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جاستین ترودو: 
واکسن کووید-۱۹ در کانادا 

تولید خواهد شد

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
سه شنبه اعالم کرد اگر واکسن نواواکس 
به تایید وزارت بهداشــت کانادا برسد، 
واکسن های این شــرکت در مونترال 
تولید خواهند شد. برخی واکسن های 
دیگــر نیز ممکن اســت در ونکوور یا 

ساسکاتون ساخته شوند.
ترودو تصریــح کرد دولت فــدرال با 
شــرکت آمریکایی نواواکــس تفاهم 
نامه ای امضا کرده اســت که طبق آن 
ده ها میلیون دز واکسن کووید۱۹ این 

شــرکت در مونترال تولید خواهد شد. 
ترودو ادامــه داد به موجب این تفاهم 
نامــه نواواکس قبول کرده اســت که 
واکسن کووید۱۹ خود را در تاسیسات 
 CNRC شورای ملی تحقیقات کانادا
تولید کند اما منوط به این که محصول 
این شرکت چراغ سبز وزارت بهداشت 

کانادا را دریافت کند.
ترودو خاطر نشــان کرد هنوز معلوم 
نیســت که نواواکس چه زمانی تولید 
واکسن خود را در مونترال شروع خواهد 

کرد. با وجود اینکه به نتیجه رســیدن 
اقدامات این چند ماه طول می کشــد 
اما ترودو تولید این واکسن در کانادا را 

گامی به جلو خواند.
کارخانه نواوکس مونتــرال پس از راه 
اندازی، آمادگی تولیــد ماهانه حدود 
دو میلیون دوز واکســن را دارد و اگر 
واکسن نواوکس ایمن و موثر شناخته 
شود کانادا می تواند ده ها میلیون دوز از 

آن را صادر کند.
در حالــی کــه دولت فدرال پیشــتر 

قول داده بود تا پایان ســپتامبر همه 
شهروندان متقاضی در برابر کووید۱۹ 
واکسینه خواهند شد، تاخیر در تحویل 
واکسن های فایزر تردیدهایی در رعایت 
این جدول زمانی به وجود آورده است 
با این حال ترودو روز سه شنبه بار دیگر 
تصریح کــرد که هنوز هم امکان آن را 
داریــم که به وعده خود به موقع عمل 
کنیم اما از اتفاقات احتمالی که ماه ها 
یا سال آینده خواهد افتاد، خبر نداریم.
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مجید محمدی

»ژن های خوب«
 در حال دریافت واکسن  
آمریکایی و انگلیسی هستند؟

آیا »جمهوری والیت فقیه«  رژیمی فاشیستی است؟

از نخســتین روز های پس از بهمن ۵7 مقاالت زیادی در توصیف و تبیین نظام بر اریکه قدرت نوشته شد 
و بحث های  زیادی را شاهد بودیم و هرچه زمان گذشت چهره و درون نظام جدید بیشتر هویدا گردیده و 
بیشتر اصطالح فاشیسم در  توصیف آن به کار رفت )گاه به معنی دقیق کلمه و گاه به عنوان دشنامی سیاسی( 
از آنجا که این طبقه بندی ها در جهان  سیاست معنی دقیقی داشته و تاثیرگذار در استراتژی و تاکتیک ما 
در مواجهه با رژیم های سیاسی است، در این نوشته سعی  می شود در ابتدا تعریف دقیقی از »فاشیسم« به 
دست دهیم و آنگاه بدان پردازیم که آیا »جمهوری اسالمی« بر مبنای این  تعریف رژیمی فاشیستی است و 

در پایان می بینیم در مبارزه عملی چه نتایجی از این طبقه بندی بدست می آید. 

فاشیسم یا تمامیت خواهی)توتالیتریسم(؟

استبداد یک صورت سیاسی است که شبیه به برهوت است 
و واجد شرایطی است که زندگی انسان را دشوار می کنند 
اما  توتالیتاریســم یک طوفان شن است که همه زندگی را 

مدفون و جهان را خفه و محو و نابود می کند.  )هانا آرنت(
از آنجا که تعاریف و اصطالحات سیاسی اجتماعی تنها از 
منابع اکادمیک و معتبر قابل استناد هستند، ابتدا به تعریف 

»New World Encyclopedia«  استناد می کنیم:    
ایــن دائرةالمعارف پدیده نوینی را که از آغاز قرن بیســت 
پدیدار و پس از جنگ اول چون شبحی خزنده بر اروپا چیره 
گشت  یعنی: فاشیسم در ایتالیا٬ ناسیونال سوسیالیسم در 
آلمان و استالینسم در شوروی در یک کتگری)رسته( یعنی 

»تمامیت  خواهی« می گنجاند. 
اگرچه روشــنفکر ایتالیایی »جیوانی« و بعدتر موسولینی 
در ســال های قبل از جنگ دوم تعریفی از فاشیســم در 
 دائرةالمعارف ایتالیا به دست دادند ولی بررسی همه جانبه و 
موشکافانه »تمامیت خواهی« با کارهای ارزنده »هانا آرنت«، 
پژوهشگر برجسته علم سیاست، و آثار فردریش/برژنسکی 

صورت گرفت. 
الزم به ذکر است که هر یک از محققان مدل های متفاوتی 
در توضیح این پدیده ابداع کردند، به عنوان مثال در مدل 
»هانــا  آرنت« ترور نقش محوری را ایفا می کند، حال آنکه 
بنابر مدل فردریش/برژنســکی محوریت با یک ایدئولوژی 
اقتدارگرا یانه است، نگارنده در این تحلیل مدل »هانا آرنت« 

را مبنای کار می گیرد. 

ایدئولوژی و ترور ارعاب

»او )استالین( یک روز دیگر به ما هدیه کرد«. تروتسکی هر 
شامگاه، در مکزیک، قبل ازآنکه به بستر برود این جمله را 

تکرار می کرد. 
در این جا از ایدئولوژی مجموعه نظرات نســبتا منسجمی 
منظور اســت که افراد یا احزاب بــر مبنای آن به توضیح 
دیدگاه  خــود در خصوص مســایل اجتماعی سیاســی 
می پردازنــد. بــه عنوان مثال ناســیونال سوسیالیســم، 

استالینیسم، اسالمگرایی سیاسی.
 ایدئولوژی به مدد »تمامیت خواهان« می شــتابد تا نشان 
دهند تاریخ ســال ها و قرن هاست که در انتظار ظهور آنها 
نشسته، که  ظهورشان نیاز زمان بلکه فراتر نیاز تاریخ بوده 
است.)چنانکه نماینده اول تهران حجازی خمینی را نبیی 

دانست که خوب  است نقاب از چهره بردارد( 
 »هانــا آرنت« توضیح می دهد که تــرور فراتر از ابزاری در 
خدمت حاکمیت توتالیتر بوده و در واقع جز تفکیک ناپذیر 
 سیستم و هسته مرکزی آن به شمار می رود. الزم به توضیح 
است که ترور در اندیشه »هانا آرنت« معنایی فراتر از حمله 

و  محو فیزیکــی دارد و به طیفی از اقدامات از ایجاد ترس 
و وحشت تا ترور و حمله فیزیکی را در بر می گیرد. )شاید 
از  همین روی مترجم کتاب »سرچشمه های توتالیتاریسم« 

آن را ارعاب ترجمه کرده است( 
در یک کالم هســته مرکزی رژیم تمامیت خواه ایدئولوژی 
ترور است. بدون ایدئولوژی »ناسیونال سوسیالیسم« رژیم 
 هیتلری قابل تصور نبود و بدونه ترورـ ارعاب به عنوان ابزار 
اجرای فرامین ایدئولوژیک، »ناسیونال سوسیالیسم«  جایی 

در کره خاکی نداشت. 
اگر در رژیم هیتلری »ناسیونال سوسیالیسم« و در شوروی 
استالینی »استالینیسم« و در چین مائو »مائویسم« نقش 
 مرکــزی را بــازی می کردند، »جمهــوری والیت فقیه« 
اسالمگرایی شــیعه با مرکزیت تز والیت فقیه را به عنوان 
ایدئولوژی  برگزید و در همه این رژیم ها ترور ارعاب از ابتدا 
تا انتها نقش محوری در برافراشتن و برپانگاه داشتن پرچم 

 ایدئولوژی به عهده داشته ودارد.    
در آلمان نازی واحد های »اس آ«، »اس اس« و گشتاپو از 
اولین روزهای پای گیری حزب »ناسیونال سوسیالیسم« تا 
 آخرین لحظات سقوط برلین هر گونه تخطی و انحراف از 
ایدئولوژی و فرامین حزبی را با داغ و درفش پاسخ می دادند 
) تعقیب و سربه نیســت کردن پارتیزان ها، فراریان جنگ، 

دگراندیشان و یهودیان(. 
تــرور و ارعاب یکی از ماماهــای »حکومت والیت فقیه« 
بود)النصر بالرعب(. چنانکه روزنامه فیگارو نوشت »جمهوری 
 اســالمی ایران امپراتوری خود را با خون بنا گذاشــته و با 
خون آن را حفظ می کند«. شاید یکی از اولین کسانی که 
به کاربرد  سیستماتیک رعب اعتراف کرد حاکم دادگاه های 
انقالب »گیالنی« بود که در جواب خبرنگاری گفت: »هدف 

ایجاد ترس و  رعب است.«
از آن پس بیش از چهل ســال است که »جمهوری والیت 
فقیه« از هیچگونه شقاوت و ددمنشی با هدف ایجاد  رعب و 
وحشت خوداری نکرده است. در دهه شصت گاه روزانه بیش 
از صد تن از جگر گوشگان برومند سرزمین را به جوخه های 
مرگ سپردند. در تابستان خونین 6۷ ماشین ترورگاه 24 
ساعته و بدونه توقف مشغول بود. در دهه های بعد بدونه  پروا 
چنان کردند که گلشیری ادیب نامدار سرزمین مان گفت 

»پیام شما دریافت شد«)پیام وحشت و رعب(.    
شاید بدون درک ماهیت »تمامیت خواه« رژیم برای بعضی 
نظاره گران دشوار است که درک کنند چرا درست در زمانی 
که  هنوز جنبش ۸۸ سر تاپای رژیم را می لرزاند، آنها تدارک 
اولین اعدام ها را می بینند؟ هنوز جامعه از بهت و خشــم 
کشتار  آبان، شلیک به هواپیمای مسافربری در نیامده که 
اولین لیســت اعدام ها را روی میز می گذارند. شدت انفجار 
خشــم مردم، گزمه ها  را چند روزی عقب نشاند، اما بدونه 

مهمیز ترس و رعب نظم و نسق رژیم پا برجا نمی ماند. 
ادامه در صفحه 1۸

بنا به گزارش یکی از شــرکت کنندگان در جشنواره فجر 
سال ۹۹ »در همان روز اول شاهد بودیم که فاصله گذاری 
اجتماعی در این محل رعایت نمی شــد و حتی در مراسم 
قبل از نمایش یکی از فیلم ها دیدیم که دو نفر از به اصطالح 
»سلبریتی «ها یکدیگر را درآغوش گرفتند؛ هیچ خبری هم 
از ماســک و ضدعفونی کننده نبــود.« )کیهان ۱4 بهمن 

 )۱۳۹۹
در یک ماه اخیر علی خامنه ای از قرنطینه حدود یک ساله 
خارج شــد )بعد از این که از نیمه دسامبر واکسن فایزر در 
آمریکا و اروپا توزیع شــد(؛ او هم به دیدارهای عمومی تر با 
مقامات می رود و هم از خانه خارج می شود و به مزار خمینی 
سرمی زند. این تغییر رفتار، این پرسش را پدید می آورد که 
آیا رهبر جمهوری اسالمی واکسن آمریکایی یا بریتانیایی 
را اوایل ژانویه دریافت کرده اســت؟ چرا که واکسن روسی 
و چینی به گزارش مقامات نه هنوز وارد شده و نه سازمان 
بهداشــت جهانی آن را تایید کرده است. واکسن روسی و 
چینی هنوز به تایید موسسات معتبر علمی نرسیده است. 
واکسن تولید کوبا نیز که قرار است روی ایرانیان آزمایش 
شــود هنوز در مراحل اولیه است. روحانیت شیعه در صد 
سال اخیر نشان داده است که به طب غربی اطمینان دارد 
)لنــدن و پاریس و فرانکفورت محل درمان آن هاســت( و 

تبلیغات سیاسی نمی تواند رفتار آن ها را تغییر دهد. 
از سوی دیگر دو منبع قابل اعتماد در بخش اداری مجلس 
به نویسنده این مطلب خبر داده اند که رفتار اعضای مجلس 
در یکی دو هفته گذشــته در موضوع پیش گیری و رعایت 
مقررات پیشــگیری از کرونا تا حدی تغییر کرده اســت؛ 
آن ها کمتر در غیر صحن علنی ماسک می زنند، دستشان 
را ضدعفونــی نمی کنند و بســاط دســت دادن و معانقه 

گسترده تر شده است.
اخباری نیز در مورد ارســال یک محموله واکســن از کره 
جنوبی تا حد بار زدن هواپیما و پرواز آن ها منتشر شد که 
بعــد مقامات آن ها را تکذیب کردند. اگر چنین اتفاقی نیز 
افتاده باشد طرف غربی یا آسیایی فروشنده سکوت پیشه 
کرده، چون دنیای کسب و کار دنیای رازداری است و نباید 

مشتری را از خود رنجاند.
از شــنیدن این خبرهــا و قرائن نباید چنــدان متعجب 
شــد. قشــری که در ایران قدرت و ثروت کشور و عناوین 
دهان پرکن دارد و حکومتــش را حکومت ابدی می داند و 
می خواهد حکومت جهانی راه بیندازد، مشــکلی شرعی و 
اخالقی و قانونی با رفتن جلوی صف تزریق واکسن کرونا، 
سفارش بهترین واکسن های موجود یعنی نوع آمریکایی و 
بریتانیایی )آن ها برای عموم بد است چون هزینه ارزی شان 
باالســت و نباید آمریکا و بریتانیا نجات بخش مردم ایران 
باشــند( و دســت رد نزدن به محموله های کوچکی که از 
ســوی ســازمان های بین المللی برای آن ها صادر می شود 
)برای بازاریابــی( ندارند. آن ها این امر را از لوازم حکمرانی 

می دانند.  
در یــک دنیای بــاز و آزاد دریافت واکســن مدرنا، فایزر، 
اســترازنکا یا جانسون و جانسون از سوی هر کسی مشروع 
و اخالقی و قانونی اســت؛ اگر افراد نوبت را رعایت کنند و  
اجازه دهند نخســت بیماران و معلوالن و افراد سالمند در 
طرح واکسیناسیون عمومی شرکت کنند. مشکل در ایران 

سه موضوع است که بدان ها می پردازم. 

زمین رقابت برای منابع و امکانات تخت نیست

اگــر مقامات می تواننــد از خارج برای خــود و خانواده و 
برنامه های ویژه شان واکسن آمریکایی و بریتانیایی بخرند، 
بایــد راه را باز بگذارنــد تا اگر نمی خواهنــد برای خرید 
واکسن های معتبر برای مردم اقدام کنند، دست کم مجوز 
ورود این واکســن ها به کشــور وجود داشته باشد. در این 
صورت شــرکت های خصوصی، نهادهای حقوق بشری و 
موسسه های خیریه و بخشی از جمعیت ایرانیان مقیم خارج 
می توانند در روند تامین واکسن معتبر حداقل برای بخش 
کوچکی از جامعه مشارکت کنند. این یک صحنه رقابت در 
بازار آزاد است، اما مقامات جمهوری اسالمی درِ این بازار را 
بســته اند و تنها خود می توانند در زمینی شیب دار به بقیه 

گل بزنند.  

ممنوعیت ها فقط برای محکومان است و نه حاکمان

همان طور که خط ویژه عبور و مرور چهار دهه است برای 
مقامات باز است و برای بقیه بسته، دریافت واکسن آمریکایی 
و بریتانیایی نیز می تواند برای مقامات باز بوده باشد و برای 
بقیه بسته. اگر یک ســرباز هم این را درک نکرده باشد از 
عضو مجلس سیلی می خورد و به جای توبیخ وی، تعدادی 
از اعضای دیگر مجلس نیز از وی حمایت می کنند. در صدها 
موضوع دیگر مثل دسترسی به بورسیه های تحصیلی خارج 
کشــور، دریافت زمین و مستغالت شهرداری، سفر با دالر 
دولتی به خارج، دریافت زمیــن و اتومبیل و وام با قیمت 
ارزان و بدون نوبت، دریافت مجوز برای شغل های پر سود، 
خرید شــرکت های دولتی به ثمن بخس و دیگر منابع و 
خدمات عمومی این درهای باز و بســته مشاهده می شوند 
و بعید است در این یک مورد که با جان عزیزان و »ژن های 
خوب« مربوط می شود درها برای همه یکسان باز و بسته 

شوند. 

تبدیل واکسن به جنگ تمدن

ایران تنها کشوری در دنیا است که نه تنها ورود واکسن های 
آمریکایی و بریتانیایی را رسما ممنوع کرده، بلکه با تبلیغات 
سیاسی و ایدئولوژیک مانند ادعای جاسازی »جی پی اس« 
یا تراشه الکترونیکی در واکسن یا مرگ تعداد زیادی از افراد 
واکســینه شــده در پی اعتبارزدایی از آن است. در مقابل 
مقامــات تالش دارند از چین و روســیه و کوبا که اردوگاه 
سیاســی مقابل غرب هستند، واکسن دریافت کنند بدون 
توجه به این که اتکاپذیری این واکسن ها بسیار پایین تر از 

نمونه های غربی است )5۰ درصد در مقابل ۹5 درصد(. 
جمهوری اسالمی برای تداوم جنگ تمدنی با غرب و اصرار 
بر سیاســت نگاه به شرق جان میلیون ها ایرانی و معیشت 
آن ها را به خطر انداخته است چون بدون واکسن قابل اتکا 
و موثر نه تنها کشتار کرونا ادامه پیدا می کند، بلکه بخش 
قابل توجهی نمی توانند به سر کارهای خود بازگردند. هزینه 
جاه طلبــی و جنگ تمدنی اســالم گرایان را ده ها میلیون 
ایرانی باید بپردازند که نظاره گر واکسیناسیون گسترده و 
پرشتاب مردم امارات، بحرین و اسرائیل هستند، کشورهایی 
کــه رهبران آنها از مدت ها پیش به فکر خرید معتبرترین 

واکسن ها و ایمن سازی شهروندان خود بودند.

جمهوری اسالمی برای تداوم جنگ تمدنی با غرب و اصرار بر سیاست نگاه به شرق جان میلیون ها 
ایرانی و معیشت آن ها را به خطر انداخته است چون بدون واکسن قابل اتکا و موثر نه تنها کشتار 
کرونا ادامه پیدا می کند، بلکه بخش قابل توجهی نمی توانند به سر کارهای خود بازگردند. هزینه 
جاه طلبی و جنگ تمدنی اسالم گرایان را ده ها میلیون ایرانی باید بپردازند که نظاره گر واکسیناسیون 
گسترده و پرشتاب مردم امارات، بحرین و اسرائیل هستند، کشورهایی که رهبران آنها از مدت ها 

پیش به فکر خرید معتبرترین واکسن ها و ایمن سازی شهروندان خود بودند.
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ده شــرکت سعودی ســعد الجبری 
مســئول ضدجاسوســی پیشــین 
عربســتان را که در تورنتو در تبعید 
زندگــی می کند، به اتهــام اختالس 
چندین میلیارد دالری در دیوان عالی 

انتاریو تحت پیگرد قرار داده اند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
الجبری در سال 2۰۱5 از سمت خود 
به عنوان مسئول ضدجاسوسی وزارت 
کشور عربستان سعودی برکنار شد. 
وی که از نزدیکان شــاهزاده محمد 
بن نایف است، در سال 2۰۱۷ پس از 
آن که شاهزاده نایف از قدرت برکنار و 
محمد بن سلمان جای او را گرفت، از 

عربستان فرار کرد.
شــرکت های ســعودی این مسئول 
را  عربستان  پیشــین  ضدجاسوسی 
به »یک اختالس گســترده« متهم 
کرده اند. این شرکت ها مدعی شده اند 
که الجبری مبالغ هنگفتی به ارزش 
کلی دســت کم ۳.4۷ میلیارد دالر 
آمریکا بــه نفع خود یــا نزدیکانش 
اختــالس کــرده و به شــرکت های 
ســعودی کــه در زمینه مبــارزه با 
تروریسم فعالیت می کنند، ضرر زده 
است. گفته می شــود این شرکت ها 
فهرســتی از اموالی را که الجبری از 
راه های غیرمشروع کسب کرده است، 
به دستگاه قضایی کانادا ارائه کرده اند. 

امالک الجبری در عربستان سعودی، 
کانادا یــا آپارتمان هــای مجلل در 
بوستون آمریکا از جمله اموالی است 

که در این فهرست گنجانده شده اند.
طبق اطالعاتی که برخی منابع خبری 
از جمله فرانس پرس منتشر کرده اند، 
دستگاه قضایی کانادا دستور توقیف 
دارایی های جهانــی الجبری را صادر 

کرده است.
اما وکالی مدافع الجبری در بیانیه ای 
ضمن بی اساس و ساختگی دانستن 
اتهامات مطرح شــده بر ضد موکل 
خود، تاکید کردنــد که هدف از این 
اتهــام زنی ها منحرف کــردن افکار 
عمومی از خشــونت های محمد بن 
سعودی  عربســتان  ولیعهد  سلمان 

است.
اگوست گذشته الجبری در دادگاهی 
در آمریکا بن ســلمان را متهم کرد 
اواخــر ســال 2۰۱۸ کمــی پس از 
مرگ بحث برانگیز و مشکوک جمال 
خاشجقی روزنامه نگار منتقد سعودی 
در کنسولگری عربستان در استانبول، 
گروهی از مزدوران خود را برای ترور 
وی به کانادا اعزام کرده است. خیلی ها 
در قضیه قتل خاشقجی که اعتبار و 
وجهه عربســتان را در جهان خدشه 
دار کرد، انگشت اتهام را به طرف بن 

سلمان بلند کردند.

مسئول ضدجاسوسی عربستان
 تحت پیگرد قانونی در انتاریو

بسته شدن موقت مرزهای چین
 به روی کانادایی ها

مداد- به گزارش Lesaffaires، سفارت چین در اتاوا اعالم کرد که این کشور 
تصمیم گرفته است ورود اتباع خارجی از کانادا را به خاک خود به طور موقت 
ممنوع کند. این ممنوعیت حتی شــامل کسانی که دارای اجازه اقامت معتبر 
باشــند، نیز می شود. بر این اساس سفارت چین در وب سایت خود اعالم کرد 
که همه اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت معتبر چین برای کار یا به دالیل 
شخصی هستند، به طور موقت دیگر مجاز نیستند از کانادا وارد این کشور شوند. 
البته دارندگان گذرنامه های دیپلماتیک و خدماتی تحت تأثیر این تصمیم قرار 
نگرفته و مقامات چینی تأکید کردند که این تعلیق، اقدامی موقت اســت که 

چین باید به دلیل کنترل همه گیری کرونا انجام می دهد.
از سوی دیگر اتاوا نیز به نوبه خود روز جمعه شرایط ورود به کانادا را سخت تر 
کرده و اعالم کرد مسافرانی که به کانادا می رسند باید آزمایش PCR اجباری 
را انجام دهند و سه روز قرنطینه را با هزینه شخصی خود در هتل بگذرانند. در 
صــورت منفی بودن آزمایش، آن ها باید ۱4 روز قرنطینه را در خانه ادامه داده 
و در صورت مثبت بودن تســت کرونا نیز باید در یک مرکز بهداشت عمومی 

بستری شوند.

قول کامال هریس به جاستین ترودو 
برای آزادی دو تبعه کانادایی زندانی در چین

کاخ سفید با انتشــار بیانیه ای اعالم 
کرد کامــال هریس، معــاون رئیس 
جمهور آمریکا روز دوشنبه اول فوریه 
در گفتگوی تلفنی خود با جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا تاکید کرد 
واشنگتن هر آن چه در توان دارد برای 
آزادســازی مایکل کاوریگ و مایکل 
اسپاوور که در چین زندانی هستند، 

به کار خواهد گرفت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
یــک منبــع آگاه از گفتگوی تلفنی 
هریس و ترودو که خواســت نامش 
فاش نشود، به سی.بی.سی نیوز اعالم 
کرد که معاون بایدن خودش مسئله 
دو تبعــه کانادایی زندانی در چین را 

مطرح کرد.
طبق بیانیه کاخ سفید، خانم هریس 
ضمن ابراز همبستگی کامل با کانادا 
در قضیه بازداشــت دو تبعه کانادایی 
در چین، قول داد آمریکا برای فراهم 
کردن شــرایط آزادی آنهــا از هیچ 

تالشی فروگذار نخواهد کرد.
دفتر نخســت وزیری کانــادا نیز به 
نوبه خــود با انتشــار بیانیه ای اعالم 
کرد ترودو در گفتگو با کامال هریس 
درباره »پیامدهای بالقوه و ناخواسته« 

سیاست »آمریکایی بخرید« که جو 
بایدن در پیش گرفته اســت، تبادل 

نظر کرد.
برخی از تولیدکنندگان کانادایی نگران 
آن هســتند که این سیاست دولت 
بایــدن روابط تجاری آنها با آمریکا را 

مختل یا محدود کند.
اما طبــق بیانیه کاخ ســفید، خانم 
هریس در گفتگو با ترودو بر »اهمیت 
کانادا به عنوان شــریک راهبردی و 

اقتصادی آمریکا« تاکید کرد.
دو طرف همچنین در این فرصت بر 
ضرورت همکاری بیشتر دو کشور در 
زمینه مبارزه با پاندمی کرونا به ویژه 
اعمال کنترل های مرزی و تســهیل 
دسترسی به واکسن کووید۱۹ تاکید 

پاندمی ثابت کرد کانادا نیاز به تولید واکسن دارد
پرژن میــرور- پاندمی یا همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ با تولید واکســن 
آن به مرحله جدیدی رسیده و پس از 
چندین ماه تالش بی وقفه دانشمندان 
در سراسر جهان، تعداد محدودی از 
شرکت های داروسازی موفق به تولید 
واکســن و تایید آن توسط مقامات 
علمی و پزشــکی جهــان بخصوص 

سازمان جهانی بهداشت شدند.
اما از نخســتین روزی که خبر تولید 
واکســن کرونا در جهان منتشر شد، 
نگرانــی جدیدی بوجــود آمد و آن 
تهیه واکســن و انجام واکسیناسیون 
برای مردم کشــورهای مختلف بود. 
به طور قطع تمام کشــورهای جهان 
توانایی تولید واکســن را ندارند و در 
این موقعیت حســاس کــه بیماری 
کووید-۱۹ هــر روز جان هزاران نفر 
را در سراســر جهان می گیرد، تمام 
کشــورهای جهان نیازمنــد واردات 
واکسن کرونا از تولیدکننده های تایید 

شده هستند.
دکتر آلن برنستین، کارشناس ارشد 
بهداشت در کارگروه ویژه کووید-۱۹ 
در دولت فدرال کانــادا می گوید که 
همه گیری کرونا برای کانادا یک زنگ 
خطری را بــه صدا درآورد تا ظرفیت 

تولید واکســن داخلــی را برای خود 
ایجاد کند.

دکتر برنســتین که ریاست انستیتو 
تحقیقات پیشــرفته کانادا را نیز بر 
عهده دارد در گفتگوی خود با کندین 
پــرس در روز جمعه گفــت: “با بروز 
گونه های جدید ویروس کرونا، کانادا 
برای چندین ســال نیاز بــه تولید 

چندین نوع واکسن خواهد داشت.“ 
وی در ادامه افزود: “دولت اعالم کرده 
که این کار را انجام خواهد داد. اما به 
نظر من هر چه زودتر این کار را انجام 
دهیم بهتر اســت. ما برای این همه 

گیری و همه گیری های بعدی نیاز به 
تولید واکسن داخلی در کشور داریم. 
اگر گونه های مختلــف این ویروس 
افزایش یابد، باید واکســن های نسل 
دوم و ســوم را طراحی کنیم و مردم 
را برای دو یا سه سال آینده واکسینه 

کنیم. 
هفته گذشته کمپانی تولید واکسن 
ُمدرنا اعالم کرد که به دلیل وقفه در 
چرخه تولید، تحویل دوزهای واکسن 
به کانادا با تاخیر روبرو خواهد شد. در 
همین هفته کمپانی فایزر بیون تک 
نیز ارسال تمام محموله واکسن خود 

به کانادا را به دلیل کاهش میزان تولید 
ناشی از به روز رسانی کارخانه تولید 
واکســن در بلژیک را لغو کرده است. 
پیش از این نیــز حدود 2۰ درصد از 
محموله ارسالی این کمپانی به کانادا 

به همین دلیل کاهش یافته بود.
دکتر برنســتین می گوید که انتظار 
ایجاد وقفه در ارسال محموله واکسن 
بود، اما این نباید مانع از فشار دولت بر 
شرکت های داروسازی جهت اطمینان 

از تحویل به موقع واکسن شود.
دکتر برنستین ادامه داده است: “وقتی 
به طور مثال برای واکســینه کردن 
آزمایشــی 6۰ هزار نفر واکسن کافی 
تولید می کنید یک مسئله است، اما 
زمانی که تولید واکسن خود را برای نه 
فقط ۳5 میلیون نفر بلکه برای نزدیک 
به یک میلیارد نفــر در اروپای غربی 
و آمریکای شمالی افزایش می دهید، 
بدون در نظر گرفتن بقیه دنیا، به طور 

کل مسئله تغییر می کند.“
به گفته دکتر برنســتین اگر فایزر و 
مدرنا به وعده های خود برای تحویل 
در مجموع 6 میلیون دوز واکسن خود 
تا پایان ماه مارس عمل کنند، فشار 
مضاعفی بر دولت فدرال و دولت های 
استانی برای انجام واکسیناسیون به 
موقع برای تقریباً سه میلیون نفر در 

هشت هفته آینده وارد خواهد کرد.
دکتر برنستین گفت: “این جمعیت 
بســیار زیادی برای واکسینه کردن 
در مدت زمانی کوتاه اســت. بنابراین 
استان ها همراه با دولت فدرال باید به 

این کمپانی ها فشار بیاورند.“
دکتر برنستین همچنین اضافه کرده 
است که شاید این غیر عقالنی به نظر 
برســد، اما مردم کانادا و شهروندان 
کشــورهای توســعه یافته باید این 
واقعیت را بپذیرند که پنج تا ده درصد 
از واکسن های آنها به کشورهای کمتر 
توســعه یافته ارسال شــود. در غیر 
اینصورت تجــارت جهانی و صنعت 
گردشگری آسیب خواهد دید و این 
امر به کشورهای ثروتمند نیز آسیب 

خواهد رساند.

کردند.
ترودو و هریــس در گفتگوی تلفنی 
خود بر اهمیت حفظ و تقویت ارکان 
دموکراســی و عدالــت و همچنین 
ضرورت تقویت اعتماد میان دو کشور 
تاکید کردند. در این گفتگو مســئله 
مهمی مثل لغو مجوز پروژه کیستون 
ایکس ال مطرح نشــد امــا ترودو بر 
تمایل کانادا برای تقویت امنیت انرژی 

در آمریکای شمالی تاکید کرد.
چالش تغییــرات آب و هوایی، تنوع 
فرهنگی، بهداشت روانی، قاچاق سالح 
گرم، ضرورت مبارزه با خشونت های 
مبتنی بر جنسیت و مبارزه با تنفر در 
رسانه های اجتماعی از دیگر مسایلی 
بــود که ترودو و هریــس درباره آنها 

تبادل نظر کردند.
دفتر نخســت وزیری کانادا در بیانیه 
خود به »نشســت دو جانبه سران دو 
کشور« که قرار است در آینده برگزار 
شود، اشــاره کرد. ترودو و بایدن ماه 
گذشته در گفتگوی تلفنی خود قرار 
گذاشــتند با یکدیگر دیدار کنند اما 
جزییات مربوط به این دیدار و شکل 
فیزیکی یا مجازی آن هنوز مشخص 

نشده 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.

مدیر بهداشت عمومی کانادا
 از استان ها خواست محدودیت های 

کووید-19 را تسهیل نکنند
ایرونیا- مدیر بهداشت عمومی دولت 
فدرال  به اســتان ها هشدار داده که 
تدابیر سفت و سخت ایمنی را تسهیل 

نکنند.
ایــن اتفــاق در حالــی افتــاده که 
نخست وزیر یکی از اســتان ها که از 
جمله سخت ترین ضربه ها را از پاندمی 
کووید-۱۹ خورده اعالم کرد امیدوار 
است بتواند در کمی بیش از یک هفته 

دقیقا همین کار را انجام دهد.
دکتر ترسا تم مسئول ارشد بهداشت 
عمومی کانادا گفت حتــی با وجود 
اینکه موارد روزانه کروناویروس جدید 
روندی کاهشی به خود گرفته اند، اگر 
کشــور می خواهد امید تحت کنترل 
درآوردن پاندمی را حفظ کند، هنوز 
برای برداشــتن قرنطینه ها و تسهیل 
کردن دیگر تدابیر ایمنی بیش از حد 

زود است. 
تم گفت:  »حیاتی است که تدابیر قوی 
ســر جای خود باقــی بمانند تا روند 

کاهشی به طور مداوم پیش برود«.
او اضافه کرد: »با توجه به اینکه تعداد 
موارد روزانه هنوز باالست و در سراسر 
تمام گروه های سنی هم میزان ابتال به 
بیماری قابل توجه است، این ریسک 
باقی مانده که روندها ممکن است به 
سرعت معکوس شود و این در حالی 
است که برخی مناطق کشور شاهد 

افزایش فعالیت ها هستند«.
فرانسوا لگو نخست وزیر کبک شنبه در 
فیس بوک گفت می خواهد تغییراتی را 
در پروتکل هــای بهداشــت عمومی 

استان اعمال کند.
لگو نوشت درباره این تغییرات که قرار 
است بعد از ظهر سه شنبه آینده اعمال 
شوند، نوشت: »اگر شرایط اجازه دهد، 
دوســت دارم بتوانم کمی اکســیژن 
بیشــتر به مغازه های خرده فروشــی 

برسانم«.
نخســت وزیر گفت ایــن تغییرات از 
هشــتم فوریه اجرایی می شــوند و 
این همان روزی اســت که قرار است 
محدودیت های استانی به اتمام برسد.

انتقاد احزاب مخالف دولت
 از سیاست های جدید مسافرتی ترودو

 ،Montreal City مداد- به گــزارش
احزاب مخالف دولت اعتقاددارند طرح 
جدید تــرودو مبنی بر لغو پروازها به 
مقصد مکزیک و کارائیب، کارایی الزم 
را نداشــته و نمی تواند چندان مؤثر 

باشد.
بــر این اســاس و به عنوان بخشــی 
از اقدامــات جدید، هفته گذشــته 
اعالم شــد کــه دولت برنامــه ای را 
بــا شــرکت های هوایــی ایرکانادا، 
وست جت، ســان وینگ و ایرترانست 
تنظیم کرده است که سفرها به این 
مقاصــد را تا انتهای آوریل لغو کنند. 
بااین حال بررسی های انجام شده نشان 
می دهد هنوز امکان تهیه بلیت به این 
مقاصد توسط شرکت های فوق الذکر 
وجود داشــته و مردم می توانند برای 
تعطیالت خــود بلیت هایی به مقصد 

مکزیک و کارائیب رزرو کنند.
مخالفان این طرح اعتقاددارند دولت 
فدرال در استراتژی پیشگیری از سفر 

خود دچار تناقض بوده و شکاف های 
قانونی زیادی در این برنامه وجود دارد. 
بر این اســاس گفته می شود اگر قرار 
است پرواز به این مقاصد متوقف شود، 

سفر باید برای همه ممنوع باشد.
سیاســت مدار  کــوزی،  اســتفانی 
محافظه کار در انتقاد به برنامه جدید 
توقــف پروازها، آن را نشــان دهنده 
بی کفایتی دولت دانست. دولت فدرال 
نیز در مقابل اعالم کرده است که در 
حال بررسی خألهای قانونی موجود 
در این طرح بــوده و برای رفع آن ها 

تالش می کند.
در این میان مدافعان حقوق مسافران 
نیز ادعا می کنند کــه این برنامه در 
حقیقت یک توافق نامه است، نه قانونی 
مبنی بر منع ســفر و شــرکت های 
هواپیمایی احتماالً به این دلیل با آن 
موافقت کرده اند که اجرای این پروازها 
در حال حاضر ســودآور نیست. این 
فعاالن اظهار داشــتند که ممنوعیت 

ســفر می تواند برای دولــت فدرال 
دردســرهای قانونی ایجــاد کند. در 
مقابل اما دفتر وزیر حمل ونقل اعالم 
کرد حتی خطوط هوایی ایاالت متحده 
نمی توانند پروازی را به طور مستقیم از 

کانادا به این مقاصد داشته باشند.
باور منتقدان مشــکل اساســی  به 
اینجاست که مسافران به راحتی و با 
یک توقف و تغییر هواپیما می توانند 
از ایاالت متحده به مکزیک و کارائیب 
سفر کنند بااین حال، اتاوا می گوید که 
با دولت بایدن در تالش اســت تا این 

روزنه را رفع کند.
هفته گذشته، نخست وزیر جاستین 
تــرودو خبر از اعمــال قوانین جدید 
مسافرتی داد که بر اساس آن داشتن 
پاســخ منفی تســت پی ســی آر و 
قرنطینه ســه روزه اجباری در هتل 
ازجمله این قوانین محسوب می شود. 
این امر حــدود دو هزار دالر برای هر 

مسافر هزینه در پی خواهد داشت.

تولید واکسن های »نواواکس« در مونترال در صورت تایید وزارت بهداشت
جاستین ترودو: 

واکسن های کووید19 در کانادا تولید خواهد شد
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
سه شــنبه 2 فوریه اعالم اگر واکسن 
نواواکــس به تایید وزارت بهداشــت 
کانادا برسد، واکسن های این شرکت 
در مونترال تولید خواهند شد. برخی 
واکسن های دیگر نیز ممکن است در 

ونکوور یا ساسکاتون ساخته شوند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
تــرودو تصریح کرد دولــت فدرال با 
شــرکت آمریکایــی نواواکس تفاهم 
نامه ای امضا کرده است که طبق آن 
ده ها میلیون دز واکسن کووید۱۹ این 
شرکت در مونترال تولید خواهد شد. 
ترودو ادامه داد به موجب این تفاهم 
نامه نواواکس قبول کرده اســت که 
واکسن کووید۱۹ خود را در تاسیسات 
 CNRC شورای ملی تحقیقات کانادا
تولید کند اما منوط به این که محصول 
این شرکت چراغ سبز وزارت بهداشت 

کانادا را دریافت کند.
نواواکس چنــد روز پیش اعالم کرد 
واکسن تولیدی این شرکت که دو دز 
آن باید به هر نفر تزریق شود، ۸۹.۳ 
درصد کارآیی داشــته اســت. دولت 
کانادا ژانویه اعالم کرد تفاهم نامه ای 
برای خرید 52 میلیون دز واکســن 
با نواواکــس امضا کرده کــه در آن 
گزینه خرید 24 میلیون دز دیگر نیز 
پیش بینی شده است. وزارت بهداشت 
کانادا به تازگی بررسی داده های این 

واکسن را آغاز کرده است.
ترودو خاطر نشــان کرد هنوز معلوم 
نیست که نواواکس چه زمانی تولید 

واکســن خود را در مونترال شــروع 
خواهد کــرد اما کارهایی که در حال 
حاضر در تاسیســات CNRC انجام 
می شود، تا پایان تابســتان به پایان 

خواهد رسید. 
با وجــود اینکه به نتیجه رســیدن 
اقدامات این چند ماه طول می کشد 
اما ترودو تولید این واکسن در کانادا را 
گامی به جلو خواند و چه بهتر که به 

سایر کشورها نیز صادر شود.
کارخانــه نواوکس مونترال پس از راه 
انــدازی، آمادگی تولید ماهانه حدود 
دو میلیون دوز واکســن را دارد و اگر 
واکسن نواوکس ایمن و موثر شناخته 
شود کانادا می تواند ده ها میلیون دوز 

از آن را صادر کند.
ترودو در این رابطه گفت: »ما تا آنجا 

که ممکن اســت به ظرفیت داخلی 
برای تولید واکسن نیاز داریم«.

این درحالی اســت که نواوکس آخر 
هفته گذشــته واکســن پیشنهادی 
خودش را برای وزارت بهداشت ارسال 

کرده است.
ترودو همچنیــن از اقدام شــرکت 
 »Precision NanoSystems«
برای واکســن سازی خبر داد و گفت 
که اولین دوزهای تولید این شرکت 

سال 2۰2۳ آماده می شود.
نخســت وزیر در ادامه با اشــاره به 
پرداخت 25.۱ میلیــون دالر به این 
بیوتکنولوژی مســتقر در  شــرکت 
ونکــوور و همچنین اختصاص 5۰.2 
میلیــون دالر بــرای احــداث مرکز 
تولید زیســتی گفت: »ما هنوز برای 
پیشــگیری و درمــان بیماری های 
ســرطان  نادر،  بیماری های  عفونی، 
و ســایر بیماری های مسری نیاز به 

تولیدکنندگان داخلی داریم«.
به گفته دولت فدرال پیشنهاد پروژه 
توسط کمیته فرعی مشترک زیست 
تولید کووید۱۹ نیز قرار اســت مورد 

بررسی قرار گیرد.
قرار است این پروژه با ظرفیت تولید 
تا 24۰ میلیون دوز واکسن تا مارس 

2۰2۳ آماده شود.
بــه گفته تــرودو مرکــز بین المللی 
تحقیقــات واکســن و بیماری های 
به  وابسته   VIDO-InterVac عفونی 
دانشگاه ساســکاچوان نیز قصد دارد 
خط تولید 4۰ میلیون دز واکسن در 

سال ایجاد کند.
لیبرال ها پیــش از این ۱۸.2 میلیون 
دالر برای خرید واکسن از شرکت های 
مختلف واکسن سازی داخلی هزینه 

کرده بودند.
در حالــی که دولت فدرال پیشــتر 

قول داده بود تا پایان ســپتامبر همه 
شهروندان متقاضی در برابر کووید۱۹ 
واکســینه خواهند شــد، تاخیر در 
تحویل واکسن های فایزر تردیدهایی 
در رعایت این جدول زمانی به وجود 
آورد با این حال ترودو روز سه شنبه بار 
دیگر تصریح کرد که هنوز هم امکان 
آن را داریم که به وعده خود به موقع 
عمل کنیم اما از اتفاقات احتمالی که 
ماه ها یا سال آینده خواهد افتاد، خبر 

نداریم.

جاگمیت سینگ خواستار
 دسترسی رایگان مردم کانادا 

به خدمات دندانپزشکی شد
مداد- جاگمیت سینگ رهبر نیودموکرات ها در توئیتی که در دوم فوریه به 
اشتراک گذاشت از نخست وزیر کانادا خواست میلیون ها نفر از مردم کانادا 
که تحت پوشش هیچ بیمه و حمایتی نیستند، به سیستم مراقبت از دندان 
رایگان دسترســی داشته باشند. این موضوع در حالی عنوان می شود که 
بسیاری از کانادایی ها به دلیل همه گیری کرونا، مراقبت های دندانپزشکی 

خود را ازدست داده اند.
رهبر نیودموکرات ها از دولت لیبرال خواست تا مراقبت های دندانپزشکی 
جامع را به عنوان بخشی از سیستم مراقبت های بهداشتی معرفی کند چرا 
که میلیون ها کانادایی توانایی پرداخت هزینه های دندانپزشکی را نداشته و 

برخی از آن ها هرگز خدمات دندانپزشکی دریافت نکرده اند.
سینگ توضیح داد که ما می خواهیم برای خانواده های بیمه نشده که کمتر 
از ۹۰ هزار دالر در سال درآمد دارند، پوشش دندانپزشکی فراهم کنیم. در 
حال حاضر شش و نیم میلیون کانادایی، ازجمله جوانان، کارگران کم درآمد 

و سالمندان در حال حاضر به پوشش دندانپزشکی دسترسی ندارند.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

برخی کانادایی ها  اکنون سفرهایشان به مقصد مکزیک
 و کاراییب را با ایرالین های آمریکایی انجام می دهند

ایرونیا- تعدادی از کانادایی ها تصمیم 
گرفتند که به هر حال به سمت جنوب 
و مقصدهای گردشگری پرآفتاب سفر 
کنند و بــه جای پروازهای شــان با 
ایرالین های آمریکایی، تغییر مســیر 

داده اند.
نخســت وزیر جاســتین ترودو اعالم 
کرد پروازهایی که قرار بود از کانادا به 
مقصدهای تعطیالتی پرآفتاب انجام 
شود، از یکشنبه سی و یکم ژانویه معلق 
می شود. با این حال برای پروازهایی 
که چه از آمریکا و چه به آمریکا انجام 
می شود تعلیقی اعالم نشد. در نتیجه 
ممنوعیتی وجود ندارد که کانادایی ها 
به آمریــکا پــرواز کننــد و بعد به 
مقصدهایی مانند مکزیک و جمهوری 

دومینیکن بروند.

ایرالین های آمریکایی از جمله امریکن 
و یونایتد هــر دو پروازهایی از کانادا 
به تمــام مقاصد پرآفتــاب دارند که 
ایرالین های کانادایی دیگر حق پرواز 

به آن ها را ندارند.
ســاموئل اهــل کلگــری آلبرتا که 
نمی خواست نام خانوادگی اش منتشر 
شــود گفت همچنان قصــد دارد در 

فوریه به کنکون پرواز کند.
او گفت: »پروازم با وست جت کنسل 
شــد بنابراین پــروازی را از یونایتد 
گرفتــم. توقفی در دنــور دارم و بعد 
به کنکون پــرواز می کنم. دارم خانه 
بازنشستگی ام را آنجا می سازم بنابراین 

باید به آنجا بروم و آن را چک کنم«.
برای ایرالین های کانادایی، ممنوعیت 
بین المللی برای ســفر به مقصدهای 

خورشیدگیر ضربه ای دیگر در دوران 
پاندمی اســت که از قبل هم از نظر 

مالی اوضاع بدی را ایجاد کرده بود.
دالیل  بــرای  کــه  کانادایی هایــی 
ضروری تــر از جمله کســب و کار و 
رسیدن به خانواده سفر می کنند، یا آن 
دسته از افرادی که هنوز می خواهند 
برای تعطیــالت به مقصدهای معلق 
شده سفر کنند، انتخابی غیر از رزرو 
کــردن بلیت از طریــق ایرالین های 

آمریکایی ندارند.
البته آنها باید در بازگشت با پرداخت 
2۰۰۰ دالر بابت هتل و تست ، هزینه 
اضافی را متحمل شــوند ولی به نظر 
می رســد برخی در هر شرایط اصرار 
به انجام ســفر و گشــت و گذار در 

کشورهای مورد عالقه شان را دارند.

به پیش بینی اکونومیست، واکسیناسیون تمام کانادایی ها 
شاید تا 6 ماه دیرتر از آمریکا و اروپا تکمیل شود

ایرونیا- بخشی از  مردم کانادا ممکن 
اســت تا 6 ماه دیرتر از آمریکایی ها و 
اروپایی ها واکسن کووید ۱۹ را دریافت 

کنند. 
در گزارشی که چهارشنبه منتشر شد، 
واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست 
)EIU( مستقر در بریتانیا هشدار داد 
که ایمن سازی جهان در برابر ویروس 
کرونا بیش از آنچه انتظار می رود طول 
می کشد. دلیل این است که بسیاری 
از کشورهای با درآمد متوسط   تا سال 
2۰2۳ شاهد جمع شدن این بیماری 
نخواهند بود و کشــورهای با درآمد 
کمتر هم باید تا سال 2۰24 منتظر 

بمانند.
 EIU بر مبنای پیش بینی گــزارش
کشــورهای ثروتمند از جمله کانادا 
آســیب پذیرترین جمعیــت خود را 
تا پایان ماه مارس امســال واکسینه 

می کنند.
امــا وقتی صحبــت از کل جمعیت 
عمومی باشد، آمریکا و اتحادیه اروپا 
می توانند انتظار داشــته باشــند که 
برنامه های ایمن سازی توده ای آنها تا 
پایان امسال انجام شود. در مورد دیگر 
کشورهای پیشرفته از جمله استرالیا ، 
کانادا و ژاپن باید گفت آنها تا اواسط 
ســال 2۰22 به این هدف دســت 

می یابند .
واکســن فایزر در آمریــکا و بلژیک، 
واکسن آسترازنکا  در بریتانیا و واکسن 
مدرنــا  در آمریکا و ســوئیس تولید 

می شود.

حمل و نقل واکســن فایزر، از جمله 
به کانــادا، به دلیل کاهش ســرعت 
 ، Puurs تولیــد در کارخانــه آن در
بلژیــک  به طور غیرمنتظــره ای در 
ایــن ماه به تأخیر افتاد. این در حالی 
اســت که این کارخانه برنامه  هایش 
را افزایــش داده بود تا بتواند تولید 2 
میلیارد دوز واکسن را امسال به دست 

سفارش دهندگان برساند. 
این هفتــه پس از آن کــه آلمان از 
کمیســیون اروپا )EC( خواســت از 
صادرات واکسن های تولیدی اتحادیه 
اروپا به دیگر کشورها جلوگیری کند، 
تنش بین کانــادا و اتحادیه اروپا آغاز 
شد. این قانون سازندگان دارو را ملزم 
می کند قبل از ارسال واکسن به خارج 

از اروپا، تأیید دولت را دریافت کنند.
در همــان زمــان، اورســوال فون در 
اروپا گفت  اتحادیــه  الین، رئیــس 
که کمیســیون در حال برنامه ریزی 
اســت تا »مکانیزمی برای شفافیت 
صادرات« ایجاد کنــد. برمبنای این 
ببینند  می توانند  اروپایی هــا  برنامه  
واکسن های تولید شــده در اتحادیه 
اروپا به چه کشــورهای تحویل داده 
می شــود. چنین اقدامــی می تواند 
ســازندگان دارو را در فشار بگذارد تا 
کشــورهای اروپایی را در اولویت قرار 

دهند.
کشورهایی که در جلوی صف دریافت 
واکســن هســتند؛ از جمله بریتانیا، 
آمریکا و بیشتر کشــورهای اتحادیه 
اروپا، انتظار می رود بتوانند گروه های 
در اولویــت خود را تــا پایان مارس 

امسال واکسینه کنند.
دیگر کشورهای ثروتمند نیز تا پایان 
ژوئن می توانند به این هدف برســند. 

بنابرایــن انتظار داریم چشــم انداز 
اقتصادی جهانی از میانه  2۰2۱ روشن 
شود و بازسازی اقتصاد جهانی در سه 
ماهه سوم و چهارم سرعت بگیرد. به 
این ترتیب تا آن زمان زندگی به حالت 
عادی برنمی گــردد، زیرا برنامه های 
واکسیناســیون برای بیشــتر مردم 
تا اواسط ســال 2۰22 ادامه خواهد 

داشت.
در میان کشورهای با درآمد متوسط  
، روسیه که واکسن های خود را تولید 
کرده، می تواند در یک برنامه مشــابه 
با اقتصادهای ثروتمندتر جا داشــته 
باشد و واکسیناسیون گسترده توده ای 
را تا اواســط 2۰22 کامل کند. دیگر 
کشورهای با درآمد متوسط   ، از جمله 

تست کووید19 در فرودگاه پیرسون 
تورنتو اجباری شد

از بعد از ظهر دوشنبه اول فوریه تست غربالگری کووید۱۹ برای مسافران 
بین المللی که وارد فرودگاه پیرسون تورنتو می شوند، اجباری شد. تست 
غربالگری مسافران خارجی در پیرسون تورنتو به روش سنتی و از طریق 

سواب نازوفارنکس )نمونه برداری از بخش انتهایی بینی( انجام می شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، طبق اعالم دفتر نخســت وزیری 
انتاریو، نمونه های گرفته شــده از مسافران تجزیه و تحلیل خواهد شد و 
نتایج آن ها 24 تا 4۸ ســاعت بعد مشخص خواهد شد. مسافرانی که از 

دادن تست خودداری کنند، با جریمه ۷5۰ دالری روبرو خواهند شد.
انتاریو برای اجباری کردن تســت کووید۱۹ در فرودگاه پیرسون بیش 
از این منتظر اقدام دولت فدرال نماند و خودش دســت به کار شد. اتاوا 
روز جمعه تاکید کرده بود برنامه غربالگری اجباری مســافران پروازهای 
بین المللی در فرودگاه تورنتو، مونترال، کلگری و ونکوور به اجرا گذاشته 

می شود اما در این خصوص تاریخ مشخصی را اعالم نکرد.
طبق قانون فدرال، مسافران بین المللی همچنان باید قرنطینه ۱4 روزه 

خود پس از ورود به خاک کانادا را رعایت کنند.

موافقت بیشتر مردم کانادا با 
محدودیت شدیدتر سفرهای بین المللی

مداد- به گزارش گلوب اند میل، نتایج 
یک نظرسنجی آنالین که با همکاری 
موسسه لژه Leger و انجمن مطالعات 
کانادایی انجام گرفت، نشان می دهد 
که اکثریت قریب به اتفاق کانادایی ها از 
محدودیت شدید سفرهای بین المللی 
اعمال شــده توســط دولــت فدرال 

حمایت می کنند.
در این نظر سنجی مشخص شد که 
۸6 درصد از پاســخ دهندگان موافق 
که  هستند  سخت گیرانه ای  اقدامات 
پروازهــا را به اکثــر مقاصد جنوبی 
ممنوع کرده و مسافران خارجی نیز 
پس از ورود به کانــادا باید با هزینه 

شخصی قرنطینه شوند.
در ضمن ۸۷ درصد از پاسخ دهندگان 
فکر می کننــد دولت باید ممنوعیت 
ســفرهای خارجی را سخت گیرانه تر 
کند تــا به این ترتیب مهار همه گیری 
امکان پذیر شود اما بسیاری از مخالفان 
وضع این قوانین، آن را مخالف بخش 
ششم منشور حقوق و آزادی می دادند 
کــه اعــالم می کند: »هر شــهروند 
کانادایــی حــق ورود، ماندن و ترک 

کانادا را دارد.«
نکته جالب توجه در نظرسنجی فوق 
این است که واکنش پاسخ دهندگان 
بر اســاس موقعیت جغرافیایی محل 
زندگی شــان متفاوت بود، ۹۱ درصد 
از پاســخ دهندگان کبک و آتالنتیک 
از محدودیت هــای جدیــد حمایت 
می کنند اما از سه چهارم آلبرتایی ها 

موافق این محدودیت ها هستند.
در ضمن تمایل عمومی مردم به اعمال 
قوانین ســخت گیرانه سفر در حالی 
است که کانادایی ها سالمت روان خود 
را در خطر دانسته و فقط 2۹ درصد 
از پاســخ دهندگان نظرسنجی آن را 
بسیار خوب یا عالی ارزیابی می کنند 
که در واقع پایین ترین میزان از آغاز 

همه گیری است.
در ایــن نظرســنجی آنالیــن که از 
2۹ تا ۳۱ ژانویه انجام شــده، ۱55۹ 
کانادایی مشــارکت داشته اند و ازنظر 
فنی نمی توان برای این نظرســنجی 
حاشــیه خطایی اختصاص داد زیرا 
نظرســنجی های مبتنی بر اینترنت 

نمونه تصادفی محسوب نمی شوند.

مکزیــک و برزیل ، قول داده شــده 
در ازای اجرای آزمایشــات بالینی یا 
کارخانه های خانه  سازی، واکسن الزم 

تامین شود.
این بــه آنها امکان می دهد تا بتوانند 
واکســن الزم بــرای گروه هــای در 
اولویت را به دســت آورند. دستیابی 
به واکسیناســیون گسترده برای این 
کشــورها به عوامل دیگری از جمله 
فضای مالی، اندازه جمعیت، شــمار 
کارکنان بخش بهداشــت و درمان، 
زیرساخت ها و اراده سیاسی بستگی 

دارد.
چین و هند از موارد خاص هستند. هر 
دو کشور میزان مورد نیاز خود را ایجاد 
کرده اند و در حــال انجام برنامه های 
گسترده هستند ، اما به دلیل جمعیت 
باال برنامه واکسیناسیون گسترده این 
دو کشور تا اواخر 2۰22 ادامه می یابد 
که برابر با جدول زمانی است که برای 
بیشتر کشــورهای با درآمد متوسط 

پیش بینی شده است.
کــه  دارد  تاکیــد   EIU گــزارش 
کشورهای ثروتمند 6.4 میلیارد دوز 
از واکسن های مختلف  کووید ۱۹ را 
از قبل ســفارش داده اند و این دلیل 
اصلی است که کشورهای کم درآمد 
را مجبور می کند با سرعت کم تری 

بتوانند پیش بروند.
کانادا در خرید پیش فروش واکسن 
پیشتاز است و به اندازه کافی واکسن 
خریده تا بتواند همه جمعیت کشور را 
پنج برابر نیاز واکسینه کند. این میزان 
بیش از هر کشور دیگری است که در 

گزارش EIU بررسی 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

اکثر کانادایی ها موافق ممنوع شدن 
سفر غیرضروری بین استانی هستند

ایرونیا- اکثر قریب به اتفاق کانادایی ها 
با منع سفر غیرضروری بین استان ها 
در این مرحله از پاندمی موافق هستند. 
طبق یک نظرســنجی جدید تقریبا 
۸۰ درصد افراد حاضر در نظرسنجی 
گفتند »به شــدت« یا »متوسط« با 
چنین ممنوعیتی موافق هستند، در 
مقایسه تنها ۱۷ درصد پاسخ دهندگان 
گفتند مخالف این امر هســتند. سه 
درصد پاسخ دهندگان گفتند مطمئن 

نیستند چه نظری بدهند.
نظرســنجی همچنین نشان دهنده 
حمایت گســترده از ممنوعیت سفر 
داخل اســتانی هم بــود، گرچه این 
اقدام محبوبیت کمتری داشت. حدود 
۷2 درصــد از شــرکت کنندگان در 
این نظرسنجی گفتند سفر به دالیل 
غیراساســی باید در داخل استان هم 
ممنوع باشد، در حالی که 2۳ درصد با 

این نظر مخالف بودند.
شــرکت تحقیقاتی همچنین سوال 
کــرد که آیا حضــور در کالس برای 
دانش آمــوزان از مهــد کــودک تا 
کالس ۱2 باید مجاز باشد؟ اکثریت 
ضعیفی که شامل 5۱ درصد از پاسخ 
دهندگان در سراسر کشور بود گفتند 

»به شــدت« یا به طور »متوسط« با 
آموزش حضوری موافق هستند.

تقریبــاً ۹۰ درصد هم پاســخ دادند 
موافق هســتند تا مرزهــای آمریکا 
برای ســفرهای غیرضروری بســته 
باشــد. درمورد سیاســتمدارانی که 
در تعطیالت بر خــالف توصیه های 
بهداشت عمومی سفر کردند هم سه 
پنجم پاسخ دهندگان گفتند که این 
مقامات منتخب یا باید استعفا دهند یا 

دوباره درباره شان رای گیری شود. 
حدود یک چهــارم گفتند آنچه این 
سیاستمداران انجام دادند »یک جرم 
جدی« اســت، اما این امر مســتلزم 
استعفا یا رای مجدد نیست. فقط پنج 
درصد گفتند که این کار اصال تخلف 

جدی نبوده است.
در پاسخ به این سوال که آیا واکسن 
کووید ۱۹ را در صورت دسترس بودن 
می زننــد یا خیر حدود ســه چهارم 
پاسخ دهندگان گفتند »به طور قطع« 
یا »احتمــاال« در برابر ویروس کرونا 
خود را مصون می کنند، در حالی که 
۱6 درصد گفتند این کار را نمی کنند. 

۹درصد هم مطمئن نبودند.
iroonia.ca
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Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until March 5, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE
THIS

MONTH
See our website
for more deals!

ورود بیش از یک میلیون دوز اضافی واکسن کووید19
تا پایان مارس به کانادا

مداد-کانادا به جهت همکاری و کمک 
44۰ میلیــون دالری بــه کووکس 
)COVAX(، ائتالفی برای نوآوری های 
آمادگی در برابــر همه گیری، در ماه 
سپتامبر می تواند بیش از یک میلیون 
دوز اضافی واکسن کووید۱۹ را تا پایان 
ماه مارس از طریق یک طرح جهانی 
تقسیم واکســن معروف به کووکس 
دریافت کنــد. این واکســن پس از 
دریافت مجوز از بهداشــت جهانی و 
تائید اداره بهداشت کانادا وارد چرخه 

واکسیناسیون کشور خواهد شد.
مرکز کووکس با همکاری ســازمان 
بهداشــت جهانی و اتحادیه واکسن 
)Gavi( از طریــق بودجــه ای که از 
کشــورهای ثروتمندتــر جمع آوری 
کرده، می تواند برای خرید واکسن این 
کشــورها و ۹2 کشور با درآمد پایین 
و متوسط   که توانایی خرید واکسن را 

ندارند، کمک کند.
کانادا در ماه ســپتامبر 44۰ میلیون 
دالر به کووکس کمک کرد که نیمی 
از این مقدار، دوزهای موردنیاز کشور 
را به طور مستقیم از حدود نه واکسن 
کرونایــی که در این برنامه شــرکت 
دارند، تأمین خواهد کرد و نیم دیگر 
این پول صرف خرید واکســن برای 
2۰ درصد از مردم ۹2 کشور با درآمد 

پایین و متوسط هزینه می شود.
آنیتــا آناند، وزیر تــدارکات کانادا در 
یک مصاحبــه مطبوعاتی اعالم کرد 
که حداکثر ۱/۱ میلیون دوز واکسن 
آسترازنکا )AstraZeneca( از طریق 
کووکس تا پایان ماه مارس و حداکثر 
۳/2 میلیون دوز تا پایان ماه ژوئن به 

کشور وارد می شود.
آســترازنکا در برخی از کارخانه های 
خــود در اروپــا با مشــکالت تولید 
روبه رو است. ســازنده این واکسن به 

دلیــل اعمال کنترل صــادرات روی 
واکسن های ساخته شده در کشورهای 
عضو اروپا، در حال مذاکره با اتحادیه 

اروپا است.
وزیر تدارکات اعالم کرد که واکســن 
آســترازنکای دریافتی از کووکس از 
طریق کره جنوبی که قراردادی برای 
تولید این محصول دارد، به کشــور 
ارسال می شود. به نظر وی گزینه کره 
جنوبی کار را برای کانادا آسان تر کرده 
است چراکه از کنترل صادرات اعضای 

اتحادیه اروپا معاف می شود.
کانادا برنامه ریزی کرده بود تا پایان ماه 
مارس سه میلیون نفر و بین آوریل تا 
ژوئن ۱۰ میلیون نفر را واکسینه کند 
که با توجه بــه دریافت این دوزهای 
اضافی واکسن کرونا احتماالً تا پایان 
ماه مارس ۳/5 میلیون نفر و تا پایان 
ماه ژوئن بین ۱۱ تا ۱۱/6 میلیون نفر 

در کشور واکسینه شوند.
کانادا تاکنون نزدیک به یک میلیون 
نفر از مردم کشــور را با حداقل یک 

دوز از واکسن فایزر- بایوتک یا مدرنا 
واکسینه کرده است.

 به گزارش سی.تی.وی ، کارشناسان 
می گویند به تأخیر انداختن تزریق دوز 
دوم واکســن های کووید۱۹می تواند 
منجــر به ظهــور انــواع جدیدی از 
این ویروس شــود. هنوز نشانه ای از 
وقــوع این نوع جهش وجود ندارد اما 
کارشناســان معتقدند ایمنی ناتمام 
می تواند به جهــش ژنتیکی ویروس 

کمک کند.
کبک بــا تأخیر در تزریــق دوز دوم 
واکســن هایی کــه بایــد در دو دوز 
دریافت شوند، به کمبود واکسن پاسخ 
داده اســت. این تأخیر احتماالً بیش 
از دو برابر دوره 42 روزه توصیه شــده 

توسط کمیته دولت فدرال است.
جورگ فریتز، اســتاد ایمنی شناسی 
دانشــگاه مک گیل معتقد است این 
تأخیر می توانــد منجر به ظهور انواع 
جدید کووید۱۹ شود، اما وی بیشتر 
نگران ایجاد انواع جدید این ویروس 

در میان افرادی است که عالئم مزمن 
بیماری کرونا را دارند.

 فریتز اعالم کرد که به همین دالیل از 
تأخیر واکسیناسیون کبک پشتیبانی 
نمی کند. در ضمــن وی تأکید کرد 
تصور اینکه فقط واکسیناسیون مردم 
در کشــورهای ثروتمند باعث از بین 
رفتن بیماری خواهد شد، اشتباه است.
در همیــن حــال کبــک در حال 
غیرضروری  فروشگاه های  بازگشایی 
اســت اما در سراسر اســتان قانون 
منع رفت وآمد شــبانه  ادامه خواهد 
داشــت.  محدودیت  منع تردد شبانه 
در شــش منطقه شــمالی و شرقی 
استان که موارد جدید روزانه در آن ها 
به یک رقمی کاهش یافتــه، کوتاه تر 
می شوند و از ساعت ۹:۳۰ شب آغاز 
می شــود درحالی کــه مناطق قرمز، 
ازجمله مونترال و شهر کبک، تحت 
همــان محدودیت  قبلی از ســاعت 
۸ شب شــاهد منع تردد شبانه قرار 

خواهند گرفت.

به تأخیر انداختن تزریق دوز دوم واکسن منجر به ظهور انواع جدید این ویروس می شود
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پاندمی تعداد واحدهای اجاره ای 
ونکوور را افزایش داده 

ولی قیمت ها هنوز کاهش نیافته است

ایرونیــا- در صورت توانایی پرداخت، 
سال 2۰2۰ مکان های بیشتری برای 

اجاره در ونکوور وجود داشت.
گزارش بازار اجاره وام و مسکن کانادا 
که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان 
می دهد در حالی که جای خالی برای 
اجاره افزایش می یابد، هزینه اجاره این 
واحدها هنوز هم در مقایســه با بقیه 
کانادا و با در نظر گرفتن درآمد خانوار، 

باال است.
این گــزارش که به صورت ســاالنه 
منتشر می شــود حاکی از این است 
که نرخ آپارتمان های خالی برای اجاره 
در کالن شهر ونکوور از ۱.۱ درصد در 
ســال 2۰۱۹ به 2.6 درصد در سال 
2۰2۰ رسیده اســت. دلیل این امر 
عرضه بیشــتر و تقاضای کمتر برای 

پاندمی بوده است. 
پس از شش سال متوالی با نرخ های 
خالــی نزدیک به یــک درصد ، این 
بزرگترین افزایش در منطقه از سال 

۱۹۹۹ است.
این افزایش اخیر به دلیل مشــکالت 
اقتصادی و افرادی اســت که شهر را 
برای زندگی با هزینه بیشــتر ترک 
می کنند تا درجاهــای دیگر زندگی 

کنند.
این گزارش همچنین نشان می دهد 
پاندمی موجب شده تا تقاضای اجاره 
در ونکور در ســال گذشــته کاهش 
یابد. شــماری از دالیــل از جمله از 
دست دادن شغل، کاهش مهاجرت و 
اینکه بسیاری از دانشجویان دانشگاه 
به صورت آنالین تحصیل می کنند و 
نیازی به یافتن مسکن در شهر ندارند، 

موجب این امر شده است.
با این حال اما این موضوع الزاما منجر 
به اجــاره ارزان تر برای مســتاجران 

احتمالی جدید نشده است.
در حالی که افزایش اجاره بها فقط دو 
درصد برای افراد ساکن در یک واحد 
افزایش داشته است، در سال 2۰۱۹ 
این افزایــش برابــر 4.۷ درصد بود. 
کاهش تقاضا باعث کاهش هزینه های 

اجاره کنندگان جدید نشده است.
ونکــوور هنوزدر زمینــه اجاره گران 
قیمت در میان شــهرهای کانادا در 
راس جــای دارد و هزینه متوســط   

یک واحد دو خوابه در ســال 2۰2۰ 
بــا افزایش 2.۷ درصــدی به ۱۷۹2 
دالر در ماه رسید که باالترین رقم در 
کشور بود. پس از آن تورنتو و اتاوا به 
ترتیب بــا ۱65۳ و ۱5۱۷ دالر جای 

دارند.
اطالعــات گزارش همچنین نشــان 
می دهد که متوسط   اجاره درخواست 
شــده برای واحدهــای خالی 2۱.4 
درصد بیشــتر از واحدهایی است که 
قبال اجاره داده شــده بودند. به این 
ترتیب متوسط   اجاره دو خوابه برای 
مســتاجران جدید 2554 دالر بوده 

است.
این گزارش مشــخص کرد که تنها 
دو درصد از آپارتمانهای مترو ونکوور 
می توانند به اجاره خانوارهایی در آیند 
که ساالنه کمتر از 25۰۰۰ دالر درآمد 
دارند و کمتر از یک چهارم آنها برای 
خانوارهایی قابل اجاره هستند که زیر 

4۷۰۰۰ دالر حقوق دارند. 
این مانع مقرون به صرفه بودن می تواند 
با افزایش عالقه به اجاره در بازارهای 
خارج از حومه شهر مانند »ابسفورد« 
 CMHC .و »میشن« نیز مرتبط باشد
اعالم کرد نــرخ خانه های خالی این 
مناطق در سال 2۰2۰ کاهش یافته 
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 به دلیل تبعات ناشی از کرونا 
اخراج 6۰۰ نفر از پرسنل فروشگاه های زنجیره ای »هادسون بی«

ایرونیا- شرکت هادســونز بی اعالم 
کرده به دلیل بســته شــدن مداوم 
فروشــگاه هایش در دوران قرنطینه  
کووید-۱۹ قصــد دارد بیش از 6۰۰ 
کارمند خود در سراسر کانادا را تعدیل 

کند.
به گفته تیفانی بور ســخنگوی این 
شــرکت قدیمی و  شناخته شــده، 
نزدیک به نیمی از فروشگاههای این 
شــرکت به طور موقتی بســته باقی 

مانده اند. 
او در بیانیــه ای گفت: »پاندمی هنوز 
اثرات چشــمگیری بر خرده فروشان 
غیرضــروری می گــذارد. بــه خاطر 
شــرایطی که فراتر از کنترل ماست، 
شرکت مجبور شده تغییراتی اعمال 
کند که منجر به کاهش نیروی کاری 

شده است«.
بور گفت افرادی کــه به طور دائمی 
تعدیل می شوند کمتر از پنج درصد 
از کل نیروی کاری شرکت را تشکیل 

می دهند.
او اضافه کــرد که این »تصمیمی به 
شــدت ســخت« بود و هادسونز بی 
متعهد است که در این دوران سخت 
بــا تمام افرادی که تحــت تاثیر قرار 
گرفته اند با انصاف و احترام رفتار کند.

با این حــال، لیور ســمفیرو وکیل 
امور اشــتغالی گفت حــدود 4۰ نفر 
از کارکنان هادســونز بی با شرکت او 
تماس گرفته اند و گفته اند که نگران 
شــرایط جدا شدن شــان از شرکت 

هستند.
ســمفیرو که یکی از شرکای شرکت 
وکالت ســمفیرو تومارکین اســت، 
گفت کارکنان تعدیل شده ای که با او 
صحبت کرده اند می گویند پول کافی 
در زمان جدایی از شــرکت به آن ها 
پرداخت نشــده و چنیــن وضعیتی 

می تواند غیرقانونی باشد.
او گفت بــه کارکنان در مورد تعدیل 
اطالع رسانی شده بود و به این معنی 

است که انتظار می رود آن ها تا زمان 
انقضای قراردادشان به کار ادامه دهند.
با این حــال او می گویــد زمانی که 
مغازه هــا بــاز نیســتند و کارکنان 
چنیــن  کننــد  کار  نمی تواننــد 
اطالع رســانی هایی بی معنی است و 
در نتیجه هادســونز بی باید به آن ها 

حقوق شان را پرداخت کند.
سمفیرو گفت شــرکت وکالتش به 
نیابــت از کارکنان تعدیل شــده با 
هادسونز بی تماس برقرار می کند تا 
اطمینان حاصل کند که »آن ها چیزی 

که طلب دارند را دریافت می کنند«.
وی گفت کارکنان کــه گروهی پاره 
وقــت و عده ای تمام وقت هســتند، 
بین ۱۰ تا ۳۰ ســال نزد این شرکت 
سابقه کار دارند و بخش عمده آن ها 
در قسمت فروش و مدیریت میانی در 
فروشگاه هایی در تورنتو، اتاوا، کلگری 

و ونکوور مشغول به کار بودند.
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رسانه های قومی را 
برای مقابله با تردید در واکسیناسیون درگیر کنید

در روزهای اخیر، پزشــکان سراســر 
کانادا کارزارهایی به نام “ شایستگی 
فرهنگی “ را برای مقابله با هراس از 
واکسن به راه انداخته اند. اما بیشتر از 

این نیاز داریم.
گزارش هایی منتشــر شده است که 
در خانه های ســالمندان، افرادی که 
خدمات حمایتی فردی ارایه می دهند 
علیرغم کار در محیط پر خطر از انجام 
واکسیناسیون سر باز زده اند. بسیاری 
از کارکنان در بخش های ضروری، از 
جمله ارایه دهندگان خدمات حمایتی 
فــردی از میان قومیت هــای اقلیت 

جامعه هستند.
برخــی از نقــاط پر خطــر بیماری 
کووید–۱۹ در سراسر کانادا در مراکز 
جمعیتی با تعداد باالی مهاجران تازه 

وارد قرار دارند.
بــا توجه به این نکته، ممکن اســت 
تصور کنید که دولت های اســتانی و 
فدرال، اعالمیه های بهداشت عمومی 
را تــا حد امکان در نشــریات قومی 
منتشر می کنند. اما متاسفانه تاکنون 

چنین اتفاقی رخ نداده است.
دولت کانادا در کنار دو زبان انگلیسی 
و فرانسوی، تبلیغات و آگهی های خود 
را به ۱۱ زبان دیگر منتشــر می کند. 
تعداد بسیار زیادی رسانه به زبان های 
مختلف وجود دارند که هیچ سهمی 
از آگهی هــای دولتی ندارند تا آنها را 
با مخاطبان خود به اشتراک بگذارند. 
در حالیکه برخی از پزشکان تجربیات 
جدید خود را منتشــر می کنند، در 
برخــی مــوارد در عمــل هیچگونه 
دسترســی به رسانه های قومی کانادا 

وجود ندارد.
رســانه های قومی کانادا از آغاز همه 
گیری بیماری کووید-۱۹ به شــدت 
تحت تاثیر قرار گرفتند. اغلب آگهی 
دهندگان بــه روزنامه ها و برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی، کسب و کارهای 
کوچک، برگزار کنندگان مراســم و 
گردهمایی ها هســتند که تمام این 
بخش ها به شدت از همه گیری کرونا 

آسیب دیده اند.
بــا اینکه برخــی از اعضاء شــورای 
رســانه های قومی کانادا از برخی از 
کمک هــای دولت بهره مند شــدند 
که بســیار ناچیز اســت، اما کاهش 
بی شمار آگهی های تجاری برای این 

رسانه ها قابل تحمل نیست. بسیاری 
از رســانه های قومی بــرای دریافت 
کمک های دولتی واجد شرایط نبودند.
این بدان معنی اســت کــه برخی از 
رسانه های قومی مجبور به تعطیلی، 
انتشــار کامل به صــورت دیجیتال، 
لغو دوره های انتشار، اخراج کارکنان، 
لغو انتشار و یا ترکیبی از تمام موارد 

شدند.
یک وجه دیگر این موضوع به صورت 
روزمره، کاهش دسترسی مهاجران و 
تازه واردین کانادا به خبرهای صحیح 
و دقیق اســت. افراد سالمندی که به 

زبان انگلیسی یا فرانسه تسلط ندارند 
و برای دریافت اطالعات به نشــریات 
چاپ شده به زبان خود متکی بودند، 
شاهد از بین رفتن امکان دسترسی یا 
کاهش دسترسی به رسانه  های قومی 

خود هستند.
بدتــر از آن اینکه، اگر حتی هنوز به 
نشریات چاپی دسترسی داشته باشند، 
این نشــریات لزوماً حاوی اطالعات 
دقیــق از منابــع دولتی نیســتند، 
اطالعاتی کــه در جریــان مقابله با 
کوویــد-۱۹ و اطالعات گمراه کننده 
درباره واکســن برای ما بسیار حیاتی 

هستند.
همزمان با گسترش اطالعات گمراه 
کننده، رســانه های قومــی در حال 
اخراج کارکنان خود هستند. ما آمار 
و اطالعات آن را داریم. میزان اخراج 
کارکنان رسانه های قومی نزدیک به 
۸۰ درصد رسیده است. کارمند کمتر 
برابر با خبر کمتر برای رسانه ای است 

که سعی در بقا دارد.
برای مقابله با واکســن هراسی هیچ 
معجزه ای وجود ندارد، اما درگیر کردن 
رسانه های قومی در جوامعی که به آن 
نیاز دارند کمک بسیار بزرگی خواهد 
کرد. مســئله فقط پول نیست، نیاز 
داریم تا دولت کارشناســان بهداشت 
عمومی را به مراســم قومی بفرستد، 
زبان های  بــه  بیانیه های رســانه ای 
مختلف ترجمه شود و کنفرانس های 
خبری مختصر از ســوی دولت برای 

رسانه های قومی برگزار شود.
ما نیاز داریم تا روند انتشار رسانه های 
قومــی را حفظ کنیم و به آنها کمک 
کنیم تا به برنامه های انتشار خود در 

دوران پیش از همه گیری برسند. 
بهتریــن راه مقابله بــا اخبار جعلی، 
نــگاران  روزنامه   اســت.  حقیقــت 
رسانه های قومی آماده انتشار حقیقت 
به هر زبانی که امکان آن وجود داشته 

باشد هستند.
*ماریا ســاراس مدیر اجرایی شورای 

رسانه های قومی کانادا است.

منبع: پرژن میرور

مالک ایرانی-کانادایی پنت هاوس چند میلیون دالری 
به اتهام برگزاری پارتی با 77 میهمان دستگیر شد

ایرونیا- مالک ایرانی پنت هاوس سه 
طبقه ساختمان تالس گاردن خیابان 
ریچــاردز هفته پیش با شــکایت از 

پلیس ونکوور خبرساز شد.
پلیس با گزارش همســایه ها درباره 
برگــزاری چند پارتــی در این پنت 
هاوس به ساختمان مراجعه کرده بود 
و با اینکه وارد ساختمان نشد ، محمد 
را -به اســتناد گزارش همسایه ها – 
بخاطر برگــزاری پارتی 2۳۰۰ دالر و 
بخاطر عدم اســتفاده از ماسک 2۳۰ 

دالر جریمه کرد.
اما محمد م. اصرار داشــت در زمان 
مراجعه پلیس خبری از پارتی نبوده 
و تنها چند تن از همســایه ها برای 
تماشــای مســابقات یو اف سی به 
واحــد او آمده بودنــد. او مدعی بود 
یکی از ماموران پلیس تالش کرده تا 
از چشــمی درب از داخل واحد فیلم 
بگیرد و به همین خاطر درب ورودی 
و چشمی درب ورودی آسیب خورده 
. او کامال از موضــوع برگزاری پارتی 
اظهــار بی اطالعی می کــرد و البته 
تاکید داشت پلیس ونکوور باید بابت 
این قضیه به او غرامــت بپردازد و از 

پلیس شکایت کرده بود!
با اینکه پلیس معتقد بود در این پنت 
هــاوس ۱۱۰۰ فــوت مربعی که ماه 
نوامبر به قیمــت نزدیک ۳ میلیون 
دالر خریداری شــده ، مهمانی های 
متعددی برگــزار شــده و عمال  به 
عنوان یک نایت کالب غیررســمی 
عمل می کند، ماموران مجوزی برای 
ورود به ساختمان نداشتند و ماموران 
محل را ترک کردند. یک منبع مطلع 
گفته بود کــه  این نایت کالب با نام 
مســتعار Granny’s کار می کندو 

دعوت نامه ها برای افــراد در تلگرام 
ارسال می شود.

ولی عجیب بود که با توجه به تاکید 
نخســت وزیر هورگان بــرای مقابله 
جدی با افرادی که قوانین قرنطینه و 
سالمت عمومی را زیر پا می گذارند، 
آقای محمد م. شنبه شب بار دیگر به 
روال گذشته مهمانی اش را با حضور 
۷۷ نفر در همــان محل برگزار  کرد 
ولی این بار با پاسخ متفاوت و قاطعانه 

پلیس مواجه شد.
به گــزارش گلوبال نیــوز ،ماموران 
پرشمار پلیس این بار حکم بازرسی 
محل را در دســت داشتند و با ورود 
به پنت هاوس تقریبا تمامی حاضران 
در مراســم را جریمه کرده و صاحب 
مهمانی را دستگیر کردند. هیچکدام 
از حاضــران در هنــگام ورود پلیس 
ماسک نزده بودند و داخل پنت هاوس 
منو فروش مشروبات الکلی ، دستگاه 
کارتخــوان و باجه دریافت پول نقد و 
میزهای متعــدد برای مهمانان دیده 

می شد.

پلیس اعالم کرد جریمه صاحبخانه به 
مراتب ســنگین تر از حاضران خواهد 
بود و اتهامات او شامل راه اندازی محل 
فروش مشروبات الکلی بدون مجوز و 
همچنین تخطی از قانون ســالمت 
عمومی است که می تواند تا ۱۰۰۰۰ 

دالر جریمه و یک سال زندان باشد.
شهرداری ونکوور هم اعالم کرد فروش 
بدون مجوز مشروبات الکلی و تخطی 
از قوانین آتش نشانی می تواند منجر 

به صدور جریمه های متعدد شود.
پلیس ونکوور تاکید کرد این مورد را 
کامال جدی گرفته چون با شــخصی 
طرف هستند که سالمت عمومی را به 
عمد به خطر انداخته و با براه انداختن 
پارتی جان مهمانان و همســایه ها و 
حتی پلیس را به خطر انداخته است.

به گزارش پرژن میرور، محمد موثقی 
که پیــش از این به عنوان برنامه  ریز 
مالی فعالیت می کرد، پس از اینکه در 
ســال 2۰۱6 بدون اجازه دارایی های 
یکی از مشتریان خود را از یک شرکت 
سرمایه گذاری به شــرکت سرمایه 
گــذاری دیگری انتقــال داده بود، با 
شکایت مشتری خود مواجه می شود.

در یکی از جلســات رســیدگی به 
شــکایت مشــتری محمد موثقی، 
مشخص شــد که او در چندین مورد 
مختلف امضاء مشتری خود را جعل 
کرده و اسناد و مدارک جعلی مبنی 
بر دستور خرید را در حساب مشتری 
خود قرار داده است. وی پس از دو ماه 

از این اتفاق از شغل خود اخراج شد.
محمد موثقی در سال 2۰۱۷ به دلیل 
ارتکاب تخلفات شغلی، توسط سازمان 
مقررات سرمایه گذاری کانادا به مدت 
۸ ماه از فعالیت در شــغل برنامه ریز 

مالی منع شد.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

Was: $52,999      Now: $51,780 Now: $51,780 
12,223 Km           Stock# HB20274

Was:$25,999      Now: $23,852 Now: $23,852 
36,44336,443 Km          Stock# HB20288

Was: $24,785     Now: $22,785 Now: $22,785 
37,476 37,476 Km         Stock# H19396A

Was: $14,888    Now: $12,888Now: $12,888
71,86371,863 Km        Stock# HB20273

2020 Hyundai Palisade Ultimate, White 2017 Elantra LE, Silver2017 Hyundai Tucson SE, Silver2018 Hyundai Tucson SE 1.6T, Gray2017 Honda Ridgeline Touring, Truck, Gray

Was: $37,388    Now: $35,388 Now: $35,388 
90,01490,014 Km         Stock# H20479A

Example selling price of $22,434 on the Preferred Auto IVT

Preferred Auto IVT features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic 
Collision Warning

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

Get up to $4,000 in price adjustmentsΩ on select models.
Lease◊ or finance† from 0% on other select models.

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

•  Available HTRAC™ All-Wheel Drive
•  Standard Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

±±±±±±... hhyyyyyyuunddaaicaaaaannnnnnnnnnaaddddddaaa.cccooomm

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all 
models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

Price of model shown: 2020 Elantra Ultimate Intense Blue/2020 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2020 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $29,642/$34,592/$40,192. Price includes Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810/$1,810, levies and all applicable 
charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer.  †◊Ω Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour 
is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. 
Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in 
workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change 
or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. Android Auto™ is compatible with Android phones running Android Lollipop or newer. Android Auto may not be available on all devices and may not 
be available in all countries or regions. Additional apps may be required. Visit www.android.com for further details and any applicable limitations. Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. ‡Apple CarPlay™ works with iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5 and later models running the latest version of iOS 7 and above. Apple CarPlay™ may not be available on all devices and may not be available in all countries or regions. Visit www.apple.com for further details and any applicable limitations. Apple and 
Apple CarPlay are trademarks of Apple Inc. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks are the property of their respective owners. 

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

www.lougheedhyundai.com
Sales: 604-523-3009

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو و یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید!

ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر 
هیوندای و آکورا

2020 HYUNDAI ELANTRA PREFFERED2017 HYUNDAI TUCSON limited AWD 2015 GENESIS LUXURY 3.8 2019 HONDA CR-V EXL AWD

NOW: $24,683
31,084 KM

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

براى دانشجویان، دارندگان ویزاى تحصیلى
 و یا ویزاى کار، دارندگان کارت اقامت و تازه واردین

Was: $26,183

 Stk#R21139A
NOW: $23,996

54,259km

Was:$25,496

 Stk#B20272A
NOW: $11,988

88,765km

Was: $13,488
NOW: $31,856

27,765km

Was: $33,356
NOW: $17,895

21,543km

Was:$19,395

2017 HYUNDAI ELANTRA GL
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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 
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Essential model shown ♦

Additional information:

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

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

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

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

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

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

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

US Tax Returns & Non-Resident Tax

کانادا گروه راست گرای حامی ترامپ را »تروریستی« اعالم کرد
بی بی ســی- کانادا گــروه آمریکایی 
افراطی »پسران مغرور«  راست گرای 
)پراد بویز( را در فهرست »تروریستی« 
خود قرار داده اســت. این تصمیم به 
دولت کانادا اجــازه می دهد عالوه بر 
مســدود کردن دارایی های مرتبط با 
این گــروه، اعضای آن را هم به اتهام 
خشــونت و خرابکاری تحت تعقیب 

قرار دهد.
بیل بلیــر، وزیر امنیت عمومی کانادا 
ضمن اعالم این خبر گفته مشارکت 
و »نقش حیاتــی« اعضای این گروه 
در حمله روز ششــم ژانویه به کنگره 
آمریکا، در اتخاذ این تصمیم از سوی 

اتاوا موثر بوده است.
پراد بویز یک گروه راست گرای افراطی 
است که تمام اعضای آن مرد و مخالف 
مهاجرت هســتند. این گروه سابقه 
رویارویی خشــونت بار در رویدادهای 

سیاسی را دارد.
گوین مک اینــز، یکی از بنیان گذاران 
مجموعه رسانه ای وایس که شهروند 
کاناداست در سال 2۰۱6 به تاسیس 
پراد بویز کمک کرد. هر چند نشریه 
وایس در چهار ســال گذشته تالش 
کرده مواضع خود را از آقای مک اینز 

و گروه پراد بویز جدا کند.
پراد بویــز مواضع خــود را با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا؛ 
لیبرترینیسم )اختیارگرایی( و باورهای 
سنتی جنسی همسو معرفی می کند.

نام ایــن گروه در جریان نخســتین 
مناظــره تلویزیونی دونالــد ترامپ و 
جو بایدن در ماه اکتبر گذشــته هم 
برجسته شد. آنجایی که آقای ترامپ 
از ســوی مجری مناظره و جو بایدن 
تحت فشار قرار گرفت که مستقیما 
راســت گرایی افراطــی و گروه های 
سفیدپوست پرست را محکوم کند و 
آقای ترامپ در واکنش به اعضای این 

گروه گفت: »پراد بویز- کنار بایستید 
و آماده بمانید«.

اعضای این گــروه این اظهارات آقای 
ترامپ را در میان خود چنین تفسیر 
کردند کــه رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا از آنها خواســته بوده که خود 
را آماده کنند. هر چند کمی بعد آقای 
ترامــپ یک بار دیگر تــالش کرد با 
محکوم کردن خشونت و نژادپرستی، 

خود را از این گروه مبرا کند.
افزودن نــام این گروه در فهرســت 
تروریستی کانادا تنها یک هفته پس از 
آن روی داد که وزرات امنیت داخلی 
آمریــکا با صدور »باالترین هشــدار 
امنیتی« نســبت به وقــوع حمالت 
خشونت بار گروه های تندرو این کشور، 

از خطرات »تروریســم داخلی« ابراز 
نگرانی کرد.

روز چهارشــنبه، ســوم فوریه، وزیر 
امنیت عمومی کانادا هم از »رشــد 
مواضع  از  برانگیختــه  تهدیدهــای 
ایدئولوژیک و افراطی گرایانه« در این 
کشــور ابراز نگرانی کرد. پراد بویز در 
کانــادا هم شــاخه دارد در حالی که 
پیش تر تصور می شد این گروه در این 

کشور متالشی و متفرق شده است.
در جریان یورش ششم ژانویه به کنگره 
آمریکا، دست کم دو نفر از مهاجمان 
کانادایی بودند که با وجود بسته بودن 
مرزها میان دو کشور توانسته بودند 
خود را به واشنگتن، پایتخت آمریکا 
برســانند. در تصاویــر مربوط به این 

حمله هم دست کم یک پرچم کانادا 
در دستان مهاجمان دیده شد.

کانادا نخســتین کشــوری است که 
گروه پــراد بویز را یک تشــکیالت 

»تروریستی« طبقه بندی می کند.
این کشور پیش تر دو گروه راستگرای 
افراطــی دیگر آمریــکا، یعنی بیس 
و جبهــه اتم وافــن را در فهرســت 

تروریستی خود قرار داده بود.
کانــادا روی هم 6 گــروه نئونازی و 
معتقد بــه برتری نژاد ســفید را در 
»فهرست تروریستی« خود قرار داده 
است. این در حالی است که تا پیش از 
سال 2۰۱۸ هیچ کدام از این گروه ها 
به عنوان »تهدید تروریستی« ارزیابی 

نمی شدند.

وزیر میراث فرهنگی:
 قانون مبارزه با »نفرت پراکنی آنالین« 

بزودی ارائه می شود
ایرونیا- وزیر میراث فرهنگی فدرال، 
اســتیون گیلبــو اعالم کــرد قانون 
»نفرت پراکنی آنالین« خیلی زود ارائه 

خواهد شد. 
دو نظر سنجی انجام شده در این زمینه  
نشان می دهد ۹۳ درصد کانادایی ها 
معتقدند گفتار نفرت پراکنانه آنالین 
و نژادپرســتی یک مشکل هستند و 
از طرف دیگــر ۸۰ درصد کانادایی ها 
می خواهند شرکت ها ملزم به حذف 
محتوای نژادپرســتانه یا نفرت انگیز 

ظرف 24 ساعت شوند.
گیلبو گفت: »نتیجه گیرهایی که  از 
این نظرسنجی می شود واضح است. 
گفتار نفرت پراکنانه در جامعه ما جایی 
ندارد. وقت آن رســیده اســت  علیه 
نفرت آنالین قدم برداریم. آمار نگران 

کننده است، اما تعجب آور نیست.«
وی در ادامــه گفت: »تقریبا نیمی از 
کانادایی هــا محتوای خشــونت آمیز 
و نفرت انگیــز را به صــورت آنالین 
تجربه کرده یا دیده انــد. کانادایی ها 
می خواهند ما عمل کنیم و دقیقاً به 
همین دلیل اســت که  قصد داریم 
قوانینی را معرفــی کنیم. رویکرد ما 
بســترهای اینترنتی را بــرای از بین 
بردن محتوای غیرقانونی به دســت 
می آورد که ســخنان نفرت  پراکنانه، 
تروریست ها  و  افراط گرایی خشونت 
آمیز، پورنوگرافی کودکان و به اشتراک 
گــذاری غیرتوافقی تصاویر صمیمی 

به صورت آنالین را دربر می گیرد«. 
گیلبــو بــه تازگی گفته اســت که 
دپارتمان وی در حال کار بر قوانینی 
است که »بتواند موجب شود بارگذاری 
یک فیلم از شخصی که قربانی این امر 

است، به شرکت ها تحمیل شود«. 
یک هیئت مدیره بــا بودجه فدرال 

توصیه می کند که یک قانون جدید 
دولتــی قدرتمند ایجاد کنــد تا بر 
شرکت های رسانه های اجتماعی مانند 
فیس بوک و گوگل نظــارت کند و 
آنها را ملزم سازد  به شیوه های قوی 
تعدیل محتــوا و رعایت یک وظیفه 
برای مسئولیت پذیری  قانونی جدید 

عمل کنند.
سیاســت های  نشســت  گــزارش 
کمیســیون    )PPF(دموکراتیــک
کانــادا دربــاره بیــان دموکراتیک، 
همچنین خواستار ایجاد یک »دادگاه 
الکترونیکی« فدرال برای رسیدگی به 
شکایت ها در مورد پست های خاص 

رسانه های اجتماعی شده است.
این گزارش به نوعی از »قوانین حذف 
واکنشــی« در کشــورهای اتحادیه 
اروپا مانند آلمان اشــاره می کند که 
از شــرکتها می خواهد محتوای قابل 
اعتــراض را در کمتر از 24 ســاعت 
حذف کنند یا با جریمه های سنگین 
روبرو شــوند . در این گزارش بر لزوم 
وجود  یــک تنظیم کننــده جدید 
کانادایــی بــا  قدرت حذف ســریع 
محتوای” نفرت پراکنی” تاکید شده 
تا در مــوارد مهم برای حفظ  امنیت 

شخصی و عمومی به کار آید. 
 گزارش توصیه می کند تنظیم کننده  
بایــد بتواند اطمینــان حاصل کند  
شــرکت های رســانه های اجتماعی، 
سیاســت های قوی و شــفافی برای 
تعدیل محتوا دارند. این شرکت ها باید 
ملزم به افشــای جزئیاتی مانند نحوه 
استفاده از الگوریتم ها برای شناسایی 
محتوای مشــکل دار، تعداد و محل 
تعدیل کنندگان محتوای انســانی و 
دســتورالعمل های آنها برای کانادا 

iroonia.ca .شوند
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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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برداشت غیرقانونی از حساب ده ها مشتری بانک »تی.دی. کانادا تراست«
 در چندین استان با عنوان هزینه »تحویل غذا«

ایرونیــا- کارن لی اواخر دســامبر با 
۱5۷ دالر هزینه DoorDash روبه رو 
شد که از حســاب »دبیت« تی.دی 
کاناداتراســت وی کم شده بود. وی 
همان موقع فورا فهمید که قربانی یک 

کالهبرداری شده است.
لی که در فرنــچ کریک، یک جامعه 
کوچــک در جزیره ونکــوور زندگی 
می کنــد، گفــت: »مــن حســاب 
DoorDash ندارم و هرگز نام آنها را 
نشنیده ام بنابراین مطمئن شدم از من 

کالهبرداری شده«. 
DoorDash  کــه یــک ســرویس 
تحویل غذا است که با پاندمی کووید 
۱۹ در میان مردم محبوبیت بیشتری 
پیدا کــرده، در منطقه محل زندگی 
لی فعالیت ندارد. حتی اگر داشــت 
هم موضوع چیز دیگری بود زیرا لی 
گفــت وقتی برای رســیدگی به این 
موضوع به شعبه محلی بانک تی.دی 
کاناداتراست  رفت ، مشتریان دیگری 
را دید که قربانی همین کالهبرداری 

شده بودند.
مشخص نیست چه کسی پشت این 
کالهبرداری هاست، که فقط به یک 
منطقه محدود نمی شــود. ســی بی 
سی با 6 مشتری تی.دی کاناداتراست 
از سه استان مختلف مصاحبه کرد و 
آنها هم گفتند قربانی بدهی غیرمجاز 
DoorDash شده اند. همه آنها گفتند 
که حساب DoorDash ندارند و هرگز 

از این سرویس استفاده نکرده اند.
به دنبال انتشــار این خبــر در روز 
پنجشــنبه، بیش از ده نفــر دیگر با 
سی.بی.ســی نیوز تماس گرفتند و 
گفتند که آنها نیز هدف کالهبرداری 

مشابه این شده اند. 
یک شــکایت مشترک بین قربانی ها 
این بوده که آنهــا برای پس گرفتن 
پول شــان مدتــی طوالنــی منتظر 
مانده اند که در اغلب موارد یک ماه یا 

بیشتر بوده است.
لی گفت که سه شنبه – یک ماه پس 
از گزارش کالهبرداری، پولش را پس 
گرفت. وی گفــت: »خیلی طوالنی 
است.من یک مستمری بگیر هستم و 

درآمد محدودی دارم«.
پامال کینزمــن از Guelph اونتاریو 
گفــت دو برداشــت غیرقانونــی با 
مجموع  ۱۹5 دالر از حساب تی.دی 
کاناداتراست مشترک او  با شوهرش 
برداشته شده و وی هنوز منتظر است 
تا پولش را پس بگیرد. وی این موضوع 

را  ۹ ژانویه به بانک گزارش کرد.
در طی ســال ها، بانک هــا امکانات 
کارت ها را افزایش داده اند و مشتریان 
می توانند از آنها هم برای برداشت پول 
نقد از دســتگاه خودپرداز و هم برای 

خریدهای آنالین، دقیقاً مانند کارت 
اعتباری، استفاده کنند.

ریتــش کوتــاک ، متخصص امنیت 
ســایبری ســاکن تورنتو گفت، این 
ویژگــی باعث می شــود کارت های 
بدهی به میزان بیشــتری در معرض 

کالهبرداری سایبری قرار بگیرند. 
مشــکل دیگر این است که برخالف 
کارت هــای اعتبــاری، در معامالت 

با کارت از حســاب بانکی شما پول 
برداشــت می شود و اگر قربانی کاری 
متقلبانه شوید تا حل و فصل موضوع 
از جیب خــود خرج کرده اید. ممکن 
اســت ۱۰ روز طول بکشد ، ممکن 
اســت طوالنی تر شــود تا آن پول 

برگردد.
تی.دی کاناداتراســت  به سی بی سی 
نیوز گفت که این اتهامات را بررسی 

کرده و مسئله حل شده است.
کاناداتراســت،  تی.دی  ســخنگوی 
سامانتا گرانت در نامه ای الکترونیکی 
گفت: »طی یک دوره قرنطینه، درصد 
 TD کمــی از دارنــدگان کارت های
غیرقانونی   برداشــت  قربانی   Debit
شــده اند . ایــن در حالی اســت که  
تی.دی کاناداتراســت بیش از ۱۳.5 
میلیون مشــتری در سراســر کانادا 

دارد«.
DoorDash  هــم گفــت همکاری 
نزدیکی با تی.دی کاناداتراســت دارد 
تا به تسهیل بازپرداخت ها کمک کند. 
گرانت هرگونه تاخیر در این زمینه را 
پاندمی خواند  ازمحدویت های  ناشی 
که منجر به افزایش حجم تماس ها و 
طوالنی تر شدن زمان انتظار به نسبت 

وضعیت طبیعی شده است.
وی گفــت: »برای هرنوع مشــکلی 
عذرخواهــی می کنیم و ســخت در 
تالش هستیم تا از مشتریان حمایت 
کنیم که آوردن منابع اضافی از جمله 

آنهاست«. 
نــه تــی.دی کاناداتراســت و نــه 
DoorDash توضیحی در مورد این 
که این کالهبرداری چگونه رخ داده 
ارائه نکردند، اما  تی.دی کاناداتراست 
گفت پاندمی و افزایش خرید آنالین 
طبیعتا در این زمینه موثر بوده است. 
ایــن اولین باری نیســت که تی.دی 
این نوع کالهبرداری  با  کاناداتراست 
 2۰۱۹ ســال  می شــود.  روبــه رو 
سی بی ســی نیوز گــزارش کرده بود 
که ده ها کاربــر کارت بدهی تی.دی 
اتهامات  با  کاناداتراســت گفتند که 
جعلی از Spotify ، ســرویس پخش 

موسیقی سرشان کاله رفته است. 
آن زمان بانک گفت تعداد »بســیار 
محدودی« از دارندگان کارت شامل 

iroonia.ca .این تقلب شدند

زن ایرانی-کانادایی
 به اتهام تزریق غیرمجاز بوتاکس

 به 6 ماه زندان محکوم شد

ایرونیــا- زنــی در ونکــوور بخاطر 
ســرپیچی از حکــم دادگاه مبنی بر 
توقف تزریق بوتاکس بدون مجوز ، به 

6 ماه زندان محکوم شد.
به گفتــه کالج پزشــکان و جراحان 
بریتیش کلمبیا، م. عزتی همچنین 
پس از دادرســی روز جمعه به جرم 
تحقیر دادگاه به ۱5۰۰۰ دالر جریمه 

محکوم شد. 
حکم دادگاه پس از آن صادر شد که 
بازرســان مخفی دانشگاه در مهمانی 
بوتاکس و فیلر که در خانه فردی در 
فوریه 2۰2۰ برگزار شده بود شرکت 
کردند و از تزریق بوتاکس به سه نفر 

توسط عزتی فیلم گرفتند.
دکتر هایدی اوتر در خبری گفت: این 
کالج اطمینان دارد که منافع عمومی 
با صدور حکم برای خانم عزتی تأمین 

می شود.
وی افــزود: »هر بیمــاری که داروی 
تجویز شــده اش را فــردی غیرمجاز 
تزریق می کند ، در معرض خطر است. 
هیچ تضمینی در مورد صالحیت فرد 
غیرپزشک وجود ندارد و معلوم نیست 
وسایل و محصوالت مورد استفاده نیز 

متعلق به سازنده مجاز باشند«. 
عزتــی همچنین بایــد 5۰۰۰ دالر 
جریمه اولیه و همچنین هزینه های 
ویژه دادگاه را پرداخت کند. دانشکده 
می گوید بخشــی از پول جریمه وی 
به افرادی کــه تزریق های غیرقانونی 

دریافت کرده اند برگردانده می شود. 
کالــج می گوید این ماجرا به ســال 
2۰۱۷ برمی گردد که مقامات خبری 
دریافــت کردنــد مبنی بــر این که 
فردی بدون مجوز و بیرون مطب، در 
مرکز شهر ونکوور به تزریق  آرایشی 

می پردازد.
حکم دادگاه به بازرسان کالج اجازه داد 
تا دفتر عزتی را بررســی و شواهد به 

دست آمده را ضبط کنند. در همین 
حال مانع از شــدند کــه وی خود را 
پزشــک بنامد یا اقداماتی را که باید 
توسط پزشک انجام شود، انجام دهد.

بــا وجود صــدور حکم علیــه وی، 
حســاب های عزتی در شــبکه های 
اجتماعی نشان دهنده این بود که وی 
هنوز هم مشغول تزریق به مشتریانش 

بود. 
این کالج تحقیقاتی را آغاز کرد و ادعا 
کرد عزتی 44 روند بوتاکس را بر ۳۸ 
نفر در یک دوره چهار ماهه انجام داده 
و 22۰۰۰ دالر درآمد کســب کرده 

است.
سال 2۰۱۸ عزتی به دلیل اینکه خود 
را »دکتر« می نامید و تبلیغات پزشکی 
انجام می داد، از ســوی دادگاه مجرم 
شناخته شــد، اما دانشکده نتوانست 
ثابت کند که او خودش آمپول می زد.

اما بعد از اینکه بازرســان توانستند 
از وی در حــال انجام چندین تزریق 
فیلمبرداری کنند و از افرادی که تا ماه 
مه سال 2۰2۰ به آنها تزریق شده بود، 
اظهارنامه گرفتند ، عزتی اعتراف کرد 
که دوباره این جرم را انجام داده است.

در بریتیش کلمبیا فقط پزشــکان، 
برخی از طبیبان ســنتی و پرستاران 
اجازه دارند تحت نظر پزشک تزریقات 

زیبایی انجام دهند.
عزتی در نوامبر 2۰۱6 لیسانس خود را 
از دانشگاه ویکتوریا و لیسانس پزشکی 
را از کالج سلطنتی جراحان در ایرلند 
دریافت کرد. وی به عنوان پزشک در 
ایرلند واجد شرایط است و ادعا کرده 
که پس از بازگشت به ونکوور در سال 
2۰۱۷ گام هایی برای کسب صالحیت 

از بریتیش کلمبیا برداشته بود.
وی قبــال گفته بود تصــور می کرد 
صالحیت ارائه خدمات آرایشــی در 

بریتیش کلمبیا را دارد.

پروژه چند شرکت بزرگ کانادایی
 برای غربالگری سریع کووید19

برخی از بزرگترین بانک ها، شــرکت های هواپیمایی و باشگاه های ورزشی 
کانادا تالش های خود را برای اجرای یک پروژه آزمایشی مشترک هماهنگ 
کرده اند که هدف از آن تست سریع کووید۱۹ به منظور فراهم کردن هر چه 

سریعتر شرایط بازگشایی کسب وکارها است.
به گــزارش هفته، به نقل از رادیــو کانادا، هدایت این پروژه آزمایشــی را 
Creative Destruction Lab وابســته به دانشــگاه تورنتو بر عهده دارد 
اما این آزمایشــگاه در انجام پروژه امیدوارکننده خود از مشارکت و کمک 
دوازده شرکت بزرگ از جمله شرکت هواپیمایی ایرکانادا و شرکت مخابراتی 
»راجرز« برخوردار است. این شرکت ها امیدوارند بتوانند در تشخیص ابتال به 
کووید۱۹ از تست های سریع آنتی ژنیک استفاده کنند که نتیجه آن ها در 

عرض ۱5 دقیقه مشخص می شود.
شــرکت های حاضر در این پروژه معتقدند که تست های سریع به محافل 
اقتصــادی و تجاری این امکان را خواهد داد تا از شــیوع ویروس کرونا در 
محیط های کاری خود جلوگیری کنند و به این ترتیب شــرایط را برای از 
سرگیری فعالیت های خود فراهم نمایند. آجای آگراوال موسس آزمایشگاه 
Creative Destruction Lab می گوید شــرکت های حاضر در این پروژه 
آزمایشــی از کارمندان خود می خواهند برای حضور در محل کار، هفته ای 
دو بار تست کووید۱۹ بدهند. وی افزود شرکت ایرکانادا و شرکت مخابراتی 
راجرز اولین شــرکت هایی بودند که به این پروژه ملحق شــدند و در ادامه 
 Maple Leaf Sports & برخی شرکت ها، گروه ها و باشگاه های دیگر مثل

Entertainment و Suncor Energy از آن ها تبعیت کردند.
به گفته آگراوال قرار اســت به زودی چند بانک و شرکت بزرگ دیگر مثل 
Shoppers Drug Mart Loblaw٬ Scotia Bank٬ و MDA نیــز ایــن 

آزمایشات را آغاز کنند.



۱۳13 Issue 1514 Friday February 5, 2021شماره ۱5۱4 جمعه  ۱7 بهمن ۱۳۹۹

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com با بیش از با بیش از 3030 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا

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

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

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

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

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

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

$369,000

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000

2659 Fromme Road, North Van

$999,000

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

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

2012 Fullerton Ave.,
North Vancouver

$426,000

$568,000

7180 Linden Avenue,
Burnaby

$1,878,000
972 Belvista Crs., North Van
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ایکس ال  کیســتون  لوله  خط 
 TransCanada شرکت  توسط 
قرار اســت ماسه های نفتی را از 
کانادا و نفت شــیل تولید شده 
در داکوتای شــمالی و مونتانا را 
نبراســکا  در  مراکز  از  یکی  به 
برای تحویل به پاالیشــگاه های 
آمریکا عرضه کند. این خط لوله 
از ۸7۵ مایــل لوله ۳6 اینچی با 
لوله تشکیل شده و از مرز کانادا 
و ایاالت متحده عبور می کند. طی 
یک دهه گذشته این پروژه با فراز 
و نشیب هایی مواجه بوده است. 
اگر چه دولت جاســتین ترودو 
باور است که توسعه این  بر این 
از  خوبی  بسیار  نمونه  لوله،  خط 
چگونگی ادغام اقتصاد انرژی در 
کانادا و ایاالت متحده و به نفع هر 
دو کشور است اما در جدیدترین 
اولین  در  بایدن  جو  دولت  خبر، 
روز کاری خود، دســتور توقف 
این پروژه را صادر کرد؛ تصمیمی 
از  بســیاری  واکنش های  با  که 
فعاالن  نفتی،  شرکت های  سوی 
زیســت محیطی و گروه هــای 
مختلف مردم دو کشــور مواجه 
شد. در این مجال به بررسی ابعاد 
انسانی  و  زیست محیطی  منفی 

این پروژه پرداخته می شود.

اقتصاد یا محیط زیست؟

در جهان امــروز کدام یک از اهمیت 
بیشتری برخوردار هستند؛ توجه به 
محیط زیست یا رشد اقتصادی؟ این 
سوالی است که سال های اخیر بارها 
مطرح شــده و کشــورهای مختلف 
بســته به سیاســت های کالن خود 
به آن پاســخ های متفاوت می دهند. 
شاید در نگاه اول، پاسخ به این سوال 
چندان آسان نباشد و توجه به یکی، 
مستلزم غفلت از دیگری به نظر برسد 
امــا درواقع چنین نیســت. در حال 
حاضر، توجه به حفظ محیط زیست 
و بهبود رشد اقتصادی پایدار، هر دو 
بخشی از اهداف توسعه پایدار سازمان 
ملل هستند که کشورهای عضو آن، 
از ســال 2۰۱5 تاکنون، آنها را جزو 
برنامه های اصلی خود قرار داده اند. آن 
چه اهمیت دارد چگونگی دستیابی به 
رشد اقتصادی پایدار است که نه تنها 
مســتمر باشــد، بلکه ضامن حفظ 
محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی 

برای آحاد بشر در سراسر دنیا باشد.

توجه به توسعه پایدار

توجه به مفهوم »توسعه پایدار« طی 
سه دهه گذشته از اهمیت ویژه ای نزد 
کارشناسان و سیاستگذاران برخوردار 
شده است. زمانی که در سپتامبر سال 
2۰۰۰ بیش از ۱۸۹۰ نفر از ســران 
دولــت های جهان، گرد هم آمدند تا 
اهداف هزاره ســوم را تصویب کنند، 
ورود به دنیایــی جدید با آرمان های 
متفــاوت، بیش از پیــش خودش را 
نشان داد. جهانی که در آن تنها رشد 
اقتصــادی مالک و معیار ســنجش 
بهبود رفاه اجتماعی نباشــد؛ جهانی 
که در آن برابری، حفظ محیط زیست، 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر و موارد 
مهم دیگری نیز در نظر گرفته شود. 
از این رو، امروزه رشد اقتصادی تنها 
توسعه یافتگی  سطح  سنجش  معیار 
کشــورها تلقی نمی شــود و یکی از 
فاکتورهای مهم در نیل به »توســعه 
پایدار« کاهش آثار زیســت محیطی 

پروژه های اقتصادی و عمرانی است.
کانــادا به عنوان یکی از کشــورهای 
تولیدکننده نفــت جهان باید به این 

موضوع توجه ویژه داشــته باشــد؛ 
چــرا کــه اســتخراجنفت و گاز از 
جملــه فعالیت هایی اســت که آثار 
زیســت محیطی بســیار عمیــق و 
جبران ناپذیــری در پــی دارد. طی 
چند ســال اخیــر پروژه خــط لوله 
کیستون ایکس ال که از حمایت دولت 
برخوردار  ترودو  جاستین  راستگرای 
بود محل مناقشــه بیــن طرفداران 
محیط زیست و حامیان رشد اقتصادی 
و اشتغال بیشتر قرار گرفته بود. با روی 
کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و لغو 
این پروژه، مجددا این مناقشات رنگ 

و بوی سیاسی به خود گرفته است.

خط لوله پیشــنهادی کیســتون 
ایکس ال

شرکت خط لوله کانادایی ترنس کانادا 
از ســال 2۰۱2   )TransCanada(
پروژه احداث خط لوله ای را پیشنهاد 

داده اســت که می تواند روزانه حدود 
۹۰۰ هزار بشکه نفت ماسه ای کانادا 
را بــه ســواحل خلیــج مکزیک در 
ایاالت متحده برســاند. این خط لوله، 
 ) )Keystone XLکیستون ایکس ال
نام دارد که از همان زمان مخالفت های 
بســیاری از فعاالن زیست محیطی را 

برانگیخت.
ماسه های نفتی یا شــن های قیری 
)Tar Sands( آلبرتا در منطقه ای از 
جنگل بورئال )Boreal( وجود دارند 
که برای استخراج این محصول، باید 
پس از اســتخراج، ذوب شود تا شن 
و ماسه از نفت جدا شود. این فرآیند 
ســبب از بین بردن جنــگل بورئال، 
تخریب النه های پرندگان مهاجر و از 
بین رفتن بسیاری از گونه های دیگر 
جانوری و گیاهی می شــود. در خط 
لوله پیشنهادی، عملیات استخراج با 
استفاده از مقدار زیادی آب )و استفاده 
از سفره های آب زیرزمینی( از رودخانه 

آتاباسکا )Athabasca River( انجام 
می گیرد. این آب توسط گاز طبیعی 
گرم می شــود تا قیر )نفت سنگین( 
از شن جدا شود. همچنین زباله های 
ســمی ناشــی از عملیات استخراج 
در ســدهای بزرگ ساخته شده )به 
اصطالح حوضچه های باطله( که 65 
مایل مربع مســاحت دارند، ذخیره 
می شــوند که خود ایــن زباله ها بر 
آالیندگی منطقه آثار جبران ناپذیری 

دارند.

افزایش گازهای گلخانه ای

بر اســاس گزارش »شــورای دفاع از 
منابع طبیعــی«، این پــروژه باعث 
افزایــش ۳6 درصــدی تولید نفت 
ماســه ای و افزایش تولیــد گازهای 
گلخانــه ای بــه میــزان تقریبی 22 
میلیون تُن در سال می شود. همچنین 
در ســال 2۰۱5 ، »آژانس حفاظت 

مساله این است: 
جاِن انسان یا کاِر انسان؟

از محیط زیســت ایاالت متحده« در 
گزارشــی اظهار داشت که طی یک 
دوره 5۰ ساله، این خط لوله منجر به 
انتشار حدود ۱.۳ میلیارد تن گازهای 
گلخانه ای بیشتر از یک خط لوله نفت 

معمولی می شود.

خطر نشت خط لوله

این خط لوله، شن و ماسه های نفتی 
را با عبــور از رودخانه ها و زمین های 
کشاورزی در آمریکا به پاالیشگاه های 
این کشور منتقل می کند. نشت نفت 
ســنگین از این خطوط لوله از جمله 
اتفاقات رایج طی ســال های گذشته 
بوده اســت. بر اســاس این گزارش، 
بین ســال های 2۰۰۰ تا 2۰۰۹، دو 
هزار و ۷۹4 حادثــه در این خطوط 
رخ داد و ۱6۱ نفــر در ایاالت متحده 
کشته شــدند. تنها در سال 2۰۱۰، 
یــک میلیون بشــکه از خــط لوله 
اینبریــج )Enbridge( بــه روخانه 
 Michigan’s( کاالمازو در میشیگان
ریخت. 2۷5   )Kalamazoo River
هزار گالن در حومه شــیکاگو و ۱26 
هزار گالــن در داکوتای شــمالی در 
عرض چند ماه از شــروع کار نشت 
کردند. بخش زیادی از این نشــتی ها 
در مناطقــی اتفاق افتاده اســت که 
آب آشامیدنی میلیون ها آمریکایی و 
بخش زیادی از آب های کشاورزی را 

تامین می کنند.

شیوع انواع بیماری های پرخطر

بر اساس تحقیقات متعدد، آالینده های 
حاصل از نشت نفت ماسه ای به طیف 
گسترده ای از مشکالت سالمتی انسان 
)شــامل بیماری های قلبی و ریوی، 
آسم و انواع سرطان( منجر می شود. 
شن های نفتی نســبت به نفت خام 
معمولی حاوی گوگــرد، نیتروژن و 
فلزات بیشتری است )از جمله سرب 
، نیکل ، جیوه و آرســنیک( و انتشار 
آن در هوا با توجه به عناصری مانند 
دی اکســیدگوگرد و اکسیدنیتروژن 
سبب باران های اسیدی می شوند که 
خود بر آلودگی محیط و مزارع اثرگذار 

است.

راه حل چیست؟

هم اکنــون ایاالت متحده مســئول 
۳۰ درصــد از آلودگی هــای منجر 
به گرمایش زمین اســت که تقریباً 
تمام این انتشار از طریق احتراق رخ 
می دهد. تحلیل های »شورای دفاع از 
منابع طبیعی« نشــان می دهد که تا 

سال 2۰5۰، سوخت های فسیلی به 
دلیل ارزان بــودن همچنان در صدر 
مصرف انــرژی خواهند بود. علی رغم 
این اســتدالل که توســعه این خط 
لوله، امنیت انرژی را افزایش می دهد، 
باید گفت این خط لوله وابستگی به 
منابع سوخت های فسیلی را افزایش 
می دهد. بزرگ ترین اقتصاد جهان باید 
بتواند با برنامه ریزی و کاهش مصرف 
نفت، افزایش استانداردهای بهره وری 
ســوخت، اســتفاده از اتومبیل های 
انرژی هــای  توســعه  هیبریــدی، 
تجدیدپذیــر امنیت انــرژی خود را 

تضمین کند.
واکنش های متفاوت بومیان کانادا

»دیل سوامپی« رئیس ائتالف سران 
ائتالف ملــی از مخالفان توقف پروژه 
خط لوله است و باور دارد لغو خط لوله 
توسط جو بایدن یک عقبگرد بزرگ 
برای مردم بومی کانادا اســت و این 
تصمیم به معنای مشاغل کمتری در 
کوتاه مدت برای افراد بومی در ساخت 
خط لوله و تهیه کاال و خدمات برای 
آن اســت و مانع ســرمایه گذاری در 
رشد تولید می شود. در آلبرتا بسیاری 
از بومیان کامــالً با تمام فعالیت های 
صنعت نفت و گاز محصور شده اند و 
هر تغییری می تواند بر زندگی افراد در 

این منطقه اثرگذار باشد.

این در حالی است که مخالفت گروه 
دیگری از بومیان از سه سال گذشته 
که دولت ترودو تصمیم دونالد ترامپ، 
در ماه مــارس بــرای تصویب خط 
لوله را جشــن گرفت، ادامــه دارد. 
به عنوان نمونه، شــورای کانادایی ها 
 )The Council of Canadians(
همبستگی خود را با بیانیه مخالفت با 
گسترش شن های نفتی و ساخت خط 
لوله Keystone-XL ابراز کرد. قبل از 
این نیز، رهبران بومی ایاالت متحده و 
کانادا در ۱۷ ماه     می  2۰۱۸ در کلگری 
گرد هم آمدند تا بیانیه مخالفت با خط 
لوله پیشــنهادی کیستون ایکس ال 
را امضــا کنند. رهبــران می گویند 
ائتــالف آنها نمایندگی هــزاران نفر 
از مــردم ملــل اول در مخالفــت با 
پــروژه TransCanada اســت که 
می خواســتند برای ابــراز نگرانی در 

زادگاه شرکت باشند.

جمع بندی و نتیجه گیری

اگر چه راه اندازی خط لوله کیستون 
ایکس ال می تواند شغل های بسیاری 
را در کانــادا و آمریــکا ایجاد کند اما 
آلودگی های ناشی از عملیات استخراج 
قابل چشم پوشی نیست. قبل از دستور 
جو بایدن نیز مدافعان زیست محیطی 
در دو ســوی مرز در تالش بودند تا 
بتوانند با روش های قانونی از پیشرفت 
این پــروژه جلوگیری کنند. به گفته 
مخالفان، عالوه بر آســیب هایی که 
در اثر افزایش استخراج نفت ماسه ای 
)Sand Oil( در کانادا ایجاد می شود، 
نشتی های احتمالی خط لوله، منابع آب 
آشامیدنی و شیرین در کانادا را تهدید 
می کند. اجرای این پــروژه اکنون با 
موانع جدی روبه رو شده است. ائتالفی 
از گروه های حامی محیط زیست قبل 
از دســتور بایدن، مجوز فدرال را در 
دادگاه به چالش کشــیدند و گفتند 
که مطالعات زیست محیطی بیشتری 
برای اجرای این پروژه الزم است. باید 
منتظــر ماند و دید آیــا دولت ترودو 
می تواند رییس جمهور بایدن را برای 
ادامه مجدد این خط لوله قانع کند؟ 
موضوعی که با توجه به گرایش های 
دولت جدید آمریکا دور از ذهن به نظر 

می رسد.

»کی ستون ایکس ال« و اثر پروانه ای
آغاز کرونا را به یاد دارید؟ شهر ووهان 
چین و بازار ماهی فروشان؟ تا یک سال 
قبل، چند نفر از وجود این بازار بی نام  
و  نشان خبر داشتند؟ و حاال آیا کسی 
هست که در دورترین نقاط جهان، نام 
این شهر و ویروس مخوفی که از آن 
ظهور کرد را نشنیده باشد؟ ویروسی 
که تنها چند گــرم از آن، تمام روال 
روزمره ی جهان را دســتخوش یک 
تغییر بی ســابقه در قرن بیست و یکم 

کرده است.
اگــر چه هنــوز عــده ای از انتخاب 
سیاستگذاران بین اقتصاد و طبیعت 
ســخن می گویند اما به نظر می رسد 
ما مدت هاســت از این انتخاب عبور 
کرده ایــم و نگاه بــه طبیعت از یک 
جریان »کشوری و مرزبندی  شده« به 
یک فرآیند »همکاری جهانی« تبدیل 
شده اســت. بپذیریم یا نپذیریم، ما 
همه در یک کشتی زندگی می کنیم 
و هر کجای این کشتی آسیب ببیند، 
همگی غرق خواهیم شــد. درگیری 
در نوار غزه یا یمن با آتش ســوزی در 
جنگل های آمازون و آب شدن یخ های 
قطبی و وقوع سونامی در اقیانوس هند 
بی ارتباط نیست؛ چنان چه کشیدن 
دیــوار در مرز آمریــکا و مکزیک یا 
کشتار بی گناهان در پاریس و نیس…
شــاید بهتر اســت به جای نوشتن، 
شــما را دعوت کنم اگر فیلم »بابل« 
»الخاندرو  کارگردانــی  به   )Babel(

گونســالس اینیاریتــو« را ندیده اید، 
ببینیــد. خالصه ی داســتان چنین 
است: »آمریکا اسلحه تولید می کند، 
یک ژاپنــی آن را خریداری می کند، 
یک عرب مراکشــی اسلحه را هدیه 
می گیرد و یک امریکایی با اســلحه 
مورد اصابــت قرار می گیــرد.« این 
داســتان »اثر پروانه ای« را به خوبی 
نشان می دهد؛ یک رفتار کوچک در 
هــزاران کیلومتر دورتر تاثیرش را در 
جای دیگر جهان می گــذارد. حتی 
نحوه ی تکان خوردن یک بال پروانه 
چگونه می تواند موجب به وجود آمدن 
طوفان تورنادویی عظیمی شــود که 

نیمی از جهان را درمی نوردد.
ما به راه حل های عملی و همکاری های 
مشترک برای بهبود حفظ زیست بوم 
خــود نیــاز داریــم؛ اگر بــه عنوان 
کنشــگران اجتماعی در هر کجای 
این کره ی خاکی نســبت به آینده ی 
این ســیاره بی تفاوت نباشــیم. اگر 
بتوانیم سیاســتمداران را قانع کنیم 
که سرمایه گذاری در انرژی های پاک 
تنهــا راه نجات همزمــان اقتصاد و 
طبیعت است. اگر سهامداران بزرگ 
شرکت های اسلحه ســازی را به فکر 
راه بهتری برای کسب درآمد بیندازیم 
تــا به بهانــه ی مبارزه با تروریســم 
و صــادرات دموکراســی نمایشــی، 
جنگ های بیشــتری به راه نیندازند. 
اگر سران غول های نفتی دنیا را قانع 

کنیم دست از حفر چاه ها در جنگل ها 
و اماکن طبیعــی بردارند. و مهم تر از 
همه این که به کودکان بیاموزیم که 
جهان با مدارا، صلح و محیط زیســت 
پاکیزه تر جــای امن تر و بهتری برای 

زندگی آحاد بشر خواهد بود.
گرتا تونبرگ نوجوان ســوئدی فعال 
و کنشــگر محیط زیست سال هاست 
جنبشــی را برای توجــه جهانی به 
تغییرات اقلیمی راه انداخته اســت. 
او در 2۳ ســپتامبر 2۰۱۹، رهبران 
جهــان را متهم کرد که با بی توجهی 
خود در قبال تغییرات اقلیمی، رویاها 
و کودکی او را دزدیده اند. او خطاب به 
رهبران سیاسی جهان گفت: »این ها 
همه اشــتباه است. من نباید این باال 
باشم. من باید در آن سوی اقیانوس در 
مدرسه ام باشم؛ ولی شما اینجا سراغ 
ما جوانان را برای امید می گیرید؟ چه 
طور جرأت می کنید؟ شماها رؤیاها و 
کودکی من را با حرف های پوچ خود 
دزدیده ایــد. تازه من از خوش اقبال ها 
هســتم. مردم دارند زجر می کشند. 
مردم دارند می میرند. اکوسیســتم ها 
به طور کلی دارند فرو می پاشــند. ما 
در آغاز یک انقراض بزرگ هســتیم. 
با این حال شــما فقط درباره ی پول 
و افسانه های رشد اقتصادی بی نهایت 
بحث می کنیــد؟ چه طــور جرأت 

می کنید؟«
فرنگیس شکیبا )هفته( فرنگیس شکیبا )هفته(
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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

اقتصاد و مشاغل،
 دغدغه های موافقان 

خط لوله کیستون ایکس ال
هفته- انتظار می رفت با تکمیل پروژه 
خط لوله کیستون ایکس ال به طول 
۱۹4۷ کیلومتــر، روزانه تا ۸۳۰ هزار 
بشــکه نفت خام را به خلیج مکزیک 
منتقل کند. بسیاری از سیاستمداران 
آلبرتا و اتاوا همچنان امیدوار هستند 
کــه بتوانند بــا ارائه اســتدالل های 
قانع کننــده، دولــت بایــدن را بــه 
چشم پوشــی از تصمیمی که درباره 
کیستون ایکس ال اتخاذ کرده است، 
متقاعد کنند. در این مجال، استدالل 
موافقان توسعه این خط لوله به صورت 

مختصر عنوان شده است.

کاهش اشتغال در آلبرتا

سرمایی استخوان سوز بر خیابان های 
خالی هاردیستی حکفرما شده است. 
هاردیســتی به چنین شرایط جوی 
عادت دارد و علت اصلی خالی بودن 
خیابان ها، سرمای شدید نیست، بلکه 
افزایــش نگرانی ها از توقف توســعه 
فعالیت های نفتی به ویژه توقف پروژه 
کیســتون ایکس ال از اواسط ژانویه 
است. هر ســاله از ماه مارس نزدیک 
بــه 6۰۰ کارگر از نقــاط مختلف به 
این شــهر می آمدند و جمعیت شهر 
و جنب و جــوش آن را چنــد برابــر 
می کردنــد اما امســال دیگر چنین 

اتفاقی نخواهد افتاد.
پروژه خط لوله انتقال نفت کیستون 
ایکــس ال )Keystone XL( بــرای 
توسعه سریع و آبادانی هر چه بیشتر 
روســتاهای اســتان آلبرتا امیدهای 
زیادی ایجــاد کرده بود اما لغو مجوز 
اجرای این پروژه توسط جو بایدن در 
اولین روز ریاست جمهوری اش همه 
این امیدها را بر باد داد. مقامات محلی 

آلبرتا می گویند این پروژه می توانست 
هزار شغل جدید در منطقه هاردیستی 
کیلومتــری   2۰۰ در   )Hardisty(
جنوب غربی ادمونتــون ایجاد کند. 
درواقــع امضای حکم مــرگ پروژه 
کیســتون ایکس ال توسط جو بایدن 
به معنای از دست رفتن صدها شغل 
و هزاران دالر درآمد برای روســتاها 
و مناطقــی از اســتان آلبرتا )مثل 
هاردیستی( است که قرار بود این خط 

لوله از آنجا عبور کند.

کند شدن روند توسعه

شهر هاردیســتی که نقطه آغاز خط 
لوله انتقال نفت کیستون ایکس ال در 
استان آلبرتا محسوب     می شود، از ده 
سال پیش با ابهامات و فراز و نشیب 
های مرتبط با ایــن پروژه کنار آمده 
 )Sandy Otto( است. ســاندی اوتو
مدیر امور شهری هاردیستی می گوید: 
»در این مدت زیرساخت های متعددی 
برای تامین نیازهای کارگرانی که در 
این پروژه مشــغول کار بودند، ایجاد 
شد. این بار مسئوالن هاردیستی دو 
برابر شدن جمعیت منطقه را طی یک 
دهه آینــده پیش بینی کرده بودند و 
برای همین منظور یک زمین وسیع را 
برای توسعه تجاری و صنعتی در نظر 
گرفته بودند.« به گفته خانم اوتو، همه 
طرح ها و برنامه هایی که شــهرداری 
هاردیســتی در ایــن زمینه مد نظر 
قرار داده بود، با لغو مجوز کیســتون 
ایکــس ال به حال تعلیق درآمد و اگر 
این پروژه برای همیشه کنار گذاشته 
شــود، روند توســعه منطقه کامال از 

سرعت خواهد افتاد.

کاهش گردش مالی

آقای ارنی زیگلر )Ernie Ziegler( از 
همین حاال آثار توقف پروژه کیستون 
ایکس ال را لمس کرده اســت. او که 
مالک یک فروشــگاه مشروب فروشی 
است می گوید: »از زمانی که کیستون 
ایکس ال متوقف شــد، بیــن 25 تا 
۳۰ درصــد گردش مالــی مغازه اش 
کاهش یافته است. با این حال زیگلر 
از جیســون کنی، وزیــر اول آلبرتا 
ناراحت نیســت و معتقد است که در 
هاردیســتی حتی یک نفر هم بابت 

اتفاقی که افتاده، از او دلخور نیست.
زیگر معتقد است که مقصر اصلی در 
این قضیه دولت فدرال کانادا و دولت 
آمریکا هســتند. او هم درست مثل 
جیســون کنی خواستار آن است که 
اتاوا در اقدامــی متقابل، تحریم های 
اقتصادی بر ضــد آمریکا وضع کند. 
زیگلــر می گوید: »خیلی هــا تصور 
می کنند که تحریم کارســاز نیست 
اما کانادا در گذشته در قضیه مالیات 

بر آلومینیوم این کار را کرد و جواب 
گرفت.«

خطر توقف کسب و کارهای موجود

 Doug( با این حــال دوگ ایروینگ
Irving( شــهردار هاردیستی، معتقد 
اســت که آلبرتا و کانادا باید موضع 
مالیم تری را در قبال همسایه جنوبی 
اتخاذ کنند و بکوشــند مشکل را از 
طریــق مذاکره حــل و فصل کنند. 
روستای کانسرت )Consort( واقع در 
۳5۰ کیلومتری شمال شرقی کلگری 
خود را آماده می کرد تا از امتیازات و 
عواید اقتصادی حاصل از ساخت خط 
لوله انتقال نفت »شــرکت تی.سی.
بهره مند   )TC Énergie( انرجــی« 
شود اما در اولین روز کاری جو بایدن 
در کاخ سفید همه چیز دگرگون شد.

قرار بود بهار آینــده اردوگاهی برای 
حــدود 2۰۰ تــا 4۰۰ کارگر در این 
شــهرک ۷۰۰ نفــری ایجاد شــود. 

شــهردار کانســرت می گوید: »این 
اتفاق می توانست امتیازات اقتصادی 
چشــمگیری برای کســب وکارهای 
کوچک منطقه داشته باشد؛ چرا که 
شرکت مسئول اجرای پروژه کیستون 
ایکس ال معموال در زیرســاخت های 
شهری ســرمایه گذاری می کند و به 
سازمان ها و موسســات غیرانتفاعی 
محلی نیز کمک می کند.« او حتی از 
این بیــم دارد که با توقف این پروژه، 
بقای برخی از کسب وکارهای موجود 
در منطقه نیز به خطر بیفتد؛ چرا که 
تقریبا نیمی از جمعیت کانسرت در 
صنعت نفت مشــغول کار هستند و 
اگر نتوانیــم ظرفیت صادرات خود را 
افزایش دهیم، امکان توســعه و رشد 

اقتصادی نیز نخواهیم داشت.

کاهش درآمد شهرداری ها

یک صد کیلومتر پایین تر از شــهرک 
کانسرت به ســمت جنوب، شهرک 
اویــن )Oyen( از حدود یک ســال 

پیش از مواهــب اقتصادی خط لوله 
کیستون ایکس ال بهره مند شده است. 
داگ جونز )Doug Jones( شهردار 
»عملیات  می گویــد:  این شــهرک 
عمرانی این پــروژه هر ماهه به طور 
متوســط بین ســه تا چهار میلیون 
دالر برای کسب و کارها و شهرداری 
منطقه عواید داشته است.« به گفته 
داگ جونــز، انتظار می رفت که رونق 
اقتصادی ناشــی از این پــروژه کم و 
بیش دو سال دیگر ادامه داشته باشد 
اما حکمی که جو بایدن برای متوقف 
کردن این پروژه امضا کرد، آب سردی 
بود بر روی همه آنهایی که به آینده 

این پروژه امیدوار بودند.

گسترش فقر در بین بومیان کانادا

موافقــان پروژه خط لوله کیســتون 
ایکس ال معتقدند لغو این پروژه حتی 
بــرای بومیان کانادا نیــز پیامدهایی 
منفی به همراه خواهد داشــت. دیل 
ســوامپی )Dale Swampy( رئیس 
»ائتــالف ملی روســای قبایل بومی 
ارتقای  کانادا« )سازمان کانادایی که 
توســعه نفتــی و گازی را راهکاری 
مناسب برای مبارزه با فقر در جوامع 
روســتایی و بومی کانــادا می داند(، 
معتقد اســت که لغو پروژه کیستون 
ایکس ال توســط جو بایــدن برای 
بومیان کانادایی نیز یک ناکامی است.

»برچیده شدن  ســوامپی می گوید: 
پروژه کیستون ایکس ال به معنای از 
دســت رفتن امیدهایی است که این 
پروژه برای ایجاد مشــاغل جدید در 
کوتاه مدت بــرای بومیان کانادا ایجاد 
کرده بود. از این رو، تصمیم جو بایدن 
لطمه ای جدی به بومیانی وارد می کند 
که در حال حاضر با تی. ســی انرجی 
کار می کننــد. حکم بایدن به معنای 
بیکار شــدن بومیان زیادی است که 
در حال حاضر در زمینه بهره برداری و 
توسعه شن های قیردار در غرب کانادا 

مشغول کار هستند.
ائتالف ملی روسای قبایل بومی کانادا 

لطفا ورق بزنید
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان
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تدریس خصوصی زبان و موزیک
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که در ســال 2۰۱۷ تاسیس شده و 
ســوامپی اداره آن را بــر عهده دارد، 
شامل هشــتاد تن از روسای جوامع 

اولیه کانادا در سرتاسر کشور است.
ســوامپی تاکید کرد: »جوامع اولیه 
در اســتان آلبرتا با صنعت نفت وگاز 
ارتباط تنگاتنگی دارنــد. آثار منفی 
لغو این پروژه بر روی کســب و کار و 
زندگی بومیان فراتر از سرمایه گذاری 
مستقیمی است که در چارچوب این 

پروژه صورت     می گیرد.«
 )Judy Desjarlais( ژودی دژارلــه
از اعضای شورای مشورتی »سازمان 
شبکه منابع بومی« که به بومیان برای 
پیدا کردن کار در عرصه بهره برداری 
از منابــع طبیعی کمــک می کند، 
معتقد اســت که تصمیم جو بایدن 
حقیقتا »ضربه ای سنگین به کانادا و 
بومیان کانادایی« است. قراردادهایی 
که جوامع اولیــه در ارتباط با پروژه 
کیستون ایکس ال امضا کرده بودند، 
شرایط کسب و کار و معیشت آنها را 

بهتر کرده بود.

اختالف نظر بین سران بومیان

لغو مجوز کیستون ایکس ال همچنین 
بــه معنای آن اســت که شــرکت 
Natural Law Energy )که نماینده 
پنج قوم اولیه مستقر در استان آلبرتا 
و ساسکاچوان است(، بر خالف آن چه 
تی.سی انرجی در ماه نوامبر اعالم کرده 
بود، دیگر نخواهد توانست یک میلیارد 
دالر در این پروژه سرمایه گذاری کند.

 Brian( با ایــن حال بریان مانتیــن
 Natural کل  مدیــر   )Mountain
Law Energy تاکید کرد که روابط و 
همکاری با تی.سی انرجی ادامه خواهد 
یافــت. مانتین تصریح کــرد: »تی.

سی انرجی یک شرکت ریشه دار است 
که از سال ۱۹5۰ فعالیت     می کند اما 
مهم تر از آن این است که جوامع اولیه 
کانادا از زمان های بسیار قدیم در این 
ســرزمین بوده اند. لغو این پروژه اگر 
چه خبر خوبی نیست اما فقط یکی از 
مراحل توسعه اقتصادی جوامع اولیه 

محسوب می شود.
بــا ایــن حــال اســتیوارت فیلیپ 
)Stewart Phillip( رئیس »اتحادیه 
روسای بومی بریتیش کلمبیا« از خبر 
لغو پروژه کیســتون ایکس ال توسط 
جو بایدن به گرمی استقبال و تاکید 
کــرد: »خطر تغییــرات آب و هوایی 
در جهــان از اهمیتی فوری و حیاتی 
برخوردار اســت و این یکی از دالیلی 
اســت که موجب به قدرت رسیدن 
جو بایدن شد. من اطمینان دارم که 
طومار صنعت نفت پیچیده شده است 
و فکر می کنــم بومیانی که در پروژه 
تولید یا انتقال نفــت کار     می کنند، 
باید خود را بــرای آینده آماده کنند 
و در بخش انرژی های تجدیدپذیر به 
دنبال کار باشند. مشاغل بخش نفت 

و گاز موقتــی هســتند. این که فکر 
کنیم خطــوط لوله انتقال نفت و گاز 
می تواند تضمین کننده رونق اقتصادی 
برای یک منطقه خاص باشد، توهمی 

بیش نیست.«
 Petro طبق گزارشــی که شــرکت
LMI ماه دسامبر گذشته منتشر کرد، 
در سال 2۰۱۹ نزدیک به ۱۳ هزار و 
۸۰۰ تــن از بومیان کانادایی به طور 
مســتقیم در بخش نفت و گاز کانادا 
مشغول کار بودند. در واقع طبق این 
گزارش، بومیان هفت درصد مشاغل 

این صنعت را اشغال کرده اند.

کاهش صادرات سوخت های فسیلی

اســکات مو )Scott Moe( وزیر اول 
استان ساسکاچوان، در بیانیه ای ضمن 
ابراز تاســف از اقدام جو بایدن در لغو 
مجوز پروژه کیستون ایکس ال تاکید 
کرد قرار بود این پروژه اولویت مطلق 
در روابــط اقتصادی کانــادا و آمریکا 
باشد و انتظار می رفت که تحقق آن 
به تقویت روابط دو کشور کمک کند. 
او ادامه داد: »پروژه کیستون ایکس ال 
کــه از حمایت قابل توجــه جوامع 
بومی کانادا نیز برخوردار است، برای 
امنیت انرژی منطقه آمریکای شمالی 
اهمیتی اساسی دارد و می تواند تاثیر 
به سزایی در اشتغال زایی در آمریکا و 

کانادا داشته باشد.«
اســکات مو معتقد اســت که دوره 
می تواند  بایدن  جو  ریاست جمهوری 
به تضعیف مبادالت تجــاری کانادا 
و آمریکا و به ویــژه کاهش صادرات 
منابع فســیلی کانادا به آمریکا منجر 
شــود. هر چند دونالــد ترامپ نیز با 
اعمال تعرفه های ســنگین بر فوالد 
و آلومینیوم کانادا، شــرایط تجاری 

سختی برای اتاوا ایجاد کرده بود.
اسکات مو از جاستین ترودو نخست 
وزیر کانادا خواسته است با استفاده از 
روابط صمیمــی خود با جو بایدن به 
دولت آمریکا فشار آورد تا از تصمیمی 
که درباره کیســتون ایکس ال گرفته 
است، چشم پوشی کند. این در حالی 
است که مقامات ساسکاچوان نیز به 
رایزنی های خود در واشــنگتن ادامه 
می دهند تا کاخ سفید را به تجدیدنظر 
درباره توقف این پروژه متقاعد کنند. 
حتی احزاب مخالف ساسکاچوان نیز 

موضعی مشابه در این زمینه دارند.

نقشی تعیین کننده در رشد اقتصادی 
آلبرتا

در حالی که جیســون کنی وزیر اول 
ساســکاچوان درباره تاثیر منفی لغو 
پروژه کیســتون ایکــس ال بر روابط 
کانادا و آمریکا هشدار داده است، آلیانا 
یانگ )Aleana Young( سخنگوی 
حزب نیودموکرات ساســکاچوان در 
امور انرژی ضمن ابراز تاســف عمیق 

از تصمیــم دولت آمریکا در خصوص 
کیســتون ایکس ال یادآوری کرد که 
زندگی شــمار زیادی از خانواده های 
ساسکاچوانی به مشاغل بخش نفت 

وابسته است.
ایــن مســئول حــزب نیودموکرات 
همچنین افزود: »متاســفانه در این 
شــرایط به نظر می رسد که وزیر اول 
ساسکاچوان نیز به جای تالش برای 
متحد کردن احزاب و گروه ها در دفاع 
از پروژه کیســتون ایکس ال به دنبال 
انتقاد و تفرقه افکنی است و فقط دولت 
فدرال را در این زمینه مقصر می داند.«
یانگ ادامــه داد: »پروژه کیســتون 
نقشــی  می توانســت  ایکــس ال 
تعیین کننده در رشد اقتصادی استان 
داشته باشــد اما با تعلیق آن، استان 
بایــد در دیگر بخش هــای انرژی از 
جملــه انرژی های پــاک، برای تنوع 
بخشیدن به اقتصاد خود تالش کند و 
برای پاکسازی چاه های نفت غیرفعال 

و رهاشده، وارد عمل شود.

موضع دولت فدرال

دولــت فــدرال تاکید کرده اســت 
که برای دفــاع از پروژه کیســتون 
ایکــس ال و احیای دوباره آن، از همه 
ابــزار و امکاناتی کــه در اختیار دارد 
استفاده خواهد کرد. سیموس اورگان 
منابع  وزیر   )Seamus O’Regan(
طبیعی کانادا در بیانیه ای تاکید کرد 
حمایت دولت فدرال از کیســتیون 
ایکس ال بر هیچ کس پوشیده نیست. 
تولید نفت در کانــادا در چهارچوب 
سیاســت ها و تدابیر زیست محیطی 
و آب و هوایــی ســختگیرانه صورت 
می گیرد و پروژه کیستون ایکس ال نه 
تنها می توانست به تقویت روابط کانادا 
و آمریکا در زمینه انرژی منجر شود، 
بلکه حتی می توانست موجب ایجاد 
مشاغل متعدد در دو سوی مرز شود.

 )Kirsten Hillman( کرستین هیلمن
سفیر آمریکا در کانادا نیز با تاکید بر 
اهمیت پروژه کیستون ایکس ال که 
می توانست امکان انتقال نفت بیشتر 
از پاالیشگاه های هاردیستی در آلبرتا 
به پاالیشگاه ها در ایالت تگزاس آمریکا 
را فراهم کند، طی سالها دچار تغییر 
و تحوالت زیادی شــده اســت. در 
حالی که جو بایدن اصلی ترین علت 
لغو مجوز پروژه کیســتون ایکس ال 
دولت  زیست محیطی  دغدغه های  را 
آمریکا دانسته است، کرستین هیلمن 
تاکید کرد: »میزان انتشــار گازهای 
گلخانه ای ناشــی از تولید یک بشکه 
نفت از شن های قیردار از سال 2۰۰۰ 
تاکنون ۳۱ درصد کاهش یافته است. 
ضمن این که در آینده نیز می توان با 
ابتکارها و تدابیر جدید، انتشار گازهای 
گلخانــه ای در این پروژه را از این هم 

کمتر کرد.«

افزایش ثروت میلیاردرهای کانادا
 در طول همه گیری کرونا

ثــروت  افزایــش  میــرور-  پــرژن 
میلیاردرهای کانادا پس از آغاز همه 
گیری بیمــاری کووید-۱۹ در حالی 
اتفاق افتاده است که در همین دوره، 
نزدیک به 2۰ درصد از شــغل های 
کم درآمــد کانادا به طور کلی از بین 

رفته اند.
در تحقیــق جدیــدی که توســط 
موؤسســه ضد فقر آکســفام کانادا 
صــورت گرفته، پس از شــروع همه 
گیری کرونا این کشــور با بزرگترین 
میزان نابرابری اقتصادی در تاریخ خود 
روبرو شده به طوری که میزان ثروت 
افراد ثروتمند چندین برابر شــده در 
حالیکه صدها هزار نفر شغل خود را از 
دست داده و مشخص نیست که چه 
زمانی بتوانند به سر کار خود بازگردند.
موؤسسه آکســفام کانادا در تحقیق 
خود به این نتیجه رســیده است که 
ثروت 44 نفر از میلیاردرهای کانادا از 
ماه مــارس 2۰2۰ به بعد در مجموع 
حدود 6۳،5 میلیارد دالر افزایش یافته 

است. 
بر اساس نتایج این تحقیق، در سطح 
جهانی، ابر ثروتمندان نه تنها از بروز 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ آسیب 
مالی ندیده اند، بلکه ثروتشان چندین 
برابر شده در صورتی که برای بازگشت 
فقرا به وضعیت خود قبل از شــروع 
همه گیری کرونا چند دهه وقت نیاز 

است.
افــرادی از مــردم کانــادا کــه در 
رده های پایین اقتصــادی قرار دارند 
با چالش های بسیار بزرگ اقتصادی 
روبرو هستند. میزان اشتغال در کانادا 
از زمان شروع همه گیری نزدیک به 
6۳6 هزار شــغل کاهش داشته و بر 
اساس اطالعات اداره آمار کانادا 4۸۸ 
هزار نفر نیز کمتر از نصف ســاعات 

کاری پیشین خود کار می کنند.
کارزارهای  دایانا ساروســی، مدیــر 

موؤسســه آکســفام کانادا می گوید: 
“زنان و گروه هــای قومی و نژادی به 
حاشیه رانده شده بار اصلی این بحران 
را تحمل می کنند. به احتمال زیاد این 
گروه ها به سوی فقر رانده می شوند، 
گرســنه می مانند یا از مراقبت های 
بهداشتی محروم می شوند و همچنان 
در مشاغل خط مقدم کار می کنند که 
میزان تماس آنها با ویروس را افزایش 

می دهد.“
آکسفام خواســتار آن است که تمام 
کشــورهای جهان مالیات اضطراری 
یک درصد “ســود اضافــه “ را وضع 
کننــد، ایده ای که حــزب دموکرات 
جدید کانــادا نیز از آن حمایت کرده 

است.
به نظر موؤسســه آکســفام اگر این 
مالیات اضطراری فقط از ۳2 کمپانی 
بین المللی که در طــول دوران همه 
گیری بیشترین میزان افزایش سود 
را داشــته اند اخذ شود، بیش از ۱۳2 
میلیارد دالر کانادا برابر با ۱۰4 میلیارد 
دالر آمریکا جمع آوری خواهد شــد. 
این میزان پول برای تحت پوشش قرار 

دادن مزایای بیمه بیکاری و حمایت از 
کودکان در تمام کشورهای کم درآمد 

و با درآمد متوسط کافی خواهد بود.
دایانا ساروسی نگرانی عمیق خود از 
افزایش مشکالت اقتصادی برای زنان 
بخصوص زنان رنگین پوست و دارای 
ناتوانی های جسمی پس از دوران همه 
گیری را ابراز کرده اســت. وی یادآور 
شــده اســت که حدود ۷۰ درصد از 
شــغل هایی که پس از شــروع همه 
گیری کرونا از بیــن رفتند در میان 
زنان بوده و دلیل عمده آن این است 
که زنان در بخش هایی فعال بودند که 
بیشترین ضربه را از همه گیری کرونا 

خورده است.
اقتصاددان هــای CIBC در یکــی از 
گزارش های جدید خود به این نتیجه 
رسیدند که یک شغل از هر پنج شغل 
کم درآمد در کانادا ظرف یک ســال 
اخیر ناپدید شده و این در حالی است 
که کشــور در همان بازه تقریبا ۳5۰ 
هزار شــغل پردرآمدتــر اضافه کرده 

است.



۱۷17 Issue 1514 Friday February 5, 2021شماره ۱5۱4 جمعه  ۱7 بهمن ۱۳۹۹

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

ناتوانی حرکتی ناشی از کووید 19 و عدم کمک شرکت بیمه،
 زوج کانادایی را به فکر فروش منزل برای گذران زندگی انداخته است

ایرونیا- شــانتال رنو بیشــتر ۹ ماه 
گذشته را در حالی پشت سر گذاشت 
که از مشــکالت تنفســی، خستگی 
عمیق و مشکالت قلبی رنج می برد و 
مراجعه زیادی به متخصصان کرد و 
آزمایش های متعدد انجام داد تا تعیین 
شود چه مشکلی می تواند وجود داشته 
باشد و چگونه می توان این وضعیت را 
بهتر کرد. او پیش از این هیچ مشکلی 
از نظر سالمتی نداشــت، اما اکنون 
حتی ســاده ترین کارهــای فیزیکی 

برایش شخت و غیرممکن است. 
این برای رنــو و دیگرانی که مانند او 
هستند به معنی استفاده از پس انداز، 
کمک دولت، محل کار مناسب و بیمه 
معلولیت برای کمک به مشکالت مالی 
است. اما در حالی که ادعای طوالنی 
مدت وی مبنی بر معلولیت رد شد، 
رنو و همســرش در نهایت تصمیمی 
سخت گرفتند و قصد فروش خانه شان 

را کردند. 
اولین عالئم او در میانه آوریل مشخص 
شد. آنها سعی کردند به کار خود ادامه 
دهند – کمی اوضاع بهتر شــد بعد 
دوباره وضع بدتر شــد و در نهایت او 
تصمیم گرفت تا وقتی بدنش جواب 
دهد، بــه کارش ادامه دهد. آزمایش 
کووید ۱۹ او هرگــز مثبت نبود، اما 
با نگاهی به گذشــته، وی معتقد بود 
این بیماری را از شوهرش دیوید الکی 
گرفته که قبل از این که قرنطینه بهار 
اعمال شود، به بیماری کووید مبتال 

شده بود. 
ویزیت متخصصان، انجام رادیوگرافی 
از قفســه ســینه، اکوکاردیوگــرام، 
ســونوگرافی و مراجعــه بــه بخش 
اورژانس از تشــخیص ایــن که چه 
مشــکلی وجود دارد، ناتوان بودند. به 
گفته رنو حتی وقتی پزشکان احتمال 
دادند که شاید همه اینها به ویروس 
کرونا مربوط باشد، وی که سال پیش 

مبتال پس از نشستن یا ایستادن دچار 
افزایش غیرطبیعی ضربان قلب شده 

بود، از داروهای قلبی استفاده کرد.
رنو به مرخصی استعالجی کوتاه مدت 
رفت، اما پس از اینکه حس کرد کمی 
بهتر شده، دو بار ســعی کرد به کار 
خود در اتاوا برگردد. او گفت، بار اول 
یک روز کامل کار کرد و بعد ۱۱ روز 
کامل از پا درآمد آن قدر که به سختی 
قادر بود از تخت بلند شود و حرکت 

کند. 
او باز هم ســعی کرد تا ســر کارش 
برگردد، اما این بار با فشار خیلی کمتر 
بر خودش. این تالش هفت هفته طول 
کشید و پس از بروز مشکالت تنفسی 

و خستگی ،کار نیز متوقف شد. 
او برای به دســت آوردن باقی مانده 
مرخصی کوتاه مدتش مبارزه کرد و 
در حالی که ابتدا این درخواســت رد 
شد ، سرانجام در دادگاه تجدید نظر 
برنده شــد. اما وقتی این موارد پایان 
یافت و ادعای معلولیت طوالنی مدت 
وی رد شــد ، رنو تصمیم گرفت که 
وکیلی استخدام کند و در ماه دسامبر 
شکایتی علیه شــرکت بیمه تنظیم 

کرد.

رنــو تاکید می کند همســرش هم  
عالئم ماندگار مشابهی دارد و از درد 
عصب سیاتیک و عفونت سینوسی که 

از بین نخواهد رفت، رنج می برد.
بــا درآمدی کــم، رنو و همســرش 
برای  زیــادی  بدهی  نمی خواهنــد 
خانه شان که هنوز در فهرست فروش 
گذاشته نشده، باال بیاورند. وی گفت 
بعضی وقت ها کامال برای فروش آماده 
است، و هر روز فقط می توانند کمی 
کار کننــد و درانتظار دریافت کمک 

هستند. 
رنو و همسرش از جمله کانادایی های 
پرشــماری هســتند که می گویند 
مدت هاست به کووید مبتال شده اند و 
عالئمی را نشان می دهند که هفته ها 

و ماه ها طول می کشد.
یــک روز معمولی برای رنو به معنای 
حداقل ۱2 ساعت خوابیدن است. او 
می تواند کمی غذا درســت کند، اما 
در واقع مدت زیادی است که آشپزی 
جدی نکرده است. می تواند یک پیاده 
روی کوتــاه در اطراف مجتمعشــان 
انجام دهد یا برای یک خرید کوچک 
تا فروشگاه مواد غذایی برود؛ اما در هر 
حال باید بیــن فعالیت هایش فاصله 

طوالنی بگذارد. اگــر وی به خودش 
بیش از حد فشاربیاورد موجب می شود 
کــه در رختخواب دچار خســتگی 
فلج کننده و مشکالت تنفسی شود. 
مصاحبه اخیر رسانه ای که وی انجام 
داده بود ، او را کامال خســته کرد. به 
گفته وی اوضاع همسرش نیز همین 

شکلی است. 
عملکرد وی در مقایســه بــا قبل از 
روزهای کوویــد ۱۹ برابر ۱۰ درصد 
از زندگی قبلی اش اســت و موهایش 
بســیار ریخته است، که به گفته وی 
ممکن است واکنش بدنش به بیماری 

شدید او باشد .
به گفته رنو »خستگی واقعا قسمت 
عمده ای از این وضعیت اســت. این 
ناتوان کننده اســت و من دائماً باید 

خودم را تحریک کنم.«
iroonia.ca

 اقتصاد کانادا در سال گذشته 
5 درصد کوچک شد

ایرونیــا- پس از انقباض شــدید در 
ماه های مارس و آوریل، اقتصاد کانادا 
هفت ماه رونق یافت و این گسترش تا 

نوامبر ادامه داشت.
به گفتــه Statscan اقتصاد کانادا تا 

۰.۷ درصد هم در نوامبر رشد کرد. 
ایــن آژانس اطالعاتــی گفت تولید 
ناخالــص داخلی کشــور هفت ماه 
متوالی پــس از انقباض شــدید در 
ماه های مارس و آوریل، رشد کرد اما 
با همه اینها ارقام نشــان دهنده این 
هستند که در نوامبر اقتصاد به میزان 
۳درصد کوچک تر از آنچیزی بود که 
در فوریه و پیش از ریشه دواندن کووید 

۱۹، بود. 
این آژانس همچنین می گوید برآورد 
اولیه برای ماه دسامبر پیش بینی رشد 
۰.۳ درصدی اســت و این در حالی 
است که در بیشتر کشــور اقدامات 

 محدود کننده وسیعی برای ممانعت 
از گسترش کووید ۱۹ در نطر گرفته 

شده است. 
در مجموع برای همه ســال 2۰2۰ 
بــرآورد اولیه آماری نشــان دهنده 
انقباض 5.۱ درصدی در اقتصاد کشور 

است. 
داگ پورتر اقتصاد دان بانک مونترال 
گفت ارقــام مربوط به ماه نوامبر یک 
سورپرایز دلچسب بود و در حالی که 
پیش بینی اولیه رشدی ۰.4درصدی 
بود در نهایت رشدی تقریبا دو برابری 

حاصل شد. 
پورتر گفت: »مــا هنوز بر این باوریم 
که با بسته شدن مدرسه ها در برخی 
از مناطــق، و افزوده شــدن برخی 
محدویت ها، تولیــد ناخالص داخلی 
احتماال در ژانویــه کمتر خواهد بود 
و گزارش مربوط به مشاغل برای آن 
ماه که هفته آینده منتشــر می شود 

راهنمای راه پیش رو خواهد بود.  
وی در ادامه افزوده است: »با این حال 
نتایج نوامبــر و مطالعات اولیه درباره 
دســامبر در واقع نشــان دهنده این 
است که اقتصاد در مجموع دارد خیلی 
خیلی بهتر از آنچه انتظار می رفت در 
مرحله دوم قرنطینه اداره می شود«. 
سری تاناباالسینگام اقتصاددان بانک 
TD نیز با ارقام ارایه شده در گزارش 
روز جمعه موافقت کرد و آن را خبری 
خوب خواند و گزارش را »گزارشــی 
محکــم« نامید امــا در عین حال به 
خوش  بینی بیش  از حد در مورد مسیر 

اقتصاد در سال 2۰2۱ هشدار داد. 
وی گفت: نبایــد چندان خوش بین 
باشــیم.  راه پیش رو چالش برانگیز 
است و رشــد به نظر آهسته خواهد 
بود. حتی با توجه به ۰.۳ درصد برآورد 
شــده برای دســامبر، تا نوامبر طول 
می کشد تا اقتصاد بتواند به جایگاهی 

که قبل از پاندمی داشت، برگردد.

بازداشت تعدادی نوجوان
 به اتهام ایجاد شبکه پورنوگرافی کودکان

هفته- اداره پلیس شهر گتینو Gatineau روز سه شنبه دوم فوریه با انتشار 
بیانیه ای از بازداشت چندین پسر نوجوان به اتهام ایجاد یک شبکه تهیه، 
فروش و تبادل عکس های مستهجن از دختران زیر سن قانونی خبر داد و 
اعالم کرد تحقیقات اولیه حاکی از آن است که عکس های پورنوگرافیک 
این دختران بدون اطالع آن ها افشــا و منتشر شده است. گفته می شود 
احتماال فردی با هک کردن گوشی های این دختران به حساب اسنپ چت 
آن ها دسترســی پیدا کرده و عکس های محرمانه آن ها را که در کتابخانه 
مخفی و رمزدار اســنپ چپ تحت عنوان »My Eyes Only« نگهداری 
می شد، برداشته است. به گزارش رادیو کانادا، نوجوانان بازداشت شده که 
از مدارس و موسسات تحصیلی مختلف گتینو هستند، به اتهام در اختیار 
داشتن و توزیع عکس های پورنوگرافیک کودکان به دادگاه کودکان کبک 

احضار و پس از تفهیم اتهام به قید وثیقه آزاد شدند.
خانم نلی بریئر مشاور ارتباطات دیجیتال و کارشناس رسانه های اجتماعی 
می گوید هنوز باید آموزش های زیادی درباره خطرات استفاده نادرست یا 
غیرمحتاطانه از یک گوشی تلفن به کودکان بدهیم. کودکان باید مراقب 
محتوا و مضامین محرمانه ای باشند که در گوشی ها یا دیگر وسایل ارتباطی 

شخصی خود ذخیره می کنند.
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پس با نابکارانه ترین ترفند ها »نوید« 
را بــه مســلخ می برند. هنــوز خون 
عزیزش بر در و دیوار زیرزمین قتلگاه 
در شــیراز خشک نشــده و علیرغم 
داخلی  اعتــراض  بی وقفه   فریادهای 
و بین المللــی، دژخیمان به ضیافت 
رقص مرگ بر پیکــر عزیزی دیگر، 
نیما زم، می نشــینند  و آنگاه که دنیا 
بــا یک بایکوت بین المللــی در را به 
روی نمایندگان رژیم در همه مجامع 
می بندد، اندکی از مرکز دور شده به 
 دستگیری دسته جمعی در کردستان 
و اعدام در سیســتان و بلوچســتان 
و خوزســتان می پردازند. این اســت 
معنای این اعدام هــا: ترور برای  یک 
رژیم تمامیت خواه نه یک ابزار، بلکه 
هســته اصلی، جدایی ناپذیر و درونی 

نظام است. 

ذوب فرد در سیستم

»از هــر دانــش آموز یــک خمینی 
می سازیم.«)وزیر آموزش و پرورش(

 »هانا آرنــت« در »توتالیتاریســم« 
می گویــد: »اکثریــت اعضــای این 
جنبش های تمامیت خواهانه را کسانی 
تشکیل می دادند که  پیش از آن هرگز 
در صحنه سیاسی حضور پیدا نکرده 
بودنــد ..... از همین روی، آنها نیازی 
به رد استدالل های مخالف  احساس 
روش های  پیوســته  و  نمی کردنــد 
منتهی به مــرگ را بر ترغیب برتری 
می دادند و بیشتر به زبان ارعاب سخن 

می گفتند  تا بیان متقاعد کننده«. 
چنانکــه از ایــن ســخن برمی آید 
سیســتم های توتالیتر تنها یک توده 
بی شکل و یک نواخت بدون احزاب و 
تشکل ها را  برمی تابند. چنانکه نازیسم 
در آلمــان بعد از رســیدن به قدرت 
از۱۹۳۳ چنین کرد.)این پروسه شاید 
به بهترین شــکل در قطعه   »مارتین 
نی مولر« منعکس شده: آنها در ابتدا 
سوسیالیست ها را بردند، من چیزی 
نگفتم، آخر من سوسیالیست نبودم 

.)...
اســتالین هم به نوبه خــود در کنار 
ممنوعیت تمام احزاب، به جز حزب 
کمونیســت، به قلب ماهیت شوراها 
پرداخت و بدینگونه  توده خاکستری 

را جایگزین آزاداندیشان نمود. 

در ایران بعــد از انقالب، خمینی که 
وعده بهتر کــردن معنویات مردم را 
داده بــود، پس از چنــد ماهی فریاد 
بــرآورد »حــزب  یکی اســت و آن 
حزب هلل است«، اما از آنجا که جامعه 
تــازه از درون یــک حرکــت بزرگ 
اجتماعی بیرون آمده بود، به  آســانی 
حاضر به پذیرش چنین اندیشه های 
فاشیســتی نبود، لذا رژیم از سویی 
توپخانه مساجد را به شستشوی مغزی 
بی  وقفه جامعه برگماشت و به موازات 
آن به مدارس )بازنویســی کتاب های 
درســی، گنجاندن برنامه های یژه ...( 
 و دانشگاه ها )انقالب فرهنگی و تغییر 
مــواد تحصیلی در رشــته های علوم 
انســانی.....( نیز هجوم آورد)فراموش 
نکنیم این  ســخن خمینی را: »تمام 
بدبختی های بشــر از دانشگاه است(. 
این اقدامات در سال های بعد با هجوم 
گسترده در فضای  مجازی و سینمایی 
کشور تکمیل گشت. ســپاه در این 
زمینه نقش ویــژه را به عهده گرفت.

)سازمان سینمایی اوج، ساخت  فیلمها 
و انیمشن ها با محوریت انسان حزب 

اللهی( 

نتیجــه ایــن بازســازی فرهنگــی 

می بایست یک انســان غیرحزبی و 
بی شکل خاکستری می بود. یک انسان 
کامل اسالمی که » ذوب در والیت« 
است )معادل این شعار در آلمان نازی 
»تو هیچ هستی، ملت همه چیز« و 
آلمان شرقی »از من به  ما« بودند( و 
این انسان والیی می بایست در میادین 
جنگ خویشــتن را زیــر چرخ های 
تانک دشمن افکنده تا پیروزی  لشکر 
اسالم را تضمین کند و در صحنه های 
سیاسی اجتماعی منویات ولی فقیه را 
از لبانش خوانده و »آتش به اختیار« 
 بــه اجرا می نهد. الگوی این انســان، 
کســی جز »حججی« در ســوریه و 

لباس شخصی های در ایران نیست. 
امــا میلیونها ایرانی پیــر و جوان که 
هر ساله با سینه گشاده و مشت گره 
کرده در دفاع از حقوق اولیه خویش 
به مصاف  رژیم می روند، گواه آنند که 
ماشــین تبلیغاتی رژیم در آفرینش 
نبوده،  موفق  حزب اللهی«  »انســان 
گفته ای که اتــاق فکرهای  رژیم هم 

بدان اذعان دارند. 

سلطه جهانی

نازیســم در مقابــل بــه اصطــالح 
»حاکمیــت جهانی یهود« حاکمیت 

جهانی نازیسم را بنا کرد.)هانا آرنت(

تقریبا همــه جنبش های توتالیتر به 
کمتــر از هژمونی جهانــی رضایت 
نمی دهند. چنانکه هیتلر سالها قبل 
از به قدرت رســیدن و  شروع جنگ، 
نقشه خود را برای »سلطه جهانی« در 
»نبرد من« ترســیم کرده بود)فضای 
حیاتی( و پس از رســیدن به  قدرت 
این نقشــه را قدم به قدم دنبال کرد 
و هرچه جامعه جهانی عقب نشست 
او قدمی به جلو نهاد)رجوع شــود به 
قرارداد  مونیخ در۱۹۳۸( و تنها زمانی 
که جامعه جهانی در مقابلش قد علم 
کرد و او را تــا زیرزمین بتنی اش در 
برلیــن پس راند،  توانســت از نکبت 

نازیسم رها گردد. 
خمینی هــم در فــردای بهمن 5۷ 
رویای گسترش امپراتوری اسالمی را 
در ســر داشت. به عنوان نمونه توجه 
کنیم به مصاحبــه  آقای فرهنگ که 
پــس انقالب جز هیــات نمایندگی 
ایــران در کنفرنس غیر متعهد ها در 
کوبا شرکت کرد. او تعریف می کند که 
 قبل از سفر با یزدی به دیدار خمینی 
می روند تا مواضــع آنها هماهنگ با 
حکومت جدید، که چند ماهی بیشتر 
از حیاتش نمی گذشت، باشد. در این 
مالقات خمینی به آنها توصیه می کند 
هیچگونه موضع گیری، چه مثبث و 
چه منفی، در رابطه با  قرارداد ۱۹۷5 
با ایران عراق نکنند )در حالی که این 
قــرارداد از هر جهت به نفع ایران بود 
چرا در ۱۹۷5 به عراق تحمیل  شده 
بود اما خمینی به مراتب بیش از این 

انتظار داشت(. 

امــا از آنجا کــه رژیم تازه مســتقر 
در تهــران از نظر نظامــی در موضع 
ضعیفی بود، او صــالح دید که تنها 
به جنــگ  ایدیولوژیک با تقریبا تمام 
دول منطقه از جملــه عراق بپردازد. 
»جنگ تبلیغاتی« که امروز بیش از 
هرگاه روشــن است که  چه صدمات 
جبران ناپذیری برای کشور به همراه 
آورد و ســرآغاز جنگی هشت ساله 
بین ایران و عراق گردید )البته  برای 
کســانی که فراســت و واقــع بینی 
داشــتند از همان آغــاز عاقبت این 
ماجراجویی ها روشن بود مراجعه شود. 
به خاطرات  آیت اهلل منتظری( جنگی 

که برای او یک »نعمت« بود و سرآغاز 
جنگ تا رفع فتنــه در عالم گردید، 
جنگی که برای گرم  نگاه داشتن کوره 
آن حتی حاضر شد خلبانان ایرانی به 
کمک ارتش اسراییل آموزش ببینند 
)یعنی او آشــکارا »نوید«  جنگی بی 
انتها و جهانی را داد. فراموش نکنیم 
سر مقاله های کیهان و اطالعات پس 
از فتح خرمشهر می نوشتند: کسانی 
کــه  حکومــت آینده عــراق را دین 
ساالر و شــبیه ایران می دانند، اما بنا 
به مصلحت بهتر می بینند فرد دیگری 
غیر از خمینی  در راس آن قرار گیرد، 
راه خیانت را همــوار می کنند. برای 
آموزش خلبانان ایرانی در آلمان نگاه 
کنید به پرونده  سیاســتمدار آلمانی 
»بارشل«(. این سیاست جنگ طلبی 
در عمل تا به امروز مستقیم یا نیابتی 
در کشــور های مختلــف ادامه  یافته 
)ســوریه، عراق، لبنان، یمن در کنار 
آموزش گروه های پارتیزانی در بسنی، 

بحرین، امریکای التین(.
 گرچه بعضی جریانهای اصالح طلب 
امیــد به پایان این سیاســت جنگ 
افروزانــه رژیم داشــته اند و دارند اما 
واقعیات  تاریخی نشان می دهند که 
جنگ ومیلیتاریسم جز جدایی ناپذیر 
رژیمهای توتالیترهستند، چنانکه »هانا 
آرنت« در »ریشه های توتالیتریسم« 
اشــاره می کند، اصوال ثبات و آرامش 
بــرای اینگونه رژیمهــا یعنی مرگ، 
جنگ، دشمن تراشی، رعب  و هراس 

یعنی زندگی.

از نظریه توتالیتریسم چه می آموزیم؟

نســبیت«  »تئــوری  همچنانکــه 
در فیزیــک به ما کمــک می کند، 
پدیده های طبیعت از انحراف اشعه نور 
به هنگام عبور از  کنار اجرام کیهانی 
تا انرژی آزاد شده در هسته میکرونی 
را فهمیده و آن را در خدمت گیریم، 
نظریه ها در علم سیاست هم  نوری بر 
جهان تیره و پر هرج و مرج سیاست 
افکنده، هماهنگی و پیوستگی اجزا آن 
را نشان داده و کمک می کند  مبارزین 
راه آزادی راه خود را به قله ســعادت 

بازیابند.
اگــر در فردای بهمــن5۷ نیروهای 
سیاســی ما شــناخت درســتی از 
داشــتند،  تمامیت خواه  حاکمیــت 
بدون شک با ارئه ایده   »اسالم گرایی 
سیاســی« از طــرف خمینــی و به 
خصوص نظریه »والیت فقیه« برخورد 
دیگری داشــتند. همیــن امروز هم 
 بسیاری از ویژگی های عرصه سیاست 
ایران را به کمک این نظریه می توان 

بهتر فهمید و تبیین کرد: 
 ۱ـ چرا رژیم »والیت فقیه« در سال 
4۰ گذشته نتوانســت یک دستگاه 
اجرایی هماهنگ و یکپارچه داشــته 
باشــد؟ »هانــا  آرنت« در »منشــا 
توتالیتریسم« به ما نشان می دهد که 

هرج و مــرج در مراکز تصمیم گیری 
ویژگی همه حکومت هــای  توتالیتر 
اســت و با رجوع به اســناد تاریخی 
این پدیده را در آلمان نازی در فاصله 
۱۹۳۳ـ۱۹45 و در شوروی استالینی 
تا  مرگ استالین وامی کاود و عللش را 

بررسی می کند.    
 2ـ تاکیــد بــر افزایــش جمعیت: 
روحانیــت تازه به قدرت رســیده از 
بهمن 5۷ تا بــه امروز )بجز دهه ۷۰ 
شمســی( بر طبل افزایش  جمعیت 
کوبیده اســت. »هانا آرنــت« پیوند 
میان حکومت توتالیتاریســم و میل 
ســیری ناپذیر بــه افزایش جمعیت 
را گوشــزد کرده و  نشــان می دهد 
در  »تمامیت خــواه«  حاکمیــت 
کشورهای کم جمعیت سخت توان پا 

گرفتن دارد. 
 ۳ـ در هم آمیختگی قانون و بی قانونی: 
از بهمــن5۷ تا امــروز هیچگاه روال 
قانونمندی در کشــور پــا نگرفته و 
همیشه  خیابان و باندهای فراقانونی 
حرف آخر را گفته اند. از تظاهرات »یا 
روسری یا تو سری« در اولین روزهای 
پس از  بهمن 5۷ تا کشتار تظاهرات 
مســالمت آمیز در ۹۸)این بی قانونی 
حتی از مرزهای کشور فراتر رفته و به 
درون  سفارتخانه ها هم راه یافته است(. 

 »هانا آرنت« توضیــح می دهد ترور 
و ارعاب جانشــین هر نــوع نظم در 
جهان بی نظم توتالیتاریسم می گردد. 
چنانکه  نازی ها هیچگاه قانون اساسی 
»جمهوری وایمار« را رعایت نکردند 
)اگرچه این قانــون دوفاکتو تا پایان 
جنــگ معتبر بــود(. اســتالین هم 
هیچگاه دو قانون اساسی که در دوره 
خــود او، یکــی در ۱۹24 و دیگری 
۱۹۳6، به تصویب رسیده بودند را  هم 

رعایت نکرد. 
اینها تنهــا چند نمونه بــرای درک 
قانونمندی های این پدیده سیاســی 

یعنی توتالیتاریسم بود. 

حاکمیت  علیه  بر  مبارزه  اشــکال 
تمامیت خواه

در روایت ها نقل شده که صد ها سال 
از مرگ »سلیمان نبی« گذشته بود 
و مردمان از آن بی خبر بودند و چون 
از کنار  ســرای وی می گذشتند او را 
می دیدند که همچنان بر عصای خود 
تکیه زده و به دور دســت می نگرد. 
این داســتان بود تا موریانه ها عصای 
سلیمان را بلعیدند و او برزمین افتاد. 
و چنین است داستان همه رژیمهای 
تمامیت خواه. گویا ساعت ها از مرگ 
 اســتالین می گذشت و کسی جرئت 
نزدیک شــدن به جسد او را نداشت. 
تازه هنگامی که مرگش آشکار گشت، 
چند سال گذشت  تا خروشچف بتواند 
در کنگره بیســت حزب کمونیست، 
زبان به گفتن پاره ای از حقایق بگشاید. 
این البته بدین معنا نیست که گذار 

به دوران »پســا استالینیسم« بدون 
هیچگونه مقاومتــی و خود به خود 
صورت گرفت.  شــواهد بســیاری از 
مقاومت مدنــی در میان دهقانان در 
اجباری)ملیون ها  کلکتویــزم  مقابل 
کشــته(، تا هنرمندانی که درد و  رنج 
تبعید به سیبری را به جان خریدند و 
به هنر فرموده نه گفتند)دکتر ژیواگو(، 
تا مقاومت درونی حزب و ارتش ثبت 
 شــده )نگاه کنید به نامه های برجای 

مانده از رهبران اعدام شده حزبی(. 
اما رژیم هــای توتالیتر گاه ضرورتا به 
اشــکال دیگری از پای درآمدند؛ در 
پاره ای مورد چون آلمان نازی، ایتالیای 
 موسولینی و کامبوج خمرهای سرخ 
ابعاد چنان هولناکی از ویرانی و فاجعه 
را به همراه آوردند که جامعه جهانی 
بیش از آن  درنگ را جایز ندانســته و 
برپایی جبهه ای، گاه جهانی، را برای 
در هم شکستن ســتون فقرات این 
ماشین جنگی ضروری  تشخیص داد. 

در مورد رژیم »والیت فقیه« نیروهای 
مبارز همانگاه که خمینی نعره »حزب 
فقط حــزب اهلل« را ســرداد، پرچم 
مقاومت  برافراشــتند)از دهه خونبار 
شــصت که گاه روزانه صدها نفر به 
جوخه اعدام ســپرده می شــدند، تا 
نویسندگان و شــاعرانی که  در دهه 
۷۰ در کوچــه پس کوچه ها در خون 
درغلتیدنــد، ....و تــا دالوران ۹۸ که 
ضحاک سر آنها را طلب کرد(. اگر چه 
جبهه  مبارزه در راه دموکراسی در 4۰ 
سال گذشته عمدتا شیوه مسالمت آمیز 
را در پیش گرفته )به استثنا سازمان 
مجاهدین  خلــق، گروه های مبارز در 
کردســتان، بلوچستان و خوزستان(، 
اما در سالهای اخیر احتمال در پیش 
گرفتن اشکال دیگر  مبارزه هم مطرح 
می شــود )رجوع شود به گفتگویی با 
دکتر ملکی، ریاســت سابق دانشگاه 
تهران، چند ماه قبل فوت ایشــان(. 
 در اینجــا ایــده اصلی اســتفاده از 
روش های قهرآمیز در کنار اعتصاب، 
تحریم و......است. استدالل این است: 
حاکمیت  تمامیت خواه حتی تشکیل 
»هســته های اولیه« که نطفه شروع 
مقاومت مدنی اســت را غیره ممکن 
بنابراین اگرنهضت  استقالل  ساخته، 
هند بــه جای امپراتــوری بریتانیا با 
نازیسم هیتلری سروکار داشت، شاید 
نمی توانست با شیوه های مسالمت آمیز 

به  موفقیت برسد.
از ســوی دیگر هــواداران »مقاومت 
مدنی« استدالل می کنند که اگر به 
فاجعه فاشیسم هیتلری نظر افکنیم، 
درمی یابیم که ابعاد  فجایع آن دقیقا 
با میزان درک مردم و درجه مقاومت 
مدنی آنها بســتگی داشت. به عنوان 
مثــال ۷5 در صد یهودیان فرانســه 
۹۰ درصــد  یهودیــان ایتالیا، همه 
یهودیان بلژیک و تقریبا تمام آنها در 
دانمارک و بلغارستان از تعقیب نازیها 
نجات یافتند. برعکس  بندرت یهودیان 

لهســتان نجات پیداکردند زیرا مردم 
در غرب اروپا بیشــتر آماده کمک به 
یهودیان و کمتر حاضر به  همکاری با 

نازی ها بودند. 
علیرغــم اذعان بــه درســتی این 
استدالل ها باید در نظر داشت درست 
اســت که، مقاومت مدنی ماشــین 
سرکوب نازیسم را  کندتر کرد، اما اگر 
این هیوال به موقع توســط نیروهای 
متفقین درهم شکســته نشده بود و 
می توانست شــهرهای بزرگ جهان 
را  آمــاج کالهک های اتمی خود قرار 
دهد، تمام ایــن مقاومت های مدنی 

بدونه نتیجه مانده بود. 

پایان سخن

قبل ازهر چیز مایلم یک بار دیگر به 
بحثمان درباره »فاشیسم« برگردیم. 
رژیم والیت فقیــه چنانکه دیدیم، با 
ســایر نظام های تمامیت خواه )آلمان 
نازی، فاشیســم موســولینی، چین 
مائویی، شوروی استالینی( ویژگی های 
سیاســی مشــترکی دارد.  به  عبارت 
دیگــر ویژگی های اصلــی یک رژیم 
تمامیت خــواه را داراســت. از همین 
روی اگرچه فاشیســم نامی بود که 
موسولینی  در دهه 2۰ برای جنبش 
خود بکار برد، در عمل پذیرفته شده 
است اگر سایر رژیم های تمامیت خواه 

را هم   »فاشیست« اطالق کنیم. 
دیر زمانی است که مبارزه ای فرامرزی 
بر علیــه حاکمیــت »والیت فقیه« 
برپاســت؛ مبارزه ای که در آن مرد و 
زن  تهرانی و اهوازی در کنار دالوران 
دمشق، حلب، بیروت، بغداد و بصره با 
مشــت گره کرده به میدان آمده و به 
اوباش   »والیت فقیه«، بشار اسد، حزب 

اهلل، حشد شعبی نه گفته اند. 
اینکــه این مبارزه به چه اشــکالی و 
ابعادی فرا خواهد رویید هنوز روشن 
نیست، اما »جبهه ضد والیت« یکبار 
باید به این  ســوال پاسخ دهد که آیا 
حاضر اســت دســت در دست همه 
نیرو های مبارز منطقه و جهان مشت 
رد بر ســینه رژیم فاشیستی  حاکم 
زنــد، همچنانکه اروپا و جهان آزاد به 
هنگام جنگ جهانــی دوم در مقابل 
نازیســم آلمان و متحدانش چنین 
کرد و موفق  شد قبل از آنکه نازی ها 
پــروژه بمب اتمی خــود را به پایان 
برسانند و شــهر های بزرگ جهان را 
آمــاج راکت های اتمی خود  کنند، به 

حاکمیت آنان پایان دهد. 
حاکمان تمامیت خواه ایران، جبهه ای 
از ارتجاع منطقه برپا کرده اند)حزب اهلل، 
طالبان، القاعده، حوثی ها...(، آیا وقت 
آن  نرســیده که نیروهای آزادی خواه 
هم صفوف خود را در میهن، منطقه 

و جهان یکپارچه تر سازند.  

ادامه از صفحه ۲آیا »جمهوری والیت فقیه«....

بیژن ققنوس
منبع: ایران امروز
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40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

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

حمید زرگرزاده

بنیاد کانادا و ایران 

 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 6۰4-۸۰۰-۱۹۷۷ 

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.

محبوبیت کانادا در برابر آمریکا برای دانشجویان خارجی
هفته- کاهــش تدریجی محبوبیت 
ایاالت متحده در میان دانشــجویان 
خارجی بدین معناست که بر اساس 
نظرخواهی و ارزیابی انجام شــده در 
ســال 2۰2۰ کانادا و انگلســتان دو 
کشــور محبوب در میان دانشجویان 
خارجی بر اساس آمار های بین المللی 
اصل  ایــن  محســوب می گردنــد. 
در نتیجــه نظرخواهی انجام شــده 
توســط education.com در سطح 

بین المللی بدست آمده است.
محبوبیــت کانــادا و انگلســتان در 
میان دانشــجویان خارجی، تنها به 
دلیل مواجه شــدن با مشــکل اخذ 
ویزا و یا مشــکالت اقامتی در آمریکا 
در ســال های اخیر بوده است و این 
دانشــجویان بالطبع به سمت کانادا 
و انگلستان جذب شــده اند. کاهش 
محبوبیت ایاالت متحــده به دنبال 
مهاجرتی  سیاست های  مسیر  تغییر 
این کشــور در ســال های اخیر بوده 
اســت. این موجب شد تا دانشجویان 
خارجی به ســمت کانادا و انگلستان 

جذب شوند.
در ســال 2۰۱۸ ایــاالت متحــده 
محبوبترین کشــور برای تحصیل در 
میان دانشــجویان خارجی که قصد 
ادامه تحصیل در خارج از کشور خود 
را داشتند محسوب می شد. و در سال 
2۰2۰ از رتبه اول به رتبه سوم تنزل 

کرد.
بدین ترتیب کانادا و انگستان شاهد 
افزایش تقاضا از دانشجویان خارجی 
شدند. در طی فاصله زمانی بین ژانویه 
2۰۱۸ تا اکتبر 2۰2۰ درصد جمعیت 
دانشــجویان خارجی در انگلستان به 
۱2.۷ درصــد تــا ۱5 درصد افزایش 
رســید. این در حالیســت که کانادا 
بیــن ۱۰.۱ درصد تــا ۱۳.۸ درصد 
افزایش جمعیت دانشجویان خارجی 
در همین فاصله زمانی مشابه داشته 

است.
کشورهای استرالیا و آلمان به ترتیب با 

بدست آوردن رتبه های چهارم و پنجم 
در رده 5 کشــور اول در این جدول 
مقایســه ای قرار گرفتند. به ترتیب 
کشورهای فرانسه، هلند، ایتالیا، اسپانیا 
و ایتالیا رتبه های ششم تا دهم را به 

خود اختصاص دادند.
وب ســایت education.com یک 
موسسه نظرسنجی آنالین در سطح 
جهانی اســت کــه به دانشــجویان 
خارجی این اجازه را می دهد تا بتوانند 
نظرات و دیدگاه خود را در زمینه ادامه 
تحصیل در کشور های مختلف مطرح 
کنند. عالوه بر این، موسسات آموزشی 
در تمامی دنیا قادر به معرفی خود و 

تبلیغات در آن نیز هستند.
برنامه های مهاجرتی پس از تحصیل 
هر کشــور دارای اهمیت بسزایی در 

میان دانشجویان خارجی هستند.
امکان اخــذ اقامت پس از اتمام دوره 
تحصیل، فاکتور بســیار مهمی برای 
انتخاب یک کشور برای ادامه تحصیل 
است. بدیهی است این فاکتور نقش 
اصلی را در پاییــن آوردن محبوبیت 
ایاالت متحده آمریکا در ســال های 
اخیر به علت سیاســت های سخت 
مهاجرتی برای اخذ اقامت دانشجویان 
خارجی داشته است. برخالف آمریکا 

اما کانادا بیش از گذشــته در جهت 
ساده تر کردن مســیر کسب اقامت 
فارغ التحصیل  دانشجویان  برای  دائم 
تالش می کند. اعطای اجازه کار پس 
از تحصیل و امکان درخواست اقامت 
دائم کانــادا از جاذبه های مهم کانادا 
برای دانشــجویان خارجی محسوب 

می گردد.
در این میان هزینه تحصیل و زندگی، 
زبــان و فرهنگ هر کشــور، از دیگر 
فاکتور های مهم برای انتخاب کشور 
برای ادامه تحصیل محسوب می شوند. 

عالوه بر این سطح سیستم آموزشی 
یک کشــور و یا نوع آب و هوا را نیز 
نمی توان نادیــده گرفت. بدین دلیل 
ارزیابی محبوبیت در بین دانشجویان 
بر اساس 5 فاکتور اصلی فوق صورت 
می گیــرد. کانــادا در ســال 2۰۱۸ 
زمانی که ایاالت متحده رتبه نخست 
محبوبیــت را در میان دانشــجویان 
خارجی از آن خود کــرده بود، رتبه 
نهم را داشــت . این در حالیست که 
هم اکنون جزء سه کشور اول جدول 

محبوبیت قرار دارد.

 با توجه به وضعیت کووید-19
 شرایط جدید پذیرش

 دانشجویان خارجی در کانادا
دولت کانادا به دنبال اعمال محدودیت 
در ورود مســافران خارجی، شرایط 
جدید پذیرش دانشــجویان خارجی 
در کانادا را بر اســاس وضعیت جدید 

کشور اعالم کرد.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، اتباع 
خارجی برای اینکه بتوانند به عنوان 
دانشجوی خارجی در کانادا وارد این 
کشور شوند، باید 2 شرط زیر را داشته 

باشند:
* دارای یــک مجــوز معتبــر برای 
تحصیل یا معرفی نامه که نشان دهند 
قبولی آن ها برای ورود به دانشــگاه 

باشد.
* در یــک موسســات مــورد تایید 
»DLI« کــه با برنامــه آمادگی برای 
کووید۱۹ توســط استان یا قلمرو آن 

تأیید شده شرکت کرده باشد.
کلیه دانشجویان خارجی در کانادا که 
حتی حدود 6 ماه از تحصیلشــان در 
کانادا می گذرد باید این دو شــرط را 

داشته باشند.
دانشجویانی که قبالً در کانادا تحصیل 
کرده و کشور را ترک کرده اند اگر به 
تایید »DLI« نرسند نمی توانند وارد 
کانادا شــوند. اگر دانشــجویان کلیه 
مدارک مورد نیاز را داشــته باشند و 
»DLI« آن ها را در لیست تأیید شده 
قرار داده باشد، ممکن است سفر آن ها 
به کانادا ضروری )غیر اختیاری( تلقی 

شود.

قرنطینه یا انزوا 14 روزه اجباری

هرکســی که وارد کانادا می شود باید 
شرایط انزوا یا قرنطینه اجباری را نیز 
رعایت کند. رعایــت نکردن الزامات 
اجبــاری در کانادا یــک جرم جدی 
بوده و بــرای ناقضان قوانین همراه با 

با عواقب و مجازات است.

در  دانشجویان خارجی  قوانینی که 
کانادا باید رعایت کنند

دانشــجویان ورودی کانــادا در تمام 
اماکــن عمومی که نمی توانند فاصله 
فیزیکی را حفظ کنند باید ماســک 
دســتورالعمل های  کلیه  از  بزننــد. 
بهداشــت عمومی برای شهرداری و 
استان یا سرزمینی که در آن تحصیل 
می کنند پیروی کنند. اگر کسی آن ها 
را به »DLI« هدایت کرد و مورد تایید 
قرار گرفت نیاز نیست مدت ۱4 روز 

در قرنطینه بماند.

اجازه کار به دانشجویان خارجی در 
کانادا

همچنین به گفته وزیر امور مهاجرت، 
پناهنــدگان و شــهروندی کانــادا، 
دانشــجویان ورودی قدیمی که قبال 
 »PGWP«اجازه کار پس از تحصیل
داشــته اند، بر اســاس قوانین جدید 
دولت کانادا می توانند ویزایشان را به 
 »open work permit« ویــزای کار
تبدیل کنند. وی با بیان اینکه اجرای 
شــرایط جدید پذیرش دانشجویان 
بدان معناست که دانشجویان ورودی 
می توانند در زمان اقامتشان در کانادا 
فعالیت مالی داشــته و در پیشرفت 

اقتصادی کانادا سهیم باشند.
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دستور امام خميني 
در مورد مؤسسه اطالعات

ديشب، پس از خاتمه مذاكراتي كه 
حضرت آيتاهللا العظمـــي امام خميني با 
حضرت آيتاهللا العظمي شريعتمداري در 
مدرسه فيضيه قم داشتند، رسول صدر عاملي 
خبرنگار اعزامي اطالعات با كسب اجازه 
از حجتاالسالم آقاي حاج احمد خميني 
به حضور امام رســـيد و گزارش گردش 
كار روزنامـــه اطالعات را عرض كرد. امام 
فرمودند« آنان را كه در كار انتشار روزنامه و 
هدفهاي انقالب اسالمي خلل وارد ميسازند 

به روزنامه خود راه ندهيد».
يك ميليون نفر بر مزار مصدق گرد آمدند

امروز، ايران پس از دوازده سال خون 
دل خوردن و خاموشي بخاطر عجز از برپايي 
مراسم تجليل از شادروان دكتر محمد مصدق 
رهبر ملي خود، باشكوهي خيره كننده ياد 
آن بزرگ مرد تاريخ مبارزات ضد استعماري 

ملل شرق را گرامي داشت.
مراســـم تجليل از اين ابر مرد چندان 
پرشـــكوه بود كه بيشك پرتو پرجاللش 
قرون متمادي بر صفحات تاريخ جديد ايران 

پرتو خيره كننده داشت.
در اين لحظه 12ظهر كه ما (خبرنگاران 
اطالعات) در نيمه راه احمدآباد هســـتيم، 
سيل جمعيت چند صدهزار نفريـ  و حتي 
ميتوانيم بگوئيم ميليون نفريـ  به سوي 

احمدآباد سرازير است.
7تن عاملين كشتار مردم تيرباران شدند

ســـاعت 5بامداد امروز 7تن ديگر 
از عمال رژيم ســـابق به عنوان مفسدين 
فياالرض و با رأي دادگاه انقالب اسالمي 

ايران تيرباران شدند.
1ـ سرلشـــكر بازنشســـته عبداهللا 

خواجهنوري فرزند حســـين رئيس سابق 
دادگاه عادي و تجديدنظر ارتش.

2ـ سپهبد بازنشسته فخر مدرس فرزند 
سيدعلي محمد رئيس سابق دادرسي ارتش.
3ـ ســـرتيپ بازنشســـته علي اكبر 
يزدجردي فرزند محمد علي فرماندار سابق 

نظامي مشهد.
4ـ سرلشگر بازنشسته احمد بيدآبادي 

فرزند عبدالعلي فرماندار سابق تبريز
5ـ ســـرهنگ منصور زماني فرزند 
حبيباهللا رئيس زندان سياسي قصر و مامور 

شكنجه زندانيان.
6ـ ساالر جاف فرزند داود بيك نماينده 

سابق مجلس شورايملي.
7ـ جهانگيـــر تارخ معـــروف به 
جهانگيري شكنجهگر ساواك، در كميته 
رسيدگي و شور پس از نه ساعت به پايان 
رسيد و سرانجام به اتفاق آراء حكم اعدام 
7نفر متهمين مذكور با تشـــخيص آنان به 
عنوان مفسدين فياالرض و شركت در قتل 
و كشتار مردم بيگناه صادر و حكم اعدام 
درباره كليه متهمين در ساعت 5 صبح امروز 

دوشنبه 57/12/14 اجرا شد.
امام: توهين به روزنامهها جايز نيست

آيتاهللا العظمي امـــام خميني روز 
گذشـــته در قم، اعالم كردندكه مردم حق 

هيچگونه تعرضي به روزنامهها ندارند.
 به دنبال تظاهرات و اعتراضهائي كه 
طي دو روز گذشته در شهر قم و چند شهر 
ديگر به عنوان انتقـــاد از روش مطبوعات 
به عمل آمد، و طي آن عدهاي ناشـــناس از 
فروش روزنامههاي آيندگان، اطالعات و 
كيهان جلوگيري كردند و همچنين اشخاصي 

روزنامهها را پاره كردند.
 اين خبر به عرض امام خميني رسيد 
و به دنبال آن كميته تبليغات قم اعالم كرد كه 
امام راجع به مطبوعات، فقط روزنامهنگاران 
را نصيحت كردهاند تا درجهت پيشـــبرد 
انقالب اســـالمي قدم بردارند و هيچگاه 
توهين به روزنامهها و پاره كردن آنها بوسيله 

افراد را جايز نميدانند.
جنازه ابوذر زمان را به ايران باز گردانيد

در اين موقع كه انقالب اصيل ملت 
قهرمان ايران در آســـتانه تكامل است و در 
آينده، آرامگاه شهداي جاويد اين انقالب كه 
با نثار خون خود، تاريخ كشور ما را تدوين 
كردند، زيارتگاه آزاد زنان و آزادمردان وطن 
خواهد شد، بســـيار شايسته و بجا خواهد 
بود كه جنازه ابوذر زمان، شادروان شهيد، 
دكتر علي شريعتي كه به صورت امانت در 
زينبيه شام «دمشق» به وديعه گذاشته شده، به 

سرزمين انقالب بازگردانده شود.
بديهي است مراسمي كه در خور چنين 
شخصيت مبارزي است، برپا خواهد شد و 
اين «قلب تاريخ» در جوار تربت پاك شهداي 
انقالب ايران، به دل خاك سپرده خواهد شد. 

احمد باقريان
فروش خاويار ممنوع است

تهرانـ  رويترز: طالبان زندگي لوكس 
دريافتهاند كه انقالب ايران حتي بر خاويار 
كشور كه از نفت آن نيز مشهورتر است تاثير 
گذارده است آنانكه براي خريد خاويار به 
فروشگاههاي دولتي ايران مراجعه ميكنند 

نه تنها با مردان مسلح روبرو ميشوند بلكه 
مسئوالن فروشـــگاه ميگويند فروش و 
مصرف غذاهاي لوكس فعال معلق شـــده 

است.
«مونت كارلو» شاه را ميپذيرد

بنـ  خبرگزاري فرانسهـ  پرنس رينر 
سلطان مناكو ضمن مصاحبهاي با روزنامه 
«ولت آم سونتاك» گفت: اگر شاه سابق مايل 
به اقامت در مناكو باشند حاضر است او را در 

اين سرزمين بپذيرد.
يادآور ميشـــويم كه «مونت كارلو» 
مركز مناكو به پايخت قمار در جهان معروف 

است.
ايـران روابط خـود را با آفريقـاي جنوبي 

بكلي قطع كرد
بامداد ديروز ژنرال فريزر سركنسول 
آفريقاي جنوبي در تهـــران بوزارت امور 
خارجه احضار شـــد و بنامبرده اطالع داده 
شد چون دولت موقت انقالبي ايران سياست 
تبعيض نژادي آفريقـــاي جنوبي را مغاير 
اصول انساني ميداند عالوه بر اينكه صدور 
نفت خود را باين كشور قطع كرده است در 
آينده نيز هيچگونه روابط سياسي اقتصادي 

و نظامي با آفريقاي جنوبي نخواهد داشت.
به تصميم دولت ايران سركنسول آفريقاي 

جنوبي امروز خاك ايران را ترك ميكند.
آماده باش ديشب پاسداران انقالب

پاسدارن انقالب ديشب در سنگرهاي 
خود به حالت آماده باش بودند.

اين آماده باش بدان جهت بود كه از 
قبل به آنها اطالع داده شـــده بود كه امكان 
دارد پاسداران از طرف عوامل مختلفي مورد 

حمله قرار گيرند.
اما ديشب هيچ برخوردي روي نداد 
و تنها در اطـــراف خيابان چرچيل صداي 
تيراندازي بگوش رسيد كه به كسي آسيبي 

وارد نيامد.
2پاسدار جوان كشته شدند

شميرانـ  دو پاسدار جوان كه در خانه 
تيمسار اميري در «دارآباد» شاه آباد شميران 
پاسداري ميدادند، بطرز مشكوكي بضرب 
گلوله كشته شدند.حادثه ظهر ديروز اتفاق 
افتاد. اين دو مســـعود محبي كرد سلفا و 
محمود غيري نام داشتند و هر دو 17 ساله 

بودند.
احمد بني احمد دستگير شد

احمد بني احمد نماينده تبريز دستگير 
شد. او روز شـــنبه موقعي كه قصد داشت 
مهندس بازرگان نخست وزير دولت انقالب 

را مالقات كند. 
توســـط پاســـداران كميتـــه امام 
خميني دستگير شد. پاســـداران كميته، 
احمد بني احمد را پس از دســـتگيري نزد 
يكـــي از بازپرسهاي مســـتقر در زندان 
قصر بردنـــد تا به اتهام وي رســـيدگي

 شود. 
طويله 3ميليون توماني

زرگان فارسـ  تاسيســـات عظيم 
باشگاه سلطنتي اســـب در 2كيلومتري 
زرگان فارس به تصرف كميته هماهنگي 
اين شـــهر درآمد. اين تاسيسات در زميني 
بمساحت120 هكتار در دست ساختمان 

بود و 30 ميليون ريال هزينه برداشته بود.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 
14 اسفندماه 1357 (برابر با 6ربيعالثاني 1399

5 مارس1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

تعّرض نافرجام به قلمرو ايران
ژوليان امپراتور روم كه سوم نوامبر 361 ميالدى بر جاى 
ُكنســـتانتين دوم نشسته بود در دومين سال زمامدارى خود، با 
هدف فرار از مشكالت و ساكت كردن مخالفان داخلى و نيز 
با استفاده از فرصِت دور بودن شاپور دومـ  شاه ساسانى وقت 
از پايتخت با تصميم به يك تعّرض ســـريع به قلمرو ايران 

گرفت.
 «ژوليان» پنجم مارس سال 363 ميالدى با 80 تا 90 هزار 
نظامى تعّرض به قلمرو ايران را از آنتيوك (اَنتاكيهـ  جنوب غربى 
تركيه ) آغاز كرد. در جريان جنگ، يك سرباز ايراني، زوبين به 
سوي ژوليان پرتاب كرد كه بر پهلوي او نشست و چند ساعت 

بعد  درگذشت .
 در پي در گذشـــت ژوليان، ژنرالهاي رومي ژوويانرا به 
ســـمت امپراتور موقّت انتخاب كردند كه وي چون توان و 
استعداد جنگيدن در نيروهاي رومي نديد با شاپور دوم صلح كرد 
و از پنج منطقه بزرگ در شرق مديترانه و هرگونه ادعاي روم در 

ارمنستان صرف نظر كرد .
دشمن سرسخت استعمار

دكتر محمد مصدق استاد دانشگاه، سياستمدار، دولتمرد 
و ايراندوســـت نامدار، دشمن سرســـخت استعمار ملل و 
ســـلطهگرى، رهبر جنبش ملي كـــردن صنعت نفت ايران و

 رئيس دولت در ســـال هاي 1330، 1331 و پنج ماه اول سال 
1332 چهاردهم اســـفند 1345 در بيمارستان نجميه تهران 

درگذشت.
 و دولت وقت اجازه برگزارى مراسم ترحيم او را نداد و 
جز يك اعالميه چند سطرى دولتى، مطبوعات از انتشار هرگونه 

خبر و مطلب ديگر در آن زمينه ممنوع شده بودند.
محاكمه طالقاني، بازرگان و سحابي

در اين روز در سال 1342 و 9 ماه پس از قيام خرداد ماه، 
محاكمه دسته اي از مخالفان شاه از جمله آيةاهللا سيد محمود 
طالقاني، مهندس مهدي بازرگان و دكتر يداهللا ســـحابي در 
محكمه تجديد نظر نظامي كه رياست آن را ژنرال عباس قره 
باغي (آخرين رئيس ستاد مشترك ارتش در نظام سلطنتي در 
ســـال 1357) برعهده داشت آغاز شد. پيش از آغاز محاكمه، 
حكومت نظامي در تهران و اصفهان تمديد شده بود تا تظاهراتي 

صورت نگيرد.
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روزهای بهاری سبزه میدان
گشتی در بازار تهران
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ــــی از آن هياهو و  ــده ول ــ ــوروز نمان ــ ــــزی به ن چي
ــــوی خريد،  ــــی در تكاپ ــازار و مردم ــ ــلوغی ب ــ ش
خبری نيست؛ اگر هم شلوغی باشد به نسبت 
ــده و بيشتر مردم  ــ ــته كمرنگ تر ش ــ سال گذش
ــــت می خواهند دست  به هر زور و زحمتی اس
ــــن حرف خيلی  ــه برنگردند. اي ــ ــــی به خان خال
ــان  ــ ــــت كه از وضعيت دم عيدش از بازاری هاس
ــه مردم حق می دهند كه  ــ گاليه مندند. البته ب
ــر نمی توانند مثل  ــ ــا ديگ ــ ــا افزايش قيمت ه ــ ب
ــال های گذشته خريد كنند ولی باز هم خدا  ــ س

بدهد بركت كه خريد و فروشی می شود.
ــال و روز خوبی  ــ ــالً ح ــ ــــدی فع ــازار دم عي ــ ب
ــتفروش ها بگی نگی  ــ ــازار دس ــ ــه ب ــ ــدارد البت ــ ن
ــوان و الغراندامی  ــ ــــت. از مرد ج كمی گرم اس
ــيده و  ــ ــــنش را تا بيخ گلو باال كش كه زيپ كاپش
ــنگفرش  ــ جوراب های زنانه و مردانه را روی س
خيابان 15 خرداد بساط كرده، درباره بازار دم 
عيد می پرسم. انگار دويده ام توی اعصابش. 
ــدازد و می گويد:  ــ ــو می ان ــ ــــش را توی گل صداي
ــــوی  ــــن ت ــــی. م ــه می بين ــ ــودت ك ــ »داداش خ
ــه. االن بايد  ــ ــــم ك ــاعت نبايد بيكار باش ــ اين س
ــتری و پول  ــ ــــت مش مدام جنس می دادم دس
ــــت چايی  ــــت به پش ــــمردم نه اينكه پش می ش

بخورم و سيگار بكشم.«
ــاكت باشم و فقط گوش  ــ سعی می كنم س
ــا هر چه دلش می خواهد، بگويد. جوان  ــ كنم ت
ــيگاری را روشن می كند و پک  ــ دستفروش، س
ــيگاری هم به من  ــ محكمی به آن می زند و س
تعارف می كند: »پارسال از وسط بهمن، بازار 
ــاعت 9  ــ ــد و مردم از س ــ ــروع می ش ــ دم عيد ش
ــون پيدا می شد و حتی اين  ــ ــر و كله ش ــ صبح س
ــتن و  ــ ــر خاروندن نداش ــ ــا فرصت س ــ چرخی ه
ــــی االن كه به  ــا می كردن. ول ــ ــدام بار جابه ج ــ م
ــفند نزديک می شيم، هيچ خبری از  ــ نيمه اس
ــال پيش كلی فروش  ــ ــال نيست. س ــ بازار پارس
ــال فروشم  ــ ــــبت پارس ــتم ولی االن به نس ــ داش

ــاه پيش جوراب  ــ ــده. تا همين چند م ــ كمتر ش
ــــط را 5  ــزار، كيفيت متوس ــ ــال رو جفتی 8 ه ــ اع
ــــت  هزار و كيفيت ضعيف را 3 هزار تومن دس
ــرون می خرم و  ــ ــتری می دادم ولی االن گ ــ مش
ــا دقيقاً دو  ــ ــــم. قيمت ه مجبورم گرون بفروش
برابر شده ولی كارمند و كارگری كه ماهی يكی 
ــه نمی تونه بی  ــ ــــون حقوق می گيره ك دو ميلي

محابا خريد كنه.«
ــاعت  ــ ــــی روم. س ــبزه ميدان م ــ ــــمت س س
نزديک 11 صبح است و كم كم به جمعيتی كه 
برای خريد دم عيد آمده اند، افزوده می شود. 
جمعيت غالب، زن ها هستند كه از اين مغازه 
ــند. بساطی ها  ــ ــــرک می كش ــاطی س ــ به آن بس
ــتری ها  ــ ــان را باال می برند تا مش ــ ولوم صدايش
ــان بكشانند: »بدو بيا  ــ را به سوی بساط خودش
شال و روسری درجه يک حراج كردم 20 هزار 
ــبزه رويی  ــ تومن.« نوجوان الغر و ريزاندام و س
ــفره  های  ــ ــــودش س ــــی از خ ــــوب رخت ــــل چ مث
ــرای زن ها تبليغ  ــ ــرده و دارد ب ــ ــــی آويزان ك رنگ
ــفره دونفره بدم 3 تا 10  ــ می كند: »خانم بيا س
ــزار، 8 نفره هم 10 هزار.  ــ هزار، 4 نفره بدم 5 ه
ــر غذا  ــ ــينه كمت ــ ــفره بش ــ ــــی پای اين س هر كس
ــفره های ما جادوييه و مهمون  ــ می خوره... س
ــو خودش می كنه كه كمتر بخوره. همه  ــ رو مح
ــود داره براتون. سفره هفت سين هم  ــ جوره س
ــــت  ــــحر می كنه تا دس دارم كه مهمون ها رو س
به پسته و فندق و بادوم نزنن... آی خونه دار و 

بچه دار بيا اين ور بازار.«
ــيرين زبانی پسرک در اين بلبشو جواب  ــ ش
ــفره ای می خرم؛ نه  ــ ــــن هم از او س می دهد. م
ــــدم كمتر غذا بخورد،  برای اينكه ميهمان عي
ــــمش اصغر  ــــرف. اس ــر ح ــ ــرای باز كردن س ــ ب
ــــت كه  ــالی اس ــ ــال دارد. چند س ــ ــــت و 15 س اس
ــــی  ــال می آيد بازار و دستفروش ــ ــاه آخر س ــ 2 م
ــد در بازار  ــ ــرای اينكه بتوان ــ می كند. می گويد ب
ــبی كند بايد روزی 50 هزار تومان  ــ راحت كاس
حق حساب بدهد! وقتی از او می پرسم به چه 
ــــی، طفره می رود و می گويد: »نكنه مأمور  كس

شهرداری هستی؟«

ــانش  ــ نش را  ــگاری ام  ــ خبرن كارت  ــــی  وقت
ــا باز لو  ــ ــود ام ــ می دهم، خيالش راحت می ش
ــاال رفته ولی باز  ــ نمی دهد: »قيمت ها كمی ب
ــازار می آيند. من  ــ ــرای خريد به ب ــ هم مردم ب
اين سفره ها رو از مغازه ای توی بازار می گيرم، 
ــودم رو برمی دارم. روزی 150  ــ می فروشم و س
ــود می كنم. پارسال كجا امسال  ــ هزار تومان س
كجا. من هنوز تا االن 100 هزار تومن نفروختم 
ــال تا ظهر دست كم 200 هزار تومن  ــ ولی پارس
ــود من بود.  ــ ــــم كه يک پنجمش س می فروخت
ــد كنن، با  ــ ــه بيان خري ــ ــه ك ــ زور مردم نمی رس
عيدی يک ميليونی چهار تا وسيله بخری چيز 
ديگری نمونه. مردم به سمت كاالهای ارزون 

قيمت تر روی آوردن.«
از مرد 35 ساله ای به نام جواد محمديان 
كه كارمند يكی از ادارات دولتی است و همراه 
همسر و دختر 4 ساله اش برای خريد به سبزه 
ميدان آمده سؤال تكراری ام را می پرسم. اول 
ابرويی باال می اندازد بعد می گويد: »چی بگم، 
ــــت رو می بينيد.  خودتون كه وضعيت مملك
تحريم و گرونی پدر مردم رو درآورده. راستش 
اين گرونی ها به نظرم خيلی عجيب مشكوكه. 
ــه به  ــ ــد از 24 – 23 ميليون می رس ــ ــــی پراي وقت
ــا خيلی چيزهای  ــ ــون رو رد می كنه ي ــ 50 ميلي
ــه مثل پارسال  ــ ديگه خب معلومه كه نمی ش
خريد كرد. من همسر و دخترم رو آوردم برای 
ــكنه. وقتی  ــ ــد ولی قيمت ها واقعاً كمرش ــ خري
ــه گرون  ــ ــــم چرا اين هم ــازه دار می پرس ــ از مغ
ــــرت دوخت يا  ــه و اج ــ ــــن، می گن پارچ می دي
قيمت لباس های وارداتی گرون شده. با پولی 
ــه آوردم برای خريد عماًل نصف چيزايی كه  ــ ك

مدنظرمون بود رو نمی تونيم بخريم.«
ــود و  ــ ــــم وارد بحث می ش ــرد ه ــ ــر م ــ همس
می گويد: »می خواستيم برای سفره هفت سين 
آجيل هم بخريم ولی نمی شود سمتش رفت. 
ــده كه فقط برای اين بچه  ــ قيمت ها جوری ش
بايد خريد كنيم. قيد سفره هفت سين رو هم 
ــا اين وضعيت  ــ ــــم. كارگر و كارمند ب ــد بزني ــ باي
گرونی ها كه نمی تونه نوروز داشته باشه. حاال 

اينكه شوخيه ولی خب با سيلی صورتمون رو 
سرخ می كنيم.«

ــپور 37 ساله در بازار مسگرها  ــ منصور عباس
ــــی هم در  ــه دارد. او كارگاه ــ ــــاس زنان ــازه لب ــ مغ
خيابان سعادت دارد كه به گفته خودش نيمه 
ــــت. مثل بقيه هم صنفی هايش از  تعطيل اس
ــا 25 – 24  ــ ــــت: »ت ــــت بازار گاليه مند اس وضعي
بهمن ماه قيمت ها تقريباً ثابت بود مثالً وقتی 
پارچه دامنی از ارديبهشت ماه از كيلويی 20هزار 

ــد 40 هزار تومن چند ماهی نرخ ثابت  ــ تومن ش
موند ولی 15 روزی می شه دوباره قيمت پارچه 
ــــش و نگين و هر چيزی كه ربطی به دوخت  و ك
ــــت پارچه ای كه  ــاال رفته. مثالً قيم ــ و دوز داره ب
می خريدم 40 هزار شده كيلويی 45 هزار تومن 
ــه از 31  ــ و قيمت نگينی كه روی پارچه كار می ش
هزار رسيده به 38 هزار تومن و همين طور هم 
ــه كه چرا  ــ ــــی هم نظارت نمی كن ــاال ميره. كس ــ ب

قيمت ها روز به روز باال ميره.

ــــن  ــا دام ــ ــع روزی 100 ت ــ ــــن موق ــال اي ــ پارس
خرده فروشی می كردم ولی االن كه ساعت 12 
ظهره 4 تا دامن بيشتر نفروختم. مشتری هايی 
ــتان می اومدن و خريد می كردن،  ــ كه از شهرس
ــــن.  ــيه می كن ــ ــای نس ــ ــــدن و تقاض ــــف ش نص
بعضی ها می خوان چک چندماه بدن كه توی 
اين بازار به صالح نيست. به نظرم يه نگاهی 
به كارگاه ها بندازين كه چندتا كارگر و خياط كار 
می كنن. تعدادشون از نصف هم كمتره چون 
كار نيست و وسايل گرون شده و مشتری هم از 
ــلواری رو كه 50هزار  ــ توانش خارجه كه مثاًل ش

تومن می خريده حاال 100 هزار بخره.«
ــه كارگاه توليد  ــ ــاله ك ــ مجتبی زمانی 32 س
ــتم را می گيرد و به طبقه  ــ لباس زنانه دارد دس
دوم پاساژ قديمی می برد و كارگاهش را نشانم 
ــته اند  ــ ــــت چرخ نشس ــد. دو خياط پش ــ می ده
ــــی از  ــتند. مجتب ــ ــــری دوزی هس ــــغول س و مش
شرايط سخت بازار می گويد: »توی اين كارگاه 
ــال به سال داره  ــ بايد 8 تا كارگر كار كنن ولی س
ــون اين  ــ ــه، چرا؟ چ ــ ــــم می ش ــون ك ــ از تعدادش
ــا دمار مردم  ــ ــار اقتصادی نه تنه ــ تحريم و فش

ــا بازاری ها رو هم درآورده.  ــ عادی بلكه دمار م
توليد و فروشمون به يک سوم رسيده و اگه بازار 
همين طور باشه بعد از عيد مغازه و كارگاهم 
ــــم.  ــين می ش ــ رو ميدم اجاره و ميرم خونه نش
ــــت و حق با  ــردم گله می كنن كه گرونی هس ــ م
ــــی جنس گرون  ــــت ولی بايد بگم وقت اونهاس
ــه مجبوريم گرون بديم، اگه  ــ دست ما می رس
پارچه قيمتش نصف بشه خب ما هم ارزون تر 
ــــت نداره فحش و  ــــی دوس ــيم، كس ــ می فروش
نفرين پشت سرش باشه. مسئوالن بايد كاری 

بكنن.«
قيمت ها باال رفته حاال دليل آن را تحريم 
بدانيم يا دالل ها و ... بازار همچنان تب و تاب 
ــرای خريد كوچه و پس كوچه و  ــ دارد و مردم ب
ــران را گز می كنند. كفش  ــ حجره های بازار ته
ــوند  ــ و لباس و آجيل می خرند و آماده می ش
ــايد نتوانند اندازه سال گذشته  ــ برای نوروز . ش
خريد كنند ولی دست پر برمی گردند به خانه. 
آنها اميد دارند سال جديد شگون داشته باشد 
ــــم و افزايش قيمت و  ــری از تحري ــ ــر خب ــ و ديگ

دالل بازی نباشد.

قيمت ها باال رفته حاال دليل آن را تحريم بدانيم يا دالل 
ها و ... بازار همچنان تب و تاب دارد و مردم برای خريد 

كوچه و پس كوچه و حجره های بازار تهران را گز می كنند. 
كفش و لباس و آجيل می خرند و آماده می شوند برای 

نوروز . شايد نتوانند مثل سال گذشته خريد كنند ولی دست 
پر برمی گردند به خانه. آنها اميد دارند سال جديد شگون 

داشته باشد و ديگر خبری از تحريم و افزايش قيمت و دالل 
بازی نباشد

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

   افقي:
1 - كارگزار و سرپرست - نوانخانه

2 - كامپيوتر - مربوط به تعداد است - هميشه
3- خالفكار و محكوم در دادگاه - طاليي - جمع رأي – شهر »حضرت عبدالعظيم«

4 - درد و سختي - سود - اراذل
5 - تصديق عامي - هجوم و حمله - كچل - عيد ويتنام

6 - باتري الغر! - بعد از 69! - گريختن
7 - شيدا - بي دين - كلمه شگفتي
8 - زادگاه - خجسته - فرمانروايان

9 - نقش بازيگر - تك تك - مركز شهرستان »طارم« زنجان
10 - ابتدا نداشتن - شهري در ايالت »واشينگتن«- سران

11 - ميخوش - از افعال ربطي - دو زن كه يك شوهر داشته باشند - چاره
12 - سازمان جاسوسي اسرائيل - نام مردانه - شيريني تولد

13 - گريه پرصدا و آزار دهنده - درياچه اي در »اشترانكوه دورود«- ناسيونال و مردمی- 
قطعی، حتمي

14 - بنيانگذار مكتب »روانشناسی فردی«- بيماری مسری- محبوب، دلبر
15- بازيگر مرد فيلم پر فروش »آشغال های دوست داشتنی« )روی پرده سينما(- عريان

 عمودي:
ــــي در »تركيه«- گذران  1- درياي

زندگی
ــران دو خواهر  ــ 2- نسبت همس
ــــل« رئالی-  ــــرت بي ــور »گ ــ – كش
ــتی در استان  ــ ــتايی توريس ــ روس

»البرز«
3 - كوچك ترين فرزند »فريدون« 
- برادر زن حضرت »ابراهيم)ع(« 

- فلج - نت منفی
ــــزي  ــــي! - چي ــهر خوردن ــ 4- ش
ــز  ــ ــازند – مرك ــ ــــن س ــه در يم ــ ك

»كرواسی«
ــــه«- ورقه  5– رودي در »فرانس
ــــخص -  آلومينيومي - فرد، ش

آبادي 
ــتان »كرمان«  ــ 6 - كوهي در اس
ــايه  ــ ــــی- نژاد همس - گردهماي

شمالی
7 - اصل، بنياد - فاقد نزاكت - 

ويتامين مغز بادام
8 - محكم، استوار - بيچارگي و 

بدبختي - اشاره به دور
ــوان - جريب – يار  ــ ــرار حي ــ 9- ف

»هاردی«
ــــگ  س  - ــــش  پرس كالم   -10

فضانورد – كشور »استكهلم«
ــول -  ــ ــود مفع ــ ــانه وج ــ 11 - نش
ــوم -  ــ ويتامين آفتابي - مدال س

عضو صورت
12 - دشمني - گاوچران امريكايي  

- خزنده خوش خط و خال
13 - مرغ مي رود! - گياه بي تنه 
ــــي -  ــــك تنفس ــاري مهل ــ - بيم

حركت زير حرف
14- براي اينكه- شهري صنعتي 
ــــت قبلی  ــان«- پايتخ ــ در »آلم

»ساحل عاج«
15 - گلي زيبا - خواندن شعر يا 
متني به طوري آهنگين و با شور 

و حرارت
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دستور امام خميني 
در مورد مؤسسه اطالعات

ديشب، پس از خاتمه مذاكراتي كه 
حضرت آيتاهللا العظمـــي امام خميني با 
حضرت آيتاهللا العظمي شريعتمداري در 
مدرسه فيضيه قم داشتند، رسول صدر عاملي 
خبرنگار اعزامي اطالعات با كسب اجازه 
از حجتاالسالم آقاي حاج احمد خميني 
به حضور امام رســـيد و گزارش گردش 
كار روزنامـــه اطالعات را عرض كرد. امام 
فرمودند« آنان را كه در كار انتشار روزنامه و 
هدفهاي انقالب اسالمي خلل وارد ميسازند 

به روزنامه خود راه ندهيد».
يك ميليون نفر بر مزار مصدق گرد آمدند

امروز، ايران پس از دوازده سال خون 
دل خوردن و خاموشي بخاطر عجز از برپايي 
مراسم تجليل از شادروان دكتر محمد مصدق 
رهبر ملي خود، باشكوهي خيره كننده ياد 
آن بزرگ مرد تاريخ مبارزات ضد استعماري 

ملل شرق را گرامي داشت.
مراســـم تجليل از اين ابر مرد چندان 
پرشـــكوه بود كه بيشك پرتو پرجاللش 
قرون متمادي بر صفحات تاريخ جديد ايران 

پرتو خيره كننده داشت.
در اين لحظه 12ظهر كه ما (خبرنگاران 
اطالعات) در نيمه راه احمدآباد هســـتيم، 
سيل جمعيت چند صدهزار نفريـ  و حتي 
ميتوانيم بگوئيم ميليون نفريـ  به سوي 

احمدآباد سرازير است.
7تن عاملين كشتار مردم تيرباران شدند

ســـاعت 5بامداد امروز 7تن ديگر 
از عمال رژيم ســـابق به عنوان مفسدين 
فياالرض و با رأي دادگاه انقالب اسالمي 

ايران تيرباران شدند.
1ـ سرلشـــكر بازنشســـته عبداهللا 

خواجهنوري فرزند حســـين رئيس سابق 
دادگاه عادي و تجديدنظر ارتش.

2ـ سپهبد بازنشسته فخر مدرس فرزند 
سيدعلي محمد رئيس سابق دادرسي ارتش.

3ـ ســـرتيپ بازنشســـته علي اكبر 
يزدجردي فرزند محمد علي فرماندار سابق 

نظامي مشهد.
4ـ سرلشگر بازنشسته احمد بيدآبادي 

فرزند عبدالعلي فرماندار سابق تبريز
5ـ ســـرهنگ منصور زماني فرزند 
حبيباهللا رئيس زندان سياسي قصر و مامور 

شكنجه زندانيان.
6ـ ساالر جاف فرزند داود بيك نماينده 

سابق مجلس شورايملي.
7ـ جهانگيـــر تارخ معـــروف به 
جهانگيري شكنجهگر ساواك، در كميته 
رسيدگي و شور پس از نه ساعت به پايان 
رسيد و سرانجام به اتفاق آراء حكم اعدام 
7نفر متهمين مذكور با تشـــخيص آنان به 
عنوان مفسدين فياالرض و شركت در قتل 
و كشتار مردم بيگناه صادر و حكم اعدام 
درباره كليه متهمين در ساعت 5 صبح امروز 

دوشنبه 57/12/14 اجرا شد.
امام: توهين به روزنامهها جايز نيست

آيتاهللا العظمي امـــام خميني روز 
گذشـــته در قم، اعالم كردندكه مردم حق 

هيچگونه تعرضي به روزنامهها ندارند.
 به دنبال تظاهرات و اعتراضهائي كه 
طي دو روز گذشته در شهر قم و چند شهر 
ديگر به عنوان انتقـــاد از روش مطبوعات 
به عمل آمد، و طي آن عدهاي ناشـــناس از 
فروش روزنامههاي آيندگان، اطالعات و 
كيهان جلوگيري كردند و همچنين اشخاصي 

روزنامهها را پاره كردند.
 اين خبر به عرض امام خميني رسيد 
و به دنبال آن كميته تبليغات قم اعالم كرد كه 
امام راجع به مطبوعات، فقط روزنامهنگاران 
را نصيحت كردهاند تا درجهت پيشـــبرد 
انقالب اســـالمي قدم بردارند و هيچگاه 
توهين به روزنامهها و پاره كردن آنها بوسيله 

افراد را جايز نميدانند.
جنازه ابوذر زمان را به ايران باز گردانيد

در اين موقع كه انقالب اصيل ملت 
قهرمان ايران در آســـتانه تكامل است و در 
آينده، آرامگاه شهداي جاويد اين انقالب كه 
با نثار خون خود، تاريخ كشور ما را تدوين 
كردند، زيارتگاه آزاد زنان و آزادمردان وطن 
خواهد شد، بســـيار شايسته و بجا خواهد 
بود كه جنازه ابوذر زمان، شادروان شهيد، 
دكتر علي شريعتي كه به صورت امانت در 
زينبيه شام «دمشق» به وديعه گذاشته شده، به 

سرزمين انقالب بازگردانده شود.
بديهي است مراسمي كه در خور چنين 
شخصيت مبارزي است، برپا خواهد شد و 
اين «قلب تاريخ» در جوار تربت پاك شهداي 
انقالب ايران، به دل خاك سپرده خواهد شد. 

احمد باقريان
فروش خاويار ممنوع است

تهرانـ  رويترز: طالبان زندگي لوكس 
دريافتهاند كه انقالب ايران حتي بر خاويار 
كشور كه از نفت آن نيز مشهورتر است تاثير 
گذارده است آنانكه براي خريد خاويار به 
فروشگاههاي دولتي ايران مراجعه ميكنند 

نه تنها با مردان مسلح روبرو ميشوند بلكه 
مسئوالن فروشـــگاه ميگويند فروش و 
مصرف غذاهاي لوكس فعال معلق شـــده 

است.
«مونت كارلو» شاه را ميپذيرد

بنـ  خبرگزاري فرانسهـ  پرنس رينر 
سلطان مناكو ضمن مصاحبهاي با روزنامه 
«ولت آم سونتاك» گفت: اگر شاه سابق مايل 
به اقامت در مناكو باشند حاضر است او را در 

اين سرزمين بپذيرد.
يادآور ميشـــويم كه «مونت كارلو» 
مركز مناكو به پايخت قمار در جهان معروف 

است.
ايـران روابط خـود را با آفريقـاي جنوبي 

بكلي قطع كرد
بامداد ديروز ژنرال فريزر سركنسول 
آفريقاي جنوبي در تهـــران بوزارت امور 
خارجه احضار شـــد و بنامبرده اطالع داده 
شد چون دولت موقت انقالبي ايران سياست 
تبعيض نژادي آفريقـــاي جنوبي را مغاير 
اصول انساني ميداند عالوه بر اينكه صدور 
نفت خود را باين كشور قطع كرده است در 
آينده نيز هيچگونه روابط سياسي اقتصادي 

و نظامي با آفريقاي جنوبي نخواهد داشت.
به تصميم دولت ايران سركنسول آفريقاي 

جنوبي امروز خاك ايران را ترك ميكند.
آماده باش ديشب پاسداران انقالب

پاسدارن انقالب ديشب در سنگرهاي 
خود به حالت آماده باش بودند.

اين آماده باش بدان جهت بود كه از 
قبل به آنها اطالع داده شـــده بود كه امكان 
دارد پاسداران از طرف عوامل مختلفي مورد 

حمله قرار گيرند.
اما ديشب هيچ برخوردي روي نداد 
و تنها در اطـــراف خيابان چرچيل صداي 
تيراندازي بگوش رسيد كه به كسي آسيبي 

وارد نيامد.
2پاسدار جوان كشته شدند

شميرانـ  دو پاسدار جوان كه در خانه 
تيمسار اميري در «دارآباد» شاه آباد شميران 
پاسداري ميدادند، بطرز مشكوكي بضرب 
گلوله كشته شدند.حادثه ظهر ديروز اتفاق 
افتاد. اين دو مســـعود محبي كرد سلفا و 
محمود غيري نام داشتند و هر دو 17 ساله 

بودند.
احمد بني احمد دستگير شد

احمد بني احمد نماينده تبريز دستگير 
شد. او روز شـــنبه موقعي كه قصد داشت 
مهندس بازرگان نخست وزير دولت انقالب 

را مالقات كند. 
توســـط پاســـداران كميتـــه امام 
خميني دستگير شد. پاســـداران كميته، 
احمد بني احمد را پس از دســـتگيري نزد 
يكـــي از بازپرسهاي مســـتقر در زندان 
قصر بردنـــد تا به اتهام وي رســـيدگي

 شود. 
طويله 3ميليون توماني

زرگان فارسـ  تاسيســـات عظيم 
باشگاه سلطنتي اســـب در 2كيلومتري 
زرگان فارس به تصرف كميته هماهنگي 
اين شـــهر درآمد. اين تاسيسات در زميني 
بمساحت120 هكتار در دست ساختمان 

بود و 30 ميليون ريال هزينه برداشته بود.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 
14 اسفندماه 1357 (برابر با 6ربيعالثاني 1399

5 مارس1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

تعّرض نافرجام به قلمرو ايران
ژوليان امپراتور روم كه سوم نوامبر 361 ميالدى بر جاى 
ُكنســـتانتين دوم نشسته بود در دومين سال زمامدارى خود، با 
هدف فرار از مشكالت و ساكت كردن مخالفان داخلى و نيز 
با استفاده از فرصِت دور بودن شاپور دومـ  شاه ساسانى وقت 
از پايتخت با تصميم به يك تعّرض ســـريع به قلمرو ايران 

گرفت.
 «ژوليان» پنجم مارس سال 363 ميالدى با 80 تا 90 هزار 
نظامى تعّرض به قلمرو ايران را از آنتيوك (اَنتاكيهـ  جنوب غربى 
تركيه ) آغاز كرد. در جريان جنگ، يك سرباز ايراني، زوبين به 
سوي ژوليان پرتاب كرد كه بر پهلوي او نشست و چند ساعت 

بعد  درگذشت .
 در پي در گذشـــت ژوليان، ژنرالهاي رومي ژوويانرا به 
ســـمت امپراتور موقّت انتخاب كردند كه وي چون توان و 
استعداد جنگيدن در نيروهاي رومي نديد با شاپور دوم صلح كرد 
و از پنج منطقه بزرگ در شرق مديترانه و هرگونه ادعاي روم در 

ارمنستان صرف نظر كرد .
دشمن سرسخت استعمار

دكتر محمد مصدق استاد دانشگاه، سياستمدار، دولتمرد 
و ايراندوســـت نامدار، دشمن سرســـخت استعمار ملل و 
ســـلطهگرى، رهبر جنبش ملي كـــردن صنعت نفت ايران و
 رئيس دولت در ســـال هاي 1330، 1331 و پنج ماه اول سال 
1332 چهاردهم اســـفند 1345 در بيمارستان نجميه تهران 

درگذشت.
 و دولت وقت اجازه برگزارى مراسم ترحيم او را نداد و 
جز يك اعالميه چند سطرى دولتى، مطبوعات از انتشار هرگونه 

خبر و مطلب ديگر در آن زمينه ممنوع شده بودند.
محاكمه طالقاني، بازرگان و سحابي

در اين روز در سال 1342 و 9 ماه پس از قيام خرداد ماه، 
محاكمه دسته اي از مخالفان شاه از جمله آيةاهللا سيد محمود 
طالقاني، مهندس مهدي بازرگان و دكتر يداهللا ســـحابي در 
محكمه تجديد نظر نظامي كه رياست آن را ژنرال عباس قره 
باغي (آخرين رئيس ستاد مشترك ارتش در نظام سلطنتي در 
ســـال 1357) برعهده داشت آغاز شد. پيش از آغاز محاكمه، 
حكومت نظامي در تهران و اصفهان تمديد شده بود تا تظاهراتي 

صورت نگيرد.

امروز در تاريخ
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روزهای بهاری سبزه میدان
گشتی در بازار تهران

هر
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ــــی از آن هياهو و  ــده ول ــ ــوروز نمان ــ ــــزی به ن چي
ــــوی خريد،  ــــی در تكاپ ــازار و مردم ــ ــلوغی ب ــ ش
خبری نيست؛ اگر هم شلوغی باشد به نسبت 
ــده و بيشتر مردم  ــ ــته كمرنگ تر ش ــ سال گذش
ــــت می خواهند دست  به هر زور و زحمتی اس
ــــن حرف خيلی  ــه برنگردند. اي ــ ــــی به خان خال
ــان  ــ ــــت كه از وضعيت دم عيدش از بازاری هاس
ــه مردم حق می دهند كه  ــ گاليه مندند. البته ب
ــر نمی توانند مثل  ــ ــا ديگ ــ ــا افزايش قيمت ه ــ ب
ــال های گذشته خريد كنند ولی باز هم خدا  ــ س

بدهد بركت كه خريد و فروشی می شود.
ــال و روز خوبی  ــ ــالً ح ــ ــــدی فع ــازار دم عي ــ ب
ــتفروش ها بگی نگی  ــ ــازار دس ــ ــه ب ــ ــدارد البت ــ ن
ــوان و الغراندامی  ــ ــــت. از مرد ج كمی گرم اس
ــيده و  ــ ــــنش را تا بيخ گلو باال كش كه زيپ كاپش
ــنگفرش  ــ جوراب های زنانه و مردانه را روی س
خيابان 15 خرداد بساط كرده، درباره بازار دم 
عيد می پرسم. انگار دويده ام توی اعصابش. 
ــدازد و می گويد:  ــ ــو می ان ــ ــــش را توی گل صداي
ــــوی  ــــن ت ــــی. م ــه می بين ــ ــودت ك ــ »داداش خ
ــه. االن بايد  ــ ــــم ك ــاعت نبايد بيكار باش ــ اين س
ــتری و پول  ــ ــــت مش مدام جنس می دادم دس
ــــت چايی  ــــت به پش ــــمردم نه اينكه پش می ش

بخورم و سيگار بكشم.«
ــاكت باشم و فقط گوش  ــ سعی می كنم س
ــا هر چه دلش می خواهد، بگويد. جوان  ــ كنم ت
ــيگاری را روشن می كند و پک  ــ دستفروش، س
ــيگاری هم به من  ــ محكمی به آن می زند و س
تعارف می كند: »پارسال از وسط بهمن، بازار 
ــاعت 9  ــ ــد و مردم از س ــ ــروع می ش ــ دم عيد ش
ــون پيدا می شد و حتی اين  ــ ــر و كله ش ــ صبح س
ــتن و  ــ ــر خاروندن نداش ــ ــا فرصت س ــ چرخی ه
ــــی االن كه به  ــا می كردن. ول ــ ــدام بار جابه ج ــ م
ــفند نزديک می شيم، هيچ خبری از  ــ نيمه اس
ــال پيش كلی فروش  ــ ــال نيست. س ــ بازار پارس
ــال فروشم  ــ ــــبت پارس ــتم ولی االن به نس ــ داش

ــاه پيش جوراب  ــ ــده. تا همين چند م ــ كمتر ش
ــــط را 5  ــزار، كيفيت متوس ــ ــال رو جفتی 8 ه ــ اع
ــــت  هزار و كيفيت ضعيف را 3 هزار تومن دس
ــرون می خرم و  ــ ــتری می دادم ولی االن گ ــ مش
ــا دقيقاً دو  ــ ــــم. قيمت ه مجبورم گرون بفروش
برابر شده ولی كارمند و كارگری كه ماهی يكی 
ــه نمی تونه بی  ــ ــــون حقوق می گيره ك دو ميلي

محابا خريد كنه.«
ــاعت  ــ ــــی روم. س ــبزه ميدان م ــ ــــمت س س
نزديک 11 صبح است و كم كم به جمعيتی كه 
برای خريد دم عيد آمده اند، افزوده می شود. 
جمعيت غالب، زن ها هستند كه از اين مغازه 
ــند. بساطی ها  ــ ــــرک می كش ــاطی س ــ به آن بس
ــتری ها  ــ ــان را باال می برند تا مش ــ ولوم صدايش
ــان بكشانند: »بدو بيا  ــ را به سوی بساط خودش
شال و روسری درجه يک حراج كردم 20 هزار 
ــبزه رويی  ــ تومن.« نوجوان الغر و ريزاندام و س
ــفره  های  ــ ــــودش س ــــی از خ ــــوب رخت ــــل چ مث
ــرای زن ها تبليغ  ــ ــرده و دارد ب ــ ــــی آويزان ك رنگ
ــفره دونفره بدم 3 تا 10  ــ می كند: »خانم بيا س
ــزار، 8 نفره هم 10 هزار.  ــ هزار، 4 نفره بدم 5 ه
ــر غذا  ــ ــينه كمت ــ ــفره بش ــ ــــی پای اين س هر كس
ــفره های ما جادوييه و مهمون  ــ می خوره... س
ــو خودش می كنه كه كمتر بخوره. همه  ــ رو مح
ــود داره براتون. سفره هفت سين هم  ــ جوره س
ــــت  ــــحر می كنه تا دس دارم كه مهمون ها رو س
به پسته و فندق و بادوم نزنن... آی خونه دار و 

بچه دار بيا اين ور بازار.«
ــيرين زبانی پسرک در اين بلبشو جواب  ــ ش
ــفره ای می خرم؛ نه  ــ ــــن هم از او س می دهد. م
ــــدم كمتر غذا بخورد،  برای اينكه ميهمان عي
ــــمش اصغر  ــــرف. اس ــر ح ــ ــرای باز كردن س ــ ب
ــــت كه  ــالی اس ــ ــال دارد. چند س ــ ــــت و 15 س اس
ــــی  ــال می آيد بازار و دستفروش ــ ــاه آخر س ــ 2 م
ــد در بازار  ــ ــرای اينكه بتوان ــ می كند. می گويد ب
ــبی كند بايد روزی 50 هزار تومان  ــ راحت كاس
حق حساب بدهد! وقتی از او می پرسم به چه 
ــــی، طفره می رود و می گويد: »نكنه مأمور  كس

شهرداری هستی؟«

ــانش  ــ نش را  ــگاری ام  ــ خبرن كارت  ــــی  وقت
ــا باز لو  ــ ــود ام ــ می دهم، خيالش راحت می ش
ــاال رفته ولی باز  ــ نمی دهد: »قيمت ها كمی ب
ــازار می آيند. من  ــ ــرای خريد به ب ــ هم مردم ب
اين سفره ها رو از مغازه ای توی بازار می گيرم، 
ــودم رو برمی دارم. روزی 150  ــ می فروشم و س
ــود می كنم. پارسال كجا امسال  ــ هزار تومان س
كجا. من هنوز تا االن 100 هزار تومن نفروختم 
ــال تا ظهر دست كم 200 هزار تومن  ــ ولی پارس
ــود من بود.  ــ ــــم كه يک پنجمش س می فروخت
ــد كنن، با  ــ ــه بيان خري ــ ــه ك ــ زور مردم نمی رس
عيدی يک ميليونی چهار تا وسيله بخری چيز 
ديگری نمونه. مردم به سمت كاالهای ارزون 

قيمت تر روی آوردن.«
از مرد 35 ساله ای به نام جواد محمديان 
كه كارمند يكی از ادارات دولتی است و همراه 
همسر و دختر 4 ساله اش برای خريد به سبزه 
ميدان آمده سؤال تكراری ام را می پرسم. اول 
ابرويی باال می اندازد بعد می گويد: »چی بگم، 
ــــت رو می بينيد.  خودتون كه وضعيت مملك
تحريم و گرونی پدر مردم رو درآورده. راستش 
اين گرونی ها به نظرم خيلی عجيب مشكوكه. 
ــه به  ــ ــد از 24 – 23 ميليون می رس ــ ــــی پراي وقت
ــا خيلی چيزهای  ــ ــون رو رد می كنه ي ــ 50 ميلي
ــه مثل پارسال  ــ ديگه خب معلومه كه نمی ش
خريد كرد. من همسر و دخترم رو آوردم برای 
ــكنه. وقتی  ــ ــد ولی قيمت ها واقعاً كمرش ــ خري
ــه گرون  ــ ــــم چرا اين هم ــازه دار می پرس ــ از مغ
ــــرت دوخت يا  ــه و اج ــ ــــن، می گن پارچ می دي
قيمت لباس های وارداتی گرون شده. با پولی 
ــه آوردم برای خريد عماًل نصف چيزايی كه  ــ ك

مدنظرمون بود رو نمی تونيم بخريم.«
ــود و  ــ ــــم وارد بحث می ش ــرد ه ــ ــر م ــ همس
می گويد: »می خواستيم برای سفره هفت سين 
آجيل هم بخريم ولی نمی شود سمتش رفت. 
ــده كه فقط برای اين بچه  ــ قيمت ها جوری ش
بايد خريد كنيم. قيد سفره هفت سين رو هم 
ــا اين وضعيت  ــ ــــم. كارگر و كارمند ب ــد بزني ــ باي
گرونی ها كه نمی تونه نوروز داشته باشه. حاال 

اينكه شوخيه ولی خب با سيلی صورتمون رو 
سرخ می كنيم.«

ــپور 37 ساله در بازار مسگرها  ــ منصور عباس
ــــی هم در  ــه دارد. او كارگاه ــ ــــاس زنان ــازه لب ــ مغ
خيابان سعادت دارد كه به گفته خودش نيمه 
ــــت. مثل بقيه هم صنفی هايش از  تعطيل اس
ــا 25 – 24  ــ ــــت: »ت ــــت بازار گاليه مند اس وضعي
بهمن ماه قيمت ها تقريباً ثابت بود مثالً وقتی 
پارچه دامنی از ارديبهشت ماه از كيلويی 20هزار 

ــد 40 هزار تومن چند ماهی نرخ ثابت  ــ تومن ش
موند ولی 15 روزی می شه دوباره قيمت پارچه 
ــــش و نگين و هر چيزی كه ربطی به دوخت  و ك
ــــت پارچه ای كه  ــاال رفته. مثالً قيم ــ و دوز داره ب
می خريدم 40 هزار شده كيلويی 45 هزار تومن 
ــه از 31  ــ و قيمت نگينی كه روی پارچه كار می ش
هزار رسيده به 38 هزار تومن و همين طور هم 
ــه كه چرا  ــ ــــی هم نظارت نمی كن ــاال ميره. كس ــ ب

قيمت ها روز به روز باال ميره.

ــــن  ــا دام ــ ــع روزی 100 ت ــ ــــن موق ــال اي ــ پارس
خرده فروشی می كردم ولی االن كه ساعت 12 
ظهره 4 تا دامن بيشتر نفروختم. مشتری هايی 
ــتان می اومدن و خريد می كردن،  ــ كه از شهرس
ــــن.  ــيه می كن ــ ــای نس ــ ــــدن و تقاض ــــف ش نص
بعضی ها می خوان چک چندماه بدن كه توی 
اين بازار به صالح نيست. به نظرم يه نگاهی 
به كارگاه ها بندازين كه چندتا كارگر و خياط كار 
می كنن. تعدادشون از نصف هم كمتره چون 
كار نيست و وسايل گرون شده و مشتری هم از 
ــلواری رو كه 50هزار  ــ توانش خارجه كه مثاًل ش

تومن می خريده حاال 100 هزار بخره.«
ــه كارگاه توليد  ــ ــاله ك ــ مجتبی زمانی 32 س
ــتم را می گيرد و به طبقه  ــ لباس زنانه دارد دس
دوم پاساژ قديمی می برد و كارگاهش را نشانم 
ــته اند  ــ ــــت چرخ نشس ــد. دو خياط پش ــ می ده
ــــی از  ــتند. مجتب ــ ــــری دوزی هس ــــغول س و مش
شرايط سخت بازار می گويد: »توی اين كارگاه 
ــال به سال داره  ــ بايد 8 تا كارگر كار كنن ولی س
ــون اين  ــ ــه، چرا؟ چ ــ ــــم می ش ــون ك ــ از تعدادش
ــا دمار مردم  ــ ــار اقتصادی نه تنه ــ تحريم و فش

ــا بازاری ها رو هم درآورده.  ــ عادی بلكه دمار م
توليد و فروشمون به يک سوم رسيده و اگه بازار 
همين طور باشه بعد از عيد مغازه و كارگاهم 
ــــم.  ــين می ش ــ رو ميدم اجاره و ميرم خونه نش
ــــت و حق با  ــردم گله می كنن كه گرونی هس ــ م
ــــی جنس گرون  ــــت ولی بايد بگم وقت اونهاس
ــه مجبوريم گرون بديم، اگه  ــ دست ما می رس
پارچه قيمتش نصف بشه خب ما هم ارزون تر 
ــــت نداره فحش و  ــــی دوس ــيم، كس ــ می فروش
نفرين پشت سرش باشه. مسئوالن بايد كاری 

بكنن.«
قيمت ها باال رفته حاال دليل آن را تحريم 
بدانيم يا دالل ها و ... بازار همچنان تب و تاب 
ــرای خريد كوچه و پس كوچه و  ــ دارد و مردم ب
ــران را گز می كنند. كفش  ــ حجره های بازار ته
ــوند  ــ و لباس و آجيل می خرند و آماده می ش
ــايد نتوانند اندازه سال گذشته  ــ برای نوروز . ش
خريد كنند ولی دست پر برمی گردند به خانه. 
آنها اميد دارند سال جديد شگون داشته باشد 
ــــم و افزايش قيمت و  ــری از تحري ــ ــر خب ــ و ديگ

دالل بازی نباشد.

قيمت ها باال رفته حاال دليل آن را تحريم بدانيم يا دالل 
ها و ... بازار همچنان تب و تاب دارد و مردم برای خريد 

كوچه و پس كوچه و حجره های بازار تهران را گز می كنند. 
كفش و لباس و آجيل می خرند و آماده می شوند برای 

نوروز . شايد نتوانند مثل سال گذشته خريد كنند ولی دست 
پر برمی گردند به خانه. آنها اميد دارند سال جديد شگون 

داشته باشد و ديگر خبری از تحريم و افزايش قيمت و دالل 
بازی نباشد
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آبادي 
ــتان »كرمان«  ــ 6 - كوهي در اس
ــايه  ــ ــــی- نژاد همس - گردهماي

شمالی
7 - اصل، بنياد - فاقد نزاكت - 

ويتامين مغز بادام
8 - محكم، استوار - بيچارگي و 

بدبختي - اشاره به دور
ــوان - جريب – يار  ــ ــرار حي ــ 9- ف

»هاردی«
ــــگ  س  - ــــش  پرس كالم   -10

فضانورد – كشور »استكهلم«
ــول -  ــ ــود مفع ــ ــانه وج ــ 11 - نش
ــوم -  ــ ويتامين آفتابي - مدال س

عضو صورت
12 - دشمني - گاوچران امريكايي  

- خزنده خوش خط و خال
13 - مرغ مي رود! - گياه بي تنه 
ــــي -  ــــك تنفس ــاري مهل ــ - بيم

حركت زير حرف
14- براي اينكه- شهري صنعتي 
ــــت قبلی  ــان«- پايتخ ــ در »آلم

»ساحل عاج«
15 - گلي زيبا - خواندن شعر يا 
متني به طوري آهنگين و با شور 

و حرارت
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   افقي:
1 - حسگر - فيلسوف اخالق گراي اسكاتلندي

 - اجتماعـــي  نشـــانه Ba - حشـــره  بـــا  - عنصـــر شـــيميايي   2 
اليه هاي داخلي الستيك

3 - كشور عربي پادشاهي - واضح - زدودن - مخفف گاه
4 - غزوه معروف مسلمانان با دگركيشان مكه - گزارش - المپ درون آن مي پيچد

5 - فرياد تحقير آميز- پشتيبان - نوعي زيزفون - خطاب بي ادبانه
6 - شتر ماده - فيلسوف، رياضيدان و فيزيكدان بزرگ عصر رنسانس - هواپيمايي ايران

7- گروه ويژه - بيمارستاني در »تهران«- جام جهان نما
8 – استخوان بندي و ستون سپر خودرو - شكستني در ورزش - نوعي عينك

9 – درياچه »استراليا«- دانه به دانه - كشور آسيايي 
10 - روزگار - جذب و كشش - گشت بر

11 - لؤلؤ - تصديق فرنگي - حنا - گشاده
12 – بزرگ ترين مدار زمين - َخط اُلَقعر- سرمشق

13 - زاييدن - نوعي بستني - رئيس قبيله - قلعه صدر اسالم
14 - گروهي از جزاير درياي كاراييب - چاشني دعوا - جوسازي

15 - در اقتصـــاد و نظريـــه ليبراليســـم اقتصـــادي، هماهنگ كننده منافع شـــخصي و 
 منافع اجتماعي اســـت - بخشـــي از

 معده دام ها

 عمودي:
1 - انگشـــت گواهي - در روانكاوي به 
روشـــي گفته مي شود كه در آن بيمار 
هـــر آن چـــه را كه بـــه ذهنش خطور 

مي كند، بيان مي نمايد
2 - فيلمي از »فريدون حسن پور«- 
رفيق مشهدي - نوبت نمايش فيلم 
3 - بـــاالي خانـــه - تصديق عامي - 

سم حشره كش - جشن ويتنام
گلـــر  »اتريـــش«-  در  شـــهري   –4

»سوندسوال«- آهنين
5 - چهره - مســـافر - آواز گروهي - 

برادر
6 - عقيـــده - بازيكـــن ملـــي پوش 

»پرسپوليس«- عددی ترتيبی
7 – همان »ســـفيد« است- است - 
زيركي و هوشياري - عالمت صفت 

تفضيلي
8 - هالك و نيستي- نقشه سردستي 

موقعيت محل - شل
9- آب در لغت محلي - پارتيزان - 

كشوري در »امريكای جنوبی«
10- همـــراه »هرج« می آيـــد- پرواز 

كردن- صندلی دارد
11 - بي حس - دمـــاي غير طبيعي 
بدن - درنده كوهي كه دشـــمن شير 

بيشه است - اشاره بعيد
12 - كوكب - كادوها - كندفهم

13 - نـــت مخمـــور - چربـــي و دنبه 
- فرزنـــد - يكي از خطـــوط راه آهن 

متروي »توئی« در ژاپن
 - بزرگـــي  عـــزت،   - مرتـــاض   -14
وسيع ترين و متنوع ترين شهرستاِن 

استان »گيالن«
15 - از نقاط ديدني »خوزســـتان«- 
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ــــی از آن هياهو و  ــده ول ــ ــوروز نمان ــ ــــزی به ن چي
ــــوی خريد،  ــــی در تكاپ ــازار و مردم ــ ــلوغی ب ــ ش
خبری نيست؛ اگر هم شلوغی باشد به نسبت 
ــده و بيشتر مردم  ــ ــته كمرنگ تر ش ــ سال گذش
ــــت می خواهند دست  به هر زور و زحمتی اس
ــــن حرف خيلی  ــه برنگردند. اي ــ ــــی به خان خال
ــان  ــ ــــت كه از وضعيت دم عيدش از بازاری هاس
ــه مردم حق می دهند كه  ــ گاليه مندند. البته ب
ــر نمی توانند مثل  ــ ــا ديگ ــ ــا افزايش قيمت ه ــ ب
ــال های گذشته خريد كنند ولی باز هم خدا  ــ س

بدهد بركت كه خريد و فروشی می شود.
ــال و روز خوبی  ــ ــالً ح ــ ــــدی فع ــازار دم عي ــ ب
ــتفروش ها بگی نگی  ــ ــازار دس ــ ــه ب ــ ــدارد البت ــ ن
ــوان و الغراندامی  ــ ــــت. از مرد ج كمی گرم اس
ــيده و  ــ ــــنش را تا بيخ گلو باال كش كه زيپ كاپش
ــنگفرش  ــ جوراب های زنانه و مردانه را روی س
خيابان 15 خرداد بساط كرده، درباره بازار دم 
عيد می پرسم. انگار دويده ام توی اعصابش. 
ــدازد و می گويد:  ــ ــو می ان ــ ــــش را توی گل صداي
ــــوی  ــــن ت ــــی. م ــه می بين ــ ــودت ك ــ »داداش خ
ــه. االن بايد  ــ ــــم ك ــاعت نبايد بيكار باش ــ اين س
ــتری و پول  ــ ــــت مش مدام جنس می دادم دس
ــــت چايی  ــــت به پش ــــمردم نه اينكه پش می ش

بخورم و سيگار بكشم.«
ــاكت باشم و فقط گوش  ــ سعی می كنم س
ــا هر چه دلش می خواهد، بگويد. جوان  ــ كنم ت
ــيگاری را روشن می كند و پک  ــ دستفروش، س
ــيگاری هم به من  ــ محكمی به آن می زند و س
تعارف می كند: »پارسال از وسط بهمن، بازار 
ــاعت 9  ــ ــد و مردم از س ــ ــروع می ش ــ دم عيد ش
ــون پيدا می شد و حتی اين  ــ ــر و كله ش ــ صبح س
ــتن و  ــ ــر خاروندن نداش ــ ــا فرصت س ــ چرخی ه
ــــی االن كه به  ــا می كردن. ول ــ ــدام بار جابه ج ــ م
ــفند نزديک می شيم، هيچ خبری از  ــ نيمه اس
ــال پيش كلی فروش  ــ ــال نيست. س ــ بازار پارس
ــال فروشم  ــ ــــبت پارس ــتم ولی االن به نس ــ داش

ــاه پيش جوراب  ــ ــده. تا همين چند م ــ كمتر ش
ــــط را 5  ــزار، كيفيت متوس ــ ــال رو جفتی 8 ه ــ اع
ــــت  هزار و كيفيت ضعيف را 3 هزار تومن دس
ــرون می خرم و  ــ ــتری می دادم ولی االن گ ــ مش
ــا دقيقاً دو  ــ ــــم. قيمت ه مجبورم گرون بفروش
برابر شده ولی كارمند و كارگری كه ماهی يكی 
ــه نمی تونه بی  ــ ــــون حقوق می گيره ك دو ميلي

محابا خريد كنه.«
ــاعت  ــ ــــی روم. س ــبزه ميدان م ــ ــــمت س س
نزديک 11 صبح است و كم كم به جمعيتی كه 
برای خريد دم عيد آمده اند، افزوده می شود. 
جمعيت غالب، زن ها هستند كه از اين مغازه 
ــند. بساطی ها  ــ ــــرک می كش ــاطی س ــ به آن بس
ــتری ها  ــ ــان را باال می برند تا مش ــ ولوم صدايش
ــان بكشانند: »بدو بيا  ــ را به سوی بساط خودش
شال و روسری درجه يک حراج كردم 20 هزار 
ــبزه رويی  ــ تومن.« نوجوان الغر و ريزاندام و س
ــفره  های  ــ ــــودش س ــــی از خ ــــوب رخت ــــل چ مث
ــرای زن ها تبليغ  ــ ــرده و دارد ب ــ ــــی آويزان ك رنگ
ــفره دونفره بدم 3 تا 10  ــ می كند: »خانم بيا س
ــزار، 8 نفره هم 10 هزار.  ــ هزار، 4 نفره بدم 5 ه
ــر غذا  ــ ــينه كمت ــ ــفره بش ــ ــــی پای اين س هر كس
ــفره های ما جادوييه و مهمون  ــ می خوره... س
ــو خودش می كنه كه كمتر بخوره. همه  ــ رو مح
ــود داره براتون. سفره هفت سين هم  ــ جوره س
ــــت  ــــحر می كنه تا دس دارم كه مهمون ها رو س
به پسته و فندق و بادوم نزنن... آی خونه دار و 

بچه دار بيا اين ور بازار.«
ــيرين زبانی پسرک در اين بلبشو جواب  ــ ش
ــفره ای می خرم؛ نه  ــ ــــن هم از او س می دهد. م
ــــدم كمتر غذا بخورد،  برای اينكه ميهمان عي
ــــمش اصغر  ــــرف. اس ــر ح ــ ــرای باز كردن س ــ ب
ــــت كه  ــالی اس ــ ــال دارد. چند س ــ ــــت و 15 س اس
ــــی  ــال می آيد بازار و دستفروش ــ ــاه آخر س ــ 2 م
ــد در بازار  ــ ــرای اينكه بتوان ــ می كند. می گويد ب
ــبی كند بايد روزی 50 هزار تومان  ــ راحت كاس
حق حساب بدهد! وقتی از او می پرسم به چه 
ــــی، طفره می رود و می گويد: »نكنه مأمور  كس

شهرداری هستی؟«

ــانش  ــ نش را  ــگاری ام  ــ خبرن كارت  ــــی  وقت
ــا باز لو  ــ ــود ام ــ می دهم، خيالش راحت می ش
ــاال رفته ولی باز  ــ نمی دهد: »قيمت ها كمی ب
ــازار می آيند. من  ــ ــرای خريد به ب ــ هم مردم ب
اين سفره ها رو از مغازه ای توی بازار می گيرم، 
ــودم رو برمی دارم. روزی 150  ــ می فروشم و س
ــود می كنم. پارسال كجا امسال  ــ هزار تومان س
كجا. من هنوز تا االن 100 هزار تومن نفروختم 
ــال تا ظهر دست كم 200 هزار تومن  ــ ولی پارس
ــود من بود.  ــ ــــم كه يک پنجمش س می فروخت
ــد كنن، با  ــ ــه بيان خري ــ ــه ك ــ زور مردم نمی رس
عيدی يک ميليونی چهار تا وسيله بخری چيز 
ديگری نمونه. مردم به سمت كاالهای ارزون 

قيمت تر روی آوردن.«
از مرد 35 ساله ای به نام جواد محمديان 
كه كارمند يكی از ادارات دولتی است و همراه 
همسر و دختر 4 ساله اش برای خريد به سبزه 
ميدان آمده سؤال تكراری ام را می پرسم. اول 
ابرويی باال می اندازد بعد می گويد: »چی بگم، 
ــــت رو می بينيد.  خودتون كه وضعيت مملك
تحريم و گرونی پدر مردم رو درآورده. راستش 
اين گرونی ها به نظرم خيلی عجيب مشكوكه. 
ــه به  ــ ــد از 24 – 23 ميليون می رس ــ ــــی پراي وقت
ــا خيلی چيزهای  ــ ــون رو رد می كنه ي ــ 50 ميلي
ــه مثل پارسال  ــ ديگه خب معلومه كه نمی ش
خريد كرد. من همسر و دخترم رو آوردم برای 
ــكنه. وقتی  ــ ــد ولی قيمت ها واقعاً كمرش ــ خري
ــه گرون  ــ ــــم چرا اين هم ــازه دار می پرس ــ از مغ
ــــرت دوخت يا  ــه و اج ــ ــــن، می گن پارچ می دي
قيمت لباس های وارداتی گرون شده. با پولی 
ــه آوردم برای خريد عماًل نصف چيزايی كه  ــ ك

مدنظرمون بود رو نمی تونيم بخريم.«
ــود و  ــ ــــم وارد بحث می ش ــرد ه ــ ــر م ــ همس
می گويد: »می خواستيم برای سفره هفت سين 
آجيل هم بخريم ولی نمی شود سمتش رفت. 
ــده كه فقط برای اين بچه  ــ قيمت ها جوری ش
بايد خريد كنيم. قيد سفره هفت سين رو هم 
ــا اين وضعيت  ــ ــــم. كارگر و كارمند ب ــد بزني ــ باي
گرونی ها كه نمی تونه نوروز داشته باشه. حاال 

اينكه شوخيه ولی خب با سيلی صورتمون رو 
سرخ می كنيم.«

ــپور 37 ساله در بازار مسگرها  ــ منصور عباس
ــــی هم در  ــه دارد. او كارگاه ــ ــــاس زنان ــازه لب ــ مغ
خيابان سعادت دارد كه به گفته خودش نيمه 
ــــت. مثل بقيه هم صنفی هايش از  تعطيل اس
ــا 25 – 24  ــ ــــت: »ت ــــت بازار گاليه مند اس وضعي
بهمن ماه قيمت ها تقريباً ثابت بود مثالً وقتی 
پارچه دامنی از ارديبهشت ماه از كيلويی 20هزار 

ــد 40 هزار تومن چند ماهی نرخ ثابت  ــ تومن ش
موند ولی 15 روزی می شه دوباره قيمت پارچه 
ــــش و نگين و هر چيزی كه ربطی به دوخت  و ك
ــــت پارچه ای كه  ــاال رفته. مثالً قيم ــ و دوز داره ب
می خريدم 40 هزار شده كيلويی 45 هزار تومن 
ــه از 31  ــ و قيمت نگينی كه روی پارچه كار می ش
هزار رسيده به 38 هزار تومن و همين طور هم 
ــه كه چرا  ــ ــــی هم نظارت نمی كن ــاال ميره. كس ــ ب

قيمت ها روز به روز باال ميره.

ــــن  ــا دام ــ ــع روزی 100 ت ــ ــــن موق ــال اي ــ پارس
خرده فروشی می كردم ولی االن كه ساعت 12 
ظهره 4 تا دامن بيشتر نفروختم. مشتری هايی 
ــتان می اومدن و خريد می كردن،  ــ كه از شهرس
ــــن.  ــيه می كن ــ ــای نس ــ ــــدن و تقاض ــــف ش نص
بعضی ها می خوان چک چندماه بدن كه توی 
اين بازار به صالح نيست. به نظرم يه نگاهی 
به كارگاه ها بندازين كه چندتا كارگر و خياط كار 
می كنن. تعدادشون از نصف هم كمتره چون 
كار نيست و وسايل گرون شده و مشتری هم از 
ــلواری رو كه 50هزار  ــ توانش خارجه كه مثاًل ش

تومن می خريده حاال 100 هزار بخره.«
ــه كارگاه توليد  ــ ــاله ك ــ مجتبی زمانی 32 س
ــتم را می گيرد و به طبقه  ــ لباس زنانه دارد دس
دوم پاساژ قديمی می برد و كارگاهش را نشانم 
ــته اند  ــ ــــت چرخ نشس ــد. دو خياط پش ــ می ده
ــــی از  ــتند. مجتب ــ ــــری دوزی هس ــــغول س و مش
شرايط سخت بازار می گويد: »توی اين كارگاه 
ــال به سال داره  ــ بايد 8 تا كارگر كار كنن ولی س
ــون اين  ــ ــه، چرا؟ چ ــ ــــم می ش ــون ك ــ از تعدادش
ــا دمار مردم  ــ ــار اقتصادی نه تنه ــ تحريم و فش

ــا بازاری ها رو هم درآورده.  ــ عادی بلكه دمار م
توليد و فروشمون به يک سوم رسيده و اگه بازار 
همين طور باشه بعد از عيد مغازه و كارگاهم 
ــــم.  ــين می ش ــ رو ميدم اجاره و ميرم خونه نش
ــــت و حق با  ــردم گله می كنن كه گرونی هس ــ م
ــــی جنس گرون  ــــت ولی بايد بگم وقت اونهاس
ــه مجبوريم گرون بديم، اگه  ــ دست ما می رس
پارچه قيمتش نصف بشه خب ما هم ارزون تر 
ــــت نداره فحش و  ــــی دوس ــيم، كس ــ می فروش
نفرين پشت سرش باشه. مسئوالن بايد كاری 

بكنن.«
قيمت ها باال رفته حاال دليل آن را تحريم 
بدانيم يا دالل ها و ... بازار همچنان تب و تاب 
ــرای خريد كوچه و پس كوچه و  ــ دارد و مردم ب
ــران را گز می كنند. كفش  ــ حجره های بازار ته
ــوند  ــ و لباس و آجيل می خرند و آماده می ش
ــايد نتوانند اندازه سال گذشته  ــ برای نوروز . ش
خريد كنند ولی دست پر برمی گردند به خانه. 
آنها اميد دارند سال جديد شگون داشته باشد 
ــــم و افزايش قيمت و  ــری از تحري ــ ــر خب ــ و ديگ

دالل بازی نباشد.

قيمت ها باال رفته حاال دليل آن را تحريم بدانيم يا دالل 
ها و ... بازار همچنان تب و تاب دارد و مردم برای خريد 

كوچه و پس كوچه و حجره های بازار تهران را گز می كنند. 
كفش و لباس و آجيل می خرند و آماده می شوند برای 

نوروز . شايد نتوانند مثل سال گذشته خريد كنند ولی دست 
پر برمی گردند به خانه. آنها اميد دارند سال جديد شگون 

داشته باشد و ديگر خبری از تحريم و افزايش قيمت و دالل 
بازی نباشد
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   افقي:
1 - كارگزار و سرپرست - نوانخانه

2 - كامپيوتر - مربوط به تعداد است - هميشه
3- خالفكار و محكوم در دادگاه - طاليي - جمع رأي – شهر »حضرت عبدالعظيم«

4 - درد و سختي - سود - اراذل
5 - تصديق عامي - هجوم و حمله - كچل - عيد ويتنام

6 - باتري الغر! - بعد از 69! - گريختن
7 - شيدا - بي دين - كلمه شگفتي
8 - زادگاه - خجسته - فرمانروايان

9 - نقش بازيگر - تك تك - مركز شهرستان »طارم« زنجان
10 - ابتدا نداشتن - شهري در ايالت »واشينگتن«- سران

11 - ميخوش - از افعال ربطي - دو زن كه يك شوهر داشته باشند - چاره
12 - سازمان جاسوسي اسرائيل - نام مردانه - شيريني تولد

13 - گريه پرصدا و آزار دهنده - درياچه اي در »اشترانكوه دورود«- ناسيونال و مردمی- 
قطعی، حتمي

14 - بنيانگذار مكتب »روانشناسی فردی«- بيماری مسری- محبوب، دلبر
15- بازيگر مرد فيلم پر فروش »آشغال های دوست داشتنی« )روی پرده سينما(- عريان

 عمودي:
ــــي در »تركيه«- گذران  1- درياي

زندگی
ــران دو خواهر  ــ 2- نسبت همس
ــــل« رئالی-  ــــرت بي ــور »گ ــ – كش
ــتی در استان  ــ ــتايی توريس ــ روس

»البرز«
3 - كوچك ترين فرزند »فريدون« 
- برادر زن حضرت »ابراهيم)ع(« 

- فلج - نت منفی
ــــزي  ــــي! - چي ــهر خوردن ــ 4- ش
ــز  ــ ــازند – مرك ــ ــــن س ــه در يم ــ ك

»كرواسی«
ــــه«- ورقه  5– رودي در »فرانس
ــــخص -  آلومينيومي - فرد، ش

آبادي 
ــتان »كرمان«  ــ 6 - كوهي در اس
ــايه  ــ ــــی- نژاد همس - گردهماي

شمالی
7 - اصل، بنياد - فاقد نزاكت - 

ويتامين مغز بادام
8 - محكم، استوار - بيچارگي و 

بدبختي - اشاره به دور
ــوان - جريب – يار  ــ ــرار حي ــ 9- ف

»هاردی«
ــــگ  س  - ــــش  پرس كالم   -10

فضانورد – كشور »استكهلم«
ــول -  ــ ــود مفع ــ ــانه وج ــ 11 - نش
ــوم -  ــ ويتامين آفتابي - مدال س

عضو صورت
12 - دشمني - گاوچران امريكايي  

- خزنده خوش خط و خال
13 - مرغ مي رود! - گياه بي تنه 
ــــي -  ــــك تنفس ــاري مهل ــ - بيم

حركت زير حرف
14- براي اينكه- شهري صنعتي 
ــــت قبلی  ــان«- پايتخ ــ در »آلم

»ساحل عاج«
15 - گلي زيبا - خواندن شعر يا 
متني به طوري آهنگين و با شور 

و حرارت
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عهيديللوتارن10
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حميد حاجی پور 
گزارش نويس

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 - حسگر - فيلسوف اخالق گراي اسكاتلندي

 - اجتماعـــي  نشـــانه Ba - حشـــره  بـــا  - عنصـــر شـــيميايي   2 
اليه هاي داخلي الستيك

3 - كشور عربي پادشاهي - واضح - زدودن - مخفف گاه
4 - غزوه معروف مسلمانان با دگركيشان مكه - گزارش - المپ درون آن مي پيچد

5 - فرياد تحقير آميز- پشتيبان - نوعي زيزفون - خطاب بي ادبانه
6 - شتر ماده - فيلسوف، رياضيدان و فيزيكدان بزرگ عصر رنسانس - هواپيمايي ايران

7- گروه ويژه - بيمارستاني در »تهران«- جام جهان نما
8 – استخوان بندي و ستون سپر خودرو - شكستني در ورزش - نوعي عينك

9 – درياچه »استراليا«- دانه به دانه - كشور آسيايي 
10 - روزگار - جذب و كشش - گشت بر

11 - لؤلؤ - تصديق فرنگي - حنا - گشاده
12 – بزرگ ترين مدار زمين - َخط اُلَقعر- سرمشق

13 - زاييدن - نوعي بستني - رئيس قبيله - قلعه صدر اسالم
14 - گروهي از جزاير درياي كاراييب - چاشني دعوا - جوسازي

15 - در اقتصـــاد و نظريـــه ليبراليســـم اقتصـــادي، هماهنگ كننده منافع شـــخصي و 
 منافع اجتماعي اســـت - بخشـــي از

 معده دام ها

 عمودي:
1 - انگشـــت گواهي - در روانكاوي به 
روشـــي گفته مي شود كه در آن بيمار 
هـــر آن چـــه را كه بـــه ذهنش خطور 

مي كند، بيان مي نمايد
2 - فيلمي از »فريدون حسن پور«- 
رفيق مشهدي - نوبت نمايش فيلم 
3 - بـــاالي خانـــه - تصديق عامي - 

سم حشره كش - جشن ويتنام
گلـــر  »اتريـــش«-  در  شـــهري   –4

»سوندسوال«- آهنين
5 - چهره - مســـافر - آواز گروهي - 

برادر
6 - عقيـــده - بازيكـــن ملـــي پوش 

»پرسپوليس«- عددی ترتيبی
7 – همان »ســـفيد« است- است - 
زيركي و هوشياري - عالمت صفت 

تفضيلي
8 - هالك و نيستي- نقشه سردستي 

موقعيت محل - شل
9- آب در لغت محلي - پارتيزان - 

كشوري در »امريكای جنوبی«
10- همـــراه »هرج« می آيـــد- پرواز 

كردن- صندلی دارد
11 - بي حس - دمـــاي غير طبيعي 
بدن - درنده كوهي كه دشـــمن شير 

بيشه است - اشاره بعيد
12 - كوكب - كادوها - كندفهم

13 - نـــت مخمـــور - چربـــي و دنبه 
- فرزنـــد - يكي از خطـــوط راه آهن 

متروي »توئی« در ژاپن
 - بزرگـــي  عـــزت،   - مرتـــاض   -14
وسيع ترين و متنوع ترين شهرستاِن 

استان »گيالن«
15 - از نقاط ديدني »خوزســـتان«- 

حساسيت شديد
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3059و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وپنجم  شماره 7013
 دوشنبه  13 اسفند 1397
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روزهای بهاری سبزه میدان
گشتی در بازار تهران

هر
:  م

س  
عک

ــــی از آن هياهو و  ــده ول ــ ــوروز نمان ــ ــــزی به ن چي
ــــوی خريد،  ــــی در تكاپ ــازار و مردم ــ ــلوغی ب ــ ش
خبری نيست؛ اگر هم شلوغی باشد به نسبت 
ــده و بيشتر مردم  ــ ــته كمرنگ تر ش ــ سال گذش
ــــت می خواهند دست  به هر زور و زحمتی اس
ــــن حرف خيلی  ــه برنگردند. اي ــ ــــی به خان خال
ــان  ــ ــــت كه از وضعيت دم عيدش از بازاری هاس
ــه مردم حق می دهند كه  ــ گاليه مندند. البته ب
ــر نمی توانند مثل  ــ ــا ديگ ــ ــا افزايش قيمت ه ــ ب
ــال های گذشته خريد كنند ولی باز هم خدا  ــ س

بدهد بركت كه خريد و فروشی می شود.
ــال و روز خوبی  ــ ــالً ح ــ ــــدی فع ــازار دم عي ــ ب
ــتفروش ها بگی نگی  ــ ــازار دس ــ ــه ب ــ ــدارد البت ــ ن
ــوان و الغراندامی  ــ ــــت. از مرد ج كمی گرم اس
ــيده و  ــ ــــنش را تا بيخ گلو باال كش كه زيپ كاپش
ــنگفرش  ــ جوراب های زنانه و مردانه را روی س
خيابان 15 خرداد بساط كرده، درباره بازار دم 
عيد می پرسم. انگار دويده ام توی اعصابش. 
ــدازد و می گويد:  ــ ــو می ان ــ ــــش را توی گل صداي
ــــوی  ــــن ت ــــی. م ــه می بين ــ ــودت ك ــ »داداش خ
ــه. االن بايد  ــ ــــم ك ــاعت نبايد بيكار باش ــ اين س
ــتری و پول  ــ ــــت مش مدام جنس می دادم دس
ــــت چايی  ــــت به پش ــــمردم نه اينكه پش می ش

بخورم و سيگار بكشم.«
ــاكت باشم و فقط گوش  ــ سعی می كنم س
ــا هر چه دلش می خواهد، بگويد. جوان  ــ كنم ت
ــيگاری را روشن می كند و پک  ــ دستفروش، س
ــيگاری هم به من  ــ محكمی به آن می زند و س
تعارف می كند: »پارسال از وسط بهمن، بازار 
ــاعت 9  ــ ــد و مردم از س ــ ــروع می ش ــ دم عيد ش
ــون پيدا می شد و حتی اين  ــ ــر و كله ش ــ صبح س
ــتن و  ــ ــر خاروندن نداش ــ ــا فرصت س ــ چرخی ه
ــــی االن كه به  ــا می كردن. ول ــ ــدام بار جابه ج ــ م
ــفند نزديک می شيم، هيچ خبری از  ــ نيمه اس
ــال پيش كلی فروش  ــ ــال نيست. س ــ بازار پارس
ــال فروشم  ــ ــــبت پارس ــتم ولی االن به نس ــ داش

ــاه پيش جوراب  ــ ــده. تا همين چند م ــ كمتر ش
ــــط را 5  ــزار، كيفيت متوس ــ ــال رو جفتی 8 ه ــ اع
ــــت  هزار و كيفيت ضعيف را 3 هزار تومن دس
ــرون می خرم و  ــ ــتری می دادم ولی االن گ ــ مش
ــا دقيقاً دو  ــ ــــم. قيمت ه مجبورم گرون بفروش
برابر شده ولی كارمند و كارگری كه ماهی يكی 
ــه نمی تونه بی  ــ ــــون حقوق می گيره ك دو ميلي

محابا خريد كنه.«
ــاعت  ــ ــــی روم. س ــبزه ميدان م ــ ــــمت س س
نزديک 11 صبح است و كم كم به جمعيتی كه 
برای خريد دم عيد آمده اند، افزوده می شود. 
جمعيت غالب، زن ها هستند كه از اين مغازه 
ــند. بساطی ها  ــ ــــرک می كش ــاطی س ــ به آن بس
ــتری ها  ــ ــان را باال می برند تا مش ــ ولوم صدايش
ــان بكشانند: »بدو بيا  ــ را به سوی بساط خودش
شال و روسری درجه يک حراج كردم 20 هزار 
ــبزه رويی  ــ تومن.« نوجوان الغر و ريزاندام و س
ــفره  های  ــ ــــودش س ــــی از خ ــــوب رخت ــــل چ مث
ــرای زن ها تبليغ  ــ ــرده و دارد ب ــ ــــی آويزان ك رنگ
ــفره دونفره بدم 3 تا 10  ــ می كند: »خانم بيا س
ــزار، 8 نفره هم 10 هزار.  ــ هزار، 4 نفره بدم 5 ه
ــر غذا  ــ ــينه كمت ــ ــفره بش ــ ــــی پای اين س هر كس
ــفره های ما جادوييه و مهمون  ــ می خوره... س
ــو خودش می كنه كه كمتر بخوره. همه  ــ رو مح
ــود داره براتون. سفره هفت سين هم  ــ جوره س
ــــت  ــــحر می كنه تا دس دارم كه مهمون ها رو س
به پسته و فندق و بادوم نزنن... آی خونه دار و 

بچه دار بيا اين ور بازار.«
ــيرين زبانی پسرک در اين بلبشو جواب  ــ ش
ــفره ای می خرم؛ نه  ــ ــــن هم از او س می دهد. م
ــــدم كمتر غذا بخورد،  برای اينكه ميهمان عي
ــــمش اصغر  ــــرف. اس ــر ح ــ ــرای باز كردن س ــ ب
ــــت كه  ــالی اس ــ ــال دارد. چند س ــ ــــت و 15 س اس
ــــی  ــال می آيد بازار و دستفروش ــ ــاه آخر س ــ 2 م
ــد در بازار  ــ ــرای اينكه بتوان ــ می كند. می گويد ب
ــبی كند بايد روزی 50 هزار تومان  ــ راحت كاس
حق حساب بدهد! وقتی از او می پرسم به چه 
ــــی، طفره می رود و می گويد: »نكنه مأمور  كس

شهرداری هستی؟«

ــانش  ــ نش را  ــگاری ام  ــ خبرن كارت  ــــی  وقت
ــا باز لو  ــ ــود ام ــ می دهم، خيالش راحت می ش
ــاال رفته ولی باز  ــ نمی دهد: »قيمت ها كمی ب
ــازار می آيند. من  ــ ــرای خريد به ب ــ هم مردم ب
اين سفره ها رو از مغازه ای توی بازار می گيرم، 
ــودم رو برمی دارم. روزی 150  ــ می فروشم و س
ــود می كنم. پارسال كجا امسال  ــ هزار تومان س
كجا. من هنوز تا االن 100 هزار تومن نفروختم 
ــال تا ظهر دست كم 200 هزار تومن  ــ ولی پارس
ــود من بود.  ــ ــــم كه يک پنجمش س می فروخت
ــد كنن، با  ــ ــه بيان خري ــ ــه ك ــ زور مردم نمی رس
عيدی يک ميليونی چهار تا وسيله بخری چيز 
ديگری نمونه. مردم به سمت كاالهای ارزون 

قيمت تر روی آوردن.«
از مرد 35 ساله ای به نام جواد محمديان 
كه كارمند يكی از ادارات دولتی است و همراه 
همسر و دختر 4 ساله اش برای خريد به سبزه 
ميدان آمده سؤال تكراری ام را می پرسم. اول 
ابرويی باال می اندازد بعد می گويد: »چی بگم، 
ــــت رو می بينيد.  خودتون كه وضعيت مملك
تحريم و گرونی پدر مردم رو درآورده. راستش 
اين گرونی ها به نظرم خيلی عجيب مشكوكه. 
ــه به  ــ ــد از 24 – 23 ميليون می رس ــ ــــی پراي وقت
ــا خيلی چيزهای  ــ ــون رو رد می كنه ي ــ 50 ميلي
ــه مثل پارسال  ــ ديگه خب معلومه كه نمی ش
خريد كرد. من همسر و دخترم رو آوردم برای 
ــكنه. وقتی  ــ ــد ولی قيمت ها واقعاً كمرش ــ خري
ــه گرون  ــ ــــم چرا اين هم ــازه دار می پرس ــ از مغ
ــــرت دوخت يا  ــه و اج ــ ــــن، می گن پارچ می دي
قيمت لباس های وارداتی گرون شده. با پولی 
ــه آوردم برای خريد عماًل نصف چيزايی كه  ــ ك

مدنظرمون بود رو نمی تونيم بخريم.«
ــود و  ــ ــــم وارد بحث می ش ــرد ه ــ ــر م ــ همس
می گويد: »می خواستيم برای سفره هفت سين 
آجيل هم بخريم ولی نمی شود سمتش رفت. 
ــده كه فقط برای اين بچه  ــ قيمت ها جوری ش
بايد خريد كنيم. قيد سفره هفت سين رو هم 
ــا اين وضعيت  ــ ــــم. كارگر و كارمند ب ــد بزني ــ باي
گرونی ها كه نمی تونه نوروز داشته باشه. حاال 

اينكه شوخيه ولی خب با سيلی صورتمون رو 
سرخ می كنيم.«

ــپور 37 ساله در بازار مسگرها  ــ منصور عباس
ــــی هم در  ــه دارد. او كارگاه ــ ــــاس زنان ــازه لب ــ مغ
خيابان سعادت دارد كه به گفته خودش نيمه 
ــــت. مثل بقيه هم صنفی هايش از  تعطيل اس
ــا 25 – 24  ــ ــــت: »ت ــــت بازار گاليه مند اس وضعي
بهمن ماه قيمت ها تقريباً ثابت بود مثالً وقتی 
پارچه دامنی از ارديبهشت ماه از كيلويی 20هزار 

ــد 40 هزار تومن چند ماهی نرخ ثابت  ــ تومن ش
موند ولی 15 روزی می شه دوباره قيمت پارچه 
ــــش و نگين و هر چيزی كه ربطی به دوخت  و ك
ــــت پارچه ای كه  ــاال رفته. مثالً قيم ــ و دوز داره ب
می خريدم 40 هزار شده كيلويی 45 هزار تومن 
ــه از 31  ــ و قيمت نگينی كه روی پارچه كار می ش
هزار رسيده به 38 هزار تومن و همين طور هم 
ــه كه چرا  ــ ــــی هم نظارت نمی كن ــاال ميره. كس ــ ب

قيمت ها روز به روز باال ميره.

ــــن  ــا دام ــ ــع روزی 100 ت ــ ــــن موق ــال اي ــ پارس
خرده فروشی می كردم ولی االن كه ساعت 12 
ظهره 4 تا دامن بيشتر نفروختم. مشتری هايی 
ــتان می اومدن و خريد می كردن،  ــ كه از شهرس
ــــن.  ــيه می كن ــ ــای نس ــ ــــدن و تقاض ــــف ش نص
بعضی ها می خوان چک چندماه بدن كه توی 
اين بازار به صالح نيست. به نظرم يه نگاهی 
به كارگاه ها بندازين كه چندتا كارگر و خياط كار 
می كنن. تعدادشون از نصف هم كمتره چون 
كار نيست و وسايل گرون شده و مشتری هم از 
ــلواری رو كه 50هزار  ــ توانش خارجه كه مثاًل ش

تومن می خريده حاال 100 هزار بخره.«
ــه كارگاه توليد  ــ ــاله ك ــ مجتبی زمانی 32 س
ــتم را می گيرد و به طبقه  ــ لباس زنانه دارد دس
دوم پاساژ قديمی می برد و كارگاهش را نشانم 
ــته اند  ــ ــــت چرخ نشس ــد. دو خياط پش ــ می ده
ــــی از  ــتند. مجتب ــ ــــری دوزی هس ــــغول س و مش
شرايط سخت بازار می گويد: »توی اين كارگاه 
ــال به سال داره  ــ بايد 8 تا كارگر كار كنن ولی س
ــون اين  ــ ــه، چرا؟ چ ــ ــــم می ش ــون ك ــ از تعدادش
ــا دمار مردم  ــ ــار اقتصادی نه تنه ــ تحريم و فش

ــا بازاری ها رو هم درآورده.  ــ عادی بلكه دمار م
توليد و فروشمون به يک سوم رسيده و اگه بازار 
همين طور باشه بعد از عيد مغازه و كارگاهم 
ــــم.  ــين می ش ــ رو ميدم اجاره و ميرم خونه نش
ــــت و حق با  ــردم گله می كنن كه گرونی هس ــ م
ــــی جنس گرون  ــــت ولی بايد بگم وقت اونهاس
ــه مجبوريم گرون بديم، اگه  ــ دست ما می رس
پارچه قيمتش نصف بشه خب ما هم ارزون تر 
ــــت نداره فحش و  ــــی دوس ــيم، كس ــ می فروش
نفرين پشت سرش باشه. مسئوالن بايد كاری 

بكنن.«
قيمت ها باال رفته حاال دليل آن را تحريم 
بدانيم يا دالل ها و ... بازار همچنان تب و تاب 
ــرای خريد كوچه و پس كوچه و  ــ دارد و مردم ب
ــران را گز می كنند. كفش  ــ حجره های بازار ته
ــوند  ــ و لباس و آجيل می خرند و آماده می ش
ــايد نتوانند اندازه سال گذشته  ــ برای نوروز . ش
خريد كنند ولی دست پر برمی گردند به خانه. 
آنها اميد دارند سال جديد شگون داشته باشد 
ــــم و افزايش قيمت و  ــری از تحري ــ ــر خب ــ و ديگ

دالل بازی نباشد.

قيمت ها باال رفته حاال دليل آن را تحريم بدانيم يا دالل 
ها و ... بازار همچنان تب و تاب دارد و مردم برای خريد 

كوچه و پس كوچه و حجره های بازار تهران را گز می كنند. 
كفش و لباس و آجيل می خرند و آماده می شوند برای 

نوروز . شايد نتوانند مثل سال گذشته خريد كنند ولی دست 
پر برمی گردند به خانه. آنها اميد دارند سال جديد شگون 

داشته باشد و ديگر خبری از تحريم و افزايش قيمت و دالل 
بازی نباشد
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فروردین : در تفکرات تان شــما وارد جزیره ای شده اید که در وسط دریا قرار 
دارد و از هیچ سمت و سویی به جایی راه ندارد و شما در این راه تنها هستید. اما 
تمام این تفکرات زائده ذهن شما است، شما در حال حاضر در بهترین موقعیت 
قرار دارید فقط کافی اســت که دســت خود را کمی جلو برده، خوشــبختی و 

موفقیت های واقعی را لمس کنید.

اردیبهشت : شما شاید تا مدت خیلی کوتاهی بتوانید ایمان کورکورانه داشته 
باشید، اما اگر یکبار وانمود کنید که همه چیز روبه راه است-وقتی که در واقع 
اینگونه نیست- از این کار خسته و دلزده خواهید شد. به جای اینکه باسرپوش 
گذاشتن بر روی همه چیز عدم اطمینان خود را پنهان کنید، سعی کنید صادق 

بوده و موقعیت خود را برای افراد دیگر به طور دقیق شرح دهید. 

خرداد : این روزها افکار شما در اطراف سرگردان است و شما نمی توانید آنها را 
تحت فرمان خود داشته باشید. نیازی نیست که افکار خود را محدود کنید؛ فقط 
بر جریانات ذهنی خود مسلط شوید و با آنها گردش کنید مانند یک عقاب که بر 
فراز یک کوه آتشنشان اوج می گیرد و بعد از اینکه به زمین بازگشتید به دیگران 

راجع به این سفر درونی توضیح دهید.

تیر: این روزها بیشــتر مطمئن هســتید که از زندگی خود چه می خواهید و 
می دانید که هنوز زمان ایجاد یک تغییر بخصوص در زندگی تان فرا نرســیده 
است. هیچ کدام از تئوری های دنیا اکنون نمی تواند به شما کمک کند. هر مسیر 
مستقیمی راکه انتخاب کنید احتماال منجر به پیشرفت اساسی در شرایط فعلی  

تان می شود؛ پس صبر نکنید تا زمان مناسب فرا برسد!

مرداد : به نظر می رســد اگر در میان کار تکراری و روتین خود یک استراحت 
کوچک داشــته باشید برای تقویت روحیه تان خوب باشد. شادابی روحی اخیر 
شما آنقدر نیست که کارهای سختی را که در پیش رو دارید از یاد ببرید. آگاه 
ماندن از تفاوت بین لحظه حال و آینده می تواند اعصاب شما را آرام کرده و شما 

را قادر سازد که از لحظه حال خود لذت ببرید.

شهریور :هنگامــی که تالش می کنید وارد مســیر جدیدی شوید که برایتان 
ناآشناست، نیاز خواهید داشت که از دیگران طلب کمک کنید. اگر شما اعتقاد 
دارید که باید یک انتخاب قطعی و نهایی داشــته باشــید دوران پر از استرسی 
خواهید داشت. حتی اگر تصمیم تان را چندین بار تغییر داده اید، مطمئن باشید 

که انتخاب درستی خواهید داشت.

مهر : اکنون وقت حرکت کردن اســت! شما چند روز گذشته را به فکر کردن 
گذرانده اید و حاال دیگر وقت بیکار نشستن نیست. به جای اینکه در انتظار یک 
فرصت زمان عالی باشــید، همین حاال اولین قدم را به ســوی اهدافی که برای 
خودتان تعیین کرده بودید بردارید. رسیدن به اهدافتان نیازمند زمان است، پس 

وقت تان را تلف نکنید.

آبان : عواطف و حساســیت های اخیر شــما بیش از پیش زیاد شده است، از 
حد و مقدار طبیعی خود بیشتر شده است. احساساتی که شما در حال حاضر 
دارید، فوق العاده زیبا هستند اما بهتر است به شخصیت قبلی تان برگردید زیرا 
شخصیت امروزتان آسیب های جدی را به شما می زند. شما در اثر افراط گرایی 

دچار سردرگمی بسیاری خواهید شد.

آذر :  شما این توانایی را دارید که حقیقت را بوسیله انتخاب درست کلمات تان 
دستکاری کنید. شما بسیار باهوش هستید و می توانید حتی بدون اینکه متوجه 
باشید نظرات دیگران را تغییر دهید. شما می توانید تاثیر مثبتی بر دیگران داشته 
باشید، بنابراین قبل از اینکه دهان تان را باز کنید و حرفی بزنید درباره چیزی که 

می خواهید بگویید کامال بیندیشید.

دی :  این روزها تمام افکار شــما سمت و سویی منفی به خود گرفته است، به 
تمام وقایع با دیدی منفی نــگاه می کنید و تصمیم می گیرید. به همین علت 
بسیاری از موقعیت های خوب و حتی عالی را که در این روزها می توانسته است 
برایتان به وقوع بپیوندد با بد بینی تان آنها را از بین برده اید. هیجانات، نیروهای 

منفی درونی تان را کنترل کنید.

بهمن : شما آ نقدر روی نقش خود در جامعه و یا فعالیت های کاری خود تمرکز 
کرده اید که چشم اندازهای بزرگتری را از دست داده اید. االن زمان این نیست که 
به جای فکر کردن به زمان حال به فکر آینده بوده و دیدگاه های خود را تغییر 

دهید. البته شما هنوز مجبورید که با وظایف و مسئولیت هایتان روبرو شوید.

اسفند :با وجود اینکه شما تالش بسیاری می کنید تا باز هم روی وظایف تان 
تمرکز داشته باشید،  گیجی و حواس پرتی، شما را احاطه کرده و مانع شما شده 
اســت. االن زمان این اســت که روی کارهای ساده و آشکار تمرکز کنید. شما 

می توانید لحظات خوش را بوسیله توجه کردن به احساسات تان تجربه کنید.
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اسامی برندگان جدول  3819
  1ـ  جواد گل محمدی 

2ـ محمد مومنی 
3ـ رقیه قائنی

افقي:
ــي را گويند ـ    ــلول حیوان ــان تن س ــزي می 1. ذره مرك
ــمتي از عضله يا استخوان كه آن را سیاه  عفونتي در قس

و فاسد كند
ــنـ   آلتي  ــتـ   خبرچی ــند اس ــه انجامش ناپس 2. آنچ

گوشت كوب شكل در موتور خودرو
ــترك آدم و ماشین  ــش بیروني بدنـ   وجه مش 3. پوش

ـ زمینهـ  مسیحي
ــدازي در قديمـ   رودي  ــیله تیران ــوسـ   وس 4. افس

مرزيـ  ماه انداختني
ــتگانـ   الفباي  ــثـ   يار دجلهـ   از فرش ــس مون 5. جن

موسیقي
6. پول آمريكاـ   متانتـ   استارت چهارپا

7. خالءـ   ستمگرـ   نوعي بخت آزمايي
ــیاهـ  بذرـ   ــابه س 8. پول آذربايجانـ   ماده اصلي نوش

دوستي و محبت
ــوبـ   نظیر  ــطحـ  كنايه از ايجاد فتنه و آش 9. واحد س

و مانند
10. میوهـ  گاز مردابـ   عامل گرانيـ  گروه
11. كشوري اروپاييـ   لهوـ   میل به خوراك

12. طالي سیاهـ   كنجد كوبیدهـ   اصطالحي فوتبالي
ــیريني تبريزيـ   صورت  13. از اوراق بهادارـ   نوعي ش

فلكي ماه خردادـ  نیم تنه آستین دار
ــت پشت درـ   نیرو،  ــرزمین بلقیسـ   چفت و بس 14. س

زورـ  جذام، خوره
15. اسب سركشـ   همراهـ   حیله گرـ   كشمش

ــدگان  ــي از نوازن ــاـ   يك ــزرگـ   هواپیم ــر ب 16. وزي
خسروپرويز

17. مجموعه برنامه هاي كامپیوتريـ   از جشنهاي ايران 
باستان كه در پنج روز آخر اسفندماه برگزار مي شود

عمودي
1. محفل علميـ   نیمي از استاني است

2. ديو شاهنامهـ   ساحلـ   پرنده نامه بر
3. از شاهان ساسانيـ   سرزمینـ   آفت گندمـ   ايالتي 

در هندوستان
4. میوه اي استـ   سازي باديـ   متحد شدهـ  خبر، گفتار
5. راه كوتاهـ   جمع كريمـ   پدر تركیهـ  حاصل صابون

6. انتقامـ  پارچه گیاهيـ  درد و رنج
7. چهره هاـ   زره جنگيـ  گوشه اي از موسیقي ايراني

8. گلي است زيباـ   بلندمرتبهـ  بهترينـ   مساوي
9. عدد خراب كردنيـ   ناقصـ   من و شما

10. پرنده اي زيباـ   اذيتـ   از فروع دينـ   اظهار كرم
11. پنهان كردنـ  بشقاب بزرگـ  گوهران

12. سرحدـ   ضروريـ   سبزي خوردني
ــیحيـ   منسوب به كیهانـ   خوراك  13. از روحانیون مس

حرف )  گ ( 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 شماره3819 
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قناريـ  سقف دهان، كام
ــناسـ   نوعي سوره  ــي بادمجانـ   ش 14. ماه خارجـ   ترش

در قرآن مجید
ــیع  ــكـ   زمین وس 15. خبر، گزارشـ   رمق آخرـ   پزش

و شوره زار
16. قلب قرآنـ  كشور تزارهاـ   عبادتگاه مسیحیان

17. تبعیض نژاديـ   چريك

رمز جدول این هفته: یکی از سخنان پیامبر اکرم )ص(  است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 16 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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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 
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به جدول ه�ای این صفحه پیش�نهاد 
و ی�ا انتقادی دارن�د می توانند فقط به 
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ــدگان  ــي از نوازن ــاـ   يك ــزرگـ   هواپیم ــر ب 16. وزي
خسروپرويز

17. مجموعه برنامه هاي كامپیوتريـ   از جشنهاي ايران 
باستان كه در پنج روز آخر اسفندماه برگزار مي شود

عمودي
1. محفل علميـ   نیمي از استاني است

2. ديو شاهنامهـ   ساحلـ   پرنده نامه بر
3. از شاهان ساسانيـ   سرزمینـ   آفت گندمـ   ايالتي 

در هندوستان
4. میوه اي استـ   سازي باديـ   متحد شدهـ  خبر، گفتار
5. راه كوتاهـ   جمع كريمـ   پدر تركیهـ  حاصل صابون

6. انتقامـ  پارچه گیاهيـ  درد و رنج
7. چهره هاـ   زره جنگيـ  گوشه اي از موسیقي ايراني

8. گلي است زيباـ   بلندمرتبهـ  بهترينـ   مساوي
9. عدد خراب كردنيـ   ناقصـ   من و شما

10. پرنده اي زيباـ   اذيتـ   از فروع دينـ   اظهار كرم
11. پنهان كردنـ  بشقاب بزرگـ  گوهران

12. سرحدـ   ضروريـ   سبزي خوردني
ــیحيـ   منسوب به كیهانـ   خوراك  13. از روحانیون مس

حرف )  گ ( 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 شماره3819 
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قناريـ  سقف دهان، كام
ــناسـ   نوعي سوره  ــي بادمجانـ   ش 14. ماه خارجـ   ترش

در قرآن مجید
ــیع  ــكـ   زمین وس 15. خبر، گزارشـ   رمق آخرـ   پزش

و شوره زار
16. قلب قرآنـ  كشور تزارهاـ   عبادتگاه مسیحیان

17. تبعیض نژاديـ   چريك

رمز جدول این هفته: یکی از سخنان پیامبر اکرم )ص(  است  که با پشت هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 16 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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  1ـ  جواد گل محمدی 

2ـ محمد مومنی 
3ـ رقیه قائنی

افقي:
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Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
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Document Location:

Western English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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1.0

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

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

  فقط 20 دالر
604-921-4726

۳ 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
77۸-997-۳720

۱5۱4

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهایی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
در کوکیتالم و یا حومه دارد.

۱5۱5 2۳6-۸۷۸-544۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۱5۱5 6۰4-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جهت پرستاری از مادرم به همکاری 
خانمی محترم نیازمندم. 

درصورت تمایل اتاق مستقل برای 
اقامت فراهم می باشد.

۱5۱4 6۰4-۳۳۹-۱۸۸۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به یک نفر کارگر مرد
جهت کار در فرش فروشی 

نیازمندیم.
۱5۱5 6۰4-۸۱۳-۸۹۸۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اتاقی مبله، بسیار تمیز، در محله ای 
آرام و ساکت با تمامی امکانات، 

تلویزیون، اینترنت و الندری، روبروی 
ایستگاه اتوبوس و پارک

با قیمت مناسب آماده اجاره می باشد.
۱5۱4 ۷۷۸-۹۱۹-6۳۷2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سوئیت یک خوابه با الندری مستقل
در پورت مودی، نزدیک به داگالس 

کالج آماده اجاره می باشد.
ماهیانه ۱۱۰۰ دالر

۱5۱5 6۰4-56۱-46۸5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اتاق مبله واقع در طبقه باال،
در سنترال النزدل، 

نزدیک به ایستگاه اتوبوس
ماهیانه ۷5۰ دالر
شامل همه چیز

۱5۱4 6۰4-۷2۱-4445
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجارهاجاره
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing
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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. 1514

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


