رود. مقامات، ارز حاصل از منابع را با 
این شبکه به خود مردم می فروشند و کسری های بودجه 
حکومتی و دولتی را تامین می کنند و در عین حال، منابع 
تاراج شده را به خارج می فرستند. این شبکه منابع ناشی از 
مواد مخدر و قاچاق را می شوید و در داخل کشور به جریان 
می اندازد، هزینه شبکه نایبان جمهوری اسالمی ایران در 
عراق و لبنان و یمن و سوریه و افغانستان را انتقال می دهد، 
و ما به ازای قاچاق مواد مربوط به برنامه هسته ای و موشکی را 
تامین می کند. با این شبکه است که مقامات و فرزندان شان 
دارای ده ها میلیارد دالر دارایی و مستغالت در کشورهای 
غربی می شــوند و بخش کوچکی از آن ها را به شبکه های 
تروریستی و قاچاق جمهوری اسالمی ایران واریز می کنند. 
نقل و انتقاالت مالی قماربازی و شــرط بندی آنالین، تنها 

یکی از عملکردهای این شبکه است.

شبکه مبلغان

مراکز و موسسات شیعه در ایران و سراسر جهان این امکان 
را به جمهوری اسالمی ایران داده اند که شبکه ای از مبلغان 
را ســازمانده کند. از این مبلغان همیشه یک صدا بیرون 
می آید و آن هم ایده ها و سیاست های روحانیت حاکم است. 
اگر افراد بســیار انگشت شماری از روایت ها و گفتمان های 
موجود نظام انحراف پیدا کنند، بالفاصله از این شبکه بیرون 

گذارده و تنبیه می شوند.
چهار شبکه فوق کارکردهایی مکمل دارند: شبکه کارگزاران 
و دالالن، کارهای اجرایی حکومت را انجام می دهند، البته 
با هزینه باال، چون دیوانســاالری دولتی بی خاصیت است 
و صرفا نمایشــی از دولت در دوران امروز اســت تا مردم و 
دولت های خارجی، جمهوری اسالمی ایران را نظامی عادی 
تصور کنند. امروز اگر مجموعه دستگاه های رسمی دولتی 
تعطیل شوند، اتفاق خاصی در ایران نمی افتد. شبکه صرافان، 
همان وزارت اقتصاد و دارایی مافیای حکومتی است؛ بدون 
پرداخت و دریافت مالیات. فقط حســابداری می کند و به 
حساب هایی )شبکه مجرمان، مبلغان و دالالن( می ریزد که 
قرار است ریخته شود. شبکه اوباش و مجرمان، هسته اصلی 
دستگاه سرکوب، و شــبکه مبلغان استخوان بندی شبکه 
تبلیغات دولتی است که همه نظام های اقتدارگرا بدان ها نیاز 
دارند. قوه قضاییه و ارتش و نیروی انتظامی، زرورق هایی بر 
روی آشفتگی و ناامنی های جامعه هستند و صرفا مردم را 
سر کار گذاشته اند. بدون دو شبکه اول، شبکه های سوم و 

چهارم نمی توانند عملکرد موثر و موفقی داشته باشند.
هیچ یک از این چهار شــبکه، رســمی و دولتی نیســتند 
و بــه هیچ مقام و نهادی جز مقامــات باالی نظام )رهبر و 
بیت( پاسخگو نیستند و غیررسمی بودن این شبکه ها به 
آنها امکان مانور بســیار موثری بخشــیده است. اگر قاسم 
ســلیمانی می تواند در عرض 2۴ ساعت، 22 میلیون دالر 
در چمدان های رهبران حماس جای دهد، به علت چابک 
بودن اعضای این شــبکه و روابط آســان میان اجزای آن 
است. اعضای رده های مختلف این چهار شبکه تحت نظر 
اعضــای بیت کار می کنند و تا زمانی که پروژه ها را به طور 
کامل انجام می دهند، کار بدان ها ارجاع می شود. این شبکه 
خوشه ای است و اجزایش نیز پیوستگی ایدئولوژیک و قومی 
و قبیلــه ای ندارند، بلکه »پروژه محور« هســتند. برخی از 
پروژه ها، مثل پیشــبرد برنامه موشکی یا هسته ای، ممکن 
است چندین دهه به طول بینجامد و اجزای این شبکه در 
کنار بخش رسمی به فعالیت خود ادامه می دهند. مقاماتی 

که نتوانند با این شبکه ها کار کنند، کنار می روند.
با گذشــت عمــر جمهوری اســالمی ایران، بســیاری از 
کارکردهای حکومــت به تدریج از بخش رســمی کنده 
شــده و به این چهار شــبکه واگذار شده اســت. تا زمان 
ریاست جمهوری محمد خاتمی، هنوز این چهار شبکه به 
خدمات دهی به بیت و سپاه مشــغول بودند. اما در دوران 
احمدی نژاد و روحانی این شبکه بخش دولتی را نیز به زیر 
مهمیز خود آورده اســت. بدون این مهمیز، امکان نداشت 
حدود ۳۰ میلیارد دالر ارز ۴2۰۰ تومانی میان دالالن توزیع 
شود. بدون اعمال کنترل بر این شبکه از سوی دولت های 
غربی، تروریســم، گســترش طلبی، و توسعه و گسترش 
سالح های کشتار جمعی جمهوری اسالمی ایران قابل مهار 

و کنترل نخواهد بود.

ایران، آمریکا 
و توافق هسته ای

جو بایدن از آمادگی آمریکا برای بازگشت به برجام 
سخن گفته اســت. تیم بایدن می گوید برای رفع 
تحریم ها توپ در زمین ایران است. ایران می گوید 
پایبندی اش به تعهــدات برجامی منوط به رفع 
تحریم هاست. گام نخست را چه کسی بر خواهد 

داشت؟

خروج آمریکا از توافق هســته ای در ســال 2۰۱۸ و در 
پیش گرفتن سیاست گام به گام کاهش تعهدات برجامی 
از سوی ایران نجات توافق هسته ای را به چالشی بزرگ 
برای بازیگران سیاسی جهان تبدیل کرده است. سخن در 
ادبیات سیاسی عمدتا بر سر نجات توافق هسته ای سال 

2۰۱5 است و نه حفظ آن.
همین موضوع حکایــت از آن دارد که خروج ترامپ از 
توافق هســته ای و از سرگیری غنی ســازی اورانیوم با 
غلظتــی بیش از میزان پیش بینی شــده در برجام و به 
کارگیری سانتریفوژهای پیشرفته از سوی ایران، حفظ 
برجام را از موضوعیت انداخته و به نجات آن موضوعیت 

بخشیده است.
تغییر و تحوالت سیاســی در آمریکا و از جمله شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر، از جمله تغییری 
جدی در رویکرد آمریکا نسبت به توافق هسته ای را در 

پی داشته است.
پیــروزی جو بایدن و اظهارات او در مصاحبه با شــبکه 
خبری سی ان ان بر ســر آمادگی آمریکا به بازگشت به 
توافق گروه ۱+5 با ایران یکی از پیامدهای تغییر در نوک 

هرم قدرت سیاسی در آمریکا بوده است.
تیمی کــه بایدن برای سیاســت بین الملل دولت خود 
تشــکیل داده است نیز از جمله می تواند اراده آمریکا به 
بازگشت به توافق هسته ای را به نمایش بگذارد. احتمال 
گزینش رابرت مالی به عنوان نماینده بایدن در امور ایران 
و گزینه پیشنهادی او، آنتونی بلینکن برای هدایت وزارت 

امور خارجه را باید در این راستا تعبیر و تفسیر کرد.
بلینکن یکی از کســانی بود که در سال 2۰۱5 همراه با 
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در دولت اوباما، زمینه 

دست یابی به توافق هسته ای با ایران را مهیا کرده بود.
اما تحلیلگران مسائل بین المللی و بسیاری از چهره های 
ذیربط در سیاســت خارجی دولت جدید آمریکا بر این 
باورند که راه بازگشت آمریکا به توافق هسته ای چندان 
هموار نیســت و موانع بســیاری باید از سر راه برداشته 
شوند. به سخن دیگر می توان گفت که اراده بازگشت به 

برجام الزاما به معنای نجات توافق هسته ای نیست.
نگاهی به موانع و چالش هایی که می توانند بر بازگشت 
آمریکا به توافق هسته ای سایه بیاندازند و رفع تحریم ها 

را دشوار سازند.

توپ در زمین کیست؟

مجید تخت روانچی، ســفیر جمهوری اسالمی ایران در 
ســازمان ملل متحد رسما اعالم کرده است که توپ در 

زمین آمریکا است.
او روز دوشــنبه ششــم بهمن )25 ژانویه( مصاحبه ای 
داشته است با شبکه خبری آمریکایی ان بی سی. خبرنگار 
از تماس های نمایندگان جمهوری اسالمی و آمریکا پس 
از شروع رســمی کار دولت بایدن پرسیده است. سفیر 
ایران در سازمان ملل مدعی شده که ایران تا کنون هیچ 

تماسی با مقامات دولت آمریکا نداشته است.
خبرنگار ان بی سی از برنامه احتمالی ایران برای گفت وگو 
با ایاالت متحده آمریکا پرســیده است؛ پرسشی ناظر بر 
این موضوع که آیا ایران برنامه ای برای گفت وگو از طریق 
میانجیگری کشوری مثل ســوئیس دارد. پاسخ سفیر 
جمهوری اسالمی در سازمان ملل در این مورد نیز روشن 

است: »ما قصد نداریم که پا پیش بگذاریم.«
مجید تخت روانچــی در ادامه تاکید کرده که جمهوری 
اســالمی برای گفت وگو با آمریکا »عجلــه ای« ندارد. او 
می افزاید: توپ در زمین ایاالت متحده اســت. کامال به 
دولت جدید ]آمریکا[ بستگی دارد. بنابراین به محض آن 
که آنها به تعهدات خود عمل کنند، ایران نیز همان طور 

که بارها گفته است، 
ادامه در صفحه 1۸
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رایزنی دفتر »شورای خصوصی ملکه« با جاستین ترودو 
در مورد انتخاب فرماندار کل جدید

مداد- به گزارش سی.بی.سی، پس از 
اســتعفای ژولی پی یت، فرماندار کل 
کانادا به دلیل شکایت های کارکنان 
ریدو هال مبنی بــر آزار و اذیت های 
کالمــی وی در محیــط کار، ایــن 
هفته دفتر شورای خصوصی ملکه با 
نخست وزیر، جاستین ترودو در مورد 
انتخاب فرمانــدار کل جدید رایزنی 

می کند.
در پی گزارش و شــهادت شــانزده 
منبع مختلف نسبت به این که ژولی 
پی یت به طور مکــرر کارمندان خود 
را در محیــط کار تحقیــر و آن ها را 
به بی کفایتی متهــم کرده بود، دفتر 
شــورای خصوصی ملکه به تحقیق و 
تفحص مســتقل و بی طرفانه در این 
رابطه و مصاحبه با کارمندان سابق و 
فعلی مجموعه ریدو هال پرداخت. از 
سوی دیگر آسونتا دی لورنزو، دوست 
دیرینه و معاون ارشد پی یت نیز متهم 
به زورگویی به کارمندان و فریاد زدن 
بر سر آن ها بوده و به گفته کارمندان، 
بارها آن ها را تنبل و بی کفایت خوانده 

است.
تقریباً صد کارمند دولتی در جریان 
بازرســی در مورد طرز رفتار و فضای 
محــل کار در ریدو هــال، داوطلب 
مصاحبه شدند. طبق گزارش نهایی 
مشاوره کوینتت مشــخص شد که 
پی یت و معاون ارشد وی آسونتا دی 
لورنزو، مسئول ایجاد یک محیط کار 

سمی در ریدو هال هستند.
روز دوشــنبه پی یت یک نســخه از 
این گزارش نهایــی را دریافت کرده 
و روز سه شــنبه گفتگویی با منشی 
شــورای خصوصی ملکه داشته و روز 
چهارشنبه اســتعفای خود را تقدیم 
نخســت وزیر کــرد و در نهایت، روز 
پنج شنبه خبر استعفای وی علنی شد.

دومنیک لبالنک، رئیس شورای حریم 
خصوصی ملکه برای کانادا اعالم کرد 
که دولت فدرال قصد دارد طی چند 
هفته آینــده یک فرماندار کل جدید 
منصوب کند. در حال حاضر ریچارد 
واگنر، رئیس دادگاه عالی کانادا به طور 
موقت وظایف پی یت را برعهده گرفته 

است.
به گزارش سی.بی.سی ، اتهام تماس 
جســمی ناخواســته نیز به اتهامات 
مطرح شده علیه ژولی پی یت فرماندار 
کل سابق افزوده شده است. بر اساس 
اظهــارات منابع آگاه، شــاکیان در 
تحقیقات مستقل در مورد ادعاهای 
جو مســموم فضــای کار در »ریدو 

هال« ادعا کرده اند که آزارهای لفظی 
کارکنان فرماندار کل سابق در بعضی 
مواقع از قلمــرو توهین فراتر رفته و 
وی برای تحقیر آن ها اقدام به تماس 

فیزیکی می کرده است.
تماس های  ایــن  گفتــه می شــود 
فیزیکــی به اندازه ای ترســناک بوده 
که باعث می شــد برخی از کارمندان 
احســاس خطر کنند. گفتنی است 
حدود یک صد مقام رســمی با اخذ 
شــهادت افراد مطلع در این پرونده 
موافقت کرده اند هرچند نتایج گزارش 
تحقیقات پیشین منجر به استعفای 

خانم پی یت و دستیار وی شده بود.
بــه بــاور بســیاری از افــراد، این 
نگران کننده  و  جدی  نتیجه گیری ها 
اســت، قبالً وزیر امور بیــن دولتی، 
دومنیک لوبــالن این موارد را به طور 
علنی پذیرفته و متعهد شده بود که 
نتایج این گزارش هرچه سریع تر علنی 
شود. درنتیجه انتظار می رود گزارش 
فوق طی چند روز آینده منتشر شود.

الزم به توضیح اســت کــه پیش از 
انتشار این گزارش، ریدو هال و دفتر 
نخســت وزیر از اظهارنظــر در مورد 
ادعاهای تمــاس فیزیکی خودداری 

کردند.
از سوی دیگر احزاب مخالف نیز موج 
انتقادات جدیدی را علیه ترودو به راه 
انداخته و ادعا می کنند وی در مورد 
چگونگی انتخاب ژولی پی یت به عنوان 
فرماندار کل، به خوبی عمل نکرده است. 
پس از اســتعفای پی یت، جاستین 
ترودو قول داد ازاین پس روند ارزیابی 
ســوابق افرادی که مســئولیت های 
این چنینی به آن ها ســپرده می شود 

با دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.
ترودو اکنــون با انتقادهــای مجدد 

ژولی پی یت باوجود استعفا، واجد شرایط حقوق بازنشستگی سالیانه ۱۵۰ هزار دالری است

نسبت به انتخاب پی یت مواجه شده 
است و احزاب مخالف معتقدند که وی 
تحت تأثیر موقعیت مشهور فضانوردی 
پی یت، قرارگرفتــه و وی را انتخاب 
کرد. به اعتقاد آن ها، دفتر ترودو پیش 
از انتصاب پی یت، سوابق کاری وی را 
به درستی بررســی نکرده درحالی که 
پی یت در سال 2۰۱6 پس از شکایت  
نســبت به رفتارش بــا کارمندان، با 
محکوم شــدن به جریمه 2۰۰ هزار 
دالری، از مرکز علوم مونترال استعفا 
داد. در ســال 2۰۱۷ نیــز پس از دو 
تحقیق داخلی در مورد رفتار پی یت 
با کارکنانش، ازجمله آزار و شکنجه 
کالمی، کمیته المپیک کانادا را ترک 
کرد. در ضمن ســی بی ســی نیوز 
گزارشی از شــکایت از رفتار پی یت 
را در محــل کار خــود که مربوط به 
سالهای حضور وی در آژانس فضایی 
کانادا در دهــه ۱۹۹۰ و اوایل 2۰۰۰ 
می شود، را تهیه کرده است. برخی از 
کسانی که در آنجا با پی یت همکاری 
می کردند، اعــالم کردند تا زمانی که 
پی یت بــه خاطر رفتار نامناســب و 
تحقیرآمیــزش، از آن ها عذرخواهی 
نکند، تمایلی بــرای برقراری ارتباط 

مجدد با وی ندارند.
خصوصی  شــورای  دفتر  سخنگوی 
ملکه در بیانیه ای تأثیری که وضعیت 
بهداشت محیط کار بر همه کارکنان 
دفتر فرماندار کل گذاشــته است را 
تأیید کرده و از ســوی کل مجموعه 
متعهد به بازسازی این وضعیت شده 

است.
به گزارش نشنال پست، ژولی پی یت 
باوجود ترک زودهنگام مسئولیت خود 
به دلیل رســوایی در محل کار، هنوز 
واجد شــرایط مزایایی مانند حقوق 
بازنشستگی سالیانه ۱۴۹ هزار و ۴۸۴ 

دالر است. سنوات مادام العمر در قوانین 
مرتبط با فرماندار کل تعیین شده است 
و برای هرکســی که به این منصب 
منصوب می شــود، صرف نظر از نحوه 
ترک شغل، اعمال خواهد شد. در این 
قانون آمده است که حق سنوات قابل 
پرداخت تحت این بخش از روزی که 
داوطلب مســئولیت اداره فرمانداری 
کلی را متوقف می کند آغازشــده و 
پس ازآن در کل زندگی تا پایان عمر 
ادامــه پیدا خواهد کرد. عالوه بر این، 
فرمانداران کل ســابق، حق داشتن 
یک برنامه مخارج مادام العمر را دارند 
که به آن ها امکان دسترسی حداکثر 
2۰6 هزار دالر در سال از بودجه دفتر 
دبیر فرماندار کل را می دهد. این افراد 
موظف به افشــای جزئیات هزینه ها 
نیستند و مشمول قوانین دسترسی 

فدرال به اطالعات نمی شوند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در 
این رابطه اعالم کرد این کشور قوانین 
و مقررات و فرایندها و رویه های کاماًل 
مشخصی را دارد که باید در این موارد 
از قبیل ســنوات فرماندار کل، اجرا 
شود. این فرایندها دنبال خواهند شد 
اما بدیهی اســت که ما همیشه آزاد 
هستیم که در مورد تغییراتی که باید 
برای حرکت به جلو ایجاد شوند، بحث 

کنیم.
این برنامه در سال ۱۹۷۹ با این توجیه 
که فرماندارکل های سابق پس از ترک 
مقام خــود، همچنان وظایف مربوط 
به نقش خود را انجام می دهند مانند 
حضور در مراســم و انجام سخنرانی، 
ایجاد شــد. در ضمــن دولت فدرال 
کمک های مالی چند میلیون دالری 
به فرمانداران کل سابق اعطا می کند تا 
پس از ترک دفتر، بنیاد خیریه خود را 

تأسیس کنند.

با وجود تأخیر هفته گذشته 
ترودو :برنامه واکسیناسیون مطابق برنامه 

پیش خواهد رفت
مــداد- همه گیری کوید-۱۹ در کانــادا و جهان ادامــه دارد. درحالی که ورود 
محموله های تازه واکسن های فایزر به دلیل محدودیت تولید این واکسن برای 
چندین روز به تأخیر افتاده است و برخی از استان های کانادا برای افزایش تعداد 
افرادی که به طور نســبی دارای ایمنی شده اند، به جای تزریق ُدز دوم، تصمیم 
گرفته اند سهمیه ُدز دوم را به سایر افراد تزریق کرده و بخش دوم واکسیناسیون 
را به تأخیر بیندازند. در همین حال نگرانی ها از سویه تازه ویروس که احتمال 

می رود روند انتقال بیشتر و آسیب باالتری داشته باشد افزایش یافته است.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اما روز سه شنبه در توییتی اعالم کرد که با مدیر 
شرکت فایزر تلفنی گفتگو کرده است و این شرکت متعهد شده است تحویل 
واکســن را پس از تأخیر رخ داده مطابق برنامه زمان بندی پیشــین ادامه دهد. 
نخست وزیر در این توییت به مردم اطمینان داده است که برنامه واکسیناسیون 
با وجود تأخیر هفته گذشته مطابق برنامه پیش می رود و همه شهروندان کانادا 
که مایل به دریافت واکسن باشند می توانند تا پایان سپتامبر آن را دریافت کنند.
تصمیــم برای تأخیر در تزریق ُدز دوم واکســن کوید با هــدف افزایش تعداد 
تزریق های دز اول به تعداد بیشــتری از افراد در معرض خطر بیشتر اختصاص 
داده اســت. این تصمیم در مجامع علمی با بحث های جدی و نظرات مختلفی 

مواجه است.

متوسط نرخ تورم کانادا، 
به پایین ترین تورم ثبت شده 

در طی سه ماه اخیر رسید

ایرانیان کانادا- متوسط نرخ تورم کانادا 
در ماه دســامبر با ۰.۳ درصد کاهش 
نســبت به ماه قبل بــه ۰.۷ درصد 
رســید که این نرخ تورم، ۰.۱ درصد 
کم تر از نرخ قبلی برآورد شده توسط 
کارشناسان و پایین ترین تورم ثبت 
شده در این کشور طی سه ماه اخیر 

محسوب می شود.  
در بین بخش های مختلف،  بیشترین 
تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی 
با ۱.۱ درصد بوده اســت.  تورم آب و 
برق نیز ۱.۰ درصــد و مراقبت های 
درمانی با ۰.۹  درصــد اندازه گرفته 
شده اســت.  از سوی دیگر کمترین 
تورم مربوط بــه بخش حمل و نقل 
با منفــی ۱۴.5 درصــد و فرهنگ و 
آموزش با منفی ۱.6 درصد بوده است.   
بانک مرکزی کانادا تا پیش از بحران 
کرونــا بر خالف همتــای آمریکایی 
خود تاکنون توانســته بود نرخ تورم 
را در محــدوده دو درصدی باقی نگه 
دارد و این مســاله به ثبات نرخ بهره 
نیز کمک کــرده بود. با این حال این 
بانک اعالم کرده است که تحت تاثیر 

شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت، نرخ 
تورم این کشــور احتماال در محدوده 
صفر درصدی نوسان پیدا خواهد کرد 
و انتظار می رود که دست کم در طول 
سه ماهه نخست سال شاهد تداوم این 
وضعیت باشیم. انتظار می رود به زودی 
مخارج مصرف کنندگان افزایش پیدا 
کند هر چند تا بازگشــت مخارج به 
ســطوح پیش از کرونا مدت ها زمان 

الزم است. 
طبــق اعالم مرکز آمار کانــادا، تورم 
ماهانه در ماه دســامبر با ۰.۱ درصد 
افزایش نســبت به ماه قبــل به ۰.۳ 
درصد رسیده اســت. هسته تورمی 
نیز که تغییرات قیمتی انرژی و مواد 
غذایی را به دلیل نوسانات باالی آن ها 
در نظــر نمی گیرد تا پایان این ماه با 
۰.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل 

خود به ۱.۰ درصد رسیده است.
در بــازه زمانــی ۱۹۱5 تــا 2۰2۰، 
باالترین تورم ماهانه ثبت شــده در 
کانادا 2۱.6 درصــد و کمترین تورم 
ثبت شده نیز منفی ۱۷.۸ درصد بوده 

است.
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

نخستین تماس تلفنی رسمی بایدن و ترودو

مــداد- به گزارش نشــنال پســت 
نخســت وزیر جاســتین ترودو، روز 
سه شــنبه اعالم کرد: کانادا به دنبال 
معافیت از مقررات جدید ایاالت متحده 
مبنی بر الزام خرید کاالهای تولیدشده 
در آمریکا توســط دولت این کشور 
است، زیرا گروه های تجاری متعددی 
در کانادا از تأثیر احتمالی این تصمیم 

ابراز نگرانی کردند.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز 
دوشــنبه قول داد که از قدرت خرید 
واشنگتن برای تقویت تولید داخلی و 
محصوالت  تأمین کننده های  کنترل 
خارجی اســتفاده کند. این تصمیم 
می توانــد با توجه به ارتباط بســیار 
نزدیک و درهم تنیــده اقتصادی دو 

کشور، به کانادا آسیب برساند.
تــرودو در پاســخ به این ســؤال که 
آیــا هنگام رونمایــی از برنامه خرید 
آمریکایی توســط دولــت آمریکا به 
دنبال معافیت خواهد بود یا خیر، به 
خبرنگاران گفت: ما تالش می کنیم از 

منافع کانادا دفاع کنیم.
یــک مقام دولتی نیــز در این رابطه 
گفت، مقامــات کانادایــی در حال 
مذاکره با همتایــان آمریکایی خود 
هســتند تا در مورد اهمیت تجارت 
دوطرفه برای ایاالت متحده و کانادا و 
مشترک  تأمین  زنجیره های  ماهیت 

بحث کنند.
بســیاری از شــرکت های آمریکایی 
که  دارند  کانادایــی  تأمین کنندگان 
بسته به شــدت اعمال قوانین جدید 
خطر از دست رفتن تجارت، آن ها را 
تهدید می کند. پیش ازاین و طی برنامه 
مشابهی که باراک اوباما، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا پس از بحران مالی 
سال 2۰۰۸ راه اندازی کرده بود، کانادا 
پس از ماه ها گفتگو، توانست برخی از 

معافیت ها را کسب کند.
بر اساس بیانیه اتاوا، مارک گارنو وزیر 
خارجه کانادا روز سه شنبه با آنتونی 
بلینکن وزیر امور خارجه ایاالت متحده 
مذاکــرات تلفنی داشــته و گارنو در 
ایــن تماس بــر اهمیــت همکاری 
در مناطقــی مانند مدیریــت مرز، 
واکسن ها، تجهیزات حفاظت شخصی 
و زنجیره های تأمین بدون وقفه تأکید 
کرد. وی همچنین خواســتار تداوم 
رشــد اقتصادی دو کشــور از طریق 
ایجاد اشتغال در دو طرف مرزها شد.

از ســوی دیگــر دنیــس داربــی، 
مدیــر اجرایــی تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان کانادایی، در این رابطه 
اظهار نگرانی کرده چرا که این قانون 
جدید می تواند بر شرایط شرکت های 
کانادایــی کــه در ایاالت متحده کار 

می کنند تأثیر بگذارد.

کریســتیا فریلند، وزیر امور خارجه 
کانــادا اعالم کــرد: از رئیس جمهور 
آمریــکا که طــرح خرید محصوالت 
آمریکایی را به منظــور  اطمینان از 
سود شرکت های داخلی از هزینه های 

فدرال پیشنهاد داد، ناامید شدیم.
فریلند به خبرنگاران گفت: در صورت  
گفت وگو و مذاکره بــا دولت بایدن، 
مسئله تجارت آزاد در دستور کار اتاوا 
خواهد بود چرا که این دو همســایه 

دارای اقتصاد کامال تلفیقی هستند. 
جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده 
و جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا 
روز جمعه اولین تماس رسمی خود 
را به عنوان رهبران دو کشــور برقرار 

ساختند.
جاســتین ترودو اعالم کرد که دولت 
جو بایدن با کانادا اشــتراکات زیادی 
دارد و به همین دلیــل وی از مردم 
خواسته است در مورد خط لوله کی 
استون منتظر تصمیم رئیس جمهور 

جدید آمریکا باشند.
تــرودو ضمن تأکید بــر این موضوع 
کــه طی دوره زمامــداری بایدن، دو 
کشــور از ظرفیت های زیــادی برای 
مشارکت برخوردار هستند، افزود: این 
موضوع به ویژه هنگامی که صحبت از 
یک دیدگاه مشــترک برای مقابله با 
تغییرات آب و هوایی و تقویت و رشد 

هم زمان اقتصاد باشد، دیده می شود.
ترودو طــی یک مصاحبه مطبوعاتی 
در این رابطــه اعالم کرد که طبیعتاً 
همواره همسویی کاملی بین رهبران 
دو کشــور وجود نخواهد داشت. در 
شــرایطی که امروز دو کشور بسیار 
هماهنگ تر هستند، فکر می کنم باید 

اذعان آژانس بهداشت عمومی کانادا
 به کمبود تخصص علمی 

برای مقابله با همه گیری کرونا
مــداد- به گزارش گلونــب اند میل، 
آژانس بهداشــت عمومــی کانادا در 
اسناد تازه منتشرشده فدرال، کمبود 
تخصص علمی برای مقابله با بیماری 
همه گیر کرونا را تأیید کرده اســت و 
اعالم کرد با بدتر شدن شرایط تالش 

می کند تا آن را رفع کند.
به گفته پزشکان و اپیدمیولوژیست ها، 
این آژانس توســط کارمندان دولت 
و بدون ســابقه بهداشــت عمومی 
ایجادشــده است. بررســی ها نشان 
آژانس  اپیدمیولوژیست های  می دهد 
در اوایل همه گیری کرونا، گزارش های 
فوری مربــوط به ویروس را ارائه داده 
بودند اما ظاهــراً کارمندان دولت که 
فاقد این علم بودند، اطالعات را پیش 
از انتشــار این گزارش ها حذف کرده 
یا توسط مســئوالن بخش مدیریت 

نادیده گرفته می شد.
در این گزارش ها مشخص شده است 
که آژانس بهداشت عمومی از وسعت 
و عمــق منابــع انســانی الزم برای 
پشــتیبانی از واکنش های اضطراری 
با وســعت، پیچیدگی یا مدت زمان 

کرونا  طوالنی همچون همه گیــری 
برخوردار نیست.

طی دهه گذشــته کارمندان آژانس 
بهداشــت عمومــی از بخش هایــی 
مانند هیئت خزانــه داری و خدمات 
پزشکان  درحالی که  پرشــده  مرزی 
و اپیدمیولوژیســت ها بــا ناامیــدی 
ازآنجا خارج شــدند. در حال حاضر 
این آژانس به متخصصین بهداشــت 
اپیدمیولوژیست ها،  ازجمله  عمومی، 
روانشناسان، دانشمندان علوم رفتاری 
و پزشکان در سطوح ارشد نیاز مبرم 

دارد.
در ضمــن این آژانس در ســال های 
اخیر اعزام دانشــمندان به جلسات 
مهــم بین المللی درزمینــه آمادگی 
در برابر همه گیــری را متوقف کرده 
و کارمندان ارشــد دولتــی را بدون 
آموزش اپیدمیولوژیک انتخاب کرده 
اســت. نقایص ساختاری سال هاست 
کــه گریبان گیــر آژانس بهداشــت 
عمومی کاناداســت و تنها کسی که 
می تواند تغییرات الزم را ایجاد کند، 

رئیس آژانس است.

کانادا در تالش برای کسب معافیت از
 مقررات خرید اجناس آمریکایی توسط بایدن

در مــورد ارزش ها و اولویت ها به طور 
جدی تری عمل کرده و اقداماتمان را 
به نوعی پیش ببریم که برای ساخت 
آینده به همه فرصت داده شــود. من 
مشــتاقانه منتظر همکاری با بایدن 

هستم.
اعالم  همچنین  کانادا  نخســت وزیر 
کرد تصمیــم جو بایــدن مبنی بر 
جلوگیری از پروژه توســعه خط لوله 
کی اســتون، به معنای پایان روابط 
کانــادا و ایاالت متحده نیســت زیرا 
فهرست تماس های بایدن این موضوع 
را نشــان نمی دهــد و اولین تماس 
تلفنی رئیس جمهور جدید آمریکا در 
بین ۴6 رئیس جمهور و رهبر خارجی 
با نخست وزیر ترودو انجام شده است.

ترودو از ابتکارات دیگر بایدن ازجمله 
بازگشت به توافق نامه پاریس، توقف 
در حفاری نفت و گاز قطب شــمال 
و لغو ممنوعیت ورود به این کشــور 
برای اتباع برخی از کشورهای عمدتاً 
مســلمان، تجلیل کرده و اعالم کرد: 
در حقیقت، هیچ کس در دولت لیبرال 
فکر نمی کند که این تصمیم می تواند 
مذاکرات در مورد ســایر اولویت های 
مهم کانادا و ایاالت متحده مانند اخذ 
معافیت از مقررات خرید آمریکایی را 
که آقای بایدن وعده داده است، مختل 

کند.
الزم به توضیح اســت که پروژه کی 
 Keystone اســتون بانــام کامــل
XL، برای اولین بار در ســال 2۰۰۸ 
ارائه شده و طی سال های گذشته بارها 
باسیاســت های متفاوت کاخ سفید 
مواجه شده اســت. این پروژه در دو 
دوره ریاســت جمهوری باراک اوباما 
متوقف  و سپس توسط ترامپ دوباره 

احیا شد.
در ضمن شرایط سیاسی اخیر و تقارن 
آن با روی کار آمدن بایدن و گفتگوی 
تلفنی وی بــا تــرودو، واکنش های 
متعددی را در پی داشته و برای نمونه 
گری کلمنت کاریکاتوریست مشهور 
در جدیدتریــن اثر خود که نشــنال 
پست در حساب رسمی خود در توئیتر 
منتشر کرد، ترودو را در حالتی لم داده 
روی صندلی نشــان می دهد که در 
حال گفتگو با بایدن است و می گوید: 
»حال من خوبه… ترامپ رفته، پروژه 
کی استون متوقف شده، فرماندار کل 
اســتعفا داده و من این آخر هفته رو 
دارم کیــف می کنم. حــال خودت 

چطوره جو؟«

تسهیالت جدید دولت فدرال
 برای کسب وکارهای آسیب دیده بر اثر پاندمی

دولت فــدرال تدبیــر جدیدی برای 
حمایت از کسب وکارهایی که درآمد 
آن ها به علت پیامدهای بحران کرونا 
از بین رفته یا کاهش یافته است، به 
اجرا می گذارد. این خبر را خانم ماری 
ان جی وزیر مسئول کسب وکارهای 
کوچک، ارتقای صــادرات و تجارت 
بین المللی کانادا بعد از ظهر سه شنبه 

26 ژانویه اعالم کرد.
مــاری ان جــی Mary Ng اجرای 
برنامه اعتباری حمایت از بخش های 

اقتصادی کرونازده را بر عهده دارد
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ماری ان جی در کنفرانسی مطبوعاتی 
اعالم کرد برخی کســب وکارها مثل 
رستوران ها، ســینماها یا هتل ها که 
فعالیت و درآمدشــان به شدت بر اثر 
پاندمی کرونا کاهش یافته است، برای 
سر و سامان بخشــیدن به شرایط و 
از ســرگیری فعالیت خود می توانند 
از حمایت های جدیــد دولت فدرال 

برخوردار شوند.
برنامه اعتباری حمایت از بخش های 
آسیب دیده بر اثر کرونا که با مشارکت 
موسســات مالی مهم کشور به اجرا 
گذاشــت می شــود، این امکان را به 

دولت فدرال خواهــد داد تا وام هایی 
بیــن 25 هزار تا یــک میلیون دالر 
به شــرکت های فعال در بخش های 
حساس مثل فرهنگ و هنر، اقامت و 
تفریحات اختصاص دهد. در چارچوب 
ایــن برنامه حمایتی، شــرکت های 
بزرگتر مثل رستوران های زنجیره ای 
می توانند وام هایــی تا 6.25 میلیون 

دالر بگیرند.
نرخ سود ســاالنه این وام ها ۴ درصد 
تعییــن شــده و حداکثــر مهلــت 
بازپرداخت آن ها نیز ده سال خواهد 

بود.
شرکت ها برای برخورداری از این وام ها 
باید برخی شروط و معیارها را رعایت 
کنند. شرکت های متقاضی باید پیشتر 
درخواست استفاده از برنامه »کمک 
هزینه اضطــراری درآمد« یا »کمک 
هزینه اجاره بها« را داده و حداقل به 
مدت سه ماه از این کمک ها استفاده 
کرده باشند. عالوه بر این، آن ها باید 
ثابت کنند که درآمدشان در یک دوره 
ســه ماهه حداقل 5۰ درصد کاهش 

یافته است.
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ممنوعیت سفر کانادایی ها به خارج از کشور ناقض قانون اساسی است اما امکان »محدود کردن« آن وجود دارد

مــداد- به گزارش سی.بی.ســی، در 
طــول دو هفته گذشــته ۱۴۳ پرواز 
بین المللی با موارد تأییدشده مسافران 
مبتالبه کرونا روبه رو شده است و به 
همین دلیل کریستیا فری لند معاون 
نخست وزیر می گوید دولت فدرال در 
حال بررســی اعمال محدودیت های 
بیشتر برای ســفرهای بین المللی به 

مقصد کانادا است.
وی طی مصاحبه ای اعالم کرد که ما 
می دانیــم افزایش موارد ابتال به این 
ویروس در جهان مواجه هستیم و به 
همین دلیل باید مطمئن شــویم که 

مرزهای ما امن هستند.
این اظهارات یک روز پس ازآن صورت 
می گیرد که مــارک گارنو، وزیر امور 
خارجــه گفت که اســتناد به قانون 
اضطراری فدرال برای محدود کردن 
ســفر را رد نمی کند. نخســت وزیر 
جاستین ترودو نیز طی هفته گذشته 
گفت که امکان اعمال محدودیت های 
شدیدتر مسافرتی وجود دارد هرچند 
وی اقدامات موجود را نیز مؤثر دانست.

فری لنــد پیش ازاین گفتــه بود که 
یکی از گزینه هــای موجود در رابطه 
با قرنطینه، اقامــت اجباری در هتل 
برای مســافران هوایی اســت که از 

سفرهای غیرضروری خارج از کشور 
برمی گردند.

در حــال حاضــر دولت فــدرال از 
همه مســافران ورودی پنج سال به 
بــاال می خواهد که نتیجــه آزمایش 
کووید۱۹ منفی را کــه کمتر از ۷2 
ساعت پیش از سوارشدن انجام شده 
است، ارائه دهند. آن ها همچنین باید 
پس از ورود بــه مدت دو هفته خود 
را قرنطینه کنند. این قرنطینه اجباری 
توســط مأموران بهداشــت عمومی 
اعمال می شود که به طور روزانه با این 
مسافران تماس گرفته و آن ها را تحت 

کنترل دارند.
مســافران بین المللی که شــهروند 
کانادا یا دارای اقامت دائم نیســتند 
در حــال حاضر از ورود به کانادا منع 
شــده اند، اگرچه لیست معافیت های 
طوالنی شــامل کارگــران ضروری، 
کارگران فصلی، مراقبان و دانشجویان 

بین المللی است.
وزیر امــور خارجه کانادا، مارک گارنو 
اعالم کرد، ازآنجاکه مناطقی از کشور 
همچنــان دارای نرخ باالی ابتالی به 
کووید۱۹ هستند، دولت فدرال  قانون 
اضطراری محدود کردن ســفر را رد 

نمی کند.

بررسی اعمال محدودیت های بیشتر برای سفرهای خارجی
 توسط دولت فدرال

قانون شــرایط اضطراری در صورت 
لزوم بــرای حفاظت از ســالمتی یا 
ایمنی شــهروندان، به دولت قدرت 
تنظیم یا ممنوعیت ســفر از مبدا یا 
به مقصد داخل هر منطقه مشخص 

را می دهد.
روز جمعه، نخســت وزیر جاســتین 
ترودو از کانادایی ها خواست تا در همه 
برنامه های ســفر به داخل و خارج از 
مرزهای کانادا، به ویژه با نزدیک شدن 
به تعطیالت مــاه مارس، تجدیدنظر 
کنند. وی اعــالم کرد یک گفتگوی 
طوالنی در مورد محدود کردن بیشتر 
ســفر و حفظ امنیــت کانادایی ها با 
نخست وزیران داشــته و روی انجام 
اقدامات جدید در این رابطه تبادل نظر 

کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه نباید هیچ کس 
برای تعطیالت به خارج از کشور برود 
و اگر در این زمینه برنامه ریزی کرده 
نیز باید آن را لغو کند، بر لزوم برنامه 
ریزی نکــردن برای ســفر به خارج 
از کانادا در بهــار تاکید کرد و اظهار 
داشــت: »ما نیز می توانیــم اقدامات 
جدیدی را انجام دهیم که بازگشــت 
شما به کانادا در هر لحظه به طور قابل 

توجهی مختل شود«.
وی با بیان این مطلب گفت: »شواهد 
نشــان می دهد برخی از انواع جدید 
کووید۱۹ مســری تر و کشــنده تر 
هستند و مســافران خارجی ممکن 
است برای بازگشــت به کشور دچار 
مشکل شده و تا مدت ها حتی امکان 

سفرشان به کشور میسر نباشد«.
تــرودو با تاکیــد بر لــزوم اجتناب 
کانادایی ها از هرگونه سفر غیرضروری 
در داخل کشــور بیان کرد: »پس از 
مدت هــا مقاومت در برابــر اقدامات 
سختگیرانه و کم شدن تاثیر سفرهای 
بیــن المللی در همه گیــری کانادا، 
دولت اواخر دســامبر شرایط جدید 
تست را برای مسافران ورودی خارجی 

اعالم کرد«.
وی افزود: »این قوانین ســفر را کند 
کرده اســت، اما در دو هفته گذشته 
چندین گــزارش از مشــاهده موارد 
جدید بیماری در بسیاری از پروازهای 
ورودی از جمله از لندن، آمســتردام، 
لــس آنجلــس، کانکــون، مکزیک، 
خلیج مونتگــو، جامائیــکا، پورتو و 
پالتا در جمهوری دومنیکن دریافت 
شــده اســت. این پروازها تمامشان 
در وب ســایت دولت ذکر شده اند و 
به مسافرانشــان هشدار می دهند که 
ممکن اســت در معرض بیماری قرار 

گرفته باشند«.

ترودو مشخص نکرد که اقدامات بعدی 
دولت چه خواهد بود اما بیل بلر وزیر 
ایمنی عمومی گفت تمام احتماالت 
از جمله قرنطینه های اجباری هتل و 
ممنوعیت سفر کامل نیز طی روزهای 

آینده وجود دارد.
طبق گفته گارینو، بحث روی اقدامات 
جدید ادامه داشــته و هنــوز زمان 
مشخصی برای ارائه اطالعات در رابطه 

با این موضوع وجود ندارد.
مارک گارینو، وزیر امور خارجه اعالم 
کرد که تســت کرونــا در مرزهای 
زمینی کشور به ویژه مرز زمینی کانادا 
و ایاالت متحده نیز در نظر گرفته شده 
است. وی همچنین تأکید کرد که اگر 
آزمایش های سریع کرونا مورداستفاده 
قرار گیرد، از چالــش ترافیک انجام 
تست در مرزها کاسته می شود. الزم 
به تذکر است که مرز کانادا و آمریکا تا 
2۱ فوریه برای سفرهای غیرضروری 

بسته است.
نخست وزیر فرانسوا لگو این هفته بار 
دیگر تکرار کرد که دولت وی معتقد 
است تعطیالت کبک در بهار 2۰2۰ 
بود که موجب شــد تا ویروس به این 
منطقه وارد شود و اجازه داد تا در این 
اســتان زودتر و بیشتر از دیگر نقاط 

کانادا گسترش یابد.
کارشناسان حقوقی می گویند ممنوع 
کردن ســفر غیرضــروری به معنی 
نقض حقوق حرکت کردن است که 
در منشور حقوق و آزادی ها تضمین 
شده است. بر مبنای این حق تاکید 
شده: »هر شهروند کانادایی حق ورود، 

ماندن و ترک کانادا را دارد«. 
سوالی که کارشناسان مطرح می کنند 
این اســت کــه آیا ایــن ممنوعیت 
می تواند قابل توجیه باشــد؟ یوهان 
پوآیریــر، اســتاد حقوق دانشــگاه 
مک گیل به تازگــی در مصاحبه ای 
گفت: »قانون اساســی کامال شفاف 
می گوید کانادایی ها حق ورود و خروج 
از کانــادا را دارند«. اما وی همچنین 
یادآوری کرد که مانند ســایر حقوق، 
این حق هم می تواند محدود شــود؛ 
در صورتی که این محدودیت موجه، 

منطقی و متناسب باشد.
وی همچنین گفت با توجه به پاندمی، 
دادگاه ها می توانند دولت را به انعطاف 
پذیری بیشتری در این زمینه وادارند. 
وی افزود: »این ها مواردی نیست که 
دادگاه ها به شــدت از دولت مطالبه 
کنند، اما دولت هنوز مجبور به توجیه 
آن است، زیرا شکی نست که این امر 

نقض کننده حقوق است«. 

ساخت کیت تست جدید
 تشخیص سریع کرونا در کانادا

تست غربالگری سریع کووید۱۹ که 
توسط یک شــرکت اتاوایی طراحی 
و ساخته شده اســت و کمتر از یک 
ســاعت نتیجه آن مشخص می شود، 
روز شــنبه 2۳ ژانویه به تایید وزارت 
بهداشــت کانادا رسید. این موفقیت 
می تواند روند غربالگری کووید۱۹ را 
به ویژه در مناطق دورافتاده تسهیل 

و تسریع کند.
به گــزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
 Spartan شــرکت  مونتــرال،  دو 
Biosciences مســتقر در اتــاوا از 
همان اولین روزهای پاندمی تحقیقات 
خود را برای ســاخت تســت سریع 
اســپارتان کووید۱۹ آغاز کرد و روز 
شنبه با انتشــار بیانیه ای در وبسایت 
خود از چراغ ســبز وزارت بهداشت 

کانادا به این محصول خبر داد.
در این بیانیه آمده اســت مهر تایید 
وزارت بهداشــت بر تســت ســریع 
اســپارتان کوویــد۱۹ می تواند راه را 
برای تولید انبوه این تست های مکعبی 
شکل و ایجاد 25۰ شغل مستقیم یا 
غیرمستقیم در سرتاسر کشور باز کند.

Spartan Biosciences در بیانیــه 
خود افزود تســت سریع این شرکت 
می تواند در مناطق دورافتاده، مراکز 
اماکنی که دسترســی  صنعتــی و 
محدود بــه آزمایشــگاه ها دارند، به 

کار گرفته شــود و بــه این ترتیب از 
فشارهای ســنگین موجود بر مراکز 

بهداشتی و درمانی بکاهد.
شرکت اتاوایی تست سریع اسپارتان 
کووید۱۹ را با حمایت دولت انتاریو و 
دولت فدرال ســاخته و موسسه قلب 
دانشگاه اتاوا نیز آزمایشات آن را انجام 

داده است.
دکتر درک سو Derek So متخصص 
قلب  قلبی موسســه  بیماری هــای 
دانشــگاه اتــاوا اعالم کرد: »تســت 
سریع اسپارتان کووید۱۹ این امکان 
را بــه تیم های درمانــی خواهد داد 
تا در زمینه درمان با ســرعت، دقت 
و اطمینان بیشــتری تصمیم گیری 

کنند.«
گفته می شود تحویل تست های سریع 
اسپارتان کووید۱۹ به دولت فدرال و 

استان ها آغاز شده است.

شروع آزمایش بالینی واکسن کانادایی 
کووید-۱۹

متهم شدن زوج ونکووری
 برای پرواز به یوکان و دریافت واکسن

 Great Canadian Gaming Corporation ایرونیا- رادنی بیکر مدیر پیشین
به همراه همسرش اکاترینا بیکر روز ۱۹ ژانویه وارد شهر وایت هورس شدند 
و بجای اینکه ۱۴ روز در قرنطینه باشــند ، با یک هواپیمای چارتر به شــهر 
بیور کریک رفتند و آنجا واکســن زدند. این شهر ۱۰۰ نفری در فاصله ۴5۰ 
کیلومتری وایت هورس و در مرز االســکا قراردارد. آن ها به دروغ ادعا کردند 
کارگر یک متل در یوکان هستند و توانسند در این کلینیک سیار واکسن بزنند.  
این در حالی است که کامیونیتی هایی که در مناطق صعب العبور و دور افتاده 
یوکان قرار دارند ، در اولویت استفاده از واکسن هستند و نبود امکانات درمانی 

و بیمارستان برای آنها می تواند منجر به تلفات انسانی شود.
جان اســتریکر، وزیر خدمات اجتماعی یوکان گفــت: ما از این موضوع واقعا 
ناراحت شدیم.  وی گفت: »واقعا ناامید شده ایم که این دو کانادایی به یوکان 
آمده اند در حالی که ما تالش داریم جوامع خودمان را امن نگه داریم و آنها به 
یکی از جوامع کوچکتر ما رفتند و آن جامعه را در معرض خطر قرار دادند«. 
وی گفت: این زن و مرد با ورود به این منطقه فرم های قرنطینه را پر کردند، 

اما از انجام آن خودداری کردند.
این دو در فرودگاه وایت هورس وقتی قصد بازگشــت داشتند، توقیف و متهم 
شــدند. این زوج اکنون تحت قانون اقدامات اضطــراری مدنی یوکان متهم 
شــده اند. اتهام آنها با حداکثر 5۰۰ دالر جریمه نقدی و تا شــش ماه زندان 
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شــرکت تحقیقــات پزشــکی Providence Therapeutics اولین مرحله از 
آزمایشات بالینی واکسن کووید۱۹ خود PTX-COVID19-B را بر روی انسان 
آغاز کرد. به گفته مسئوالن این شــرکت، نتایج اولیه این آزمایشات ماه آینده 

مشخص خواهد شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، این واکسن که نخستین مرحله تحقیقاتی 
آن بهار گذشته شرع شد، اولین واکسن کووید۱۹ است که صفر تا صد تحقیق، 
طراحی و ســاخت آن در کانادا انجام شــده و اکنون به مرحله آزمایش بالینی 
رسیده است. شرکت کبکی مدیکاگو نیز ژوئیه گذشته آزمایشات بالینی واکسن 
کووید۱۹ خود را شــروع کرد اما بخش قابل توجهی از دوزهای این واکسن در 

کارولینای شمالی ساخته خواهد شد.
یک واکسن دیگر کانادایی نیز امیدوارکننده ظاهر شده است. این واکسن متعلق 
به شرکت Precision NanoSystems Incorporated مستقر در ونکوور است 
با این حال مسئوالن این شرکت اخیرا اعالم کردند که این واکسن تا رسیدن به 

مرحله آزمایشات کلینیکی راه درازی در پیش دارد.
براد سورنســن مدیر عامل شــرکت Providence Therapeutics اعالم کرد 
آزمایشات بالینی این واکسن در یک کلینیک مورد تایید وزارت بهداشت کانادا 
در تورنتو صورت خواهد گرفت. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تولید انبوه 

این واکسن ژانویه 2۰2۰ شروع خواهد شد.
سورنســن تاکید کرد: »کانادا نیز تالش می کنــد در حل بحران پاندمی نقش 
آفرینی کند. ما می خواهیم بگوییم که فقط برای تهیه و خرید واکســن تکاپو 

نمی کنیم بلکه در عرصه حل مشکل نیز فعال هستیم.«

در پی تعلل اتاوا برای محدودیت سفرها، 
آژانس های مسافرتی وارد عمل شدند

در حالی که دولت فدرال برای ممنوع 
کردن سفرهای خارجی غیرضروری 
به منظور مقابله هر چه بهتر با شیوع 
کووید۱۹ از خود تردید و تعلل نشان 
می دهد، برخی آژانس های مسافرتی 
خودشــان ابتکار عمل را به دســت 
گرفته و فروش سفرهای خارجی را به 

مدت چند ماه متوقف کرده اند.
به گــزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
دو مونترال، والری دســگانیه رئیس 
 Voyage Vasco آژانس مســافرتی
مونترال  حومه  در   Ste-Catherine
می گوید: »در شرایط فعلی هیچ چیز 
را نمی توانیم برای مشتریان تضمین 
کنیــم. کاری کــه می کنیــم نوعی 

همبستگی است.«
چند روز پیش خانم دسگانیه تصمیم 
گرفت تا اول ماه می فروش سفرهای 

بین المللی را متوقف کند. 
خودش می گوید: »در وضعیت فعلی 
ترجیــح می دهیم به جــای این که 
مشــتریانمان را بــا حرف های ضد و 
نقیض سرگردان کنیم، فروش بلیط 

به آن ها را متوقف کنیم.«
دسگانیه افزود تســت کووید۱۹ در 
بدو ورود و در بازگشت، شرکت های 
هواپیمایی کــه پروازهــای خود را 
لغو می کننــد، هتلدارانی که به علت 
مشــکالت پاندمی به ناچار دست از 
فعالیت می کشند، همه این ها وضعیت 
به شدت مبهم و پیچیده ای به وجود 
آورده کــه ما را به توقف فروش بلیط 
سفرهای بین المللی مجاب کرده است.

در عیــن حال خانم دســگانیه انکار 
نمی کند که توقف فروش ســفرهای 
خارجی توسط آژانس های مسافرتی 
در این شــرایط به حفاظت از حرفه 

آن ها نیز کمک می کند.
از زمانی که دولت فدرال مسافران را 
ملزم کرد دست کم ۷2 ساعت پیش 
از قدم گذاشتن به خاک کانادا تست 
کووید۱۹ بدهند و نتیجه منفی آن را 
برای ورود به کانادا در دســت داشته 
باشــند، دست کم 5۰ هزار بلیط لغو 

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

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

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

کشف دارویی پژوهشگران کبکی برای مهار کووید-۱۹
بررســی های پژوهشگران در  مداد- 
گوشــه و کنار جهان نشان می دهد 
ارائه شــده توســط  روش درمانــی 
محققان مونترالی برای درمان کرونا، 
چندان مؤثر نیست. بر این اساس روز 
چهارشنبه بسیاری از مجامع علمی 
بین المللی با بررسی داده های آماری، 
اثربخشــی داروی کلشی سین را زیر 
سؤال برده و نسبت به تأثیرگذار بودن 

آن ابراز تردید کردند.
چندی پیش موسسه قلب مونترال در 
بیانیه مطبوعاتی این داروی ضدالتهابی 
کــه در حال حاضر از آن برای درمان 
نقرس استفاده می شــود را به عنوان 
داروی خوراکی مؤثــر برای بیماران 
کووید۱۹ معرفی کــرده و ادعا کرده 
که مصرف آن خطر مرگ یا بستری 
شدن ناشی از کرونا در بیمارستان را 

2۱ درصد کاهش می دهد. 
درحالی که بیانیــه مطبوعاتی اولیه، 
این یافته را یک کشف بزرگ علمی 
خوانده است، بررسی های بعدی نشان 
می دهــد هیچ آمار معنــاداری برای 
اثبات این تأثیرگذاری ارائه نشــده تا 
دانشمندان بتوانند پیامدهای واقعی 
کلشی سین بر بیماران را درک کنند. 
از سوی دیگر بسیاری از متخصصان 
اعــالم کردند ایــن دارو درواقع هیچ 
تأثیری روی کرونا نداشته و اثربخشی 
آن ناامیدکننده اســت. عالوه بر این، 
محققــان دو عارضــه جانبی عمده 
ازجمله اسهال و لخته شدن خون را 
در داده های آزمایش این دارو مشاهده 

کردند.
موضوع مهم دیگــری که باید به آن 
توجــه کرد، این اســت که میانگین 
سنی شرکت کنندگان حاضر در این 
مطالعات 5۰ سال بود، بنابراین تأثیر 
دارو روی افراد مســن ۷۰ و ۸۰ ساله 
به خوبی نشــان داده نمی شوند. یکی 
از دیگر ایرادهای مطرح شــده در این 

رابطه، عدم انتشار نتایج این مطالعه در 
ژورنال های معتبر و علمی است.

پژوهشی که در مارس گذشته توسط 
»موسســه مطالعات قلب مونترال« 
آغاز شــده، نشــان دهنده پیشرفت 
عمده ای در درمان کووید ۱۹ اســت. 
بر این اســاس پژوهشگران دریافتند 
 ،)Clochicine( کلشی ســین  کــه 
داروی ضدالتهــاب، در درمان کرونا و 

پیشگیری از عوارض آن مؤثر است. 
دکتر »ژان کلود تاردیف«، پژوهشگر 
ارشــد این تیــم مطالعاتــی و مدیر 
مونترال  قلــب  مطالعات  موسســه 
)MHI( در مورد این یافته جدید گفته 
است: »ما به تمام مردم زمین خبری 
ســرانجام  زیرا  دادیم!  امیدوارکننده 
دارویی در اختیار خواهیم داشت که 
می تواند به بیمــاران مبتال به کووید 
۱۹ پیش از بســتری شدن کمک و 
از مرگ ومیــر ناشــی از این بیماری 

جلوگیری کند.«
در این مطالعات چهارهــزار و ۱5۹ 
بیمار که ابتالی آن ها به ویروس کرونا 
بر اساس آزمایش پی سی آر محرز شده 
با داروی کلشی سین تحت درمان قرار 
گرفته و درنتیجه آمار بستری در این 
گروه 25 درصد کاهش داشته و عالوه 
بر آن در مقایسه با گروه کنترل که از 
این دارو استفاده نکرده بودند، شاهد 

کاهش 5۰ درصدی نیاز به دســتگاه 
تنفس مصنوعی ونتیالتور هســتیم. 
عوارض شــدید ناشی از کرونا نیز در 
این بیمــاران ۴۴ درصد کاهش پیدا 

کرد.
داروی  پژوهشــگران،  گفتــه  بــه 
کلشی ســین در جلوگیری از ایجاد 
طوفــان التهابــی گســترده که در 
ریه هــای بیمــاران مبتال بــه کرونا 
مشاهده شده، موثر است. تجویز این 
داروی التهابی برای بیماران می تواند 
به کاهش مشــکالت ناشی از کووید 
۱۹ و همچنین جلوگیری ازدحام در 
بیمارستان کمک کرده و هزینه های 
مربوط به سیســتم های بهداشــتی 

دولت ها را کاهش دهد.
الزم به توضیح اســت که اعضای این 
تیم پژوهشی تاکید کرده اند که هیچ 
ارتباطی بین داروی کلشی ســین و 
کلروکین(  )هیدروکســی  کلروکین 
وجود ندارد. داروی کلورکین در سال 
گذشته هیاهوهای زیادی را در جهان 
ایجاد کرد، اما درنهایت تاثیرگذاری آن 

روی کرونا اثبات نشد.
کلشی ســین یک داروی ضدالتهابی 
است که اغلب در درمان بیماری های 
قلب و عروق اســتفاده می شود. این 
دارو در قرن نوزدهم کشف و در اصل 
در درمان نقرس اســتفاده می شد. از 

جمله مزایای دیگر این دارو می توان 
به ارزان بودن و عوارض جانبی کم آن 

اشاره کرد.
گفتنــی اســت ایــن مطالعــه در 
مارس گذشــته و بــا کمک تیمی از 
پژوهشگران سراسر کبک توسط دکتر 
تاردیف آغازشده و از چهارهزار و 5۰۰ 
بیمار شرکت کننده، سه هزار نفر در 
کبک و مابقی از ایاالت  متحده، برزیل، 

اسپانیا و آفریقای جنوبی بوده اند.
تمامی این افراد دارای تســت مثبت 
کرونا بوده و می بایست بیش از چهل 
سال داشته و حداقل در معرض خطر 
عوارضــی مانند اضافــه وزن، دیابت، 
فشارخون باال، بیماری قلبی، آسم یا 

پیری باشند.
سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید 
به  عنوان یک پزشک متخصص، شک 
ندارد که بــرای جلوگیری از عوارض 
بیماری، داروی کلشی سین را تجویز 

می کند.
در ضمــن در این مطالعــات که با 
 COLCORONA پــروژه  عنــوان 
شناخته می شد، یک مطالعه تصادفی، 
دوسوکور و کنترل شده با دارونما مورد 
استفاده قرار گرفت که باالترین سطح 
اطمینان را در تحقیقات علمی فراهم 

می کند.
انتخــاب روش تحقیقــی فوق الذکر 
به این معنی اســت که یک گروه از 
بیماران داروی کلشی ســین دریافت 
کرده و یک گــروه دیگر که با عنوان 
می شــوند،  شــناخته  کنترل  گروه 
دارونما مصــرف کردند. نه بیماران و 
نه محققان نمی دانستند کدام بیمار 
در کــدام گروه قرار دارد و از ســوی 
دیگر این بزرگ ترین مطالعه در نوع 
خود محسوب می شود که در سطح 
جهانی صورت گرفته و بیماران مبتال 
به کرونا را در پیش از بستری شدن در 

بیمارستان بررسی کرده است. 

اگر کانادا موافقت کند، 
یک کشف اتفاقی می تواند

 باعث افزایش بیست درصدی ذخیره 
واکسن های فایزر شود

مداد- به گزارش سی.بی.ســی، اگر 
تنظیم کننده بهداشت فدرال با تغییر 
برچسب واکسن موافقت کند، هر ویال 
به جای پنج دوز، شــش دوز خواهد 
داشــت. در این صورت شرکت های 
فایزر و بیوتک در ســال جاری تعداد 
ویال های واکســن کووید۱۹ را برای 

کانادا کاهش می دهند.
پزشــکی  متخصصان  بــار  اولیــن 
ایاالت متحده در ماه دسامبر دریافتند 
که می توانند با استفاده از سرنگ های 
کوچک تر یا نوع خاصی از سرنگ ها که 
پس از تزریق، مایع واکسن کمتری را 
در سر سرنگ و نوک سوزن خود هدر 
می دهند، از هر ویال به جای پنج دوز، 
شش دوز دریافت کنند. در این صورت 
اگر یک کشور به جای پنج دوز، شش 
دوز دریافت کند، شرکت های فایزر و 
بیوتک می توانند ویال های کمتری را 
بر اساس سفارش قبلی ارسال کرده و 

به تعهدشان عمل کنند.
گفتنــی اســت، شــرکت فایــزر، 
ایاالت متحده و اروپا را وادار کرد تا از 
اوایل ژانویه اطالعات برچسب تعداد 
دوزهای ویال های واکســن کرونا را 
تغییر دهند. این شــرکت روز جمعه 
همین درخواســت را از کانادا داشته 
و تیم تنظیم کننده واکسن بهداشت 
کانــادا اکنون در حال بررســی این 

درخواست است.
کریســتینا آنتونیو، سخنگوی فایزر 
اعالم کرد که ما مطابــق توافق نامه 
عرضه و برچســب معتبر در کشور، 
واکسن را به کانادا عرضه خواهیم کرد. 
بر اســاس توضیحات وی در صورت 
موافقت کانادا با تغییر برچســب ها، 
۴۰ میلیون دوز واکسن فایزر-بایوتک 
در حــدود ۷/6 میلیون ویال به کانادا 

ناامیدی پزشکان از نتایج آماری داروی کرونای پیشنهادشده از سوی موسسه قلب مونترال

ارسال می شــود اما اگر کانادا با این 
تغییر موافقت نکند، ارسال واکسن ها 
بر اســاس پنــج دوز در هــر ویال و 
درمجموع هشت میلیون ویال ادامه 

خواهد داشت.
از آن ســو مقامات بهداشــتی اروپا 
شکایت کرده اند که کمبود سرنگ های 
خاص موردنیاز باعث می شود خارج 
کردن شــش دوز از هر ویال سخت 
شود. در این صورت اگر کانادا با تغییر 
موافقــت کند اما نتوانــد از هر ویال 
شــش دوز خارج کند، تحقق هدف 
واکسیناسیون 2۰ میلیون نفر با ۴۰ 
میلیون دوز واکسن فایزر غیرممکن 

خواهد بود.
خــاص  ســرنگ های  ضمــن  در 
فوق الذکر از اندازه ســرنگ های سه 
یا پنج میلی لیتــری رایج در کمپین 
واکسیناسیون کانادا کوچک تر هستند 
که در حال حاضر به یکی از کاالهای 
داغ دوره همه گیری کرونا تبدیل شده 
اســت. عالوه بــر آن، اداره خدمات 
عمومــی و خریدهای کانادا ســال 
گذشــته برای ۱۴5 میلیون سرنگ 
قراردادهایــی را منعقد کرده که ۹5 
میلیون نوع آن سه یا پنج میلی لیتری 
اســت و اگر این طرح قبول شــود، 

بی مصرف باقی خواهند ماند.
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سال ۲۰۲۱
 و انتخاب های دشوار برای 

کنترل بودجه کانادا

 اگر سال 2020 را ســال مدیریت بحران قلمداد کنیم، بدون تردید 
سال 2021 باید ســال خروج از بحران باشد. کارشناسان کانادایی در 
گفتگو با الپرس پیش بینی می کنند که با پایان یافتن پویش سراسری 
واکسیناسیون و برطرف شدن بحران کرونا در سال جدید انتخاب های 

دشواری فراروی دولت فدرال قرار خواهد داشت.

به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
 Stéphanie شــوئنار  اســتفانی 
Chouinard استادیار دپارتمان علوم 
سیاسی کالج نظامی سلطنتی کانادا 
می گوید: »با پایان یافتن بحران، زمان 
حساب پس دادن از راه خواهد رسید 
و دولت فدرال باید پاسخگوی تدابیر و 
اقداماتی که برای مقابله با بحران کرونا 
انجام داده و از همه مهم تر پاسخگوی 
کسری بودجه سنگین و بی سابقه ای 
باشد که نتیجه هزینه های سرسام آور 

جبهه مقابله با کرونا است.«
جاســتین ترودو و کریستیا فریلند 
بارها در طــول دوره پاندمی کرونا به 
داده اند  اطمینان خاطر  شــهروندان 
که تا هر زمان الزم باشد از کمک به 
شهروندان و کسب وکارهای کانادایی 

دریغ نخواهند کرد.
برنامه هــای حمایتی دولــت فدرال 
در دوره پاندمــی با اســتقبال گرم 
شــهروندان روبرو شــده و حتی اتاوا 
اجــرای برخــی از آن ها را به ســال 
2۰2۱ نیز بســط داده است اما خانم 
شوئنار معتقد است که این هزینه ها 
و حمایت های دولت نمی تواند تا ابد 
ادامه داشته باشــد و طولی نخواهد 
کشید که دولت فدرال برای مدیریت 
بودجه و کسری بودجه سنگینی که 
بحران کرونا روی دســتش گذاشته 

اســت، خود را در برابر انتخاب های 
دشوار خواهد دید.

ایــن تحلیلگر کانادایی افــزود: »اگر 
دولت بخواهد این برنامه های حمایتی 
را به سرعت متوقف کند ممکن است 
محبوبیت خود را از دســت بدهد و 
ثمره تالش و حمایت های یک سال 
اخیر خود را به یکباره نابود کند اما اگر 
هزینه های دولت بیشتر و بیشتر شود، 
ممکن اســت این موضوع بر قضاوت 
و انتخــاب رأی دهنــدگان کانادایی 
در انتخابــات آتی تأثیر منفی گذارد؛ 
بنابرایــن خواه ناخواه دولــت ترودو 
به زودی باید دســت به انتخاب های 

واقعاً دشواری بزند.«
 Eric Montigny اریــک مونتینــی
استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه 
الوال نیز می گوید: »نکته قابل توجه 
این است که از ســال 2۰۱۹ بودجه 
فدرال واقعی نداشته ایم. من معتقدم 
کــه در عرصه کنتــرل بودجه یک 
مشکل جدی وجود دارد. به نظر من 
چالش بزرگ در اولین الیحه بودجه ای 
که دولت فعلی از زمان انتخابات ارائه 

می کند، شکل خواهد گرفت.«
کار احزاب و گروه های مخالف دولت 
نیز در ســال جدید چندان ســاده تر 
نخواهد بــود چراکه آن ها نیز باید در 
برابر دولت فدرال که در سال 2۰2۰ 

حضوری همه جانبه و محسوس داشته 
اســت، به نحوی شایسته عرض اندام 

کنند.
 Geneviève Tellier ژونویئو تلیــه
از استادان مدرسه مطالعات سیاسی 
دانشــگاه اتاوا نیز بر این عقیده است 
که چالش فراروری ارین اوتول رئیس 
حزب محافظه کار کانادا نیز کوچک تر 
از چالش ها فــراروی ترودو و دولتش 
نخواهد بود چراکه برای جلب اعتماد 
رأی دهنــدگان کانادایــی و تقویت 
جایگاه خود و حزبــش در انتخابات 
آینده، باید بتواند به نحوی شایســته 
و متقاعدکننــده از دیدگاه های خود 
درزمینه بودجه و مســائل مالی دفاع 
کند و صرفاً به انتقاد از سیاســت ها و 
عملکرد دولت در دوره پاندمی کرونا 

بسنده نکند.
ژونویئو تلیــه، می گوید: »به نظر من 
بزرگ تریــن و جدی ترین چالش در 
انتظار جناح راســت است. اینکه من 
مســئول امور مالی کشــور باشم اما 

برای کنترل بودجه، خدمات عمومی 
موردنیاز شــهروندان را کم یا حذف 
نکنم، ایده خوبی است اما قطعاً اجرای 

آن پیچیده است.«
خانم تلیــه افــزود: »محافظه کاران 
از عملکــرد دولــت و هزینه هــای 
بی حدوحصــری که بــرای مدیریت 
بحران کرونا انجام داده انتقادات زیادی 
دارنــد اما نمی گوینــد و نمی توانند 
بگویند که اگر خودشــان در قدرت 
بودنــد چه کار متفاوتــی می کردند 
به همین علــت من فکر می کنم که 
مردم نیز این احساس را دارند که اگر 
محافظه کاران زمام امور را در دســت 
داشــتند، مثل لیبرال ها تا این اندازه 

سخاوت به خرج نمی دادند.«
خانم شــوئنار نیز تأکید کرد چالش 
فراروی حزب نیودموکرات کانادا نیز 
بزرگ خواهد بود چراکه این حزب نیز 
در ســال جدید تالش خواهد کرد تا 
خودی نشان دهد و جایگاهش را برای 

انتخابات آینده تقویت کند.
خانم شوئنار افزود: »به نظر می رسد 
دوره حاکمیت ســینگ رهبر حزب 
نیودموکرات کانادا به پایان رســیده 
اســت. اگر ســینگ نتواند در سال 
جدید آن هم در شــرایطی که حزب 
نیودموکرات هم مطیع دولت است و 
هم از حزب ســبز و رئیس جدیدش 
حرف شنوی دارد، به طرز شایسته ای 
از موجودیت این حــزب دفاع کند، 
قطعاً باید دوره ریاســت خود را تمام 

شده تلقی کند.«

پویش واکسیناسیون

امــا همــه ایــن تجزیه وتحلیل ها و 
پیش بینی هــای سیاســی منوط به 
آن است که پویش واکسیناسیون با 

موفقیت انجام شود.
خانــم شــوئنار می گویــد: »ناگفته 
پیداســت که با دریافت و استفاده از 
چند هزار دز اولیه واکســن ضدکرونا 
معجزه ای در کشــور اتفاق نمی افتد. 
باید منتظر بمانیــم و ببینیم چقدر 
طول خواهد کشــید تا بخش عمده 
شــهروندان کانادایی واکسینه شوند. 
بدون تردید تا آن زمان نباید ویروس 
کرونا و مشکالت ناشی از آن را تمام 

شده بدانیم.«
درست اســت که دولت های استانی 
انجام واکسیناسیون را بر  مسئولیت 
عهده گرفته اند، امــا آقای مونتینی 
معتقد اســت که درنهایت این دولت 
لیبرال جاســتین ترودو است که در 
خصوص میزان موفقیــت یا ناکامی 
پویش واکسیناســیون سراسری در 
عرصه ملی مورد قضاوت قرار خواهد 
گرفت و متحــدان لیبرال ها چندان 
در کانون توجه و انتقاد قرار نخواهند 

داشت.

آقــای مونتینی ادامــه داد: »به نظر 
من یکــی از اصلی ترین و بزرگ ترین 
چالش هایی که طــی ماه های آینده 
مترصد جاستین ترودو و کابینه اش 
نشسته این است که همه شهروندان 
منتظر هستند تا ببینند کانادا برای 
برون رفــت از بحــران پاندمی کرونا 
و پشــت ســر گذاشــتن این دوران 
سخت همانند کشــورهای دیگر چه 
ظرفیت هایــی دارد. به عنــوان مثال 
اگــر آمریکا با توجه به اینکه خودش 
تولیدکننده واکســن ضدکووید ۱۹ 
اســت بتواند دو ماه زودتــر از کانادا 
بحران کرونا را پشــت ســر بگذارد، 

فشــارهای سیاســی قطعاً به شکل 
ملموســی بر دولــت افزایش خواهد 

یافت.«
برحســب میــزان موفقیــت کارزار 
واکسیناسیون سراسری کووید ۱۹ و 
شکل و سرعت خروج کانادا از بحران 
کرونا، شــاید ســال 2۰2۱ را بتوان 
زودهنگام  فــدرال  انتخابات  به مثابه 
قلمداد کرد. اگر احزاب مخالف دولت 
را سرنگون کنند یا اینکه دولت فدرال 
خودش به این نتیجه برسد که با ژولی 
پایت مالقات داشــته باشد، سناریو 
انتخابات زودهنگام رقم خواهد خورد.

خانم تلیه معتقد است که اگر قرار به 
برگزاری انتخابات زودهنگام باشد، هر 
چه زودتر برگزار شــود به نفع دولت 

فعلی خواهد بود.
تلیه تصریح کرد: »سیاستمداران بر 
این عقیده هستند که رأی دهندگان 
همواره کوته بین هستند یعنی اینکه 
به جای داشــتن دیــدگاه درازمدت، 
همیشــه وضعیت و شــرایط را در 
کوتاه مدت در نظر می گیرند و درباره 
آن قضاوت می کنند. مردم چیزی را 
که مدت ها از زمان وقوع آن گذشته 
است کمتر از آن چیزی که به تازگی 
اتفاق افتــاده یا در حال اتفاق افتادن 
اســت، یاد می کنند. هر چه از دوره 
مدیریت بحران دورتر شویم، توجه و 
عالقه مندی افکار عمومی به دولتی که 
بحران را مدیریت کرده و آن را پشت 
سر گذاشته است، کمتر خواهد شد. 
درباره بودجه و انتخابات زودهنگام نیز 

همین مسئله صدق می کند.«

۲.4 میلیون شغل به دلیل ورشکستگی خرده بیزینس ها کانادا 
در معرض خطر است

ایرونیا- نهاد تجارت مســتقل کانادا 
اعالم کرد یک نفر از هر شــش نفر یا 
حدود ۱۸۱ هزار نفر که خرده مشاغل 
را در کانــادا اداره می کننــد به طور 
جدی به فکر تعطیل کردن بیزینس 

خود هستند. 
دن کلــی ، رئیــس و مدیــر عامل 
CFIB ، در مصاحبــه ای گفت بدون 
ایجاد محرک مناسب از سوی دولت 
فدرال، تصویر شغل ها می تواند بدتر از 
این هم بشــود. وی گفت: »اگر اینجا 
مراقب نباشیم، گرفتار بحران شغلی 

می شویم«. 
آخرین آماری که براساس نظرسنجی 
از اعضای این فدراسیون در ماه ژانویه 
انجام شد نشان داد 5۸ هزار شغل در 

سال 2۰2۰ غیرفعال شدند. 
بر اســاس پیش بینی به روز شــده 
ســازمان، بیــش از 2.۴ میلیون نفر 
ممکن است بیکار شوند  که به معنی 
2۰ درصد از مشاغل بخش خصوصی 

است.
سیمون گودرو ، مدیر ارشد تحقیقات 
ملی CFIB ، گفت افزایش هشــدار 
دهنده ای در شمار مشاغل در معرض 

خطر تعطیلی وجود دارد. 
وی در بیانیه ای گفت: »ما در مســیر 
درســتی قرار نداریم و هر هفته که 
بدون پیشــرفت در بخــش تجاری 
سپری شود، صاحبان بیشتری را وامی 
دارد تا تصمیم نهایی را بگیرند. هرچه 
کسب وکارهای بیشتری از بین بروند، 

شغل های بیشتری را از دست خواهیم 
داد و بهبود اقتصاد دشوارتر می شود«. 
به گفته این ســازمان، در مجموع  از 
هر پنج شغل ، یکی از آنها در معرض 
تعطیلی دائمی تا پایان پاندمی هستند.

این نشان دهنده افزایش آمار نسبت 
به آماری اســت که مطالعــات ماه 
جوالی نشان داده بود و برمبنای آن 
از هر هفت شغل یکی و به معنی ۱5۸ 
هزار شــغل در معرض خطر ارزیابی 

شده بود. 
ایــن تحقیقات جدیــد و تلخ پس از 
پشت ســر گذاشتن یک سال سخت 

برای مشاغل کانادایی انجام شد.

 ، CFIB لورا جونز ، معــاون اجرایی
در بیانیه ای گفت: »آغاز سال 2۰2۱ 
بیشتر شبیه فصل پنجم سال 2۰2۰ 

است تا شبیه یک سال جدید«. 
به گفته این سازمان تنها ۴۷ درصد 
مشاغل در حال حاضر به طور کامل 
فعالیت می کنند که در مقایسه با آمار 
62 درصد در پایان ماه نوامبر، نشان 

دهنده کاهش است.
اما این آمــار در اســتان هایی که با 
محدودیت های جدید مواجه شده اند، 
حتی بیشتر هم می شــود. به عنوان 
مثال در انتاریو تنها ۳۷ درصد مشاغل 

iroonia.ca .کامالً باز هستند

افزایش ۹۳ درصدی شکایات
 علیه اداره مالیات کانادا

مداد- به گزارش La Presse، فرانســوآ بواِلو، مسئول نظارت بر حقوق 
مالیات دهندگان اعالم کرد که تعداد شکایات علیه آژانس درآمد کانادا 
)CRA( در ماه دسامبر در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۹۳ درصد 
افزایش یافته اســت. در ضمن از ابتدای شــیوع بیماری همه گیر کرونا 
درخواست های فوری که توسط افرادی با مشکالت مالی صورت گرفته، 

افزایش ۱2۰ درصدی را نشان می دهد.
به گفته بواِلو این داده ها تصویری از شــرایط دشواری را نشان می دهد 
که برخی کانادایی ها از ابتدای همه گیری درگیر آن هستند. آن ها برای 
بهبــود خدمات خود در فصل مالیاتی بعدی نیاز به کمک آژانس درآمد 

کانادا دارند.
بواِلو ابراز تأســف می کند که تعداد زیادی از کانادایی ها ساعت ها تالش 
می کنند تا با نماینده مرکز تماس بگیرند و برخی به دلیل تأخیر حدوداً 

پنج ساعتی برای صحبت با یک نماینده شکایت کرده اند.
طی چند هفته گذشته آژانس درآمد کانادا به ۴۴۱ هزار نفر نامه فرستاده 
و صالحیت آن ها را برای دریافت کمک اضطراری کانادا زیر سؤال برده و 
به آن ها هشدار داده که ممکن است مجبور به بازپرداخت بخشی از پول 
دریافتی شــوند. در ضمن دولت فدرال قول داده تا نسبت به افرادی که 
برای بازپرداخت این دریافتی ها تالش می کنند، نرمش نشان خواهد داد 

اما جزئیات آن را مشخص نکرده است.
بواِلو نگران این مســئله اســت که امکان دارد آژانــس درآمد کانادا با 
نزدیک شدن به فصل تشکیل پرونده مالیات، نتواند استانداردهای الزم 
پاسخگویی را برآورده کند. همه گیری می تواند کل روند را پیچیده کند.

بازرس عمومی فدرال در حال تحقیقات خود از آژانس درآمد کانادا بوده 
تا مشخص شــود که آیا افرادی که از این آژانس نامه دریافت کرده اند، 
ذی نفعان واجد شرایط بودند یا خیر و آیا مبالغ پرداختی برای کمک هزینه 
صحیح بوده و به موقع انجام شــده است. وی قصد دارد تا گزارشی از این 

جریان منتشر کند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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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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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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Ultimate model shown ♦

Standard key features include:

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Ultimate model shown ♦

I
winter

sales event

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

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

on all models

Don’t pay for

90 days^

on all Kona and Tucson models 

No-charge
All-Wheel Drive▼

Based on monthly payment frequency. On promotional 
finance purchases of new Hyundai vehicles, with the 
exception of the down payment, if applicable^^. 
Restrictions apply.

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

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

Standard key features include:

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

2021 TUCSON

for 48 months  
with $2,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 2.49%
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Essential model shown ♦

Additional information:

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

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

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 2.99%/3.99%/2.49%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$15,778. 
Weekly lease payment of $55/$55/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$2,195 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges 
of $1,725/$1,825/$1,825 levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per 
year applies. Additional charge of $0.12/km. ▼No-charge All-Wheel Drive offer: Purchase or lease a new 2020 Kona, 2021 Kona or 2021 Tucson, and you will be entitled to a $2,000/$2,000/$2,000 factory-to-dealer credit for cash purchases or lease or finance at Smart 
Rates (non-promotional rates). The factory-to-dealer credit of $2,000 is equivalent to the no-charge All-Wheel Drive offer. The manufacturer’s estimated retail value for 2020 Kona, 2021 Kona, and 2021 Tucson is $2,000/$2,000/$2,000. Factory-to-dealer credit applies 
before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available credits. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Essential manual Cyber 
Grey/2021 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Magnetic Grey is $19,957/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2020/2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional 
finance offers on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months 
(60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-
weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer, and are due on the date the contract is signed. 
Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊▼^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or 
cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. 
No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. 
±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military 
or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 
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weekly 

$ 55 at 3.99%
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Don’t pay for
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on all Kona and Tucson models 

No-charge
All-Wheel Drive▼

Based on monthly payment frequency. On promotional 
finance purchases of new Hyundai vehicles, with the 
exception of the down payment, if applicable^^. 
Restrictions apply.

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

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

Standard key features include:

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

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

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

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 2.99%/3.99%/2.49%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$15,778. 
Weekly lease payment of $55/$55/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$2,195 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges 
of $1,725/$1,825/$1,825 levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per 
year applies. Additional charge of $0.12/km. ▼No-charge All-Wheel Drive offer: Purchase or lease a new 2020 Kona, 2021 Kona or 2021 Tucson, and you will be entitled to a $2,000/$2,000/$2,000 factory-to-dealer credit for cash purchases or lease or finance at Smart 
Rates (non-promotional rates). The factory-to-dealer credit of $2,000 is equivalent to the no-charge All-Wheel Drive offer. The manufacturer’s estimated retail value for 2020 Kona, 2021 Kona, and 2021 Tucson is $2,000/$2,000/$2,000. Factory-to-dealer credit applies 
before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available credits. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Essential manual Cyber 
Grey/2021 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Magnetic Grey is $19,957/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2020/2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional 
finance offers on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months 
(60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-
weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer, and are due on the date the contract is signed. 
Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊▼^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or 
cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. 
No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. 
±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military 
or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 
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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. 

hyundaicanada.com

Ultimate model shown ♦

Standard key features include:

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Ultimate model shown ♦

I
winter

sales event

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

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

on all models

Don’t pay for

90 days^

on all Kona and Tucson models 

No-charge
All-Wheel Drive▼

Based on monthly payment frequency. On promotional 
finance purchases of new Hyundai vehicles, with the 
exception of the down payment, if applicable^^. 
Restrictions apply.

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

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

Standard key features include:

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

2021 TUCSON

for 48 months  
with $2,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 2.49%
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

مالیات اشخاص و شرکت ها
مشاوره در امور مالی، حقوق و دستمزد

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

North Vancouver office:
 #110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826

Tri-City office:
 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664    Fax: 604-945-6606

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

بیش از 8۰ درصد از شهروندان
 بریتیش کلمبیا خواهان ممنوعیت موقت 

مراسم مذهبی حضوری هستند

ایرونیا- بیش از ۸۰ درصد از ساکنان 
بریتیش کلمبیا موافق هســتند که 
خدمــات مذهبی حضوری اســتان 
فعال متوقف شود. چنین حمایتی در 
جوامع مسیحی استان نیز همان قدر 

قوی است.
در نوامبــر ســال 2۰2۰ ، مقامــات 
عبادت  کلمبیا  بریتیش  بهداشــتی 
حضوری را به صورت موقتی ممنوع 
کردند، با این حال برخی از کلیساها 
به تجمع خــود ادامه دادند و رهبران 

آنها با جریمه روبه رو شدند.
اکنــون یک نظرســنجی آنالین که 
 .Research Co توســط شــرکت
انجام شده از آرای یک نمونه شاخص 
ساکنان بریتیش کلمبیا به این نتیجه 
رســیده که ۸۱ درصد مــردم از این 
ممنوعیت حمایت می کنند ، شــش 
درصد مطمئن نیســتند و تنها ۱۳ 

درصد مخالف آن هستند.
ماریو کانســکو ، مدیر این شــرکت 
مطالعاتی گفت: »سطح حمایت از این 
اقدام قطعا باالتر از چیزی اســت که 
انتظار داشتم، زیرا مردم می خواهند 
احتیــاط کنند«.  وی افــزود: مردم 
می گویند ” بله ممکن اســت کسی 
باشــد که ممکن اســت بخواهد روز 
یکشنبه به کلیســا برود اما اگر برای 
مثال بخواهد بــه ایجاد ۳۰۰ تا 5۰۰ 
مورد جدید ابتال در جامعه منجر شود، 
چیزی نیســت که من بخواهم از آن 

حمایت کنم”. 
نتیجه نظرسنجی نشان داده از هر 5 
شهروند چهار نفر که خود را مسیحی 
می خواننــد، معتقدند دولت تصمیم 
درســتی برای ایجاد وقفه در عبادت 

حضوری گرفته است.

کانســکو افزود: »ســطح حمایت از 
اقدامات در واقع بســیار باال است … 
بســیاری از افراد مسیحی می گویند 
دولت در این مورد تصمیم درســتی 
گرفته و ما فقط باید به شیوه دیگری 
عبــادت کنیم که مســتلزم دور هم 

جمع شدن نباشد«. 
برخی از گروه های کلیســایی از این 
ممنوعیــت موقت شــکایت کرده و 
ادعــا کرده اند که ایــن امر به معنی 
نقض آزادی های مذهبی آنها اســت. 
اما کانســکو به عنوان یک تحلیلگر 
فرهنگی و سیاسی با این نظر مخالف 
اســت. وی در این بــاره گفت: »این 
موضوع با سایر موقعیت های تاریخی 
که قبال داشــته ایم فرق دارد؛  اینجا 
دیگر جنگــی واقعی علیه افرادی که 
قــادر به عبادت هســتند  در جریان 

نیست«. 
وی افزود: »همه ما ســعی می کنیم 
چیزی را حفظ کنیم که باعث شــود 
احســاس بهتری داشــته باشیم … 
اما بهتریــن اقدام )مالقات حضوری( 
نیســت«. وی در ادامه گفت: »حتی 
اگر این کار از نظــر روانی به افرادی 
که می خواهند خود را نشــان دهند 
کمک کند ، به ما کمکی نمی کند زیرا 
ما نمی توانیم منحنی را صاف کنیم«.

هشدار بانک مرکزی درباره تهدید چشم انداز اقتصادی
 با افزایش ارزش دالر کانادا

ایرونیا- بانک مرکزی کانادا می گوید 
دالر قوی تر دوباره می تواند به عنوان 
خطری برای آینده تورم ظاهر شود. 
این بانک همچنین دربــاره افزایش 
اخیر ارز هشدار می دهد و تاکید دارد 
که این امــر می تواند رقابت کاالها و 

خدمات این کشور را تضعیف کند.
بانــک مرکــزی کانــادا در گزارش 
سیاســت پولی خود اعالم کرد دالر 
کانادا به باالترین سطح خود از اوایل 
سال 2۰۱۸ رســیده که دلیل اصلی 
این موضوع ضعف همتای آمریکایی 

آن است.
دالر قویتــر همچنین به صراحت در 
لیست خطرات گزارش سیاست پولی 
برای چشم انداز تورم بانک کانادا قرار 
گرفت. این اتفاق اولین بار اســت که 
پس از جوالی 2۰۱۱ که قیمت های 
نفت تقریبا دو برابــر امروز بود و هر 
لونی حدود یک دالر معامله می شد، 

رخ داده است. 
تیف مکلم ، رئیس بانک مرکزی کانادا 
گفت که یک دالر کانادا که به دالیل 
ســاخت کانادا در حال افزایش است 
»بیشتر به عنوان یک کمک فنر عمل 
می کند«، مانند قیمت باالتر نفت که 

با دالر با ارزش تر هماهنگ است. 
مکلــم در کنفرانــس مطبوعاتی به 
خبرنگاران گفت: »از ســوی دیگر ، 
آنچه که اکنون شــاهد آن هســتیم 
بیشــترین افزایش ارزش دالر کانادا 
اســت که دلیل آن کاهش گسترده 
ایــن یک  ارزش دالر آمریکاســت. 
پیشرفت ساخت کانادا نیست. بنابراین 
نرخ ارز در چشــم انداز مــا به دالیل 
خــودش به عنوان یــک عامل دیده 

می شود«. 
مکلم این سخنان را پس از  تصمیم 

بانک مرکزی کانــادا برای ثابت نگه 
داشــتن نرخ بهره اصلــی در ۰.25 
درصد، را بیــان کرد. به دنبال آن در 
فاصله کوتاهــی ارزش دالر کانادا از 
حدود ۷۸.۷ ســنت بــه بیش از ۷۹ 

سنت آمریکا افزایش یافت.
بانک مرکزی در اعالمیه ای که منتشر 
کرد گفت کــه جهان هنــوز هم با 
عدم قطعیت روبه روست و وابستگی 
چشم انداز اقتصادی به شیوع ویروس 
کرونا و انتشار واکسن هنوز ادامه دارد. 
یک دالر قوی تر می تواند چشــم انداز 

اقتصادی بهتری ایجاد کند. 
در گزارش سیاســت های پولی بانک 
مرکزی آمده اســت: »افزایش ارزش 
دالر کانادا فشــار مستقیمی بر تورم 
دارد که به دلیل کاهش قیمت واردات 
است. ارزش بیشتر دالر کانادا می تواند 
با کاهش رقابــت در صادرات کانادا و 

تولید رقابتی واردات، رشــد تولید را 
کاهش دهد. رشــد کمتر تولید نیز 
فشــارهای ضدتورمی بیشتری را به 

دنبال دارد«. 
دارســی بریگز  مدیر نمونه فرانکلین 
تمپلتون کانادا کــه در کلگری واقع 
اســت، گفت: »ما فکر می کنیم بین 
دالر کانــادا و مبانی اقتصادی ارتباط 
وجود دارد. اگر دالر قوی تر شود آنگاه  

بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت«. 
بریگز گفــت ارز کانادا بــا »تجارت 
بازپرداخت« یا شرط این که اقتصاد 
جهانی در مراحل اولیــه بهبودی از 
یکی از حماسی ترین تنگناهای تاریخ 

است، باالتر می رود.
این چشم انداز باعث دلگرمی معامله 
گران ارز شــده تا به ریسک بیشتری 
دل بدهند و آنها را تشــویق می کند 
تا دالر آمریکا را بفروشند و از درآمد 

آن بــرای ارزهای دیگر از جمله لونی 
سرمایه گذاری کنند.

بریگــز درباره قوی تر شــدن نرخ ارز 
گفت: »این شرایط مالی را سخت تر 
می کند« و برخی از محرک های ارائه 
شده با نرخ بهره پایین را جبران می 

کند.
 CIBC آوری شنفیلد، اقتصاددان ارشد
Capital Markets ، در یادداشــتی 
خطاب به مشتریان نوشت: »واکسن ها 
به نجات چشــم انداز اقتصادی بانک 
کانادا می روند. اما با وجود تاخت و تاز 
پاندمی، دالر کانادا شاید به نظر کمی 
بیش از حد قوی و تورم کمی زیادی 
پایین باشد، بانک کانادا تأکید کرد که 
در تصمیم گیری بــرای این که چه 
زمانی از بنزین دست بکشد صبورانه 

عمل خواهد کرد.«
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن   

GGRREEAATT  SSPPAACCEESS  LLAANNDDSSCCAAPPIINNGG  LLTTDD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

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

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

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

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

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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»فرشتگان ادموندستون« 
دردوران قرنطینه زندگی همسایگان و همشهریان را نجات داده اند

ایرونیا- گرترود میچود می گوید حضور 
یک فرشــته نگهبان از جامعه زندگی 
او را نجــات داد. بیــش از یــک ماه، 
این ســالخورده ادموندستون به دلیل 
محدودیت های شدید ناشی از کووید 

۱۹ تنها به یک داوطلب اعتماد کرد.
میچود ۷6 ســاله، معلم بازنشســته 
اســپانیایی و انگلیسی است که از سه 
سال قبل که همســرش درگذشت ، 
تنها زندگــی می کند. زندگی در دوره 
اولین قرنطینه عمومی برای وی چالش 

برانگیز بود.
وی گفت: »از نظــر روحی، عاطفی و 
روانی، گاهی اوقات واقعا بسیار بد می 
شود ، مخصوصاً اگر نتوانی خانواده ات 

را هم ببینی«.
گروهــی از داوطلبان ادموندســتون 
 Les در اســتان نیوبرانزویک بــه نام
anges bienveillants  یا فرشتگان 
مراقب، شــکل گرفت تا برای کمک 
به همســایگان آسیب پذیر در هنگام 
شیوع بیماری وارد عمل شود. آنها مواد 
غذایی تحویل می دهند و با افرادی که 
تنها زندگی می کنند در تماس هستند.

اکنــون در حالی که منطقه قرنطینه 
دوم را آغاز کرده، این گروه فعالیت های 
مهربانانه اش را گسترش داده و خود را 
برای پاسخ به تماس های بیشتر برای 

کمک آماده می کند. 
»فرشته« میچود برایش به خرید مواد 
غذایــی می پردازد و ســایر چیزهای 
ضروری را برای وی تهیه می کند. آنها 

با فاصله  با هم صحبت می کنند.
او گفت: »پنجره کوچک را باز می کردم 

و کمی صحبت می کردیم«.
این بانوی ســالخورده تاکید دارد که 
» صحبت کردن با مردم از طریق تلفن 
خوب است، اما مانند حرف زدن با یک 

فرد زنده نیست«.
وقتی پاندمی شــروع شد،  پی یر تیبو 
فهمید بسیاری از سالمندان برای تهیه 

لوازم ضروری مشکل دارند.
او تصمیــم گرفــت در فیس بوک از 
مردم بپرســد که آیا دوست دارند به 
کمک همشهریان و همسایگان بروند.

عده زیادی دعوت او را پذیرفتند و یک 
گروه بزرگ مشتکل از حدود ۳5 نفراز 

تحویل مواد غذایی هم فراتر رفتند. 
این تیم داوطلبان را به سراغ  افرادی 
که تنها زندگی می کنند فرستاد و از 
مشاغل محلی کمک مالی گرفتند تا 

برای این افراد هدیه بخرند.
هر وقت که بــرف آمد، تیبو و برخی 
از داوطلبان به بیمارستان منطقه ای 
ادموندســتون می رونــد تــا قبل از 
پایان شیفت شب برف اتومبیل های 
کارگران مراقبت های پزشکی را تمیز 
کنند. این یک عمل بــرای تقدیر از 
افرادی است که در خط مقدم کووید 

مبارزه می کنند. 
وی گفت: »واقعا بسیار خوشحالم که 
توانســتم همه آن داوطلبان را جمع 

کنم«.
تیبو گفت تیم وی تقریبــاً به اندازه 
مشتریان از این پروژه بهره مند شده 
اند. بســیاری از افرادی که به دلیل 
پاندمی شغل خود را از دست داده اند ، 

با این عمل احساس جدیدی به دست 
آورده اند.  وی افــزود: به یاد دارم که 
یک بار خانمی گفت: »این عمل من را 

زنده نگه داشت«. 
برخی از مشــتریان کمــک مالی به 
فرشتگان کرده اند که با استفاده از این 
کمک هــا دو هدیه 5۰۰ دالری برای 
ادموندستون  غیرانتفاعی  سازمانهای 

تهیه شده است.
موفقیت این پروژه موجب جلب توجه 
سایر شهرداری ها شد و آنها به دنبال 

تکرار هستند.
میچود گفت فرشتگان »مأمور نجات« 
بوده انــد و در قرنطینــه دوم موجب 
آرامش او شــده اند: »آنها به ما کمک 
می کنند انســان بمانیم ، متوجه می 
شــویم که هنوز زنده هستیم و هنوز 
هم بخشی از جامعه هستیم حتی اگر 
نمی توانیم بیرون برویم و با بقیه افراد 
جامعــه صحبت کنیم و آنها را لمس 

کنیم و حال و احوال کنیم«.
سامانتا میهو از ماه آوریل داوطلبانه در 

این پروژه شرکت کرده است.
او برای افراد آسیب پذیر از فروشگاه 
مواد غذایی محلــی خرید می کند و 
می گوید که مردم از داشــتن کمی 

اطمینان خاطر در دوره ای که خیلی 
چیزها ناشــناخته اســت، احساس 

آرامش می کنند. 
وی گفــت: »وقتی لبخنــد را روی 
صورت بانوی اول، اولین مشــتری ام 
دیدم، با خودم فکر کردم: باید به این 

کار ادامه بدهم«. 
یکی از مشتری های میهو، معلم سابق 
انگلیسی او است که با میهو از خارج از 

خانه با او حرف می زند. 
با بهبود اوضاع در تابستان سفارش ها 
کاهش یافت، اما برخی از داوطلبان در 
طول سال به کمک خود ادامه دادند. 
این پروژه حدود 25۰-۳۰۰ لیســت 

مواد غذایی را تحویل داده است.
میهو گفت: »به ویژه شهروندان مسن 
که آسیب پذیرترین شــهروندان ما 
هستند می ترسند و نمی خواهند بیمار 
شوند. بنابراین می دانم که آنها دوباره 
به کمک ما احتیــاج دارند و ما فقط 
خوشحالیم که می توانیم در کنارشان 

iroonia.ca .»باشیم

شهروند کانادایی
 معروف به ارباب مواد مخدر آسیا

 در هلند بازداشت شد

مقامات کانبرا روز یکشنبه مصرانه از 
دولت هلند خواستند این مظنون را 
که از سرکرده های بزرگ قاچاق مواد 
مخدر آســیا محســوب می شود و از 
جنایتکاران به شدت تحت پیگرد در 

جهان است، به استرالیا منتقل کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
تسی چی لوپ 5۷ ساله که از سال ها 
پیش تحت تعقیب است، روز جمعه 
به درخواست پلیس فدرال استرالیا در 

هلند بازداشت شد.
مقامات استرالیا این کانادایی چینی 
تبــار را که مدتــی در تورنتو زندگی 
کرده اســت، با خواکین گوزمن لوئرا 
ملقب به »اِل چاپو« ارباب مواد مخدر 

مکزیک مقایسه می کنند.
اداره مبــارزه با مواد مخدر و جنایات 
سازمان یافته سازمان ملل متحد تسی 
چی لوپ را سرکرده کارتل بزرگ مواد 
مخدر آســیا معروف به »سام گور« 

Sam Gor معرفی کرده است که در 
زمینه تولید و توزیع متامفتامین در 

عرصه جهانی شهرت دارد.
گفته می شــود ســام گور هر ساله 
میلیاردها دالر حاصل از قاچاق مواد 
مخدر را از راه هــای مختلف به ویژه 
کازینوها، هتل ها، شرکت های امالک 
و مستغالت منطقه مکونگ در جنوب 

شرقی آسیا پولشویی می کند.
مقامــات پلیس اســترالیا می گویند 
بازداشت 2۷ عضو یک گروه جنایتکار 
ســازمان یافته مستقر در پنج کشور 
در ســال های 2۰۱2 و 2۰۱۳ زمینه 
را برای ردیابی و بازداشت تسی چی 

لوپ فراهم کرد. 
ایــن کارتل بزرگ مواد مخدر مقادیر 
قابل توجهــی هروئین و متامفتامین 
به اســترالیا که یک بازار پرسود برای 
قاچاقچیان مواد مخدر اســت، وارد 

می کرد.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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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 
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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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شماره ۱5۱۳ جمعه ۱0 بهمن ۱۳۹۹ ۱۴14 Issue 1513 Friday January 29, 2021

کودکان، قربانیان خاموش خشونت خانگی در دوران کرونا
کودکان در زمان همه گیری، بالیای 
طبیعــی و شــرایط بحرانــی جزو 
آسیب پذیرترین افراد قرار می گیرند. 
همه گیــری  و  کرونــا  بحــران  در 
کووید-۱۹، مسئله خشونت خانگی، 
خشونت جسمی، خشونت کالمی و 
یا اهمال و غفلت در مورد کودکان از 
نگرانی های عمده متخصصان  جمله 
امور کودکان بوده و بــاال رفتن آمار 
این قبیل خشونت ها نشان می دهند 
که باید اقدامات ویژه ای در این زمینه 

صورت بگیرد.
اضطراب و نگرانی از وضعیت اقتصادی 
خانواده، بر هم خوردن روتین و عادات 
روزانه، کاهش پشــتیبانی و حمایت 
اجتماعــی می تواند از عوامی باشــد 
که به خشــونت نســبت به کودکان 
ختم شود. از طرفی، فاصله اجتماعی 
میان کودکان و معلمــان، در زمانی 
که کالس ها به صورت آنالین برگزار 
می شوند و یا عمدتا تعطیل هستند، 
هم نقشــی مهم در این زمینه دارد: 
معلم ها معموال از نخســتین کسانی 
هســتند که متوجــه احتمال وجود 
خشونت خانگی نسبت به دانش آموزان 

می شوند و آن را گزارش می دهند.
انتشار خبری درباره مرگ یک کودک 
افغان در اثر خشونت خانگی در الوال 
بهانه ای شده است تا »مداد« به سراغ 

این موضوع برود:
ژانویــه، خبرگزاری های  جمعه، ۱5 
مونترال از دســتگیری یک مادر ۳5 
ســاله افغان در جزیره الوال به اتهام 
آزار و اذیت جسمی و قصور منجر به 
مرگ دختر ۷ ساله اش منتشر کردند.

پیکــر آزرده ی ایــن دختر ۷ ســاله  
که قــدرت تنفس نداشــت در خانه 
پدری اش پیدا شد اما او  به تالش های 
امدادگران برای احیا پاســخی نداده 
و پــس از رســیدن به بیمارســتان 

درگذشت.
بــه گفته قاضــی مســئول پرونده، 
بررســی های اولیه نشان می دهد که 
شکنجه جســمی قربانی از اول ژوئن 
2۰2۰ تا ۳ ژانویه 2۰2۱ ادامه داشته 
و بنابراین به احتمال زیاد این کودک 
۷ ساله طی این مدت طوالنی توسط 

مادرش شکنجه می شده است.

این مادر کــه اکنون به قید وثیقه ای 
هزاردالر آزاد است، اما اجازه مالقات 
با دیگر فرزندانش را ندارد، در جلسه 
اولیه دادگاه اظهــار بی گناهی کرده 
اســت. پلیس الوال و دادگاه منتظر 
نظر پزشــکی قانونی اســت. این زن 
همچنین متهم بــه یک فقره حمله 
علیه دخترش هــم بوده که در ژوئن 
2۰2۰ اتفاق افتاده. دادگاه بعدی این 

زن ۱2 آوریل خواهد بود.
در طول سال های اخیر تالش فعاالن 
و نهادهای مدنی در سراســر جهان 
باعث شده تا آزار و شکنجه کودکان 
کاهش معناداری پیــدا کند و یکی 
از دالیل اثرگــذار آن را دادن آگاهی 
به جامعه و خانواده هــا می دانند. در 
کشــورهای مثل کانادا، سازمان های 
بی شماری هستند که در این زمینه 
فعالیت می کنند و از همه مهم تر اینکه 
کودکان در مدارس با انواع خشونت و 
راه های گریز از آن آشنا می شوند و در 
واقع آموزش می  بینند و سازمان های 
 Childrens Aid حمایتــی ماننــد
 CFSA- Child و Societies CAS
and Family Services Act و یــا 
Montreal Families برای ممانعت 

از بدرفتاری با کــودکان وجود دارد. 
بنابراین کمتر خبرهایی از این دست 
می بینیم و می   شنویم که کودکی در 
کانــادا مورد آزار و اذیت قرار گرفته و 
یا در اثر خشونت خانگی جان باخته 
باشــد. امــا ظاهرا با آمــدن مهمان 
ناخوانده و شــروع همه گیری کووید 
۱۹، تعطیلــی مــدارس و قرنطینه 
خانگی، کودکان که همیشــه اولین 
قربانیان خشونت، بدررفتاری و آزار و 
اذیت از سوی والدین خود هستند، به 
صف قربانیان متفاوت همه گیری کرونا 

اضافه شده اند.
مریم گرامی، روانشناس و روانپزشک، 
بر این عقیده اســت کــه بعضی از 
اعتقادات و اطالعات نادرست در مورد 
تربیت فرزندان ممکن اســت باعث 
افزایش خشــونت های خانگی علیه 
فرزندان شود. مثال این اعتقاد که پدر 
و مادر مالک فرزندان هستند و اجازه 
انجام هر رفتاری را با فرزندا شان حق 
خود بدانند یا اینکه به جای تشویق، 
روش هــای تنبیه بدنــی و یا تحقیر 
روحــی را برای تربیت فرزندانشــان 

انتخاب کنند.
مریم گرامی در ادامه می گوید: »عامل 
دیگر این گونه خشــونت ها می تواند 
نداشــتن مهارت کافــی والدین در 
کنترل خشم شــان باشد. و در نهایت 
گاهــی والدین خــود از بیماری های 
روحــی رنــج می برنــد. بعضــی از 
تشخیص  قدرت  روحی  بیماری های 
سالم را از انسان می گیرد. که در این 

موارد نیاز فوری درمان وجود دارد.«
این روانشــناس و روانپزشک وجود و 
بروز کووید ۱۹ را در افزایش خشونت 
بر کودکان بی تاثیر نمی داند و یکی از 
راه های پیشگیرانه آن را آگاهی دهی به 
جامعه می داند و می گوید: »تعطیلی 
مدارس و قرنطینه خانگی کودکان و 
خانواده ها را بــدون آمادگی قبلی در 
موقعیتی قرار داده کــه پیش از آن 
تجربه نکرده بودند. ترس و اســترس 
ناشی از همه گیری کرونا در خانواده 
و انتقال آن به کــودکان، تنگناهای 
اقتصادی، بیکاری و ساعات طوالنی 
حضــور همه افراد خانــواده در خانه 
چالش های جدیــدی را ایجاد کرده 
و باعث شد آســتانه تحمل و قدرت 
کنترل خشم در افراد به شدت کاهش 
پیدا کند و در این شــرایط کودکان 
بســیاری که به دلیل بر هم خوردن 
روال عادی زندگی دچار آشــفتگی 
ذهنی و بی قراری نیز شده اند همزمان 
مورد خشــونت هم قــرار می گیرند. 
بهترین روش برای کنترل خشم این 

اســت که والدین اعتماد کنند و یک 
روانشــناس را در این شــرایط کنار 
خودشان داشته باشند. با آن ها حرف 

بزنند و راه حل بگیرند.«
مکی عارف، مدیر مرکز زنان افغان در 
گفت و گویی کوتاه درباره این حادثه، 
با ابراز ناراحتی از مرگ دختر ۷ ساله 
گفت:» این مرکز آمادگی کامل دارد 
تا بتواند به زنان و مــادران افغان در 
مونترال بزرگ کمک کند. همانطوری 
که در طــول این ســال ها به آن ها 
خدمات زیادی داده است. ما با مراکز 
حمایتی زیادی در ارتباط هســتیم و 
زنان و مــادران افغان می توانند به ما 

برای کمک مراجعه کنند.«
جالب اســت در پایان ایــن گزارش 
بدانید که سازمان یونیسف کودکانی 
را که در مدت یک ســال گذشته به 
روش های گوناگون مورد خشونت قرار 
داده انــد »قربانیان پنهان همه گیری 
کرونا« نامیده است. در بیانیه یونیسف 
که با همین منظور منتشر شده، آمده 
اســت: »بیماری کووید-۱۹ تنها در 
عرض چند ماه، زندگــی کودکان را 
در سراسر جهان زیرورو کرده. صدها 
میلیون کودک در مدرســه نیستند. 
والدین و سرپرســت ها شــغل خود 
را از دســت داده اند و مرزها بســته 
شــده اند. از همه این ها مهم تر؛ آمار 
خشــونت علیه کــودکان در دوران 
قرنطینــه افزایش  یافته و کودکان به 
مراکز مشــاوره و حمایتی دسترسی 
ندارند.« صندوق کودکان ملل متحد 
در ایــن بیانیه و دیگر بیانیه هایی که 
در دوران همه گیری کرونا منتشر کرد 
از حکومت ها خواسته بود حمایت های 
روانی و اجتماعــی و نیز فرصت های 
یادگیــری و آمــوزش از راه دور را 
برای کودکان و به خصوص کودکان 
آسیب پذیر و در معرض خطر تقویت 

کنند.
فعاالن حقوق کودک، نهادهای مدنی 
و سازمان های آموزشی تقریبا از همان 
روزهای نخســتین همه گیری کرونا 
آگاهی بخشــی درباره کودکان را در 
شرایط اضطراری کرونا آغاز و تالش 
کردند با بسته های آموزشی خانواده ها 
را در مواجهه با این بحران یاری کنند 
و شیوه های درست برخورد با کودکان 
را در دوران قرنطینــه و تعطیلــی 
مدارس به آن ها آموزش بدهند. کانادا 
هم از این ماجرا مستثنی نیست. فقط 
کافی ست شــما مادر و پدر خسته از 
این روزهــای کرونایی کمی حوصله 
کنید و این مراکــز را برای کمک به 

روان خود و خانواده تان پیدا کنید.

آمار زادو ولد بریتیش کلمبیا
 به پایین ترین میزان 

در یک دهه اخیر رسید

ایرونیا- داده های آماری دولت بریتیش 
کلمبیا نشان دهنده کاهش نرخ تولد 
در بریتیش کلمبیا است؛ پدیده ای که 
حداقل در یک دهه اخیر به این شدت 

دیده نشده بود.
آمار ماهانه از تعداد تولدها در سراسر 
استان به طور متوسط   حدود ۳6۰۰ 
تولــد در ماه را ثبت کرده اســت. در 
دسامبر ســال 2۰2۰ با بیش از 2۰ 
درصد کاهش نســبت بــه میانگین 
اعالم شده، رکود کم ترین نرخ تولد در 
یــک دهه با رقم 2۷۷۴ تولد به جای 

گذاشته شد.
گرچه متخصصان با احتیاط در ابراز 
نظــر  منتظرند تا اطالعات بیشــتر 
کسب شــود، اما اکثر آنها معتقدند 
عامل این کاهش ویروس کرونا است.

کیت چــوی که جمعیت شــناس 
خانواده و محقق در زمینه نابرابری و 
جامعه شناس کمی است و به عنوان 
دانشیار جامعه شناســی در دانشگاه 
وسترن در انتاریو کار می کند؛ معتقد 
اســت که این روند منحصر به کانادا 
نیست و کاهش نرخ تولد در آمریکا و 
آسیای شرقی نیز به دلیل کووید ۱۹ 

ایجاد شده است.
چوی در ادامه گفــت: »این الگویی 
مطابق بــا الگوهای تاریخی اســت 
که وقتی فاجعــه ای طوالنی مدت و 
کشــنده رخ می دهد، رونــد باروری 

کاهش می یابد«. 
چــوی افزود بــرای ارائه یک تحلیل 
دقیق تر، مشاهده اعداد برای پیشرفت 
ما هانه مفیــد خواهد بود، اما تاکنون 
کاهش نرخ تولد با مثال های تاریخی 
تعبیر می شود. برای مثال با خاموشی 
۱۰ ساعته شــهر نیویورک در سال 
۱۹65 این کاهش رخ نداد و در مقابل 
آن پس از آنفلوانزای اســپانیایی در 
سال ۱۹۱۸، چنین موردی از کاهش 

دیده شد. 
برخــی معتقدند بــا در نظر گرفتن 
اینکه زوج ها وقت بیشتری را در خانه 
می گذرانند باید انتظار  تولد نوزادان 
بیشتری  را در ایام پاندمی داشت ولی 

آمار چیز دیگری می گوید.
بار دیگر، الزم است آمار بیشتری ارایه 
شــود تا بتوان ادعاهای مشخصی در 
مورد نرخ زاد و ولد در ماه های آینده 
انجــام داد، اما چــوی می گوید این 
مساله می تواند باعث کند شدن روند 

تولد در سراسر جهان شود.
چــوی در این باره گفــت: »در حال 
حاضر باروری در بیشــتر کشورهای 
در حال توسعه به طور مداوم در حال 
کاهش اســت. به احتمال زیاد روند 
ایجاد خانواده های کوچکتر بیشتر از 
خانواده های پرفرزند بالفاصله پس از 

پاندمی تسریع خواهد شد«. 
چوی دلیــل این کاهــش را خیلی 
ســاده به دلیل عــدم اطمینان می 

دانــد. داده هــای اضافی بــه صورت 
مستقیم تری نشان می دهند که چه 
مواردی بیشــترین تاثیــر را بر روند 
میــزان زاد و ولد در بریتیش کلمبیا 
داشــته اســت، اما چــوی می گوید 
مواردی هست که قبال در کشورهای 

دیگر هم شناسایی شده هستند. 
از میان همه این دالیل، عدم اطمینان 
در اقتصاد و امنیت شغلی از مهم ترین 
دالیل هستند و باال رفتن هزینه های 
تربیت کودک نیز اهمیت داشته است. 
امنیت مســکن و به دنبال آن ایمنی 
شخصی یا ایمنی کودک نیز پس از 

این دالیل جای دارند. 
در حالی که شواهد تجربی می گوید 
زنان باردار بیشتر از سایرین در همان 
سن به کووید۱۹ مبتال نمی شوند، اما 
اگر آنها ویروس را بگیرند احتمال ابتال 
به نوع شدیدتر آن بیشتر خواهد بود. 

وی گفــت: »بــه احتمال زیــاد کار 
بیشترشــان به بیمارستان می کشد 
و بــه احتمــال زیاد بیشترشــان به 
دستگاه ونتیالتور وصل می شوند. در 
این پاندمی خاص زنان ممکن است 
از بارداری بترسند و نگران عواقب آن 

برای سالمتی خود باشند«. 
چوی در ادامه گفت مطالعاتی انجام 
شــده که نشــان می دهد نوزادانی 
که هنگام زایمان بــه ویروس مبتال 
می شوند نیز آماده تر هستند تا انواع 

شدیدتر بیماری را دریافت کنند.

پروفسور ابراهیم کریمی، برنده مدال هرتزبرگ
برای مردم کردستان، ایران و کانادا افتخارآفرین شد

هفته- پروفسور ابراهیم کریمی، مغز 
ایرانی فیزیک کوانتــوم، برنده مدال 
هرتزبرگ یکــی از معتبرترین جوایز 
کانادا در زمینه فیزیک و علوم وابسته 
را دریافــت کرد که توســط انجمن 

فیزیک دانان کانادا اهدا می شود.
پروفســور ابراهیــم کریمــی متولد 
۱۳5۷ در ســقز اســتان کردستان 
اســت. او تحصیالت خود را تا مقطع 
کارشناسی ارشد رشته فیزیک در ایران 
به پایان رساند و برای ادامه تحصیل 
در مقطع دکترا بــه ایتالیا مهاجرت 
کرد. پس از اخذ دکترا و پژوهش در 
اتحادیه اروپا در سال 2۰۱2 به کانادا 
مهاجرت کرد. ایشان عالوه بر جوایز 
متعددی که در این حوزه کسب کرده 
اســت، در ماه دســامبر سال 2۰2۰ 
موفق به اخذ مدال هرتزبرگ از انجمن 

فیزیکدانان کانادا شد.
وی در گفتگو با نشریه هفته گفت: هر 
ســاله دولت کانادا سهمیه محدودی 
از محققین شناخته شــده در علوم 
مختلــف را برای تحقیقــات جذب 
می کند. این افــراد باید در تخصص 

خود دارای نوآوری و پیشنهاد شده از 
سوی اساتید برتر آن رشته در جهان 
باشــند. میزان و مجوز این سهمیه 
مستقیم زیر نظر دولت فدرال کانادا 
و شخص نخست وزیر است و من نیز 
به عنوان پژوهشگر این جایزه )کرسی 
تحقیقاتی کانادا( را به صورت مستقیم 
از آقای جاستین ترودو دریافت کردم. 
پس از دریافت این جایگاه، دانشــگاه 
مربوطه کلیه مسائل مرتبط به کار و 
تحقیق را مــورد حمایت قرار خواهد 
داد. حمایــت مالی ایــن محققان از 
ســوی دولت کانادا انجام می شود و 
ساالنه مبلغ قابل توجهی صرفا برای 
انجــام امور تحقیقاتی در اختیار آنان 

قرار می گیرد.
 Canadian“ جایزه اخیر از ســوی
Association of Physicists” اهدا 
می شود و روش آن به این صورت است 
که کمیته داوران سوابق فعالیت های 
تحقیقاتی دانشمندان برجسته کانادا 
را در رشته فیزیک بررسی می کنند. 
هر پژوهشــگری که طی ۱2 ســال 
گذشته بزرگ ترین دستاورد علمی در 
رشــته فیزیک را در کانادا ارائه کرده 
باشد به عنوان فرد منتخب برگزیده 
خواهد شد. هر ســال یک نفر برنده  
دریافت »مدال هرتزبرگ« می شــود 
که در ســال 2۰2۰ من برنده مدال 

هرتزبرگ شدم.
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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
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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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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

دیپورت ۱۲ هزار نفر از کانادا 
در طول همه گیری کووید

پرژن میرور- دیپورت ۱2 هزار نفر از 
کانادا در طول سال گذشته و در میان 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ خبر 
شوک آوری بود که خبرگزاری رویترز 

آن را منتشر کرده است.
بر اســاس اطالعات ثبت شــده در 
آژانس خدمات مــرزی کانادا که به 
دست خبرگزاری رویترز رسیده است، 
دولت کانادا در ســال 2۰2۰، تعداد 
۱2 هزار و ۱22 نفر را از کشور اخراج 
کرده است. این رقم ۸۷5 مورد بیش 
از سال 2۰۱۹ و باالترین رقم از سال 

2۰۱5 تاکنون بوده است.
آژانس خدمات مرزی کانادا در همین 
زمینه گفته اســت که ایــن میزان 
افزایش در تعداد افراد اخراجی شامل 
افرادی که به خواســت خود تصمیم 
به ترک کشور گرفتند و تحت قانون 
“اخــراج اداری”  قــرار می گیرند نیز 
می شود. در سال 2۰۱۹، تعداد افرادی 
که تحت قانون اخراج اداری از کانادا 
دیپورت شدند ۱65۷ نفر بود در حالی 
که این رقم در ســال 2۰2۰ به رقم 

۸2۱5 نفر رسید.
این اقدام باعــث اخراج هزاران نفر از 
کانادا شــده در حالی که همه گیری 
دوبــاره اوج گرفته و دولت هشــدار 
می دهــد که مردم به دالیل ایمنی از 

انجام هرگونه سفر خودداری کنند.
در حالی که کانادا همچنان به اخراج 
افــراد غیر شــهروند در میان بحران 
کرونا ادامه می دهد، جو بایدن رییس 
جمهور آمریکا پس از مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری دستور توقف اخراج 
افراد از آمریکا را برای مدت ۱۰۰ روز 

صادر کرد.
کانادا رسماً در ماه مارس 2۰2۰ توقف 
اخراج از کشور را اعمال کرد که این 
توقف در ماه نوامبر گذشــته به پایان 

رسید.
روند اخراج افراد از کشورها در طول 
بحران همه گیری کووید-۱۹ متفاوت 
بوده اســت. در بریتانیا پیش از اینکه 
اخراج افراد از ســر گرفته شود، برای 
مدتی این روند متوقف شــده بود. در 
ایرلند روند اخراج از کشور همچنان 

در حالت تعلیق قرار دارد.
آژانــس خدمات مــرزی کانادا اعالم 
کرده است که به دالیل “قابل پذیرش 
واقعی“ همچون جرم های جنایتکارانه، 
اخراج از کشور را اولویت بندی کرده 

است.
اطالعاتی کــه در اختیار خبرگزاری 
رویترز قرار دارد نشــان می دهد که 
بیش از هزار نفــر در زمانی که روند 
اخراج از کشــور متوقف شده بود از 

کانادا اخراج شدند.
مقامات بهداشت عمومی کانادا هرگونه 
ســفر از مکانی به مــکان دیگر را به 
منظور جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا ممنــوع کرده اند، خطری که با 
بروز گونه های جدید ویروس کرونا و 
سرعت زیاد در انتشار گونه های جدید 
این ویروس به مراتب بیش از گذشته 

خود را نشان می دهد.
بسیاری از سفرهای مرتبط با اخراج 
افراد از کشــور شامل انتقال در چند 
فرودگاه و پرواز مختلف می باشد که 
طی آن افراد برای ساعت های طوالنی 
در یک فضای سرپوشیده و نزدیک به 

دیگر افراد قرار دارند.
سازمان هایی مانند کانون وکال کانادا و 
انجمن وکالی پناهجویان کانادا علیه 
تصمیم دولت کانادا برای ادامه روند 

اخراج از کشور صحبت کرده اند.
انجمن  مورین ســیلکوف، رییــس 
وکالی پناهجویان کانادا گفته است: 
“در حالی که همه مردم برای کاهش 
نــرخ ابتال بــه بیمــاری کووید-۱۹ 
در حال اجرای تمــام محدودیت ها 
هستند، آژانس خدمات مرزی کانادا 
تصمیــم شــگفت آوری گرفته و به 
ســادگی به فعالیت های عادی خود 

برگشته  است.“ 
آژانس خدمات مــرزی کانادا نیز در 
بیانیه ای اعالم کرده اســت که توقف 
روند اخراج را لغو کرده اســت چون 
دفاتر دولتی در خارج از کشور دوباره 
بازگشایی شــده اند، مرزها باز شدند، 
خطوط هوایی مجدداً مسیرهای خود 
را راه انــدازی کردنــد و پروتکل های 

بهداشت عمومی نیز اجرا می شوند.

در ۱۵ سال اخیر  قیمت امالک و مستغالت کانادا
 ۲۵ برابر سریع تر از آمریکا رشد کرده است

ایرونیا= قیمت امالک و مســتغالت 
کانــادا به طرز خنــده داری در حال 
افزایش است و دلیل آن سیاست های 

نادرستی  است که اعمال می شود.
داده های فدرال رزرو آمریکا نشــان 
می دهد قیمت واقعی منزل در فصل 
سوم سال 2۰2۰ با دو برابر سرعت در 
آمریکا افزایش یافته است. این  تنها 
یکی از دوره هایی اســت که قیمت 
امالک کانادا عملکرد بهتری در برابر 
قیمت مسکن آمریکا داشته است. در 
حقیقت، قیمت کانادا از سال 2۰۰5 
تاکنون 25 برابر ســریعتر از قیمت 

خانه های آمریکا رشد کرده است.
قیمت امالک و مستغالت کانادا سال 
گذشته با وجود پاندمی جهشی عظیم 

داشت.
قیمت واقعی مسکن در سه ماهه سوم 
2۰2۰ به میزان 2.۹۳درصد نسبت به 
ســه ماهه قبل افزایش یافت. این به 
معنی سود ساالنه ۸.2۷درصد بیشتر 

از ماه مشابه در سال پیش تر است.
در سراسر کشــور، قیمت ها از سال 
2۰۰5 دو برابر شــده اند و این پس از 
کاهش چشــمگیر نرخ تورم رخ داده 

است.
تقریباً نیمی از سود در 5 سال گذشته 
به دســت آمده اســت. این شتابی 
بسیار سریع اســت، حتی بدون این 

که بخواهیم در نظر بگیریم که برای 
کسب نیمه دیگر رشــد، بیش از دو 

برابر بیشتر زمان برده است.
امالک و مستغالت آمریکا نیز در طول 
سال گذشته سود قابل توجهی کسب 
کرد، اما در مقایســه با کانادا چندان 
زیــاد به نظر نمی رســد. قیمت های 
واقعی ۰.۸۱درصد در سه ماهه سوم  
2۰2۰ افزایش یافته و موجب شــده 
تا قیمت ها ۳.۴5 درصد باالتر از سال 
قبل باشد. در سراسر کشور، قیمت ها 
تنها ۳.۹6درصد باالتر از سال 2۰۰5 
اســت. به عبارت دیگر، قیمت ها در 
طی چند دهه گذشته با تورم در حال 

حرکت بوده اند.
رشد مداوم و بدون اصالح در نزدیک 
بــه دو دهه باعث قطع ارتباط این دو 
شده است. قیمت امالک و مستغالت 
کانادا فقط ســال پیش رشــدی دو 
برابری نشــان نداد. از سال 2۰۰5 ، 
قیمت امالک و مســتغالت بیش از 
25.۳۱ برابر سریعتر از قیمت امالک 
و مستغالت آمریکا رشد کرده و این 

یک روند عادی نیست.
شــتاب اخیر قیمت مسکن در کانادا 
بسیار زیاد است، اما برای بسیاری از 
مردم باور این که امکان تصحیح آن 

وجود دارد، دشوار است.
بیشــتر مردم افزایــش اخیر قیمت 
امالک و مستغالت کانادا را به عنوان 
یــک روند طوالنی مــدت می بینند. 
با این حــال ، تقریباً نیمی از افزایش 
قیمــت در طی یک دوره رخ داده که 
فقط کمی بیشتر از یک دوره سیاسی 
اســت. ممکن اســت برای بعضی از 
افراد افزایش قیمت همیشگی به نظر 
برســد، اما نباید فراموش کرد اعتبار 
و سیاســت پول ارزان برای حفظ )و 
تورم( قیمت ها برای مدت طوالنی در 

قرن گذشته دوام نداشته است.
هر چند نمــی توان گفت با توجه به 
بحران فعلی افتصادی ناشی از کووید 
،نرخ بهره پایین دوام نخواهد آورد ولی 
باید در نظر گرفت که  سابقه تاریخی 
برای تداوم چندین دهه ای پول ارزان  

وجود ندارد. 
در اوایــل دهــه ۹۰ ، آمریکا  پس از 
رشد چشمگیر قیمت مسکن و نرخ 
بهره باال ،جوانان متخصص کانادایی 
که جویای مســکن ارزان تر بودند را  
جذب کرد. این مســئله در سال های 
اخیر بار دیگر شــدت یافته و جوانان 
کانادایــی به دلیل بــاال بودن قیمت 
مسکن از شهرهای بزرگ دور شده اند 
و به نظر نمی رسد که این روند برای 

چند سال آینده متوقف شود.
iroonia.ca

تصمیم خانواده ایرانی- کانادایی برای عرضه اولیه 
سهام شرکت دارویی 4۰۰ میلیون دالری

ایرونیا- یک شرکت دارویی کانادایی 
که توســط یکــی از ثروتمندترین 
خانواده های این کشور کنترل می شود 
، به دنبال جمــع آوری ۴۰۰ میلیون 
دالر از یک پیشــنهاد اولیه درحالی 
اســت که این روزها اشتیاق زیادی 
برای بیوتکنولوژی و مشاغل مرتبط با 
مراقبت های بهداشتی دیده می شود.

کمپانــی  DRI کاپیتــال واقــع در 
تورنتو کــه قبال به عنــوان کمپانی 
Drug Royalty  شــناخته می شد ، 
بانکداران سرمایه گذاری را برای عرضه 
اولیه ســهام در بــورس اوراق بهادار 
تورنتو استخدام کرده است. علت این 
 spinoff استخدام ایجاد یک صندوق
  DRI Healthcare Trust معروف به
است. این تراســت جدید دارایی ۱۸ 
شــرکت را از کمپانی مادر می خرد و 
قصد دارد در آینده نزدیک شرکت های 

بیشتری بخرد. 
شــرکت مادر DRI به عنــوان یک 
شــرکت دارنده حــق امتیاز فعالیت 
می کند ، به این معنی که برای تولید 
داروهای خود درگیر امور تحقیقاتی 
و توسعه نمی شــود. به جای آن، این 
شــرکت حق امتیاز محصوالت دیگر 
مخترعــان و نــوآوران را – اغلب در 
ازای پرداخــت پیــش پرداخت- به 
دســت می آورد. سپس این وجه نقد 
توسط شرکت های دارویی و موسسات 
تحقیقاتی برای تأمین بودجه تحقیق و 

توسعه استفاده می شود.
جریان هــای حق امتیــاز در تجارت 
دارویــی همانند بخش ســرگرمی و 
منابع طبیعی معمول است، اما بخش 
دارایی باید همیشــه تکمیل باشد تا 
قراردادها برمبنای جدول زمانی اجرا 

شوند. 
عرضــه اولیه ســهام  شــرکت های 
و  بیوتکنولــوژی  تکنولــوژی، 
مراقبت های بهداشــتی در ماه های 
اخیر با استقبال روبرو شده و معامالت 
اخیر کانادایی در این بخش ها، آنقدر 
عالقه سرمایه گذاران را به خود جلب 
می کند که گاهــی اوقات تا 2۰ برابر 

اندازه معامله اصلی است.
این امــر توجه خاصــی را معطوف 
دارویی  و  بیوتکنولــوژی  بخش های 
کانادا کرده اســت که بندرت توجه 
ســرمایه گذاران عمومــی را به خود 

جلب می کند.
 AbCellera Biologics ، در  دسامبر
Ltd.  از ونکــوور بــه صورت عمومی 
درنسدق  شرکت کرد و 555 میلیون 
دالر آمریــکا در ایــن راه جمع کرد. 
قیمت سهام در کمتر از دو ماه بیش از 

دو برابر شده است .
اگر عرضه عمومی DRI موفقیت آمیز 
باشد، بازگشــت به بازارهای عمومی 
رخ می دهد. این شــرکت که در سال 
۱۹۸۹ تاســیس شــد ، یک بار در 
بورس اوراق بهادار تورنتو مورد معامله 

عمومی قرار گرفت اما در سال 2۰۰2 
توسط خانواده خسروشاهی ونکوور به 
قیمت ۱۳۳ میلیون دالر به شــرکت 
خصوصی بدل شد. این خرید نتیجه 
یک جنــگ تصاحب بود که  موجب 
شــد تا کانادایی هــا از تولیدکننده 
 Cambridge دارو انگلیــس به نــام
 Antibody Technology Group

PLC. پیشی گرفتند. 
این کمپانی پس از خصوصی سازی به 
DRI تغییر نام یافت و اکنون توسط 
 ، .Persis Holdings Ltd شــرکت
مجتمع خانواده خسروشاهی کنترل 
می شــود. از زمان خریــد ، DRI  به 
یک مدل سهام خصوصی تبدیل شده 
و 2.6 میلیارد دالر آمریکا از طریق سه 
صندوق جمع آوری کرده که هریک 
دارای سبد حق امتیاز اختصاصی خود 
هستند. در کل  62 جریان حق امتیاز 
در ۴۰ محصول به دست آورده است.

در کانادا ، خسروشاهی ها شاید بیشتر 
بخاطر اداره خرده فروشــی ســابق 
 Future مســتقر در ونکوور  به نــام
Shop  شــناخته می شــوند که در 
 Best Buy Co. Inc سال 2۰۰۱ به
فروخته شــد و حدود ۴۰۰ میلیون 
دالر نصیــب خانواده کــرد. آنها هم 
اکنون در خرده فروشــی ، امالک و 
مستغالت و داروسازی سرمایه گذاری 
دارند و DRI در حال حاضر توســط 

بهزاد خسروشاهی اداره می شود.
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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

بدیهی است آشنایی با منابع اطالعاتی 
راهنمایــی در زمینــه  و  صحیــح 
برنامه ریــزی برای اســتقرار هر چه 
ســریع تر مهاجرین تازه وارد در کانادا 
موجب پیشرفت هر چه سریع تر آنان 

در کانادا خواهد شد:
 بر اساس تحقیقات انجام شده اداره 
مهاجرت و پناهندگی و شــهروندی 
کانــادا مهاجرینی که قبل از ورود در 
زمینه آشنایی با محیط جدیدی که 
به آن مهاجرت می کنند، کلید اصلی 
سرعت بخشــیدن به استقرارپذیری 
آنان است. بر این اساس اداره مهاجرت 
به مهاجرین تازه وارد پیشنهاد می کند 
قبل از انتخاب اســتان محل اقامت 
خود موارد مهم زیر را در نظر بگیرند.

* بررسی مشــاغل مورد نیاز استان 
بر اســاس تخصص و سابقه کار خود 
برای ایجاد امکان اشــتغال به کار در 

کوتاه ترین زمان ممکن
* آماده ســازی خود و خانواده برای 
تطبیق سازی با روش زندگی در کشور 
جدید برای آماده سازی مواجه شدن 
با شــرایط آب و هوایی و همچنین 
انتخاب زبان اول محل اقامت جدید. 
بــرای مهاجری که به زبان فرانســه 
تســلط ندارد بدیهی است زندگی در 
شــهرهایی همانند تورنتو و ونکوور 
باید بسیار متفاوت نسبت به یکی از 
شهرهای استان کبک که فرانسه زبان 

اصلی اکثریت جامعه است، است.
* بهره وری حداکثــری از اطالعات 
جمع آوری شده که قبل و در بدو ورود 
به مهاجران تازه وارد داده می شــود 
این مجموعه ارائه شده به مهاجرین 
اطالعاتــی از قبیــل نام نویســی در 
کالس های زبان روش های آماده سازی 
برای اینکه مهاجر بتوانــد وارد بازار 

کانادا گردد و یا حتی مشــاوره های 
تخصصی مسئولین برای دست یابی به 

کمک های دولتی.
آماده ســازی برای تابعیت از مقرارات 
ورود در دوران پاندمیــک: قبــل از 
تاریخ ورود این مهاجرین می بایست 
با مقررات و یــا ممنوعیت های ورود 
به کانادا آشــنایی کامل پیدا کنند. 
بدین منظور اســتفاده از وب سایت 
اداره مهاجــرت به عنوان معتبر ترین 
منبع اطالعاتی توصیه می گردد. قبل 
از رزرو بلیط ســفر خود به موارد زیر 

دقت نمایید:
* ابتدا از سالمت خود و افراد خانواده 

اطمینان حاصل کنید زیرا افرادی که 
مشکوک به ابتال به کووید۱۹هستند 

قادر به ورود به کشــور نخواهند بود 
و امکان برگشت آنان بنابر تشخیص 

معصومه علی محمدی
»نشریه هفته«

استقرار مهاجران
 تازه وارد به کانادا 
 در دوران پاندمی

افسران مرزی وجود دارد.
* تمامی مســافرین باالی 5 ســال 
ملزم به ارایــه آزمایش منفی کووید 
که حداکثر در طی ۷2 ساعت قبل از 
ورود انجام شده باشد به افسران مرزی 

کانادا به هنگام ورود هستند.
* داشــتن برنامه دقیق برای دوران 
قرنطینــه ۱۴ روزه پــس از ورود به 
مرزهای کانادا. محــل قرنطینه باید 
دارای سرویس بهداشتی مجرا از دیگر 
افراد در محیطی که افراد دیگیری نیز 

در انجا زندگی می کنند.

مدرک  اخذ ســه  الویت  و  اهمیت 
بالفاصله پس از ورود

* کارت اقامت دایم: مهاجرین جدید 
می بایست کارت اقامت دایم 5 ساله 
خود را که مدرک اثبات داشتن اقامت 
دائــم کانادا اســت را در ماه های اول 
ورود به کانادا از طرف اداره مهاجرت 
دریافت نمایند. این کارت در هنگام 
سفر به خارج از کانادا و هنگام ورود به 
کانادا بایست به همراه پاسپورت همراه 

دارندگان اقامت دائم باشد.
* کارت خدمــات درمانــی رایگان 
اســتانی: این کارت حق اســتفاده از 
خدمات درمانی رایگان را به مهاجرین 
و دارندگان اقامت دائم کانادا می دهد. 
مهاجرین تازه وارد بر اســاس قوانین 
اســتانی که در آن اقامت دارند پس 
از گذشــت مدت زمان انتظار، واجد 

شرایط دریافت آن خواهند شد.
* دریافت شماره بیمه تامین اجتماعی 
)SIN(: شماره بیمه تامین اجتماعی 
کانادا اجازه می دهد تا افراد در کانادا 
نه تنها از ســرویس ها و حمایت های 
دولتی بهره مند گردند، بلکه شــماره 
شناسه افراد برای اشتغال، انجام امور 
مالی و مالیاتی و یا ثبت دارایی و غیره 

در کانادا است.
بدیهی اســت داشتن پیشنهاد کار از 
یکی از کارفرمایــان کانادایی، قبل از 
ورود ایده آل ترین روش استقرارپذیری 
سریع اســت ولی در دوران پاندمی 
تحقق آن کاری بســیار دشوار است 

ولی غیرممکن نیست، 
روش های زیر می توانند این امکان را 

مهیا سازند:
* به سایت رســمی بانک اطالعاتی 
مشاغل وارد شوید و مشاغل ضروری 

در دوران پاندامیک را فیلتر کنید.
* قبــل از ورود به کانــادا به منظور 
تسریع ســازی در مرحله اســتخدام 
پذیری، حتما مدارک تحصیلی خود 
را بــرای ارزیابــی و دریافت گواهی 

معادل سازی اقدام کنید.
* بــه بانک اطالعاتی مشــاغل تازه 
NewCanadianJobs. واردین کانادا

ca رجوع کنید تا مشــاغلی که برای 
تازه واردین لیست شده اند را بیابید.

روش زندگی در دوران پندمی را در 
کشور جدید اقامت خود بیاموزید

قبــل از 2۰2۰ مهاجرین تازه وارد به 
راحتی در شهر رفت و آمد و مایحتاج 
روزانه خود را تامین می کردند ولی در 
دوران پاندمی عــالوه بر تالش برای 
دســتیابی به روش صحیح استقرار 
پذیری در کشور جدید، تازه واردین 
محدودیت هــای متعــدد و ابهامات 
زیادی را زیر ســایه کووید۱۹ تجربه 

می کنند.
 بسیار بدیهی است که هماهنگ سازی 
و یادگیــری این روش هــای جدید 
زندگی با استفاده از تکنولوژی برای 
خریــد مایحتاج خانــواده به صورت 
آنالین می تواند برای بســیاری از این 

تازه واردان دردسرساز باشد.
محدودیت های رفت و آمد در دوران 
قرنطینه ۱۴ روزه در بدو ورود نیز آنان 
را محدود بــه ماندن در منزل و عدم 
توانایی برقرار کردن ارتباط با دیگران 
می کنــد. بنابرایــن بدســت آوردن 

اطالعات 
و آشنایی با روش مدیریت مشکالت 
در دوران پاندمیک برای این مهاجرین 
تــازه وارد قبــل از ورود از اهمیــت 

بسزایی برخوردار است.

خانم آنتونیئتا پولیس که پیشتر در 
درازمدت  درمانی  مراقبت های  مرکز 
Herron اقامت داشــت و اکنون در 
بهداشتی  دانشگاهی  یکپارچه  مرکز 
 CIUSSS اجتماعــی  خدمــات  و 
غرب جزیره مونترال به ســر می برد، 
به اشتباه دو واکسن متفاوت مدرنا و 
فایزر را دریافت کرده است. به گزارش 
هفته، به نقل از ژورنــال دو مونترال، 
ایــن خانم ۹۷ ســاله مونترالی ابتدا 
هفتم ژانویه واکسن مدرنا را دریافت 
کــرد اما نوامبر گذشــته که فعالیت 
درازمدت  درمانی  مراقبت های  مرکز 
Herron متوقف شــد، خانم پولیس 
یازدهم ژانویه به طور موقت به خانه 
Joseph-François- ســالمندان 

Perrault منتقل شــد تا یک جای 
 Dante دایــم در خانه ســالمندان

برایش پیدا شود.
پاتریسیا دی بیاز-لئون، دختر خانم 

تزریق دو نوع واکسن متفاوت به یک بانوی ۹۷ ساله مونترالی

پولیس می گوید: »چنــد روز بعد از 
این انتقال، مسئوالن خانه سالمندانی 
که مادرم به آنجا منتقل شده بود در 
تماسی تلفنی از من پرسیدند که آیا 
مادرتان می تواند واکسن فایزر تزریق 
کند. مــن جواب دادم کــه او هفتم 

ژانویه با واکسن مدرنا واکسینه شده 
است و این مسئله در پرونده پزشکی 
او ثبت شــده است. با این حال اتفاق 
دیگری افتاد. روز جمعه یک پرستار با 
من تماس گرفت و ضمن ابراز تاسف 
گفت کــه دو هفته بعــد از دوز اول 
واکسن مدرنا، به اشتباه واکسن فایزر 

به مادرتان تزریق شده است.«
خانــم دی بیاز-لئون افزود این اتفاق 
همه اعضای خانــواده را نگران کرد. 
ما تماس های متعددی با مســئوالن 
خانه سالمندان و همچنین بهداشت 
عمومی گرفتیم و پاسخی که گرفتیم 
ایــن بود که با توجه بــه این که هر 
 ARN دو واکســن مبتنی بر فناوری
هستند جای نگرانی وجود ندارد. وی 
افزود مسئوالن اعالم کردند که مادرم 
می تواند پس از گذشته دست کم سه 
هفته دوز دوم واکسن مدرنا را دریافت 

کند.
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تعهدات خود را به شــکل کامل اجرا 
می کند.«

جمهوری اســالمی بارها تاکید کرده 
کــه دولت ترامپ با خــروج از توافق 
هسته ای به تعهدات خود عمل نکرده 
اســت و از این رو، آمریــکا باید گام 

نخست را بردارد.
از تخت روانچــی، محمدجواد  پیش 
ظریف، وزیر امــور خارجه جمهوری 
اسالمی نیز چندین بار گفته بود که 
هرگاه آمریــکا تحریم ها را رفع کند، 
ایــران به تعهدات برجامــی خود باز 

خواهد گشت.
مواضع اعالم شده جمهوری اسالمی 
درباره موقعیت »توپ« در تنش بین 
ایران و آمریکا، یک سوی ماجرا است. 
سوی دیگر به سیاست و برنامه دولت 

بایدن مرتبط می شود.
بلینکن، گزینه پیشــنهادی  آنتونی 
بایدن برای هدایت وزارت امور خارجه 
آمریکا نیز گفته است که آمریکا برای 
مذاکره با جمهوری اسالمی و بازگشت 

به برجام خود را زیر فشار نمی بیند.
اوریل هینز، گزینه بایدن برای مدیریت 
اطالعات ملی نیز معتقد است که بر 
سر بازگشت آمریکا به توافق هسته ای 
دشواری ها و موانع بسیاری وجود دارد 
و راهی طوالنی تا بازگشت آمریکا به 

توافق هسته ای در پیش است.
تیم جو بایدن بارها تاکید کرده است 
که بازگشت آمریکا به توافق هسته ای 
و مذاکره مجدد با مقامات جمهوری 
اســالمی ایران در ایــن رابطه منوط 
به پایبندی کامــل ایران به تعهدات 
برجامی است. به سخن دیگر، مقامات 
دولت آمریکا اصرار دارند که »توپ در 

زمین ایران است«.

گشایش یا دست وپا زدن دربن بست

این پرسش که »توپ« در زمین چه 
کسی است و چه کسی قرار است گام 
نخست را بردارد، یک موضوع است و 
این پرسش که شرط عقل چه حکم 

می کند، پرسشی دیگر.
از  یکــی  قربان اوغلــی،  جاویــد 
دیپلمات هــای پیشــین وزارت امور 
خارجه ایران یادداشتی برای روزنامه 
»شــرق« با عنوان »موانــع احیای 
برجام« نوشته است. اشاره او در این 
مقاله نه تنها به موانع موجود بر ســر 
بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و 
نجات برجام است، بلکه همچنین بر 
آن اســت، مصلحت برداشتن گامی 
سنجیده از سوی دولتمردان ایران را 

نیز یادآور شود.
قربان اوغلــی یادداشــت خــود را با 
برشــمردن اقداماتی آغاز می کند که 
دولت جو بایــدن در همین روزهای 
نخســت شــروع زمامداری خود در 
پیش گرفته اســت. اشاره او از جمله 
به بازگشت آمریکا به پیمان اقلیمی 
پاریس، بازگشت به سازمان بهداشت 
جهانی و لغو منع ســفر شــهروندان 
کشورهای عمدتا مسلمان به آمریکا 

است.
او می گوید که رهبران جهان رویکردی 
را که دولت بایــدن در پیش گرفته، 
نشانه عزم آمریکا برای عبور از مشی 
چهارســاله دولت ترامپ و بازگشت 
آمریکا به تعامل با جهان و مسئولیت 

پذیری می دانند.

موانع احیای برجام

بر سر نجات توافق هسته ای یا آنچه 
از آن به عنــوان »احیای برجام« یاد 
می شود، موانع متعددی وجود دارد. 
نخست باید نگاهی به مواضع متحدان 

آمریکا در توافق هسته ای انداخت.
تروییکای اروپایی، سه کشور آلمان، 
فرانسه و بریتانیا، در توافق هسته ای 
سال 2۰۱5 به موازات روسیه و چین، 
در شمار بازیگران اصلی این موفقیت 
دیپلماتیک بودند. بــه غیر از آلمان، 
باقی چهار کشور در شورای امنیت از 

حق وتو برخوردارند.
هرگاه به مواضع اخیــر وزیران امور 
خارجه سه کشور اروپایی یاد شده در 
قبال فعالیت های هسته ای ایران توجه 
کنیم، پی می بریم کــه آنها رویکرد 
ســخت گیرانه تری در قبال ایران در 

پیش گرفته اند.
در بیانیه ای کــه وزیران امور خارجه 
ســه کشــور اروپایی در مــاه ژانویه 
منتشر کرده اند، به ایران هشدار داده 
شده است که با تشدید فعالیت های 
هسته ای و بهره گیری از اورانیوم فلزی، 

امکان نجات برجام را از بین نبرد.
جاوید قربان اوغلی نیز در توشته خود 
به تغییر رویکرد اروپا در قبال برنامه  
هسته ای ایران اشــاره کرده است. او 
می نویسد: »امروز موضع اروپا بسیار 
سخت تر از موضع آمریکاست، امری 
که در دور قبلی مذاکرات منتهی به 

برجام کامال برعکس بود.«
از سوی دیگر، بسیاری از سیاستمداران 
اروپا در دور جدید مذاکره احتمالی با 
مقامات جمهوری اسالمی بر الزام در 
نظر گرفتن برنامه موشــکی ایران و 
همچنین فعالیت های این کشور در 
منطقه تاکید ورزیده اند. این در حالی 

اســت که جمهوری اسالمی مخالف ادامه از صفحه 2ایران، آمریکا  و توافق هسته ای
افزودن این مسائل به توافق هسته  ای 

است.
محمدجــواد ظریف بارهــا از اجرای 
تعهدات پیش بینی شــده در توافق 
هسته ای سال 2۰۱5 سخن گفته و 
مذاکره جدیدی بر ســر فعالیت های 

هسته ای ایران را رد کرده است.
از ســوی دیگر رویکرد کشــورهای 
منطقه نســبت به احتمال بازگشت 
آمریکا به برجام را نیز نمی باید از نظر 

دور داشت.
مقامات عربستان سعودی و اسرائیل 
نسبت به پیامدهای بازگشت آمریکا 
به برجام هشدار داده و اعالم کرده اند 
که هرگونه توافق جدیدی با جمهوری 
اسالمی بر سر فعالیت های هسته ای 
ایران می بایست نظر آنها را نیز تامین 

کند.
تیم بایدن و از جمله گزینه پیشنهادی 
او برای وزارت امــور خارجه، آنتونی 
بلینکن، اعالم کرده است که آمریکا در 
مذاکرات خود با ایران به نظر متحدان 

خود در خاورمیانه توجه خواهد کرد.
قربان اوغلی در ادامه یادداشــت خود 
به فشــاری که دولت های عربستان 

و اســرائیل به آمریکا وارد می سازند، 
اشــاره کرده و بر این باور اســت که 
تاثیرات برخاسته از این سیاست ها را 

نباید ناچیز شمرد.
افزون بر آن، دولــت جو بایدن برای 
جلب نظر محافظــه کاران در حزب 
جمهوریخواه و همچنین همراه کردن 
افکار عمومــی در داخــل آمریکا با 
سیاست بازگشت این کشور به برجام 

نیز با مشکالت بسیاری روبرو است.
بر این باور است که بی اعتنایی رهبران 
جمهوری اســالمی در برابر تحوالت 
سیاسی در آمریکا در شرایط کنونی 
با خرد دیپلماتیک و مصلحت گرایی 

سازگار نیست.
او در یادداشــت خود نوشــته است: 
»در شــرایطی که چینش مهره های 
اصلی تیم بایدن به گونه ای است که 
جیغ بنفــش نتانیاهو و حامیان او در 
داخل آمریکا را در پی داشته، تا این 
حد بی تفاوتی از ســوی دستگاه های 
رسمی فاقد توجیه در عرصه سیاسی 

و دیپلماسی است.«
ایــران  مســئوالن حکومــت  از  او 
درخواست کرده به تفاوت بین برایان 
هوک و رابرت مالی توجه کنند. این 

دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه به 
معماران سیاست خارجی ایران توصیه 
کرده که با برداشتن گام نخست مانع 

از ادامه تحریم ها شوند.
اســت:  نوشــته  قربان اوغلی  جاوید 
»تقدم مرغ و تخم مرغ را نباید به مانع 
جدی در احیــای برجام تبدیل کرد. 
برهان خلف می گوید اگر عربســتان 
و اســرائیل با توافق هسته ای و آغاز 
مجدد گفت وگوهــای ایران و آمریکا 
مخالف اند، وقوع ایــن تحول به نفع 
مصالح کشور اســت و باید این راه را 

هموار کرد.«
با عزیمت از موانع یاد شده و همچنین 
با توجه به دشــواری هایی که هر دو 
کشــور آمریکا و ایران برای بازگشت 
به تعهدات برجامی خــود در داخل 
کشورشــان با آن ها روبه رو هســتند، 
می شــود گفت کــه آمریــکا برای 
بازگشت به توافق هسته ای راه طوالنی 
و دشــواری در پیش دارد و ایران نیز 
باید بین گشایش و دست وپا زدن در 

بن بست یکی را برگزیند.

جمشید فاروقی
منبع: دویچه وله

طرح سانسور و ارزیابی
 محتوای منتشر شده در فضای مجازی 

در وزارت میراث کانادا
مداد- بــه گزارش گلــوب اند میل، 
وزیر میــراث کانادا خبــر از اعمال 
قوانین جدید تنظیم کننده شبکه های 
اجتماعی داده و اعــالم کرد، قوانین 
دولتــی جدیــدی در حــال وضع 
هستند که رســانه های اجتماعی را 
ملزم به کاهش محتوای غیرقانونی یا 

نفرت انگیز می کنند.
روز چهارشــنبه، اســتیون گیلبو از 
تکمیل گزارش های تأمین شده توسط 
آژانس های فــدرال از طریق انجمن 
سیاست عمومی و بنیاد روابط نژادی 
کانــادا داده و تأکید کــرد، غول های 
اینترنتی مانند گــوگل و فیس بوک 
اقدامات کافی برای بررســی و حذف 
محتوای خطرناک و نژادپرستانه را در 

سیستم  خود انجام نمی دهند.
در بیانیه منتشرشــده توسط وزارت 
میراث کشــور، نوشته شــد: مردم از 
دولــت می خواهند که رســانه های 
اجتماعی را به دلیل داشتن محتوایی 
که در آن ها منتشر می شود، ملزم به 
پاســخگویی کنند. این دقیقاً همان 
کاری اســت که ما با تصویب و اعالم 
مقررات جدید انجام خواهیم داد. البته 
این فرآیند به ســامانه های آنالینی 
نیاز دارد که محتــوای غیرقانونی و 
نفرت انگیز را پیش از آسیب رساندن، 

حذف کنند.
به تازگی انجمن سیاست های عمومی 
)PPF(، یک سازمان سیاست مستقل 
بــه ســفارش وزارت میــراث کانادا 
گزارشی تهیه کرده و خواستار ایجاد 
یک تنظیم کننده قدرتمند فدرال برای 
نظارت بر نحوه کنترل محتوای پلت 

فرم شبکه های اجتماعی در سایت های 
خود شد. این انجمن همچنین ایجاد 
یک دادگاه الکترونیکی را پیشــنهاد 
کرده اســت که کانادایی ها می توانند 
نگرانی های مربوط به پست های فردی 
در رســانه های اجتماعــی را در آن 

مطرح کنند.
در ضمن گــوگل و توئیتر کانادا طی 
بیانیه های مشابهی متعهد شدند که 
درزمینه تدوین هرگونه دستورالعمل 
جدیــد بــرای کاهــش محتــوای 
نژادپرستانه و نفرت انگیز در رسانه های 
اجتماعــی با دولت کانــادا همکاری 

کنند.
این روزها و مخصوصا پس از حوادث 
ششم ژانویه در ســاختمان مجلس 
آمریکا و بســتن حساب های کاربری 
رئیس جمهور سابق این کشور، بحث 
کنترل محتوای منتشــر شــده در 
فضای مجازی حســابی داغ شده و 
موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرده 
اســت. مخالفان معتقدند که کنترل 
بیشتر آزادی بیان آن هم توسط چند 
کمپانی عظیم که یکه تاز بازار هستند 
می تواند آینده بسیار خطرناکی برای 

اصل آزادی بیان داشته باشد.

»کی استون«
 و سنت بومیان آمریکای شمالی در احترام به آیندگان

مداد- توسعه خط انتقال کی استون 
در ســال 2۰۱5 و در دولــت باراک 
اوباما با متوقف شــده بود، اما رئیس 
جمهور اسبق، دونالد ترامپ، با دستور 
حکومتی دوباره آن را بازگشایی کرد. 
اکنون این طرح در دولت جو بایدن، 
کــه رئیس جمهوری بــا مالحظات 
زیست محیطی اســت، برای همیشه 

متوقف شده است.
 اهمیــت حیاتی پروژه کی اســتون 
برای اقتصاد کانادا و اســتان آلبرتا و 
وابستگی هزاران شعل به موفقیت آن 
توجه رسانه های کانادایی را در هفته 
گذشــته و در پی لغو یکجانبه آن از 
ســوی ایاالت متحده به خود جلب 
کرد، اما گروه های محیط زیســتی و 
بومیان آمریکای شمالی بیش از یک 
دهه است که با توسعه این خط انتقال 

مبارزه می کنند.
ســندهیلز  منطقــه  اکوسیســتم 
بســیار  نبراســکا   )Sandhills(
آسیب پذیر تعریف شــده، اما وزارت 
امور داخلی ایاالت متحده در آغاز این 
پروژه، از یک طرف بر عدم تاثیرگذاری 
آن بر محیط زیست اصرار داشت و از 
طرفــی از ترانس کانادا می خواســت 
که مســیر جایگزینی برای رسیدن 
به نبراســکا پیدا کند. عالوه بر این، 
به غیر از خطر نشســت نفت خام در 
زمین های مســیر این پروژه، توسعه 
خــط انتقال نفت به معنی توســعه 
صنعت ماســه های نفتــی آلبرتا هم 
هست، صنعتی که با وجود برنامه های 
زیست محیطی و ســرمایه گذاری در 
انرژی های پایدار، گسترش آن تا سال 

2۰۳۰ دوبرابر خواهد شد.

برخــی معتقدنــد که با گســترش 
استخراج نفت از ماسه های نفتی در 
از سوخت های  ادامه اســتفاده  کنار 
فســیلی که هم اکنون در دســترس 
هســتند، رونــد گرمایش اتمســفر 
بی بازگشــت خواهد بود. در نتیجه، 
می توان گفت که سرنوشت این پروژه 
به نحوی با سرنوشت سیاره مان گره 
خورده بود. به عالوه، اســتخراج نفت 
از ماســه های نفتی آلبرتــا به انرژی 
بیشتری نســبت به شــیوه سنتی 
اســتخراج دارد و یافته های سازمان 
محیط زیســت کانادا هم نشان داده 
که مواد شــیمایی تولید شده در این 
صنعــت در آب های ســطحی و در 
 Athabasca( آتاباســکا  رودخانــه 

River( نفوذ می کنند.
خطر پروژه کی اســتون برای جوامع 
محلی و بومیان کانادا هم یکی دیگر 

از محل های مناقشــه بود. گروه های 
بومیان کانادا حتی به خاطر آسیبی 
که پانزده ســال اســتخراج نفت از 
ماســه های نفتی آلبرتا بدون در نظر 
گرفتن موافقتنامه های حق شــکار، 
دام گذاری و ماهی گیری در زمین های 
بومیان ایجاد کرده بود از دولت فدرال 

و دولت استانی شکایت کردند.
گروه هــای  مبــارزات  اینکــه  بــا 
پــروژه  برابــر  در  زیســت محیطی 
کی استون در زمان ریاست جمهوری 
ترامــپ با موانع جدی روبه رو شــد، 
پیــام بومیــان کانادایی بــه گوش 
همگان رســید. سنت تصمیم گیری 
با توجه به هفت نســل آینده یکی از 
مفاهیم اساســی در فرهنگ بومیان 
ایروکوا است که اغلب در کارزارهای 
زیســت محیطی و برای آگاهی سازی 
و تغییــر دیدگاه عمومی نســبت به 

مسئولیت انســان در قبال طبیعیت 
مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مفهوم انســان های زمان حال 
تنها مباشران نسل های آینده در نظر 
گرفته می شوند و تشویق می شوند تا 
همواره در زندگی و کار خود تا هفت 
نســل آینده )یا ۱۴۰ سال بعدتر( را 
در نظر داشــته باشند و از حقوق آن 
محافظت کنند. به عبارتی، ایروکواها 
معتقدند که تصمیمــات امروز آن ها 
باید برای هفت نسل پس از خودشان 

هم مناسب و مفید باشد.
آموختن این درس احترام به آیندگان 
از بومیان آمریکای شمالی شاید کلید 
راه گشایی به دیدگاهی همه جانبه و 
مســئولیت پذیر نسبت به طبیعت و 
محیط  زیستمان باشد. همیشه یادمان 
باشــد، ما وارثان زمین نیستیم، بلکه 

نگهبانان آنیم.
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)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها 
و نهادهاي سیاسي  و اجتماعي و فرهنگی

روزنامه پیوند 
را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

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 ۱۰ 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 6۰۴۹۸۸2۹۳۱

 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.

بنیاد کانادا و ایران 

 بنیاد کانادا و ایران به مناسبت روزوالنتاین برنامه مخصوصی از موسیقی،
 شعر و آواز را در تاریخ ۱2 فوریه در ساغت ۷ شب به وقت پاسیفیک

 و ۱۰ شب به وقت تورنتو برای عالقمندان تهیه دیده است.
 این برنامه بصورت مجازی و در اپلیکیشن زوم اجرا خواهد شد.

 شرکت در این برنامه رایگان میباشد.
 برای شرکت در این برنامه با شماره تلفن 6۰۴-۸۰۰-۱۹۷۷ 

و یا با ایمیل admin@cif-bc.com   تماس حاصل فرمایید و نام و
 شماره تلفن و ایمیل خود را اعالم نماید تا لینک برنامه برایتان ارسال گردد.
ضمنا عالقمندان به شعر میتوانند با وقت قبلی و موافقت بنیاد کانادا و ایران 

اشعار خود را در این برنامه احرا کنند.

یک خط لوله  نفتی و گره کور اقتصاد و سیاست کانادا
هفتــه- عصر جمعه، بیســت و دوم 
ژانویه 2۰2۱ رئیس جمهور منتخب 
ایاالت متحده، جو بایــدن در اولین 
تمــاس با یــک رهبــر خارجی به 
گفت وگــوی تلفنی با نخســت وزیر 
کانادا نشســت. این تماس تلفنی که 
اولین گفت وگوی رهبران دو کشــور 
بعد از چهار ســال روابــط پر تنش 
اقتصادی بود در سایه تصمیم جدید 
دولت آمریکا مبنــی بر تعلیق پروژه 
خط لوله نفتی Keystone XL میان 

کانادا و آمریکا برقرار شد.
به گفته مقامات کانادایی، این گفت وگو 
گرم و دوستانه بود و در آن بر تعامل 
دوجانبه بین دو کشور تاکیده شد. در 
این تماس تلفنی، با اینکه جاستین 
ترودو انتخاب بایدن و روابط میان دو 
کشــور را به »عصری جدید« تشبیه 
کرد و نســبت به تالش شانه به شانه 
دو کشــور در مبارزه علیه کرونا ابراز 
امیــدواری نمود ولی ناامیدی خود از 
 Keystone لغو شدن پروژه خط لوله
XL را نیز پنهان نکرد. در طرف مقابل، 
جو بایدن با تاکید بر دشوار بودن این 
تصمیم برای آمریکا یادآور شــد که 
ایــن یکی از وعده هــای انتخاباتی و 
اهداف بلندمدت حــزب دموکرات و 
دولت اوباما بوده است. وعده هایی که 
نه تنها سود مالی بلکه اهدافی دیگر 
همچون حفظ پایدار محیط زیست را 
نیز دنبال می کند. بایدن که از مدت ها 
با این طرح مخالف بود معتقد اســت 
سود موقت و دوره ای از این پروژه به 
زیان بلند مدت زیســت محیطی آن 
نمی ارزد. جو بایدن از ســال 2۰۱5 
و زمانی که معاون بــاراک اوباما بود 
از تعلیــق این پروژه حمایت می کرد. 
طرفــداران کانادایی این پروژه بر این 
باورند که این طرح از زمان تعلیق به 
دست اوباما از سال 2۰۱5 تا کنون و با 
توجه به پیشرفت کانادا در زمینه وضع 
استخراج  و دستورالعمل های  قوانین 
نفت خام منطبق با محیط زیست، روز 

به روز در این زمینه پیشرفت داشته و 
به اندازه آن زمان برای محیط زیست 
 TC Energy زیانبار نیست. شرکت
مجــری طرح خط لوله مدعیســت 
تمام تمهیدات الزم برای قطع کامل 
آالیندگی این خط لوله تا سال 2۰2۳ 

را در نظر گرفته بود.
بــه دنبــال لغو پــروژه خــط لوله 
Keystone XL نخســت وزیر آلبرتا، 
جیســون کنی، نخســت وزیر کبک 
فرانســوا لوگو، داگ فورد از انتاریو و 
اسکات مو، نخست وزیر ساسکاچوان 
در تماس هایی که روز قبل با جاستین 
ترودو داشتند به وی تاکید کردند تا با 
چانه زنی و فشار، رئیس جمهور آمریکا 
را از این تصمیم باز دارد چرا که این 
اقدام آمریکا می تواند رویه ای خطرناک 
در اجرای پروژه های دوجانبه در آینده 
به وجود آورد. همچنین زمزمه هایی 
از تشویق جاســتین ترودو به وضع 
تحریم هــای اقتصــادی علیه ایاالت 
متحده آمریکا برای پرداخت میلیاردها 
دالر خسارت به شرکت های کانادایی 
به گوش رسید ولی به گفته مقامات 
کانادایی این مســائل در گفت وگوی 
تلفنی روز جمعه مطرح نشــد. شاید 
بتــوان گفت اســتان آلبرتــا در اثر 
تصمیــم اخیر کاخ ســفید تا به این 

لحظــه بزرگترین بازنــده اقتصادی 
اســت. با برچیده شــدن پروژه خط 
لوله Keystone XL برآورد می شود 
که حــدود هزار شــغل از بین برود. 
در نامه ای که جیسون کنی نخست 
وزیر آلبرتا به ترودو نوشت آمده است: 
»این واقعیت که این تصمیم ناشی از 
قول های انتخاباتی کمپین دموکرات 
هاست چیزی از توهین آمیز بودن آن 

کم نمی کند.«
اما درگیر و دار تعلیق پروژه های نفتی 
تمام کانادایی ها هم ناراضی نیستند. 
در پی فرمان هــای اجرایی اخیر جو 
بایدن، عالوه بر پروژه خط لوله انتقال 
نفت میان استان آلبرتا و آمریکا، یکی 
دیگر از پروژه های اکتشاف و حفاری 
نفت در اراضی مشترک آمریکا و کانادا 
نیز به حالت تعلیــق در آمد. در پی 
انتشار خبر تعلیق پروژه های نفتی در 
مناطق طبیعی و پناهگاه های زیست 
محیطی سرزمین های قطبی، سران 
و اعضای قبیله گویچین به جشن و 
پایکوبی پرداختند. به گفته برخی از 
آنان، این مردم که در گستره وسیعی 
از زمین های شــمالی میان سرزمین 
یوکان و ایالت آالسکا زندگی می کنند 
از اینکــه جــو بایدن صــدای آن ها 
را شنیده است بســیار خوشحالند. 

تعلیــق ایــن پروژه هــای نفتی که 
محدوده ای وســیع شامل یک و نیم 
از دشت های ساحلی  میلیون هکتار 
پناهگاه های طبیعی ملی قطب شمال 
را در بر می گرفت از سوی دیگر خشم 
مقامات ایالت آالســکا را برانگیخت. 
جمهوری  سناتور  مورکوفسکی،  لیزا 
خواه ایالت آالســکا که از طرفداران 
این طرح بود در گفت وگو با رسانه ها 
گفت: »در دورانی که ایاالت متحده 
به ویژه آالسکا در حال دست و پنجه 
نرم کردن بــا پیامد های همه گیری 
کروناســت مــن متعجبم کــه چرا 
اولویت اولین روز ریاســت جمهوری 
جو بایدن به خطر انداختن شــغل، 
اقتصاد و امنیت مردم ماست؟« اراضی 
پناهگاهی طبیعی قطب شمال از سال 
۱۹6۰ به عنــوان مناطقی با قابلیت 
اکتشــاف نفت در نظر گرفته می شد 
اما اکتشاف و استخراج از آن متوقف 
شده بود تا اینکه دولت ترامپ در سال 
2۰۱۷ مجددا دستور به شروع مجدد 

اکتشافات نفتی در این مناطق داد.
در ادامــه گفت وگــوی تلفنی بین 
رهبران دو کشور، موضوع شعار جدید 
کاخ ســفید با شــعار اولویت خرید 
کاالی آمریکایــی مــورد بحث قرار 
گرفت. سیاســتی که دوباره موجب 
ناامیدی نخست وزیر کانادا از همسایه 
جنوبی شد و نگرانی وی از نتایج آن 
به ویژه در شرایط کنونی همه گیری را 
در پی داشت. در این مورد جو بایدن 
تاکید کرد کــه دولت ایاالت متحده 
از اهمیت ارتباطات تجاری و زنجیره 
عرضه عمیقی که میان دو کشور است 
به خوبی مطلع است و پس از بررسی 
خط مشــی دولــت آمریــکا در این 
مورد، نتایج آن با مقامات کانادایی به 
مشورت گذاشته خواهد شد، اما لزوما 
به این معنی نیست که کانادا از تمامی 

این نتایج خشنود باقی بماند.
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از طرف امام خميني براي اولينبار فاش شد 
پشت پرده انقالب ايران چه ميگذشت

حضرت آيتاهللالعظمي خميني ديروز 
آرزوي بزرگ خود را كه ايجاد وحدت بين تمام 
مسلمانان و تشكيل يك دولت اسالمي است 
بيان كردند. امام خميني كه در ديدار با هيأتي كه از 
كويت آمده سخن ميگفتند موكدا يادآور شدند 
كه شاه براي محاكمه و مجازات به ايران آورده 
خواهد شد. ايشان همچنين تأكيد كردند كه ديگر 

نميشود ملت ايران را شكست داد.
امام خميني گفتند: خداي تبارك و تعالي 
مقدراتي دارد كه ما سر او را نميفهميم مگر بعد 
از زمانها ما بعد از آن كه به واسطه فشار دولت 
ايران و فشـــار محمدرضا شاهـ  شاه سابقـ  بر 
دولت عراق و محصور كردن آنها منزل ما را و 
رفت و آمدهايي كه بين ما و دولت عراق شد 
و گفتگوهايي كه شد و ما به آنها اخطار كرديم 
كه يك مسأله شرعي و وظيفه الهي است و من 
نميتوانم وظيفه شـــرعي و الهي را ترك كنم. 
من كارهايم را ميكنم و شـــما هم هر كاري 
ميخواهيد بكنيد. آنها از ما تقاضا ميكردند كه 
چون ما با دولت ايران تعهداتي داريم و كارهاي 
شما و اصحابتان مخالف آن تعهدات است و ما 
نميتوانيم تحمل كنيم.من گفتم من كه تعهدي 
ندارم شما تعهد داريد من يك تكليف شرعي 
را عمل ميكنم و به تعهد شما هم اعتنا نميكنم 
و هم در منابر خطابه ميخوانم و هم اعالميه 
صادر ميكنم و هـــم نوار پر ميكنم و به ايران 

ميفرستم...
به كارمنداني كه تا 2500 تومان حقوق دارند 

عيدي داده ميشود
عيدي و پاداش كارمندان كمدرآمد دولت 
كه حقـــوق و مزاياي كمتري دريافت ميكنند 

پرداخت ميشود.

در جلسه هيأت دولت سازمان برنامه و 
بودجه پيشنهاد كرد به آندسته از مستخدمين 
دولت كه حقوق و مزاياي دريافتي ماهيانه آنها 
از 25 هزار ريال در ماه كمتر است معادل يك ماه 
حقوق دريافتي بعنوان عيدي پايان سال پرداخت 
شود.چه كساني ميتوانند از كشور خارج شوند

اين اطالعيه از طرف دولت موقت انقالب 
اسالمي صادر شد:

چون عـــدهاي از همميهنان، براي اخذ 
اجازه خروج از كشور، به نخستوزيري يا ساير 
سازمانهاي مسئول مراجعه ميكنند و عالوه 
بر تضييع اوقات خود، باعث توقف پارهاي از 
امور دولت ميشوند، لذا بدينوسيله به عموم 
همميهنان عزيز، اعالم ميشود كه در حال حاضر 
فقط افراد زير، ميتوانند به خارج از كشـــور 

مسافرت كنند:
1ـ افراد كمتر از 18 سال

2ـ محصليني كه از دانشگاههاي خارج 
از كشور، پذيرش گرفته و نيز ويزاي معتبر در 

دست داشته باشند.
3ـ محصليني كه در خارج از كشـــور، 
مشغول تحصيل بوده و اينك پس از گذراندن 
تعطيالت خود، ميخواهنند دوباره براي ادامه 

تحصيل خارج شوند.
4ـ بيماراني كه امـــكان مداواي آنان در 
ايران نباشد و لزوم خروج آنان از طرف وزارت 

بهداري گواهي شده باشد.
يك كشتي اسلحه قاچاق كشف شد

يك كشتي اسلحه و مهمات قاچاق، در 
منطقه«خورموسي» آبهاي خليجفارس، توقيف 
شد.كشتي حامل اسلحه و مهمات قاچاق «آريا 
اختر» نام دارد كه وســـيله رزمندگان انقالب 
اســـالمي، در منطقه خورموسي، توقيف شد 
و وســـيله افراد مسلح آبادان، به نقطه امنتري 
هدايت شد.هنوز معلوم نشده چه كساني در 
حمل اســـلحه قاچاق به ايران دست داشتهاند 
و ياســـالح ها از چه كشـــوري به ايران وارد 

شده است.
خريد كنكورد، ارباس و جمبوجت لغو شد

هواپيمائي ملي ايران اعالم كرد كه ايران 

طرح خريد هواپيماهاي كنكورد را لغو كرد.
هوشنگ تجديد رئيس جديد هواپيمائي 
ملي ايران در بيانيهاي همچنين اعالم كرد كه 
ايران خريد شش ارباس و پنج جمبوجت 747

را نيز لغو ميكند.
امـــروز همچنين اعالم شـــد كه براي 
بازگشت دانشـــجويان ايراني كه در بمبئي و 
كراچي تحصيل ميكنند «هما» پرواز برنامهاي 
خود را به اين دو شهر آغاز كرده و هفتهاي دو 
پروازـ  روزهاي يكشنبه و سهشنبهـ  به بمبئي و 

كراچي انجام ميدهد.
ايرانيان پناهنده 

به شوروي اجازه بازگشت ميخواهند
تهرانـ  آسوشـــيترپرسـ  پناهندگان 
سياسي ايراني مقيم شوروي ضمن ارسال پيامي 
براي مهدي بازرگان نخستوزير موقت ايران 
پيروزي شكوهمند انقالب ايران را تبريك و 

تهنيت گفتهاند.
در پيام پناهندگان سياســـي ايران مقيم 
شوروي كه به هزاران تن بالغ ميشوند گفته 
شده است كه پناهندگان به انقالب بزرگ ايران 
افتخار ميكنند، زيرا ملت قهرمان ايران به رهبري 
آيت  اهللالعظمي خميني رژيم خونآشام پهلوي 

دست نشانده اســـتعمار آمريكا و انگليس را 
سرنگون كرده است.

در پيام آمده است: ما ايرانيان كه سالهاي 
دراز ناگزير بوديم به ســـبب اختناق و استبداد 
رژيم فاسد و سازمان به اصطالح امنيتياش، 
ميهن خود را ترك گوئيم اينك خرسنديم كه 
رويدادهاي اخير به ما امكان بازگشت به ميهن 
عزيزمان را داده اســـت تا بازگرديم و به مردم 

قهرمان خدمت كنيم.
ماجراي چك 15 ميليون توماني ساواك

از سوي كميته امداد امام خميني چهار 
عضو هيات مديره بانك سپه احضار و پس از 
بازجوئي از آنها آزاد و سه نفر ديگر بازداشت 
شدند بقرار اطالع علت بازداشت، گزارشهائي 
است كه از سوي مطلعين درباره اين بانك به 
كميته داده شده بود از آن جمله مسئله چكي 
بمبلغ 15 ميليون تومان از حســـاب «ساواك» 

بوده است.
در اين مورد گفته ميشود در آخرين روز 
حكومت بختيار، از طرف مسئوالن «ساواك» 
چكي بمبلغ 15 ميليون تومان از حساب يكي از 
شعب اين بانك كشيده ميشود ولي رئيس شعبه 
از پرداخت آن خودداري ميكند. «ساواك» براي 

دريافت اين مبلغ پافشاري ميكند و گزارش 
امر در نخستوزيري و از آنجا در هيات مديره 
بانك سپه مطرح ميگردد و سرانجام موافقت به 
پرداخت پنج ميليون تومان ميشود و گويا در اين 
حساب «ساواك» رقمي معادل چهارصد ميليون 

تومان موجودي وجود داشت.
براي فرار 2 آمريكائي 11 ميليون تومان

 رشوه پرداخت شد
نيويوركـ  خبرگزاري فرانســـهـ  به 
نوشـــته مجله نيوزويك «راسپروت» مدير 
موسسه«الكترونيك داتاـ  سيستمز» در داالس 
براي آزادي دو تن از كارمندانش يك ميليون و 
پانصد هزار دالر(11 ميليون تومان) به نگهبانان 

آنها در زندان قصر پرداخت كرده است.
«ويليام گيلرد» و «پال شـــباپرون» دو 
آمريكائي عضو اين موسسه روز 28 دسامبر در 
چارچوب تحقيقات درباره يك قرارداد چهل و 
يك ميليون دالري با دولت ايران باتهام مداخله 
در فساد و تقلب دستگير شده و در زندان قصر 

بازداشت شده بودند. 
به گفته «پروت» دو آمريكائي عضو اين 
موسسه روز يازدهم فوريه يعني روز سقوط 
دولت بختيار هنگام حمله به زندان قصر آزاد 

شدهاند.
تعداد نمايندگان توقيف شده به 8 تن رسيد

با دستگيري«ايرج مهرزاد» نماينده شيراز 
ـ تعداد نمايندگان مجلس شورايملي سابق كه 

دستگير شدهاند به 8 تن رسيد.
نمايندگان توقيف شده عبارتند از: دكتر 
جواد ســـعيد رئيس مجلس و عضو شوراي 
سلطنت سابقـ  دكتر حسين خطيبي نايب رئيس 
مجلس و مديرعامل جمعيت شير و خورشيد 
سرخ، ساالر جاف(نماينده پاوه) كه به انتظار 
سلب مصونيت در مجلس توقيف بود و بعد هم 

به كميته انقالب منتقل شد.
ديگر نمايندگان توقيف شده عبارتند از: 
غالمحسين دانشي نماينده آبادان كه قبال ترور 
شده بودـ  محمد رضا كبيري(نماينده شهسوار)، 
رحيمزاده(نماينده تبريز)، حيدرزاده امين(نماينده 

بناب) و ايرج مهرزاد نماينده شيراز. 

اعدام «ماني» 
26 فوريه سال 277 ميالدي «ماني انديشمند بزرگ ايراني و 
باني مكتب «مانيكيسم» پس از پنج ماه زندان اعدام شد. اعدام ماني 
نتيجه نفوذ بيش از حد روحانيون آيين زرتشت در دستگاه دولت 
ساساني ايران بود. ماني كه افكار او از شرق تا چين و در غرب، تا 
اروپا را فراگرفت عقيده داشت كه معنويت و ماديت هميشه در 
تضاد هستند و همه مشكالت جهان و مسائل بشر از ماديات و 
ماديگري سرچشمه مي گيرد. ماني مكتب (ايسم) خود را برپايه 
معنويت، خوبي، راســـتگويي، دفاع از حقيقت و نيز اعتدال و

 ميانه روي در زندگاني روزمره قرارداده بود و از اين جهت است 
كه مورخان و فالسفه وي را «آموزگار معنويت» لقب داده اند.

تاريخچه دفترچه اطالعات تلفن
كار توزيع رايگان نخســـتين راهنماى  26 فوريه 1878
اطالعات تلفن شهري كه يك نوع رفرنس (منبع) است در شهر 
«نيو هيون ايالت كانكتيكت آمريكا آغاز شـــد. در آن ماه شمار 
دارندگان تلفن شهرى در «نيو هيون» زياد نبود و راهنماى تلفن، 
نخست روى يك ورق با قطع بزرگ درج شده بود كه هر ماه 
افزايش مى يافت. باوجود اين، تا پايان آن سال، اين راهنما از 

چند ورق تجاوز نكرد.
توزيع عمومي مانيفست كمونيست

26 فوريه سال 1848 روزي است كه كارل ماركس و هم 
انديش اوـ  فردريك انگلس «مانيفست كمونيست» را كه به نظر 
آنان نسخه درمان دردهاي بشر است برپايه تامين برابري كامل 
اقتصاديـ ـ اجتماعي انســـان ها در دسترس عموم قراردادند. 
طبق اين مانيفست، براي رسيدن به هدف تامين برابري كامل

 انسان ها؛ مالكيّت خصوصي اراضي و وسائل توليد (سرمايه) 
بايد لغو، آموزش و پرورش و درمان رايگان و برابر و بازنشستگي 
به همه مردم تعميم داده شود و هرگونه تبعيض و نيز ترس از 

بيكاري، ازكارافتادگي و پيري از ميان برود و....
ديگر رويدادهاي 26 فوريه

: در اين روز تلفات زلزله وقت كشـــور پرتغال  1531
بيش از 20 هزار كشته اعالم شد.

1848: انقالبات اروپا سبب حذف مجدد نطام سلطنتي 
فرانسه و تاسيس جمهوري دوم اين كشور شد.

چهل سال پيش در همين روز 

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 
7  اسـفندماه 1357(برابـر بـا 28 ربيـعاالول 1399،

26 فوريه 1979) نقل شده است.

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

   افقي:
1 - پنير لوبيا - برنده جايزه نوبل پزشـــكي 2009 به خاطر پژوهش 

در زمينه كشف مكانيزم حفاظت تلومر از كروموزوم هاي خطي
2 - سرد - ترويج دهنده - خوش اخالق

3 - فاميل - متين - روياي تشنه لب
4 - جنازه - معاون هيتلر - باطن - پول خرد هند

5 - يك عامي - كجرو - ناله
6 - در هم شدن - پشتگرمي - ضمير چهارم

7 - مهره جايگزين پول در رستوران ها - از بزرگ ترين بتخانه ها در هندوستان كه توسط 
سلطان محمود غزنوي ويران شد - چانه

8 - صاحب الفيل - شير بيشه - بسيار زياد
9 - خواب عرب - غده فوق كليه - كشور آفريقايي
10 - وزغ - كتاب ركوردهاي بين المللي - خوردني
11 - دچار ترديد - تفنگ شكاري - فلز سرچشمه

12 - درفش - عقيم - كالهك دودكش - از انجيل ها
 13- هيـــأت ممتحنـــه - عـــددي كـــه معـــرف معلومات شـــاگرد يـــا دانشجوســـت - 

كتابي از »شيخ بهايي« 
14 - النه پرندگان - آهسته خودماني - راه فرار

15 – پـــدر »زبان شناســـی مدرن«- 
باقالی مصری

 عمودي:
1- ســـاخت و پاخت - قهرمان رمان 

»بينوايان«
پيامبـــر  غـــزوه   - پيشـــامد   -  2

اكرم)ص(- جودو چيني
3 - مقابل خريد - شـــوك قيمتي - 

همسر پيامبر)ص(
در  مؤثـــر  نوشـــتار  مهم تريـــن   -  4
شكل گيري فرهنگ كنوني شبه قاره 

هند - تنه - كچل - اسب چاپار
5 - آماده و فراهم - پدر سمفوني - 

آوايي به معني نه
6 - خـــار كتيرا- شـــهري در اســـتان 
»خراســـان رضـــوی«- صـــدف كام 

نشين
7- مدلي براي يقه لباس - روستايي 
ييالقي حومه »سرعين« در اردبيل- 

دهانه
8 - منفذ - پير - كسي كه به دوست 

خود كمك كند
9 - خوشگل - فضاهاي درون ياخته هاي  
يوكاريوتي كه با غشا فراگرفته شده اند 

- ضربه مشت از بغل در بوكس
- خـــواب  نخـــورده  10 - صبحانـــه 

كودكانه - نت مخمور
11 - مخفـــف گنـــد - امـــال - خـــرد و 

صغير
12 - غار ديدني »نياســـر«- گشاده - 

فرود آمدن - صالبت و سختي 
13 - اســـب اصيـــل - برجســـتگي 

كوچك روي پوست - تكرار شده
14 - دود - نگاتيو - ورم كرده

دكـــر«  »تومـــاس  از  اثـــري   -  15
انگليسی- رياكار
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   افقي:
1- خشكســـالي و كميابـــي- بازيگر خانم ســـريال در حال پخش 

»لحظه گرگ و ميش«
2 - پارسنگ ترازو- تصور كردن و در انديشه آوردن - آقاي فرانسوي

3 - نان پاره گدايي - اولين شهيد اسالم - پوسته گندم يا برنج
4 - خويشاوندي - همراه آشغال – كشور »اسلو«- ساز كودكان

5 - فشفشه - سايت - خرگوش نر يا ماده
6 - گلي زينتي كه در اواخر زمستان و اوايل بهار ظاهر مي شود - ورزش سبك - شكل لباس

7 - دل درد از پري معده - آكاردئون - امر به آمدن
8 - خراب - آغاز شب - ياقوت

9 - اشاره به فرد نامعلوم - نوعي اسكي - وجود
10 - برگ برنده - عالمت اعشار - خاكروبه

11 – كشور »استكهلم«- پدر »شعر عرفانی«- نت پنجم
12 - شفقت - بخاري برقي - علم پزشكي - عضو پا
13 - تخم گياه - هتلي در »استانبول«- گردن نهادن

14 - كمك رساني - صفحه غضروفي ميان مهره هاي ستون فقرات - يك سرنام براي 
عبارت »فهرست نويسي پيش از انتشار«

15 - كنايه از منكر شدن - داستان بلند

 عمودي:
1 - مـــرض معـــده و روده - 

خيالباف
2 - نگهـــداري و نگهبانـــي - 

داروي ماليدني - هوادار
3 - خواهـــان - ســـبز مايل به 

خاكستري - جانور نسوز
4 - كشـــور آســـيايي - خانـــه 
ييالقـــي مجلل - زينـــت رو - 

زنبور كارتوني
5 - كشوري در غرب آفريقاي 
مركـــزي - قـــوه رشـــد و نمو - 

ويتامين نور خورشيد
6 - چـــارق - قطره هـــاي يخ 

بسته باران - كشور باستاني
7 - تلفـــظ جداگانه حروف - 

ديگچه اي برقي - گدايي
8 - وســـيله اطالع رســـاني - 
شـــيوا - آنچه بر اثر پر شـــدن 

ظرفي بيرون بريزد
9 - شـــريك زندگي - آشكار - 

شير فلكي
10 - كثرت آمد و شد - خوشي 

و شادي - شهر توت
11 - قلـــق - شـــاخه اي از زبان 

هندواروپايي - از گناهان
12 - شهر فردوسي - مخلوط 
كـــردن - خطـــاب بي ادبانه - 

مرد را آب ديده كند
13 - ابزارها - يدك كشـــيدن 
يـــك وســـيله نقليه با وســـيله 
و  بي عيـــب   - ديگـــر   نقليـــه 

ساده دل
14- درياچـــه »اردبيل«- زيور 
و پيرايه - شـــركت خودروساز 

ايراني 
15– بازيگر مـــرد فيلم جديد 
»الزانيا«- نام حكيم و سوره ای

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7007
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3053و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وپنجم  شماره 7007
 دوشنبه  6 اسفند 1397
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تار و پود رؤیایی زنانه
ساعتی در کارگاه سوزن دوزی پارک علم و فناوری زاهدان

ان
اير

س  : 
عک

سوزن دوزی زنان سيســـتان و بلوچستانی كه 
سال ها در سايه فقر و نداری پنهان مانده بود 
با تالش و معرفی برخی از فعاالن رســـانه ای 
و ميـــراث فرهنگی اين اســـتان و خبرنگاران و 
گردشگران به همه كشور معرفی شده است. 
هنری زيبا و باســـابقه كه اكنون مجال يافته تا 
به كشـــورهای ديگر از جمله كشورهای حوزه 

خليج فارس و حتی اروپا راه يابد.
بـــه يكـــی از كارگاه هـــای ســـوزن دوزی در 
پارک علم و فناوری زاهـــدان می روم، كارگاه 
ســـوزن دوزی كه بـــرای معرفـــی محصوالت 
خود دســـت بـــه ابتـــكار جديدی زده اســـت. 
ســـمت راســـت و نخســـتين كارگاه در ســـالن 
اصلی پـــارک، كارگاه ســـوزن دوزی زنان بلوچ 
اســـت. ويترينی زيبا از كيف و روسری و شال و 
روميزی و كوســـن كه منقش به ســـوزن دوزی 
هســـتند چنان حواس آدم را بـــه خود جلب 
می كنـــد كه نمی توانی چيز ديگـــری را ببينی. 
نخ هـــای رنگی و آيينه ای ريز كه روی پارچه ها 
طرحی چشـــم نواز را شـــكل داده اند به حدی 

حيرت انگيزند كه هوش را از سر می پرانند.
كارگاه بزرگ اســـت و بسيار شيک. سمت 
چـــپ چنـــد زن بـــا لبـــاس محلـــی بلوچـــی 
نشسته اند و غرق كارند. 2 زن جوان هم پشت 
كامپيوتر مشغول طراحی هستند. فائقه راغی، 
مسئول بازرگانی كارگاه همان اول كار می رود 
ســـر وقت معرفی و هدف شـــان از راه اندازی 

كارگاه:
و  كارگاه  ايـــن  راه انـــدازی  از  مـــا  »هـــدف 
سفارش كار به چند كارگاه ديگر در روستاهای 
اطراف زاهدان و سراوان و نيكشهر و ايرانشهر 
اشـــتغالزايی و كارآفرينـــی اســـت. ما ســـعی 
می كنيم سوزن دوزی را به همه معرفی كنيم 
چـــه در ايـــران و چه خـــارج از كشـــور. ما برای 

شناساندن سوزن دوزی سيستان و بلوچستان 
و صـــادرات در حـــد قابـــل قبـــول، راه زيادی 
داريم ولی موفقيت هايی كه بتازگی به دست 

آورده ايم ما را دلگرم تر كرده است.
اما برای خلق يک اثر ســـوزن دوزی شـــده 
بايـــد بگويـــم كـــه ما صدهـــا طرح ســـنتی در 
سيســـتم رايانه ای مـــان داريم كه بـــا توجه به 
ابعاد و رنگ و نقشـــی كه سفارش می گيريم، 
همكارانم چندين طرح پيشـــنهاد می دهند 
و بعد از چاپ، آن را با كارشناســـان سوزن دوز 
درميان می گذاريـــم. بعد از تأييد طرح، برای 
اجرايـــی شـــدن در اختيـــار ســـوزن دوزها قرار 

می گيرد.
كارها بر اساس نوع نقشه، ابعاد، ظرافت 
و نـــوع گره بيـــن يک هفته تا چهـــار ماه زمان 
می برد. به عنوان مثال اين روميزی يک متری 
كه »فنوچی« اســـت يعنی بسيار پرگره است، 

نزديک چهار ماه زمان برده است.«
سه زن پشت ميز كار نشسته اند و مشغول 
سوزن زدن به پارچه ها هستند. يكی شان روی 
پارچـــه ای كه نقـــش يک مثلث بـــزرگ دارد 
و چهار لـــوزی كوچک دارد كار می كند. اســـم 
اين نقش، كپک اســـت. هر كدام از زن ها روی 
نقشـــه ای خاص كه تبحر زيـــادی به آن دارند 
كار می كنند. آنها بايد بـــه اندازه تار و پودهای 
پارچه و با همان ظرافت و ريزی سوزن بزنند 

تا نقش ها جان بگيرد.
يكـــی از ســـوزن دوزها توضيـــح كوتاهـــی 
درباره قطعات سوزن دوزی در لباس بلوچ ها 
می دهـــد: »ســـوزن دوزی پيراهن زنـــان بلوچ 
از چهار قطعه تشـــكيل می شود. يک قطعه 
پيش سينه است، قطعه سر آستين، زير پيش 
ســـينه كه به طور عمـــودی تا پاييـــن پيراهن 
دوختـــه می شـــود و همين طور جيـــب كه در 
اصطالح محلی به آن »پنـــدول« می گوييم. 
همچنين پايين لباس يا همان پاچه شلوار را 

هم سوزن دوزی می كنيم.«

ســـوزن دوزهای بلوچ معمـــوالً از 2 نقش 
ســـاده و مركب برای خلق هنرشـــان استفاده 
می كننـــد. در طرح های ســـاده از جـــوک كه از 
لوزی هـــای كوچک تشـــكيل شـــده، روچ بر كه 
خطوط متقاطع هفت يا هشت ظلعی در دو 
خط موازی است، چكن، جاالر، بتنو، صباصبا، 
كتارپـــادک، مرگ پانـــچ، كپک، پـــرک و ماه، 
روچ و... بهـــره می برند. اما در ســـبک مركب 
كه بســـيار پيچيـــده و ســـوزن زدن آن زمان بر 
است طرح های سراوانی دوچ، كويته دوچ، گل 
بادام، تاج پادشاه، كردلک و... پركاربرد است.

برگرديم به صحبت های فائقه راغی كه از 
اشتغال 250 زن سرپرست خانوار روستايی در 
كارگاه های سوزن دوزی و كمک به ديده شدن 
كارهای آنها در فروشـــگاه های بزرگ داخلی 
و خارجـــی می گويـــد: »ما هيـــچ خرجی روی 
دست روســـتاييان نمی گذاريم و نخ و سوزن 
و هر چيزی كه الزم داشـــته باشـــند خودمان 
در اختيارشـــان می گذاريم. اما بايد گفت مزد 
سوزن دوزی به نسبت ارزش واقعی آن خيلی 
پايين است چون صادرات سوزن دوزی به حد 

مناسب نرسيده است.
امـــا نكته ای كه در بيشـــتر صنايع دســـتی 
كشـــور به خصوص اســـتان ما مغفول مانده، 
بسته بندی اســـت. نبود بسته بندی مناسب و 
درخور ارزش هنری كه قرار اســـت به دســـت 
مشتری برسد، باعث شده سود اصلی صنايع 
دســـتی را افراد ديگـــری ببرند. ما بـــرای رفع 
اين مشـــكل، بســـته بندی های جديدی برای 
محصـــوالت ســـوزن دوزی تهيـــه كرده ايـــم و 
روی آنها را با پارچه های ســـوزن دوزی تزئين 
كرده ايم كه همين كار بر تعداد مشتريان اين 

محصوالت افزوده است.
از طرفـــی ســـعی كرده ايـــم متناســـب با 
بسته بندی محصوالت ديگری را باهم تلفيق 
كنيم تا ســـوزن دوزی سيســـتان و بلوچستان 
بيشتر از پيش طرفدار پيدا كند. به عنوان مثال 

به تازگی روی كيف های چرم شتر سوزن دوزی 
كرده ايم كه در كشورهای ديگر خواهان زيادی 
پيدا كرده و هم اكنون به 12 كشور خارجی انواع 
سوزن دوزی صادر می كنيم كه نتيجه زحمات 
زنان بلوچی اســـت كه با كمتريـــن امكانات و 
در فقر و خشكســـالی در كپرهايشان مشغول 

سوزن دوزی هستند.«

قيمت يک شال يا روسری سوزن دوزی 
شده بر اساس نقشـــه و تعداد سوزن هايی 
كه خـــورده، بين 100 تـــا 300 هـــزار تومان 
اســـت ولی همين شال و روســـری وقتی به 
شهرهای بزرگی همچون تهران و اصفهان 
و شـــيراز و... می رســـد قيمتش 2 تا 3 برابر 
می شـــود و اگر بـــه كشـــورهای ديگـــر برود 

كارشناسان می گويند هنر سوزن دوزی بيش از آنكه از طبيعت 
سيستان و بلوچستان الهام گرفته باشد، از رؤياهای زنان بلوچ 
جان می گيرد و يكی از رؤياپردازترين زنان اين ديار كه شهرتی 

جهانی دارد مهتاب نوروزی است كه حاال نام او نشان و جايزه ای 
ملی برای طراحی مد و لباس است. مهتاب نوروزی كه در سال 

91 از دنيا رفت در 16 سالگی به استادی تمام عيار در زمينه 
سوزن دوزی تبديل شد و توانست اين هنر مادری را به اروپايی ها 

معرفی كند. او بارها به فرانسه دعوت شد و هنر سوزن دوزی را در 
مزون های مختلف اين كشور ارائه كرد

دســـت كم 10برابـــر. بنابراين ســـود اصلی 
ايـــن صنعـــت و هنـــر قديمی سيســـتان و 
بلوچســـتان را واســـطه ها می برنـــد. يكی از 
مشـــكالت مردم اين منطقه نبود حمايت 
از ســـوی مســـئوالن و حتـــی مـــردم ســـاير 
مناطق است. بيشترشان آشنايی با فضای 
اينترنـــت و شـــبكه های اجتماعی همچون 
اينســـتاگرام ندارنـــد كـــه بتواننـــد صنايـــع 
دســـتی را در معـــرض نمايـــش و فـــروش 
قـــرار دهنـــد. برخـــی از واســـطه ها دقيقاً از 
طريق اينستاگرام مشـــتری پيدا می كنند و 
لباس های سوزن دوزی شـــده را به قيمت 
بســـيار پايين از زنان سيستان و بلوچستانی 
شـــوكه كننده ای  قيمـــت  بـــه  و  می خرنـــد 
می فروشـــند! مردم سيســـتان و بلوچستان 
تنهـــا تقاضايشـــان اين اســـت كه از ســـوی 
بقيه حمايت شـــوند. از ســـوی ديگر برخی 
از فعاالن فرهنگی و اجتماعی اين خطه از 
كشورمان نيز برای معرفی اين هنر، دقيقاً 
از شبكه های اجتماعی، اينستاگرام و توئيتر 
نهايت اســـتفاده را برده انـــد. به گونه ای كه 
برخـــی از آنها بـــه دليل مـــورد توجه واقع 

شـــدن بين كاربران عماًل به سلبريتی های 
اين شبكه ها تبديل شده اند.

كارشناســـان می گوينـــد هنر ســـوزن دوزی 
بيش از آنكه از طبيعت سيستان و بلوچستان 
الهام گرفته باشد، از رؤياهای زنان بلوچ جان 
می گيرد و يكی از رؤياپردازترين زنان اين ديار 
كه شهرتی جهانی دارد مهتاب نوروزی است 
كه حاال نـــام او نشـــان و جايـــزه ای ملی برای 
طراحی مد و لباس اســـت. مهتـــاب نوروزی 
كـــه در ســـال 91 از دنيا رفت در 16 ســـالگی به 
اســـتادی تمام عيـــار در زمينه ســـوزن دوزی 
تبديل شـــد و توانســـت اين هنر مـــادری را به 
اروپايی هـــا معرفی كنـــد. او بارها به فرانســـه 
دعوت شد و هنر سوزن دوزی را در مزون های 

مختلف اين كشور ارائه كرد.
زنان بلوچ صبح تا شـــب چشم می دوزند 
به تار و پود پارچه و سوزن می زنند برای خلق 
هنری كه پشت به پشت به آنها رسيده است. 
هنری كـــه به زحمـــت می تواننـــد از آن نانی 
درآورنـــد. آنها با تمام مشـــكالتی كه در طول 
ســـال های گذشته تحمل كرده اند چشم اميد 

دارند تا بازار كارشان رونق بگيرد.

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

درواتسديلاقترپ1

ناددربنانلال2

دلليوهدكهدهس3

اماننااقراوه4

نورنروديركبرچ5

بيزموبهمانهاش6

هلمسبتمزيوام7

هاتوكيسكنوماه8

مايوسناوالمك9

سوبينيمراتحول10

ارتينزدوخربيخ11

يزابديرماوسو12

يششيرتاگنيير13

دكرالمدرسوكا14

نيباراكيزانزان15

123456789101112131415

پاكوبورزيشنارف1

رددقلعتوليسر2

نبرچترگنهازا3

دامهماروتبون4

هيوهنيمالمالت5

شابراننيراخاس6

يولويسمتيرتپ7

ررنيسكاهناركي8

يادادنارودوت9

نمورتساناسدشر10

جنرمتناوكحراش11

وبدباتويقربو12

اتانرياادصاب13

نليمانيزمنهر14

ينوردناروتكارت15

حميد حاجی پور 
گزارش نويس

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

 سه شنبه 7 اسفند 1397- سال نود وسومـ   شماره 27231

E

گ

ر

ا

از طرف امام خميني براي اولينبار فاش شد 
پشت پرده انقالب ايران چه ميگذشت

حضرت آيتاهللالعظمي خميني ديروز 
آرزوي بزرگ خود را كه ايجاد وحدت بين تمام 
مسلمانان و تشكيل يك دولت اسالمي است 
بيان كردند. امام خميني كه در ديدار با هيأتي كه از 
كويت آمده سخن ميگفتند موكدا يادآور شدند 
كه شاه براي محاكمه و مجازات به ايران آورده 
خواهد شد. ايشان همچنين تأكيد كردند كه ديگر 

نميشود ملت ايران را شكست داد.
امام خميني گفتند: خداي تبارك و تعالي 
مقدراتي دارد كه ما سر او را نميفهميم مگر بعد 
از زمانها ما بعد از آن كه به واسطه فشار دولت 
ايران و فشـــار محمدرضا شاهـ  شاه سابقـ  بر 
دولت عراق و محصور كردن آنها منزل ما را و 
رفت و آمدهايي كه بين ما و دولت عراق شد 
و گفتگوهايي كه شد و ما به آنها اخطار كرديم 
كه يك مسأله شرعي و وظيفه الهي است و من 
نميتوانم وظيفه شـــرعي و الهي را ترك كنم. 
من كارهايم را ميكنم و شـــما هم هر كاري 
ميخواهيد بكنيد. آنها از ما تقاضا ميكردند كه 
چون ما با دولت ايران تعهداتي داريم و كارهاي 
شما و اصحابتان مخالف آن تعهدات است و ما 
نميتوانيم تحمل كنيم.من گفتم من كه تعهدي 
ندارم شما تعهد داريد من يك تكليف شرعي 
را عمل ميكنم و به تعهد شما هم اعتنا نميكنم 
و هم در منابر خطابه ميخوانم و هم اعالميه 
صادر ميكنم و هـــم نوار پر ميكنم و به ايران 

ميفرستم...
به كارمنداني كه تا 2500 تومان حقوق دارند 

عيدي داده ميشود
عيدي و پاداش كارمندان كمدرآمد دولت 
كه حقـــوق و مزاياي كمتري دريافت ميكنند 

پرداخت ميشود.

در جلسه هيأت دولت سازمان برنامه و 
بودجه پيشنهاد كرد به آندسته از مستخدمين 
دولت كه حقوق و مزاياي دريافتي ماهيانه آنها 
از 25 هزار ريال در ماه كمتر است معادل يك ماه 
حقوق دريافتي بعنوان عيدي پايان سال پرداخت 
شود.چه كساني ميتوانند از كشور خارج شوند

اين اطالعيه از طرف دولت موقت انقالب 
اسالمي صادر شد:

چون عـــدهاي از همميهنان، براي اخذ 
اجازه خروج از كشور، به نخستوزيري يا ساير 
سازمانهاي مسئول مراجعه ميكنند و عالوه 
بر تضييع اوقات خود، باعث توقف پارهاي از 
امور دولت ميشوند، لذا بدينوسيله به عموم 
همميهنان عزيز، اعالم ميشود كه در حال حاضر 
فقط افراد زير، ميتوانند به خارج از كشـــور 

مسافرت كنند:
1ـ افراد كمتر از 18 سال

2ـ محصليني كه از دانشگاههاي خارج 
از كشور، پذيرش گرفته و نيز ويزاي معتبر در 

دست داشته باشند.
3ـ محصليني كه در خارج از كشـــور، 
مشغول تحصيل بوده و اينك پس از گذراندن 
تعطيالت خود، ميخواهنند دوباره براي ادامه 

تحصيل خارج شوند.
4ـ بيماراني كه امـــكان مداواي آنان در 
ايران نباشد و لزوم خروج آنان از طرف وزارت 

بهداري گواهي شده باشد.
يك كشتي اسلحه قاچاق كشف شد

يك كشتي اسلحه و مهمات قاچاق، در 
منطقه«خورموسي» آبهاي خليجفارس، توقيف 
شد.كشتي حامل اسلحه و مهمات قاچاق «آريا 
اختر» نام دارد كه وســـيله رزمندگان انقالب 
اســـالمي، در منطقه خورموسي، توقيف شد 
و وســـيله افراد مسلح آبادان، به نقطه امنتري 
هدايت شد.هنوز معلوم نشده چه كساني در 
حمل اســـلحه قاچاق به ايران دست داشتهاند 
و ياســـالح ها از چه كشـــوري به ايران وارد 

شده است.
خريد كنكورد، ارباس و جمبوجت لغو شد

هواپيمائي ملي ايران اعالم كرد كه ايران 

طرح خريد هواپيماهاي كنكورد را لغو كرد.
هوشنگ تجديد رئيس جديد هواپيمائي 
ملي ايران در بيانيهاي همچنين اعالم كرد كه 
ايران خريد شش ارباس و پنج جمبوجت 747

را نيز لغو ميكند.
امـــروز همچنين اعالم شـــد كه براي 
بازگشت دانشـــجويان ايراني كه در بمبئي و 
كراچي تحصيل ميكنند «هما» پرواز برنامهاي 
خود را به اين دو شهر آغاز كرده و هفتهاي دو 
پروازـ  روزهاي يكشنبه و سهشنبهـ  به بمبئي و 

كراچي انجام ميدهد.
ايرانيان پناهنده 

به شوروي اجازه بازگشت ميخواهند
تهرانـ  آسوشـــيترپرسـ  پناهندگان 
سياسي ايراني مقيم شوروي ضمن ارسال پيامي 
براي مهدي بازرگان نخستوزير موقت ايران 
پيروزي شكوهمند انقالب ايران را تبريك و 

تهنيت گفتهاند.
در پيام پناهندگان سياســـي ايران مقيم 
شوروي كه به هزاران تن بالغ ميشوند گفته 
شده است كه پناهندگان به انقالب بزرگ ايران 
افتخار ميكنند، زيرا ملت قهرمان ايران به رهبري 
آيت  اهللالعظمي خميني رژيم خونآشام پهلوي 

دست نشانده اســـتعمار آمريكا و انگليس را 
سرنگون كرده است.

در پيام آمده است: ما ايرانيان كه سالهاي 
دراز ناگزير بوديم به ســـبب اختناق و استبداد 
رژيم فاسد و سازمان به اصطالح امنيتياش، 
ميهن خود را ترك گوئيم اينك خرسنديم كه 
رويدادهاي اخير به ما امكان بازگشت به ميهن 
عزيزمان را داده اســـت تا بازگرديم و به مردم 

قهرمان خدمت كنيم.
ماجراي چك 15 ميليون توماني ساواك

از سوي كميته امداد امام خميني چهار 
عضو هيات مديره بانك سپه احضار و پس از 
بازجوئي از آنها آزاد و سه نفر ديگر بازداشت 
شدند بقرار اطالع علت بازداشت، گزارشهائي 
است كه از سوي مطلعين درباره اين بانك به 
كميته داده شده بود از آن جمله مسئله چكي 
بمبلغ 15 ميليون تومان از حســـاب «ساواك» 

بوده است.
در اين مورد گفته ميشود در آخرين روز 
حكومت بختيار، از طرف مسئوالن «ساواك» 
چكي بمبلغ 15 ميليون تومان از حساب يكي از 
شعب اين بانك كشيده ميشود ولي رئيس شعبه 
از پرداخت آن خودداري ميكند. «ساواك» براي 

دريافت اين مبلغ پافشاري ميكند و گزارش 
امر در نخستوزيري و از آنجا در هيات مديره 
بانك سپه مطرح ميگردد و سرانجام موافقت به 
پرداخت پنج ميليون تومان ميشود و گويا در اين 
حساب «ساواك» رقمي معادل چهارصد ميليون 

تومان موجودي وجود داشت.
براي فرار 2 آمريكائي 11 ميليون تومان

 رشوه پرداخت شد
نيويوركـ  خبرگزاري فرانســـهـ  به 
نوشـــته مجله نيوزويك «راسپروت» مدير 
موسسه«الكترونيك داتاـ  سيستمز» در داالس 
براي آزادي دو تن از كارمندانش يك ميليون و 
پانصد هزار دالر(11 ميليون تومان) به نگهبانان 

آنها در زندان قصر پرداخت كرده است.
«ويليام گيلرد» و «پال شـــباپرون» دو 
آمريكائي عضو اين موسسه روز 28 دسامبر در 
چارچوب تحقيقات درباره يك قرارداد چهل و 
يك ميليون دالري با دولت ايران باتهام مداخله 
در فساد و تقلب دستگير شده و در زندان قصر 

بازداشت شده بودند. 
به گفته «پروت» دو آمريكائي عضو اين 
موسسه روز يازدهم فوريه يعني روز سقوط 
دولت بختيار هنگام حمله به زندان قصر آزاد 

شدهاند.
تعداد نمايندگان توقيف شده به 8 تن رسيد

با دستگيري«ايرج مهرزاد» نماينده شيراز 
ـ تعداد نمايندگان مجلس شورايملي سابق كه 

دستگير شدهاند به 8 تن رسيد.
نمايندگان توقيف شده عبارتند از: دكتر 
جواد ســـعيد رئيس مجلس و عضو شوراي 
سلطنت سابقـ  دكتر حسين خطيبي نايب رئيس 
مجلس و مديرعامل جمعيت شير و خورشيد 
سرخ، ساالر جاف(نماينده پاوه) كه به انتظار 
سلب مصونيت در مجلس توقيف بود و بعد هم 

به كميته انقالب منتقل شد.
ديگر نمايندگان توقيف شده عبارتند از: 
غالمحسين دانشي نماينده آبادان كه قبال ترور 
شده بودـ  محمد رضا كبيري(نماينده شهسوار)، 
رحيمزاده(نماينده تبريز)، حيدرزاده امين(نماينده 

بناب) و ايرج مهرزاد نماينده شيراز. 

اعدام «ماني» 
26 فوريه سال 277 ميالدي «ماني انديشمند بزرگ ايراني و 
باني مكتب «مانيكيسم» پس از پنج ماه زندان اعدام شد. اعدام ماني 
نتيجه نفوذ بيش از حد روحانيون آيين زرتشت در دستگاه دولت 
ساساني ايران بود. ماني كه افكار او از شرق تا چين و در غرب، تا 
اروپا را فراگرفت عقيده داشت كه معنويت و ماديت هميشه در 
تضاد هستند و همه مشكالت جهان و مسائل بشر از ماديات و 
ماديگري سرچشمه مي گيرد. ماني مكتب (ايسم) خود را برپايه 
معنويت، خوبي، راســـتگويي، دفاع از حقيقت و نيز اعتدال و

 ميانه روي در زندگاني روزمره قرارداده بود و از اين جهت است 
كه مورخان و فالسفه وي را «آموزگار معنويت» لقب داده اند.

تاريخچه دفترچه اطالعات تلفن
كار توزيع رايگان نخســـتين راهنماى  26 فوريه 1878
اطالعات تلفن شهري كه يك نوع رفرنس (منبع) است در شهر 
«نيو هيون ايالت كانكتيكت آمريكا آغاز شـــد. در آن ماه شمار 
دارندگان تلفن شهرى در «نيو هيون» زياد نبود و راهنماى تلفن، 
نخست روى يك ورق با قطع بزرگ درج شده بود كه هر ماه 
افزايش مى يافت. باوجود اين، تا پايان آن سال، اين راهنما از 

چند ورق تجاوز نكرد.
توزيع عمومي مانيفست كمونيست

26 فوريه سال 1848 روزي است كه كارل ماركس و هم 
انديش اوـ  فردريك انگلس «مانيفست كمونيست» را كه به نظر 
آنان نسخه درمان دردهاي بشر است برپايه تامين برابري كامل 
اقتصاديـ ـ اجتماعي انســـان ها در دسترس عموم قراردادند. 
طبق اين مانيفست، براي رسيدن به هدف تامين برابري كامل
 انسان ها؛ مالكيّت خصوصي اراضي و وسائل توليد (سرمايه) 
بايد لغو، آموزش و پرورش و درمان رايگان و برابر و بازنشستگي 
به همه مردم تعميم داده شود و هرگونه تبعيض و نيز ترس از 

بيكاري، ازكارافتادگي و پيري از ميان برود و....
ديگر رويدادهاي 26 فوريه

: در اين روز تلفات زلزله وقت كشـــور پرتغال  1531
بيش از 20 هزار كشته اعالم شد.

1848: انقالبات اروپا سبب حذف مجدد نطام سلطنتي 
فرانسه و تاسيس جمهوري دوم اين كشور شد.

چهل سال پيش در همين روز 

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 
7  اسـفندماه 1357(برابـر بـا 28 ربيـعاالول 1399،

26 فوريه 1979) نقل شده است.

امروز در تاريخ
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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 - پنير لوبيا - برنده جايزه نوبل پزشـــكي 2009 به خاطر پژوهش 

در زمينه كشف مكانيزم حفاظت تلومر از كروموزوم هاي خطي
2 - سرد - ترويج دهنده - خوش اخالق

3 - فاميل - متين - روياي تشنه لب
4 - جنازه - معاون هيتلر - باطن - پول خرد هند

5 - يك عامي - كجرو - ناله
6 - در هم شدن - پشتگرمي - ضمير چهارم

7 - مهره جايگزين پول در رستوران ها - از بزرگ ترين بتخانه ها در هندوستان كه توسط 
سلطان محمود غزنوي ويران شد - چانه

8 - صاحب الفيل - شير بيشه - بسيار زياد
9 - خواب عرب - غده فوق كليه - كشور آفريقايي
10 - وزغ - كتاب ركوردهاي بين المللي - خوردني
11 - دچار ترديد - تفنگ شكاري - فلز سرچشمه

12 - درفش - عقيم - كالهك دودكش - از انجيل ها
 13- هيـــأت ممتحنـــه - عـــددي كـــه معـــرف معلومات شـــاگرد يـــا دانشجوســـت - 

كتابي از »شيخ بهايي« 
14 - النه پرندگان - آهسته خودماني - راه فرار

15 – پـــدر »زبان شناســـی مدرن«- 
باقالی مصری

 عمودي:
1- ســـاخت و پاخت - قهرمان رمان 

»بينوايان«
پيامبـــر  غـــزوه   - پيشـــامد   -  2

اكرم)ص(- جودو چيني
3 - مقابل خريد - شـــوك قيمتي - 

همسر پيامبر)ص(
در  مؤثـــر  نوشـــتار  مهم تريـــن   -  4
شكل گيري فرهنگ كنوني شبه قاره 

هند - تنه - كچل - اسب چاپار
5 - آماده و فراهم - پدر سمفوني - 

آوايي به معني نه
6 - خـــار كتيرا- شـــهري در اســـتان 
»خراســـان رضـــوی«- صـــدف كام 

نشين
7- مدلي براي يقه لباس - روستايي 
ييالقي حومه »سرعين« در اردبيل- 

دهانه
8 - منفذ - پير - كسي كه به دوست 

خود كمك كند
9 - خوشگل - فضاهاي درون ياخته هاي  
يوكاريوتي كه با غشا فراگرفته شده اند 

- ضربه مشت از بغل در بوكس
- خـــواب  نخـــورده  10 - صبحانـــه 

كودكانه - نت مخمور
11 - مخفـــف گنـــد - امـــال - خـــرد و 

صغير
12 - غار ديدني »نياســـر«- گشاده - 

فرود آمدن - صالبت و سختي 
13 - اســـب اصيـــل - برجســـتگي 

كوچك روي پوست - تكرار شده
14 - دود - نگاتيو - ورم كرده

دكـــر«  »تومـــاس  از  اثـــري   -  15
انگليسی- رياكار

حل جدول ويژه شماره  7006

   افقي:
1- خشكســـالي و كميابـــي- بازيگر خانم ســـريال در حال پخش 

»لحظه گرگ و ميش«
2 - پارسنگ ترازو- تصور كردن و در انديشه آوردن - آقاي فرانسوي

3 - نان پاره گدايي - اولين شهيد اسالم - پوسته گندم يا برنج
4 - خويشاوندي - همراه آشغال – كشور »اسلو«- ساز كودكان

5 - فشفشه - سايت - خرگوش نر يا ماده
6 - گلي زينتي كه در اواخر زمستان و اوايل بهار ظاهر مي شود - ورزش سبك - شكل لباس

7 - دل درد از پري معده - آكاردئون - امر به آمدن
8 - خراب - آغاز شب - ياقوت

9 - اشاره به فرد نامعلوم - نوعي اسكي - وجود
10 - برگ برنده - عالمت اعشار - خاكروبه

11 – كشور »استكهلم«- پدر »شعر عرفانی«- نت پنجم
12 - شفقت - بخاري برقي - علم پزشكي - عضو پا
13 - تخم گياه - هتلي در »استانبول«- گردن نهادن

14 - كمك رساني - صفحه غضروفي ميان مهره هاي ستون فقرات - يك سرنام براي 
عبارت »فهرست نويسي پيش از انتشار«

15 - كنايه از منكر شدن - داستان بلند

 عمودي:
1 - مـــرض معـــده و روده - 

خيالباف
2 - نگهـــداري و نگهبانـــي - 

داروي ماليدني - هوادار
3 - خواهـــان - ســـبز مايل به 

خاكستري - جانور نسوز
4 - كشـــور آســـيايي - خانـــه 
ييالقـــي مجلل - زينـــت رو - 

زنبور كارتوني
5 - كشوري در غرب آفريقاي 
مركـــزي - قـــوه رشـــد و نمو - 

ويتامين نور خورشيد
6 - چـــارق - قطره هـــاي يخ 

بسته باران - كشور باستاني
7 - تلفـــظ جداگانه حروف - 

ديگچه اي برقي - گدايي
8 - وســـيله اطالع رســـاني - 
شـــيوا - آنچه بر اثر پر شـــدن 

ظرفي بيرون بريزد
9 - شـــريك زندگي - آشكار - 

شير فلكي
10 - كثرت آمد و شد - خوشي 

و شادي - شهر توت
11 - قلـــق - شـــاخه اي از زبان 

هندواروپايي - از گناهان
12 - شهر فردوسي - مخلوط 
كـــردن - خطـــاب بي ادبانه - 

مرد را آب ديده كند
13 - ابزارها - يدك كشـــيدن 
يـــك وســـيله نقليه با وســـيله 
و  بي عيـــب   - ديگـــر   نقليـــه 

ساده دل
14- درياچـــه »اردبيل«- زيور 
و پيرايه - شـــركت خودروساز 

ايراني 
15– بازيگر مـــرد فيلم جديد 
»الزانيا«- نام حكيم و سوره ای

جدول 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3053و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وپنجم  شماره 7007
 دوشنبه  6 اسفند 1397
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تار و پود رؤیایی زنانه
ساعتی در کارگاه سوزن دوزی پارک علم و فناوری زاهدان

ان
ير

س  : ا
عک

سوزن دوزی زنان سيســـتان و بلوچستانی كه 
سال ها در سايه فقر و نداری پنهان مانده بود 
با تالش و معرفی برخی از فعاالن رســـانه ای 
و ميـــراث فرهنگی اين اســـتان و خبرنگاران و 
گردشگران به همه كشور معرفی شده است. 
هنری زيبا و باســـابقه كه اكنون مجال يافته تا 
به كشـــورهای ديگر از جمله كشورهای حوزه 

خليج فارس و حتی اروپا راه يابد.
بـــه يكـــی از كارگاه هـــای ســـوزن دوزی در 
پارک علم و فناوری زاهـــدان می روم، كارگاه 
ســـوزن دوزی كه بـــرای معرفـــی محصوالت 
خود دســـت بـــه ابتـــكار جديدی زده اســـت. 
ســـمت راســـت و نخســـتين كارگاه در ســـالن 
اصلی پـــارک، كارگاه ســـوزن دوزی زنان بلوچ 
اســـت. ويترينی زيبا از كيف و روسری و شال و 
روميزی و كوســـن كه منقش به ســـوزن دوزی 
هســـتند چنان حواس آدم را بـــه خود جلب 
می كنـــد كه نمی توانی چيز ديگـــری را ببينی. 
نخ هـــای رنگی و آيينه ای ريز كه روی پارچه ها 
طرحی چشـــم نواز را شـــكل داده اند به حدی 

حيرت انگيزند كه هوش را از سر می پرانند.
كارگاه بزرگ اســـت و بسيار شيک. سمت 
چـــپ چنـــد زن بـــا لبـــاس محلـــی بلوچـــی 
نشسته اند و غرق كارند. 2 زن جوان هم پشت 
كامپيوتر مشغول طراحی هستند. فائقه راغی، 
مسئول بازرگانی كارگاه همان اول كار می رود 
ســـر وقت معرفی و هدف شـــان از راه اندازی 

كارگاه:
و  كارگاه  ايـــن  راه انـــدازی  از  مـــا  »هـــدف 
سفارش كار به چند كارگاه ديگر در روستاهای 
اطراف زاهدان و سراوان و نيكشهر و ايرانشهر 
اشـــتغالزايی و كارآفرينـــی اســـت. ما ســـعی 
می كنيم سوزن دوزی را به همه معرفی كنيم 
چـــه در ايـــران و چه خـــارج از كشـــور. ما برای 

شناساندن سوزن دوزی سيستان و بلوچستان 
و صـــادرات در حـــد قابـــل قبـــول، راه زيادی 
داريم ولی موفقيت هايی كه بتازگی به دست 

آورده ايم ما را دلگرم تر كرده است.
اما برای خلق يک اثر ســـوزن دوزی شـــده 
بايـــد بگويـــم كـــه ما صدهـــا طرح ســـنتی در 
سيســـتم رايانه ای مـــان داريم كه بـــا توجه به 
ابعاد و رنگ و نقشـــی كه سفارش می گيريم، 
همكارانم چندين طرح پيشـــنهاد می دهند 
و بعد از چاپ، آن را با كارشناســـان سوزن دوز 
درميان می گذاريـــم. بعد از تأييد طرح، برای 
اجرايـــی شـــدن در اختيـــار ســـوزن دوزها قرار 

می گيرد.
كارها بر اساس نوع نقشه، ابعاد، ظرافت 
و نـــوع گره بيـــن يک هفته تا چهـــار ماه زمان 
می برد. به عنوان مثال اين روميزی يک متری 
كه »فنوچی« اســـت يعنی بسيار پرگره است، 

نزديک چهار ماه زمان برده است.«
سه زن پشت ميز كار نشسته اند و مشغول 
سوزن زدن به پارچه ها هستند. يكی شان روی 
پارچـــه ای كه نقـــش يک مثلث بـــزرگ دارد 
و چهار لـــوزی كوچک دارد كار می كند. اســـم 
اين نقش، كپک اســـت. هر كدام از زن ها روی 
نقشـــه ای خاص كه تبحر زيـــادی به آن دارند 
كار می كنند. آنها بايد بـــه اندازه تار و پودهای 
پارچه و با همان ظرافت و ريزی سوزن بزنند 

تا نقش ها جان بگيرد.
يكـــی از ســـوزن دوزها توضيـــح كوتاهـــی 
درباره قطعات سوزن دوزی در لباس بلوچ ها 
می دهـــد: »ســـوزن دوزی پيراهن زنـــان بلوچ 
از چهار قطعه تشـــكيل می شود. يک قطعه 
پيش سينه است، قطعه سر آستين، زير پيش 
ســـينه كه به طور عمـــودی تا پاييـــن پيراهن 
دوختـــه می شـــود و همين طور جيـــب كه در 
اصطالح محلی به آن »پنـــدول« می گوييم. 
همچنين پايين لباس يا همان پاچه شلوار را 

هم سوزن دوزی می كنيم.«

ســـوزن دوزهای بلوچ معمـــوالً از 2 نقش 
ســـاده و مركب برای خلق هنرشـــان استفاده 
می كننـــد. در طرح های ســـاده از جـــوک كه از 
لوزی هـــای كوچک تشـــكيل شـــده، روچ بر كه 
خطوط متقاطع هفت يا هشت ظلعی در دو 
خط موازی است، چكن، جاالر، بتنو، صباصبا، 
كتارپـــادک، مرگ پانـــچ، كپک، پـــرک و ماه، 
روچ و... بهـــره می برند. اما در ســـبک مركب 
كه بســـيار پيچيـــده و ســـوزن زدن آن زمان بر 
است طرح های سراوانی دوچ، كويته دوچ، گل 
بادام، تاج پادشاه، كردلک و... پركاربرد است.

برگرديم به صحبت های فائقه راغی كه از 
اشتغال 250 زن سرپرست خانوار روستايی در 
كارگاه های سوزن دوزی و كمک به ديده شدن 
كارهای آنها در فروشـــگاه های بزرگ داخلی 
و خارجـــی می گويـــد: »ما هيـــچ خرجی روی 
دست روســـتاييان نمی گذاريم و نخ و سوزن 
و هر چيزی كه الزم داشـــته باشـــند خودمان 
در اختيارشـــان می گذاريم. اما بايد گفت مزد 
سوزن دوزی به نسبت ارزش واقعی آن خيلی 
پايين است چون صادرات سوزن دوزی به حد 

مناسب نرسيده است.
امـــا نكته ای كه در بيشـــتر صنايع دســـتی 
كشـــور به خصوص اســـتان ما مغفول مانده، 
بسته بندی اســـت. نبود بسته بندی مناسب و 
درخور ارزش هنری كه قرار اســـت به دســـت 
مشتری برسد، باعث شده سود اصلی صنايع 
دســـتی را افراد ديگـــری ببرند. ما بـــرای رفع 
اين مشـــكل، بســـته بندی های جديدی برای 
محصـــوالت ســـوزن دوزی تهيـــه كرده ايـــم و 
روی آنها را با پارچه های ســـوزن دوزی تزئين 
كرده ايم كه همين كار بر تعداد مشتريان اين 

محصوالت افزوده است.
از طرفـــی ســـعی كرده ايـــم متناســـب با 
بسته بندی محصوالت ديگری را باهم تلفيق 
كنيم تا ســـوزن دوزی سيســـتان و بلوچستان 
بيشتر از پيش طرفدار پيدا كند. به عنوان مثال 

به تازگی روی كيف های چرم شتر سوزن دوزی 
كرده ايم كه در كشورهای ديگر خواهان زيادی 
پيدا كرده و هم اكنون به 12 كشور خارجی انواع 
سوزن دوزی صادر می كنيم كه نتيجه زحمات 
زنان بلوچی اســـت كه با كمتريـــن امكانات و 
در فقر و خشكســـالی در كپرهايشان مشغول 

سوزن دوزی هستند.«

قيمت يک شال يا روسری سوزن دوزی 
شده بر اساس نقشـــه و تعداد سوزن هايی 
كه خـــورده، بين 100 تـــا 300 هـــزار تومان 
اســـت ولی همين شال و روســـری وقتی به 
شهرهای بزرگی همچون تهران و اصفهان 
و شـــيراز و... می رســـد قيمتش 2 تا 3 برابر 
می شـــود و اگر بـــه كشـــورهای ديگـــر برود 

كارشناسان می گويند هنر سوزن دوزی بيش از آنكه از طبيعت 
سيستان و بلوچستان الهام گرفته باشد، از رؤياهای زنان بلوچ 
جان می گيرد و يكی از رؤياپردازترين زنان اين ديار كه شهرتی 

جهانی دارد مهتاب نوروزی است كه حاال نام او نشان و جايزه ای 
ملی برای طراحی مد و لباس است. مهتاب نوروزی كه در سال 

91 از دنيا رفت در 16 سالگی به استادی تمام عيار در زمينه 
سوزن دوزی تبديل شد و توانست اين هنر مادری را به اروپايی ها 

معرفی كند. او بارها به فرانسه دعوت شد و هنر سوزن دوزی را در 
مزون های مختلف اين كشور ارائه كرد

دســـت كم 10برابـــر. بنابراين ســـود اصلی 
ايـــن صنعـــت و هنـــر قديمی سيســـتان و 
بلوچســـتان را واســـطه ها می برنـــد. يكی از 
مشـــكالت مردم اين منطقه نبود حمايت 
از ســـوی مســـئوالن و حتـــی مـــردم ســـاير 
مناطق است. بيشترشان آشنايی با فضای 
اينترنـــت و شـــبكه های اجتماعی همچون 
اينســـتاگرام ندارنـــد كـــه بتواننـــد صنايـــع 
دســـتی را در معـــرض نمايـــش و فـــروش 
قـــرار دهنـــد. برخـــی از واســـطه ها دقيقاً از 
طريق اينستاگرام مشـــتری پيدا می كنند و 
لباس های سوزن دوزی شـــده را به قيمت 
بســـيار پايين از زنان سيستان و بلوچستانی 
شـــوكه كننده ای  قيمـــت  بـــه  و  می خرنـــد 
می فروشـــند! مردم سيســـتان و بلوچستان 
تنهـــا تقاضايشـــان اين اســـت كه از ســـوی 
بقيه حمايت شـــوند. از ســـوی ديگر برخی 
از فعاالن فرهنگی و اجتماعی اين خطه از 
كشورمان نيز برای معرفی اين هنر، دقيقاً 
از شبكه های اجتماعی، اينستاگرام و توئيتر 
نهايت اســـتفاده را برده انـــد. به گونه ای كه 
برخـــی از آنها بـــه دليل مـــورد توجه واقع 

شـــدن بين كاربران عماًل به سلبريتی های 
اين شبكه ها تبديل شده اند.

كارشناســـان می گوينـــد هنر ســـوزن دوزی 
بيش از آنكه از طبيعت سيستان و بلوچستان 
الهام گرفته باشد، از رؤياهای زنان بلوچ جان 
می گيرد و يكی از رؤياپردازترين زنان اين ديار 
كه شهرتی جهانی دارد مهتاب نوروزی است 
كه حاال نـــام او نشـــان و جايـــزه ای ملی برای 
طراحی مد و لباس اســـت. مهتـــاب نوروزی 
كـــه در ســـال 91 از دنيا رفت در 16 ســـالگی به 
اســـتادی تمام عيـــار در زمينه ســـوزن دوزی 
تبديل شـــد و توانســـت اين هنر مـــادری را به 
اروپايی هـــا معرفی كنـــد. او بارها به فرانســـه 
دعوت شد و هنر سوزن دوزی را در مزون های 

مختلف اين كشور ارائه كرد.
زنان بلوچ صبح تا شـــب چشم می دوزند 
به تار و پود پارچه و سوزن می زنند برای خلق 
هنری كه پشت به پشت به آنها رسيده است. 
هنری كـــه به زحمـــت می تواننـــد از آن نانی 
درآورنـــد. آنها با تمام مشـــكالتی كه در طول 
ســـال های گذشته تحمل كرده اند چشم اميد 

دارند تا بازار كارشان رونق بگيرد.
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   افقي:
1 - پنير لوبيا - برنده جايزه نوبل پزشـــكي 2009 به خاطر پژوهش 

در زمينه كشف مكانيزم حفاظت تلومر از كروموزوم هاي خطي
2 - سرد - ترويج دهنده - خوش اخالق

3 - فاميل - متين - روياي تشنه لب
4 - جنازه - معاون هيتلر - باطن - پول خرد هند

5 - يك عامي - كجرو - ناله
6 - در هم شدن - پشتگرمي - ضمير چهارم

7 - مهره جايگزين پول در رستوران ها - از بزرگ ترين بتخانه ها در هندوستان كه توسط 
سلطان محمود غزنوي ويران شد - چانه

8 - صاحب الفيل - شير بيشه - بسيار زياد
9 - خواب عرب - غده فوق كليه - كشور آفريقايي
10 - وزغ - كتاب ركوردهاي بين المللي - خوردني
11 - دچار ترديد - تفنگ شكاري - فلز سرچشمه

12 - درفش - عقيم - كالهك دودكش - از انجيل ها
 13- هيـــأت ممتحنـــه - عـــددي كـــه معـــرف معلومات شـــاگرد يـــا دانشجوســـت - 

كتابي از »شيخ بهايي« 
14 - النه پرندگان - آهسته خودماني - راه فرار

15 – پـــدر »زبان شناســـی مدرن«- 
باقالی مصری

 عمودي:
1- ســـاخت و پاخت - قهرمان رمان 

»بينوايان«
پيامبـــر  غـــزوه   - پيشـــامد   -  2

اكرم)ص(- جودو چيني
3 - مقابل خريد - شـــوك قيمتي - 

همسر پيامبر)ص(
در  مؤثـــر  نوشـــتار  مهم تريـــن   -  4
شكل گيري فرهنگ كنوني شبه قاره 

هند - تنه - كچل - اسب چاپار
5 - آماده و فراهم - پدر سمفوني - 

آوايي به معني نه
6 - خـــار كتيرا- شـــهري در اســـتان 
»خراســـان رضـــوی«- صـــدف كام 

نشين
7- مدلي براي يقه لباس - روستايي 
ييالقي حومه »سرعين« در اردبيل- 

دهانه
8 - منفذ - پير - كسي كه به دوست 

خود كمك كند
9 - خوشگل - فضاهاي درون ياخته هاي  
يوكاريوتي كه با غشا فراگرفته شده اند 

- ضربه مشت از بغل در بوكس
- خـــواب  نخـــورده  10 - صبحانـــه 

كودكانه - نت مخمور
11 - مخفـــف گنـــد - امـــال - خـــرد و 

صغير
12 - غار ديدني »نياســـر«- گشاده - 

فرود آمدن - صالبت و سختي 
13 - اســـب اصيـــل - برجســـتگي 

كوچك روي پوست - تكرار شده
14 - دود - نگاتيو - ورم كرده

دكـــر«  »تومـــاس  از  اثـــري   -  15
انگليسی- رياكار
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   افقي:
1- خشكســـالي و كميابـــي- بازيگر خانم ســـريال در حال پخش 

»لحظه گرگ و ميش«
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تار و پود رؤیایی زنانه
ساعتی در کارگاه سوزن دوزی پارک علم و فناوری زاهدان

ان
ير

س  : ا
عک

سوزن دوزی زنان سيســـتان و بلوچستانی كه 
سال ها در سايه فقر و نداری پنهان مانده بود 
با تالش و معرفی برخی از فعاالن رســـانه ای 
و ميـــراث فرهنگی اين اســـتان و خبرنگاران و 
گردشگران به همه كشور معرفی شده است. 
هنری زيبا و باســـابقه كه اكنون مجال يافته تا 
به كشـــورهای ديگر از جمله كشورهای حوزه 

خليج فارس و حتی اروپا راه يابد.
بـــه يكـــی از كارگاه هـــای ســـوزن دوزی در 
پارک علم و فناوری زاهـــدان می روم، كارگاه 
ســـوزن دوزی كه بـــرای معرفـــی محصوالت 
خود دســـت بـــه ابتـــكار جديدی زده اســـت. 
ســـمت راســـت و نخســـتين كارگاه در ســـالن 
اصلی پـــارک، كارگاه ســـوزن دوزی زنان بلوچ 
اســـت. ويترينی زيبا از كيف و روسری و شال و 
روميزی و كوســـن كه منقش به ســـوزن دوزی 
هســـتند چنان حواس آدم را بـــه خود جلب 
می كنـــد كه نمی توانی چيز ديگـــری را ببينی. 
نخ هـــای رنگی و آيينه ای ريز كه روی پارچه ها 
طرحی چشـــم نواز را شـــكل داده اند به حدی 

حيرت انگيزند كه هوش را از سر می پرانند.
كارگاه بزرگ اســـت و بسيار شيک. سمت 
چـــپ چنـــد زن بـــا لبـــاس محلـــی بلوچـــی 
نشسته اند و غرق كارند. 2 زن جوان هم پشت 
كامپيوتر مشغول طراحی هستند. فائقه راغی، 
مسئول بازرگانی كارگاه همان اول كار می رود 
ســـر وقت معرفی و هدف شـــان از راه اندازی 

كارگاه:
و  كارگاه  ايـــن  راه انـــدازی  از  مـــا  »هـــدف 
سفارش كار به چند كارگاه ديگر در روستاهای 
اطراف زاهدان و سراوان و نيكشهر و ايرانشهر 
اشـــتغالزايی و كارآفرينـــی اســـت. ما ســـعی 
می كنيم سوزن دوزی را به همه معرفی كنيم 
چـــه در ايـــران و چه خـــارج از كشـــور. ما برای 

شناساندن سوزن دوزی سيستان و بلوچستان 
و صـــادرات در حـــد قابـــل قبـــول، راه زيادی 
داريم ولی موفقيت هايی كه بتازگی به دست 

آورده ايم ما را دلگرم تر كرده است.
اما برای خلق يک اثر ســـوزن دوزی شـــده 
بايـــد بگويـــم كـــه ما صدهـــا طرح ســـنتی در 
سيســـتم رايانه ای مـــان داريم كه بـــا توجه به 
ابعاد و رنگ و نقشـــی كه سفارش می گيريم، 
همكارانم چندين طرح پيشـــنهاد می دهند 
و بعد از چاپ، آن را با كارشناســـان سوزن دوز 
درميان می گذاريـــم. بعد از تأييد طرح، برای 
اجرايـــی شـــدن در اختيـــار ســـوزن دوزها قرار 

می گيرد.
كارها بر اساس نوع نقشه، ابعاد، ظرافت 
و نـــوع گره بيـــن يک هفته تا چهـــار ماه زمان 
می برد. به عنوان مثال اين روميزی يک متری 
كه »فنوچی« اســـت يعنی بسيار پرگره است، 

نزديک چهار ماه زمان برده است.«
سه زن پشت ميز كار نشسته اند و مشغول 
سوزن زدن به پارچه ها هستند. يكی شان روی 
پارچـــه ای كه نقـــش يک مثلث بـــزرگ دارد 
و چهار لـــوزی كوچک دارد كار می كند. اســـم 
اين نقش، كپک اســـت. هر كدام از زن ها روی 
نقشـــه ای خاص كه تبحر زيـــادی به آن دارند 
كار می كنند. آنها بايد بـــه اندازه تار و پودهای 
پارچه و با همان ظرافت و ريزی سوزن بزنند 

تا نقش ها جان بگيرد.
يكـــی از ســـوزن دوزها توضيـــح كوتاهـــی 
درباره قطعات سوزن دوزی در لباس بلوچ ها 
می دهـــد: »ســـوزن دوزی پيراهن زنـــان بلوچ 
از چهار قطعه تشـــكيل می شود. يک قطعه 
پيش سينه است، قطعه سر آستين، زير پيش 
ســـينه كه به طور عمـــودی تا پاييـــن پيراهن 
دوختـــه می شـــود و همين طور جيـــب كه در 
اصطالح محلی به آن »پنـــدول« می گوييم. 
همچنين پايين لباس يا همان پاچه شلوار را 

هم سوزن دوزی می كنيم.«

ســـوزن دوزهای بلوچ معمـــوالً از 2 نقش 
ســـاده و مركب برای خلق هنرشـــان استفاده 
می كننـــد. در طرح های ســـاده از جـــوک كه از 
لوزی هـــای كوچک تشـــكيل شـــده، روچ بر كه 
خطوط متقاطع هفت يا هشت ظلعی در دو 
خط موازی است، چكن، جاالر، بتنو، صباصبا، 
كتارپـــادک، مرگ پانـــچ، كپک، پـــرک و ماه، 
روچ و... بهـــره می برند. اما در ســـبک مركب 
كه بســـيار پيچيـــده و ســـوزن زدن آن زمان بر 
است طرح های سراوانی دوچ، كويته دوچ، گل 
بادام، تاج پادشاه، كردلک و... پركاربرد است.

برگرديم به صحبت های فائقه راغی كه از 
اشتغال 250 زن سرپرست خانوار روستايی در 
كارگاه های سوزن دوزی و كمک به ديده شدن 
كارهای آنها در فروشـــگاه های بزرگ داخلی 
و خارجـــی می گويـــد: »ما هيـــچ خرجی روی 
دست روســـتاييان نمی گذاريم و نخ و سوزن 
و هر چيزی كه الزم داشـــته باشـــند خودمان 
در اختيارشـــان می گذاريم. اما بايد گفت مزد 
سوزن دوزی به نسبت ارزش واقعی آن خيلی 
پايين است چون صادرات سوزن دوزی به حد 

مناسب نرسيده است.
امـــا نكته ای كه در بيشـــتر صنايع دســـتی 
كشـــور به خصوص اســـتان ما مغفول مانده، 
بسته بندی اســـت. نبود بسته بندی مناسب و 
درخور ارزش هنری كه قرار اســـت به دســـت 
مشتری برسد، باعث شده سود اصلی صنايع 
دســـتی را افراد ديگـــری ببرند. ما بـــرای رفع 
اين مشـــكل، بســـته بندی های جديدی برای 
محصـــوالت ســـوزن دوزی تهيـــه كرده ايـــم و 
روی آنها را با پارچه های ســـوزن دوزی تزئين 
كرده ايم كه همين كار بر تعداد مشتريان اين 

محصوالت افزوده است.
از طرفـــی ســـعی كرده ايـــم متناســـب با 
بسته بندی محصوالت ديگری را باهم تلفيق 
كنيم تا ســـوزن دوزی سيســـتان و بلوچستان 
بيشتر از پيش طرفدار پيدا كند. به عنوان مثال 

به تازگی روی كيف های چرم شتر سوزن دوزی 
كرده ايم كه در كشورهای ديگر خواهان زيادی 
پيدا كرده و هم اكنون به 12 كشور خارجی انواع 
سوزن دوزی صادر می كنيم كه نتيجه زحمات 
زنان بلوچی اســـت كه با كمتريـــن امكانات و 
در فقر و خشكســـالی در كپرهايشان مشغول 

سوزن دوزی هستند.«

قيمت يک شال يا روسری سوزن دوزی 
شده بر اساس نقشـــه و تعداد سوزن هايی 
كه خـــورده، بين 100 تـــا 300 هـــزار تومان 
اســـت ولی همين شال و روســـری وقتی به 
شهرهای بزرگی همچون تهران و اصفهان 
و شـــيراز و... می رســـد قيمتش 2 تا 3 برابر 
می شـــود و اگر بـــه كشـــورهای ديگـــر برود 

كارشناسان می گويند هنر سوزن دوزی بيش از آنكه از طبيعت 
سيستان و بلوچستان الهام گرفته باشد، از رؤياهای زنان بلوچ 
جان می گيرد و يكی از رؤياپردازترين زنان اين ديار كه شهرتی 

جهانی دارد مهتاب نوروزی است كه حاال نام او نشان و جايزه ای 
ملی برای طراحی مد و لباس است. مهتاب نوروزی كه در سال 

91 از دنيا رفت در 16 سالگی به استادی تمام عيار در زمينه 
سوزن دوزی تبديل شد و توانست اين هنر مادری را به اروپايی ها 

معرفی كند. او بارها به فرانسه دعوت شد و هنر سوزن دوزی را در 
مزون های مختلف اين كشور ارائه كرد

دســـت كم 10برابـــر. بنابراين ســـود اصلی 
ايـــن صنعـــت و هنـــر قديمی سيســـتان و 
بلوچســـتان را واســـطه ها می برنـــد. يكی از 
مشـــكالت مردم اين منطقه نبود حمايت 
از ســـوی مســـئوالن و حتـــی مـــردم ســـاير 
مناطق است. بيشترشان آشنايی با فضای 
اينترنـــت و شـــبكه های اجتماعی همچون 
اينســـتاگرام ندارنـــد كـــه بتواننـــد صنايـــع 
دســـتی را در معـــرض نمايـــش و فـــروش 
قـــرار دهنـــد. برخـــی از واســـطه ها دقيقاً از 
طريق اينستاگرام مشـــتری پيدا می كنند و 
لباس های سوزن دوزی شـــده را به قيمت 
بســـيار پايين از زنان سيستان و بلوچستانی 
شـــوكه كننده ای  قيمـــت  بـــه  و  می خرنـــد 
می فروشـــند! مردم سيســـتان و بلوچستان 
تنهـــا تقاضايشـــان اين اســـت كه از ســـوی 
بقيه حمايت شـــوند. از ســـوی ديگر برخی 
از فعاالن فرهنگی و اجتماعی اين خطه از 
كشورمان نيز برای معرفی اين هنر، دقيقاً 
از شبكه های اجتماعی، اينستاگرام و توئيتر 
نهايت اســـتفاده را برده انـــد. به گونه ای كه 
برخـــی از آنها بـــه دليل مـــورد توجه واقع 

شـــدن بين كاربران عماًل به سلبريتی های 
اين شبكه ها تبديل شده اند.

كارشناســـان می گوينـــد هنر ســـوزن دوزی 
بيش از آنكه از طبيعت سيستان و بلوچستان 
الهام گرفته باشد، از رؤياهای زنان بلوچ جان 
می گيرد و يكی از رؤياپردازترين زنان اين ديار 
كه شهرتی جهانی دارد مهتاب نوروزی است 
كه حاال نـــام او نشـــان و جايـــزه ای ملی برای 
طراحی مد و لباس اســـت. مهتـــاب نوروزی 
كـــه در ســـال 91 از دنيا رفت در 16 ســـالگی به 
اســـتادی تمام عيـــار در زمينه ســـوزن دوزی 
تبديل شـــد و توانســـت اين هنر مـــادری را به 
اروپايی هـــا معرفی كنـــد. او بارها به فرانســـه 
دعوت شد و هنر سوزن دوزی را در مزون های 

مختلف اين كشور ارائه كرد.
زنان بلوچ صبح تا شـــب چشم می دوزند 
به تار و پود پارچه و سوزن می زنند برای خلق 
هنری كه پشت به پشت به آنها رسيده است. 
هنری كـــه به زحمـــت می تواننـــد از آن نانی 
درآورنـــد. آنها با تمام مشـــكالتی كه در طول 
ســـال های گذشته تحمل كرده اند چشم اميد 

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

   افقي:
1 - پنير لوبيا - برنده جايزه نوبل پزشـــكي 2009 به خاطر پژوهش 

در زمينه كشف مكانيزم حفاظت تلومر از كروموزوم هاي خطي
2 - سرد - ترويج دهنده - خوش اخالق

3 - فاميل - متين - روياي تشنه لب
4 - جنازه - معاون هيتلر - باطن - پول خرد هند

5 - يك عامي - كجرو - ناله
6 - در هم شدن - پشتگرمي - ضمير چهارم

7 - مهره جايگزين پول در رستوران ها - از بزرگ ترين بتخانه ها در هندوستان كه توسط 
سلطان محمود غزنوي ويران شد - چانه

8 - صاحب الفيل - شير بيشه - بسيار زياد
9 - خواب عرب - غده فوق كليه - كشور آفريقايي
10 - وزغ - كتاب ركوردهاي بين المللي - خوردني
11 - دچار ترديد - تفنگ شكاري - فلز سرچشمه

12 - درفش - عقيم - كالهك دودكش - از انجيل ها
 13- هيـــأت ممتحنـــه - عـــددي كـــه معـــرف معلومات شـــاگرد يـــا دانشجوســـت - 

كتابي از »شيخ بهايي« 
14 - النه پرندگان - آهسته خودماني - راه فرار

15 – پـــدر »زبان شناســـی مدرن«- 
باقالی مصری

 عمودي:
1- ســـاخت و پاخت - قهرمان رمان 

»بينوايان«
پيامبـــر  غـــزوه   - پيشـــامد   -  2

اكرم)ص(- جودو چيني
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هند - تنه - كچل - اسب چاپار
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6 - خـــار كتيرا- شـــهري در اســـتان 
»خراســـان رضـــوی«- صـــدف كام 

نشين
7- مدلي براي يقه لباس - روستايي 
ييالقي حومه »سرعين« در اردبيل- 

دهانه
8 - منفذ - پير - كسي كه به دوست 

خود كمك كند
9 - خوشگل - فضاهاي درون ياخته هاي  
يوكاريوتي كه با غشا فراگرفته شده اند 

- ضربه مشت از بغل در بوكس
- خـــواب  نخـــورده  10 - صبحانـــه 

كودكانه - نت مخمور
11 - مخفـــف گنـــد - امـــال - خـــرد و 

صغير
12 - غار ديدني »نياســـر«- گشاده - 

فرود آمدن - صالبت و سختي 
13 - اســـب اصيـــل - برجســـتگي 

كوچك روي پوست - تكرار شده
14 - دود - نگاتيو - ورم كرده

دكـــر«  »تومـــاس  از  اثـــري   -  15
انگليسی- رياكار
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   افقي:
1- خشكســـالي و كميابـــي- بازيگر خانم ســـريال در حال پخش 

»لحظه گرگ و ميش«
2 - پارسنگ ترازو- تصور كردن و در انديشه آوردن - آقاي فرانسوي

3 - نان پاره گدايي - اولين شهيد اسالم - پوسته گندم يا برنج
4 - خويشاوندي - همراه آشغال – كشور »اسلو«- ساز كودكان

5 - فشفشه - سايت - خرگوش نر يا ماده
6 - گلي زينتي كه در اواخر زمستان و اوايل بهار ظاهر مي شود - ورزش سبك - شكل لباس

7 - دل درد از پري معده - آكاردئون - امر به آمدن
8 - خراب - آغاز شب - ياقوت

9 - اشاره به فرد نامعلوم - نوعي اسكي - وجود
10 - برگ برنده - عالمت اعشار - خاكروبه

11 – كشور »استكهلم«- پدر »شعر عرفانی«- نت پنجم
12 - شفقت - بخاري برقي - علم پزشكي - عضو پا
13 - تخم گياه - هتلي در »استانبول«- گردن نهادن

14 - كمك رساني - صفحه غضروفي ميان مهره هاي ستون فقرات - يك سرنام براي 
عبارت »فهرست نويسي پيش از انتشار«

15 - كنايه از منكر شدن - داستان بلند

 عمودي:
1 - مـــرض معـــده و روده - 

خيالباف
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داروي ماليدني - هوادار
3 - خواهـــان - ســـبز مايل به 

خاكستري - جانور نسوز
4 - كشـــور آســـيايي - خانـــه 
ييالقـــي مجلل - زينـــت رو - 

زنبور كارتوني
5 - كشوري در غرب آفريقاي 
مركـــزي - قـــوه رشـــد و نمو - 

ويتامين نور خورشيد
6 - چـــارق - قطره هـــاي يخ 

بسته باران - كشور باستاني
7 - تلفـــظ جداگانه حروف - 

ديگچه اي برقي - گدايي
8 - وســـيله اطالع رســـاني - 
شـــيوا - آنچه بر اثر پر شـــدن 

ظرفي بيرون بريزد
9 - شـــريك زندگي - آشكار - 

شير فلكي
10 - كثرت آمد و شد - خوشي 

و شادي - شهر توت
11 - قلـــق - شـــاخه اي از زبان 

هندواروپايي - از گناهان
12 - شهر فردوسي - مخلوط 
كـــردن - خطـــاب بي ادبانه - 

مرد را آب ديده كند
13 - ابزارها - يدك كشـــيدن 
يـــك وســـيله نقليه با وســـيله 
و  بي عيـــب   - ديگـــر   نقليـــه 

ساده دل
14- درياچـــه »اردبيل«- زيور 
و پيرايه - شـــركت خودروساز 

ايراني 
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تار و پود رؤیایی زنانه
ساعتی در کارگاه سوزن دوزی پارک علم و فناوری زاهدان

ان
ير

س  : ا
عک

سوزن دوزی زنان سيســـتان و بلوچستانی كه 
سال ها در سايه فقر و نداری پنهان مانده بود 
با تالش و معرفی برخی از فعاالن رســـانه ای 
و ميـــراث فرهنگی اين اســـتان و خبرنگاران و 
گردشگران به همه كشور معرفی شده است. 
هنری زيبا و باســـابقه كه اكنون مجال يافته تا 
به كشـــورهای ديگر از جمله كشورهای حوزه 

خليج فارس و حتی اروپا راه يابد.
بـــه يكـــی از كارگاه هـــای ســـوزن دوزی در 
پارک علم و فناوری زاهـــدان می روم، كارگاه 
ســـوزن دوزی كه بـــرای معرفـــی محصوالت 
خود دســـت بـــه ابتـــكار جديدی زده اســـت. 
ســـمت راســـت و نخســـتين كارگاه در ســـالن 
اصلی پـــارک، كارگاه ســـوزن دوزی زنان بلوچ 
اســـت. ويترينی زيبا از كيف و روسری و شال و 
روميزی و كوســـن كه منقش به ســـوزن دوزی 
هســـتند چنان حواس آدم را بـــه خود جلب 
می كنـــد كه نمی توانی چيز ديگـــری را ببينی. 
نخ هـــای رنگی و آيينه ای ريز كه روی پارچه ها 
طرحی چشـــم نواز را شـــكل داده اند به حدی 

حيرت انگيزند كه هوش را از سر می پرانند.
كارگاه بزرگ اســـت و بسيار شيک. سمت 
چـــپ چنـــد زن بـــا لبـــاس محلـــی بلوچـــی 
نشسته اند و غرق كارند. 2 زن جوان هم پشت 
كامپيوتر مشغول طراحی هستند. فائقه راغی، 
مسئول بازرگانی كارگاه همان اول كار می رود 
ســـر وقت معرفی و هدف شـــان از راه اندازی 

كارگاه:
و  كارگاه  ايـــن  راه انـــدازی  از  مـــا  »هـــدف 
سفارش كار به چند كارگاه ديگر در روستاهای 
اطراف زاهدان و سراوان و نيكشهر و ايرانشهر 
اشـــتغالزايی و كارآفرينـــی اســـت. ما ســـعی 
می كنيم سوزن دوزی را به همه معرفی كنيم 
چـــه در ايـــران و چه خـــارج از كشـــور. ما برای 

شناساندن سوزن دوزی سيستان و بلوچستان 
و صـــادرات در حـــد قابـــل قبـــول، راه زيادی 
داريم ولی موفقيت هايی كه بتازگی به دست 

آورده ايم ما را دلگرم تر كرده است.
اما برای خلق يک اثر ســـوزن دوزی شـــده 
بايـــد بگويـــم كـــه ما صدهـــا طرح ســـنتی در 
سيســـتم رايانه ای مـــان داريم كه بـــا توجه به 
ابعاد و رنگ و نقشـــی كه سفارش می گيريم، 
همكارانم چندين طرح پيشـــنهاد می دهند 
و بعد از چاپ، آن را با كارشناســـان سوزن دوز 
درميان می گذاريـــم. بعد از تأييد طرح، برای 
اجرايـــی شـــدن در اختيـــار ســـوزن دوزها قرار 

می گيرد.
كارها بر اساس نوع نقشه، ابعاد، ظرافت 
و نـــوع گره بيـــن يک هفته تا چهـــار ماه زمان 
می برد. به عنوان مثال اين روميزی يک متری 
كه »فنوچی« اســـت يعنی بسيار پرگره است، 

نزديک چهار ماه زمان برده است.«
سه زن پشت ميز كار نشسته اند و مشغول 
سوزن زدن به پارچه ها هستند. يكی شان روی 
پارچـــه ای كه نقـــش يک مثلث بـــزرگ دارد 
و چهار لـــوزی كوچک دارد كار می كند. اســـم 
اين نقش، كپک اســـت. هر كدام از زن ها روی 
نقشـــه ای خاص كه تبحر زيـــادی به آن دارند 
كار می كنند. آنها بايد بـــه اندازه تار و پودهای 
پارچه و با همان ظرافت و ريزی سوزن بزنند 

تا نقش ها جان بگيرد.
يكـــی از ســـوزن دوزها توضيـــح كوتاهـــی 
درباره قطعات سوزن دوزی در لباس بلوچ ها 
می دهـــد: »ســـوزن دوزی پيراهن زنـــان بلوچ 
از چهار قطعه تشـــكيل می شود. يک قطعه 
پيش سينه است، قطعه سر آستين، زير پيش 
ســـينه كه به طور عمـــودی تا پاييـــن پيراهن 
دوختـــه می شـــود و همين طور جيـــب كه در 
اصطالح محلی به آن »پنـــدول« می گوييم. 
همچنين پايين لباس يا همان پاچه شلوار را 

هم سوزن دوزی می كنيم.«

ســـوزن دوزهای بلوچ معمـــوالً از 2 نقش 
ســـاده و مركب برای خلق هنرشـــان استفاده 
می كننـــد. در طرح های ســـاده از جـــوک كه از 
لوزی هـــای كوچک تشـــكيل شـــده، روچ بر كه 
خطوط متقاطع هفت يا هشت ظلعی در دو 
خط موازی است، چكن، جاالر، بتنو، صباصبا، 
كتارپـــادک، مرگ پانـــچ، كپک، پـــرک و ماه، 
روچ و... بهـــره می برند. اما در ســـبک مركب 
كه بســـيار پيچيـــده و ســـوزن زدن آن زمان بر 
است طرح های سراوانی دوچ، كويته دوچ، گل 
بادام، تاج پادشاه، كردلک و... پركاربرد است.

برگرديم به صحبت های فائقه راغی كه از 
اشتغال 250 زن سرپرست خانوار روستايی در 
كارگاه های سوزن دوزی و كمک به ديده شدن 
كارهای آنها در فروشـــگاه های بزرگ داخلی 
و خارجـــی می گويـــد: »ما هيـــچ خرجی روی 
دست روســـتاييان نمی گذاريم و نخ و سوزن 
و هر چيزی كه الزم داشـــته باشـــند خودمان 
در اختيارشـــان می گذاريم. اما بايد گفت مزد 
سوزن دوزی به نسبت ارزش واقعی آن خيلی 
پايين است چون صادرات سوزن دوزی به حد 

مناسب نرسيده است.
امـــا نكته ای كه در بيشـــتر صنايع دســـتی 
كشـــور به خصوص اســـتان ما مغفول مانده، 
بسته بندی اســـت. نبود بسته بندی مناسب و 
درخور ارزش هنری كه قرار اســـت به دســـت 
مشتری برسد، باعث شده سود اصلی صنايع 
دســـتی را افراد ديگـــری ببرند. ما بـــرای رفع 
اين مشـــكل، بســـته بندی های جديدی برای 
محصـــوالت ســـوزن دوزی تهيـــه كرده ايـــم و 
روی آنها را با پارچه های ســـوزن دوزی تزئين 
كرده ايم كه همين كار بر تعداد مشتريان اين 

محصوالت افزوده است.
از طرفـــی ســـعی كرده ايـــم متناســـب با 
بسته بندی محصوالت ديگری را باهم تلفيق 
كنيم تا ســـوزن دوزی سيســـتان و بلوچستان 
بيشتر از پيش طرفدار پيدا كند. به عنوان مثال 

به تازگی روی كيف های چرم شتر سوزن دوزی 
كرده ايم كه در كشورهای ديگر خواهان زيادی 
پيدا كرده و هم اكنون به 12 كشور خارجی انواع 
سوزن دوزی صادر می كنيم كه نتيجه زحمات 
زنان بلوچی اســـت كه با كمتريـــن امكانات و 
در فقر و خشكســـالی در كپرهايشان مشغول 

سوزن دوزی هستند.«

قيمت يک شال يا روسری سوزن دوزی 
شده بر اساس نقشـــه و تعداد سوزن هايی 
كه خـــورده، بين 100 تـــا 300 هـــزار تومان 
اســـت ولی همين شال و روســـری وقتی به 
شهرهای بزرگی همچون تهران و اصفهان 
و شـــيراز و... می رســـد قيمتش 2 تا 3 برابر 
می شـــود و اگر بـــه كشـــورهای ديگـــر برود 

كارشناسان می گويند هنر سوزن دوزی بيش از آنكه از طبيعت 
سيستان و بلوچستان الهام گرفته باشد، از رؤياهای زنان بلوچ 
جان می گيرد و يكی از رؤياپردازترين زنان اين ديار كه شهرتی 

جهانی دارد مهتاب نوروزی است كه حاال نام او نشان و جايزه ای 
ملی برای طراحی مد و لباس است. مهتاب نوروزی كه در سال 

91 از دنيا رفت در 16 سالگی به استادی تمام عيار در زمينه 
سوزن دوزی تبديل شد و توانست اين هنر مادری را به اروپايی ها 

معرفی كند. او بارها به فرانسه دعوت شد و هنر سوزن دوزی را در 
مزون های مختلف اين كشور ارائه كرد

دســـت كم 10برابـــر. بنابراين ســـود اصلی 
ايـــن صنعـــت و هنـــر قديمی سيســـتان و 
بلوچســـتان را واســـطه ها می برنـــد. يكی از 
مشـــكالت مردم اين منطقه نبود حمايت 
از ســـوی مســـئوالن و حتـــی مـــردم ســـاير 
مناطق است. بيشترشان آشنايی با فضای 
اينترنـــت و شـــبكه های اجتماعی همچون 
اينســـتاگرام ندارنـــد كـــه بتواننـــد صنايـــع 
دســـتی را در معـــرض نمايـــش و فـــروش 
قـــرار دهنـــد. برخـــی از واســـطه ها دقيقاً از 
طريق اينستاگرام مشـــتری پيدا می كنند و 
لباس های سوزن دوزی شـــده را به قيمت 
بســـيار پايين از زنان سيستان و بلوچستانی 
شـــوكه كننده ای  قيمـــت  بـــه  و  می خرنـــد 
می فروشـــند! مردم سيســـتان و بلوچستان 
تنهـــا تقاضايشـــان اين اســـت كه از ســـوی 
بقيه حمايت شـــوند. از ســـوی ديگر برخی 
از فعاالن فرهنگی و اجتماعی اين خطه از 
كشورمان نيز برای معرفی اين هنر، دقيقاً 
از شبكه های اجتماعی، اينستاگرام و توئيتر 
نهايت اســـتفاده را برده انـــد. به گونه ای كه 
برخـــی از آنها بـــه دليل مـــورد توجه واقع 

شـــدن بين كاربران عماًل به سلبريتی های 
اين شبكه ها تبديل شده اند.

كارشناســـان می گوينـــد هنر ســـوزن دوزی 
بيش از آنكه از طبيعت سيستان و بلوچستان 
الهام گرفته باشد، از رؤياهای زنان بلوچ جان 
می گيرد و يكی از رؤياپردازترين زنان اين ديار 
كه شهرتی جهانی دارد مهتاب نوروزی است 
كه حاال نـــام او نشـــان و جايـــزه ای ملی برای 
طراحی مد و لباس اســـت. مهتـــاب نوروزی 
كـــه در ســـال 91 از دنيا رفت در 16 ســـالگی به 
اســـتادی تمام عيـــار در زمينه ســـوزن دوزی 
تبديل شـــد و توانســـت اين هنر مـــادری را به 
اروپايی هـــا معرفی كنـــد. او بارها به فرانســـه 
دعوت شد و هنر سوزن دوزی را در مزون های 

مختلف اين كشور ارائه كرد.
زنان بلوچ صبح تا شـــب چشم می دوزند 
به تار و پود پارچه و سوزن می زنند برای خلق 
هنری كه پشت به پشت به آنها رسيده است. 
هنری كـــه به زحمـــت می تواننـــد از آن نانی 
درآورنـــد. آنها با تمام مشـــكالتی كه در طول 
ســـال های گذشته تحمل كرده اند چشم اميد 

دارند تا بازار كارشان رونق بگيرد.
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حميد حاجی پور 
گزارش نويس

فروردین : شــما گاهی اوقات قبل از اینکه مسیر خود را بررسی کنید به طور 
غریزی در مســیر مستقیم قرار می گیرید. اما دلیل این کار فقط می تواند این 
باشد که شما به مسیری که برگزیده اید کامالً ایمان دارید. اکنون زمان آن فرا 
رسیده که دقیق تر به جهان نگاه کرده تا بتوانید به مفاهیمی ظریف دست پیدا 

کنید. 

اردیبهشت : شما خود را با شرایط روز خیلی سریع وفق می دهید، هیچ گاه از 
روزمرگی هفته هایتان خسته نمی شوید زیرا با برنامه های مختلفی که برای هر 
روز تان دارید، هر روز از روز قبلی متفاوت می شود. فعالیت ها و افکار مثبتی که 
در این روزها دارید باعث می شود بیش از پیش حرکت تان سریع شود. در روابط 

تان کامال صبور و محتاط باشید.

خرداد : با وجوداینکه اتفاقات بسیاری در زندگی شما در حال وقوع است ممکن 
است شما بخواهید که از کنار همه اینها بگذرید. البته شما نیاز خواهید داشت که 
موضع مشخصی اتخاذ کنید اما شما به طور غریزی میدانید که بهتر است انرژی 
خود را هدر ندهید و آن را برای مواقع ضروری نگاه دارید. هفته آینده روزهایی 

کامال متفاوت خواهید داشت، آماده باشید.

تیر :شما سعی می کنید که خیلی ایده آلیست باشید، اما واقع بین بودن برای 
شما کار سختی است. ارتباط برقرار کردن نیز کمی برایتان سخت شده است، 
چرا که افکارتان هنوز برای خودتان تعریف نشــده است. پس حاال در حالیکه 
تجربیات تان را برای خود نگه می دارید کمتر حرف بزنید. بیشــتر به جایی که 

رویاهاتان شما را با خودشان می بردند توجه کنید.

مرداد : شما به عنوان عضوی از یک تیم بسیار مورد احترام هستید، اما ممکن 
اســت یک سری نظرات مخالف ظاهر شود و به شما لطمه بزند. حتی اگر شما 
دلیل خوبی برای انجام دادن عملی برخالف میل گروه دارید، عملکردهای شما 
می توانند سوءتعبیر شود. اگر شما اجازه دهید همه چیز به روال عادی خود پیش 

برود اثربخشی شما نهایتاً زیادتر خواهد شد.

شهریور :در این اواخر فرصت های مناسب بسیاری چه از لحاظ جنبه اجتماعی 
و چه از لحاظ جنبه شــخصی برای شــما پیش آمده است اما متاسفانه شما 
نتوانســته اید از این فرصت های به نحو احسنت و عالی استفاده کنید به همین 
خاطر نیز دچار یاس و نا امیدی شده اید اما نگران نباشید با کمی صبر و حوصله 

و دقت بیشتر می توانید از این فرصت ها استفاده کنید.

مهر : ممکن اســتاین روزها  بسیار پریشــان و نگران باشید، با این حال آنقدر 
توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود را به بهره وری و کارایی باالیی تبدیل 
کنید. گام اول این است که انتظارات خود را به دور بریزید و بپذیرید که دقیقا 
نمی دانید به کجا دارید می روید. سپس الزم است که هر چیزی را که نیاز دارید 

بگویید؛ حتی اگر در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرید.

آبان : شما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید و در لحظه 
دیگر از اعتماد به نفس باالی خود رنج می برید. ســیر کردن در این روند اصاًل 
جالب نیســت، اما شما می توانید طی این مراحل چیزهای خیلی مهمی درباره 
خودتان بفهمید و خودتان را بهتر بشناســید. سرزنش کردن و مقصر دانستن 

دیگران باعث نمی شود احساس بهتری پیدا کنید.

آذر :  به شما توصیه می شود که فعالیتهایی را انجام دهید که در نهایت باعث 
می شوند شما احساس خوبی داشته باشید. اما اگر بی ثبات باشید، نمی توانید به 
راحتی به خودتان اطمینان پیدا کنید. با وجود اینکه شاید نتوانید احساسات خود 
را تغییر بدهید اما می توانید شــیوه هایی را که به وسیله آنها با دیگران برخورد 

می کنید را تغییر دهید.

دی :  زمانی که شما اعتقاد دارید که خوش بینی شما کامالً تحت کنترل است، 
شــاد بودن برایتان راحت تر است. شما نمی خواهید که بسیار شاد و فعال جلوه 
کنید و کم ارزش شــمردن اعتماد به نفستان روشی است که شما این روزها با 
این روش کار می کنید. متعادل کردن شدت و ضعف شور و اشتیاق شما باعث 

می شود بهتر با مشکالت کنار بیایید.

بهمن : اخیرا دارای انرژی فوق العاده ای شده اید که گاهی خودتان از این انرژی، 
کارها، رفتارهایی که در اثر این جریان به شــما وارد می شود دچار تعجب شده 
اید. شما در بهترین برحه زندگی تان واقع شده اید بهتر است پل هایی را که برای 
رسیدن به خوشبختی به آنها نیاز دارید از هم اکنون بنا سازید، شما توانایی انجام 

این کار دارید .

اسفند :خود انگیخته بودن برای شما کار سختی است، برای اینکه شما حتی 
در میان آشفتگی های غیر منتظره احســاس آرامش نامتعارفی دارید. اکنون 
به تعویق انداختن برنامه هایتان برای شــما آسان ترین راه است، اما این روش 
جلوی پیشرفت کردن شما را می گیرد. هدفهایتان را نشانه گرفته و وارد جهان 

پیرامون تان بشوید.

فروردین : شــما گاهی اوقات قبل از اینکه مسیر خود را بررسی کنید به طور 
غریزی در مســیر مستقیم قرار می گیرید. اما دلیل این کار فقط می تواند این 
باشد که شما به مسیری که برگزیده اید کامالً ایمان دارید. اکنون زمان آن فرا 
رسیده که دقیق تر به جهان نگاه کرده تا بتوانید به مفاهیمی ظریف دست پیدا 

کنید. 

اردیبهشت : شما خود را با شرایط روز خیلی سریع وفق می دهید، هیچ گاه از 
روزمرگی هفته هایتان خسته نمی شوید زیرا با برنامه های مختلفی که برای هر 
روز تان دارید، هر روز از روز قبلی متفاوت می شود. فعالیت ها و افکار مثبتی که 
در این روزها دارید باعث می شود بیش از پیش حرکت تان سریع شود. در روابط 

تان کامال صبور و محتاط باشید.

خرداد : با وجوداینکه اتفاقات بسیاری در زندگی شما در حال وقوع است ممکن 
است شما بخواهید که از کنار همه اینها بگذرید. البته شما نیاز خواهید داشت که 
موضع مشخصی اتخاذ کنید اما شما به طور غریزی میدانید که بهتر است انرژی 
خود را هدر ندهید و آن را برای مواقع ضروری نگاه دارید. هفته آینده روزهایی 

کامال متفاوت خواهید داشت، آماده باشید.

تیر :شما سعی می کنید که خیلی ایده آلیست باشید، اما واقع بین بودن برای 
شما کار سختی است. ارتباط برقرار کردن نیز کمی برایتان سخت شده است، 
چرا که افکارتان هنوز برای خودتان تعریف نشــده است. پس حاال در حالیکه 
تجربیات تان را برای خود نگه می دارید کمتر حرف بزنید. بیشــتر به جایی که 

رویاهاتان شما را با خودشان می بردند توجه کنید.

مرداد : شما به عنوان عضوی از یک تیم بسیار مورد احترام هستید، اما ممکن 
اســت یک سری نظرات مخالف ظاهر شود و به شما لطمه بزند. حتی اگر شما 
دلیل خوبی برای انجام دادن عملی برخالف میل گروه دارید، عملکردهای شما 
می توانند سوءتعبیر شود. اگر شما اجازه دهید همه چیز به روال عادی خود پیش 

برود اثربخشی شما نهایتاً زیادتر خواهد شد.

شهریور :در این اواخر فرصت های مناسب بسیاری چه از لحاظ جنبه اجتماعی 
و چه از لحاظ جنبه شــخصی برای شــما پیش آمده است اما متاسفانه شما 
نتوانســته اید از این فرصت های به نحو احسنت و عالی استفاده کنید به همین 
خاطر نیز دچار یاس و نا امیدی شده اید اما نگران نباشید با کمی صبر و حوصله 

و دقت بیشتر می توانید از این فرصت ها استفاده کنید.

مهر : ممکن اســتاین روزها  بسیار پریشــان و نگران باشید، با این حال آنقدر 
توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود را به بهره وری و کارایی باالیی تبدیل 
کنید. گام اول این است که انتظارات خود را به دور بریزید و بپذیرید که دقیقا 
نمی دانید به کجا دارید می روید. سپس الزم است که هر چیزی را که نیاز دارید 

بگویید؛ حتی اگر در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرید.

آبان : شما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید و در لحظه 
دیگر از اعتماد به نفس باالی خود رنج می برید. ســیر کردن در این روند اصاًل 
جالب نیســت، اما شما می توانید طی این مراحل چیزهای خیلی مهمی درباره 
خودتان بفهمید و خودتان را بهتر بشناســید. سرزنش کردن و مقصر دانستن 

دیگران باعث نمی شود احساس بهتری پیدا کنید.

آذر :  به شما توصیه می شود که فعالیتهایی را انجام دهید که در نهایت باعث 
می شوند شما احساس خوبی داشته باشید. اما اگر بی ثبات باشید، نمی توانید به 
راحتی به خودتان اطمینان پیدا کنید. با وجود اینکه شاید نتوانید احساسات خود 
را تغییر بدهید اما می توانید شــیوه هایی را که به وسیله آنها با دیگران برخورد 

می کنید را تغییر دهید.

دی :  زمانی که شما اعتقاد دارید که خوش بینی شما کامالً تحت کنترل است، 
شــاد بودن برایتان راحت تر است. شما نمی خواهید که بسیار شاد و فعال جلوه 
کنید و کم ارزش شــمردن اعتماد به نفستان روشی است که شما این روزها با 
این روش کار می کنید. متعادل کردن شدت و ضعف شور و اشتیاق شما باعث 

می شود بهتر با مشکالت کنار بیایید.

بهمن : اخیرا دارای انرژی فوق العاده ای شده اید که گاهی خودتان از این انرژی، 
کارها، رفتارهایی که در اثر این جریان به شــما وارد می شود دچار تعجب شده 
اید. شما در بهترین برحه زندگی تان واقع شده اید بهتر است پل هایی را که برای 
رسیدن به خوشبختی به آنها نیاز دارید از هم اکنون بنا سازید، شما توانایی انجام 

این کار دارید .

اسفند :خود انگیخته بودن برای شما کار سختی است، برای اینکه شما حتی 
در میان آشفتگی های غیر منتظره احســاس آرامش نامتعارفی دارید. اکنون 
به تعویق انداختن برنامه هایتان برای شــما آسان ترین راه است، اما این روش 
جلوی پیشرفت کردن شما را می گیرد. هدفهایتان را نشانه گرفته و وارد جهان 

پیرامون تان بشوید.
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اسامی برندگان جدول  3818
  1ـ  اکرم مشجری
2ـ حسن نسیمی

3ـ سیده فاطمه سجادیان

افقي:
ــش تا رده  ــمي در ارت ــي رس ــتـ  عنوان ــود، رفع 1. صع

سرهنگيـ  فلزي ضدزنگ
2. از تولیدات كبديـ  آیین پیامبران

3. زایوترسان قدیمـ  حبوباتـ  تصدیق آلمانيـ  پرنده 
خوشبختيـ  بخشي از دست و پا

4. بشقاب بزرگـ  دریاـ  از توابع لرستانـ  فقر
ــیرـ   ــطحـ  ش ــذ چهارپایانـ  واحد س ــوراك لذی 5. خ

جنبش، حركت
6. مردـ  تشرـ  گروه گردشگريـ  پوستین

ــاخته شده از نيـ  ترس، بیمـ  مجموعه اي از  7. خانه س
شیخ نشینهاي حاشیه خلیج فارسـ  آش

8. ضمیر فرنگيـ  انبر پزشكيـ  گریزـ  از مزه ها
9. ماه نوـ  پرسشـ  مخفي، محرمانه

10. اسب قاصدـ  دیدنـ  شهري در آلمانـ  عدد ماه
11. یادداشتـ  گازي سميـ  طبل بزرگـ  متضاد حاشیه

ــهر رویاي تشنگان  ــني غذاـ  اكسید آهنـ  ش 12. چاش
ـ لیست غذا

13. موسسه اي ماليـ  فرومایهـ  تكنیكـ  مژده
14. بزرگانـ  توان، زورـ  مانندـ  گرمي، حرارت

15. شهر مركباتـ  فلزي پرمصرفـ  مركز ایتالیاـ  تاالر 
ـ پس ندادني خسیس

ــوري،  امپرات ـ  ــیدن  اندیش كاري  ــان  پای ــه  16. ب
شاهنشاهي

ــاحلي مازندرانـ  حیوانـ  حركت  ــهرهاي س 17. از ش
چیزي در جاي خود

عمودي:
1. به عمد، اختیاريـ  جهان، دنیاـ  نوعي میمون

2. شهري در انگلستانـ  انباشته شدن
ــكاريـ  حرف نداـ   ــهـ  از پرندگان ش ــرف فاصل 3. ح

ساختمانـ  آتش
ــیله اي  ــتبند یا گردنبندـ  وس ــاالنـ  نوعي دس 4. دلـ  پ

در زورخانه
5. بناهاي تاریخيـ  بیخـ  سرحدـ  پیشوا

6. بلدرچینـ  سازمان معروف فضایيـ  مفصلـ  ساز شاكي
7. چاقي، فربهيـ  از مصالح ساختمانيـ  واژگونـ  رده
8. شهر رازيـ  كلمه تصدیقـ  حكم فقیهـ  نوردهنده

9. برده زنـ  از وسایل ژیمناستیكـ  كتاب داستان
10. مادر آذريـ  از مواد لبنيـ  ترمیم فرشـ  درخت انگور
ــهرهاي مرزي گیالنـ  واحدي  11. باران ریز و اندكـ  از ش

در ورزش كاراتهـ  وسیله اي دفاعي رزمي در قدیم
12. راه كوتاهـ  ضد نزدیكـ  عابد مسیحيـ  از پرندگان

ــدهـ  نیمه دیوانه  ــوظـ  توده غله پاك ش ــون، محف 13. مص
ـ بستر

حرف )  د ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3818 
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ــب سركش و رام ناشدنيـ  رنگ موي  ــتگيـ  اس 14. خجس
فوريـ  كشتي جنگي

ــژواكـ  حرف صریحـ  پول  ــال نو ویتنامیهاـ  پ 15. عید س
جمهوري آذربایجانـ  سست و بي حال

16. جمع مرتبهـ  سالن غذاخوري
17. شاهین شكاريـ  در مثل جایي است براي پرورش مار 

ـ واحد پول غیررسمي ایران

رمز جدول این هفته: یکی ازشعارهای اصلی انقالب  است  که با پشت هم قرار دادن 
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قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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ــب سركش و رام ناشدنيـ  رنگ موي  ــتگيـ  اس 14. خجس
فوريـ  كشتي جنگي

ــژواكـ  حرف صریحـ  پول  ــال نو ویتنامیهاـ  پ 15. عید س
جمهوري آذربایجانـ  سست و بي حال

16. جمع مرتبهـ  سالن غذاخوري
17. شاهین شكاريـ  در مثل جایي است براي پرورش مار 

ـ واحد پول غیررسمي ایران

رمز جدول این هفته: یکی ازشعارهای اصلی انقالب  است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 24 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

عمودی: افقی:

جدول سودوکو

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر 
شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  
به تلفن همراه 09304740289 پیامك نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود 

تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.

آن دس�ته از خوانندگان�ی که نس�بت 
به جدول ه�ای این صفحه پیش�نهاد 
و ی�ا انتقادی دارن�د می توانند فقط به 
ش�ماره تلفن همراه 09304740289 

پیامك نمایند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ل ( 

ف ) 
حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

17      بهمن     97        اطالعات هفتگی         46

جد ول سود وکو 3829
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  .

    8  275
627 1  3  
 5 42 9  
  6      

98 852 41
 1  9 78 

7    9   
 64  1 359

5  36  2 

چكامه سرا

اصل هر چيز

همگاني بودن
نوعي پارچه 

لطيف

مقياس 
سنجش

متنفر

آب بند

امانت دار
شهري

 در آلمان

خوش قامت 
سدي در 

جنوب

مايع حيات

بدون شك

بلم

مكان

دانه معطر

ميوه ساالد

نقشه جغرافيايي 
زمين
تاج

مادر
خالق 

گوهرمراد

مارال

كفش راحتي

غذاي ظهر 

بازداشتن

مشك

خانه شعري

فعال
شهر دادگاهي 

جهان

رسالت
اهل 

مازندران

آماده
دنباله رو 

سوزن

چين و شكن
شهري در 
مازندران

ضمير 
فرانسوي

عقيده

بردبار

كشوري در 
آمريكاي مركز ي
ضمير وزني

سهل

راهبري

دنيا

پژواك صدا

از رنگها

اثر رطوبت

كجي

نشان مفعولی

از چاشنيهاي 
ساالد و غذا

مرده
مركز استان 

البرز

شگرد كار

نيرو

دفاع فوتبالي

كافي
نام دختر 

كوروش كبير

ارابه جنگي

يل سيستان

برهان

رام

سالحي 
جنگي

لغزنده
نوعي غذاي 

فرنگي

سركش
خوشبخت 

شدن

مركز تركيه

گازي با بوي 
تند

واجب

پشته

از توابع 
شاهرود

غالف شمشير

رمزينه
راهرو 

سرپوشيده

عزب

شهري آذري

مشكين شهر 
قديم
انجير

عالمت

اصفهان قديم

نفرين شده

نوعي حلوا

بانگ ماكيان

آدميان

اما

حرف درد

زمان مرگ

عدد منفي

بحر

صنم

غذاي رقيق

زهره
كشوري در 

آفريقا

پايتخت 
استراليا

سرزمين 
هفتاد و دو 

ملت

اسامی برندگان جدول  3818
  1ـ  اکرم مشجری
2ـ حسن نسیمی

3ـ سیده فاطمه سجادیان

افقي:
ــش تا رده  ــمي در ارت ــي رس ــتـ  عنوان ــود، رفع 1. صع

سرهنگيـ  فلزي ضدزنگ
2. از تولیدات كبديـ  آیین پیامبران

3. زایوترسان قدیمـ  حبوباتـ  تصدیق آلمانيـ  پرنده 
خوشبختيـ  بخشي از دست و پا

4. بشقاب بزرگـ  دریاـ  از توابع لرستانـ  فقر
ــیرـ   ــطحـ  ش ــذ چهارپایانـ  واحد س ــوراك لذی 5. خ

جنبش، حركت
6. مردـ  تشرـ  گروه گردشگريـ  پوستین

ــاخته شده از نيـ  ترس، بیمـ  مجموعه اي از  7. خانه س
شیخ نشینهاي حاشیه خلیج فارسـ  آش

8. ضمیر فرنگيـ  انبر پزشكيـ  گریزـ  از مزه ها
9. ماه نوـ  پرسشـ  مخفي، محرمانه

10. اسب قاصدـ  دیدنـ  شهري در آلمانـ  عدد ماه
11. یادداشتـ  گازي سميـ  طبل بزرگـ  متضاد حاشیه

ــهر رویاي تشنگان  ــني غذاـ  اكسید آهنـ  ش 12. چاش
ـ لیست غذا

13. موسسه اي ماليـ  فرومایهـ  تكنیكـ  مژده
14. بزرگانـ  توان، زورـ  مانندـ  گرمي، حرارت

15. شهر مركباتـ  فلزي پرمصرفـ  مركز ایتالیاـ  تاالر 
ـ پس ندادني خسیس

ــوري،  امپرات ـ  ــیدن  اندیش كاري  ــان  پای ــه  16. ب
شاهنشاهي

ــاحلي مازندرانـ  حیوانـ  حركت  ــهرهاي س 17. از ش
چیزي در جاي خود

عمودي:
1. به عمد، اختیاريـ  جهان، دنیاـ  نوعي میمون

2. شهري در انگلستانـ  انباشته شدن
ــكاريـ  حرف نداـ   ــهـ  از پرندگان ش ــرف فاصل 3. ح

ساختمانـ  آتش
ــیله اي  ــتبند یا گردنبندـ  وس ــاالنـ  نوعي دس 4. دلـ  پ

در زورخانه
5. بناهاي تاریخيـ  بیخـ  سرحدـ  پیشوا

6. بلدرچینـ  سازمان معروف فضایيـ  مفصلـ  ساز شاكي
7. چاقي، فربهيـ  از مصالح ساختمانيـ  واژگونـ  رده
8. شهر رازيـ  كلمه تصدیقـ  حكم فقیهـ  نوردهنده

9. برده زنـ  از وسایل ژیمناستیكـ  كتاب داستان
10. مادر آذريـ  از مواد لبنيـ  ترمیم فرشـ  درخت انگور

ــهرهاي مرزي گیالنـ  واحدي  11. باران ریز و اندكـ  از ش
در ورزش كاراتهـ  وسیله اي دفاعي رزمي در قدیم

12. راه كوتاهـ  ضد نزدیكـ  عابد مسیحيـ  از پرندگان
ــدهـ  نیمه دیوانه  ــوظـ  توده غله پاك ش ــون، محف 13. مص

ـ بستر

حرف )  د ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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ــب سركش و رام ناشدنيـ  رنگ موي  ــتگيـ  اس 14. خجس
فوريـ  كشتي جنگي

ــژواكـ  حرف صریحـ  پول  ــال نو ویتنامیهاـ  پ 15. عید س
جمهوري آذربایجانـ  سست و بي حال

16. جمع مرتبهـ  سالن غذاخوري
17. شاهین شكاريـ  در مثل جایي است براي پرورش مار 

ـ واحد پول غیررسمي ایران

رمز جدول این هفته: یکی ازشعارهای اصلی انقالب  است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 24 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر
604-921-4726

جای شما 
 در این صفحه 

خالی است!

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«
  604-77۱-۱762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
امین                       604-781-7778   
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

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

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

   020۱-۹4۹-604  و  604-700-۵6۱۵  

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
77۸-997-3720

۱5۱۴

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهایی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
در کوکیتالم و یا حومه دارد.

۱5۱5 2۳6-۸۷۸-5۴۴۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۱5۱5 6۰۴-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جهت پرستاری از مادرم به همکاری 
خانمی محترم نیازمندم. 

درصورت تمایل اتاق مستقل برای 
اقامت فراهم می باشد.

۱5۱۴ 6۰۴-۳۳۹-۱۸۸۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به یک نفر کارگر مرد
جهت کار در فرش فروشی 

نیازمندیم.
۱5۱5 6۰۴-۸۱۳-۸۹۸۸

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.

۱5۱۴ ۷۷۸-۹۱۹-6۳۷2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اجارهاجاره



شماره ۱5۱۳ جمعه ۱0 بهمن ۱۳۹۹ 2۴24 Issue 1513 Friday January 29, 2021PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

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. 1513

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


