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افزایش نگرانی ها افزایش نگرانی ها 
ازشروع موج سومازشروع موج سوم

 کووید- کووید-۱۹۱۹ در کانادا  در کانادا 

متخصصــان بیماری هــای عفونی و 
مدلسازان کووید۱۹ نسبت به موج سوم 
کرونا در کانادا هشــدار دادند و پیش 
بینی می شــود این موج در مقایسه با 

قبل شدیدتر و مسری تر باشد.
به گفتــه کارشناســان، تعریف آنچه 
»موج« را تشکیل می دهد و مشخص 
کردن زمان عبور آن چندان روشــن 

نیست.
برخی از کارشناسان می گویند اکنون 
در انتهای موج دوم شــیوع کووید۱۹ 
قرار داریم و شــاهد رونــد نزولی ابتال 
به کووید۱۹ در سراسر کشور مشهود 
هســتیم، در حالی کــه برخی دیگر 
می گویند فراز و فرود بیماری یکنواخت 

نیست و نمی تواند تعیین کننده پایان 
یک موج و آغاز موج سوم کرونا در کانادا 

باشد.
به گزارش گلوب اند میل، در پی کاهش 
سطح محدودیت ها در مناطق مختلف 
کشور و شیوع گونه های جهش یافته و 
جدید کرونا، نگرانی از آغاز شیوع موج 
ســوم کرونا شدت گرفته است. بر این 
اســاس حداقل در چهار استان، موارد 
مختلفی از ابتال به ســویه های جدید 
کرونا در حالی گزارش شــده که افراد 

مبتال فاقد سابقه مسافرت هستند. 
دکتر ترزا تام، مدیر ارشــد بهداشــت 
عمومی کانادا، ضمن ابــراز نگرانی از 
حضور روزافــزون موارد جدید ابتال به 

گونه های جهش یافته، از مردم خواست 
تا هشیار بوده و تالش کنند اپیدمی را 
کنترل کرده و از شیوع بیشتر بیماری 

جلوگیری کنند.
نگرانی در مــورد این گونه های جدید 
کرونا همچنین باعث شــده فرانســوآ 
لوگــو، نخســت وزیر کبک نیــز رفع 
محدودیت های بیشــتر را تــا بعد از 
تعطیالت بهار و در اوایل ماه مارس در 

نظر بگیرد.
یک کارشناس متخصص بیماری های 
عفونــی می گوید معتقد اســت انواع 
کووید ۱۹ با واگیر شــدید  یک موج 
سوم زشت پاندمی را حدود ماه آوریل 
رقم می زند که می تواند انتاریو و سایر 

استانها را وارد دوره سوم قرنطینه ها و 
محدودیت ها کند. 

در حالی که دولت کانادا به دلیل روند 
کند واکسیناسیون مورد انتقاد شدید 
قرار دارد،  جاســتین تــرودو گفت به 
او اطمینــان خاطر داده شــده که در 
هفته های آینده تحویل واکســن های 
کووید-۱۹ سریع تر انجام می شود و این 
شامل تحویل چهار میلیون دوز واکسن 

فایزر-بایوان تک تا آخر مارس می شود.
ترودو گفت: »هیــچ کس نمی خواهد 
موج سومی آغاز شود، آنهم موجی که 
شامل گونه های جدید و انتقال پذیرتری 
می شود که می تواند چالش هایی واقعی 

ایجاد کند.
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هر جمعه منتشر می شود

از »گردن باریک تر از مو« تا »ُکشتیم، خوب کردیم که ُکشتیم«
در امتداد تقویت فرضیه شلیک 
عمدی به پــرواز پی اس 7۵2 
اوکرایــن، دولت های درگیر در 
این پرونده شواهد تازه ای برای 
اثبات این فرضیه ارائه کرده اند. 
در همین راستا به نظر می رسد 
تداوم تحقیقات و ارائه مستندات 
صبر مقامــات نظامی، دولتی و 
قضایی جمهوری اسالمی را نیز 
لبریز کــرده و در پاره ای مواقع 
و  پرخاشــگرایانه  واکنش های 
به دنبال داشته  را  آنان  عصبی 
است. به نظر می رسد مسئوالن 
انتظار  پرونده  ایــن  درگیر در 
یک  گذشت  از  پس  تا  داشتند 
سال و وعده پرداخت غرامت به 
خانواده ها و کشور اوکراین، این 

ماجرا فیصله یابد.

شــرایط گویای آن است که گذشت 
زمان به ضــرر جمهوری اســالمی 
به ویژه مســئوالن ســپاه و سازمان 
هواپیمایی کشــوری پیــش رفته و 
مســتندات برای اثبات نقش آفرینی 
عمدی آنان در این فاجعه هوایی روز 

به روز بیشتر می شود.

ماجرای فایل صوتی ظریف چه بود؟

چندی پیش شبکه سی بی اس کانادا 
اعــالم کرد کــه دولــت و نهادهای 
اطالعاتی این کشور در حال بررسی 
یک فایل صوتی هســتند که در آن 
محمدجواد ظریف در نشستی برای 
افرادی که هویت آنان نامعلوم اســت 
درباره عمدی بودن شلیک به هواپیما 
صحبت می کند. در این فایل که گفته 
شــده در ماه نوامبر بدست مقامات 
کانادایی رســیده، صدای منسوب به 
ظریف گفته اســت که برای توضیح 
دلیل شلیک به هواپیما هزاران دلیل 
وجود دارد. از جمله آن که گفته شود 
چند نفوذی دســت به این اقدام زده 
اند که »غیر محتمل« نیست. به گفته 
این صدا، مقامات عالی رتبه دولتی و 
نظامی جمهوری اسالمی هرگز اجازه 
نخواهنــد داد حقیقت در این زمینه 
افشا شود زیرا در این صورت درها به 
سوی سیستم دفاعی کشور باز خواهد 

شد.
پیــش از این که رســانه کانادایی از 
وجود چنین صوتی پرده برداری کند؛ 
معاون وزیر امــور خارجه اوکراین در 
گفت و گویی با بخش فارســی رادیو 
فــردا از کم کاری دولت کانادا در این 
پرونــده انتقاد کرده بود. به گفته وی 
همکارانــش بویژه آنانی که در بخش 
جنایی پرونده تحقیــق می کنند؛ از 
دولت کانادا انتظارات بیشتری دارند 
و می خواهنــد تا این دولــت درباره 
اســتعالم ها و پیشــنهادات اوکراین 
سرعت عمل بیشــتری بخرج دهند. 
پس از افشــای فایل صوتی منتسب 
به ظریف این مقام اوکراینی بار دیگر 
اعالم کرد که دولت اوکراین همچنان 
پیگیر تحقیقات جنایی در این پرونده 
اســت و برخالف آن چه که صدای 
منســوب به »ظریــف« در آن فایل 
صوتی گفته روشن خواهد شد در آن 
شــب چه اتفاقی روی داده و جامعه 

بین المللی اجــازه نمی دهد حقیقت، 
زندگی شخصی انســان ها و امنیت 
هوانوردی قربانی منافع شخصی یک 

گروه شود.
وجــود چنین صوتی طبق معمول از 
سوی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی تکذیب شد. به 
گفته خطیب زاده بسیاری از حرف های 
منتسب به ظریف از اساس با ادبیات 
وی سازگاری نداشته و ادعای وجود 
چنین نواری خالف واقع است. خود 
ظریف نیز در توئیتی به زبان انگلیسی 
فایل منتســب به خویــش را جعلی 
خواند و همچنان بر رخ دادن خطای 
انســانی تاکید کرد. با این حال پیام 
اخوان استاد حقوق بین الملل دانشگاه 
تورنتو و عضو دیــوان دائمی داوری 
الهه در گفت و گویی با شــبکه سی 
بی اس کانادا اظهارات جواد ظریف در 

این فایل را بسیار با اهمیت توصیف 
کرده و معتقد است اظهارات وی در 
واقع اظهارات وزیر امور خارجه کانادا 
که گفته بود ایران در پروسه تحقیقات 
برای حقیقت یابی قرار ندارد را تایید 
می کند. وی همچنین به این شبکه 
گفته اســت که تحقیقات درباره این 
پرونده به تدریــج به فاز دوم خویش 
نزدیک می شــود و پس از گذشــت 
یک ســال از زمان ایران برای انجام 
تحقیقات فنی، اینــک نوبت جامعه 
بین المللی است که درباره اعتبار این 
تحقیقات داوری و نظر خویش را اعالم 

کند.

توپ این بار در زمین دولت است

یکی از شگفتی های اخیر پرونده پرواز 
پی اس ۷52، برجسته تر شدن نقش 

بجای  اسالمی  جمهوری  دولتمردان 
مقامات سپاه  و عامالن اصلی شلیک 
به هواپیما است. حال که نام ظریف به 
خاطر افشای فایل صوتی اش بر سر 
زبان ها افتــاده؛ تورج دهقانِی زنگنه، 
رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری، 
نخستین مقام رسمی که شلیک به 
هواپیما را از اســاس تکذیب کرد؛ به 
روزنامه شرق گفته است شب حادثه 
»هماهنگــی در ســطح عالی وجود 
داشته اســت«. وی سپس توپ را به 
زمین دولت انداخته و با اســتناد به 
ســخنان حاجی زاده، فرمانده هوا و 
فضای سپاه گفته که باید از سازمان 
می شد  خواسته  کشوری  هواپیمایی 
تا آسمان کشــور بسته شود. حاجی 
زاده نیز در نخستین سخنان خویش 
پس از پذیرش مسئولیت شلیک به 
هواپیما، دولت و شورای عالی امنیت 

ملی را خطاب قرار داد و گفت از آنان 
خواسته شــده بود تا فضای کشور را 

»کلیر« کنند.
بــه گفته زنگنه، آســمان قرار نبوده 
ممنــوع اعالم شــود »اصــال مگر 
ســازمان هواپیمایی کشوری قادر به 
بستن آســمان بود؟ باید از سازمان 
هواپیمایی کشوری درخواست کنند.« 
اما بالفاصله می گوید:» سازمان )برای 
بستن فضای کشــور( از هیات دولت 

می خواهد که مجوز دهد.«
وی همچنیــن از عملکرد ســازمان 
خویــش در زمینــه تحقیقات فنی 
دفاع کرده و گفته »از نظر تخصصی، 
کار روی روال انجــام می شــود. هم 
کشورهایی که اتباعشان در هواپیما 
بوده اند و هم کشــور سازنده هواپیما 
)آمریــکا( می داننــد مــا کارمان را 
حرفه ای و درســت انجام می دهیم«. 
به گفته زنگنه هر چه در جعبه سیاه 
بوده خوانش شده و همه کشورها نیز 

می دانند.
ایران گزارش فنی سقوط هواپیمای 
پــی اس ۷52 را به اوکراین ارســال 
کرده اســت اما به گفته رئیس هیات 
اوکراینــی، مواضع  مذاکره کننــده 
اوکراین با ایران ۱۸۰ درجه اختالف 
دارد. به گفته سرپرست هیات مذاکره 
کننده اوکراین آنها حتی بر سر تاریخ 
دریافت گزارش و مبنایی که باید طبق 
کنوانسیون محاسبه شود تا طرف دوم 
گزارش را بخوانــد و نظرات خویش 
را اعــالم کند نیز اختــالف دارند. به 
گفته این مقــام اوکراینی ایران وعده 
داده تا عالوه بر گزارش فنی، گزارش 
بخش نظامی، برخی شــواهد مادی، 
توضیحات درباره گزارش های جنایی 
و نظامی را نیز ارسال کند و اگر چنین 
وعده هایی محقق شود؛ می توان انتظار 
داشــت تا مذاکرات از بهــار آینده از 
سر گرفته شود. به گفته معاون وزیر 
خارجه اوکراین »پالن شیت« ارسالی 
از ســوی ایران چیزی نیست که نظر 

اوکراین را برآورده سازد.
به گفتــه وی مدام از ایران شــنیده 
می شــود که این گــزارش ) گزارش 
بخش نظامی( از اسرار نظامی و روند 
تحقیقــات جنائی چون در دادســرا 
جریان دارد محرمانه است اما اوکراین 
نمی تواند هر آن چه که ایران می گوید 

را چشم بسته بپذیرد.

حضور مجدد بازماندگان در سازمان 
قضایی نیروهای مسلح

تالش خانواده هــای بازماندگان پرواز 
پی اس ۷52 اوکراین برای دادخواهی 
همچنان ادامــه دارد. چندی پس از 
آنکه وجود فایلی منتسب به ظریف 
از ســوی کانادا فاش شد؛ تعدادی از 
اعضای خانواده ها مجددا به سازمان 
قضایی نیروهای مسلح مراجعه کرده 
و میــان آنــان و دادرس این پرونده 
مشــاجرات لفظی شدیدی درگرفت. 
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن 
قربانیان پرواز پی اس ۷52 با انعکاس 
گزارش ایــن تجمع در صفحه فیس 
بوک خویــش از خانواده ها نقل قول 
کــرده که صادق عــرب زاده بازپرس 
پرونــده به پدری می گویــد: » کدام 
کشور عاملین حمله به یک هواپیمای 
مســافربری را محاکمه کرده که ما 
بکنیــم« و ابراهیم حاتمــی، معاون 
دادستان ســازمان قضایی نیروهای 
مسلح نیز به پدر دیگری گفته است: 

»کشتیم. خوب کردیم که کشتیم!«
به گــزارش حامد اســماعیلیون که 
فیلم کوتاهی نیز از آن به اشــتراک 
گذاشــته اســت، مقامــات قضایی 
سازمان نیروهای مسلح به سئواالت 
خانواده ها که چــرا امیرعلی حاجی 
زاده که خود مســئولیت آن جنایت 
را پذیرفتــه و محمد جــواد ظریف 
که اظهــارات متناقض زیادی در این 
پرونده گفته است؛ تا کنون به دادگاه 
احضار نشده اند پاسخ قانع کننده ای 
نمی دهند.  جلســه به تشنج کشیده  
می شــود و حال تعدادی از مادران و 
پدران نامساعد شده و کار به اورژانس 

و بیمارستان می کشد.
در فیــس بوک حامد اســماعیلیون 
ویدیــوی دیگــری نیز به اشــتراک 
گذاشــته شــده که در آن پدری از 
بازماندگان گزارشــی از روند دادگاه 
داده. به گفته عبــاس صادقی دانش 
آموخته حقوق که چهار عضو خانواده 
اش را در این جنایت از دســت داده، 
تحقیقات ســازمان قضایی نیروهای 
مســلح صوری و نمایشی است. زیرا 
در این پرونــده هیچ تحقیقی درباره 
مســئولیت حاجــی زاده و اظهارات 
ظریف در این پرونده صورت نگرفته 
است. به گفته آقای صادقی خانواده ها 
بارها از مسئوالن قضایی این پرونده 
خواسته اند تا اجازه خواندن پرونده به 
آنان نیز داده شود اما با توجیه محرمانه 
بودن از آن ســر باز زده شده و اکنون 
نیز می گویند  که قرار کیفرخواســت 
صادر شده و دیگر حق تحقیق بیشتر 
در ایــن مقوله وجود ندارد. این دقیقا 
همان پاســخی اســت که مقامات 

اوکراینی نیز دریافت کرده اند.
 اظهارات بازپرس پرونده ســرنگونی 
پرواز پی اس ۷52 از یک سو و گفت 
و گــوی رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشوری از سوی دیگر نشان میدهد 
مقامات قضایی و دولتی در جمهوری 
اسالمی هنوز اطالعی از روند پیگیری 

قضایی پرواز ام اچ ۱۷ ندارند.

محمدرضا سرداری )سایت زیتون(

روایت دادستان اوکراینی پرونده پرواز ۷۵۲ 
از مشکالت تعامل با ایران و همکاری با کانادا

از  کورکورانه  نیست  حاضر  اوکراین 
ایران بپذیرد خطای انســانی باعث 
ســرنگونی هواپیمای اوکراینی در 
تهران شد. به گفته دادستان مسئول 
این پرونده در کی یف، توضیحاتی که 
ایران تاکنون داده، بر تردیدها افزوده 
و پنهانکاری تهــران ثابت می کند 
از خطای  پیچیده تر  بسیار  وضعیت 

اپرواتور است.

گوندوز مامدوف ، معاون دادســتان 
کل اوکراین و سرپرســت تحقیقات 
جنایی درباره هواپیمای سرنگون شده 
اوکراینی، در مصاحبه ای با رادیوفردا 
که به صورت کتبی انجام شده، تأکید 
می کند که کی یف هرچه در توان دارد 
انجام می دهد تا درباره این جنایت به 
حقیقت برســد اما مشکالت متعدد 
است: »متأسفانه اوکراین در تحقیقات 
خود تنها مانده. پاسخ استعالم هایی 
که می فرستیم، ماه ها طول می کشد. 
متوجه هســتیم که پاندمی ویروس 
کرونا ارتباطات و انتقال اســناد الزم 
را دشــوار کرده اما کار نباید متوقف 
شود. ارســال اســناد از کانادا نیز با 
مشــکل روبه روســت. دادستان های 

اوکراینــی با همتایــان کانادایی در 
تماس هســتند، اما ایــن موضوع به 
اجرای درخواســت های مان از کانادا  
سرعت نمی بخشد. به این دلیل حتی 
درخواست کردیم یک هیئت اوکراینی 
به کانادا سفر کند. امیدوارم که زودتر 

پاسخ بدهند.«

اوکراین انتظار چه کمکی از ســایر 
نوع همکاری  دارد؟ چه  کشــورها 

می تواند مؤثر باشد؟
تحقیقاتی  کارگــروه  می خواهیم  ما 
مشترک تشکیل بدهیم مانند آنچه 
در مورد ســرنگونی پرواز هواپیمای 
مالزیایی ام اچ۱۷ کار می کند. اما اگر 
امکان پذیر نیست دست کم زودتر به 

استعالم های مان پاسخ دهند.

آیا به کانادا پیشنهاد داده اید کارگروه 
تحقیقاتی مشترک تشکیل دهید؟

بله چنین پیشــنهادی دادیم اما آنها 
تحقیقــات کیفری مســتقل ندارند. 
می گویند قوانین کانادا اجازه نمی دهد 
درباره جنایتی که خارج از قلمرو این 
کشور رخ داده تحقیق کنند. به همین 
دلیل همکاری ما از راه درخواســت 
کمک های حقوقی انجام می شــود و 

تاکنون سه درخواست فرستاده ایم.

درخواســت چهارم که آن هم آماده 
ارسال اســت، مربوط به نوار صوتی 
است که شــبکه خبری سی بی سی 
کانــادا دربــاره آن گــزارش داد و 
ممکن اســت حاوی اطالعاتی درباره 
سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی 
باشــد. امیدواریم که این نوار صوتی 
زودتر به دســت مان برســد و آماده 
بررســی های الزم روی آن به موازات 
همتایان کانادایی  مان هستیم. از این 
راه می توانیــم به فراینــد تحقیقات 
سرعت بخشیم با این امید که زودتر 

به حقیقت برسیم.
ادامه در صفحه 1۸
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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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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نگرانی از آغاز موج سوم کرونا در کانادا با ویروس جهش یافته انگلیسی
متخصصان بیماری هــای عفونی و 
مدلســازان کووید۱۹ نسبت به موج 
ســوم کرونا در کانادا هشــدار دادند 
و پیش بینی می شــود این موج در 
مقایســه با قبل شدیدتر و مسری تر 

باشد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، برخی 
از این متخصصان معتقدند درحالی 
که برخی نگــران وقوع موج ســوم 
کووید۱۹ هســتند این سوال پیش 
می آید آیا مــا موج دوم را بخصوص 

در مناطق پرجمعیت مهار کرده ایم؟
به گفته کارشناســان، تعریف آنچه 
»موج« را تشکیل می دهد و مشخص 
کردن زمان عبور آن چندان روشــن 

نیست.
برخی می گویند اکنــون در انتهای 
موج دوم شیوع کووید۱۹ قرار داریم 
و شاهد روند نزولی ابتال به کووید۱۹ 
در سراسر کشور مشهود هستیم، در 
حالی که برخی دیگر می گویند فراز 
و فرود بیماری یکنواخت نیســت و 
نمی تواند تعیین کننده پایان یک موج 
و آغاز موج سوم کرونا در کانادا باشد.

کارولین کولین، یک مدل ساز کووید 
و ریاضیدان دانشگاه سایمون فریزر، 
در این رابطه گفــت: »کلمه »موج« 
تا حدودی گمراه کننده بوده اســت. 
موج هــای ویروس ها با رشــد ایمنی 
در جمعیت به خــودی خود کاهش 
می یابــد، که ما هنوز در کووید۱۹ به 

این مرحله نرسیده ایم«.
کولین افــزود: »در عوض در رابطه با 
ویروس ســارس فراز و فرود ویروس 
با اقدامات خود ما دیکته می شــد. به 
عنوان مثــال اقدامات محدود کننده 
میــزان انتشــار ویــروس را محدود 

می کرد«.
وی تصریح کرد: »این یک موج نیست، 
بلکه یک آتش سوزی در جنگل است. 
ما تا وقتی شیلنگ ها باز نگه می داریم 
آتش کاهش پیدا می کند و به محض 
اینکه شلنگ ها را می بندیم شعله های 

آتش دوباره زبانه می کشند«.
این متخصــص با بیان این شــش 
اســتان بزرگ کانادا اواخــر فوریه با 
افزایش قابل توجهی از بیماری مواجه 
خواهد شد بیان کرد که چالش مهم 
این است که تا بیماری عقب نشینی 
می کند، مردم فکــر می کنند خطر 
کامال برطرف شده است اما تا زمانی 
که به سطح مصونیت گله نرسیم، این 

اتفاق نخواهد افتاد.
جیسون کیندراچوک، ویروس شناس 
دانشــگاه مانیتوبا نیز گفت: »به نظر 
می رسد در مقایسه با جمعیت کشور 
میزان شــیوع بیماری نگران کننده 
است و موضوع پیچیده تر این است 

که شــیوع واقعی انــواع مختلف در 
سراسر کشور ناشناخته است، اگرچه 
برخی از حوزه های قضایی برای تعیین 
این موضوع مطالعات شیوع نقطه ای را 

انجام داده اند«.
وی با بیان اینکه یک یا دو مورد ابتال 
به بیماری اگر زود تشخیص و بیماران 
قرنطینه شــوند خیلی نگران کننده 
نیســتند اما هر چه بیشــتر بیماری 
بروز می کند خطرناک تر می شــود 
افزود: »شــما آن آتش اولیه را دارید. 
سپس جرقه ها شروع می شود. .. و این 
منجر به یک آتش ســوزی کوچک 
می شود اگر کنترل شود که هیچ ولی 
اگر نشــود شما نمی توانید بعدا آن را 

کنترل کنید«.
به گــزارش گلوب اند میــل، در پی 
کاهش سطح محدودیت ها در مناطق 
مختلف کشــور و شــیوع گونه های 
جهش یافته و جدیــد کرونا، نگرانی 
از آغاز شــیوع موج سوم کرونا شدت 
گرفته اســت. بر این اساس حداقل 
در چهار اســتان، مــوارد مختلفی از 
ابتال به ســویه های جدیــد کرونا در 
حالی گزارش شــده که افــراد مبتال 
فاقد سابقه مسافرت هستند. ازجمله 
موارد نگران کننده، هفت مورد ابتالی 
احتمالی در جوامع بومی پوئنگاسی  
در شــرق مانیتوبا و نیوفاندلند است 
که همگی به نوع B.1.1.7 انگلیسی 

مرتبط هستند.
جزیره پرنس ادوارد نیز شــاهد یک 
مورد ابتــال به نســخه جهش یافته 
انگلیسی کرونا بود که فرد مبتال طی 
روزهای گذشته به سفر خارجی رفته 
بود. به همین دلیل دکتر ترزا تام، مدیر 
ارشد بهداشت عمومی کانادا، ضمن 

ابراز نگرانی از حضور روزافزون موارد 
جدید ابتال به گونه های جهش یافته، از 
مردم خواست تا هشیار بوده و تالش 
کننــد اپیدمی را کنترل کــرده و از 
شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنند.

دکتر ترزا تام، رئیس ارشــد بهداشت 
عمومی، اظهار داشت که 42۹ مورد 
از این موارد برای اولین بار در انگلیس 

شناسایی شده است، 2۸ مورد از این 
موارد اولین بــار در آفریقای جنوبی 
شناسایی شده اســت و یکی از انواع 
دیگری که بــرای اولین بار در برزیل 

یافت شده است.
نگرانی در مورد این گونه های جدید 
کرونا همچنین باعث شــده فرانسوآ 
لوگو، نخســت وزیر کبــک نیز رفع 

محدودیت هــای بیشــتر را تا بعد از 
تعطیالت بهــار و در اوایل ماه مارس 

در نظر بگیرد.

کانادایی ها باید در آوریل منتظر موج 
سوم کووید19 باشند

متخصص  کارشــناس  یک  ایرونیا- 

معتقد  می گوید  عفونی  بیماری های 
اســت انواع کووید ۱۹ با واگیر شدید  
یک موج سوم زشت پاندمی را حدود 
ماه آوریل رقم می زنــد که می تواند 
انتاریو و سایر استانها را وارد دوره سوم 

قرنطینه ها و محدودیت ها کند. 
کالین فورنس، متخصص اپیدمیولوژی 
بیماری های عفونی از دانشگاه تورنتو ، 
به سی تی وی تورنتو گفت: »موج سوم 
اجتناب ناپذیر اســت و فکر می کنم 
موج ســوم برای همه ما موج بزرگی 

باشد«. 
از آنجا که انتظار می رود طی دو هفته 
آینده دستور قرنطینه بودن در خانه به 
تدریج در سراسر انتاریو از بین برود، 
فورنس نگران است که  گسترش انواع 
کووید ۱۹ از جمله آنهایی که اولین 
بار در برزیل، آفریقای جنوبی و بریتانیا 
دیده شدند را سخت بتوان کند کرد. 

فورنس گفت: »واقعا از بازگشایی در 
اواسط زمستان نگران هستم«.

وی بــه شــیوع مرگبــار کووید ۱۹  
در روبرتــا پــالس و در یــک خانه 
بازنشستگان در باری انتاریو اشاره کرد 
که نوع B.1.1.7 کرونا به ســرعت از 
طریق مرکز گســترش یافت و خود 
این امر به عنوان مدرکی مبنی بر این 
که چقدر می تواند این انواع خطرناک 
باشند مطرح است. مقامات بهداشتی 
گفته اند این انواع جدید در ســرعت 
گســترش بیماری بیــن کارکنان و 
ساکنان بســیار تاثیرگذار بوده و در 
نهایت منجر به مرگ حداقل 6۹ نفر 

شده است.
فورنس گفت: »اگر به آنچه در ایرلند 
و بریتانیــا اتفاق افتــاد توجه کنید 
می بینیــد منحنی ها کامال روشــن 
هستند. آنچه به نظر می رسید ایمن 
باشد، در نهایت به اندازه کافی ایمن 
نیست و نوع انگلیسی ویروس آنقدر 
ســریع گســترش پیدا می کند که 
ســرعتش حدود ۳5 تــا 6۰ درصد 
بیشتر اســت. این رقم خیلی باالیی 
اســت«.  وی گفت نگران این است 
کــه اقدامات انتاریــو در حال حاضر 
برای کنترل انواع جدید کووید ۱۹ در 

سراسر استان کافی نباشد. 
طبق داده های مدل سازی استانی که 
اواخر ژانویه منتشر شد، انتظار می رود 
نوع انگلیســی کووید ۱۹ تا مارس به 
منبع اصلی بیمــاری در انتاریو بدل 

شود.
فورنس گفت معتقد است که حدود 
آوریل، تعداد موارد ابتــال در انتاریو 
آنقــدر افزایــش می یابد کــه الزم 
می شود استان دست به تعطیل کردن 
مدرسه ها بزند و دوباره محدودیت ها 
را برگردانــد. به گفته وی تابســتان 

می تواند برای انتاریو بهتر باشد.

نادیده گرفته شدن معلولین
 در اولویت بندی واکسیناسیون کووید۱۹

مداد- به گزارش مونتریال گزت، یک 
متخصص حوزه اخالق معلولیت که 
عضو یک گروه ملی مشاوره معلولیت 
برای کووید۱۹ است، از تبعیضی که 
علیه  واکسیناســیون  برنامه های  در 
بیماری همه گیر کرونــا بر معلولین 
در سراســر کانادا اعمال می شــود، 
سخن گفته و لیســت اولویت بندی 
واکسیناسیون کووید۱۹ را شاهد قرار 

داده است.
 وی تأکیــد کــرد که عــدم اولویت 
دادن به معلولیت ها و شرایط از قبل 
اولیه،  واکسیناســیون  تعیین شــده 
یا  نشــانگر »توانایی سیستماتیک« 

تبعیض مبتنی بر معلولیت است.
در کبک، طرفداران افــراد مبتال به 
ســندرم داون به مقامات بهداشتی 
دولت اســتانی نامه نگاری کرده و از 
آن ها خواســته اند که اولویت واکسن 
کووید۱۹ را برای بزرگ ساالن مبتال 

به سندرم داون در نظر بگیرند.
یک فرد مبتال به سندرم داون مستعد 
ابتال به کووید۱۹ اســت و چهار برابر 

بیشتر از افراد معمولی دچار عوارض 
شدید ناشــی از آن شــده و نیاز به 
بستری و مراقبت های ویژه دارد و ۱۰ 
برابر بیشتر در معرض مرگ ناشی از 
این بیماری همه گیر است. در ضمن 
بیماران کرونایی بستری در بیمارستان 
با سندرم داون نیز به طور قابل توجهی 
جوان تر از ســایر بیمــاران مبتال به 

کووید۱۹ بستری شده هستند.
در لیست اولویت بندی واکسیناسیون 
کووید۱۹ کبک، این افراد بعد از گروه 
6۰ تا 6۹ ســاله و در ردیف هشــتم 
قرارگرفته انــد. اولویت بنــدی برنامه 
واکسیناســیون کبک، مانند ســایر 
استان ها، با ساکنان خانه سالمندان، 
کارکنــان مراقبت های بهداشــتی و 
جوامع ایزوله آغازشــده و بر اســاس 

گروه های سنی ادامه پیدا می کند.
در گــزارش جدیدی که برای انجمن 
سلطنتی کانادا تهیه شده، متخصصین 
به بررسی چگونگی ابتال به همه گیری 
در کانادا در سال 2۰2۰ پرداخته و  به 
نقص موجود در جمع آوری داده ها در 

مورد برخی از گروه های آســیب پذیر 
مانند افراد معلول اشاره شــده است. 
درحالی که 22 درصــد از کانادایی ها 
دارای معلولیت هستند، این گزارش 
خاطرنشــان می کند که بسیاری از 
استراتژی ها و برنامه های توسعه یافته 
طی همه گیری کرونا برای افراد بدون 
معلولیت تدوین شده است که نمونه 
بارز آن مزایای پاسخ اضطراری کانادا 
)CERB( اســت که برای افرادی که 
مزایــای معلولیــت از دولت دریافت 

می کنند، در دسترس نبود.
بااینکه در گروه بندی بر اساس سن، 
مثالً واکســن کووید۱۹ به همه افراد 
65 تا 6۹ ساله ازجمله معلولین تعلق 
می گیرد اما نشان می دهد که یک فرد 
سالم 65 ساله و فاقد بیماری زمینه ای 
که کمتر درخطر ابتال اســت، نسبت 
به یک فرد 5۰ ساله مبتال به سندرم 
داون با بیماری مزمن قلبی در اولویت 
قــرار دارد. در این برنامه یک معضل 

اخالقی وجود دارد.
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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.

ترودو : واکسن های بیشتری در راه است
 افزایش انتقادها از دولت کانادا برای تاخیر در واکسیناسیون عمومی

 وقتــی دولت کانــادا میلیون ها دوز 
واکســن کرونا خریداری کرد و این 
خرید، بیشــتر از جمعیت این کشور 
بود، مورد انتقــاد قرار گرفت. نه تنها 
مورد انتقاد بقیه کشورها، بلکه حتی 
داخل خود کشور کانادا نیز انتقادهایی 

شد.
ایــن اتفــاق درصورتــی اســت که 
ســرعت انتقادها بیشــتر از سرعت 
واکسیناســیون در کانادا است. دیگر 
کشورها کانادا را به “هول زدن” برای 
خرید واکسن متهم کرده اند، زیرا اتاوا 
تا به االن سفارش خرید 4۰۰ میلیون 
دوز واکســن کرونا را داده اســت در 
صورتی که جمعیت این کشور تقریبا 
4۰ میلیون نفر اســت. برای همین 
دولت کانادا با انتقادهای بین المللی و 

داخلی روبه رو است.
دولت کانادا تا به االن تنها دو واکسن 
تولیدی را قبول کرده. واکسن فایزر و 
مدرنا. همچنین میلیون ها دوز از این 
دو تهیه کرده اســت. اما احتماال یک 
اشتباه محاســباتی دلیلی در تاخیر 
تحویل قسمتی از این محموله ها شده 

است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، دولت 
کانادا واکسیناسیون عمومی کرونا را 
دسامبر سال 2۰2۰ شروع کرد. این 
به این معناست که، یک هفته زودتر 
از آمریکا و تقریبا همزمان با بریتانیا 

آغاز کرد.
اما موضوع این اســت کــه، در حال 
حاضر در کانــادا تنها یک میلیون و 
۱۸۰ هزار نفر واکسیناسیون شدند. 
یعنی ۳ نفــر از هر ۱۰۰ کانادایی. در 
صورتی که در آمریکا از هر ۱۰۰ نفر 
۱4 نفر واکسیناســیون شــدند و در 

بریتانیا از هر ۱۰۰ نفر 2۱ نفر.
همچنین کشور کانادا هم اکنون در 
رتبه 4۰ جهان از نظر ســرانه تزریق 
واکســن کرونا قرار دارد. جاســتین 
ترودو، نخســت وزیر کشــور کانادا، 
در روز ۱2 فوریــه، وعــده داد کــه 
واکسیناســیون در کانادا در روزهای 
آینده “افزایش” خواهد داشت. بنا بر 
این صحبت تــرودو، اکنون او تحت 
فشار قرار گرفته چون وعده داده بود 
که همه مردم کشور کانادا را تا پایان 

ماه سپتامبر واکسینه خواهد کرد.
دلیــل دولت کانادا بــرای خریداری 
واکســن های فایــزر و مدرنا ترس از 
این بوده که رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا، دونالد ترامپ، در فرســتادن 
این  از  واکسن های خریداری شــده 
دو شرکت  مشــکل ایجاد کند. برای 
همین بیشتر سفارشات واکسن خود 
را از شرکت های اروپایی فایزر و مدرنا 

خریداری کرده اســت. امــا االن این 
تصمیم اتحادیه اروپا اســت که برای 
صادرات واکسن به خارج از این قاره 
محدودیت وضع کرده اســت. چون 
تولید واکسن مشکالت خود را دارد و 
همچنین توزیع واکسن مسئله مهمی 

است.
کشور کانادا تولید کننده واکسن کرونا 
نیست. اما تا به االن با مشکل دریافت 
سفارشات خود روبه رو است. تاکنون 
فقط حدود دو و نیم درصد از جمعیت 
کانادا نوبت اول واکسن کرونا دریافت 
کرده اند. در صورتی که دریافت نوبت 
اول واکسن در بسیاری از کشورها به 
باالی ۱۰ درصد رســیده است. مثال 
دولــت آمریکا که همســایه جنوبی 
کانادا اســت بدترین آمارهای کرونا 
در جهــان را دارد اما تا االن تقریبا ۹ 
درصد جمعیــت ۳4۰ میلیونی خود 
را دست کم برای نوبت اول واکسینه 

کرده است.
ترودو  جاستین  نخست وزیر  ایرونیا- 
می گوید به او اطمینــان خاطر داده 
شــده که در هفته های آینده تحویل 
واکسن های کووید-۱۹ سریع تر انجام 
می شود و این شــامل تحویل چهار 

میلیون دوز واکسن فایزر-بایوان تک تا 
آخر مارس می شود.

او می گوید این غــول دارویی تایید 
کرده که دوزهایی را که نوامبر گذشته 
قــول داده بود تحویل می دهد. کانادا 
همچنیــن چهار میلیــون دوز دیگر 
از واکســن مدرنا ســفارش داده که 

تابستان از راه می رسد.
ترودو چند تدبیر برای مقابله با پاندمی 
دارد که شــامل آغــاز ضرورت های 
سفت و سخت جدید برای سفر از روز 
بیست و دوم فوریه و سرمایه گذاری 5۳ 
میلیون دالری در اســتراتژی نظارت 
بر گونه های واگیردارتر از جمله گونه 
کشــف شــده در بریتانیا و آفریقای 

جنوبی می شود.
ترودو گفت: »هیچ کس نمی خواهد 
موج سومی آغاز شــود، آنهم موجی 
کــه شــامل گونه هــای جدیــد و 
می تواند  که  انتقال پذیرتری می شود 
چالش هایی واقعی ایجاد کند. ممکن 
اســت شــما نگران ایــن گونه های 
جدید باشید. خب، ما داریم بهترین 
متخصصان مــان را برایــش به کار 

می گیریم«.
برنامه به روز رســانی تحویل واکسن 

فایزر همچنین شامل ۱۰.۸ میلیون 
دوز می شود که قرار است بین آوریل 
و ژوئن تحویــل داده شــود و تمام 
دوزهای باقی مانده که روی هم رفته 
4۰ میلیون می شود هم قرار است تا 

پایان سپتامبر تحویل شود. 
از اواســط ژانویه تا به حال که فایزر 
تولید واکســن را در کارخانه خود در 
بلژیک کندتر کــرد، تاخیر در تولید 
واکســن به عنوان دلیل بــه تاخیر 
افتادن تالش های واکسیناسیون کانادا 

مورد اشاره قرار گرفته است.
ترودو می گوید مطمئن اســت تمام 
کانادایی ها می توانند یک دوز واکسن 

را تا سپتامبر دریافت کنند.
این در حالی است که پزشکان ارشد 
کانادا می گویند به نظر می رسد روند 
ابتال به کوویــد-۱۹ در حال کاهش 
باشد اما گونه های نگران کننده جدید، 
تهدیدی بزرگ برای کنترل پاندمی 

هستند.
ترسا تم مسئول ارشد بهداشت عمومی 
کانــادا جمعه گفت واکسیناســیون 
تهاجمی نقشی اساسی در رسیدگی 
به گسترش بیماری خواهد داشت اما 
در حالیکه داده های مدلینگ در نقاط 
بزرگ کشــور حاکی از احتمال وقوع 
موج سوم هستند، این راه فقط یکی 

از ابزار سرکوب خواهد بود.
تم گفت حداقل ســه استان شواهد 
گســترش محلی گونه های جدید را 

ثبت کرده اند.
وی گفــت: »مــا پیشــرفت خوبی 
کرده ایم و حاال تقریبا دو سوم از این 
منحنی را طی کرده ایم« اما اضافه کرد 

که هشیار ماندن همه ضروری است.
او گفت: »به کشورهای اروپایی نگاه 
کنید. آن ها به ما نشان می دهند که 
اگــر گونه ها بچرخنــد و گاردمان را 
پایین بیاوریم چه اتفاقی می افتد. این 
تسریع شدید موج سوم چیزی است 

که به سرعت اتفاق می افتد«.
به گفته وی بیش از 42۹ مورد از گونه 
کشف شده در بریتانیا در کانادا ثبت 
شــده و 2۸ مورد از گونه کشف شده 
در آفریقای جنوبی دیده شــده و این 
در حالی اســت که تنها یک گزارش 

از گونه برزیلی به ثبت رسیده است.
محدودیت های جدید برای مسافران 
ورودی به کشــور یکی از بخش های 
کلیدی در نبرد مقابل گونه های جدید 
اســت. ترودو می گوید ضرورت  های 
جدید که از ورودی ها می خواهد تست 
بدهند و با هزینه خودشان سه روز در 
هتل قرنطینه شوند، به عنوان جریمه 
وضع نشده اند و هدف شان جلوگیری 

از گسترش ویروس است.

کانادا تولید کننده واکســن کرونا نیست. اما تا به االن با مشکل دریافت 
سفارشات خود روبه رو است. تاکنون فقط حدود دو و نیم درصد از جمعیت 
کانادا نوبت اول واکسن کرونا دریافت کرده اند. در صورتی که دریافت نوبت 

اول واکسن در بسیاری از کشورها به باالی 10 درصد رسیده است.

دولت های استانی انتظار دارند
 فایزر این هفته میزان ارسال واکسن

 به کانادا را افزایش دهد
ایرونیا- دولت انتاریو دوشــنبه اعالم 
کــرد در حال ایجاد یک پورتال برای 
رزرو قرارهای واکسن کووید ۱۹ است. 
این خبر نشان می دهد استان ها آماده 
می شوند تا واکسیناسیون را افزایش 
دهند چون قرار است میزان تحویل 
واکسن فایزر از ســوی تولید کننده 

افزایش یابد. 
در کبک، وزیر بهداشــت، کریستین 
دوب، دوشــنبه در توئیتی اعالم کرد 
انتظار می رود بیــش از ۹۰ هزار دوز 
واکسن فایزر این هفته تحویل استان 
شــود که به معنی افزایــش میزان 
واکسیناســیون به ویژه در خانه های 

خصوصی سالمندان است. 
دولــت فــدرال گفت پــس از یک 
مــاه کاهش روند تحویــل، اکنون با 
گســترش کارخانه فایزر در بلژیک ، 
انتظار مــی رود از همین هفته بیش 
از 4۰۰ هــزار دوز واکســن هر هفته 
تحویل شود. این روند حداقل تا اوایل 

آوریل ادامه می یابد. 
این امر به معنی جهشــی قابل توجه 
درانتقال واکســن به کاناداست که از 
دســامبر تاکنون در مجموع حدود 
۹2۸،2۰۰ دوز فایــزر دریافت کرده 
است. در وب سایت آژانس بهداشت 
عمومی کانادا گفته شده این اعداد با 
توجه به این محاسبه شده که معلوم 
شد در هر شیشه، 6 دوز واکسن وجود 
دارد در حالی که قبال تصور می شد هر 

شیشه برای 5 تزریق کافی است. 
سیســتم رزرو آنالین ارایه شده برای 
انتاریو بخشی از برنامه استان است که 
روز یکشنبه برای شناسایی افراد باالی 
۸۰ سال، سالمندان تحت مراقبت و 

بزرگساالن بومی، به روزرسانی شد.
بــه گفته یک کارشــناس همه چیز 
روی کاغذ واقعاً خوب به نظر می رسد، 
اما عملیاتی کردن این مســئله چیز 

دیگری است.
دولــت فــدرال روز دوشــنبه برای 
استان ها تعیین کرد که بزرگساالن از 
جوامع نژادی آسیب دیده از بیماری 
باید در مرحله دوم و پس از گروه اول 
که شامل کارکنان و ساکنان خانه های  
مراقبت های طوالنی مدت ۷۰ ساله و 
باالتر، کارکنان بهداشتی خط مقدم و 
بزرگســاالن جوامع بومی، در اولویت 

قرار بگیرند.
در عین حال همه کارگران مشــاغل 
ضروری که نمی تواننــد از خانه کار 
کنند به مرحله دوم واکسیناســون 
منتقل می شوند و جای کارگران امور 
بهداشــتی را می گیرند که شغل های 

کم خطری دارند.

احتماال با این برنامه ریزی فشار بردولت 
برای کم کاری کاهش می یابد. نخست 
وزیر جاستین ترودو هفته گذشته از 
تالش برای تحویل را روشن ساخت 
و گفت اوضاع در هفته های آینده و به 
ویژه آوریل بهتر خواهد شد و هفته ای 

یک میلیون دوز دریافت می شود. 
رئیس بزرگترین تولید کننده واکسن 
در جهــان روز دوشــنبه بــه ترودو 
اطمینان خاطر داد که کانادا واکسن 
استرازنکا را در کمتر از یک ماه از هند 

نیز دریافت خواهد کرد. 
آدار پوناواال ، مدیرعامل موسسه سرم 
هنــد ، پس از اینکه نارنــدرا مودی، 
نخســت وزیر هند هفته گذشته به 
ترودو گفت هند همه تالشش را برای 
تحویل واکسن به کانادا انجام می دهد، 

این خبر را اعالم کرد. 
بهداشت کانادا در مراحل نهایی تأیید 
واکسن آسترازنکای هند است. از 2۳ 
ژانویه که مطرح شد کانادا احتماال از 
هند واکســن می گیرد، بررسی روند 
تولید این واکســن در هند توســط 

بهداشت کانادا آغاز شد. 
با این حال مشکالت هنوز کامال تمام 
نشده و مدرنا در محموله بعدی خود 
که 22 فوریه قرار اســت ارسال شود 
تنها ۱6۸ هزار دوز می فرستد که دو 
سوم آن چیزی است که باید فرستاده 
می شد.  مدرنا تا کنون هر سه هفته 
یک بار محموله واکسن را تحویل داده 
که هفته پیش این محموله شــامل 
۱۸۰ هــزار دوز برابر ۸۰ درصد وعده 

داده شده بود. 
مساله دیگر این است که اگر هر شیشه 
واکسن فایزر واقعا برای 6 تزریق قابل 
اســتفاده باشــد میزان واکسن های 
ارســالی برابر آن چیز خواهد بود که 
کانادا برنامه ریزی کرده اســت. برای 
این منظور باید از سرنگ های بسیار 
کوچک اســتفاده شــود و کانادا ۷2 
میلیون ســرنگ از این نوع سفارش 
داده که دو میلیون آن را هفته پیش 

دریافت کرده است.
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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

بیش از نیمی از برگه های جریمه  تخلف 
کووید در دادگاه های بریتیش کلمبیا

 مورد اعتراض واقع شده است

ایرونیا- از ۳۰ ژانویه تاکنون، پلیس و مأموران آئین نامه و دیگر نهادهای اجرای 
قانون دربریتیش کلمبیا  ۳۷۷ برگ جریمه نقض موارد کووید صادر کرده اند که 
ارزش آنها در مجموع ۳25 هزار دالر بوده است. اما فقط ۱2 درصد افرادی که 
قبض جریمه ها را دریافت کرده اند جریمه را پرداخت کرده اند. 52 درصد تصمیم 

گرفته اند که در اعتراض به این امر راهی دادگاه شوند. 
کیال لی ، وکیل دادگستری در ونکوور گفت: »فکر می کنم بسیاری از افراذی که 
مجرم هســتند و حاضر به پرداخت جریمه نشده اند، به معتبر بودن این قانون 
اعتقاد ندارند و از نظر من منطقی است که بخواهند از قبض جریمه مورد اختالف 

برای به چالش کشیدن قانون استفاده کنند«. 
اگــر جریمه کووید ۱۹  برای تخلفاتی مانند شکســتن قرنطینه یا برپایی یک 
مهمانی غیرقانونی باشد و در ۳۰ روز پرداخت نشود ، به collections می روند، 

مگر اینکه مجرم به قبض جریمه اعتراض داشته باشد. 
ســارا لیمون وکیل هم گفت: »برخی هم ممکن است فکر کنند که بهتر است 
این کار را به تأخیر بیندازند و ببینند پیش از پرداخت در برابر قانون چه اتفاقی 

می افتد«.
در حالی که استدالل های حقوقی برای جریمه های کووید ۱۹ تاکنون در دیگر 
اســتان ها با شکست روبه رو شــده، لی بر این باور است که برخی که جریمه را 
نمی پذیرند فکر می کنند شــاید در بریتیش کلمبیا نحوه برخورد با قانون طور 

دیگری باشد.

آن چه باید درباره آزمایش اجباری و قرنطینه در هتل بدانیم
از 22 فوریه، مسافران در بازگشت به 
کانادا باید با هزینه شخصی آزمایش 
کووید-19 بدهند و در یکی از مراکز 
مورد تایید دولــت، قرنطینه ای 72 
این  بگذرانند. قبال هزینه  را  ساعته 
اقامــت ســه روزه 2000 دالر اعالم 
شــده بود. در حال حاضر پروازهای 
خارجی تنها در چهار فرودگاه کانادا 
و   تورنتو  کلگری،  ونکوور،  شــامل 
هتل های  و  می شوند  انجام  مونترال 
تعیین شده از ســوی دولت نیز در 
نزدیکی این فرودگاه ها واقع هستند. 
مسافرانی که از مرزهای زمینی وارد 
کانادا می شوند نیز با محدودیت های 
جدیدی روبه رو خواهند شد. جزئیات 
و چگونگی اجرایی شدن این طرح  از 
سوی اداره سالمت کانادا اعالم شده 

است.

مــداد- آنچــه کــه بایــد دربــاره 
محدودیت های جدید سفر در کانادا 

بدانید را در این مقاله بخوانید:
در حال حاضر، تمامی مســافران، به 
استنثای کارمندان مشاغل ضروری، 
باید پس از ورود به کانادا قرنطینه ای 
۱4 روزه را بگذراننــد. ایــن مقررات 
در مــورد همه مســافران از تمامی 
کشــورهای مبــدا و تمامی مرزهای 
زمینــی و هوایی صــدق می کند و 
در صــورت عدم رعایــت آن جریمه 
ســنگینی برای فــرد در نظر گرفته 

می شود.
عالوه بر این، محدودیت های دیگری 
نیز برای مسافران ورودی از مرزهای 
هوایی و زمینی در نظر گرفته شــده 
اســت. هنوز مشــخص نیســت که 
شــاخص های مستثنا شــدن از این 
محدودیت ها چیســت و چه کسانی 
از پرداخت هزینه های مربوطه معاف 
هستند. طول دوره این محدودیت ها 

نیز مشخص نیست.
با این حال، اطالعات زیر ممکن است 
به شما در تشخیص بهتر فرآیند ورود 

به کشور کمک کند:

سفر هوایی

تمامــی مســافرانی کــه وارد کانادا 
می شــوند باید نتیجه منفی آزمایش 
PCR کوویــد-۱۹ را ارائه دهند. این 
آزمایش باید در فاصله ســه روزه قبل 
از سوار شــدن به هواپیما انجام شده 

باشد.
از 22 فوریــه، از تمامــی مســافران 
خواسته می شود که آزمایش دیگری 

نیز در محل فرودگاه انجام دهند.
پــس از آن، افراد به هتل های تعیین 
شده از سوی دولت منتقل می شوند تا 
در فاصله ای سه روزه با هزینه شخصی 
منتظر دریافــت جواب آزمایش خود 

باشند. هتل های مشخص شده از ۱۸ 
فوریه آماده رزرو جا هستند.

اگر نتیجــه آزمایش منفی باشــد، 

مسافر می تواند هتل را ترک کرده و 
باقی مانده قرنطینه خــود را در خانه 
و یا محلی تایید شــده بگذراند. این 

افراد باید در پایان مدت قرنطینه یک 
آزمایش دیگر انجام دهند.

اگر نتیجــه آزمایش در زمان ورود به 
کانادا مثبت باشــد، مسافر به مرکز 

قرنطینه دولتی منتقل خواهد شد.

سفر زمینی

از ۱5 فوریه، هر مســافری که از مرز 
زمینی وارد کانادا می شود، به استثنای 
مسافران ضروری، باید نتیجه آزمایش 
PCR کووید-۱۹ خود را ارائه دهند. 
این آزمایش باید در فاصله ســه روزه 

قبل از عبور از مرز انجام شده باشد.
از 22 فوریــه نیز مســافران باید در 
زمان ورود به خاک کشــور آزمایش 
کووید-۱۹ انجام  دهند. برخی از نقاط 
مرزی امکان انجام این آزمایش را در 
محل دارند، اما اگر این امکان فراهم 
نباشد، یک بسته آزمایش در خانه به 
مسافر داده می شــود و یک آزمایش 
دیگر نیز در روز  دهم قرنطینه انجام 

می شود.
نکته آخر اینکه، شــرایط هر مسافر 
ممکن است با دیگران متفاوت باشد 
و بهتر است همانطوری که در تصویر 
راهنما نیز مشاهده می کنید، قبل از 
برنامه ریزی ســفر به کانادا خود را از 
تمامی مقررات و محدودیت های سفر 

آگاه کنید.

پاسخ به ۷ سوال رایج درباره 
قرنطینه مسافران

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در این مطلب به هفت سوال مهمی 
که برای مسافران مطرح است، پاسخ 

می دهیم.

قرنطینه  هتــل  در  کســانی  چه 
می شوند؟

در حال حاضر فقط مســافرانی که از 
طریق هوایی وارد کانادا می شوند )به 
جز موارد استثنایی( باید در هتل هایی 
که دولت تعیین کرده است، مستقر 
شوند تا نتیجه تست کووید۱۹ آن ها 
مشخص شــود. در این جا صحبت از 

دو یا سه روز مطرح است.

آیا مسافران می توانند هتل مورد نظر 
خود را انتخاب کنند؟

بله، آن ها می توانند از بین چند هتل 
که بهداشــت عمومی مشخص کرده 
است، یکی را انتخاب کنند. آن ها باید 
پیشــاپیش و قبل از ورود به کانادا به 
صورت اینترنتی اتــاق هتل مد نظر 
خود را رزرو کرده باشــند. فهرســت 
هتل هــای تعیین شــده ۱۸ فوریه 

منتشر می شود.

هزینه 2 هزار دالر قرنطینه در هتل 
برای همه هتل ها یکسان است؟

خیر. هزینه ها از این هتل به آن هتل 
و بر حسب شمار افراد و مدت اقامت 
متفاوت است. عالوه بر اتاق، هزینه ها 

شامل غذا، نظافت، ضدعفونی، تدابیر 
و حمل ونقل  امنیــت  پیشــگیرانه، 
می شــود. رقم 2 هــزار دالر که ابتدا 
اعالم شد، جنبه اطالع رسانی داشته 

است.

اقامت در هتل شــامل  هزینه های 
هزینه غربالگری نیز می شود؟

مسافران در نهایت ملزم به پرداخت 
هزینه تست های غربالگری نیستند و 
دولت به طور رایگان این تســت ها را 
انجام خواهد داد با این حال اتاوا حق 
تغییر این دستورالعمل را برای خود 

محفوظ می دارد.

هتل  پیش  از  که  مسافرانی  تکلیف 
رزرو نکرده اند، چه می شود؟

برای این افراد یک اتاق تعیین می شود 
که باید هزینه های آن را تقبل کنند 
ضمن این که به علت نقض مقررات، 

جریمه هم خواهند شد.

آیا مســافران می توانند با حیوانات 
همراهشــان در هتل اقامت داشته 

باشند؟
بله، اما به شــرط ایــن که هتلی که 
انتخــاب کرده اند حیوانــات را قبول 
کنــد. تصمیم نهایــی در این باره بر 
عهده هتل اســت بنابراین الزم است 
که پیش از انتخاب هتل و رزرو اتاق 

از این موضوع اطمینان حاصل کنند.

شکایت از دولت کانادا به دلیل 
قرنطینه اجباری مسافران در هتل

مرکز حقوقی آزادی های مدنی با توســل به مراجع قضایی از دولت فدرال 
کانادا به علت قرنطینه کردن مســافران در هتل ها در بازگشــت به کانادا 

شکایت کرده است.
به گزارش هفتــه، به نقل از رادیو کانادا، طبق تصمیم اتــاوا از 22 فوریه 
مســافرانی که با هواپیما به کانادا وارد می شوند باید به محض ورود تست 
کووید۱۹ بدهند و به مدت دســت کم سه روز با هزینه خود در هتل های 
نزدیک به فرودگاه ها که دولت تعیین کرده است، قرنطینه شوند. متوسط 
هزینه این اقامت اجباری در هتل که تحت نظارت مســئوالن بهداشــت 

عمومی صورت می گیرد، 2 هزار دالر برآورد شده است.
مرکز حقوقی آزادی های قانون اساسی پیشتر با ارسال نامه ای به عمرالغبرا 
وزیر حمل ونقل کانادا هشدار داده بود که اگر اتاوا در تصمیم خود در این 

باره تجدید نظر نکند، تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
این گروه حقوقی که در حال حاضر نماینده ۱۳ شــاکی اســت، با انتشار 
بیانیه ای تاکید کرد که هزاران شکایت از طرف مسافران کانادایی دریافت 
کرده است. این گروه به نحوه قرنطینه کردن شهروندان توسط دولت فدرال 
اعتراض کــرده و اقدامات دولت را نقض آزادی های فردی مصرح در ماده 

شش منشور آزادی ها دانسته است.
ماده شش: -هر شهروند کانادایی حق ورود، خروج و اقامت در کانادا را دارد.

-هر شــهروند کانادایی یا دارنده اقامــت دائم در کانادا حق رفتن به همه 
مناطق و اســتان های کشور، حق اقامت و تامین معاش در هر نقطه ای را 

دارد.
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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 
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جنگ اقتصادی چین و آمریکا، 
و واکسن هایی که به کانادا 

نرسید

در این دوران عجیب و سخت، سؤال 
اصلی مردم و خصوصــاً اقتصاددانان 
این است که این وضعیت تا کی ادامه 
می یابد؟ در حالی که به طور میانگین 
بازگشــت جهان به وضعیت عادی را 
حدود هفت سال تخمین زده اند، کانادا 
با نرخ واکسیناسیون 2.۷ درصدی در 
جایگاه سی و چهارم جهان قرار دارد! 
جایگاهی پس از کشورهایی همچون 

لهستان، استونی یا لیتوانی.
به گفته برخی از متخصصان سالمت 
و درمان ماننــد دکتر آنتوان فاوچی، 
حدود هفتاد تا هشــتاد درصد مردم 
یک کشور باید واکسینه شوند تا آن 
کشور بتواند به حالت عادی برگردد. 
به طورکلی چند هفته پس از شــروع 
واکسیناسیون، مصونیت علیه ویروس 
آغاز می شود. اگر تعداد افراد واکسینه 
شده کم باشد ویروس کماکان خواهد 
توانست در سطح جامعه انتقال یابد 
ولی اگر تعداد واکسینه شدگان بیشتر 
شود روند انتقال ویروس کاهش یافته 
و به نوعی یک ســپر همگانی در برابر 
جریان انتقال به وجود می آید و باعث 
می شود زنجیره انتقال گسسته شود. 
این مفهوم در علم پزشکی به ایمنی 

دسته جمعی معروف است.
در دنیای علم بر ســر اینکه این سپر 
دســته جمعی چــه زمان تشــکیل 
می شــود و از چه زمان به طور مؤثر 
ســرعت انتقال را کاهــش می دهد 
اختالف نظــر وجــود دارد ولی اکثراً 
معتقدند پس از واکسینه کردن هفتاد 
و پنج درصد جمعیت جامعه، ایمنی 
همگانی به وجود می آید. دسته ای هم 
معتقدند تا زمانی که ویروس شــایع 

است باید به واکسیناسیون ادامه داد.

بلومبرگ موفق شده بزرگ ترین پایگاه 
داده ها در مورد تولید و توزیع واکسن 
کوویــد۱۹ در جهان را تهیه کند که 
آمار حدود صــد و نوزده میلیون دوز 
واکسن در سراســر جهان را تاکنون 
در خود جای داده اســت. به استناد 
همین داده ها، برخی کشورها بسیار 
ســریع تر از دیگران پیــش رفتند و 
هدفشان واکسیناسیون سریع حدود 
هفتــاد و پنج درصد از جمعیت با دو 
دوز واکسن است. طبق برآورد پایگاه 
داده های بلومبرگ که جامع ترین آمار 
در مورد واکسیناســیون را در اختیار 
با نرخ کنونی واکسیناســیون  دارد، 
زندگــی در کانادا تا ســال 2۰۳۱ به 
وضــع عادی باز خواهد گشــت. این 
در حالی اســت که کانادا بیش از هر 
کشوری در جهان برای خرید واکسن 

هزینه کرده است.
از میــان تمــام کشــورهای جهان، 
اســرائیل با واکسیناسیون حدود 5۸ 
درصد جمعیتش تــا دو ماه آینده به 
هدف اصلی یعنی هفتاد و پنج درصد 
خواهد رسید. در ایاالت متحده آمریکا 
با وجود اینکه سرعت واکسیناسیون 
در تمام ایاالت یکســان نخواهد بود 
ولی احتماالً دولت بایدن تا ســال نو 
میالدی2۰22  به این هدف دســت 
خواهد یافت. با وجود اینکه ســرعت 
واکسیناسیون در کشورهای پیشرفته 
غربی بیشتر خواهد بود ولی با سرعت 
فعلــی، به طور میانگیــن کل دنیا تا 
حدود هفت سال آینده به وضع عادی 

باز خواهد گشت.
سرعت واکسیناســیون در کانادا در 
هفته های اخیر به شــدت افت کرد. 
تخمین دوره ده ساله واکسیناسیون 

در کانادا زنگ خطــری جدی برای 
مســئولین نظام درمان و بهداشــت 
و کل دولت اســت ولی بدین معنی 
نیســت که این نرخ تا انتها به همین 
منوال ادامه یابد و کشــور محکوم  به 
یک دهه فاصله گذاری اجتماعی شود. 
قراردادهایــی که کانــادا برای خرید 
واکســن منعقد کرده است به نسبت 
جمعیت بیش از ســایر کشورهاست 
و بــه همین علــت انتظــار می رود 
سرعت واکسیناسیون پس از رسیدن 
افزایش  محموله های خریداری شده 

یابد.
طبــق آخریــن تحلیــل نشــریه 
اکونومیست، در حالی که تا پایان سال 
میالدی تقریباً تمام اروپا واکســینه 
خواهند شد واکسیناسیون کانادایی ها 
ممکن است تا اواسط سال بعد نیز به 
طول بیانجامد. عالوه بر این، کانادا با 
صرف بیشترین هزینه در میان تمام 
کشورهای دنیا تنها کشور ثروتمندی 
است که قصد دارد به ذخایر واکسن 
کند. ذخایر  کوواکس دســت درازی 

که  مجموعه ایست  کوواکس  واکسن 
توسط ســازمان بهداشت جهانی و با 
هــدف تهیه و تدارک واکســن برای 
کشورهای فقیر و جهان سوم ترتیب 
داده شــده است و برداشــت از این 
ذخایر به وسیله یک کشور پیشرفته 
جهان اول برای بسیاری از منتقدان 
نظام درمانی کانادا قابل قبول نیست. 
آنیتا آنانــد وزیر تدارکات کانادا اعالم 
کرد که تــا پایان مــاه ژوئن حدود 
سه میلیون و دویســت دوز واکسن 
شرکت آســترازنکا و از طریق شبکه 
کوواکس تأمین خواهد شد. مجموع 
کل واکســن های خریداری شده از 
آسترازنکا حدود بیست میلیون دوز 
اســت. کانادا پیش از ایــن و در ماه 
سپتامبر حدود چهارصد میلیون دالر 
به ذخایر کوواکس و با هدف کمک به 

کشورهای فقیر کمک کرده بود.
سرعت و نرخ واکسیناسیون به دنبال 
تولید واکســن طبعاً افزایش خواهد 
یافت. در این زمینه خبرهای مثبتی 
بــه گــوش می رســد. کارخانه های 

عظیم تولید واکســن در کشورهایی 
همچون هند و مکزیک تازه به جمع 
تاکنون  پیوســته اند.  تولیدکنندگان 
قرارداد حدود هشــت و نیم میلیارد 
دوز واکسن با کشورهای جهان منعقد 
شــده اســت و تنها حدود یک سوم 
از کشــورها به کارزار واکسیناسیون 
پیوسته اند. تنها نیمی از واکسن های 
مورد قــرارداد با فایزر در ماه آینده از 
راه خواهند رســید. علت این تأخیر 
بازسازی سیستم صنعتی این شرکت 

در کشور بلژیک عنوان شده است.
شرکت فایزر به تازگی اعالم کرده که 
خط تولید بازســازی شده و به زودی 
واکســن های مورد قرارداد به چرخه 
تولیــد باز خواهند گشــت. به گفته 
مسئوالن این شــرکت، این بازسازی 
نقش قابل توجهی در افزایش سرعت 
تولید واکســن ایفا خواهد کرد. فایزر 
قصد دارد تا انتهای سال چیزی حدود 
دو میلیارد دوز واکســن تولید کند. 
مشکل اصلی در واکسیناسیون جهانی 
توانایی تولید انبوه و ســریع واکسن 

اســت. تا چندی پیش شرکت فایزر 
به تولید تنها یک میلیارد و ســیصد 
میلیون دوز واکســن خوش بین بود 
ولی اکنون با قاطعیت از افزایش تولید 
ســخن می گوید. شرکت مدرنا که از 
واکســن  انبوه  تولیدکنندگان  دیگر 
است اعالم کرد تا پایان سال میالدی 
خواهد توانست حداکثر یک میلیارد 

دوز واکسن تولید کند.
در ابتــدا و بــا نهایی شــدن تولید 
واکسن چینی کانسینو، کانادا سعی 
داشــت تا حد ممکن از این واکسن 
بخــرد و با کمــک آزمایشــگاه ها و 
تولیدکننــدگان دارو در کانادا آن را 
تولید کند. این واکسن چینی در ابتدا 
قابل اعتمادترین  از مؤثرترین و  یکی 
واکســن های کشف شــده به حساب 
می آمد؛ اما مشکالت سیاسی از قبیل 
درگیری بر ســر پرونده دســتگیری 
دختر رئیس شرکت ارتباطات هوواوی 
که با پرونده تحریم ایران گره خورده 
بود مانع از این اقدام شــد و چینی ها 
چند روز پس از اعالم خبر همکاری 
کانادا و چین توسط جاستین ترودو 
در یک اقدام سیاســی تالفی جویانه 
ارسال محموله های واکسن کانسینو 

را متوقف کردند.
پرونده بازداشــت منــگ وانژو، یکی 
از مدیران ارشــد و دختر رئیس این 
شرکت به درخواســت دادگاه فدرال 
آمریکا باز شد و کانادا با این کار نه تنها 
قصــد در اجرای قوانیــن بین المللی 
داشــت بلکه از شــریک و همسایه 
قدیمی نیــز حمایت کرد. کما اینکه 
همین همســایه قدیمــی به تازگی 
اعالم کرده تا زمانی که واکسیناسیون 
آمریکایی ها به اتمام نرسد این کشور 
هیچ واکسنی به کانادا ارسال نخواهد 
این کالف درهم تنیده سیاسی  کرد. 
موجب شــد در این بحران بهداشتی 
کانــادا از شــرق و غــرب متحمل 
ضربات سیاسی شود و واکسیناسیون 
شهروندانش به تعویق بیافتد. به قول 
معروف: هرکه به امید همسایه نشیند 

الجرم گرسنه خوابد!
آرمین آریانپور )هفته(
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 آن ها با هزاران امید و برای یافتن یک زندگی بهتر به کانادا آمده اند اما...
پاندمی کرونا و پیامدهای گسترده 
مســیر  در  متعددی  موانع  آن 
خارجی  دانشجوی  هزاران  سفر 
قــرار داده که رؤیــای تحصیل 
در دانشــگاه های کانادا و برخی 
و  ماندن  رؤیــای  از آن ها حتی 
برخی  دارند.  را  کانادا  در  زندگی 
از آن ها که به رغم همه مشکالت 
و محدودیت های سفر خود را به 
خاک کانادا رســانده اند، اذعان 
می کنند که شرایط و وقایعی را که 
با آمدن به کانادا تجربه کرده اند با 
آنچه در ذهن خود داشتند، کاماًل 

متفاوت بوده است.

سختی ها و مرارت ها برای برخی از این 
دانشجویان به حدی بوده که آن ها را 
وادار کرده اســت درس و دانشگاه را 
رها کنند و آینده خود را در مسیری 
متفاوت جســتجو کننــد اما برخی 
نیــز به رغم همه موانع و مشــکالت 
تالش می کنند خود را با شــرایط و 

محدودیت ها وفق دهند.
کلمان تک در یک شــب سرد ژانویه 
 Lac-Saint-Jean به الک-سن-ژان
رسید و زندگی جدید در غربت را در 
یک آپارتمان کوچکــی که جز یک 
اجاق گاز، یک یخچال و یک تشــک 
بادی چیز دیگری نداشت، آغاز کرد؛ 
اما صبح اولین روزی که در آپارتمانش 
بیدار شــد، خبر خوبی دریافت کرد 
که برای لحظاتی هم که شــده باعث 
شد مشکالت را از یاد ببرد و به آینده 

دلگرم شود.
خودش می گوید: »به من گفتند که 
برخی از شــهروندان حاضرند میز و 
صندلی و برخی وسایل قدیمی خود 
را در اختیار من قرار دهند. من خیلی 
ذوق زده شدم. چنین استقبال و چنین 
کمکی برای من غیرقابل منتظره بود.«

کلمان تک و بیست و چهار دانشجوی 
دیگر پس از یک ترم آموزش مجازی، 
برای آمدن به کانادا و ادامه تحصیل در 
کالج آلما چراغ سبز مقامات را گرفتند 
امــا با توجه به تدابیر ســخت گیرانه 
و  اجبــاری  قرنطینــه  بهداشــتی، 
بســته بودن مغازه ها و مراکز فروش 
غیرضروری، شــرایط برای تازه واردها 
بسیار ســخت تر از آن چیزی بود که 

تصورش را می کردند.
برای کمک به این دانشجویان پرسنل 
دانشگاه فراخوان حمایت صادر کردند.

وانســا گوتیــه مســئول پذیــرش 
دانشــجویان خارجــی در کالج آلما 
Alma می گویــد: »چندیــن مبل و 
صندلی، ظروف آشپزخانه، تلویزیون و 
لباس های زمستانی برای دانشجویان 
تازه وارد جمع کردیــم. ابراز عالقه و 
محبت مردم جالب و ستودنی است.«

محدودیــت کالس هــای آنالین به 
علــت پاندمی فقط به دانشــجویان 
دانشگاه های کانادا که در خارج کشور 
حضور دارند، محدود نمی شود. حتی 
بسیاری از دانشجویان خارجی که در 
اســتان کبک حضور دارند این روزها 
مجبور هســتند کالس های خود را 

به صورت مجازی دنبال کنند.
لوئی ژیــرار و لوئی کازناو که به اتفاق 
نوامبر گذشــته از فرانســه به کانادا 
آمده اند تا کارشناســی ارشد خود را 
در رشــته انفورماتیــک و بازی های 
ویدئویی دانشگاه کبک در شیکوتیمی 
بگذرانند، هنوز زندگی دانشجویی را 
که به شــدت به آن نیاز دارند، تجربه 
نکرده انــد. در حال حاضــر زندگی 
فرهنگی و دانشــجویی آن ها اساساً 
در چاردیواری آپارتمانشــان محدود 

می شود.

لوئی ژیرار دانشجوی کارشناسی ارشد 
رشــته بازی های ویدئویی می گوید: 
»برای ما نیز مثل همه دانشــجویان 
خارجی که به کانادا می آیند، تحصیل 
و زندگی در دانشگاه یک رؤیا بود اما 
فضایــی که اکنــون در آن زندگی و 
تحصیل می کنیم، چیز دیگری است.«

لوئی کازناو هم می گوید: »اگر همه چیز 
عادی بود ما می بایســت ماه اوت به 
کانادا می آمدیم و پس از گشت وگذار 
اولیه مکان مناسبی برای زندگی پیدا 
می کردیم؛ اما اکنون نه تنها از حضور 
در کالس و دانشــگاه خبری نیست 
بلکه برای مالقات با دیگر دانشجویان 

هم محدودیت هایی داریم.«

انصراف از تحصیل یا ادامه تحصیل

بسیاری از دانشجویان در مواجه با این 
محدودیت ها و شرایط عجیب و غریب 
که پاندمی به همه تحمیل کرده است، 
تصمیم گرفته اند درس و دانشگاه را 
برای همیشه کنار بگذارند و برخی هم 
ترجیح داده اند که دست کم پروژه های 
تحصیلی خود را برای مدتی به تعویق 
بیندازند بــه امید اینکه شــرایط تا 

اندازه ای به حالت عادی بازگردد.
و  پناه جویــان  مهاجــرت،  وزارت 
شــهروندی کانــادا نیز بــا توجه به 
نگرانی های مرتبط با شیوع کووید۱۹ 
مجوزهای تحصیل برای دانشجویان 
خارجی را در یک سال گذشته به طرز 

قابل توجهی کاهش داده است.
مسئول پذیرش دانشجویان بین المللی 
دانشگاه کبک در شیکوتیمی می گوید 
شمار دانشجویان متقاضی تحصیل در 
این دانشگاه نســبت به سال 2۰۱۹ 

به شدت کاهش یافته است.
وانســا گوتیه تصریح کــرد: »اگر به 
سال تحصیلی 2۰2۰-2۰۱۹ نگاهی 
بیندازیم می بینیم که ۱5۰۰ دانشجو 
از مجموع 65۰۰ دانشجوی دانشگاه 
کبک شیکوتیمی دانشجویان خارجی 
بودند و درواقع بیســت و پنج درصد 
کل دانشــجویان دانشگاه را تشکیل 
می دادند که نسبت قابل توجهی بود؛ 
اما متأسفانه امسال این نسبت به علت 
مشکالتی که پاندمی برای مسافرت و 
تحصیل در دانشگاه ها به وجود آورده، 

به هجده درصد کاهش یافته است.«

خانم گوتیه ادامه داد: کاهش شــمار 
دانشــجویان بین المللی در دانشگاه 
کبک شــیکوتیمی ناشی از آن است 
که برخی از دانشــجویان از ثبت نام 
یا ادامــه تحصیل در این دانشــگاه 
انصــراف داده انــد و عــالوه بر این 
مســئوالن دانشــگاه نیز با توجه به 
نگرانی های مرتبط با پاندمی ترجیح 
داده اند تبــادالت بین المللی خود را 
به حال تعلیــق درآورند. تحت تأثیر 
این محدودیت ها شــمار دانشجویان 
خارجی در دانشگاه کبک شیکوتیمی 

به شدت کاهش یافته است.

آینده برنامه های تحصیلی

اکتبــر گذشــته اداره آمــار کانادا با 
انتشار گزارشــی پیش بینی کرد که 
دانشگاه های کشــور نزدیک به ۳.5 
میلیارد دالر درآمد خود را از دســت 
خواهند داد. کارشناســان اداره آمار 
کانادا در این گزارش اصلی ترین علت 
این زیان سنگین مؤسسات آموزش 
عالی کانادا را کاهش شمار دانشجویان 

خارجی دانستند.
آمار و ارقام رسمی حاکی از آن است 
که دولت کانادا در ســال 2۰2۰ تنها 
دوســوم مجوزهــای تحصیلی را که 
سال های گذشــته در شرایط عادی 
بــرای دانشــجویان خارجــی صادر 
می کرد، صادر کرده است. این تغییر 
رویکرد دولت موجب شــد که فقط 
اســتان کبک در سال گذشته پانزده 
هزار دانشجوی خارجی کمتر پذیرش 

کند.
گیلن بوآون مسئول بخش بین المللی 
دانشــگاه کبــک در شــیکوتیمی 
می گوید: »کاهش شمار دانشجویان 
خارجی هم بــرای درآمدها و عواید 
دانشــگاه و هم بــرای فعالیت های 
آموزشی دانشــگاه تأثیر منفی دارد. 
عدم پذیرش دانشــجویان خارجی و 
نیامدن آن هــا به اینجا به معنای آن 
است که کلیه عوایدی را که سال های 
گذشته از محل تحصیل دانشجویان 
خارجی کســب می کردیم، از دست 
داده ایم. به هزینه هــای ثبت نام باید 
هزینه های جانبی دیگر مثل اقامت را 
نیز اضافه کرد. این ضرر و زیان ها برای 
منطقه کوچک ما در مقایسه با مراکز 

ملموس  کامالً  بزرگ تر  دانشــگاهی 
است.«

دغدغه ها و نگرانی های مشــابهی نیز 
برای کالج های آموزشــی عمومی و 
حرفه ای سگنه-الک-سن-ژان وجود 
دارد. در بســیاری از مــوارد حضور 
دانشــجویان خارجی بــرای حفظ و 
ارتقای کیفیت آموزش در مؤسسات و 
کالج های آموزشی عمومی و حرفه ای 

از اهمیت به سزایی برخوردار است.
وانسا گوتیه از مســئوالن کالج آلما 
می گوید: »بدون دانشجویان خارجی، 
برخی برنامه های آموزشــی از قبیل 
فناوری هــای صوتی که پنجاه درصد 
دانشــجویان آن از فرانسه می آیند، 
آشــکارا با کمبود متقاضــی روبه رو 

خواهند شد.« 
اما کلمان تک تأکیــد کرد این همه 
ســختی و مرارت را تحمــل نکرده 
اســت تا در مواجهه با مشــکالت و 
موانع کرونایی، پروژه تحصیلی خود 
که آینده اش را به آن گره زده اســت، 
نیمه کاره رها کنــد. وی تأکید کرد: 
»من همه کارهایم را کنار گذاشــتم 
و حتی از کارم هم انصــراف دادم تا 
برای تحصیل به کانــادا بیایم. حتی 
اگر بخواهم به مدت یک سال پروژه 
تحصیلــی ام را به تعویــق بیندازم، 
پیامدهای روحی و روانی سنگینی را 

باید تحمل کنم.«

دردسرهاِی محدودیت های سفر برای 
خانواده های جدا افتاده

زوج هایــی کــه منتظــر تقاضــای 
آن  اسپانسرشیپی هستند، خواستار 
شــده اند که دولت فدرال در رابطه با 
پاندمی  محدودیت هایی که در دوره 
برای ورود به کشور اعمال شده است، 

برای آن ها استثنائاتی قائل شود.
ده ها نفر روز شــنبه ۱۳ فوریه به رغم 
ســرمای شــدید هوا در تظاهراتی 
که در اعتراض بــه تأخیرهای ایجاد 
زوج ها  اسپانسرشیپی  درزمینه  شده 
ایجاد شــده است، شــرکت کردند. 
تظاهرکنندگان معتقد بودند افرادی 
که هدف از سفرشــان به خارج کانادا 
دیدار با همسر و شریک زندگی است، 
باید از قرنطینه اجبــاری در هتل و 

هزینه های آن معاف شوند.

زوج هایی که در پیچ وخم های اداری 
و کاغذبازی های برنامه اسپانسرشیپی 
همســران گیرکرده اند، از این مسئله 
ناراضی هســتند که چرا وقتی برای 
دیدار با شریک زندگی خود به خارج 
کانادا ســفر می کنند، در بازگشت به 
کشور دولت فدرال آن ها را از قرنطینه 
اجباری در هتل هــا که طبق برآورد 
مســئوالن فدرال دو هزار دالر هزینه 
روی دست مسافران می گذارد، معاف 

نکرده است.
بیالنکا پیا کینازوک که در تظاهرات 
ســیزدهم فوریه در مونترال حضور 
داشــت، می گوید: »هم با تأخیرهای 
پی درپــی و طوالنی دررونــد برنامه 
اسپانسرشــیپی عمــر مــا را تلف 
می کنند و هم ما را مجبور می کنند 
که با قرنطینه شدن در هتل دو هزار 
دالر از جیب بپردازیم. این شــرایط 

غیرقابل قبول است.«
درســت زمانی که دولت جاســتین 
تــرودو اعالم کرد به منظور مقابله هر 
چه بهتر با شیوع ویروس و جلوگیری 
از ورود انواع جهش یافته کروناویروس 
به کشور تدابیر محدودکننده جدیدی 
درزمینه مسافرت به اجرا می گذارد، 
خانــم کینــازوک برای مالقــات با 
شوهرش ادواردو مورنو کابررا در کوبا 

به سر می برد.
کینازوک که نمی دانست چه زمان این 
محدودیت ها به اجرا گذاشته می شود، 
زودتر ازآنچه از قبل برنامه ریزی کرده 

بود، آخر ژانویه به کانادا بازگشت.
کانادا  نخســت وزیر  ترودو  جاستین 
سرانجام جمعه گذشــته ۱2 فوریه 
اعــالم کرد که الزام قرنطینه در هتل 
در بازگشت از سفر خارجی به کانادا 
از بیست و دوم فوریه به اجرا گذاشته 
خواهد شــد و هزینه های مرتبط با 
این طرح پیشــگیرانه شــامل تست 
غربالگری کووید۱۹ و اقامت در هتل 
که نزدیک به دو هزار دالر می شود، بر 

عهده خود مسافران خواهد بود.
خانم کینازوک می گوید: من معموالً 
هر دو یا ســه ماه یک بار برای دیدن 
شــوهرم به کوبا می روم؛ اما با توجه 
به مقررات محدودکننده جدیدی که 
اتاوا به اجرا گذاشته است، دیگر امکان 
مالقات با شــوهرم را نخواهم داشت. 

شــوهرم هم نمی تواند به اینجا بیاید 
چراکه با تقاضای ویزای گردشــگری 
او مخالفت شــده اســت و از حدود 
شش ماه پیش منتظر پاسخ دومین 

درخواست هستیم.
مارک پاکــت نیز کــه در تظاهرات 
مونتــرال حضور داشــت، می گوید 
امیدوار است بتواند مارس امسال برای 
مالقات با همســرش که در کلمبیا 
زندگی می کند، به این کشــور سفر 

کند.
مادرزن مارک پاکت به سرطان کلیه 
مبتال اســت و بــه زودی تحت عمل 
جراحی قرار خواهد گرفت به همین 
علت مارک مایل است هر طور شده 
در این شــرایط در کنار خانواده اش 
باشــد. ازنظر او چنین سفرهایی صد 
درصد ضروری است و الزم است که 
اتاوا برای این موارد اســتثنائاتی قائل 

شود.
پاکت با اذعان بــه اهمیت قرنطینه 
چهارده روزه در بازگشــت به کشور 
معتقد اســت که دولت می تواند او و 
کسانی را که مجبور به انجام چنین 
سفرهایی هستند از قرنطینه در هتل 
معاف کند تا مجبور نشــوند دو هزار 

دالر هزینه کنند.
این زوج جوان نیز از سیزده ماه پیش 
در مسیر پیچیده برنامه اسپانسرشیپی 
همسران گرفتار شــده و از این روند 
فرسایشــی که پایان ناپذیــر به نظر 

می رسد، خسته شده اند.
مارک پاکت می گویــد: »اگر برخی 
سختگیری ها و کاغذبازی های بیهوده 
نبود، روند اسپانسرشیپی ما می بایست 
تاکنون تکمیل شده بود و من در کنار 
همســرم می بودم. در این شرایط هر 
دالر که من برای مالقات با همســرم 
هزینه می کنم، پولی است که از جیب 

من و خانواده ام دزدیده می شود.«
به رغم ســرمای اســتخوان سوز روز 
شــنبه در مونترال، ده هــا مهاجر در 
برابــر دفتر نمایندگــی ثریا مارتینز 
 Soraya Martinez Ferrada فرادا
نماینده حــزب لیبرال تجمع کردند 
تا اعتراض خود را به وقت کشی های 
نامعقول و تأخیرهای غیرمنطقی که 
مرتب در اجرای برنامه اسپانسرشیپی 
همسران ایجاد شده است، اعالم کنند.
حاضران در این تظاهرات پالکاردهایی 
در دســت داشــتند که روی آن ها 
جمالتی در اعتراض به موانع موجود 
در مسیر وحدت مجدد خانواده های 
مهاجر و تأخیرهایی کــه در اجرای 
برنامه اسپانسرشیپی مهاجران ایجاد 
شده اســت، دیده می شــد. بر روی 
پــالکاردی که یک فعــال جوان در 
دست داشت، این جمله دیده می شد: 

»من پدرم را می خواهم.«
بیالنکا پیــا کینــازوک تأکید کرد: 
»تعداد مهاجرانی مثل ما که از ماه ها 
پیش در کاغذبازی های خسته کننده 
و بیهوده برنامه اسپانسرشیپی گرفتار 
شده اند، کم نیست؛ اما محدودیت های 
سفر و بسته شدن مرزها مشکالت ما 
را دوچندان کــرده و امیدهای ما را 
برای جمع شــدن اعضای خانواده در 
اینجا کمرنگ کرده است. این وضعیت 

واقعاً برای ما دردآور است.«
کینازوک و شوهرش بیش از سیزده 
ماه است که تالش می کنند از طریق 
در  اسپانسرشــیپی همسران  برنامه 
کانادا به یکدیگر ملحق شــوند اما با 
توجه به محدودیت های جدیدی که 
پاندمی به همه تحمیل کرده اســت، 

احتماالً بازهم باید منتظر بمانند.

وب سایت شبکه خبری رادیو کانادا
گروه ترجمه نشریه هفته
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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



شماره ۱5۱۶ جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰10 Issue 1516 Friday February 19, 2021

SalamVancouver.comPersian, Weekly 30Issue 90 Vol. 3   Friday, Oct. 23, 2020

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 
cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. 
No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. 
±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military 
or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

hyundaicanada.com

Ultimate model shown ♦

Standard key features include:

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Ultimate model shown ♦

I
winter

sales event

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

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

on all models

Don’t pay for

90 days^

on all Kona and Tucson models 

No-charge
All-Wheel Drive▼

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

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

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

Standard key features include:

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

2021 TUCSON

for 48 months  
with $2,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 2.49%
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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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No-charge
All-Wheel Drive▼

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

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

on all 2021 Tucson models. 
$2,000 price adjustment on cash purchase.
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•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist
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Additional information:

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

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

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

hyundaicanada.com

Ultimate model shown ♦

Standard key features include:

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Ultimate model shown ♦

I
winter

sales event

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

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

on all models

Don’t pay for

90 days^

on all Kona and Tucson models 

No-charge
All-Wheel Drive▼

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

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

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

Standard key features include:

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

2021 TUCSON

for 48 months  
with $2,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 2.49%

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ] [  ACTION  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1004
Hyundai
Jan I <3 Winter
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

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

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

None None

JANILW_WZMASTER_EN

None

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

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Essential model shown ♦

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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Weekly lease payment of $55/$55/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$2,195 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges 
of $1,725/$1,825/$1,825 levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per 
year applies. Additional charge of $0.12/km. ▼No-charge All-Wheel Drive offer: Purchase or lease a new 2020 Kona, 2021 Kona or 2021 Tucson, and you will be entitled to a $2,000/$2,000/$2,000 factory-to-dealer credit for cash purchases or lease or finance at Smart 
Rates (non-promotional rates). The factory-to-dealer credit of $2,000 is equivalent to the no-charge All-Wheel Drive offer. The manufacturer’s estimated retail value for 2020 Kona, 2021 Kona, and 2021 Tucson is $2,000/$2,000/$2,000. Factory-to-dealer credit applies 
before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available credits. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Essential manual Cyber 
Grey/2021 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Magnetic Grey is $19,957/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2020/2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional 
finance offers on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months 
(60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-
weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer, and are due on the date the contract is signed. 
Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊▼^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or 
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hyundaicanada.com

Ultimate model shown ♦

Standard key features include:

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Ultimate model shown ♦

I
winter

sales event

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

on all 2021 Kona models. 
$2,000 price adjustment on cash purchase.
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No-charge
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Based on monthly payment frequency. On promotional 
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Restrictions apply.
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on all 2021 Tucson models. 
$2,000 price adjustment on cash purchase.
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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  از دانشجویان خارجی حمایت می کند
پرژن میرور- کانادا با اقدامات جدید 
خــود در نظر دارد تا از دانشــجویان 
دانشــجویان  کند.  حمایت  خارجی 
خارجی ســاالنه بیش از 2۱ میلیارد 
دالر وارد اقتصــاد کانادا می کنند و از 
این طریق باعث رونق اقتصادی جامعه 

کانادا می شوند.
شروع همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
نه تنها بــر اقتصاد کانــادا و زندگی 
روزمره مردم تاثیرات مخربی گذاشت 
بلکه زندگی و آینده شغلی دانشجویان 
خارجی که در کانادا در حال تحصیل 

بودند را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.
آقای مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت 
کانــادا روز جمعــه ۱2 فوریه 2۰2۱ 
از اقدامات جدیــدی خبر داد  که بر 
اســاس آن دانشجویان خارجی پس 
از فراغــت از تحصیل در طول بحران 
کرونا برای به دســت آوردن شغل و 
ادامه زندگی خــود در کانادا فرصت 

خواهند داشت. 
مهاجرت،  وزارت  جدیــد  مقــررات 
شــهروندی و پناهندگــی کانادا به 
دانشــجویان خارجی کــه به دلیل 
مشکالت پیش آمده بر اثر همه گیری 
کرونا، تحصیالت خــود را از راه دور 
و به صورت مجــازی انجام می دهند 
اجازه می دهد تا پس از تکمیل دوره 
برای مجوز  بتواننــد  تحصیلی خود 
کار پس از فراغت از تحصیل همانند 
دانشــجویان خارجی که هم اکنون 

داخل کانادا هستند تقاضا دهند.
تصمیمــات جدیــد دولــت کانادا 
دانشجویان خارجی را ترغیب می کند 
تا برای اقامت دایم در این کشور برنامه 
ریزی کنند و با ارایه راهکارهای جدید 
راه دستیابی به اقامت دایم کانادا برای 

آنان هموار شود.
یکــی از دالیــل عمــده تصمیــم 
جدیــد دولــت کانــادا این اســت 

کــه فارغ التحصیالن دانشــگاه ها و 
موؤسســات آموزشی کانادا با داشتن 
تحصیالت کانادایی، به دست آوردن 
تجربه کاری و مهارت های زبانی برای 
دریافــت اقامت دایم کانادا از امتیاز و 

شرایط بهتری برخوردار خواهند بود.
به گفته آقای مندیچینو وزیر مهاجرت 
کانــادا، در ســال 2۰۱۹ بیش از 5۸ 
هزار نفــر از فارغ التحصیالن خارجی 
دانشــگاه های کانادا موفــق به ارایه 
اقامت  درخواست خود جهت کسب 

دایم کانادا شدند.
وزیر مهاجرت کانادا در ادامه سخنان 
خود گفت که در حالی که با موج دوم 
همه گیری مواجه هســتیم و برای 
بازگشایی مجدد بخش های مختلف 
اقتصادی خود تالش می کنیم، جذب 
مهاجران متخصــص و تحصیلکرده 
یکی از بخش های مهم برنامه ما است. 
این قانون جدید به بــرآورده کردن 
نیاز کانادا به افراد متخصص در بخش 
مراقبت های بهداشــتی و تکنولوژی 
کمک بسیاری خواهد کرد و بازیابی 
کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد کانادا 

را سریعتر خواهد کرد.
مقررات جدید برای دانشجویانی که 
شــرایط زیر را دارا باشــند قابل اجرا 

است:

۱- در برنامه مهاجرتی اجازه کار پس 
از فراغت از تحصیــل ثبت نام کرده 

باشند.
2- از بهــار 2۰2۰ تــا پاییز 2۰2۱ 
یک برنامه تحصیلی در یک نیم ترم 
را شــروع کرده یا قصد شروع داشته 
باشند و یا در ماه مارس 2۰2۰ برنامه 

تحصیلی آنها در جریان بوده باشد.
۳- دارای اجازه تحصیل و یا تاییدیه 
اجازه تحصیل باشند و یا پیش از این 
درخواست اجازه تحصیل کرده و در 
نهایت درخواست آنها تایید شده باشد.
4- دارا بــودن دیگر شــرایط برنامه 
مهاجرتی اجازه کار پس از فراغت از 

تحصیل. 
آقای مندیچینــو در پایان پیام خود 
خطاب به دانشجویان خارجی گفته 
اســت: “ ما نمی خواهیم که فقط در 
اینجا درس بخوانید، می خواهیم که 

اینجا بمانید.“ 

واکنش سریع دولت کانادا
 به تیراندازی های مرگبار

در حالی که تیراندازی های مرگبار در 
هفته های اخیر در کانادا نگرانی های 
زیــادی را برانگیخته اســت، دولت 
جاستین ترودو روز سه شنبه ۱6 فوریه 
از تدابیر جدیدی به منظور تشــدید 
کنترل ســالح های گرم در کشــور 
رونمایی کرد که برخی اصالحات در 
قانون نامه کیفری و قانون مربوط به 

سالح های گرم را شامل می شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این تدابیر در الیحــه C-2 گنجانده 
شــده اند که صبح روز سه شــنبه به 
مجلس عوام کانادا ارائه شــد. در این 
الیحه محدودیت ها و الزامات جدیدی 
نیز برای دارندگان سالح های تهاجمی 
از نوع نظامی که می ســال گذشته 

ممنوع شدند، پیش بینی شده است.
دولت کانــادا با تدوین و تصویب این 
الیحه در نظر دارد تغییراتی در قانون 

نامه کیفری ایجاد کند تا دستکاری و 
تغییر در یک سالح گرم که ظرفیت 
آن را از حالت قانونی خارج می کند، 
جرم تلقی شود. ناقضان این مقررات 
ممکن است با مجازات دو تا پنج سال 

حبس روبرو شوند.
همچنین طبق این الیحه آن دسته 
از شــهروندانی که مایل به نگهداری 
برخی ســالح های ممنوعه هستند، 
باید برخی شــروط را رعایت کنند: 
موفقیــت در یک دوره اســتفاده از 
سالح گرم با مجوز محدود؛ اخذ مجوز 
نگهداری سالح گرم با مجوز محدود؛ 
ثبت رسمی مشخصات سالح؛ رعایت 
الزامات و مقررات تقویت شده مربوط 
بــه نگهــداری ســالح و ارائه مرتب 
اطالعات مربوط به نحوه نگهداری آن.
در واقــع دولت کانــادا دیدگاه خود 
را درباره این کــه برنامه جمع آوری 
سالح های گرم اجباری نخواهد بود، 

تغییر نداده است.
دارندگان ســالح هایی که از ســال 
گذشته ممنوعه شد، در حال حاضر 
از عفــو عمومــی که تــا ۳۰ آوریل 
2۰22 برقــرار خواهد بود، بهره مند 
هستند. این افراد باید تا زمان اجرای 
برنامه جمع آوری ســالح های گرم، 
ســالح های خود را به شکل مطمئن 
و امــن نگهداری کنند ضمن این که 
حمل ونقل آن ها نیز تحت شــرایط 

مشخصی ممکن است.

پیشنهاد اعطای اقامت کانادا
 به دانشجویی که به اشتباه دستگیرشده بود

مداد- به گزارش سی.بی.سی، چندی 
پیش یک دانشــجوی ۳۱ ساله اهل 
گینه که در مقطع دکترای مخابرات 
تحصیل می کند به نام مامادی سوم 
فرا کامارا، به اشــتباه توســط پلیس 
مونتــرال دستگیرشــده و پــس از 
بازداشت در 2۸ ژانویه، شش شب را 
در بازداشتگاه به سر برد. وی به خلع 
سالح یک افسر پلیس و حمله و ایجاد 
ترافیک متهم شده بود و وکالی این 
دانشجوی خارجی اعالم کردند که وی 
از لحظه دستگیری ادعای بی گناهی 
کــرده بود درحالی کــه پلیس اصرار 
داشــت که دستگیری کامارا صرفاً بر 
اساس شــواهد و مدارک و پروفایل 

شــخصی وی نبوده و فعاالن حقوق 
مدنی معتقدند این حادثه بخشی از 
الگوی تبعیض آمیز بزرگی اســت که 
در این اســتان صورت می گیرد. در 
پــی این موضوع ژنویــو گیلبو، وزیر 
امنیت عمومی کبک، در یک مصاحبه 
خبری اعالم کرد که تحقیقات درباره 
این پرونده توسط قاضی دادگاه عالی 
کبک، لوئیس دیون، انجام می شــود 
تا همه ابعاد ماجرای بازداشــت وی 

مشخص شود.
مجلس عوام روز سه شــنبه به اتفاق 
آرا به طرح پیشــنهادی برای اعطای 
وضعیت اقامت دائم به کامارا رأی داد. 
این دانشــجوی سیاه پوست در سال 

با ویزای موقت دانشــجویی   2۰۱۷
وارد کانادا شــده بود کــه ویزای وی 
در اواسط ماه مه منقضی می شود. از 
سوی دیگر سخنگوی وزیر مهاجرت، 
مارکــو مندیچینــو در یک اطالعیه 
ایمیلی اعالم کرد که ما آماده حمایت 
از کامارا و خانواده اش هســتیم زیرا 

آن ها روند مهاجرت را طی می کنند.
گفتنی اســت کامارا درکنار اتهام به 
خلع سالح و حمله به یک افسر پلیس 
مونترال در تاریخ 2۸ ژانویه، به اقدام 
به قتل نیز متهم شده بود که پس از 
دستگیری و تقریباً یک هفته زندان، با 
توجه به شواهد دی ان ای تبرئه شد.
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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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مشاوره اولیه رایگان

تصمیم غیرمنتظره دولت کانادا
 تسهیل پذیرش ۲۷هزار تقاضای مهاجرت

اتاوا تصمیم گرفته اســت به شکلی 
غیرمنتظره قواعد پذیرش نزدیک به 
۳۰ هزار مهاجر واجد شــرایط را که 
بیشتر آن ها در حال حاضر در خاک 

کانادا حضور دارند، تسهیل کند.
در همین راستا وزارت مهاجرت فدرال 
درهای سیســتم قرعه کشــی خود 
موســوم به »ورود ســریع« یا همان 
»اکسپرس اینتری« را کامال باز کرده 
و اعالم کرده که شنبه گذشته قبول 
کرده اســت 2۷ هزار و ۳۳2 تقاضای 
جدید اقامــت دائم را به یکباره مورد 
بررسی قرار دهد و در راستای تسهیل 
قواعــد و مقررات مهاجــرت حداقل 
امتیازات الزم در سیستم امتیازبندی 

خود را کاهش دهد.
بــه گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونترال، دولت فدرال تالش می کند 
از این طریق بخشی از کاهش میزان 
مهاجــرت به کانادا در ســال 2۰2۰ 
را که عمدتا ناشــی از بحران کرونا و 
پیامدهــای آن اتفاق افتــاد، جبران 
کند. در این زمینه اتاوا رســیدگی به 
پرونده آن دســته از مهاجرانی را مد 
نظر قــرار خواهد داد که همین حاال 

در کشــور حضور دارند و تحت تاثیر 
محدودیت های ســفر ناشی از بحران 

کووید۱۹ قرار نگرفته اند.
الزم به ذکر است که این تدبیر شامل 
حال افــرادی که خواســتار دریافت 
وضعیت مهاجر دائم در استان کبک 
هستند، نمی شود چرا که استان کبک 
در زمینه مهاجرت سیســتم خاص 
خــود را دارد و در این زمینه از دولت 

فدرال تبعیت نمی کند.
تصمیم دولت فدرال برای تســهیل 
قواعد مهاجرت تعجب کارشناســان 
و متخصصان مهاجرت بــه کانادا را 

برانگیخته است.
ناندی آ.او دترویــل، وکیل مهاجرت 
مســتقر در تورنتــو در وبالگ خود 
نوشــت: »تغییر قواعد قرعه کشی نه 
تنها به لحاظ شمار بسیار باالی دعوت 
نامه های ارائه شــده بلکــه از حیث 
کاهش ســقف امتیازات مورد نیاز در 

این سیستم قابل توجه است.
در سیستم اکسپرس اینتری مهاجران 
دارای مهارت باید برای شــرکت داده 
شدن در قرعه کشی حداقل امتیازی 
را که با توجه به وضعیت شــخصی، 

سوابق تحصیلی و مهارت های آن ها 
تعیین شــده است، کســب کنند. 
کمترین امتیاز تعیین شــده در این 
زمینه ۱۹۹ بود که مربوط به مه سال 
2۰۱۷ می شود اما شنبه گذشته این 
امتیاز حداقلی به ۷5 کاهش پیدا کرد.

وزارت مهاجــرت کانادا تصریح کرده 
که این تدبیر فقط برای مقوله »تجربه 
کانادایی« سیستم اکسپرس اینتری 
اعمال می شود. مهاجران واجد شرایط 
این گروه باید حداقل یک سال سابقه 
کار در کانادا داشته و مالیات های خود 

را نیز در این مدت پرداخته باشند.
طبق برآوردهای دولت فدرال تقریبا 
۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط در 

خاک کانادا حضور دارند.
مهاجرت  وزیــر  مندیچینو  مارکــو 
فدرال اعالم کرد: »این افراد که آرزو 
دارند کانادایی شــوند، از مهارت های 
ارزشــمندی برخوردار هستند و به 

خوبی در جوامع خود جا افتاده اند.«
شــمار مهاجران به کانادا در ســال 

2۰2۰
تعداد پیش بینی شده: ۳4۱۰۰۰

موارد تحقق یافته: ۱۸4۰۰۰

انتظار از سیستم گزینش مهاجران به کانادا در سال ۲۰۲۱ چیست؟
پس از گزینش ۳4۱۰۰۰ ســهمیه 
ســال 2۰۱۹ انتظار می رفت در سال 
این ســهمیه کاهش  نه تنها   2۰2۰
نیابد، بلکه با افزایش تدریجی مواجه 
گــردد، ولی پیش بینی هــا به دلیل 
حضــور کووید۱۹ در ســال 2۰2۰ 
درســت پیش نرفت و با وجود تالش 
برای بررســی درخواست ها در دوران 
پاندمی، متأســفانه کانــادا با کاهش 
قابل توجهــی در ســهمیه گزینش 
اقامت های  متقاضیــان  و  مهاجرین 

موقت در سال 2۰2۰ روبه رو شد.
حتی در سال 2۰2۱ نیز اثرات منفی 
حضور مشکالت ناشــی از پاندمیک 
مشخص نمی کند که کانادا می تواند 
عقب افتادگــی فاحــش در پذیرش 
خارجیان به این کشور را جبران کند 
یا خیر! بدیهی است افزایش سهمیه 
گزینــش در ســال 2۰2۱ به منظور 
تأمین کســر گزینش سال قبل، هم 
برای متقاضیان مهاجرت و هم برای 

دولت کانادا مفید خواهد بود.
این یک واقعیت آشــکار اســت که 
سیســتم مهاجرتی کانادا تا به پایان 
رســیدن دوران پاندمی بــه حالت 
عادی گذشته خود برنخواهد گشت. 

کانادا تــالش دارد تا ماه ســپتامبر 
2۰2۱، کل جمعیت خود را در مقابل 
کووید۱۹ واکسیناسیون کند تا بتواند 
با برداشــتن محدودیت های سفر و 
گزینش خارجیان هر چه سریع تر به 
رشد جمعیتی موردنظر خود و تأمین 

نیروی کار موردنیاز دست یابد.
بدین ترتیب با افزایش سهمیه گزینش 

متقاضیان مهاجرت برای اولین بار در 
تاریخ، کانادا تالش می کند تا اقتصاد 
این کشــور را به رشد باالتری نسبت 

به قبل برساند.
با وجــود اینکه پذیــرش این تعداد 
تازه وارد در ســال 2۰2۱ بسیار برای 
کانــادا در صورت وجــود پاندمیک، 
کار ســنگینی است ولی این سهمیه 

به اســتان ها و دولت مرکــزی این 
اجازه را می دهد تا قرعه کشــی های 
بیشتری نسبت به قبل برای گزینش 
متخصصین واجد شــرایط داشــته 
باشــند. حتی در صورتی که تمامی 
منتخبیــن نتوانند در ســال 2۰2۱ 
وارد کانادا شوند ولی با صدور گواهی 
پذیرش و تائید درخواســت به تدریج 
در آینده نزدیک در طول ســال های 
2۰2۱ یا 2۰22 می توانند وارد شوند.

کانادا عالوه بر اینکه در نظر دارد هر 
چه سریع تر جمعیت خود را واکسینه 
کند تا بتوانــد پذیرای تــازه واردان 
بیشتری باشد، پذیرش متقاضیانی که 
واکسینه شده اند را نیز در اولویت قرار 
خواهد داد. به زودی محدودیت سفر 
برای مســافرانی که واکسن کووید را 
دریافت کرده اند، برداشته خواهد شد. 
جزییات بیشتر در این زمینه به زودی 
توســط اداره مهاجرت رســماً اعالم 

می گردد.
قرعه کشــی  کانادا  مهاجــرت  اداره 
گزینش متقاضیان عالقه مند به کفالت 
والدین و پدربزرگان و مادربزرگان را 
نیز در ماه ژانویه برای تأمین سهمیه 
2۰2۰ به میــزان ۱۰۰۰۰ متقاضی 
برگزار کرد. در نیمه نخســت ســال 
2۰2۱ نیــز تاریخ ثبت نام متقاضیان 
عالقه منــد به کفالــت والدین برای 
تأمین سهمیه ۳۰ هزار گزینش سال 

2۰2۱ اعالم خواهد شد.
ساده ســازی و تســریع در گزینش 
دارندگان  و  خارجی  فارغ التحصیالن 
ویزاهای موقت کاری کــه در کانادا 
حضــور دارند از طریــق برنامه های 
اســتانی و برنامه اکسپرس انتری نیز 
راه حل مؤثر دیگری در تأمین کســر 

گزینش سال 2۰2۰ است.
معصومه علی محمدی
نشریه هفته

سازنده  کانادایی واکسن کرونا
 متعهد به تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن 

تا پایان امسال شد
مداد- به گزارش گلوبال، شــرکت کانادایی Providence Therapyics ادعا 
کرد آماده تولید پنجاه میلیون دوز واکســن کووید۱۹ برای سال جاری است 
که در صورت تأیید، می تواند میزان واکسن های مورداستفاده در کشور را برای 

مبارزه با بیماری همه گیر ویروس کرونا افزایش دهد.
این شرکت سازنده واکسن مستقر در کلگری اظهار داشت که هنوز در مراحل 
اولیه آزمایش های بالینی برای نامزد واکســن mRNA خود اســت و واکسن 
تولیدشــده توسط آن ها به عنوان نخستین واکســن ساخته شده در کانادا به 

مرحله آزمایش بالینی انسانی رسیده است.
مانیتوبا تنها اســتانی است که اعالم کرده است با آن ها معامله می کند. هفته 
گذشته، دولت این استان اعالم کرد که متعهد شده است که دو میلیون دوز 
واکسن ساخته شده توسط این شــرکت کانادایی را خریداری کند. جیسون 
کنی، نخســت وزیر آلبرتا نیز اخیراً ایده تأمین امنیت واکسن استان خود را 
 Providence ارائه داده است. در همین راستا واکســن سازان داخلی مانند

Therapyics خواستار دریافت حمایت بیشتر از سوی اتاوا شده اند.
این شرکت بیوتکنولوژی اعالم کرد که گروهی متشکل از 6۰ شرکت کننده در 
آزمایش فاز یک به مدت ۱۳ ماه تحت نظارت قرار می گیرند، اما باید اطالعات 
کافی تا آوریل جمع آوری شــود تا در ماه مه منتظر تصویب تنظیم کننده به 

مرحله دوم آزمایش باشد.

دولت بریتیش کلمبیا خواستار
 اقدام دادگاه علیه کلیساهای ناقض 

قانون کووید ۱۹ شد

ایرونیا- مسئول ارشد بهداشت استانی 
و دادســتان کل بریتیــش کلمبیا 
خواســتار صدور حکمی از ســوی 
دادگاه علیه ســه کلیسا هستند که 
قوانین بهداشــت عمومی در راستای 
ممنوعیت ارایــه خدمات حضوری را 
زیر پا گذاشته اند. درخواستی که در 
دادگاه عالی بریتیش کلمبیا ثبت شده 
در حالی از راه رسیده که این کلیساها 
دادخواستی ثبت کرده اند تا ممنوعیت 
ارایه خدمات مذهبی توسط استان را 
به چالش بکشند. آن ها گفته اند این 
ممنوعیت حقوق و آزادی های مردم را 

زیر پا می گذارد.
کلیسای ریورســاید کلوری چپل در 
لنگلی، ایمانوئــل کاوننت رفورمد در 
ابوتسفورد و فری رفورمد در چیلیوک 
ماه گذشته این دادخواست را به ثبت 
رساندند. استان در پاسخ خود به این 
دادخواست گفته که ممنوعیت موقتی 
گردهمایی های عمومی، از جمله ارایه 
خدمات حضوری در کلیســاها، برای 
محدود کردن گسترش کووید-۱۹ در 

بریتش کلمبیا ضروری است.
خبر وضع این ممنوعیت نخستین بار 

در نوامبر اعالم شد.
به گزارش ســی تی وی ، بانی هنری 
مسئول ارشد بهداشت استانی در آن 
اهمیت آزادی مذهبی را در نظر گرفت 
و همچنین این مورد را بررســی کرد 
که ارایه خدمات مذهبی می تواند چه 
مزایایی در زمینه سالمت روان داشته 

باشد، اما در نهایت به این نتیجه رسید 
اعمال این ممنوعیت ضروری است.

استان در پاســخ خود به دادخواست 
کلیساها همچنین گفت دکتر هنری 
در تصمیم خود به شواهد موجودی 
استناد کرده که نشان می دهند انتقال 
ویروس در محیط هایی بیشتر از همه 
انجام می شــود که تماس فردی به 
مدت طوالنی در فضاهای بسته انجام 
می شــود و همچنین صحبت کردن 
بلند، سرود خواندن و آواز خواندن هم 

گسترش را افزایش می دهد.
در ایــن پاســخ آمــده: »حقــوق و 
آزادی های تحت چارتر مطلق نیستند. 
محافظت از افراد آســیب پذیر مقابل 
مرگ یا بیماری جدی یا محافظت از 
سیستم بهداشت کشور از یک پاندمی 
از کنترل خارج شــده هم مشــخصا 

تحت قانون اساسی اهمیت دارد«.
اگر دادگاه این دســتور را صادر کند، 
به افســران پلیس اجازه می دهد هر 
کسی که این دستور را زیر پا بگذارد 
یا هر کسی که میزان یا شرکت کننده 
در خدمــات مذهبی فــردی در هر 

کلیسایی باشد را دستگیر کند.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

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

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

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

$369,000

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000

2659 Fromme Road, North Van

$999,000

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

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

2012 Fullerton Ave.,
North Vancouver

$426,000

$568,000

7180 Linden Avenue,
Burnaby

$1,878,000
972 Belvista Crs., North Van



شماره ۱5۱۶ جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱414 Issue 1516 Friday February 19, 2021

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

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

گیتار و آواز (کالسیک، فالمینگو، پاپ)
ایرانى و خارجى
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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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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

تأیید ادغام ایرکانادا و ایرترانست
 توسط دولت کانادا

بانک مرکزی کانادا 
خواهان مجوز قانونی برای عرضه ارز دیجیتال شد

ایرونیا- یک مقام رسمی بانک مرکزی 
کانادا در یک کنفرانس خبری تصریح 
کرد این بانک  باید به جای واگذاری 
امتیــاز عرضــه و کنتــرل  ارزهای 
دیجیتال به شرکتهای خصوصی، خود 

آن را عرضه کند.  
بانــک مرکــزی کانادا کــه در حال 
بازنگری سیاســتهای  ارز دیجیتال 
خود اســت، یکــی از چندین بانک 
مرکزی است که رسما اعالم کرده اند 

قصد چنین کاری دارند. 
تیموتی لیــن معاون فرمانــدار روز 
چهارشــنبه گفت باوجــود این که 
پاندمی ســرعت حرکت به ســمت 
اقتصاد دیجیتال را تسریع کرده، این 
بانــک تابحال نیازی بــه عرضه  ارز 
دیجیتال نداشته اما این امر می تواند 
با عدم استفاده گسترده از پول نقد  در 

کانادا دستخوش تغییر شود. 
لین تاکید کرد در صورت نیاز جدی 
به عرضه  ، هــر ارز دیجیتالی باید از 
بانک مرکزی تأمین شــود تا تامین 

کننده منافع عمومی، نه سود بخش 
خصوصی باشد. 

به نوشته بلومبرگ ،لین افزود تنها یک 
بانک مرکزی می تواند تضمین کند که 
حقوق خصوصی حفظ شــود، رقابت 
تشویق شود و جهان بتواند حتی به 

افرادی که در مناطق دوردست زندگی 
می کنند، دسترسی داشته باشد. 

بســیاری از شــرکت های فنــاوری 
داده های کاربران را به عنوان بخشی از 
مدل کسب و کار خود گرد می آورند تا 
بهتر بتوانند محصوالت و خدمات را در 

هدف داشته باشند و چرخه ای ایجاد 
می کنند که به تجارت بیشتر منجر 

شود و داده های بیشتری خلق کند. 
لین در  ادامه گفــت: »اگر آن مدل 
کاری بــه عنوان زیربنایی برای روش 
غالــب پرداخت در اقتصاد اســتفاده 
شود، منتشر کننده می تواند کنترل 
وسیعی بر انواع داده ها داشته باشد و 
به دنبــال آن تقریبا قدرت بازار را در 
دســت بگیرد. در واقع، یک شرکت 
فنــاوری می توانــد دروازه بان همه 
اقتصاد شــود و این کار را با به خطر 
انداختن حریم خصوصــی، رقابت و 
دربرگیرندگی همه امور انجام دهد«. 

بانک کانــادا صالحیت قانونگذاری از 
پارلمان برای ارائه ارز دیجیتال را ندارد 
و تنها می تواند طراحی، انتشار و توزیع 
صورت حساب هایی را که در کیف های 

پول وجود دارد انجام دهد. 
از مــوج اول کووید ۱۹ یعنی تقریبا 
یک ســال پیش، بانک مرکزی آنچه 
لین آن به عنوان تردید در استفاده از 
پول نقد در کشور توصیف کرده را به 

عینه دیده است.
کنندگان  مصرف  نظرســنجی های 
که توســط بانک مرکزی انجام شده 
هم نشــان می دهد بازرگانان ترجیح 
می دهنــد پرداخت ها بــدون تماس 
انجام شوند و از ترس انتقال ویروس 
توسط پول، بسیاری از فروشگاه ها از 
پذیرفتن پول نقد خودداری می کنند.
لین در کنفرانســی که  در موسسه 
ارزش ســنجی داده مونترال برگزار 
شد تاکید کرد  حتی در این اقتصاد 
دیجیتالی هم ارزهای رمزنگاری شده 
مانند بیت کوین نمی توانند ادعا کنند 
که پول آینده باشــند. وی با اشاره به 
روش های پرهزینه تأیید این ارزها و 
ناپایدار بــودن ارزش آنها، گفت یک 
توییت می تواند کافی باشد تا جهش 

ناگهانی قیمت ایجاد کند.

شکایت سهامداران  علیه بانک »تی دی کانادا تراست«
مــداد- به گــزارش سی.بی.ســی، 
ادعاهــای کارمندان در مورد فشــار 
فروش، باعث شکایت سهامداران علیه 
بانک تورنتو-دومینیون یا تی.دی بانک 
شد. این بانک دادخواست موردنظر را 
بی اساس دانسته و فرهنگ گسترده 

فروش تحت فشار را انکار می کند.
یکــی از کارمندان ایــن بانک اعالم 
کرد کــه برای کســب درآمد بانک، 
وی و همکارانــش برای انجام فروش 
غیرضروری و حفظ جایگاه شغلی شان 
تحت فشــار قرار گرفتند. این کارمند 
یکی از سه کارمند تی.دی بانک بود 
 Go Public که در ســال 2۰۱۷ بــا
تماس گرفت و فشار بی وقفه ای را که 
برای رسیدن به اهداف فروش با انجام 
کارهایــی از قبیل ثبت نام مشــتری 
بــرای کارت های اعتبــاری، افزودن 
محافظت از اضافه برداشت به  حساب 
مشتریان یا انتقال آن ها به حساب های 

گران قیمت تر، را تأیید کرد.
ایــن اقدام در آوریل 2۰۱۹ توســط 
قاضی کبک تأیید شد اما تی.دی بانک 
فقط بیانیه دفاع خود را در اوایل این 
هفته ارائه داد. در این بیانیه اتهامات 
غیراخالقی  فروش  فرهنگ  گسترده 
به شدت رد شده و تأکید می کند این 

دادخواست باید منتفی شود.
پس از اعترافــات این کارمند، صدها 
کارمند فعلی و ســابق تی.دی بانک 
 Go Public با داستان های مشابه با
تماس گرفته و اعتراف کردند که آن ها 

نیز برای تحقق اهداف فروش و حفظ 
شغل خود تحت فشار قرارگرفته اند تا 
رفتار غیراخالقی داشته باشند. برخی 
از این افراد به قانون شکنی نیز اعتراف 

کردند.
پس از گــزارش Go Public در ماه 
مارس 2۰۱۷، ســهام بانک تورنتو-
دومینیون بیش از 5/5 درصد سقوط 
کرد و بیشترین ضرر را از سال 2۰۰۹ 

متحمل شد.
در حال حاضر سهامداران می گویند 
از فشار داخلی ادعاشده برای فروش 
محصــوالت و خدمات به هر قیمتی، 
ســرمایه گذاران  نداشــته اند.  اطالع 
اعالم کردند که اگر از این فشار برای 
فروش اطالع داشتند، سهام آن ها را 

خریداری نمی کردند.
شــاکی اصلی این پرونده، شــرکت 
TURN8 Partners، یک شــرکت 
مستقل اختیاری مدیریت سبد سهام 
در مونترال است که متعهد به بهبود 

می شود.  فرد  ســرمایه گذاری  نتایج 
طبق اسناد دادگاه، این شرکت اوراق 
بهــادار تــی.دی بانک را بــرای یک 
صنــدوق ســرمایه گذاری خریداری 
کرد درحالی که از برنامه فشــار برای 
فروش بی خبر بوده و معتقد است که 
اوراق بهــادار را با قیمت هایی با تورم 

مصنوعی به دست آورده است.
بانک تورنتو- دومینیــون در دفاع از 
خود اعالم کرد که این ادعاها خالف 
واقع است و به جوایز متعددی ازجمله 
رضایت  میــزان  باالترین  رتبه بندی 
مشتری در میان پنج بانک بزرگ در 
سال 2۰۱5 برای دهمین سال متوالی 
که این بانک طی سال های متمادی 
دریافت کرده است، اشــاره دارد. در 
ضمن این بانــک با تأکید به انتخاب 
شــدنش به عنوان یکــی از بهترین 
کارفرمایــان کانادا در ســال 2۰۱۷ 
برای هشتمین سال متوالی، بر سابقه 

درخشان خود تأکید کرد.

ایرونیا- دولت فــدرال قرارداد خرید 
۱۹۰ میلیون دالری ترنســت توسط 
ایرکانادا را تایید کرده و به این ترتیب 
ممکن اســت بــه زودی پس زمینه 

صنعت مسافرت کانادا تغییر کند.
عمر الجبرا وزیر حمل و نقل  تنها چند 
روز پیش از تاریخ اتمام قرارداد در روز 
پانزدهم فوریه خبر تایید آن را اعالم 
کرد و گفت دولت به این نتیجه رسیده 
که این خرید به نفع مردم خواهد بود.

او گفت دولت مجموعه ای از فاکتورها 
از جمله درجه خدمــات، پیامدهای 
گســترده تر اجتماعــی و اقتصادی، 
رقابت و همچنین سالمت مالی بخش 
حمل و نقل را در این تصمیم در نظر 

گرفته است.
وی در بیانیه ای گفــت: »با توجه به 
اثرات نابودکننده پاندمی کووید-۱۹ 
بر صنعت هوایی، خرید پیشــنهادی 
ترنســت ای تی توسط ایرکانادا باعث 
می شود بازار حمل و نقل هوایی کانادا 

ثبات بیشتری داشته باشد«.
همچنین به پاندمی به عنوان یکی از 
دالیل نهایی شدن این قرارداد از سوی 
ترنست اشــاره شد چون این شرکت 
مونترالی گفت ممکن است نتواند به 
خاطر چالش های مالی چشمگیر به 

تنهایی به فعالیت هایش ادامه دهد«.
دولــت گفت این اکتســاب بهترین 
نتیجه برای کارکنان شرکت، مسافران 
کانادایــی و دیگــر صنایعــی که به 
حمل و نقل هوایی وابســته هســتند 

خواهند بود.
بزرگ ترین ایرالین کشور باید ظرف 
پنج سال اول دفتر مرکزی ترنست و 
برند آن در کبک را حفظ کند، ۱5۰۰ 
کارمند این شــرکت در بخش سفر 
تفریحی را نگه دارد، فعالیت  نگهداری 
و تعمیــر هواپیماها را به داخل کانادا 
بیاورد و به قراردادها در کبک اولویت 
بدهــد، مکانیزمی بــرای نظارت بر 
قیمت گذاری داشته باشد و سفرهایی 

را به مقاصد جدید راه اندازی کند.
قــرارداد حاال نیازمند تایید توســط 

قانون گذاران اروپایی هم هست.
ترنست پیشنهاد خرید شرکت توسط 
ایرکانادا را روز بیســت و دوم دسامبر 
دریافت و در ژانویه حمایت کامل خود 

از آن را اعالم کرد.
شرکت  که  ام تی آر اچ پی  جســتیون 
سرمایه گذاری پیر کارل پالدو مالک 
دارایــی در صنعت مخابرات اســت 
پیشــنهادی به ارزش 5 دالر به ازای 
هر سهم داده تا اگر اتاوا و قانون گذاران 
پیشــنهاد خرید ایرکانادا را رد کنند 
بتواند شــرکت را بــه مالکیت خود 

دربیاورد.
ترنســت در ســال ۱۹۸6 توســط 
مجموعه ای از تاجران کبکی تاسیس 
شد که از جمله آن ها می توان از مدیر 
عامل فعلی شرکت یعنی ژان-مارک 
یوســتاش و فرانسوا لگو نخست وزیر 
استان نام برد. لگو در سال ۱۹۹۷ این 

شرکت را ترک کرد.
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.
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       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

رهبر حزب محافظه کار کانادا خواستار 
تحریم المپیک زمستانی ۲۰۲۲ چین شد

مداد- به گزارش سی.بی.ســی، رهبر 
محافظه کار معتقد اســت که کانادا 
نباید ورزشکاران خود را به کشورهای 
متهم به نسل کشی و نقض حقوق بشر 
بفرستد. ارین اتول روز گذشته در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در اتاوا خواستار 
جابه جایی بازی های المپیک زمستانی 
2۰22 به خارج از پکن شد که دلیل 
آن رفتار دولت چین با جمعیت اقلیت 

مسلمان خود بود.
اتــول در ایــن رابطــه اعــالم کرد 
درحالی که این کشــور بــه ارتکاب 
نسل کشــی علیه اویغورها در استان 
شین جیانگ متهم است، کانادا نباید 
ورزشکاران خود را برای رقابت به آنجا 
بفرســتد. وی همچنین به اقدامات 
این کشور در هنگ کنگ و بازداشت 
شهروندان کانادایی مایکل کوریگ و 

مایکل اسپاور اشاره کرد.
قــرار اســت بازی هــای المپیک و 
پارالمپیک زمســتانی در فوریه سال 

2۰22 در پکن برگزار شود.
از  در ضمــن رهبــر محافظــه کار 
نخست وزیر جاستین ترودو خواست 
جایگزین  کشورهای  شناسایی  برای 
که می توانند میزبان این بازی ها باشند 
در کمیتــه بین المللی المپیک البی 
کند. گفتنی است کمیته فرعی حقوق 
بشــر بین المللی مجلس عوام در ماه 
اکتبر گزارشی را ارائه کرد که در آن 
به بدرفتاری دولت چین با اویغورها و 
بازداشت های گسترده و اعزام آن ها به 
اردوگاه های کار اجباری، تحت نظارت 
دولت و اقدامات کنترل جمعیتی به 
معنای سیاست نسل کشی اشاره شده 
بود. البته وزارت امور خارجه چین این 

اتهامات را رد کرده است.
ترودو روز گذشته در این رابطه اعالم 
کرد که در مورد نقض حقوق بشر در 
سین کیانگ هیچ تردیدی نیست اما 

نسل کشی اصطالحی بسیار گسترده 
است که باید فقط مطابق با معیارهای 
شناخته شده بین المللی اعمال شود. 
وی تأکیــد کرد که اســتفاده از این 
کلمه باید به درســتی توجیه و نشان 
داده شــود تا باعث ضعف در کاربرد 

نسل کشی در شرایط گذشته نشود.
ترودو در خاتمه توضیحات خود افزود، 
کمیته المپیک و پارالمپیک کانادا و 
کمیته بین المللی المپیک بسیار دقیق 
موضوع تغییر مکان بازی ها را دنبال 

می کند.
گفتنی اســت دیگر رهبران احزاب 
مخالف نیــز از ایده تغییــر میزبانی 
بازی هــای فوق حمایت می کنند. در 
پی تماس رهبر محافظه کار با آنامی 
پاول رهبــر حزب ســبز، یک گروه 
چندحزبی متشــکل از ۱۳ نماینده 
در اوایل این ماه نامه سرگشاده ای را 
برای تغییر محل برگزاری بازی های 
المپیک زمســتانی 2۰22 منتشــر 
کردنــد. این نامه همچنین توســط 
برخی از سازمان های غیردولتی کانادا 
و ژان لوک براسارد دارنده مدال طالی 
بازی های المپیک زمســتانی ۱۹۹4 

امضاشده است.
مــارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا 
نیز در این رابطه اعالم کرد که دولت 
در حال ارزیابی شواهد موجود در مورد 
این ادعاست و از چین خواسته است 
به کارشناسان اجازه دهد تا وضعیت را 

به طور مستقل بررسی کنند.

دور کاری و نرخ بهره پایین
 عالقه مستاجرین کانادایی به خرید خانه را چهار برابر کرد!

ایرونیا- شمار مســتاجران کانادایی 
که قصد خرید خانه دارند چهار برابر 
شده و البته سلیقه آنها برای خرید هم 

دستخوش تغییر شده است .  
در حالی که جهان در آســتانه ورود 
به سال دوم پاندمی کووید۱۹  است، 
کانادایی ها غریزه آشیانه سازی خود را 
بروز داده اند. در این دوره مالکان خانه 
اولویت هایشان را برای زندگی در خانه 
از نو تنظیم می کنند و مستاجران نیز 
همه تالششان این است که صاحب 

خانه شوند. 
مهاجرت از مراکز شهری به حومه و 
مناطق روســتایی در این برهه کامال 
مستند شــده اســت و هر ماه عده 
بیشتری از مستاجران در حال ورود به 
بازار مسکن؛ آنهم با وجود همه عدم 
اطمینان اقتصادی ناشــی از پاندمی 

هستند. 
 Mortgage از  نظرســنجی  یــک 
 )Professionals Canada (MPC
که این هفته منتشر شد ، نشان داد 
که ســهم غیرمالکانی که برنامه شان 
این اســت که ســال آینده صاحب 
خانه شوند به 2۷ درصد در ماه ژانویه 
رسید. این رقم پیش از پاندمی تنها 
۷ درصــد بود. همه ایــن افزایش در 
حالی چهره کرده که سرعت افزایش 

قیمت ها باورنکردنی است. 
 MPC ویل دانینگ ، اقتصاددان ارشد
، در بیانیه ای گفت: »نرخ بسیار پایین 
بهره، بیش از آن است که تاثیر قیمت 
باالتر را جبــران کنــد«. وی افزود: 
»وقتی محاسبات الزم را انجام دادم، 
برایم شگفت  آور بود که دیدم وضعیت 
مقرون به صرفه شدن ملک در چند 
ماه اخیر بهتر هم شده است. نتیجه 
این شــده که عالقه به خرید اکنون 
بیش از عرضه موجود است و همین 
موجب می شود که رشد سریع قیمت 

در سراسر کانادا رخ دهد«. 
رومانا کینگ، مدیر محتوا در سایت 
امالک و مستغالت زولو معتقد است 
اولویت ها هم با توجه به آنچه مردم از 
خانه انتظار دارند، تغییر می کند. وی 
گفت خریداران مسکن بیش از پیش 
به مواردی چون داشتن محلی برای 
کار در خانه و اینکه در صورت تعطیلی 
مدرســه ها کودکان باید در خانه و به 
صورت آنالین درس بخوانند را مورد 

توجه قرار می دهند. 
وی افــزود: خانه دیگــر فقط جایی 
نیســت که آخر روز بخواهید به آنجا 
بروید. این مکان دیگر در زندگی مردم 

خیلی مهمتر از پیش شده است. 
زولو با توجه به یک نظرســنجی که 
درباره آنچه برای خریداران مســکن 
ارجحیت دارد در ژانویه انجام شــد، 
دریافت نظر مردم که قبال بیشــتر بر 
جنبه های تزیینی خانه ها متمرکز بود 
تغییر کرده و حاال بیشتر به آنچه بر 

کیفیت زندگی مربوط می شود، توجه 
دارند.

در حالی که در ســال های گذشــته 
خریداران بیشــتر به یک چشم انداز 
خوب یا طرح باز در خانه بیشتر توجه 
داشتند، اکنون بیشــتر به سیستم 
تهویه و گرمایشی و سرمایشی  به روز 
شــده )اولویت اصلی برای ۷۳ درصد 
زنان( یا فضــای بیرونی خصوصی ) 
مهمترین اولویــت برای مردان با ۷۱ 

درصد( اهمیت می دهند. 
به گفته کینگ هم زنان و هم مردان 
یک آشــپزخانه بــاب روز را مد نظر 
دارند و این نشان می دهد آشپزخانه 

یک محیط خانوادگی است.
از خــود  افــزود: »خریــداران  وی 
می پرسند “آیا فضای الزم را دارم؟ آیا 
می توانــم از این فضا به طور موثر در 
بیرون و داخل استفاده کنم، آیا همه 
اعضای خانواده می توانند کاری را که 

می خواهند انجام دهند؟ “«.

هنوز هم برخی از ناظران فکر می کنند 
این گرایش به آشــیانه سازی خیلی 
زود رخ داده و مــردم در ایــن زمینه 
زیــادی جلو رفته اند. ایــن در حالی 
است که برخی از نظرسنجی ها نشان 
می دهد بســیاری از کسب و کارها از 
همین حاال حداقل در بخشی از هفته 
به دور کاری باور دارند. گزارشــی که 
از سوی CIBC Economics  اوایل 
همین ماه منتشــر شد نشان می  داد 
مردم احتماال تصمیــم نهایی درباره 
جابه جایــی را وقتــی می گیرند که 

پاندمی تمام شده باشد. 
به گفته اقتصاددان های سی ای بی سی 
»بررســی آماری کانادا در سه ماهه 
سوم ســال گذشته نشــان می دهد 
بسیاری از استخدام کنندگان کارگران 
در حال حاضر فقط از خانه کارهایشان  
را انجام می دهند و انتظار دارند پس 
از رفــع پاندمی بــه وضعیت قدیم 

برگردند«.
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برای خرید ملک در ونکوور چقدر باید درآمد داشته باشید؟

ایرونیا- خرید خانه برای بســیاری از 
ســاکنان ونکوور  و تورنتو به عنوان 
گرانترین بازارهای کانادا، به یک رویای 

تقریبا غیرممکن بدل شده است.
گزارشی که به تازگی از سوی نشنال 
بانک کانادا منتشــر شده جدیدترین 
بررسی درباره مسکن  مقرون به صرفه 

است.
در این گزارش برآوردی ارایه شــده 
مبنــی بر این که یــک خریدار الزم 
اســت چه درآمدی داشــته باشد تا 
بتواند خانه ای معمولی در بازار فعلی 

منطقه مترو ونکوور تهیه کند.
این گزارش معیارهایی را ارایه می کند 
که با میانگین ها تفــاوت دارند و به 
عنوان شــاخصی مطرح هستند که 
نشان می دهند یک خریدار باید چقدر 

پول بدهد. 

این بانک قیمــت کاندوهای منطقه 
ونکــوور را با توجه بــه آنچه به طور 
معمول در دسترس است و با برآورد 
6۳۳،۰۳۰ دالر مــورد نظر قرار داده 

است. 
بر مبنای گزارش NBC اگر قرار باشد 
دیگر امالک مســکونی مورد توجه 
باشــند آن گاه برای هــر نوع ملک 
غیرکاندو قیمــت ۱،۳42،۱۸4 دالر 

باید مورد توجه قرار بگیرد. 
عالوه بر خود قیمت، در این گزارش 
اشاره شــده که خریداران باید پیش 
پرداخت باالتری هم برای این منطقه 

پرداخت کنند. 
در این گزارش آمده: »در سطح ملی، 
هرگــز دوره ای بدتر از این برای تهیه 
کردن حداقل پیــش پرداخت وجود 

نداشته است«.

نویسندگان گزارش برای درک بهتر از 
به صرفه بودن و پیش پرداخت اولیه، 
فرض را بر این گذاشته اند که خریدار 
این توانایــی را دارد که ۱۰ درصد از 

کل درآمد خانوار را پس انداز کند. 
بر اســاس درآمد متوسط   ، در سطح 
ملــی 6۰ مــاه، یا پنج ســال، طول 
می کشــد تا خریدار بتواند پس انداز 
کافی برای پرداخت شش درصد پیش 

پرداخت خانه را داشته باشد. 

پیش پرداخت و رهن

در ونکوور – شــهری که نویسندگان 
گزارش می گوینــد با توجه به درآمد 
متوسط   ساالنه و نرخ بهره کم، اوضاع 
کمــی بهتر اســت – پرداخت اجاره 
ماهانه به عنوان درصــدی از درآمد 

خانوار، باالترین میزان در کانادا است.
در گــزارش NBC درآمد متوســط   

خانوار منطقــه ۷۸۸4۹ دالر درنظر 
گرفته شده که اگر بتوانند ۱۰ درصد 
برای خرید پس انداز کنند ، باید 5۸ 
ماه یعنی تقریبا 5 سال، پس انداز کند 
تا بتواند برای خرید کاندو هزینه کند.

با ایــن حال، اگر چنیــن خانواده ای 
بخواهــد یک ملک مســکونی کمی 
بزرگتر بخرد بایــد 4۰۹ ماه – یا ۳4 
ســال – پس انداز کند تا پول کافی 

داشته باشد. 
بر اســاس درآمد متوسط   ، خریداران 
کانــدو باید بتواننــد ۳۸.۷ درصد از 

درآمد خود را هزینه کنند.
برای پیش پرداخت شــش درصدی، 
خریداران امالک غیرکاندو باید ۸2.۱ 
درصــد از حقوق خــود را برای رهن 

بگذارند. 
برای مقایســه دو منطقه، خریدار با 
درآمد متوســط  در  تورنتو پس از 5۱ 
مــاه پس انداز )4/25 ســال( و ۳4.5 
درصد از حقوق خود، می تواند مبلغ 

رهن را پرداخت کند. 
اگر فردی به دنبال فضای بیشتری در 
شهر باشد با همان حقوق باید حدود 
2۸۹ ماه )یا 24 سال( پس انداز کند و 
بیش از 5۸ درصد درآمد خود را برای 

پرداخت وام پرداخت کند.
وام مسکن در این مورد به صورت یک 
دوره 25 ساله و یک دوره 5 ساله در 

نظر گرفته شد.

درآمد واجد شرایط

این گزارش به »درآمد واجد شرایط« 
هم توجه کــرده که منظــور از آن 
معیاری اســت که بر مبنای حقوق 
مــورد نیاز بــرای خریــد یک ملک 
متوســط مورد نیاز   است. این درآمد 
با فرض این کــه خانوار ۳2 درصد از 
درآمــد قبل از مالیات خــود را برای 
پرداخت وام کنار بگذارد، درنظر گرفته 

شده است.
همه این ها احتماال برای بســیاری از 
اهالی ونکوور بسیار ناامیدکننده است.

بانک ملــی کانادا تخمیــن زده که 
خریدار برای این که بتواند یک کاندو 
را به راحتی تهیه کند الزم است که 
درآمــدی ۱2۷،66۳ دالری داشــته 
باشد. در صورتی که این درآمد بیش 
از ۱.6 برابر درآمد متوســط   منطقه 
اســت. افــرادی که بخواهنــد خانه 
مستقل یا نیمه مســتقل بخرند باید 
ساالنه تقریبا 2۳۰،5۰۰ دالر درآمد 
داشته باشند که این رقم تقریبا ۳ برابر 

درآمد متوسط   خانوار است. 
این گــزارش پیش بینی می کند که 
اوضاع به زودی بدتر هم بشود. هرچند 
نویســندگان انتظار دارنــد با انجام 
واکسیناســیون بازار به شرایط عادی 

بازگردد.
نویســندگان گزارش نوشته اند: »به 
عنوان نتیجه، مقرون به صرفه بودن 
مســکن احتماال هم با پرداخت وام 
مسکن و هم با توجه به میزان درآمد 
و توانایی پیــش پرداخت، می تواند 

ممکن شود«.

بخش قابل توجهی
 از سرمایه گذاران امالک تورنتو 
در سال جاری قصد فروش دارند

ایرونیا- بخش عمده ای از ســرمایه 
گذاران امالک و مستغالت تورنتو به 

دنبال پول نقد هستند.
نظرسنجی سازمان امالک منطقه ای 
تورنتــو -TRREB- در پاییز ســال 
2۰2۰  نشــان داده تعــداد زیادی 
سرمایه گذاران به دنبال فروش امالک 
خود در سال جاری هستند. این رقم با 
توجه به سود حاصل از آنها، رکوردی 
در ایــن زمینه به جای مــی گذارد.  
عامل این تصمیم گیری فقط  پاندمی 
نیست و پاندمی تنها بر نظر یک سوم 

از نظردهندگان تاثیر گذاشته است. 
بنا به این گزارش ،بیش از دو ســوم 
ســرمایه گذاران امالک و مستغالت 
تورنتو به دنبال فروش امالک شان در 

سال 2۰2۱ هستند.
این بررسی نشان داد 6۷٪ از سرمایه 
گذاران »بسیار زیاد« یا »تا حدودی« 
احتمال دارد بخواهند امالکشــان را 
بفروش برسانند. این رقم نسبت به 66 
درصد در سال 2۰۱۹ و 6۱ درصد در 
سال 2۰۱۸ اندکی افزایش یافته است.

بــا این حال بایــد در نظر گرفت که 
تصمیم داشتن و اجرا کردن دو چیز 

متفاوت هستند.
وقتــی  بازارهــا،  از  بســیاری  در 
سود  میزان  ببینند  ســرمایه گذاران 
کمی کمتر شده از فروش صرف نظر 
می کنند. ولی عده ای هم با توجه به 
اینکه شــمار کاندوهای اجاره ای در 
حال افزایش و قیمــت کاندو نیز در 
حال کاهش است، به این نتیجه می 
رسند شاید زمان لیست کردن ملک 

شان  فرا رسیده باشد.
 ایــن امــر بــا توجــه بــه تعداد 
باعث می شود میزان  سرمایه گذاران، 

عرضه به طرز قابــل توجهی در بازار 
باال برود.

پاندمی  فقط 37٪ از سرمایه گذاران 
را ترغیب به فروش کرد

پاندمــی عامــل ترغیــب بیشــتر 
ســرمایه گذاران به فروش نشــده و 
فقط  بر حدود یک ســوم آن ها موثر 
بوده است. نظرسنجی نشان داد ٪5۱ 
از ســرمایه گذاران به دلیل پاندمی 
تغییــری در قصد خــود نداده اند و 
تغییری در تصمیم خود برای لیست 
کردن امالک نداده اند. ۳۷ درصد دیگر 
هم گفتند که پاندمی احتمال را باال 
برده اســت. بقیه هم گفتند احتمال 
کمــی دارد که قصد فروش داشــته 
باشند. کامال مشخص نیست که چه 
جنبه ای از پاندمــی انگیزه فروش را 
باال می برد. شاید احتمال پایین آمدن 
ســود در اواخر امســال  یا مشاهده 
قیمت های باال رفته در بازار مســکن 

عامل این امر باشد. 
فروش امالک ناشی از سرمایه گذاری 
با فــروش خانه های ســکونتی فرق 
می کند. واحدهایی که برای سکونت 
اشغال شده اند معموال با خرید خانه 
دیگر وارد بازار می شوند. خریدار هم 
حــذف و هم اضافه می کند و برآیند 
آنها صفر اســت. اما ســرمایه گذاران 
امالک لزوما واحد دیگری را نمی خرند 
و سرمایه آنها ممکن است در زمانی 
دیگر یــا در بــازاری دیگــر به کار 
بیفتد. بنابرایــن افزایش فروش افراد 
سرمایه گذار می تواند اثر بیشتری بر 

واحدهای موجود داشته باشد.

آیا تب افزایش قیمت  مسکن
 در حومه شهرهای بزرگ کانادا پس از پاندمی

 فروکش خواهد کرد ؟

ایرونیا- شــهرهای بزرگ کانادا پس 
از دوره پاندمی دوباره زندگی از ســر 
می گیرند و بنابراین تقاضا برای خانه 

در آنها ایجاد می شود.
طبق مقاله جدید اقتصاددانان بانک 
ســی آی بی ســی کانادا، کووید ۱۹ 
موجب شــده تا خریــداران از خرید 
واحدهای گران قیمت در مراکز شهر 
خودداری کنند و به خرید خانه های 
تک خانواده ای با فضای بیشــتر در 
حومه شــهرها یا مناطق دورتر روی 
بیاورنــد. نتیجــه این امــر منجر به 
واگرایی در قیمت خانه های مستقل 
در مقایسه با کاندوها شده است – اما 
بنجامین تال و رویس مندز اقتصاددان 

فکر نمی کنند این دوام داشته باشد.
تال و مندس در گزارشی که این هفته 
منتشر شد ، نوشــتند: »اگر کوویداز 
بین برود، همانطور که   انتظار می رود 
، نشاط شهرها و تقاضای مسکن در 

آنها نیز برمی گردد«.
آنهــا می گویند کارگرانــی که فکر 
می کنند بــرای همیشــه از راه دور 
مجاز به کار هستند ممکن است سر 
چیز درستی شرط بندی نکنند. تال 
و مندس همچنین افزودند: »ســوال 
بســیاری از کارفرمایان این نیســت 
که آیا سیاســت کار از خانه به پایان 
می رسد، بلکه این است که چه زمانی 
الزم است کارمندان به دفتر برگردند«.

اقتصاددانان CIBC گفتند ، حتی اگر 
افراد بتوانند تمــام وقت در خانه کار 
کنند، فرصت های شغلی دیگر موجود 

در شهرها را از دست می دهند.
تال و مندس می گویند دالیل دیگری 
نیز وجود دارد که نشــان دهد خروج 
کارگران از شهرها روند طوالنی مدتی 
نیست. برای مثال شکاف قیمت بین 
خانه هــای تورنتو و حومه آن کاهش 
یافته و آنها می گویند: »کافی اســت 
موج دوم فکر برای جابه جایی شروع 

شود«.

بر مبنای داده هــای هیات امالک و 
مستغالت شــهر گولف، در این شهر 
که بیش از یک ســاعت بــا تورنتو 
فاصله دارد، قیمــت معیار خانه های 
تک خانواده در ماه دسامبر 2۱ درصد 
افزایش یافت. درابســفورد که حدود 
45 مایلی جنوب شرقی ونکوور واقع 
اســت، خانه های مستقل ۱4 درصد 

افزایش قیمت پیدا کردند. 
در عین حال یک فاکتور جمعیتی هم 
وجود دارد. به گفته این نویسندگان، 
رشــد جمعیــت کانــادا بیــش از 
گزارش های رسمی است. از آنجا که 
در داده های دولتی تعداد افراد ساکن 
که ویزای آنها منقضی شده اما به طور 
قانونی در کشــور باقی می مانند، به 
دقت محاسبه نمی شود، آمار پایین تر 
است. عالوه بر همه این ها، آنها بر این 
باورند که شــمار شهروندان کانادایی 
که ســال 2۰2۰ به کشور بازگشتند 
6۰،۰۰۰ نفــر بیــش از برآوردهای 

رسمی بوده است.
تــال و مندس نوشــتند: »جمعیت 

بیشتر باعث می شود تقاضای اساسی 
بــرای زندگی در شــهر آنقــدر که 
تصور می شــود، بد نباشد و برخی از 
ترس هــای موجود دربــاره امالک و 
مســتغالت که به افزایش جمعیت 
شهری مربوط می شود، شاید بیش از 

حد بزرگ شده باشد«.
با این حال ، محدودیت های ســفربه 
دلیل پاندمی در ماه های ابتدایی سال 
2۰2۱ همچنان برقرار اســت و بعید 
به نظر می رســد که کشور بتواند به 
اهداف مهاجرتی خود در سال جدید 
دست یابد. دولت در حال برنامه ریزی 
است تا بتواند 4۰۱ هزار شهروند مقیم 
جدید را بــه جمعیت اضافه کند که 
بخشی از آن با امکان اقامت دائم برای 
ســاکنان موقت مانند دانشجویان و 

کارگران خارجی ممکن می شود. 
تال و مندس گفتند که تمایل دولت 
برای جبران زمینه های مهاجرتی »به 
این معنی اســت که رشد جمعیت و 
تقاضای مســکن، به ویــژه در مراکز 

شهری در حال بازگشت است«.

برج ساز ونکووری به دلیل
 کالهبرداری به شش سال زندان 

در آمریکا محکوم شد

ایرونیا- یــک قاضی فدرال آمریکایی 
دوشــنبه گفت مارک جــان چندلر 
کاندوساز ونکووری برای کالهبرداری 
ســرمایه گذاری در امــالک گناهکار 
اســت و او را به شش ســال زندان 

محکوم کرد.
چندلــر بیش از یک دهــه قبل ۱.۷ 
از ۱2 ســرمایه گذار  میلیــون دالر 
آمریکایی کالهبــرداری کرده بود و 
پول شــان را برای پروژه کاندوسازی 
در لس آنجلس گرفــت و این پروژه 
هرگــز عملیاتی نشــد. او با این پول 
برای خــودش یک مرســدس بنز، 
قایق شــخصی، دیگر اقالم لوکس و 
ســفرهایی به هاوایی و الس وگاس 

خرید.
چندلر در کانادا اتهام جنایی ندارد اما 
تا به حال در بریتیش کلمبیا با ده ها 
شــکایت روبه رو شده که بیشترشان 
برای کالهبرداری بوده اســت. قاضی 
پرسی اندرســون در کالیفرنیا هم در 

رای خود به این پرونده ها اشاره کرد.
او گفت: »شواهد نشان می دهد که او 
به خاطر منفعت شخصی حاضر است 
از هر کســی ســرقت و سوء استفاده 
کند و اتفاقی نیســت که بیش از ۷۷ 
شــکایت علیه او شــده که در میان 
آن ها تعداد زیــادی اتهام برای رفتار 

کالهبردارانه است«.
حکمی که اندرسون صادر کرد از 5۱ 
ماه زندانی که دادستان های آمریکایی 

خواسته بودند بیشتر و تقریبا سه برابر 
زمانی بود که وکیــل مدافع چندلر 

درخواست کرده بود.
به چندلر همچنین دستور داده شد 
۱.۷ میلیون دالر پــول را بازگرداند. 
وکیلــش دوشــنبه گفــت او هیچ 

دارایی ای ندارد.
وکالی چندلر سه سال در دادگاه های 
کانادایی تالش کردند جلوی استرداد 
او را بگیرنــد اما باالخــره در اکتبر 
2۰۱۹ آخرین درخواست تجدیدنظر 
او شکست خورد. او به آمریکا منتقل 
شــد و از آن موقع تا به حال زندانی 

بوده است.
چندلــر در بریتیش کلمبیا هم قبل 
و بعــد حضــورش در لس آنجلــس 
هم تحت تعقیــب قانو ن گذاران بود. 
اتهام های علیه او همچنین شامل این 
می شد که او بیش از ۱۰ میلیون دالر 
پول پیش پرداخت مالکان خانه ها را 

سوء مدیریت کرده است.
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

کت و شلوار و پیراهن هاى مردانه دوخته شده و آماده
قبول سفارشات دوخت کت و شلوار و پیراهن مطابق با سلیقه شما

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

Ready-to-wear Suits & Shirts
Custom made Suits & Shirts
Alterations & Wardrobe Consulting

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

Tel:604-990-8717
www.connectionmenwear.com

مصرف ماری جوانا 
در میان کانادایی ها افزایش یافته است

پرژن میرور- در مطالعه جدیدی که 
توســط بنیاد کاِمنِولث در این زمینه 
صورت گرفته میزان مصرف ماریجوانا 
و وضعیت سیستم بهداشتی کانادا با 

۱۰ کشور دیگر مقایسه شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که در 
۱2 ماه منتهی به ژوئن 2۰2۰، از هر 
چهار نفر کانادایی یک نفر، معادل 25 
درصد جمعیت کشور دست کم برای 
یک بار ماریجوانا مصرف کرده است 
در حالی که در دیگر کشورهای مورد 
تحقیق ایــن رقم فقط ۹ درصد بوده 

است.
تریســی جانســون، مدیــر تحلیل 
سیستم های بهداشــتی در انستیتو 
اطالعات بهداشــت کانــادا می گوید 
با توجه به اینکه مصــرف و خرید و 
فروش ماریجوانا در میان کشورهای 
مورد تحقیق فقــط در کانادا قانونی 

است، این نتیجه جای تعجب ندارد.
به گفته تریسی جانسون، این بدین 
معنی اســت که افرادی که در کانادا 
در این تحقیق شرکت کرده اند درباره 
احســاس  ماریجوانا  اعالم مصــرف 
راحتی بیشتری نسبت به دیگر افراد 

در کشورهای دیگر داشتند.
این تحقیق، نخستین تحقیق ساالنه 
دربــاره مصرف ماریجوانا، نوشــیدن 
مشروبات الکلی و دخانیات بوده است.

نشــان  نظرســنجی همچنین  این 
می دهد که یک چهــارم کانادایی ها 
حداقل یکبــار در ماه بیــش از حد 
معمول مشــروبات الکلی نوشیده اند. 
این رقم در میان دیگر افراد شــرکت 
کننده در این تحقیق از کشــورهای 
دیگر کمــی پایین تر از میانگین ۳2 

درصد می باشد.
در این نظرســنجی مشخص شد که 
حدود پنج درصد از مــردم کانادا از 
وسایلی مانند سیگارهای الکترونیک 
استفاده می کنند در حالی که این رقم 
در ۱۰ کشور دیگر مورد مطالعه حدود 

چهار درصد است.
مطالعــه بنیــاد کاِمنِولث همچنین 
به میزان دسترســی به مراقبت های 
بهداشــتی، برابــری میــزان ارایــه 
مراقبت های بهداشــتی و موانع مالی 
بهداشتی  مراقبت های  دریافت  برای 

نیز توجه کرده است.
نتایج بلند مدت نشــان می دهند که 
در طول ۱۰ ســال گذشته در کانادا 
دسترســی به مراقبت های بهداشتی 
تغییر چشمگیری نداشته است و به 
گفته تریســی جانسون، هر زمان که 
مــردم کانادا با یک پزشــک خانواده 
تماس می گیرند، از خدمات او راضی 
هســتند و به ندرت پزشــک خود را 
تغییر می دهند اما دسترسی اولیه به 
پزشــکان یا متخصصین همچنان با 

مشکل روبرو است.
تریسی جانسون همچنین اضافه کرده 
است که این تحقیق نشان داده که در 
زمینه استفاده از تکنولوژی در اسناد 
و مدارک پزشکی، کانادا از ۱۰ کشور 
دیگر مورد تحقیق در رده پایین تری 

قرار دارد.
ایــن تحقیق بین ماه هــای مارس و 
ژوئــن 2۰2۰ انجام گرفتــه و اغلب 
نظرســنجی ها در دو ماه نخست این 
دوره صــورت گرفته اســت و درباره 
میزان مصرف ماریجوانا، مشــروبات 
الکلی و دخانیات در ۱2 ماه گذشته 
سوال شده بود. بنابراین تغییر عادت 
در میزان مصرف این مواد بر اثر همه 
گیری بیماری کووید-۱۹ را نشــان 

نمی دهد.

بازار مسکن کانادا با کمبود عرضه روبرو است
بازار مســکن کانادا  پرژن میــرور- 
در حالیکــه قیمت هــا رو به افزایش 
گذاشــته اند با کمبود شدید عرضه 
روبرو شده اســت. کانادا نیاز به یک 
افزایش بزرگ در میزان عرضه مسکن 
بــرای متوقف کــردن روند صعودی 
قیمت ها دارد و این فقط زمانی اتفاق 

می افتد که همه گیری پایان یابد.
رشــد قیمت مســکن در کانــادا از 
کنترل خارج شــده و به گفته یکی 
از کارشناســان اقتصادی در انجمن 
امالک و مســتغالت کانادا این روند 
تــا زمانی که همه گیری پایان یابد و 
افراد بیشتری خانه های خود را برای 
فــروش ارایه کنند همچنــان ادامه 

خواهد داشت.
روز سه شــنبه انجمــن امــالک و 
مستغالت کانادا اعالم کرد که متوسط 
قیمت فروش برای تمام انواع مسکن 
در ماه ژانویــه 62۱ هزار و 525 دالر 
بود که نسبت به سال گذشته حدود 

22،۸ درصد افزایش یافته است.
تعداد خانه های به فــروش رفته در 
ماه ژانویه نیز ۳5،2 درصد نسبت به 
سال گذشــته افزایش داشته است. 
اما در عین حال، عرضه مسکن برای 
نخستین بار در ســطح کشور ۱۳،5 
درصد کاهش یافته است. این رقم در 
شهرهای تورنتو و مونترال حدود ۳5 
درصد بوده که رکورد کاهش عرضه 
مسکن در کشور را به خود اختصاص 

دادند.
ریشی ســاندی، کارشناس اقتصادی 
تی دی بانک در یادداشت خود نوشته 
اســت: “در ماه ژانویه در استان های 
کبک، نیو برانزویک، نوا اسکوشــیا و 
پرینس ادوارد آیلند نســبت فروش 
مسکن به لیســت های جدید باالتر 
از ۱۰۰ بوده اســت. ایــن به معنی 
آن اســت که در ماه گذشته در این 
اســتان ها فروش بیشتری نسبت به 
واحد های فهرست شده جدید وجود 
داشته اســت. این یک وضعیت نادر 

است اما پیش از این نیز در استان های 
آتالنتیک رخ داده است. با این حال در 
کبک این نخستین بار بود که چنین 

اتفاقی رخ داد.“ 

نسبت فروش به لیست های جدید در 
استان های انتاریو و منی توبا بسیار باال 
بود و نسبت ملی را به رقم ۹۰،۷ که 
باالترین ســطح آن در ۱۹ سال اخیر 

بود رساند.
کارشناســان اقتصادی بر این عقیده 
هســتند که نرخ بهره پایین همراه با 
افزایش تقاضا برای خرید مســکن از 
جمله عوامل افزایش قیمت مســکن 
می باشــند. حتی با افزایش قیمت ها 
پرداخت قسط های ماهیانه وام مسکن 
کاهش یافته و به همین دلیل مالکیت 
مســکن را بیش از گذشته مقرون به 

صرفه کرده است.
شــان کت کارت، اقتصاددان ارشد در 
انجمن امالک و مستغالت کانادا در 
بیانیه خود در روز سه شــنبه نوشته 
اســت: “یک موج بــزرگ در میزان 
عرضه مسکن، چیزی است که امسال 
بســیاری از بازارها به آن نیاز دارند تا 
مردم را به خانه های مورد نظرشــان 
برســانند و از افزایش قیمت بیش از 

حد فعلی جلوگیری کنند.“
وی در ادامه گفته است: “بعید است 
تا وقتی که وضعیت هوا و بهداشــت 
عمومی بهبود پیدا کند شاهد افزایش 
لیســت های جدید فروش باشیم و تا 
زمانی که این خانه هــا برای فروش 
عرضه نشــوند هیچ  خریداری را در 

بازار نخواهیم دید.“

دو زن ایرانی برنده جایزه
 ۲۵ زن تأثیرگذار سال کانادا

مداد- جایزه 25 زن تأثیرگذار ســال کانادا به کســانی اهدا می شود که 
دست آوردهای چشمگیرشان به بهبود وضعیت عمومی منجر شده و یا به 
جایگاه های حرفه ای الهام بخش در سطح جهانی رسیده اند. امسال نام دو 
زن ایرانی گالره زاده و آزاده دســتمالچی نیز در میان برندگان این جایزه 

دیده می شود.
گالره زاده اولین زنی است که به ریاست کرسی در جراحی مغز و اعصاب 
کانادا رســیده است. او اســتاد دپارتمان جراحی دانشگاه تورنتو و رئیس 
بخش جراحی مغز و اعصاب در شبکه دانشگاهی سالمت )UHN( است. 
گالره زاده در اوت 2۰2۰ به ریاست کرسی بخش جراحی مغز و اعصاب 
دانشــگاه تورنتو انتخاب شده که بزرگ ترین برنامه آموزشی در رشته مغز 
و اعصاب در جهان اســت. این اولین بار است که یک زن در کانادا به این 

مقام می رسد.
آزاده دستمالچی به خاطر ساخت ابزاری که بیماری را تشخیص می دهد 
این جایزه را دریافت کرده اســت. او بنیان گذار و مدیرعامل اســتارت آپ 
کانادایی VitalTracer  اســت که از داده های ساعت های هوشمند برای 
تشخیص بیماری ها استفاده می کند. فعالیت های او نشان از چندین دهه 

صبر و شکیبایی در تحقیقات مهندسی پزشکی دارد.
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استخدام در اداره آمار کانادا

پرژن میرور- استخدام و به طور کلی 
پیدا کردن شغل در طول دوران همه 
گیــری کرونا یکی از ســخت ترین 
فعالیت هایی است که هر فردی بتواند 

انجام دهد.
در حــال حاضر کانادا بــرای دومین 
بــار در تاریخ خــود دارای باالترین 
نرخ بیکاری اســت و شهر تورنتو نیز 
در میان تمام شــهرهای بزرگ کانادا 

باالترین نرخ بیکاری را دارد.
اما خبر خوب این است که اداره آمار 
کانادا برای سرشــماری عمومی سال 
2۰2۱ شــروع به جــذب نیرو کرده 

است. 
اداره آمــار کانادا بــرای جمع آوری 
اطالعات جمعیتی در سراسر کشور 
قصد دارد ۳2 هزار نفر را اســتخدام 

کند.
در میان این ۳2 هزار فرصت شغلی، 
دو شــغل بیش از دیگر فرصت های 
شغلی به چشــم می خورد. نخست 
شــغل های غیر سرپرســتی ) آمار 
گیــری( و دوم فرصت های شــغلی 
سرپرستی ) سرپرست گروه( بیشتر 

مشاهده می شوند. 
برای درخواست این دو فرصت شغلی 

فقط باید به سه سوال پاسخ دهید:
۱- آیا سن شــما ۱۸ سال یا بیشتر 

است؟
2- آیا شهروند کانادا هستید یا اجازه 

کار قانونی در کانادا را دارید؟
۳- آیا انعطاف پذیر هستید و می توانید 
برای 2۰ الی 4۰ ساعت در هفته کار 

کنید؟
داشتن سرویس های تلفن و اینترنت 
خوب نیز بر امتیازات شما می افزاید. 
فرم تقاضانامه استخدام در اداره آمار 
کانادا از ســابقه کاری افراد در ســه 
سال گذشته سوال می کند و دو نفر 
از افرادی که پیش از این سرپرست یا 
مدیر شما بوده اند را نیز باید به عنوان 

مرجع معرفی نمایید.
بــر اســاس وب ســایت اداره آمار 
کانــادا، عملیات آمارگیری بیشــتر 
در ســاعت های عصــر و تعطیالت 
پایــان هفته انجام می شــود و فقط 
سرپرســت های گروه های آمارگیری 
4۰ ساعت در هفته کار خواهند کرد.

اداره آمار کانادا همچنین هزار نفر را 
برای کار در بخش اداری این سازمان 
در سراسر کانادا استخدام خواهد کرد.

ایران می گوید »حق انحصاری« برای 
سرنگونی  درباره  کیفری  تحقیقات 
هواپیمای اوکرینی دارد. نظرتان در 

این باره چیست؟
ما بارها به ایران با مدرک و شــواهد 
نشــان دادیم کــه ایــن جنایت در 
حوزه قضایی ماســت و می توانیم به 
آن رسیدگی کنیم. مجموعه قوانین 
کیفــری اوکراین به مــا این حق را 
می دهد و این حــق در معاهده های 
بین المللی از جمله کنوانسیون سال 

۱۹۷۱ مونترآل نیز تضمین شده.
ما می خواهیم در این باره کامالً شفاف 
باشیم، به همین دلیل در پایگاه رسمی 
دادســتانی کل اوکرایــن صفحه ای 
به زبان انگلیســی درســت کرده ایم 
و اطالعــات آن بــه روز خواهد بود. 
همچنین از تمام کسانی که اطالعات 
مهــم در رابطه با ایــن پرونده دارند 
درخواســت می کنیم آن را به آدرس 
بفرستند.   )PS752@gp.gov.ua(
وظیفه ما پیدا کردن حقیقت است و 

به کمک همه نیاز داریم.

آیا ایران اصالً همکاری نمی کند؟
در تعامالت با ایران پیشرفت چندانی 
نداشته ایم. اکنون همکاری اوکراین و 
ایران محدود به تحقیقات فنی است. 
ایران الیحه گزارش فنی را فرســتاد 
و نهاد مســئول در اوکراین مشغول 
مطالعه آن اســت و مالحظات شان 
را به ایران می فرســتند. اما در زمینه 
تحقیقــات جنایــی از آخریــن دور 
مذاکرات  در ماه اکتبر هیچ جوابی به 

سؤاالت مان داده نشده.
توضیحات شان شفاف نیست و به اکثر 
سؤاالت  پاسخ نداده اند. می گویند اسرار 
دولتی ویا اسرار نظامی است. ما قطعاً 
این را نمی پذیریــم. ما در چارچوب 
پیمــان میان دولتــی همکاری های 
حقوقــی، ضمن ارائــه تضمین های 
محرمانه ماندن اطالعات، درخواست 
کردیم ایران نوار ضبط مکالمات تیم 

اپراتور سامانه موشکی که به هواپیما 
شلیک کرده را در اختیار ما قرار دهد. 
ایران پاســخ نمی دهد. چه اســراری 
نباید فاش شــود؟ این که هواپیما را 
عمداً زده اند و پیگیرانه این حقیقت را 

پنهان می کنند؟

تأکید  انســانی«  »خطای  بر  ایران 
می کند. آیا انتظار دارید این موضوع 

را ثابت کنند؟
می خواهم بگویم ما هرچه تاکنون از 
ایران شنیده ایم ثابت می کند که این 
نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد و 
خودداری ایران از ارائه شواهد عینی 
این ســوءظن را تقویت می کند که 
ســرنگونی این هواپیما عمدی بوده. 
ایران توضیح نمی دهد هماهنگی بین 
نهادهــای نظامی و غیرنظامی به چه 
شــکلی بود و ما در این پنهان کاری 
بازهم تالش  برای الپوشانی حقیقت 
می بینیــم. توضیــح در ایــن رابطه 
فوق العاده مهم اســت زیرا هواپیمای 
اوکراینی دارای مجوز پرواز از ســوی 
نظامیان ایرانی بــود اما دقایقی بعد 
همان ها ایــن هواپیما را ســرنگون 

کردند.

در  مصاحبه خــود  آخریــن  طی 
هواپیمای  سرنگونی  سالگرد  اولین 
اوکراینی، دادستان نظامی تهران که 
مسئول تحقیقات جنایی بود، ضمن 
ارائه نتایج شبیه سازی این سانحه در 
ایران گفت اپراتور سامانه هواپیما را 
شیئی پرنده دید که خارج از مسیر 
می کرد.  حرکت  سمت اش  به  پرواز، 
اوکراین هم شبیه سازی را انجام داد. 

آیا چنین احتمالی بررسی شد؟
هواپیمای اوکراینی خارج از مســیر 
پــرواز نکــرده. و این توضیــح ایران 
به ســؤاالت دیگر پاســخ نمی دهد. 
دست کم با توجه به سرعت و ارتفاع 
گرفتن هواپیما، اپراتور سامانه باید بین 

هواپیما و موشک تمایز قائل می شد.

ایران اعالم کــرد تحقیقات جنایی 
به پایان رسیده و پرونده به دادگاه 
ارجاع شده. فکر می کنید همکاری 
ایران با اوکراین در تحقیقات جنایی 
-هرچند تاکنون در حد حرف بوده- 

به کلی متوقف می شود؟
می توانــم تصور کنم ایــران به زودی 
از حکــم دادگاه در رابطــه با افرادی 
گــزارش خواهد داد که نه اســم نه 
نقش شــان را نخواهیم دانست و به 
که  می دهند  پاسخ  استعالم های مان 
آنها به »ســنگین ترین مجازات« -۳ 

سال زندان- محکوم شده اند.

بارها  پاســداران  سپاه  فرماندهان 
موشــک باران  از  پس  که  گفته اند 
آماده  عراق  در  آمریکایــی  پایگاه 
مناقشه تمام عیار بودند. آیا سرنگونی 
جنگی  جنایت  اوکراینی  هواپیمای 

محسوب نمی شود؟
ما عنوان اولیه برای این جنایت را قتل 
عمد، تخریب عمــدی اموال و نقض 
تعریف  هوایی  حمل ونقــل  مقررات 
کردیم و هنوز زود است درباره تغییر 
نوع طبقه بنــدی گفت وگو کنیم. در 
این مرحله بر تحقیقات و جمع آوری 
شواهد متمرکز هســتیم تا جزئیات 

رویدادهای آن شب را بفهمیم.

آیا نبستن آسمان ایران در شرایطی 
تمام عیار  برای درگیری  آمادگی  که 
وجود داشت، جنایت نیست؟ به قول 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
ایران »هماهنگی در ســطح عالی« 
بود اما هیچ درخواستی برای بستن 
آسمان نشــده. آیا شما در این باره 

تحقیق می کنید؟
بله این هــم از محورهای تحقیقات 
است، اما نمی توانم در این باره توضیح 

دهم.

گام های بعدی چیست؟
تــا زمانی که به حقیقت برســیم به 
تحقیقات مان ادامــه می دهیم تا به 

اجرای عدالت را تضمین کنیم.

ادامه از صفحه 2روایت دادستان اوکراینی...

طرح کانادا و ۵۷ کشور دیگر برای پایان دادن به
 »بازداشت خودسرانه« اتباع خارجی

رادیــو فردا- کانادا روز دوشــنبه 2۷ 
بهمن اعــالم کرد که با همکاری 5۷ 
کشور از جمله آمریکا و آلمان، برای 
جلوگیری از »بازداشــت خودسرانه« 
اتباع خارجی بــا اهداف دیپلماتیک 
اقداماتی را در دســتور کار قرار داده 

است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است 
که وزیران خارجه 5۸ کشور، بیانیه ای 
»غیرالــزام آور« را در تقبیــح آن چه 
که مارک گارنــو، وزیر خارجه کانادا، 
»رفتار غیرقابل قبول« خوانده است، 

امضا کردند.
اگرچه متن این بیانیه، کشور خاصی 
را خطاب قرار نداده و جزئیات اقدامات 
آینده این دولت ها نامشخص است اما 
به گفته یک مقام کانادایی، بازداشت 
اتباع خارجی توســط حکومت های 
ایران، چین، روســیه و کره شــمالی 
بیش از پیش به نگرانی های بین المللی 

در این زمینه دامن زده است.
همزمــان، وزیــر خارجه کانــادا در 
مصاحبــه با رویترز، بازداشــت اتباع 
خارجــی بــا اهــداف دیپلماتیک و 
سوءاســتفاده از آن ها به عنوان اهرم 
فشــار و ابــزار باج گیــری را اقدامی 
»غیرقانونی« و »غیراخالقی« دانست.

همه 2۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا 
همراه با ژاپن، بریتانیا و اســترالیا از 
دیگر امضا کنندگان بیانیه یاد شــده 

هستند.
وزیر خارجه آمریکا در همین روز، با 
انتشار بیانیه ای حمایت خود را از اقدام 
اخیر کانــادا در برخورد با دولت های 

خاطی اعالم کرد.
آنتونــی بلینکن از همه کشــورهای 
متحد و همفکر خواســت تا فشار را 
روی حکومت هایی که دست به این 
قبیل بازداشــت ها می زنند، افزایش 

دهند.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نیز 
به عنوان یکی از امضاکنندگان بیانیه 
اخیر اظهار داشــت: »اختالفات بین 
دولت ها هرگز نباید زندگی افراد را به 
بازی بگیرد. بازداشت خودسرانه اتباع 
با هنجارهای بین المللی در  خارجی 

تناقض است«.

در  ایران  سیاســی  باج گیری های 
سال های اخیر

حکومت جمهوری اسالمی ایران در 
ســال های اخیر تعداد زیادی از اتباع 
خارجی و ایرانی های دو تابعیتی را به 
اتهام های گوناگون از جمله جاسوسی، 
همکاری با نهادهای امنیتی خارجی 
و یا اقدام علیه نظام بازداشــت کرده 
اســت. برخی از این افراد با زندانیان 

ایرانی در کشورهای مبادله شده اند.
احمدرضا جاللی پژوهشــگر ایرانی- 
سوئدی از جمله افراد دوتابعیتی است 
که پس از سفر به ایران برای شرکت در 
یک کنفرانس علمی بازداشت شد. او 
به اتهام »جاسوسی و فروش اطالعات 
به اسرائیل« در دادگاه انقالب به اعدام 
محکوم شده است. آقای جاللی این 

اتهامات را قویا رد کرده است.
نازنیــن زاغــری، شــهروند ایرانی-
بریتانیایــی زندانــی در فروردیــن 
۱۳۹5 هنگام خروج از ایران به اتهام 
جاسوسی بازداشت شد و چند سال 
در زندان بــود. او هم اکنون در حصر 

خانگی به سر می برد.
نازنیــن زاغــری به عنــوان کارمند 
بنیاد توماس رویتــرز، بخش خیریه 
موسسه ای رسانه ای فعالیت داشت. او 
تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود 

را رد کرده است.
همچنین در دو سال اخیر، سه زندانی 
خارجی از جمله ژیائو وانگ، پژوهشگر 
آمریکایی دانشــگاه پرینســتون در 
دسامبر 2۰۱۹، مایکل وایت پرسنل 
سابق نیروهای مسلح آمریکا و مارشال 
روالن پژوهشگر فرانسوی در مارس 
2۰2۰ در جریــان مبادله با تعدادی 
از شهروندان ایرانی که به دلیل نقض 
تحریم ها در خارج محاکمه و زندانی 

شده بودند، آزاد شدند.
اما آزادی کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر 

استرالیایی-بریتانیایی در پاییز گذشته 
به نگرانی هــای جامعه بین المللی در 
مورد این قبیــل رفتارهای حکومت 
ایران به شــدت دامن زد، زیرا او با سه 
ایرانی که به اتهام مشارکت در توطئه 
بمب گذاری علیه اهداف اسرائیلی در 
سال 2۰۱2 در تایلند محکوم و زندانی 

شده بودند، مبادله شد.

در همین حال، روزنامه گلوبال تایمز 
که زیرنظر حکومت کمونیستی چین 
منتشر می شود، پیش از صدور رسمی 
بیانیه یاد شده به نقل از کارشناسانی 
بی نام ونشــان، ایــن ابتــکار عمل را 
»اقدامی تهاجمی و نســنجیده برای 

تحریک چین« توصیف کرده بود.
مدت هاست که تنش  بین اوتاوا و پکن 
به دلیل اختالف بر ســر موضوعات 
گوناگون از جمله بازداشت شهروندان 
دو طرف افزایش یافتــه و روابط دو 
کشور به پایین ترین سطح خود طی 

چند سال اخیر رسیده است.
پس از صدور قرار بازداشــت معاون 
رئیس شــرکت هواوی توسط کانادا 
که به درخواســت واشینگتن صورت 
گرفت، چین نیز متقابال دو شهروند 
کانادایی را در ســال 2۰۱۸ بازداشت 

کرد.
دولت های غربــی و گروه های مدافع 
حقوق بشــر، ایــران و چین را متهم 
می کنند که بــرای آزاد کردن افراد 
موردنظر خود در کشــورهای غربی، 
از روش »دیپلماســی گروگانگیری« 

استفاده می کنند.

۸۰ درصد کانادایی ها
 مخالف مستمری دائم العمر برای

 ژولی پایت هستند

در حالی که حدود سه هفته از استعفای ژولی پایت از سمت فرمانداری 
 Ipsos Public کل کانادا می گذرد، نتایج یک نظرســنجی که توســط
Affairs به سفارش »گلوبال نیوز« صورت گرفته است، نشان داد که ۸۰ 
درصد کانادایی ها معتقدند دولت نباید به فرماندار کل پیشین مستمری 

دائم العمر اختصاص دهد.
به گــزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونتــرال، دارل بریکر مدیر عامل 
موسســه Ipsos Public Affairs در مصاحبه با گلوبال نیوز اعالم کرد: 
»کمتر اتفاق می افتد که ۸۰ درصد مردم کانادا درباره یک مســئله اتفاق 

نظر داشته باشند.«
الزم به ذکر است که ژولی پایت که در گذشته فضانورد بوده است، درست 
همانند فرمانداران کل پیشــین کانادا حق دارد از مستمری ساالنه ۱5۰ 
هزار دالری بهره مند شــود و استعفای زودهنگام وی از نمایندگی ملکه 
انگلیس تاثیری بر این موضوع ندارد. ژولی پایت در پی گزارش به شدت 
انتقادآمیزی که از رفتار وی با کارمندان و زیردستانش منتشر شد، آماج 
انتقادات فراوان قرار گرفت و مجبور شــد دو ســال پیش از پایان یافتن 
دوره اش از ســمت خود به عنوان فرمانــدار کل کانادا کناره گیری کند. 
فرمانداران کل پیشین کانادا از جمله ژولی پایت می توانند از یک کمک 

هزینه 2۰۰ هزار دالری نیز استفاده کنند.
طبق نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس، ۷2 درصد مردم کانادا معتقدند 
که مالیات دهندگان کانادایی نباید بار این هزینه ها را به دوش بکشــند. 
فقط 2۸ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی مشکلی با این قضیه 

نداشتند.
به نظر می رسد چهره نظام سلطنتی در کانادا به شدت تحت تاثیر رسوایی 
مربوط به رفتار ژولی پایت خدشه دار شده است به طوری که 6۰ درصد 
کانادایی ها معتقدند اتاوا پس از درگذشت الیزابت دوم باید با تاج و تخت 
انگلیس خداحافظی کند. طبق اعالم ایپسوس، هیچگاه در سال های اخیر 
این میزان بی مهری در قبال نظام سلطنتی در جامعه کانادا دیده نشده بود.



۱۹19 Issue 1516 Friday February 19, 2021شماره ۱5۱6 جمعه ۱ اسفند  ۱۳۹۹

Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها 
و نهادهاي سیاسي  و اجتماعي و فرهنگی

بنیاد کانادا و ایران 

بنیاد کانادا و ایران روز زن را با شرکت زنان فرهیخته 
جامعه ما برگزار میکند.

آنها عبارتند از دکتر مریم زین دین . سیما غفارزاده،  
زهرا جناب  و فرناز اوحدی.

 این برنامه آن الین بوده و از طریق اپلیکیشن زوم اجرا 
خواهد شد. این برنامه برای همگان رایگان بوده و شرکت 
در آن آزاد میباشد. برای شرکت در این برنامه با شماره 

۱۹۷۷-۸۰۰-6۰4  و  یا ایمیل سازمان
 admin@cif-bc.com  تماس گرفته ایمیل و تلفن خود 

را در پیامتان بگذارید تا لینک برنامه و اطلالعات دیکر 
خدمتتان ارسال گردد.

۷ مارچ 2۰2۱  ساعت ۷ تا ۹ شب 
***********

بنیاد کانادا و ایران  دوازدهمین فستیوال نوروزی را در  
تاریخ ۱4 مارچ 2۰2۱ برگزار میکند.

مکان: زوم اپلیگیشن - زمان:ساعت ۷-۹   
برای اسپانسرشیپ شدن و اجرای برنامه و هرگونه اطال ع 
دیگر با پیامگیرو یا ایمیل سازمان تماس حاصل فرمایید و 
شماره تلفن و ایمیل خود را در پیام  خود ذکر فرمایید . 

تلفن: 6۰4-۸۰۰-۱۹۷۷
admin@cif-bc.comایمیل

سازمان چند فرهنگی نورت شور

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

از هموطنان گرامی که عالقمند به تمدید کارت پی-آر 
هستند دعوت میشود در کارگاه آموزشی رایگانی که در 
این مرکز تشکیل میشود شرکت نمایند. در این برنامه با 
چگونگی پر کردن برگه های الزم و مدارک مربوط به آنها 
آشنا خواهید شد.  در پایان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار 

خواهد شد. پنجشنبه 25 فوریه .ساعت ۱۰ تا ۱2
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با 
لیدا امیری  و ایمیل lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 
6۰4۹۸۸2۹۳۱ تماس حاصل فرمایید و ضمن ذکر نام و 
شماره تلفن خود، پیغام گذاشته  تا با شما تماس حاصل 
شود. این برنامه به زبان فارسی و به صورت آنالین برگزار 
خواهد شد. اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین
 به ورک شاپ بعد از ثبت نام متعاقبا اعالم خواهد شد.
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد.

کاله برداری ۸۰ هزار دالریبه بهانه سرمایه گذاری آنالین
 در دوران پاندمی

ایرونیا- مرکــز مبارزه با کالهبرداری 
کانادا می گوید کالهبرداری شماره یک 
در سال 2۰2۰ کالهبرداری عاشقانه 
بود که در مجموع ۱۸.5 میلیون دالر 
از ایــن طریق ســر کانادایی ها کاله 
گذاشته شد . کالهبرداری شماره دو 
هم کالهبرداری در سرمایه گذاری بود 
کــه در مجموع ۱6.5 میلیون دالری 
برای آنهایی که درگیرش شدند، خرج 

برداشت.
برخــی از مجرمــان با اســتفاده از 
برنامه های  و  اجتماعی  شــبکه های 
دو شــیوه کالهبرداری  همسریابی، 
پرسود را با هم یکی کردند تا بتوانند 
افــراد را متقاعد کنند که دســت به 

سرمایه گذاری های تلفنی بزنند.
زنی که مــادر دو فرزند اســت و در 
منطقه تورنتو بزرگ زندگی می کند 
و خواست هویتش فاش نشود گفت 
بیش از ۸۰ هزار دالر در کالهبرداری 

بــا  مضمون ســرمایه گذاری آنالین 
از دســت داده است. این زن گفت با 
مردی در فیس بوک آشنا شد که او 
را تشویق می کرد و می گفت می تواند 
راهنمایی اش کند با استفاده از ارزهای 

دیجیتال درآمد زیادی کسب کند. 
ایــن زن گفت وقتی با وب ســایت 
تجارت تماس گرفت، مدیر سایت به 
وی اطمینان داد که این همان کاری 
اســت که در حال حاضر و به دلیل 
پاندمی به شــدت طرفدار پیدا کرده 
و همه دوســت دارنــد در این زمینه 
سرمایه گذاری کنند و حاال وقت این 

کار است.
این قربانــی کارش را بــا 5۰۰ دالر 
شروع کرد که ظرف چند روز در یک 
وب سایت تجاری ارزشش به 5۰۰۰ 
دالر رسید.  او هر بار پول بیشتری را 
وارد این کار کرد و زمانی که تصمیم 
گرفت تا پولش را بیرون بکشــد به او 

گفته شــد باید هزینه های مختلفی 
از جملــه هزینه کارگــزار، مالیات و 

چیزهای دیگر را پرداخت کند.
وی گفتــه پول ســرمایه گذاری را از 
خانواده و دوســتانش قرض کرده و 
بیــش از ۸۰ هزار دالر صرف این کار 
کرده که حاال همه  از دست رفته است. 
ایــن زن گفت حس می کنــد به او 

خیانت شده و آسیب دیده است. 
خانــواده اش  می گویــد  مــادر  این 
نمی دانند که وی گرفتار کالهبرداری 
با مضمون ســرمایه گذاری شده و نه 
تنها ۸۰ هزار دالر از دست داده، بلکه 
بیشــتر این پول قرضی بوده که حاال 

باید آن را هم پس دهد.
او افزود: »دو سال گذشته را کار نکرده 
بودم و می خواستم کاری کرده باشم. 
در نهایت در وضعیتی قرار گرفتم که 

هرگز فکر نمی کردم دچارش شوم«.

نورث شورمولتی کالچرال سوسایتی

نورث شورمولتی کالچرال سوسایتی از شما دعوت میکند 
که در جلسات اطالعاتی رایگان جهت آشنایی با مسائل 
بانکی و مالیاتی در کارگاهی سه جلسه ای که به همین 

منظور تشکیل میشود شرکت نمایند
در این جلسات موارد زیر بررسی می شوند:

* چالشهاي مالي پیش رو در کشور کانادا * شناخت انواع 
روشهاي سرمایه گذاري  * آشنایي با سیستم مالیاتي 
در کانادا * چگونگي استفاده و شناخت انواع حسابهاي 

بانکي موجود در کانادا * آشنایي و نحوه دریافت کمکهاي 
بالعوض دولتي  * جزئیات طرح پس انداز معلولیت 

)RDSP( و کمک های مالی و نقدی دولتي
دوشنبه  ۱. ۸. ۱5 مارچ ساعت ۱۰ تا ۱2

برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با 
لیدا امیری و ایمیل lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 
6۰4۹۸۸2۹۳۱ تماس حاصل فرمایید و ضمن ذکر نام و 
شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل 
شود. این برنامه به زبان فارسی و به صورت آنالین برگزار 
خواهد شد. اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین 

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

سازمان چند فرهنگی نورت شور

حقوق و مسئولیت های مستاجرین
در این جلسه در مورد حقوق و وظایف قانونی مستاجرین 

صحبت و اطالعاتی ارائه داده خواهد شد.
این جلسه حاوی مطالب زیر میباشد: - چگونه از خود 

محافظت کنید - حقوق و مسئولیتهای شما
- سپرده های امنیتی - ورود غیر قانونی - تخلیه، 
تعمیرات و غیره - آدرسها و شماره های مورد نیاز

زمان: چهارشنبه ۳  مارچ ساعت2   تا 4
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با 
لیدا امیری و ایمیل lidaa@nsms.ca و یا شماره تلفن 
6۰4۹۸۸2۹۳۱ تماس حاصل فرمایید و ضمن ذکر نام و 
شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل 

شود. این برنامه به صورت آنالین برگزار خواهد شد. 
اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین به ورک 

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

نگرانی درباره مرگ های ناشی از مصرف مواد مخدر
در بریتیش کلمبیا

در سال 2۰2۰ مصرف مواد غیرقانونی 
در بریتیش کلمبیا دو برابر بیشتر از 

کووید۱۹ قربانی گرفت.
آمار تلفات مصرف مــواد غیرقانونی 
در بریتیــش کلمبیا واقعا ســنگین 
و نگران کننده اســت: ۱۷۱6 نفر از 
ساکنان این استان در سال 2۰2۰ به 
علت مصرف بیش از اندازه یک ماده 
غیرقانونی جان خود را از دست دادند. 
اداره پزشک قانونی بریتیش کلمبیا 
این آمار را منتشر و اعالم کرد مرگ 
و میرهای ناشــی از اوردوز در سال 
گذشته در اســتان دو برابر بیشتر از 
شمار قربانیان کووید۱۹ )۹۰۱ نفر( 

بود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در میان افرادی که ســال گذشته بر 

اثــر اوردوز در بریتیش کلمبیا جان 
باختند، ۳24 نفر کمتر از ۳۰ ســال 

داشتند.
طبق اداره پزشــک قانونی بریتیش 
کلمبیا، مصرف بی رویه مواد غیرقانونی 

در این اســتان در سال گذشته جان 
۳24 زن را گرفــت. امــا ۸۱ درصد 
قربانیان اوردوز در این اســتان مردان 
بودند که بیشترشــان بین ۳۰ تا 6۰ 

سال داشتند.
بیشــترین مرگ و میرهای ناشی از 
اوردوز در بریتیــش کلمبیا در مراکز 
شــهری پرجمعیت این استان مثل 
ونکوور، ویکتوریا و ســوری روی داد 
اما به نسبت سرانه جمعیت، منطقه 
شمال این اســتان بیشترین تلفات 

ناشی از این پدیده را متحمل شد.
در عین حال سال گذشته هیچ مورد 
مرگ و میر ناشــی از مصــرف مواد 
غیرقانونــی در مراکــز تزریق تحت 
نظارت یــا موسســات جلوگیری از 

اوردوز استان ثبت نشد.
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فال فال 
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فروردین : خوشبختانه شما حاال می توانید برای این مشکلی که مدتها باعث 
ناراحتی شما شده است راه حلی بیابید. اما زمانی که شما تشخیص دادید زمان 
با ســرعت در حال گذر است و نباید برنامه های خود را به تعویق بیندازید، این 
بحرانها کمتر و کمتر می شوند. باید هرچه سریع تر دست به کار شوید و مشکل 

را برطرف کنید.

اردیبهشت : این روزها برایتان سخت است که در مسیر ثابت باقی بمانید، برای 
اینکه هر فکر جدیدی که از ذهن شما برمی خیزد می تواند تبدیل به یک زنجیره 
از توهمات تبدیل شــود که شما را به یک سیر و سفر ذهنی مطلوب می برند. 
ممکن است شما توانایی گشت و گذار کردن در طی رویاهای روزانه تان را داشته 

باشید، اما اکنون شما باید واقع بین باشید.

خرداد : اغلب مســائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار 
دهند. بخاطر همین، مطمئن شوید که براحتی از هر مسئله ای نگذرید. حتی 
اگر وسوسه شدید که از موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این 
غفلت شما باعث بوجود آمدن مشکالت بزرگی شوند. اول مطمئن شوید که بر 

همه جوانب کار مسلط هستید.

تیر: اگرچه برنامه های بلند مدت تان در ماه گذشته متمرکزتر شده بودند، شما 
در حالیکه به هدفتان نزدیک می شــوید، کم کم از دست این برنامه ها خالص 
می شــوید. شما حاال در مسیر دیگری قرار گرفته اید، پس در مورد حوزه کاری 
خود بازنگری کنید و در مقصد نهایی خود تغییراتی ایجاد کنید. اگر الزم شــد 

آماده باشید که مسیر و روشتان را نیز عوض کنید.

مرداد : ممکن است وسوسه کننده باشد که یک کنترل ضروری بر دنیای بیرونی 
خود داشته باشید و در عین حال برنامه های ذهنی خود را رها می کنید. ممکن 
است راحت نباشد اما شما باید یاد بگیرید که همیشه نیاز ندارید که نمایش اجرا 
کنید. غلبه کردن بر ترس از شکست می تواند به شما کمک کند که به دیگران 

اجازه دهید تا در موفقیت های اخیر با شما سهیم باشند.

شهریور : شما این روزها با مجموعه ای از تضادها مواجه می شوید. گرچه شما 
حس می کنید این جریانات زیاد به شــما مربوط نمی شود، اما از نظر احساسی 
خیلی در آن غرق شده اید. شما ابدا به کسی اجازه نمی دهید در مورد احساسات 
درونی تان چیزی بفهمد، با همه این احوال صحبت کردن با یک دوست نزدیک 

هنوز هم جواب می دهد.

مهر : موجی که قبال بر زندگی شما جریان داشته است با درایت و تالش هایتان 
به پایان رســیده اســت، اکنون به ساحل امن آرامش رســیده اید. االن دیگر 
می توانید با فراغی باز از هر نوع دغدغه خاطر به رویاهایی که برای آینده تان در 
سر می پرورانید بیاندیشید. فقط مشکالتی را که در گذشته متحمل آنها شده 

بودید را از یاد نبرید.

آبان : سعی برای پیدا کردن راه معقولی برای انجام دادن همه کارهایی که در 
برنامه تان دارید ممکن است ناامید کننده باشد. این مسئله به معنی این نیست 
که شما تقویم تان را با انبوهی از کار پر کرده اید؛ هر کاری نیازمند زمان و انرژی 
بیشتری است . فقط به یاد داشته باشید اگر بتوانید خط پایان را تصور کنید قادر 

خواهید بود که در نهایت به آنجا برسید.

آذر :  ممکن اســت این روزها احســاس گیجی پریشانی کنید، به خاطراینکه 
فکرمی کنید قدرت خالقیت شــما ناپدید شده است. کارهای تکراری و روتین 
باعث می شــوند که نتوانید براحتی روی دنبال کردن رویاهایتان تمرکز کنید.

چیزی که شما ندارید و محتاج آن هستید ، این است که باید برای رسیدن به 
اهدافی که در نظر دارید صبر و شکیبایی داشته باشید.

دی :  شاید نیاز داشته باشید که به شکست هایی که در شرایط فعلی زندگی تان 
پیش آمده رســیدگی کنید. مشکل مهمی نیســت فقط یک بررسی در مورد 
واقعیت هاست تا مطمئن شوید که امیدهای واهی ای درسر نمی پرورانید. شما 
میتوانید ثبات از دســت رفته تان را به دســت آورید ولی الزم است کمی صبر 

داشته باشید.

بهمن : شما این روزها احســاس می کنید که انرژی فوق العاده ای برای انجام 
کارهایتان دارید به همین دلیل کارهایتان با سرعت بیشتری نسبت به گذشته 
پیش می رود.اکنون که دارای این انرژی هستید به اهداف بزرگ تری بپردازید و 
در فکر این موضوع باشید که این انرژی را علی رغم مشکالتی که ممکن است 

برایتان پیش بیاید حفظ کنید.

اسفند :  اکنــون روابط شما با دیگران در موقعیت خوب و واضحی قرار دارد با 
این حال هنوز سخت است که بدون مقدمه به موضوع اصلی بپردازید. به خودتان 
قول دهید که رویاهای خود را دنبال کنید بدون اینکه نیاز باشد به دیگران در 
این رابطه توضیحی دهید. زیاد به خودتان سخت نگیرید و به ندای درونی خود 

اعتماد کنید.

42 Issue 1416 Friday March 22, 2019شماره ۱4۱6 جمعه 2 فروردین 42۱۳۹۸

دوشنبه27اسفند 1397- سال نود وسومـ   شماره 27248

چ

م

ا

توطئه سازمان اوقاف عليه امام خميني
شب گذشـــته «ناصر ميناچي» وزير 
اطالعات، در يـــك گفتگوي تلويزيوني،

 خطمشي جديد وزارت اطالعات را تشريح 
كرد و حدود وظايف ايـــن وزارتخانه را 
برشـــمرد. وزير اطالعات، ضمن اشاره به 
اعمال ضد مردمـــي در وزارت اطالعات 
و جهانگردي ســـابق و همچنين سازمان 
اوقاف يادآور شـــد كه اين وزارتخانه در 
رژيم طاغوتي گذشته، براي ايجاد اختناق 
و سركوب انديشـــههاي آزادي و اذيت و 
آزار روحانيون مبارز و آزادي خواه، چنان 
ابعاد هراس انگيزي پيدا كرده بود، كه افراد 
حتي جرات عبور از نزديكي سازمان اوقاف 
را نداشـــتند. در اين گفت و شنود وزير 
اطالعات از توطئههائي كه سازمان اوقاف 
عليه روحانيت مبـــارز و بخصوص «امام 
خميني» تدارك ديده بود، پرده برداشت و با 
توضيحات او معلوم شد كه سازمان اوقاف، 
برنامه مفصلي براي مسموم كردن  اذهان 
عمومي نسبت به مبارزات حقطلبانه امام 
خميني و ديگر روحانيون مبارز در دست 

اجرا داشته است.
انفجار «مين» در مرز ايران و عراق

ديروز، دهها هزار زن و مرد، به پشتيباني 
از جمهوري اسالمي، در چند شهر، راهپيمايي 
كردند.راهپيمايان در مســـير حركت خود، 
ضمن طرفداري از حجاب اســـالمي، سفر 
كارتر را به خاورميانه محكوم كردند. انفجار 
مين در مرز ايران و عراق نيز به مرگ 2 جوان 
منجر شد.گزارش خبرنگاران اطالعات در 

شهرستانها را در اين زمينهها ميخوانيد:
*تبريزـ  حجتاالسالم ميرابوالفضل 
موســـوي نماينده اعزامي امام خميني و 
حضرت آيتاهللا العظمي شـــريعتمداري 

به تبريز در ســـخناني يادآور شد كه الزم 
است همه اقشـــار و طوايف وحدت خود 
را در مقابل پس ماندههاي رژيم طاغوت و 

امپرياليسم حفظ كنند.
* اهـــوازـ  منصور بنـــدر يكي از 
مجاهدان اهواز، هنگام پاســـداري هدف 
گلوله فردناشناسي قرار گرفت و شهيد شد.

* دفتر آزاديبخش فلسطين با حضور 
حجتاالسالم موسوي نماينده امام خميني 
در اهواز و ابوجعفر سركنسول فلسطين در 

شهر، در اهواز گشايش يافت.
رياضي دستگير شد

مهندس عبداهللا رياضي، رئيس پيشين 
مجلس شوراي ملي شب گذشته بوسيله 
پاسداران انقالب دستگير شد. رياضي، صبح 
امروز در حالي كه در محافظت مردان مسلح 
بود، به زندان قصر انتقال يافت و بازپرسي، 
از وي، توســـط بازپرس دادسراي انقالبي 

آغاز شد.
يك مقـــام آگاه گفت، رياضي، پس 
از تكميـــل پرونده به اتهام خيانت به ملت 
در مقام رياســـت مجلس شوراي ملي و 
صحنهسازي براي وضع قوانين ضد مردمي، 
بعنوان مفسدفياالرض، در دادگاه انقالبي 

محاكمه خواهد شد.
از هنرمند انتظار قبول و تسليم نداشته باشيم

چند تن از كارگردانان سينماي ايران از 
جمله داريوش مهرـ  جويي، رضا عالمهزاده، 
عباس كيارســـتمي، محمد رضا اصالئي

 بهمن فرمان آرا، كامران شـــيردل، هژير 
داريوش و مسعود كيميايي طي اطالعيهاي 
ضمن اشاره به سانسور شديد و تنگناهاي 
اقتصادي كه در گذشـــته حاكم بر محيط 
سينماي ايران بود موضع خود را در مورد 
هنرها بطور اعم و سينما بطور اخص روشن 

كردهاند. 
در قسمت ديگري از بيانيه آمده است: 
بياييد از هنرمند انتظار قبول و تسليم نداشته 
باشـــيم و بپذيريم كه او با الهام از واقعيت 
تالشهاي بيوقفه مردمـــان، آئينهيي به 

دســـتمان ميدهد تا خود را در آن ارزيابي 
كنيم.

زندانيـان زنـدان را آتش زدند و به پاسـداران 
حمله كردند

ســـاعت 10و15 دقيقه صبح امروز، 
عدهاي از زندانيهاي عادي كه در محل زندان 

كميته ضدخرابكاري ساواك، زنداني هستند، 
به قصد فرار از زندان، آشـــپزخانه زندان را 
آتش زدند تا از طريق پنجرههاي آشپزخانه 
بگريزند. پاسداران محافظ اين قسمت، از 
قصد آنان مطلع شدند و زندان را محاصره 
كردند، اما زندانيها بطرف پاسداران حمله 
كردند و قصد داشـــتند ســـالح آنها را از 
دستشان بگيرند. در اين كشمكش، بر اثر 
سقوط از بلندي يكي از زندانيان كه هنوز 
مشخصات وي معلوم نشده، كشته شد و 
يكي از پاسداران بر اثر اصابت گلوله، زخمي 

گرديد و به بيمارستان انتقال يافت.
تالش براي رفع مضيقه دانشجويان

 ايراني در آمريكا
خبر خودداري اداره پست آمريكا از 
قبول پاكت و بستههاي ارسالي پست ايران 
انعكاس وسيعي داشت و آسوشيتدپرس 
معتقد است كه پست ايران تجديد فعاليت 
خود را باداره پست آمريكا اطالع نداده است 
تا طبق قوانين اتحاديه بينالمللي پست، كار 

مبادله از سرگرفته شود، ولي خانم عامري در 
پست تهران تأكيد كرد كه اين اداره بمحض 
شروع بكار در هفتههاي قبل، تلگرامهائي 
براي همه ممالك از جمله آمريكا مخابره 
كرد.آقاي مهندس مختاري معاون وزارت 
پست و تلگراف و تلفن اظهار داشت: ما اداره 

پســـت آمريكا را از تجديد كارپست ايران 
تلگرافي آگاه ســـاختهايم معذلك با توجه 
به اخبار روزنامهها و خبرگزاريها و نگراني 
دانشجويان ايراني كه با پست هوائي براي 
آنها چك فرستادهاند تلگرام ديگري براي 
اداره پست آمريكا مخابره ميكنيم تا پاكتي 
را كه گفته ميشود در نيويورك انبار شده و 
پاكتهاي جديد را براي توزيع بپذيرد و كار 

مبادله عادي خود را با ايران از سر بگيرد.
مصادره اتومبيلهاي رضا پهلوي در آمريكا
لوبوك(تكـــزاس)ـ  يونايتدپرسـ 

سهنماينده از سوي دولت ايران سه اتومبيلي 
را كه قبال مورد استفاده رضا پهلوي بود، بنفع 
دولت ايران مصادره كردند عدهاي پليس 
نيز در مراسم مصادره حضور داشتند اين 
مراسم در خانه استفن فون پول سرپرست 
رضا پهلوي انجام شـــد. اين سه اتومبيل 
عبارت از 2لينكلـــن و يك بيوك بود و در 
طـــول اقامت 8 ماهه رضـــا پهلوي مورد 
اســـتفاده وي قرار ميگرفت.در مورد خانه 

مسكوني رضا پهلوي كه 275 تا 300هزار 
دالر ارزش دارد نيز بين سرپرســـت وي و 
دادســـتان محلي مذاكره شده و مقرر شده 
اســـت دولت ايران هزينههاي مربوط به 

مصادره و بدهي آنرا بپردازد.
رئيس سيا باز هم درباره ايران نظر ميدهد!

لوسآنجلـــسـ  يونايتدپـــرسـ 
استانفيلدترنر رئيس ســـازمان سيا عقيده 
دارد كه اگر بحـــران كنوني ايران ادامه يابد 
به جاي دولت كنوني يارهبران مذهبي آن 
گروههاي چپگرا حكومت اين كشـــور 
نفتخيز را بدست خواهند گرفت. وي كه با

لوسآنجلس تايمز مصاحبه ميكرد گفت 
ايران بين دو قطب قرار گرفته است: از يكسو 
دولت بيطرف بازرگان و از ســـوي ديگر 
مذهبيهاي متعصب. وقتي از وي سؤال شد 
گروه اول يا دوم كدام پيروز ميشوند؟ گفت 
هيچكدام، پيروزي نهائي با چپگرايان است 
زيرا آنها سازمان خوب دارند و مسلحاند در 
حالي كه بين دو گروه اول شكاف وجود دارد 
چپگرايان ميكوشند از اين رخنه استفاده 

كنند و جاپاي خود را محكوم سازند.
حمله افغانها در تهران به خانه سفير افغانستان

تهرانـ  به گفته شـــاهدان عيني شب 
گذشـــته گروهي از افغانهاي مقيم تهران 
به اقامتگاه سفير افغانستان در شمال تهران 
حمله كرده و پرچم افغانســـتان را از باالي 
خانه پائين كشيدند.جوانان افغاني كه سوار 
بر جيپ بودند فريـــاد ميزدند: «اهللاكبر، 
اهللاكبر» وارد اتاقهاي خانه شدند. شاهدان 
عيني گفتند هنگام حمله جوانان افغاني كسي 
درخانه نبود.به تلفن خبرنگار تهران جرنال 
كه كوشيده بود با ساكنان خانه تماس بگيرد، 

پاسخي داده نشد.
يورش به خانه ســـفير افغانستان در 
تهران، با نبرد ميان مسلمانان مبارز افغاني با 
نيروهاي دولت هوادار كمونيسم افغانستان 
در شـــهر هرات همزمان بـــود. نبرد در 
هرات، شـــهري در نزديكي مرز ايران و در 

جنوبغربي افغانستان ادامه دارد.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 
27 اسفندماه 1357 (برابر با 19 ربيعالثاني 1399

18 مارس1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

تصويب قانون منع احتكار در پي توّرم پول
27اسفند سال 1320  مجلس شوراي مّلي قانون منع 
احتكار را كه نخستين پيشنهاد كابينه وقت بود و با قيد فوريت 

تسليم شده بود از تصويب گذراند. 
پس از اشغال نظامي كشور در شهريور ماه 1320 و آغاز 
خريد غّالت محصول ايران با اسكناس هايي كه اشغالگران 
خودشـــان آنها را چاپ كرده بودند و حمل اين غّالت به 
شـــوروي، ايران با كمبود خوار و بار و اجناس ضروري 
ديگر رو به رو شـــده بود و چون توّرم پول به دليل ورود

 اسكناس هاي تازه رو به افزايش بود مغازه دارها و ديگران 
دســـت به احتكار زده و بر مشكل كمبوده افزوده بودند كه 
كابينه تازه اليحه منع احتـــكار را به مجلس داد و مجلس 
كه قبال در آن ماه با بحران كابينه رو به رو شـــده بود آن را 
سريعا تصويب كرد تا نخســـت وزير مقام حود را ترك 

نكند.
زادروز مولف «شهر باستانى» 

فوســـتل دو كوالنژمورخ و جامعه شناس قرن 19
فرانسه 18 مارس 1830 به دنيا آمد و 59 سال عمر كرد. وي 
كارشـــناس تاريخ قرون قديم و وسطا بود. دوكوالنژ ريشه 
مالكيت زمين و فئوداليسم و اين كه از چه زماني و چرا انسان 
تمايل به مالك شـــدن و آقايي كردن بر همنوع خود يافت 
كه در لحظه تولد متساوي به دنيا مي آيند كشف و در كتابي 
قطور منتشر كرد. وي در همين كتاب نفوذ فكري يونان و 
روم در زمينه مالكيت و حس برتري را تشريح كرده است. 
او در زمينه پيدايش مذهب ، قانون و موسسه در دنياي قديم 
بررسي فراوان كرد و نتيجه تحقيقات خود را در كتاب « شهر 

باستاني » منتشر ساخت.
ديگر رويدادهاي 18 مارس

235: بعضي از مورخان زادروز ماركوس اورليوس 
الكساندر امپراتورروم را در اين روز نوشته اند.

1167: ميان فرانك ها به رياست آمارليك كه تحت 
پرچم صليبيون وارد خاورميانه شـــده بودند و نيروهاي 

مسلمان در «البابين» مصر جنگ در گرفت .
1229: درجريان ششـــمين لشكركشي صليبيون به 
خاورميانه، فردريك دوم رئيس آلمانى امپراتوري مقدس كه 
سلطنت او به تاييد پاپ رسيده بود خود را پادشاه اورشليم 

(بيت المقدس) نيز اعالم كرد.

امروز در تاريخ
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زاینده رود در نوروز پر آب است
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته زاینده  رود از 29 اســفند ماه 
در شــهر اصفهان جاری می شــود. »حسن ساســانی«، معاون 
حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان در 
گفت وگــو با ایســنا، در خصوص آخریــن تصمیمات برای بازگشــایی زاینده رود 
در ایام نوروز، اظهار داشــت: قرار اســت رهاســازی و افزایش خروجی آب از سد 
زاینده رود به گونه ای باشــد که 29 اســفند ماه آب در شــهر اصفهان جاری باشد. 
وی افــزود: بنابــر برنامه ریزی های صورت گرفته پس از ایام نــوروز، زاینده رود تا 
20خــرداد جهــت تحویل نوبــت دوم حقابه  کشــاورزان غرب و شــرق اصفهان 
جــاری خواهــد بــود. معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهان در خصوص رسیدن آب به تاالب گاوخونی، گفت: تالش بر این است 

با جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب به تاالب گاوخونی نیز برسد.

از سرگیری مرحله دوم رهاسازی آب از سد مهاباد
بــا پیگیری هــای ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه، مرحلــه دوم رهاســازی از ســد 
مهابــاد بــا دبــی 20 متر مکعب بر ثانیه آغاز شــد. بــه گزارش ایرنا، ســد مهاباد 
دارای ۱9۷ میلیــون مترمکعــب ظرفیــت اســمی و ۱۷2 میلیــون مترمکعــب 
ظرفیت مفید اســت که عالوه بر تأمین آب شــرب شــهر، بیش از ۱2 هزار هکتار 
از اراضی کشــاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد. گفتنی است، 
مرحله دوم رهاســازی از ســد مهاباد از 2۷ بهمن امســال به میزان ۳0 میلیون 
مترمکعــب بــا دبــی 20 مترمکعــب در ثانیه آغاز شــده بود که چنــدی پیش با 
درخواست»جالل محمودزاده«، نماینده شهرستان مهاباد این رهاسازی از سد 

مذکور متوقف شده بود.

4 برج 15 طبقه در بومهن تخریب می شود
حکم تخریب قطعی 4 برج ۱5 طبقه که با تخلف ســاخته شــده، در شهر بومهن 
صادر شــد. »علیرضا آقاجری«، دادســتان شهرستان پردیس در گفت و گو با ایرنا، 
اظهار داشــت: در این پرونده چند نفر به دلیل جعل اســناد، کالهبرداری و انتقال 
مال به غیر دســتگیر شــده اند و تعدادی از متخلفان نیز متواری هستند که پرونده 
به دلیــل حضــور نیافتــن مالکان متواری، مفتوح اســت. »ســعید علی بخشــی«، 
شهردار بومهن نیز با اشاره به ساخت این برج ها طی ۱2 سال گذشته، تصریح کرد: 
تاکنون تعداد زیادی از افراد خود را به عنوان مالک این ساختمان ها معرفی کردند. 
در حال حاضر به هیچ یک از مالکان دسترســی نداریم و تخریب برج ها برعهده 
شــهرداری بومهن است و پس از پیدا شدن مالکان هزینه تخریب از آنها دریافت 
خواهد شــد. حکم تخریب قطعی شــده و در ابتدای ســال جدیــد تخریب برج ها 

اجرایی خواهد شد.

ابالغ اعتبار اشتغال روستایی به استان ها
از مجمــوع ۱80 هــزار میلیارد ریال اختصاص یافتــه از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری کشور طی امسال 
تاکنــون ۱40 هزار میلیارد ریال به اســتان ها ابالغ شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
»محمد امید«، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در 
بازدید از طرح های اشتغال روستایی در شهرستان دشتی استان بوشهر، در این 
باره افزود: ۷5 هزار میلیارد ریال نیز تا خرداد ماه 98 ابالغ خواهد شد. با جذب 
کامل این اعتبار ۳50 هزار فرصت شــغلی در روستاها و مناطق عشایری کشور 

ایجاد و نرخ بیکاری در روستاها ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
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اخبـــار

راهدارانی که تعطیل نیستند

طرح هــای  اجــرای  غالمــی/  آرمــان 
گردشــگری غیرکارشناســانه در آشوراده 
گلستان نگرانی های زیادی ایجاد کرده، 
به طــوری که یکی از این نــوع طرح ها به 
تازگــی از ســوی فعــاالن محیط زیســت 
مورد انتقاد قرار گرفته اســت. این طرح 
که ساخت جاده در دریای خزر به سمت 
آشوراده اســت، طی چند روز گذشته در 
فضای مجازی بــا واکنش های متفاوتی 

روبه رو شده است.

»محمدرضا کنعانی«، سرپرســت اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان 
بــاره  درایــن  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در 
اظهــار داشــت: اقداماتــی کــه هم اکنون 
در آشــوراده در دســت انجــام اســت، با 
هدف گردشگری و حفظ محیط زیست 

صورت می گیرد.
از  کار  ایــن  مجــوز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســازمان محیــط زیســت گرفتــه شــده 
وهیــچ کار غیرقانونــی تاکنــون در ایــن 

زمینــه انجــام نشــده، افــزود: هم اکنون 
این طرح با حضور کارشناســانی از سوی 
سازمان محیط زیست کشور و همچنین 
همکاران ما در این سازمان در مازندران 
نیز در دســت بررســی اســت تا طــرح، با 
کمترین آسیب به محیط زیست به اجرا 

درآید.
کنعانــی با اشــاره به اینکــه در این طرح 
از ســازه های ســبک بــه منظــور حفــظ 
محیط زیســت اســتفاده خواهیــم کرد؛ 

اظهار داشــت: در صورت اجرایی شدن، 
پیست پیاده روی و استفاده از قایق برای 
گردشــگران در دریاچه آشــوراده و لذت 
بردن از طبیعت آن ایجاد می شود. این 
طرح گردشــگری قرار است در مساحت 
22 هکتــار و بــا ظرفیت 500 نفــر روزانه 
و اقامــت 80 نفــر به اجــرا درآید. بخش 
عمــده ای از ایــن ســازه های ســبک نیــز 
بندرترکمــن  گردشــگری  درمجموعــه 

مستقر خواهد شد.

ایجاد منطقه گردشگری در آشوراده موجب تخریب محیط زیست نمی شود
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راهدار نمونه کشوری: شیرین ترین لحظه زندگی یک راهدار نجات جان مردم است

دســتگاه های خدماتی و امدادی و اجرایی بواسطه 
اینکه خیل عظیمی از ســفرهای نــوروزی از طریق 
راه ها صورت می گیرد، از 25 اســفند ماه طرح های 
تــا هموطنــان  را برنامه ریــزی می کننــد،  ویــژه ای 
در ســالمت و امنیــت کامــل از جاده هــا و نقــاط 

کوهستانی عبور کرده و به مقاصد خود برسند.
از بیــن این دســتگاه های خدماتی راهــداران از 
جمله قشرهای زحمتکشی هستند که معموالً ایام 
نوروز به دور از خانواده به کمک رســانی در جاده ها 
می پردازنــد. تــالش راهــداران، این ســربازان خط 
مقدم جاده ها که بی ادعا و خالصانه همواره برای 
تأمین ایمنی سفر و آسایش کاربران جاده ها، ایجاد 
نشــاط و امید به مســافران، حفاظــت و مراقبت از 
جاده ها و همچنین بازگشــایی راه ها با عشق و ایثار 
در ایام تعطیل و غیرتعطیل به صورت شــبانه روز 
تالش می کنند اغلب از دید مردم پنهان می ماند.

    نبودن در کنار خانواده در ایام عید نوروز
»غالمحسین بخت شاهی« از راهداران نمونه 
کشــوری امســال در گیالن اســت که معتقد است: 
»شــیرین ترین لحظــه زندگی یــک راهــدار نجات 

جان مردم است«.
از  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  شــاهی،  بخــت 
ســختی ها و شــیرینی های این شــغل پرمسئولیت 
می گوید؛ از اینکه در ایام عید نوروز در کنار خانواده 

نیســت و مشــغول خدمت رســانی به مســافران و 
هموطنان بوده تا ســفری ایمن و بــه دور از حادثه 

داشته باشند.
او می گویــد: معمــوالً شــرایط کاری راهــداران 
به گونه ای اســت کــه در ایام تعطیل یا اســتراحت 
هموطنــان هماننــد تعطیالت عید نوروز هرســال 
مشــغول  ســاعته   24 به صــورت  می بایــد  الزامــاً 
خدمت رســانی و انجام وظیفه باشــند، بخصوص 
در راه های پرتردد شریانی یا کوهستانی گردشگری 

و برفگیر.
   ارائه خدمات جاده ای

بخــت شــاهی، یکــی از خاطراتــی کــه موجــب 
شــد در کل ایام عیــد به ارائه خدمــات جاده ای به 
هموطنــان بپــردازد و بــه دور از خانــواده باشــد، را 
تعریف می کند و می افزاید: طی چند سال گذشته 
در جاده اســالم - خلخال که از حوزه اســتحفاظی 
شهرســتان تالش در گیالن اســت، در روز اول عید 
و همزمــان با بــارش بــرف واژگونــی تریلی حامل 
مواد شــیمیایی رخ داد که به جهت سرویس دهی 
مناســب به مســافران و هموطنــان عبــوری از این 
راه و همچنیــن امداد رســانی بــه کامیــون ســانحه 
دیده منجر به این شــد در کل ایام عید نوروز برای 
هدایت ترافیک شدید نوروزی ناشی از این حادثه 
در ســطح جــاده، اقدام به پاکســازی ســطح جاده 
از مــواد شــیمیایی )چســب و رزیــن(، احــداث راه 
انحرافی و تهیــه جرثقیل 50 تنی برای جابه جایی 
تریلــی ســانحه دیده کنیم کــه مجموع ایــن کارها 

موجب شد، این ایام درخدمت خانواده نباشیم و 
مشغول خدمت رسانی به مسافران عزیز باشیم.

نقــاط  پرخطرتریــن  نمونــه  راهــدار  ایــن 
و  اســتحفاظی خــود  راه هــای حــوزه  جــاده ای در 
توصیه های نوروزی به مســافران را گوشزد می کند 
نقــاط جــاده ای حــوزه  و می گویــد: پرخطرتریــن 
پرتــردد،  جــاده  تالــش  شهرســتان  اســتحفاظی 
گردشــگری، کوهســتانی و برفگیر اسالم - خلخال 
اســت کــه ارتبــاط بیــن دو اســتان گیــالن و اردبیل 
برقــرار  را  خلخــال(  و  تالــش  )شهرســتان های 
می کنــد، بــه طــوری کــه سراســر جــاده با داشــتن 
چشــم اندازهای منحصر به فــرد طبیعی در طول 
4 فصــل ســال دارای نقــاط پرتگاهــی متعــددی 
اســت کــه بــا وجــود ایمن ســازی آن نقاط توســط 
راهداران ولــی بازهم انتظار مضاعف از رانندگان، 
مســافران و هموطنــان عزیــز داریم کــه در هنگام 
تــردد از این جــاده بویژه در ایام برفــی و مه غلیظ 
ابتدا با ســرعت مطمئنه حرکت کننــد؛ دوم اینکه 
بــه نــکات ایمنــی اعالمــی از ســوی ســازمان های 
امــدادی از جمله ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جــاده ای دقت داشــته باشــند و ســوم، بــا توجه به 
برفگیر بودن راه در این ایام به وســایل و تجهیزات 
کامــل زمســتانه از قبیــل زنجیــر چــرخ، چراغ های 
 مه شــکن قوی، ســوخت کافی و وســایل گرمایشی 

مجهز باشند.
    نجات جان همنوع گرفتار در جاده ها

بخت شــاهی، بــه بهترین خاطره خــود در ایام 

نوروز اشــاره و خاطرنشــان می کند: بهترین خاطره 
بــرای هــر راهــدار نجات جــان همنــوع گرفتــار در 
جاده هاست، به طوری که یکی از بهترین خاطرات 
بنــده باالخص در ایام نوروز نجات جان هموطنان 
گرفتــار در کوالک و بهمن در راه های کوهســتانی و 
برفگیری همانند اســالم - خلخال اســت که همه 
ســاله تکرار می شود. یکی از ماندگارترین خاطرات 
فرامــوش نشــدنی کــه در دوره خدمتــی اینجانــب 
اتفــاق افتــاد، امدادرســانی بــه راننــده خانــم یکی 
از آژانس هــای مســافرتی اهــل شهرســتان بومهن 
اســتان تهران بــود که به طور کامــل در کوالک برف 

مدفون شده بود.

   و اما سخن پایانی
راهداران در بیشــتر اوقات سال نظیر ایام نوروز 
بــه دور از محیــط خانواده هــای خــود بــرای اینکه 
هموطنانمــان ســفرهای ایمنــی داشــته باشــند از 
دل و جــان تالش می کنند تا ســفر خــوب و خوش 
بزننــد  رقــم  بــرای مســافران  بــدون حادثــه ای  و 
و تنهــا خواســته مــا از مســافران ایــن اســت کــه با 
رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی، خســتگی کار 
شبانه روزی را از تن ما راهداران بدر کنند. حفاظت 
و حراست از راه، عشق می خواهد یعنی اگر راهدار 
به کارش عشق نورزد هیچگاه نخواهد توانست در 

این حوزه فعال باشد.

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:
اشـــتراوس«  »یوهـــان  از  اثـــری   - تیترهـــا  و  هـــا  ســـرفصل   -  ۱ 

موسیقیدان اتریشی
2 - کشتی تفریحی - خیالی، ایده آل - صفحه آهنی گرد

۳ - عنوانی برای شـــخص یا چیزی که مشـــخصاتش معلوم نیست - آلیاژی از مس و 
نیکل – پوست دباغی شده

4 - قراردادها - اشاره بعید - وطن
5 - اتاق قطار - پرنده خوش آواز - ماه سریانی

 6 - مجـــوز ورود بـــه تماشـــاخانه - یـــک چهـــارم چیزی - یکـــی از مارک هـــای خودرو 
مربوط به »کرایسلر«

۷ - ماده بیهوشی - قهرمان جام جهانی اخیر - سوداگر
8 - سرشت - نام قدیم »شهرری«- سرویس کردن خودرو

9 - شکارچی - ماشین چاپ - اول
۱0 - میان - انتقال دهنده - پاستای حلقه ای کوچک

۱۱ - طمع - گروهی از ورق های سیلیکات کانی - فریاد
۱2 - زندگانی - حرف نفی – نقاش »فرانسوی«

۱۳ - انبوهی - بیسکوئیت سبک - غوغا
۱4 - ایالتی در »امریکا«- مهم ترین 
اندیشمند کالسیک مدرن - مساوی 

در شطرنج 
۱5 - ترکیـــب ماکروســـکوپی دو یـــا 
چند ماده مجزا که ســـطح مشترک 
مشـــخصی بیـــن آنها وجود داشـــته 
باشد - آبشار دیدنی استان »اردبیل«

 عمودي:
۱ - خـــوش گـــذران - نـــرخ انتقـــال 
محموله های فله خشـــک به وسیله 

کشتی های باربری را نشان می دهد
2 - کینـــه، دشـــمنی - جـــدا کردن - 

شایسته
۳ - تکیـــه کـــردن - برشـــته شـــده - 

بخشنده طایی
4 – شهر »کره جنوبی«- رفوزه شده- 

آرایش صورت
5 - برابـــر - قـــوم و قبیلـــه - غـــالف 

خنجر
6 - خواب عـــرب - روپوش کفش - 

نوعی هواگرد - مگر
۷ – پول »چین«- پیشرفت کردن - 

کلمه ای دال بر افسوس 
نـــام  بـــا  هالیـــوود  کارگـــردان   -  8
 - »قاشـــق«  همـــراه   - »اســـتنلی« 

نرم شدن
9 - عشـــیره - دریچه ای در کاربراتور 

– بی خبر
۱0 - ســـاز پـــر ســـوز - هـــر قطعـــه از 

شطرنج - معشوق - کله و سر
۱۱ - ســـتون دروازه - نت اول در یک 

گام - آواز گروهی
۱2 - شعر بدون اندیشه قبلی - بعد 

از من! - نان کاغذی
۱۳ - مصون - کناری - کشتی گیر آماده

۱4 - چه بسیار - پدید آوردن – رودی 
در »ممسنی«

۱5 - فیلمـــی از »قـــدرت اهلل صلح 
میرزایی«- سلک
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   افقي:
۱ - نوعی هواپیمای مســـافربری - کارگردان فیلم جدید »قرارمون 

پارک شهر«
2 - سال آذری- راه نزدیکتر - تفسیر کننده

۳ - بخشی از زورخانه - کاغذ نوشته شده - تهیدست، بیچاره
4 - پیاپی وارد شدن - از خواهران »برونته«- بهم سودن

5 - تله - بی بیم شدن – نصیب و بهره
6 - زبانه آتش - زره - واژه ای برای بیان درد یا شگفتی
۷ - ذره بنیادین - مرغ بوتیمار - مرکز استان »مرکزی«

8 - گوهر یکتا - زمین و خانه - گرفتاری
9 - بلند قامت - نوعی ماده سفید کننده – ضد »آشتی«

۱0 - هراس - از ترشحات کبد - یگانه، یکتا
۱۱ - کمربند طبی- زیرا - خداحافظی

۱2 - شهری زیبا در استان »مرکزی«- طایفه خرم آبادی - همسر سلیمان نبی 
۱۳ - بزرگواران - میوه سبز - به هیچ وجه چاق نیست!

 ۱4 - فرمانـــده ســـپاه داوود)ع( - گونه ای دیگر نشـــان دادن – شـــهر »امـــام زاده اظهر« 
در استان همدان

۱5 - در تابستان خستگی در کن است - تیم فعلی »سعید عزت اللهی« در انگلیس

 عمودي:
۱ - باالتریـــن نمره – نظریه ای 

در فلسفه
2 - عامـــل بیمـــاری »ایدز«- 

پارچه ای نخی - اهل مزاح 
 – دیمـــاه  اول  شـــب   -  ۳
خواست ها، گرایش ها - نردباز 

ماهر
زن  صدراعظـــم  اولیـــن   -  4
آلمان - چشـــیدن - مساوی، 

همسنگ
پـــای آب! - عارضـــه  5 - رد 

جغرافیایی - ارز فروش
6 - منـــگ - خـــواب عـــرب - 
کلمـــه   - اتحـــاد  و  همراهـــی 

شگفتی
۷ - شنای کرال سینه - فیلمی 
»داریـــوش  کارگردانـــی  بـــه 
غذبانـــی«- نگینـــی در کویـــر 

شرق 
8 - شگردها - نام زنانه فرنگی 

- نرمی
9 - کناره چیزی - نیمتنه گرم 

- کمی و نقصان در وزن
۱0 - ســـخن بیهوده – میوه ای 
شـــبیه شـــاه توت- بزرگ ترین 
غده بدن - شهری در »آلمان«

۱۱ - امـــر به مانـــدن - کارخانه 
آردسازی - ماه سرد

۱2 – موزه ای در »اســـتانبول«- 
عنصـــر مقـــدس - اهمـــال و 

تأخیر 
۱۳ - نوبـــت نمایـــش فیلم - 

پیشرفت - قرائت کننده قرآن
۱4 - مدلـــی برای یقـــه لباس 
فیلـــم »علیرضـــا   – بـــرات   -

داودنژاد«
۱5 - این مســـلک بـــه صورت 
بـــا  تضـــاد  در  عمـــده ای 
مســـلک های رادیکال تعریف 

می شود- ابزار تزریق
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توطئه سازمان اوقاف عليه امام خميني
شب گذشـــته «ناصر ميناچي» وزير 
اطالعات، در يـــك گفتگوي تلويزيوني،

 خطمشي جديد وزارت اطالعات را تشريح 
كرد و حدود وظايف ايـــن وزارتخانه را 
برشـــمرد. وزير اطالعات، ضمن اشاره به 
اعمال ضد مردمـــي در وزارت اطالعات 
و جهانگردي ســـابق و همچنين سازمان 
اوقاف يادآور شـــد كه اين وزارتخانه در 
رژيم طاغوتي گذشته، براي ايجاد اختناق 
و سركوب انديشـــههاي آزادي و اذيت و 
آزار روحانيون مبارز و آزادي خواه، چنان 
ابعاد هراس انگيزي پيدا كرده بود، كه افراد 
حتي جرات عبور از نزديكي سازمان اوقاف 
را نداشـــتند. در اين گفت و شنود وزير 
اطالعات از توطئههائي كه سازمان اوقاف 
عليه روحانيت مبـــارز و بخصوص «امام 
خميني» تدارك ديده بود، پرده برداشت و با 
توضيحات او معلوم شد كه سازمان اوقاف، 
برنامه مفصلي براي مسموم كردن  اذهان 
عمومي نسبت به مبارزات حقطلبانه امام 
خميني و ديگر روحانيون مبارز در دست 

اجرا داشته است.
انفجار «مين» در مرز ايران و عراق

ديروز، دهها هزار زن و مرد، به پشتيباني 
از جمهوري اسالمي، در چند شهر، راهپيمايي 
كردند.راهپيمايان در مســـير حركت خود، 
ضمن طرفداري از حجاب اســـالمي، سفر 
كارتر را به خاورميانه محكوم كردند. انفجار 
مين در مرز ايران و عراق نيز به مرگ 2 جوان 
منجر شد.گزارش خبرنگاران اطالعات در 

شهرستانها را در اين زمينهها ميخوانيد:
*تبريزـ  حجتاالسالم ميرابوالفضل 
موســـوي نماينده اعزامي امام خميني و 
حضرت آيتاهللا العظمي شـــريعتمداري 

به تبريز در ســـخناني يادآور شد كه الزم 
است همه اقشـــار و طوايف وحدت خود 
را در مقابل پس ماندههاي رژيم طاغوت و 

امپرياليسم حفظ كنند.
* اهـــوازـ  منصور بنـــدر يكي از 
مجاهدان اهواز، هنگام پاســـداري هدف 
گلوله فردناشناسي قرار گرفت و شهيد شد.

* دفتر آزاديبخش فلسطين با حضور 
حجتاالسالم موسوي نماينده امام خميني 
در اهواز و ابوجعفر سركنسول فلسطين در 

شهر، در اهواز گشايش يافت.
رياضي دستگير شد

مهندس عبداهللا رياضي، رئيس پيشين 
مجلس شوراي ملي شب گذشته بوسيله 
پاسداران انقالب دستگير شد. رياضي، صبح 
امروز در حالي كه در محافظت مردان مسلح 
بود، به زندان قصر انتقال يافت و بازپرسي، 
از وي، توســـط بازپرس دادسراي انقالبي 

آغاز شد.
يك مقـــام آگاه گفت، رياضي، پس 
از تكميـــل پرونده به اتهام خيانت به ملت 
در مقام رياســـت مجلس شوراي ملي و 
صحنهسازي براي وضع قوانين ضد مردمي، 
بعنوان مفسدفياالرض، در دادگاه انقالبي 

محاكمه خواهد شد.
از هنرمند انتظار قبول و تسليم نداشته باشيم

چند تن از كارگردانان سينماي ايران از 
جمله داريوش مهرـ  جويي، رضا عالمهزاده، 
عباس كيارســـتمي، محمد رضا اصالئي

 بهمن فرمان آرا، كامران شـــيردل، هژير 
داريوش و مسعود كيميايي طي اطالعيهاي 
ضمن اشاره به سانسور شديد و تنگناهاي 
اقتصادي كه در گذشـــته حاكم بر محيط 
سينماي ايران بود موضع خود را در مورد 
هنرها بطور اعم و سينما بطور اخص روشن 

كردهاند. 
در قسمت ديگري از بيانيه آمده است: 
بياييد از هنرمند انتظار قبول و تسليم نداشته 
باشـــيم و بپذيريم كه او با الهام از واقعيت 
تالشهاي بيوقفه مردمـــان، آئينهيي به 

دســـتمان ميدهد تا خود را در آن ارزيابي 
كنيم.

زندانيـان زنـدان را آتش زدند و به پاسـداران 
حمله كردند

ســـاعت 10و15 دقيقه صبح امروز، 
عدهاي از زندانيهاي عادي كه در محل زندان 

كميته ضدخرابكاري ساواك، زنداني هستند، 
به قصد فرار از زندان، آشـــپزخانه زندان را 
آتش زدند تا از طريق پنجرههاي آشپزخانه 
بگريزند. پاسداران محافظ اين قسمت، از 
قصد آنان مطلع شدند و زندان را محاصره 
كردند، اما زندانيها بطرف پاسداران حمله 
كردند و قصد داشـــتند ســـالح آنها را از 
دستشان بگيرند. در اين كشمكش، بر اثر 
سقوط از بلندي يكي از زندانيان كه هنوز 
مشخصات وي معلوم نشده، كشته شد و 
يكي از پاسداران بر اثر اصابت گلوله، زخمي 

گرديد و به بيمارستان انتقال يافت.
تالش براي رفع مضيقه دانشجويان

 ايراني در آمريكا
خبر خودداري اداره پست آمريكا از 
قبول پاكت و بستههاي ارسالي پست ايران 
انعكاس وسيعي داشت و آسوشيتدپرس 
معتقد است كه پست ايران تجديد فعاليت 
خود را باداره پست آمريكا اطالع نداده است 
تا طبق قوانين اتحاديه بينالمللي پست، كار 

مبادله از سرگرفته شود، ولي خانم عامري در 
پست تهران تأكيد كرد كه اين اداره بمحض 
شروع بكار در هفتههاي قبل، تلگرامهائي 
براي همه ممالك از جمله آمريكا مخابره 
كرد.آقاي مهندس مختاري معاون وزارت 
پست و تلگراف و تلفن اظهار داشت: ما اداره 

پســـت آمريكا را از تجديد كارپست ايران 
تلگرافي آگاه ســـاختهايم معذلك با توجه 
به اخبار روزنامهها و خبرگزاريها و نگراني 
دانشجويان ايراني كه با پست هوائي براي 
آنها چك فرستادهاند تلگرام ديگري براي 
اداره پست آمريكا مخابره ميكنيم تا پاكتي 
را كه گفته ميشود در نيويورك انبار شده و 
پاكتهاي جديد را براي توزيع بپذيرد و كار 

مبادله عادي خود را با ايران از سر بگيرد.
مصادره اتومبيلهاي رضا پهلوي در آمريكا
لوبوك(تكـــزاس)ـ  يونايتدپرسـ 

سهنماينده از سوي دولت ايران سه اتومبيلي 
را كه قبال مورد استفاده رضا پهلوي بود، بنفع 
دولت ايران مصادره كردند عدهاي پليس 
نيز در مراسم مصادره حضور داشتند اين 
مراسم در خانه استفن فون پول سرپرست 
رضا پهلوي انجام شـــد. اين سه اتومبيل 
عبارت از 2لينكلـــن و يك بيوك بود و در 
طـــول اقامت 8 ماهه رضـــا پهلوي مورد 
اســـتفاده وي قرار ميگرفت.در مورد خانه 

مسكوني رضا پهلوي كه 275 تا 300هزار 
دالر ارزش دارد نيز بين سرپرســـت وي و 
دادســـتان محلي مذاكره شده و مقرر شده 
اســـت دولت ايران هزينههاي مربوط به 

مصادره و بدهي آنرا بپردازد.
رئيس سيا باز هم درباره ايران نظر ميدهد!

لوسآنجلـــسـ  يونايتدپـــرسـ 
استانفيلدترنر رئيس ســـازمان سيا عقيده 
دارد كه اگر بحـــران كنوني ايران ادامه يابد 
به جاي دولت كنوني يارهبران مذهبي آن 
گروههاي چپگرا حكومت اين كشـــور 
نفتخيز را بدست خواهند گرفت. وي كه با
لوسآنجلس تايمز مصاحبه ميكرد گفت 
ايران بين دو قطب قرار گرفته است: از يكسو 
دولت بيطرف بازرگان و از ســـوي ديگر 
مذهبيهاي متعصب. وقتي از وي سؤال شد 
گروه اول يا دوم كدام پيروز ميشوند؟ گفت 
هيچكدام، پيروزي نهائي با چپگرايان است 
زيرا آنها سازمان خوب دارند و مسلحاند در 
حالي كه بين دو گروه اول شكاف وجود دارد 
چپگرايان ميكوشند از اين رخنه استفاده 

كنند و جاپاي خود را محكوم سازند.
حمله افغانها در تهران به خانه سفير افغانستان

تهرانـ  به گفته شـــاهدان عيني شب 
گذشـــته گروهي از افغانهاي مقيم تهران 
به اقامتگاه سفير افغانستان در شمال تهران 
حمله كرده و پرچم افغانســـتان را از باالي 
خانه پائين كشيدند.جوانان افغاني كه سوار 
بر جيپ بودند فريـــاد ميزدند: «اهللاكبر، 
اهللاكبر» وارد اتاقهاي خانه شدند. شاهدان 
عيني گفتند هنگام حمله جوانان افغاني كسي 
درخانه نبود.به تلفن خبرنگار تهران جرنال 
كه كوشيده بود با ساكنان خانه تماس بگيرد، 

پاسخي داده نشد.
يورش به خانه ســـفير افغانستان در 
تهران، با نبرد ميان مسلمانان مبارز افغاني با 
نيروهاي دولت هوادار كمونيسم افغانستان 
در شـــهر هرات همزمان بـــود. نبرد در 
هرات، شـــهري در نزديكي مرز ايران و در 

جنوبغربي افغانستان ادامه دارد.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 
27 اسفندماه 1357 (برابر با 19 ربيعالثاني 1399

18 مارس1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

تصويب قانون منع احتكار در پي توّرم پول
27اسفند سال 1320  مجلس شوراي مّلي قانون منع 
احتكار را كه نخستين پيشنهاد كابينه وقت بود و با قيد فوريت 

تسليم شده بود از تصويب گذراند. 
پس از اشغال نظامي كشور در شهريور ماه 1320 و آغاز 
خريد غّالت محصول ايران با اسكناس هايي كه اشغالگران 
خودشـــان آنها را چاپ كرده بودند و حمل اين غّالت به 
شـــوروي، ايران با كمبود خوار و بار و اجناس ضروري 
ديگر رو به رو شـــده بود و چون توّرم پول به دليل ورود

 اسكناس هاي تازه رو به افزايش بود مغازه دارها و ديگران 
دســـت به احتكار زده و بر مشكل كمبوده افزوده بودند كه 
كابينه تازه اليحه منع احتـــكار را به مجلس داد و مجلس 
كه قبال در آن ماه با بحران كابينه رو به رو شـــده بود آن را 
سريعا تصويب كرد تا نخســـت وزير مقام حود را ترك 

نكند.
زادروز مولف «شهر باستانى» 

فوســـتل دو كوالنژمورخ و جامعه شناس قرن 19
فرانسه 18 مارس 1830 به دنيا آمد و 59 سال عمر كرد. وي 
كارشـــناس تاريخ قرون قديم و وسطا بود. دوكوالنژ ريشه 
مالكيت زمين و فئوداليسم و اين كه از چه زماني و چرا انسان 
تمايل به مالك شـــدن و آقايي كردن بر همنوع خود يافت 
كه در لحظه تولد متساوي به دنيا مي آيند كشف و در كتابي 
قطور منتشر كرد. وي در همين كتاب نفوذ فكري يونان و 
روم در زمينه مالكيت و حس برتري را تشريح كرده است. 
او در زمينه پيدايش مذهب ، قانون و موسسه در دنياي قديم 
بررسي فراوان كرد و نتيجه تحقيقات خود را در كتاب « شهر 

باستاني » منتشر ساخت.
ديگر رويدادهاي 18 مارس

235: بعضي از مورخان زادروز ماركوس اورليوس 
الكساندر امپراتورروم را در اين روز نوشته اند.

1167: ميان فرانك ها به رياست آمارليك كه تحت 
پرچم صليبيون وارد خاورميانه شـــده بودند و نيروهاي 

مسلمان در «البابين» مصر جنگ در گرفت .
1229: درجريان ششـــمين لشكركشي صليبيون به 
خاورميانه، فردريك دوم رئيس آلمانى امپراتوري مقدس كه 
سلطنت او به تاييد پاپ رسيده بود خود را پادشاه اورشليم 

(بيت المقدس) نيز اعالم كرد.

امروز در تاريخ
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جدول سودوکو

زاینده رود در نوروز پر آب است
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته زاینده  رود از 29 اســفند ماه 
در شــهر اصفهان جاری می شــود. »حسن ساســانی«، معاون 
حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان در 
گفت وگــو با ایســنا، در خصوص آخریــن تصمیمات برای بازگشــایی زاینده رود 
در ایام نوروز، اظهار داشــت: قرار اســت رهاســازی و افزایش خروجی آب از سد 
زاینده رود به گونه ای باشــد که 29 اســفند ماه آب در شــهر اصفهان جاری باشد. 
وی افــزود: بنابــر برنامه ریزی های صورت گرفته پس از ایام نــوروز، زاینده رود تا 
20خــرداد جهــت تحویل نوبــت دوم حقابه  کشــاورزان غرب و شــرق اصفهان 
جــاری خواهــد بــود. معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهان در خصوص رسیدن آب به تاالب گاوخونی، گفت: تالش بر این است 

با جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب به تاالب گاوخونی نیز برسد.

از سرگیری مرحله دوم رهاسازی آب از سد مهاباد
بــا پیگیری هــای ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه، مرحلــه دوم رهاســازی از ســد 
مهابــاد بــا دبــی 20 متر مکعب بر ثانیه آغاز شــد. بــه گزارش ایرنا، ســد مهاباد 
دارای ۱9۷ میلیــون مترمکعــب ظرفیــت اســمی و ۱۷2 میلیــون مترمکعــب 
ظرفیت مفید اســت که عالوه بر تأمین آب شــرب شــهر، بیش از ۱2 هزار هکتار 
از اراضی کشــاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد. گفتنی است، 
مرحله دوم رهاســازی از ســد مهاباد از 2۷ بهمن امســال به میزان ۳0 میلیون 
مترمکعــب بــا دبــی 20 مترمکعــب در ثانیه آغاز شــده بود که چنــدی پیش با 
درخواست»جالل محمودزاده«، نماینده شهرستان مهاباد این رهاسازی از سد 

مذکور متوقف شده بود.

4 برج 15 طبقه در بومهن تخریب می شود
حکم تخریب قطعی 4 برج ۱5 طبقه که با تخلف ســاخته شــده، در شهر بومهن 
صادر شــد. »علیرضا آقاجری«، دادســتان شهرستان پردیس در گفت و گو با ایرنا، 
اظهار داشــت: در این پرونده چند نفر به دلیل جعل اســناد، کالهبرداری و انتقال 
مال به غیر دســتگیر شــده اند و تعدادی از متخلفان نیز متواری هستند که پرونده 
به دلیــل حضــور نیافتــن مالکان متواری، مفتوح اســت. »ســعید علی بخشــی«، 
شهردار بومهن نیز با اشاره به ساخت این برج ها طی ۱2 سال گذشته، تصریح کرد: 
تاکنون تعداد زیادی از افراد خود را به عنوان مالک این ساختمان ها معرفی کردند. 
در حال حاضر به هیچ یک از مالکان دسترســی نداریم و تخریب برج ها برعهده 
شــهرداری بومهن است و پس از پیدا شدن مالکان هزینه تخریب از آنها دریافت 
خواهد شــد. حکم تخریب قطعی شــده و در ابتدای ســال جدیــد تخریب برج ها 

اجرایی خواهد شد.

ابالغ اعتبار اشتغال روستایی به استان ها
از مجمــوع ۱80 هــزار میلیارد ریال اختصاص یافتــه از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری کشور طی امسال 
تاکنــون ۱40 هزار میلیارد ریال به اســتان ها ابالغ شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
»محمد امید«، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در 
بازدید از طرح های اشتغال روستایی در شهرستان دشتی استان بوشهر، در این 
باره افزود: ۷5 هزار میلیارد ریال نیز تا خرداد ماه 98 ابالغ خواهد شد. با جذب 
کامل این اعتبار ۳50 هزار فرصت شــغلی در روستاها و مناطق عشایری کشور 

ایجاد و نرخ بیکاری در روستاها ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
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اخبـــار

راهدارانی که تعطیل نیستند

طرح هــای  اجــرای  غالمــی/  آرمــان 
گردشــگری غیرکارشناســانه در آشوراده 
گلستان نگرانی های زیادی ایجاد کرده، 
به طــوری که یکی از این نــوع طرح ها به 
تازگــی از ســوی فعــاالن محیط زیســت 
مورد انتقاد قرار گرفته اســت. این طرح 
که ساخت جاده در دریای خزر به سمت 
آشوراده اســت، طی چند روز گذشته در 
فضای مجازی بــا واکنش های متفاوتی 

روبه رو شده است.

»محمدرضا کنعانی«، سرپرســت اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان 
بــاره  درایــن  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در 
اظهــار داشــت: اقداماتــی کــه هم اکنون 
در آشــوراده در دســت انجــام اســت، با 
هدف گردشگری و حفظ محیط زیست 

صورت می گیرد.
از  کار  ایــن  مجــوز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســازمان محیــط زیســت گرفتــه شــده 
وهیــچ کار غیرقانونــی تاکنــون در ایــن 

زمینــه انجــام نشــده، افــزود: هم اکنون 
این طرح با حضور کارشناســانی از سوی 
سازمان محیط زیست کشور و همچنین 
همکاران ما در این سازمان در مازندران 
نیز در دســت بررســی اســت تا طــرح، با 
کمترین آسیب به محیط زیست به اجرا 

درآید.
کنعانــی با اشــاره به اینکــه در این طرح 
از ســازه های ســبک بــه منظــور حفــظ 
محیط زیســت اســتفاده خواهیــم کرد؛ 

اظهار داشــت: در صورت اجرایی شدن، 
پیست پیاده روی و استفاده از قایق برای 
گردشــگران در دریاچه آشــوراده و لذت 
بردن از طبیعت آن ایجاد می شود. این 
طرح گردشــگری قرار است در مساحت 
22 هکتــار و بــا ظرفیت 500 نفــر روزانه 
و اقامــت 80 نفــر به اجــرا درآید. بخش 
عمــده ای از ایــن ســازه های ســبک نیــز 
بندرترکمــن  گردشــگری  درمجموعــه 

مستقر خواهد شد.

ایجاد منطقه گردشگری در آشوراده موجب تخریب محیط زیست نمی شود
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راهدار نمونه کشوری: شیرین ترین لحظه زندگی یک راهدار نجات جان مردم است

دســتگاه های خدماتی و امدادی و اجرایی بواسطه 
اینکه خیل عظیمی از ســفرهای نــوروزی از طریق 
راه ها صورت می گیرد، از 25 اســفند ماه طرح های 
تــا هموطنــان  را برنامه ریــزی می کننــد،  ویــژه ای 
در ســالمت و امنیــت کامــل از جاده هــا و نقــاط 

کوهستانی عبور کرده و به مقاصد خود برسند.
از بیــن این دســتگاه های خدماتی راهــداران از 
جمله قشرهای زحمتکشی هستند که معموالً ایام 
نوروز به دور از خانواده به کمک رســانی در جاده ها 
می پردازنــد. تــالش راهــداران، این ســربازان خط 
مقدم جاده ها که بی ادعا و خالصانه همواره برای 
تأمین ایمنی سفر و آسایش کاربران جاده ها، ایجاد 
نشــاط و امید به مســافران، حفاظــت و مراقبت از 
جاده ها و همچنین بازگشــایی راه ها با عشق و ایثار 
در ایام تعطیل و غیرتعطیل به صورت شــبانه روز 
تالش می کنند اغلب از دید مردم پنهان می ماند.

    نبودن در کنار خانواده در ایام عید نوروز
»غالمحسین بخت شاهی« از راهداران نمونه 
کشــوری امســال در گیالن اســت که معتقد است: 
»شــیرین ترین لحظــه زندگی یــک راهــدار نجات 

جان مردم است«.
از  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  شــاهی،  بخــت 
ســختی ها و شــیرینی های این شــغل پرمسئولیت 
می گوید؛ از اینکه در ایام عید نوروز در کنار خانواده 

نیســت و مشــغول خدمت رســانی به مســافران و 
هموطنان بوده تا ســفری ایمن و بــه دور از حادثه 

داشته باشند.
او می گویــد: معمــوالً شــرایط کاری راهــداران 
به گونه ای اســت کــه در ایام تعطیل یا اســتراحت 
هموطنــان هماننــد تعطیالت عید نوروز هرســال 
مشــغول  ســاعته   24 به صــورت  می بایــد  الزامــاً 
خدمت رســانی و انجام وظیفه باشــند، بخصوص 
در راه های پرتردد شریانی یا کوهستانی گردشگری 

و برفگیر.
   ارائه خدمات جاده ای

بخــت شــاهی، یکــی از خاطراتــی کــه موجــب 
شــد در کل ایام عیــد به ارائه خدمــات جاده ای به 
هموطنــان بپــردازد و بــه دور از خانــواده باشــد، را 
تعریف می کند و می افزاید: طی چند سال گذشته 
در جاده اســالم - خلخال که از حوزه اســتحفاظی 
شهرســتان تالش در گیالن اســت، در روز اول عید 
و همزمــان با بــارش بــرف واژگونــی تریلی حامل 
مواد شــیمیایی رخ داد که به جهت سرویس دهی 
مناســب به مســافران و هموطنــان عبــوری از این 
راه و همچنیــن امداد رســانی بــه کامیــون ســانحه 
دیده منجر به این شــد در کل ایام عید نوروز برای 
هدایت ترافیک شدید نوروزی ناشی از این حادثه 
در ســطح جــاده، اقدام به پاکســازی ســطح جاده 
از مــواد شــیمیایی )چســب و رزیــن(، احــداث راه 
انحرافی و تهیــه جرثقیل 50 تنی برای جابه جایی 
تریلــی ســانحه دیده کنیم کــه مجموع ایــن کارها 

موجب شد، این ایام درخدمت خانواده نباشیم و 
مشغول خدمت رسانی به مسافران عزیز باشیم.

نقــاط  پرخطرتریــن  نمونــه  راهــدار  ایــن 
و  اســتحفاظی خــود  راه هــای حــوزه  جــاده ای در 
توصیه های نوروزی به مســافران را گوشزد می کند 
نقــاط جــاده ای حــوزه  و می گویــد: پرخطرتریــن 
پرتــردد،  جــاده  تالــش  شهرســتان  اســتحفاظی 
گردشــگری، کوهســتانی و برفگیر اسالم - خلخال 
اســت کــه ارتبــاط بیــن دو اســتان گیــالن و اردبیل 
برقــرار  را  خلخــال(  و  تالــش  )شهرســتان های 
می کنــد، بــه طــوری کــه سراســر جــاده با داشــتن 
چشــم اندازهای منحصر به فــرد طبیعی در طول 
4 فصــل ســال دارای نقــاط پرتگاهــی متعــددی 
اســت کــه بــا وجــود ایمن ســازی آن نقاط توســط 
راهداران ولــی بازهم انتظار مضاعف از رانندگان، 
مســافران و هموطنــان عزیــز داریم کــه در هنگام 
تــردد از این جــاده بویژه در ایام برفــی و مه غلیظ 
ابتدا با ســرعت مطمئنه حرکت کننــد؛ دوم اینکه 
بــه نــکات ایمنــی اعالمــی از ســوی ســازمان های 
امــدادی از جمله ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جــاده ای دقت داشــته باشــند و ســوم، بــا توجه به 
برفگیر بودن راه در این ایام به وســایل و تجهیزات 
کامــل زمســتانه از قبیــل زنجیــر چــرخ، چراغ های 
 مه شــکن قوی، ســوخت کافی و وســایل گرمایشی 

مجهز باشند.
    نجات جان همنوع گرفتار در جاده ها

بخت شــاهی، بــه بهترین خاطره خــود در ایام 

نوروز اشــاره و خاطرنشــان می کند: بهترین خاطره 
بــرای هــر راهــدار نجات جــان همنــوع گرفتــار در 
جاده هاست، به طوری که یکی از بهترین خاطرات 
بنــده باالخص در ایام نوروز نجات جان هموطنان 
گرفتــار در کوالک و بهمن در راه های کوهســتانی و 
برفگیری همانند اســالم - خلخال اســت که همه 
ســاله تکرار می شود. یکی از ماندگارترین خاطرات 
فرامــوش نشــدنی کــه در دوره خدمتــی اینجانــب 
اتفــاق افتــاد، امدادرســانی بــه راننــده خانــم یکی 
از آژانس هــای مســافرتی اهــل شهرســتان بومهن 
اســتان تهران بــود که به طور کامــل در کوالک برف 

مدفون شده بود.

   و اما سخن پایانی
راهداران در بیشــتر اوقات سال نظیر ایام نوروز 
بــه دور از محیــط خانواده هــای خــود بــرای اینکه 
هموطنانمــان ســفرهای ایمنــی داشــته باشــند از 
دل و جــان تالش می کنند تا ســفر خــوب و خوش 
بزننــد  رقــم  بــرای مســافران  بــدون حادثــه ای  و 
و تنهــا خواســته مــا از مســافران ایــن اســت کــه با 
رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی، خســتگی کار 
شبانه روزی را از تن ما راهداران بدر کنند. حفاظت 
و حراست از راه، عشق می خواهد یعنی اگر راهدار 
به کارش عشق نورزد هیچگاه نخواهد توانست در 

این حوزه فعال باشد.

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
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میرزایی«- سلک
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   افقي:
۱ - نوعی هواپیمای مســـافربری - کارگردان فیلم جدید »قرارمون 

پارک شهر«
2 - سال آذری- راه نزدیکتر - تفسیر کننده

۳ - بخشی از زورخانه - کاغذ نوشته شده - تهیدست، بیچاره
4 - پیاپی وارد شدن - از خواهران »برونته«- بهم سودن

5 - تله - بی بیم شدن – نصیب و بهره
6 - زبانه آتش - زره - واژه ای برای بیان درد یا شگفتی
۷ - ذره بنیادین - مرغ بوتیمار - مرکز استان »مرکزی«

8 - گوهر یکتا - زمین و خانه - گرفتاری
9 - بلند قامت - نوعی ماده سفید کننده – ضد »آشتی«

۱0 - هراس - از ترشحات کبد - یگانه، یکتا
۱۱ - کمربند طبی- زیرا - خداحافظی

۱2 - شهری زیبا در استان »مرکزی«- طایفه خرم آبادی - همسر سلیمان نبی 
۱۳ - بزرگواران - میوه سبز - به هیچ وجه چاق نیست!

 ۱4 - فرمانـــده ســـپاه داوود)ع( - گونه ای دیگر نشـــان دادن – شـــهر »امـــام زاده اظهر« 
در استان همدان

۱5 - در تابستان خستگی در کن است - تیم فعلی »سعید عزت اللهی« در انگلیس

 عمودي:
۱ - باالتریـــن نمره – نظریه ای 

در فلسفه
2 - عامـــل بیمـــاری »ایدز«- 

پارچه ای نخی - اهل مزاح 
 – دیمـــاه  اول  شـــب   -  ۳
خواست ها، گرایش ها - نردباز 

ماهر
زن  صدراعظـــم  اولیـــن   -  4
آلمان - چشـــیدن - مساوی، 

همسنگ
پـــای آب! - عارضـــه  5 - رد 

جغرافیایی - ارز فروش
6 - منـــگ - خـــواب عـــرب - 
کلمـــه   - اتحـــاد  و  همراهـــی 

شگفتی
۷ - شنای کرال سینه - فیلمی 
»داریـــوش  کارگردانـــی  بـــه 
غذبانـــی«- نگینـــی در کویـــر 

شرق 
8 - شگردها - نام زنانه فرنگی 

- نرمی
9 - کناره چیزی - نیمتنه گرم 

- کمی و نقصان در وزن
۱0 - ســـخن بیهوده – میوه ای 
شـــبیه شـــاه توت- بزرگ ترین 
غده بدن - شهری در »آلمان«

۱۱ - امـــر به مانـــدن - کارخانه 
آردسازی - ماه سرد

۱2 – موزه ای در »اســـتانبول«- 
عنصـــر مقـــدس - اهمـــال و 

تأخیر 
۱۳ - نوبـــت نمایـــش فیلم - 

پیشرفت - قرائت کننده قرآن
۱4 - مدلـــی برای یقـــه لباس 
فیلـــم »علیرضـــا   – بـــرات   -

داودنژاد«
۱5 - این مســـلک بـــه صورت 
بـــا  تضـــاد  در  عمـــده ای 
مســـلک های رادیکال تعریف 

می شود- ابزار تزریق
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دورهساکراشباسم1

هناورلیمازگره2

نیمنایحایتسرد3
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ماشندودزیکتم7
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 پريسا عظیمی
خبرنگار

زاینده رود در نوروز پر آب است
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته زاینده  رود از 29 اســفند ماه 
در شــهر اصفهان جاری می شــود. »حسن ساســانی«، معاون 
حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان در 
گفت وگــو با ایســنا، در خصوص آخریــن تصمیمات برای بازگشــایی زاینده رود 
در ایام نوروز، اظهار داشــت: قرار اســت رهاســازی و افزایش خروجی آب از سد 
زاینده رود به گونه ای باشــد که 29 اســفند ماه آب در شــهر اصفهان جاری باشد. 
وی افــزود: بنابــر برنامه ریزی های صورت گرفته پس از ایام نــوروز، زاینده رود تا 
20خــرداد جهــت تحویل نوبــت دوم حقابه  کشــاورزان غرب و شــرق اصفهان 
جــاری خواهــد بــود. معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهان در خصوص رسیدن آب به تاالب گاوخونی، گفت: تالش بر این است 

با جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب به تاالب گاوخونی نیز برسد.

از سرگیری مرحله دوم رهاسازی آب از سد مهاباد
بــا پیگیری هــای ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه، مرحلــه دوم رهاســازی از ســد 
مهابــاد بــا دبــی 20 متر مکعب بر ثانیه آغاز شــد. بــه گزارش ایرنا، ســد مهاباد 
دارای ۱9۷ میلیــون مترمکعــب ظرفیــت اســمی و ۱۷2 میلیــون مترمکعــب 
ظرفیت مفید اســت که عالوه بر تأمین آب شــرب شــهر، بیش از ۱2 هزار هکتار 
از اراضی کشــاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد. گفتنی است، 
مرحله دوم رهاســازی از ســد مهاباد از 2۷ بهمن امســال به میزان ۳0 میلیون 
مترمکعــب بــا دبــی 20 مترمکعــب در ثانیه آغاز شــده بود که چنــدی پیش با 
درخواست»جالل محمودزاده«، نماینده شهرستان مهاباد این رهاسازی از سد 

مذکور متوقف شده بود.

4 برج 15 طبقه در بومهن تخریب می شود
حکم تخریب قطعی 4 برج ۱5 طبقه که با تخلف ســاخته شــده، در شهر بومهن 
صادر شــد. »علیرضا آقاجری«، دادســتان شهرستان پردیس در گفت و گو با ایرنا، 
اظهار داشــت: در این پرونده چند نفر به دلیل جعل اســناد، کالهبرداری و انتقال 
مال به غیر دســتگیر شــده اند و تعدادی از متخلفان نیز متواری هستند که پرونده 
به دلیــل حضــور نیافتــن مالکان متواری، مفتوح اســت. »ســعید علی بخشــی«، 
شهردار بومهن نیز با اشاره به ساخت این برج ها طی ۱2 سال گذشته، تصریح کرد: 
تاکنون تعداد زیادی از افراد خود را به عنوان مالک این ساختمان ها معرفی کردند. 
در حال حاضر به هیچ یک از مالکان دسترســی نداریم و تخریب برج ها برعهده 
شــهرداری بومهن است و پس از پیدا شدن مالکان هزینه تخریب از آنها دریافت 
خواهد شــد. حکم تخریب قطعی شــده و در ابتدای ســال جدیــد تخریب برج ها 

اجرایی خواهد شد.

ابالغ اعتبار اشتغال روستایی به استان ها
از مجمــوع ۱80 هــزار میلیارد ریال اختصاص یافتــه از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری کشور طی امسال 
تاکنــون ۱40 هزار میلیارد ریال به اســتان ها ابالغ شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
»محمد امید«، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در 
بازدید از طرح های اشتغال روستایی در شهرستان دشتی استان بوشهر، در این 
باره افزود: ۷5 هزار میلیارد ریال نیز تا خرداد ماه 98 ابالغ خواهد شد. با جذب 
کامل این اعتبار ۳50 هزار فرصت شــغلی در روستاها و مناطق عشایری کشور 

ایجاد و نرخ بیکاری در روستاها ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
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اخبـــار

راهدارانی که تعطیل نیستند

طرح هــای  اجــرای  غالمــی/  آرمــان 
گردشــگری غیرکارشناســانه در آشوراده 
گلستان نگرانی های زیادی ایجاد کرده، 
به طــوری که یکی از این نــوع طرح ها به 
تازگــی از ســوی فعــاالن محیط زیســت 
مورد انتقاد قرار گرفته اســت. این طرح 
که ساخت جاده در دریای خزر به سمت 
آشوراده اســت، طی چند روز گذشته در 
فضای مجازی بــا واکنش های متفاوتی 

روبه رو شده است.

»محمدرضا کنعانی«، سرپرســت اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان 
بــاره  درایــن  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در 
اظهــار داشــت: اقداماتــی کــه هم اکنون 
در آشــوراده در دســت انجــام اســت، با 
هدف گردشگری و حفظ محیط زیست 

صورت می گیرد.
از  کار  ایــن  مجــوز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســازمان محیــط زیســت گرفتــه شــده 
وهیــچ کار غیرقانونــی تاکنــون در ایــن 

زمینــه انجــام نشــده، افــزود: هم اکنون 
این طرح با حضور کارشناســانی از سوی 
سازمان محیط زیست کشور و همچنین 
همکاران ما در این سازمان در مازندران 
نیز در دســت بررســی اســت تا طــرح، با 
کمترین آسیب به محیط زیست به اجرا 

درآید.
کنعانــی با اشــاره به اینکــه در این طرح 
از ســازه های ســبک بــه منظــور حفــظ 
محیط زیســت اســتفاده خواهیــم کرد؛ 

اظهار داشــت: در صورت اجرایی شدن، 
پیست پیاده روی و استفاده از قایق برای 
گردشــگران در دریاچه آشــوراده و لذت 
بردن از طبیعت آن ایجاد می شود. این 
طرح گردشــگری قرار است در مساحت 
22 هکتــار و بــا ظرفیت 500 نفــر روزانه 
و اقامــت 80 نفــر به اجــرا درآید. بخش 
عمــده ای از ایــن ســازه های ســبک نیــز 
بندرترکمــن  گردشــگری  درمجموعــه 

مستقر خواهد شد.

ایجاد منطقه گردشگری در آشوراده موجب تخریب محیط زیست نمی شود
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راهدار نمونه کشوری: شیرین ترین لحظه زندگی یک راهدار نجات جان مردم است

دســتگاه های خدماتی و امدادی و اجرایی بواسطه 
اینکه خیل عظیمی از ســفرهای نــوروزی از طریق 
راه ها صورت می گیرد، از 25 اســفند ماه طرح های 
تــا هموطنــان  را برنامه ریــزی می کننــد،  ویــژه ای 
در ســالمت و امنیــت کامــل از جاده هــا و نقــاط 

کوهستانی عبور کرده و به مقاصد خود برسند.
از بیــن این دســتگاه های خدماتی راهــداران از 
جمله قشرهای زحمتکشی هستند که معموالً ایام 
نوروز به دور از خانواده به کمک رســانی در جاده ها 
می پردازنــد. تــالش راهــداران، این ســربازان خط 
مقدم جاده ها که بی ادعا و خالصانه همواره برای 
تأمین ایمنی سفر و آسایش کاربران جاده ها، ایجاد 
نشــاط و امید به مســافران، حفاظــت و مراقبت از 
جاده ها و همچنین بازگشــایی راه ها با عشق و ایثار 
در ایام تعطیل و غیرتعطیل به صورت شــبانه روز 
تالش می کنند اغلب از دید مردم پنهان می ماند.

    نبودن در کنار خانواده در ایام عید نوروز
»غالمحسین بخت شاهی« از راهداران نمونه 
کشــوری امســال در گیالن اســت که معتقد است: 
»شــیرین ترین لحظــه زندگی یــک راهــدار نجات 

جان مردم است«.
از  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  شــاهی،  بخــت 
ســختی ها و شــیرینی های این شــغل پرمسئولیت 
می گوید؛ از اینکه در ایام عید نوروز در کنار خانواده 

نیســت و مشــغول خدمت رســانی به مســافران و 
هموطنان بوده تا ســفری ایمن و بــه دور از حادثه 

داشته باشند.
او می گویــد: معمــوالً شــرایط کاری راهــداران 
به گونه ای اســت کــه در ایام تعطیل یا اســتراحت 
هموطنــان هماننــد تعطیالت عید نوروز هرســال 
مشــغول  ســاعته   24 به صــورت  می بایــد  الزامــاً 
خدمت رســانی و انجام وظیفه باشــند، بخصوص 
در راه های پرتردد شریانی یا کوهستانی گردشگری 

و برفگیر.
   ارائه خدمات جاده ای

بخــت شــاهی، یکــی از خاطراتــی کــه موجــب 
شــد در کل ایام عیــد به ارائه خدمــات جاده ای به 
هموطنــان بپــردازد و بــه دور از خانــواده باشــد، را 
تعریف می کند و می افزاید: طی چند سال گذشته 
در جاده اســالم - خلخال که از حوزه اســتحفاظی 
شهرســتان تالش در گیالن اســت، در روز اول عید 
و همزمــان با بــارش بــرف واژگونــی تریلی حامل 
مواد شــیمیایی رخ داد که به جهت سرویس دهی 
مناســب به مســافران و هموطنــان عبــوری از این 
راه و همچنیــن امداد رســانی بــه کامیــون ســانحه 
دیده منجر به این شــد در کل ایام عید نوروز برای 
هدایت ترافیک شدید نوروزی ناشی از این حادثه 
در ســطح جــاده، اقدام به پاکســازی ســطح جاده 
از مــواد شــیمیایی )چســب و رزیــن(، احــداث راه 
انحرافی و تهیــه جرثقیل 50 تنی برای جابه جایی 
تریلــی ســانحه دیده کنیم کــه مجموع ایــن کارها 

موجب شد، این ایام درخدمت خانواده نباشیم و 
مشغول خدمت رسانی به مسافران عزیز باشیم.

نقــاط  پرخطرتریــن  نمونــه  راهــدار  ایــن 
و  اســتحفاظی خــود  راه هــای حــوزه  جــاده ای در 
توصیه های نوروزی به مســافران را گوشزد می کند 
نقــاط جــاده ای حــوزه  و می گویــد: پرخطرتریــن 
پرتــردد،  جــاده  تالــش  شهرســتان  اســتحفاظی 
گردشــگری، کوهســتانی و برفگیر اسالم - خلخال 
اســت کــه ارتبــاط بیــن دو اســتان گیــالن و اردبیل 
برقــرار  را  خلخــال(  و  تالــش  )شهرســتان های 
می کنــد، بــه طــوری کــه سراســر جــاده با داشــتن 
چشــم اندازهای منحصر به فــرد طبیعی در طول 
4 فصــل ســال دارای نقــاط پرتگاهــی متعــددی 
اســت کــه بــا وجــود ایمن ســازی آن نقاط توســط 
راهداران ولــی بازهم انتظار مضاعف از رانندگان، 
مســافران و هموطنــان عزیــز داریم کــه در هنگام 
تــردد از این جــاده بویژه در ایام برفــی و مه غلیظ 
ابتدا با ســرعت مطمئنه حرکت کننــد؛ دوم اینکه 
بــه نــکات ایمنــی اعالمــی از ســوی ســازمان های 
امــدادی از جمله ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جــاده ای دقت داشــته باشــند و ســوم، بــا توجه به 
برفگیر بودن راه در این ایام به وســایل و تجهیزات 
کامــل زمســتانه از قبیــل زنجیــر چــرخ، چراغ های 
 مه شــکن قوی، ســوخت کافی و وســایل گرمایشی 

مجهز باشند.
    نجات جان همنوع گرفتار در جاده ها

بخت شــاهی، بــه بهترین خاطره خــود در ایام 

نوروز اشــاره و خاطرنشــان می کند: بهترین خاطره 
بــرای هــر راهــدار نجات جــان همنــوع گرفتــار در 
جاده هاست، به طوری که یکی از بهترین خاطرات 
بنــده باالخص در ایام نوروز نجات جان هموطنان 
گرفتــار در کوالک و بهمن در راه های کوهســتانی و 
برفگیری همانند اســالم - خلخال اســت که همه 
ســاله تکرار می شود. یکی از ماندگارترین خاطرات 
فرامــوش نشــدنی کــه در دوره خدمتــی اینجانــب 
اتفــاق افتــاد، امدادرســانی بــه راننــده خانــم یکی 
از آژانس هــای مســافرتی اهــل شهرســتان بومهن 
اســتان تهران بــود که به طور کامــل در کوالک برف 

مدفون شده بود.

   و اما سخن پایانی
راهداران در بیشــتر اوقات سال نظیر ایام نوروز 
بــه دور از محیــط خانواده هــای خــود بــرای اینکه 
هموطنانمــان ســفرهای ایمنــی داشــته باشــند از 
دل و جــان تالش می کنند تا ســفر خــوب و خوش 
بزننــد  رقــم  بــرای مســافران  بــدون حادثــه ای  و 
و تنهــا خواســته مــا از مســافران ایــن اســت کــه با 
رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی، خســتگی کار 
شبانه روزی را از تن ما راهداران بدر کنند. حفاظت 
و حراست از راه، عشق می خواهد یعنی اگر راهدار 
به کارش عشق نورزد هیچگاه نخواهد توانست در 

این حوزه فعال باشد.

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:
اشـــتراوس«  »یوهـــان  از  اثـــری   - تیترهـــا  و  هـــا  ســـرفصل   -  ۱ 

موسیقیدان اتریشی
2 - کشتی تفریحی - خیالی، ایده آل - صفحه آهنی گرد

۳ - عنوانی برای شـــخص یا چیزی که مشـــخصاتش معلوم نیست - آلیاژی از مس و 
نیکل – پوست دباغی شده

4 - قراردادها - اشاره بعید - وطن
5 - اتاق قطار - پرنده خوش آواز - ماه سریانی

 6 - مجـــوز ورود بـــه تماشـــاخانه - یـــک چهـــارم چیزی - یکـــی از مارک هـــای خودرو 
مربوط به »کرایسلر«

۷ - ماده بیهوشی - قهرمان جام جهانی اخیر - سوداگر
8 - سرشت - نام قدیم »شهرری«- سرویس کردن خودرو

9 - شکارچی - ماشین چاپ - اول
۱0 - میان - انتقال دهنده - پاستای حلقه ای کوچک

۱۱ - طمع - گروهی از ورق های سیلیکات کانی - فریاد
۱2 - زندگانی - حرف نفی – نقاش »فرانسوی«

۱۳ - انبوهی - بیسکوئیت سبک - غوغا
۱4 - ایالتی در »امریکا«- مهم ترین 
اندیشمند کالسیک مدرن - مساوی 

در شطرنج 
۱5 - ترکیـــب ماکروســـکوپی دو یـــا 
چند ماده مجزا که ســـطح مشترک 
مشـــخصی بیـــن آنها وجود داشـــته 
باشد - آبشار دیدنی استان »اردبیل«

 عمودي:
۱ - خـــوش گـــذران - نـــرخ انتقـــال 
محموله های فله خشـــک به وسیله 

کشتی های باربری را نشان می دهد
2 - کینـــه، دشـــمنی - جـــدا کردن - 

شایسته
۳ - تکیـــه کـــردن - برشـــته شـــده - 

بخشنده طایی
4 – شهر »کره جنوبی«- رفوزه شده- 

آرایش صورت
5 - برابـــر - قـــوم و قبیلـــه - غـــالف 

خنجر
6 - خواب عـــرب - روپوش کفش - 

نوعی هواگرد - مگر
۷ – پول »چین«- پیشرفت کردن - 

کلمه ای دال بر افسوس 
نـــام  بـــا  هالیـــوود  کارگـــردان   -  8
 - »قاشـــق«  همـــراه   - »اســـتنلی« 

نرم شدن
9 - عشـــیره - دریچه ای در کاربراتور 

– بی خبر
۱0 - ســـاز پـــر ســـوز - هـــر قطعـــه از 

شطرنج - معشوق - کله و سر
۱۱ - ســـتون دروازه - نت اول در یک 

گام - آواز گروهی
۱2 - شعر بدون اندیشه قبلی - بعد 

از من! - نان کاغذی
۱۳ - مصون - کناری - کشتی گیر آماده

۱4 - چه بسیار - پدید آوردن – رودی 
در »ممسنی«

۱5 - فیلمـــی از »قـــدرت اهلل صلح 
میرزایی«- سلک
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   افقي:
۱ - نوعی هواپیمای مســـافربری - کارگردان فیلم جدید »قرارمون 

پارک شهر«
2 - سال آذری- راه نزدیکتر - تفسیر کننده

۳ - بخشی از زورخانه - کاغذ نوشته شده - تهیدست، بیچاره
4 - پیاپی وارد شدن - از خواهران »برونته«- بهم سودن

5 - تله - بی بیم شدن – نصیب و بهره
6 - زبانه آتش - زره - واژه ای برای بیان درد یا شگفتی
۷ - ذره بنیادین - مرغ بوتیمار - مرکز استان »مرکزی«

8 - گوهر یکتا - زمین و خانه - گرفتاری
9 - بلند قامت - نوعی ماده سفید کننده – ضد »آشتی«

۱0 - هراس - از ترشحات کبد - یگانه، یکتا
۱۱ - کمربند طبی- زیرا - خداحافظی

۱2 - شهری زیبا در استان »مرکزی«- طایفه خرم آبادی - همسر سلیمان نبی 
۱۳ - بزرگواران - میوه سبز - به هیچ وجه چاق نیست!

 ۱4 - فرمانـــده ســـپاه داوود)ع( - گونه ای دیگر نشـــان دادن – شـــهر »امـــام زاده اظهر« 
در استان همدان

۱5 - در تابستان خستگی در کن است - تیم فعلی »سعید عزت اللهی« در انگلیس

 عمودي:
۱ - باالتریـــن نمره – نظریه ای 

در فلسفه
2 - عامـــل بیمـــاری »ایدز«- 

پارچه ای نخی - اهل مزاح 
 – دیمـــاه  اول  شـــب   -  ۳
خواست ها، گرایش ها - نردباز 

ماهر
زن  صدراعظـــم  اولیـــن   -  4
آلمان - چشـــیدن - مساوی، 

همسنگ
پـــای آب! - عارضـــه  5 - رد 

جغرافیایی - ارز فروش
6 - منـــگ - خـــواب عـــرب - 
کلمـــه   - اتحـــاد  و  همراهـــی 

شگفتی
۷ - شنای کرال سینه - فیلمی 
»داریـــوش  کارگردانـــی  بـــه 
غذبانـــی«- نگینـــی در کویـــر 

شرق 
8 - شگردها - نام زنانه فرنگی 

- نرمی
9 - کناره چیزی - نیمتنه گرم 

- کمی و نقصان در وزن
۱0 - ســـخن بیهوده – میوه ای 
شـــبیه شـــاه توت- بزرگ ترین 
غده بدن - شهری در »آلمان«

۱۱ - امـــر به مانـــدن - کارخانه 
آردسازی - ماه سرد

۱2 – موزه ای در »اســـتانبول«- 
عنصـــر مقـــدس - اهمـــال و 

تأخیر 
۱۳ - نوبـــت نمایـــش فیلم - 

پیشرفت - قرائت کننده قرآن
۱4 - مدلـــی برای یقـــه لباس 
فیلـــم »علیرضـــا   – بـــرات   -

داودنژاد«
۱5 - این مســـلک بـــه صورت 
بـــا  تضـــاد  در  عمـــده ای 
مســـلک های رادیکال تعریف 

می شود- ابزار تزریق
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3071و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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دورهساکراشباسم1

هناورلیمازگره2

نیمنایحایتسرد3

هزبمرهاپکلیی4

دحتمنوتابزک5

افهشیترونامر6

ماشندودزیکتم7

یناوجنیریشهدنرپ8

نیرزیکدورتاو9
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ایورهروغهمادا14

نهمسیتارکویزیف15

 پريسا عظیمی
خبرنگار

زاینده رود در نوروز پر آب است
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته زاینده  رود از 29 اســفند ماه 
در شــهر اصفهان جاری می شــود. »حسن ساســانی«، معاون 
حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان در 
گفت وگــو با ایســنا، در خصوص آخریــن تصمیمات برای بازگشــایی زاینده رود 
در ایام نوروز، اظهار داشــت: قرار اســت رهاســازی و افزایش خروجی آب از سد 
زاینده رود به گونه ای باشــد که 29 اســفند ماه آب در شــهر اصفهان جاری باشد. 
وی افــزود: بنابــر برنامه ریزی های صورت گرفته پس از ایام نــوروز، زاینده رود تا 
20خــرداد جهــت تحویل نوبــت دوم حقابه  کشــاورزان غرب و شــرق اصفهان 
جــاری خواهــد بــود. معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهان در خصوص رسیدن آب به تاالب گاوخونی، گفت: تالش بر این است 

با جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب به تاالب گاوخونی نیز برسد.

از سرگیری مرحله دوم رهاسازی آب از سد مهاباد
بــا پیگیری هــای ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه، مرحلــه دوم رهاســازی از ســد 
مهابــاد بــا دبــی 20 متر مکعب بر ثانیه آغاز شــد. بــه گزارش ایرنا، ســد مهاباد 
دارای ۱9۷ میلیــون مترمکعــب ظرفیــت اســمی و ۱۷2 میلیــون مترمکعــب 
ظرفیت مفید اســت که عالوه بر تأمین آب شــرب شــهر، بیش از ۱2 هزار هکتار 
از اراضی کشــاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد. گفتنی است، 
مرحله دوم رهاســازی از ســد مهاباد از 2۷ بهمن امســال به میزان ۳0 میلیون 
مترمکعــب بــا دبــی 20 مترمکعــب در ثانیه آغاز شــده بود که چنــدی پیش با 
درخواست»جالل محمودزاده«، نماینده شهرستان مهاباد این رهاسازی از سد 

مذکور متوقف شده بود.

4 برج 15 طبقه در بومهن تخریب می شود
حکم تخریب قطعی 4 برج ۱5 طبقه که با تخلف ســاخته شــده، در شهر بومهن 
صادر شــد. »علیرضا آقاجری«، دادســتان شهرستان پردیس در گفت و گو با ایرنا، 
اظهار داشــت: در این پرونده چند نفر به دلیل جعل اســناد، کالهبرداری و انتقال 
مال به غیر دســتگیر شــده اند و تعدادی از متخلفان نیز متواری هستند که پرونده 
به دلیــل حضــور نیافتــن مالکان متواری، مفتوح اســت. »ســعید علی بخشــی«، 
شهردار بومهن نیز با اشاره به ساخت این برج ها طی ۱2 سال گذشته، تصریح کرد: 
تاکنون تعداد زیادی از افراد خود را به عنوان مالک این ساختمان ها معرفی کردند. 
در حال حاضر به هیچ یک از مالکان دسترســی نداریم و تخریب برج ها برعهده 
شــهرداری بومهن است و پس از پیدا شدن مالکان هزینه تخریب از آنها دریافت 
خواهد شــد. حکم تخریب قطعی شــده و در ابتدای ســال جدیــد تخریب برج ها 

اجرایی خواهد شد.

ابالغ اعتبار اشتغال روستایی به استان ها
از مجمــوع ۱80 هــزار میلیارد ریال اختصاص یافتــه از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری کشور طی امسال 
تاکنــون ۱40 هزار میلیارد ریال به اســتان ها ابالغ شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
»محمد امید«، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در 
بازدید از طرح های اشتغال روستایی در شهرستان دشتی استان بوشهر، در این 
باره افزود: ۷5 هزار میلیارد ریال نیز تا خرداد ماه 98 ابالغ خواهد شد. با جذب 
کامل این اعتبار ۳50 هزار فرصت شــغلی در روستاها و مناطق عشایری کشور 

ایجاد و نرخ بیکاری در روستاها ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
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اخبـــار

راهدارانی که تعطیل نیستند

طرح هــای  اجــرای  غالمــی/  آرمــان 
گردشــگری غیرکارشناســانه در آشوراده 
گلستان نگرانی های زیادی ایجاد کرده، 
به طــوری که یکی از این نــوع طرح ها به 
تازگــی از ســوی فعــاالن محیط زیســت 
مورد انتقاد قرار گرفته اســت. این طرح 
که ساخت جاده در دریای خزر به سمت 
آشوراده اســت، طی چند روز گذشته در 
فضای مجازی بــا واکنش های متفاوتی 

روبه رو شده است.

»محمدرضا کنعانی«، سرپرســت اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان 
بــاره  درایــن  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در 
اظهــار داشــت: اقداماتــی کــه هم اکنون 
در آشــوراده در دســت انجــام اســت، با 
هدف گردشگری و حفظ محیط زیست 

صورت می گیرد.
از  کار  ایــن  مجــوز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســازمان محیــط زیســت گرفتــه شــده 
وهیــچ کار غیرقانونــی تاکنــون در ایــن 

زمینــه انجــام نشــده، افــزود: هم اکنون 
این طرح با حضور کارشناســانی از سوی 
سازمان محیط زیست کشور و همچنین 
همکاران ما در این سازمان در مازندران 
نیز در دســت بررســی اســت تا طــرح، با 
کمترین آسیب به محیط زیست به اجرا 

درآید.
کنعانــی با اشــاره به اینکــه در این طرح 
از ســازه های ســبک بــه منظــور حفــظ 
محیط زیســت اســتفاده خواهیــم کرد؛ 

اظهار داشــت: در صورت اجرایی شدن، 
پیست پیاده روی و استفاده از قایق برای 
گردشــگران در دریاچه آشــوراده و لذت 
بردن از طبیعت آن ایجاد می شود. این 
طرح گردشــگری قرار است در مساحت 
22 هکتــار و بــا ظرفیت 500 نفــر روزانه 
و اقامــت 80 نفــر به اجــرا درآید. بخش 
عمــده ای از ایــن ســازه های ســبک نیــز 
بندرترکمــن  گردشــگری  درمجموعــه 

مستقر خواهد شد.

ایجاد منطقه گردشگری در آشوراده موجب تخریب محیط زیست نمی شود
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راهدار نمونه کشوری: شیرین ترین لحظه زندگی یک راهدار نجات جان مردم است

دســتگاه های خدماتی و امدادی و اجرایی بواسطه 
اینکه خیل عظیمی از ســفرهای نــوروزی از طریق 
راه ها صورت می گیرد، از 25 اســفند ماه طرح های 
تــا هموطنــان  را برنامه ریــزی می کننــد،  ویــژه ای 
در ســالمت و امنیــت کامــل از جاده هــا و نقــاط 

کوهستانی عبور کرده و به مقاصد خود برسند.
از بیــن این دســتگاه های خدماتی راهــداران از 
جمله قشرهای زحمتکشی هستند که معموالً ایام 
نوروز به دور از خانواده به کمک رســانی در جاده ها 
می پردازنــد. تــالش راهــداران، این ســربازان خط 
مقدم جاده ها که بی ادعا و خالصانه همواره برای 
تأمین ایمنی سفر و آسایش کاربران جاده ها، ایجاد 
نشــاط و امید به مســافران، حفاظــت و مراقبت از 
جاده ها و همچنین بازگشــایی راه ها با عشق و ایثار 
در ایام تعطیل و غیرتعطیل به صورت شــبانه روز 
تالش می کنند اغلب از دید مردم پنهان می ماند.

    نبودن در کنار خانواده در ایام عید نوروز
»غالمحسین بخت شاهی« از راهداران نمونه 
کشــوری امســال در گیالن اســت که معتقد است: 
»شــیرین ترین لحظــه زندگی یــک راهــدار نجات 

جان مردم است«.
از  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  شــاهی،  بخــت 
ســختی ها و شــیرینی های این شــغل پرمسئولیت 
می گوید؛ از اینکه در ایام عید نوروز در کنار خانواده 

نیســت و مشــغول خدمت رســانی به مســافران و 
هموطنان بوده تا ســفری ایمن و بــه دور از حادثه 

داشته باشند.
او می گویــد: معمــوالً شــرایط کاری راهــداران 
به گونه ای اســت کــه در ایام تعطیل یا اســتراحت 
هموطنــان هماننــد تعطیالت عید نوروز هرســال 
مشــغول  ســاعته   24 به صــورت  می بایــد  الزامــاً 
خدمت رســانی و انجام وظیفه باشــند، بخصوص 
در راه های پرتردد شریانی یا کوهستانی گردشگری 

و برفگیر.
   ارائه خدمات جاده ای

بخــت شــاهی، یکــی از خاطراتــی کــه موجــب 
شــد در کل ایام عیــد به ارائه خدمــات جاده ای به 
هموطنــان بپــردازد و بــه دور از خانــواده باشــد، را 
تعریف می کند و می افزاید: طی چند سال گذشته 
در جاده اســالم - خلخال که از حوزه اســتحفاظی 
شهرســتان تالش در گیالن اســت، در روز اول عید 
و همزمــان با بــارش بــرف واژگونــی تریلی حامل 
مواد شــیمیایی رخ داد که به جهت سرویس دهی 
مناســب به مســافران و هموطنــان عبــوری از این 
راه و همچنیــن امداد رســانی بــه کامیــون ســانحه 
دیده منجر به این شــد در کل ایام عید نوروز برای 
هدایت ترافیک شدید نوروزی ناشی از این حادثه 
در ســطح جــاده، اقدام به پاکســازی ســطح جاده 
از مــواد شــیمیایی )چســب و رزیــن(، احــداث راه 
انحرافی و تهیــه جرثقیل 50 تنی برای جابه جایی 
تریلــی ســانحه دیده کنیم کــه مجموع ایــن کارها 

موجب شد، این ایام درخدمت خانواده نباشیم و 
مشغول خدمت رسانی به مسافران عزیز باشیم.

نقــاط  پرخطرتریــن  نمونــه  راهــدار  ایــن 
و  اســتحفاظی خــود  راه هــای حــوزه  جــاده ای در 
توصیه های نوروزی به مســافران را گوشزد می کند 
نقــاط جــاده ای حــوزه  و می گویــد: پرخطرتریــن 
پرتــردد،  جــاده  تالــش  شهرســتان  اســتحفاظی 
گردشــگری، کوهســتانی و برفگیر اسالم - خلخال 
اســت کــه ارتبــاط بیــن دو اســتان گیــالن و اردبیل 
برقــرار  را  خلخــال(  و  تالــش  )شهرســتان های 
می کنــد، بــه طــوری کــه سراســر جــاده با داشــتن 
چشــم اندازهای منحصر به فــرد طبیعی در طول 
4 فصــل ســال دارای نقــاط پرتگاهــی متعــددی 
اســت کــه بــا وجــود ایمن ســازی آن نقاط توســط 
راهداران ولــی بازهم انتظار مضاعف از رانندگان، 
مســافران و هموطنــان عزیــز داریم کــه در هنگام 
تــردد از این جــاده بویژه در ایام برفــی و مه غلیظ 
ابتدا با ســرعت مطمئنه حرکت کننــد؛ دوم اینکه 
بــه نــکات ایمنــی اعالمــی از ســوی ســازمان های 
امــدادی از جمله ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جــاده ای دقت داشــته باشــند و ســوم، بــا توجه به 
برفگیر بودن راه در این ایام به وســایل و تجهیزات 
کامــل زمســتانه از قبیــل زنجیــر چــرخ، چراغ های 
 مه شــکن قوی، ســوخت کافی و وســایل گرمایشی 

مجهز باشند.
    نجات جان همنوع گرفتار در جاده ها

بخت شــاهی، بــه بهترین خاطره خــود در ایام 

نوروز اشــاره و خاطرنشــان می کند: بهترین خاطره 
بــرای هــر راهــدار نجات جــان همنــوع گرفتــار در 
جاده هاست، به طوری که یکی از بهترین خاطرات 
بنــده باالخص در ایام نوروز نجات جان هموطنان 
گرفتــار در کوالک و بهمن در راه های کوهســتانی و 
برفگیری همانند اســالم - خلخال اســت که همه 
ســاله تکرار می شود. یکی از ماندگارترین خاطرات 
فرامــوش نشــدنی کــه در دوره خدمتــی اینجانــب 
اتفــاق افتــاد، امدادرســانی بــه راننــده خانــم یکی 
از آژانس هــای مســافرتی اهــل شهرســتان بومهن 
اســتان تهران بــود که به طور کامــل در کوالک برف 

مدفون شده بود.

   و اما سخن پایانی
راهداران در بیشــتر اوقات سال نظیر ایام نوروز 
بــه دور از محیــط خانواده هــای خــود بــرای اینکه 
هموطنانمــان ســفرهای ایمنــی داشــته باشــند از 
دل و جــان تالش می کنند تا ســفر خــوب و خوش 
بزننــد  رقــم  بــرای مســافران  بــدون حادثــه ای  و 
و تنهــا خواســته مــا از مســافران ایــن اســت کــه با 
رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی، خســتگی کار 
شبانه روزی را از تن ما راهداران بدر کنند. حفاظت 
و حراست از راه، عشق می خواهد یعنی اگر راهدار 
به کارش عشق نورزد هیچگاه نخواهد توانست در 

این حوزه فعال باشد.

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:
اشـــتراوس«  »یوهـــان  از  اثـــری   - تیترهـــا  و  هـــا  ســـرفصل   -  ۱ 

موسیقیدان اتریشی
2 - کشتی تفریحی - خیالی، ایده آل - صفحه آهنی گرد

۳ - عنوانی برای شـــخص یا چیزی که مشـــخصاتش معلوم نیست - آلیاژی از مس و 
نیکل – پوست دباغی شده

4 - قراردادها - اشاره بعید - وطن
5 - اتاق قطار - پرنده خوش آواز - ماه سریانی

 6 - مجـــوز ورود بـــه تماشـــاخانه - یـــک چهـــارم چیزی - یکـــی از مارک هـــای خودرو 
مربوط به »کرایسلر«

۷ - ماده بیهوشی - قهرمان جام جهانی اخیر - سوداگر
8 - سرشت - نام قدیم »شهرری«- سرویس کردن خودرو

9 - شکارچی - ماشین چاپ - اول
۱0 - میان - انتقال دهنده - پاستای حلقه ای کوچک

۱۱ - طمع - گروهی از ورق های سیلیکات کانی - فریاد
۱2 - زندگانی - حرف نفی – نقاش »فرانسوی«

۱۳ - انبوهی - بیسکوئیت سبک - غوغا
۱4 - ایالتی در »امریکا«- مهم ترین 
اندیشمند کالسیک مدرن - مساوی 

در شطرنج 
۱5 - ترکیـــب ماکروســـکوپی دو یـــا 
چند ماده مجزا که ســـطح مشترک 
مشـــخصی بیـــن آنها وجود داشـــته 
باشد - آبشار دیدنی استان »اردبیل«

 عمودي:
۱ - خـــوش گـــذران - نـــرخ انتقـــال 
محموله های فله خشـــک به وسیله 

کشتی های باربری را نشان می دهد
2 - کینـــه، دشـــمنی - جـــدا کردن - 

شایسته
۳ - تکیـــه کـــردن - برشـــته شـــده - 

بخشنده طایی
4 – شهر »کره جنوبی«- رفوزه شده- 

آرایش صورت
5 - برابـــر - قـــوم و قبیلـــه - غـــالف 

خنجر
6 - خواب عـــرب - روپوش کفش - 

نوعی هواگرد - مگر
۷ – پول »چین«- پیشرفت کردن - 

کلمه ای دال بر افسوس 
نـــام  بـــا  هالیـــوود  کارگـــردان   -  8
 - »قاشـــق«  همـــراه   - »اســـتنلی« 

نرم شدن
9 - عشـــیره - دریچه ای در کاربراتور 

– بی خبر
۱0 - ســـاز پـــر ســـوز - هـــر قطعـــه از 

شطرنج - معشوق - کله و سر
۱۱ - ســـتون دروازه - نت اول در یک 

گام - آواز گروهی
۱2 - شعر بدون اندیشه قبلی - بعد 

از من! - نان کاغذی
۱۳ - مصون - کناری - کشتی گیر آماده

۱4 - چه بسیار - پدید آوردن – رودی 
در »ممسنی«

۱5 - فیلمـــی از »قـــدرت اهلل صلح 
میرزایی«- سلک
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   افقي:
۱ - نوعی هواپیمای مســـافربری - کارگردان فیلم جدید »قرارمون 

پارک شهر«
2 - سال آذری- راه نزدیکتر - تفسیر کننده

۳ - بخشی از زورخانه - کاغذ نوشته شده - تهیدست، بیچاره
4 - پیاپی وارد شدن - از خواهران »برونته«- بهم سودن

5 - تله - بی بیم شدن – نصیب و بهره
6 - زبانه آتش - زره - واژه ای برای بیان درد یا شگفتی
۷ - ذره بنیادین - مرغ بوتیمار - مرکز استان »مرکزی«

8 - گوهر یکتا - زمین و خانه - گرفتاری
9 - بلند قامت - نوعی ماده سفید کننده – ضد »آشتی«

۱0 - هراس - از ترشحات کبد - یگانه، یکتا
۱۱ - کمربند طبی- زیرا - خداحافظی

۱2 - شهری زیبا در استان »مرکزی«- طایفه خرم آبادی - همسر سلیمان نبی 
۱۳ - بزرگواران - میوه سبز - به هیچ وجه چاق نیست!

 ۱4 - فرمانـــده ســـپاه داوود)ع( - گونه ای دیگر نشـــان دادن – شـــهر »امـــام زاده اظهر« 
در استان همدان

۱5 - در تابستان خستگی در کن است - تیم فعلی »سعید عزت اللهی« در انگلیس

 عمودي:
۱ - باالتریـــن نمره – نظریه ای 

در فلسفه
2 - عامـــل بیمـــاری »ایدز«- 

پارچه ای نخی - اهل مزاح 
 – دیمـــاه  اول  شـــب   -  ۳
خواست ها، گرایش ها - نردباز 

ماهر
زن  صدراعظـــم  اولیـــن   -  4
آلمان - چشـــیدن - مساوی، 

همسنگ
پـــای آب! - عارضـــه  5 - رد 

جغرافیایی - ارز فروش
6 - منـــگ - خـــواب عـــرب - 
کلمـــه   - اتحـــاد  و  همراهـــی 

شگفتی
۷ - شنای کرال سینه - فیلمی 
»داریـــوش  کارگردانـــی  بـــه 
غذبانـــی«- نگینـــی در کویـــر 

شرق 
8 - شگردها - نام زنانه فرنگی 

- نرمی
9 - کناره چیزی - نیمتنه گرم 

- کمی و نقصان در وزن
۱0 - ســـخن بیهوده – میوه ای 
شـــبیه شـــاه توت- بزرگ ترین 
غده بدن - شهری در »آلمان«

۱۱ - امـــر به مانـــدن - کارخانه 
آردسازی - ماه سرد

۱2 – موزه ای در »اســـتانبول«- 
عنصـــر مقـــدس - اهمـــال و 

تأخیر 
۱۳ - نوبـــت نمایـــش فیلم - 

پیشرفت - قرائت کننده قرآن
۱4 - مدلـــی برای یقـــه لباس 
فیلـــم »علیرضـــا   – بـــرات   -

داودنژاد«
۱5 - این مســـلک بـــه صورت 
بـــا  تضـــاد  در  عمـــده ای 
مســـلک های رادیکال تعریف 

می شود- ابزار تزریق
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 پريسا عظیمی
خبرنگار

فروردین : خوشبختانه شما حاال می توانید برای این مشکلی که مدتها باعث 
ناراحتی شما شده است راه حلی بیابید. اما زمانی که شما تشخیص دادید زمان 
با ســرعت در حال گذر است و نباید برنامه های خود را به تعویق بیندازید، این 
بحرانها کمتر و کمتر می شوند. باید هرچه سریع تر دست به کار شوید و مشکل 

را برطرف کنید.

اردیبهشت : این روزها برایتان سخت است که در مسیر ثابت باقی بمانید، برای 
اینکه هر فکر جدیدی که از ذهن شما برمی خیزد می تواند تبدیل به یک زنجیره 
از توهمات تبدیل شــود که شما را به یک سیر و سفر ذهنی مطلوب می برند. 
ممکن است شما توانایی گشت و گذار کردن در طی رویاهای روزانه تان را داشته 

باشید، اما اکنون شما باید واقع بین باشید.

خرداد : اغلب مســائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار 
دهند. بخاطر همین، مطمئن شوید که براحتی از هر مسئله ای نگذرید. حتی 
اگر وسوسه شدید که از موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این 
غفلت شما باعث بوجود آمدن مشکات بزرگی شوند. اول مطمئن شوید که بر 

همه جوانب کار مسلط هستید.

تیر: اگرچه برنامه های بلند مدت تان در ماه گذشته متمرکزتر شده بودند، شما 
در حالیکه به هدفتان نزدیک می شــوید، کم کم از دست این برنامه ها خاص 
می شــوید. شما حاال در مسیر دیگری قرار گرفته اید، پس در مورد حوزه کاری 
خود بازنگری کنید و در مقصد نهایی خود تغییراتی ایجاد کنید. اگر الزم شــد 

آماده باشید که مسیر و روشتان را نیز عوض کنید.

مرداد : ممکن است وسوسه کننده باشد که یک کنترل ضروری بر دنیای بیرونی 
خود داشته باشید و در عین حال برنامه های ذهنی خود را رها می کنید. ممکن 
است راحت نباشد اما شما باید یاد بگیرید که همیشه نیاز ندارید که نمایش اجرا 
کنید. غلبه کردن بر ترس از شکست می تواند به شما کمک کند که به دیگران 

اجازه دهید تا در موفقیت های اخیر با شما سهیم باشند.

شهریور : شما این روزها با مجموعه ای از تضادها مواجه می شوید. گرچه شما 
حس می کنید این جریانات زیاد به شــما مربوط نمی شود، اما از نظر احساسی 
خیلی در آن غرق شده اید. شما ابدا به کسی اجازه نمی دهید در مورد احساسات 
درونی تان چیزی بفهمد، با همه این احوال صحبت کردن با یک دوست نزدیک 

هنوز هم جواب می دهد.

مهر : موجی که قبا بر زندگی شما جریان داشته است با درایت و تاش هایتان 
به پایان رســیده اســت، اکنون به ساحل امن آرامش رســیده اید. االن دیگر 
می توانید با فراغی باز از هر نوع دغدغه خاطر به رویاهایی که برای آینده تان در 
سر می پرورانید بیاندیشید. فقط مشکاتی را که در گذشته متحمل آنها شده 

بودید را از یاد نبرید.

آبان : سعی برای پیدا کردن راه معقولی برای انجام دادن همه کارهایی که در 
برنامه تان دارید ممکن است ناامید کننده باشد. این مسئله به معنی این نیست 
که شما تقویم تان را با انبوهی از کار پر کرده اید؛ هر کاری نیازمند زمان و انرژی 
بیشتری است . فقط به یاد داشته باشید اگر بتوانید خط پایان را تصور کنید قادر 

خواهید بود که در نهایت به آنجا برسید.

آذر :  ممکن اســت این روزها احســاس گیجی پریشانی کنید، به خاطراینکه 
فکرمی کنید قدرت خاقیت شــما ناپدید شده است. کارهای تکراری و روتین 
باعث می شــوند که نتوانید براحتی روی دنبال کردن رویاهایتان تمرکز کنید.

چیزی که شما ندارید و محتاج آن هستید ، این است که باید برای رسیدن به 
اهدافی که در نظر دارید صبر و شکیبایی داشته باشید.

دی :  شاید نیاز داشته باشید که به شکست هایی که در شرایط فعلی زندگی تان 
پیش آمده رســیدگی کنید. مشکل مهمی نیســت فقط یک بررسی در مورد 
واقعیت هاست تا مطمئن شوید که امیدهای واهی ای درسر نمی پرورانید. شما 
میتوانید ثبات از دســت رفته تان را به دســت آورید ولی الزم است کمی صبر 

داشته باشید.

بهمن : شما این روزها احســاس می کنید که انرژی فوق العاده ای برای انجام 
کارهایتان دارید به همین دلیل کارهایتان با سرعت بیشتری نسبت به گذشته 
پیش می رود.اکنون که دارای این انرژی هستید به اهداف بزرگ تری بپردازید و 
در فکر این موضوع باشید که این انرژی را علی رغم مشکاتی که ممکن است 

برایتان پیش بیاید حفظ کنید.

اسفند :  اکنــون روابط شما با دیگران در موقعیت خوب و واضحی قرار دارد با 
این حال هنوز سخت است که بدون مقدمه به موضوع اصلی بپردازید. به خودتان 
قول دهید که رویاهای خود را دنبال کنید بدون اینکه نیاز باشد به دیگران در 
این رابطه توضیحی دهید. زیاد به خودتان سخت نگیرید و به ندای درونی خود 

اعتماد کنید.
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اسامی برندگان جدول  3821
  1ـ  مجتبی رجبی

2ـ غالمرضا نیرودل
3ـ مونا قادری

افقي:
1. رهبر استقالل هندـ  درمان كردن

2. آبشاري معروف در آمريكاـ  پارچه پنبه اي سفید
3. رود آرامـ  ماه محبتـ  اندازه گرمي يا سردي يك جسم 

يا چیزيـ  شكلي هندسيـ  روستا
4. ايالتي در هندـ  كارگرـ  حشره عسل ساز

5. داد و فريادـ  جانبـ  رقصیدنـ  دلیر، بخشنده
6. زمین آذريـ  گرداگرد خانهـ  علم رازيـ  میان

ــهري در  ــيـ  مركز ايتالیاـ  ش ــامه نوازـ  گروه ورزش 7. ش
فرانسهـ  نشان مفعول صريح

8. ماكیان آب ورزـ  از توابع گیالنـ  محل زانو زدن شتر
ــتني ورزشيـ  موافق، ياورـ  دستور و توصیه براي  9. شكس

امري
10. واحدي در وزنـ  آرايش صورتـ  افسار

11. اندكـ  دريايي در اروپاـ  چهرهـ  اثر چربيـ  نظیر، مانند
ــه كردنـ  فرمان كشتي  ــودهـ  ديدن و انديش 12. گندم س

ـ عدد ماه
13. شريفـ  نوعي بیماري تنفسيـ  هرگز نهـ  تكیه گاه

14. شهري در فارسـ  مشاورـ  از مصالح ساختماني
ــرعت هواييـ  مجلس  ــنجش س ــول ژاپنـ  واحد س 15. پ

شیوخـ  نیكو، پسنديدهـ  سست و تنبل
16. درختي با چوبي گرانبهاـ  نوگرا

ــروف و ديدني  ــه اي مع ــفـ  تنگ ــدر حضرت يوس 17. پ
درآمريكا
عمودي:

1. اول چیزي، شروع كارـ  تفكر به صورت دقیق
2. بندر مشهور آمريكاـ  نامي براي خانمها

ــيـ  صومعه  ــاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريس 3. اش
ـ سفید

4. شاه لنگـ  گرامي داشتنـ  خیزران
5. چیره دستـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد

ــاندـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهیدـ  علف  ــرط را مي رس 6. ش
هرزه

ــرهـ  زهرـ  خراش يا  ــه تركيـ  فلز چه ــروف اضاف 7. از ح
شكاف باريك روي چیزيـ  حیوان باوفا

8. كشوري عربيـ  جمع مرسومـ  بهارخواب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان  9. از قهرمانان مش

همدانـ  هنر هفتم
10. دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به دنیا آوردن

ــيـ   ــرات گزندهـ  تصديق روس 11. طاليه دار اعدادـ  از حش
شهري در آلمانـ  پذيرفته نشده

ــي زمین يا  ــه و تصوير افق ــخن چینـ  نقش ــاهـ  س 12. راه كوت
ساختمانـ  سرد مطبوع

ــاي پردرختـ  از  ــان ماهيـ  ج ــر در ده ــتهـ  پیامب 13. برجس

حرف )  هـ ( 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 شماره 3821 

45 اطالعات هفتگی        شماره  3832
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دانه هاي روغني
ــهر  ــادت غیرواجبـ  درام نويس ش ــیهـ  عب ــاره، حاش 14. كن

نروژي خالق اثر دشمن مردم
15. شالودهـ  سالح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  چاي فرنگي

16. دايره هاـ  عالمت جذر و كعب
17. آشكارتر از خورشیدـ  بشر، آدمي

رمز جدول:  کالمی از حضرت امیر)ع(  است  که با پشت هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 20 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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13. شريفـ  نوعي بیماري تنفسيـ  هرگز نهـ  تكیه گاه

14. شهري در فارسـ  مشاورـ  از مصالح ساختماني
ــرعت هواييـ  مجلس  ــنجش س ــول ژاپنـ  واحد س 15. پ

شیوخـ  نیكو، پسنديدهـ  سست و تنبل
16. درختي با چوبي گرانبهاـ  نوگرا

ــروف و ديدني  ــه اي مع ــفـ  تنگ ــدر حضرت يوس 17. پ
درآمريكا
عمودي:

1. اول چیزي، شروع كارـ  تفكر به صورت دقیق
2. بندر مشهور آمريكاـ  نامي براي خانمها

ــيـ  صومعه  ــاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريس 3. اش
ـ سفید

4. شاه لنگـ  گرامي داشتنـ  خیزران
5. چیره دستـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد

ــاندـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهیدـ  علف  ــرط را مي رس 6. ش
هرزه

ــرهـ  زهرـ  خراش يا  ــه تركيـ  فلز چه ــروف اضاف 7. از ح
شكاف باريك روي چیزيـ  حیوان باوفا

8. كشوري عربيـ  جمع مرسومـ  بهارخواب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان  9. از قهرمانان مش

همدانـ  هنر هفتم
10. دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به دنیا آوردن

ــيـ   ــرات گزندهـ  تصديق روس 11. طاليه دار اعدادـ  از حش
شهري در آلمانـ  پذيرفته نشده

ــي زمین يا  ــه و تصوير افق ــخن چینـ  نقش ــاهـ  س 12. راه كوت
ساختمانـ  سرد مطبوع

ــاي پردرختـ  از  ــان ماهيـ  ج ــر در ده ــتهـ  پیامب 13. برجس

حرف )  هـ ( 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 شماره 3821 

45 اطالعات هفتگی        شماره  3832

لتر
 و

 
 

 
د     

شو
ي 

ه م
شت

ردا
ته ب

 بس
ي

ها
در

ت 
 پش

ت
خس

م ن
 گا

ت،
رف

يش
ي پ

برا

دانه هاي روغني
ــهر  ــادت غیرواجبـ  درام نويس ش ــیهـ  عب ــاره، حاش 14. كن

نروژي خالق اثر دشمن مردم
15. شالودهـ  سالح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  چاي فرنگي

16. دايره هاـ  عالمت جذر و كعب
17. آشكارتر از خورشیدـ  بشر، آدمي

رمز جدول:  کالمی از حضرت امیر)ع(  است  که با پشت هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 20 مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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اسامی برندگان جدول  3821
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ــرهـ  زهرـ  خراش يا  ــه تركيـ  فلز چه ــروف اضاف 7. از ح
شكاف باريك روي چیزيـ  حیوان باوفا

8. كشوري عربيـ  جمع مرسومـ  بهارخواب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان  9. از قهرمانان مش

همدانـ  هنر هفتم
10. دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به دنیا آوردن

ــيـ   ــرات گزندهـ  تصديق روس 11. طاليه دار اعدادـ  از حش
شهري در آلمانـ  پذيرفته نشده

ــي زمین يا  ــه و تصوير افق ــخن چینـ  نقش ــاهـ  س 12. راه كوت
ساختمانـ  سرد مطبوع

ــاي پردرختـ  از  ــان ماهيـ  ج ــر در ده ــتهـ  پیامب 13. برجس

حرف )  هـ ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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ــهر  ــادت غیرواجبـ  درام نويس ش ــیهـ  عب ــاره، حاش 14. كن

نروژي خالق اثر دشمن مردم
15. شالودهـ  سالح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  چاي فرنگي

16. دايره هاـ  عالمت جذر و كعب
17. آشكارتر از خورشیدـ  بشر، آدمي

رمز جدول:  کالمی از حضرت امیر)ع(  است  که با پشت هم قرار دادن حروف 
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنرى و منحصر به فرد به زیبایى فضاى منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

براى  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با اى میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

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

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است

با ما تماس بگیرید  
604-921-4726 

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

تدریس خصوصی   شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

   020۱-۹4۹-604  و  604-700-۵6۱۵  

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهائی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
برای سکونت دارد.

۱5۱۸ 2۳6-۸۷۸-544۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۱5۱۸ 6۰4-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 سوئیت یک خوابه در طبقه همکف، 
بدون پله، نزدیک به کوکیتالم سنتر 

و اسکای ترن
ماهیانه ۹5۰ دالر

+ یک سوم یوتیلیتی
۱5۱۷ 6۰4-۷2۷-۷۸۷4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وودکرافت، یک اتاق مبله در آپارتمان 
دوخوابه با تمامی امکانات، اینترنت، 
استخر و جکوزی، نزدیک به ایستگاه 

اتوبوس، اجاره داده می شود.
۱5۱۷ 6۰4-6۰۰-5۸۸6

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

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing
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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. 1516

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

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شمافروزان یزدان
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

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

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


