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گزارش سازمان ملل درباره هواپیمای اوکراینی

 نقض سیستماتیک حقوق بشر و قوانین بین المللی ،
 ابهام و تناقض گویی جمهوری اسالمی

ویژه  گزارشــگر  کاالمــارد«  »آگنس 
ســازمان ملــل در امــور »اعدام های 
فراقضایی و خودسرانه« اخیرا گزارشی 
بــرای جاوید رحمان گزارشــگر ویژه 
سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران 
تهیــه و طی نامه ای رســمی آن را به 
نماینــده جمهوری اســامی در مقر 
اروپایی سازمان ملل ارسال کرده است. 
در این نامه ضمن انتقاد از »دروغ گویی 
و پنهان کاری« جمهوری اســامی و 
همچنین برخورد خاف حقوق بشــر 
با خانواده های قربانیان، ادعا شــده که 
هواپیمای اوکراینی »به طور عمدی« 

مورد اصابت قرار گفته اســت. »بنا به 
گزارش ها شکی در این نیست که پرواز 
752 به طور عمدی توسط یگان سیار 
سپاه پاسداراِن دولت محترم جنابعالی 
هدف قرار گرفته است. این یگان قصد 
نداشــته به هدف دیگری شلیک کند. 
این یگان عامدانه پرواز 752 و مسافرین 
و خدمه پروازش را هدف قرار داد و به 

آن شلیک کرد«.
گزارشگر سازمان ملل همچنین مدعی 
شــده که جمهوری اســامی برخی 
مدارک را از بین برده و در این پرونده 
تناقض گویی زیاد داشته است. »گفته 

می شود دســتور داده شده تا برخی از 
متعلقات شخصی به دست آمده از محل 
سقوط سوزانده شوند«. این گزارش که 
در نوع خویش بی سابقه است از سوی 
وزارت خارجه جمهوری اســامی رد 
شده اســت. به گفته سخنگوی وزارت 
امور خارجه موضوع پرواز اوکراینی در 
حیطه صاحیت گزارشگر سازمان ملل 

نیست.
گزارش اخیر ویژه گزارشــگر سازمان 
ملل مقدمه مناسبی برای طرح موضوع 
در دیوان کیفری بین المللی اســت. با 
وجود این تــداوم همکاری بین المللی 

میان کشــورهای ذینفع از یک سو و 
رصد کردن مســیر دادگاه متهمان در 
ایــران و همچنین دادگاه های کانادا و 
آمریکا از سوی اولیای دم، پیش شرط 
طرح این دعوی در دیوان کیفری بین 

المللی خواهد بود.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که 
تیمی از وکای با تجربه کانادایی روی 
پرونده ای کار می کنند که یک موکل در 
آن از شخص علی خامنه ای به عنوان 
فرمانده کل قوا شکایت کرده و در این 
دعــوی تقاضای یک میلیــارد و ۱۰۰ 

میلیون دالر غرامت شده است.
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هر جمعه منتشر می شود

نتیجه تحقیق گزارشگر سازمان ملل درباره هواپیمای اوکراینی
 نقض سیستماتیک حقوق بشر و قوانین بین المللی ،

 ابهام و تناقض گویی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
چندی پیش اعام کرد کیفرخواست 
پرونده پرواز پی اس 752 در شــرف 
تدوین اســت و محاکمه متهمان با 
حضور اولیــای دم در دادگاه نظامی 
برگــزار خواهــد شــد. وی اما هیچ 
اشــاره ای به زمان دادگاه و همچنین 
علنــی یا غیرعلنی بــودن آن نکرده 
است. به گفته دادستان نظامی تهران 
متهمین این پرونده ۱۰ نفر هستند که 
در میان آنان فرماندهان عالی نظامی 
نیز حضور دارند. اتهام وارده از سوی 
دادستان نظامی »شلیک اشتباه« به 
هواپیمای اوکراینی اســت در حالی 
که معــاون وزیر امور خارجه اوکراین 
که مسئول پیگیری پرونده سرنگونی 
پرواز پی اس 752 در آن کشور است، 
اخیرا در گفــت و گویی از رایزنی  با 
مقامــات کانادایی برای دریافت فایل 
صوتی منتســب به وزیر امورخارجه 
ایران خبــر داد. در این فایل صوتی 
فردی کــه گفته شــده محمدجواد 
ظریف اســت درباره احتمال عمدی 
بودن سرنگونی هواپیما سخن گفته 
و تاکید کــرده که مقامــات دولتی 
و نظامــی جمهوری اســامی اجازه 
نخواهد داد تا حقیقت فاش شود. به 
گفته این مقام اوکراینی، مقامات کانادا 
به این درخواست پاسخ مثبت داده اند 
و قرار اســت بــه زودی این فایل در 

اختیار بازپرسان اوکراینی قرار گیرد.
اثبات عمدی بودن سرنگونی هواپیما 
تبعات حقوقی زیادی برای جمهوری 
اســامی دارد. اگر اوکرایــن و کانادا 
بتوانند ثابت کنند که صدای موجود 
در چنیــن فایلی متعلق بــه جواد 
ظریف اســت، ســند مهمی را برای 
اثبــات ادعــای خویش در شــورای 
ایکائو و همچنین دیوان بین المللی 
دادگستری در دست خواهند داشت. 
بر اســاس رویه حقوق بین الملل که 
به مســئولیت بین المللی دولت ها 
اشاره دارد، اگر جمهوری اسامی در 
این زمینه محکوم شود، به پرداخت 
غرامت سنگین تری به اوکراین و دیگر 
کشورهایی ذینفع محکوم خواهد شد 
و حتــی ممکن اســت تحریم های 
بیــن المللی  تــازه ای علیه صنعت 
هوانوردی ایران به دلیل نقض صریح 
کنوانسیون های شــیکاگو و مونترال 
وضع شود یا جمهوری اسامی تحت 
فشار بین المللی مجبور شود تا اجازه 
دهد بازرسان بین المللی از سیستم 
پدافند هوایی کشور بازدید کنند.  اما 
صرف نظر از تبعات حاکمیتی چنین 
فرضی، اثبات عمدی بودن شلیک به 
هواپیمای اوکراینی چه تبعات کیفری 
بین المللی برای عامان و آمران این 

فاجعه خواهد داشت؟

ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به 
پرونده هواپیمای اوکراینی

»آگنــس کاالمارد« گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملل در امــور »اعدام های 
فراقضایی و خودسرانه« اخیرا گزارشی 
برای جاوید رحمان گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملل در امور حقوق بشــر 
ایران تهیه و طی نامه ای رســمی آن 
را به نماینده جمهوری اســامی در 
مقر اروپایی سازمان ملل ارسال کرده 
اســت. در این نامه ضمــن انتقاد از 
»دروغ گویی و پنهان کاری« جمهوری 
اســامی و همچنین برخورد خاف 
حقوق بشــر با خانواده های قربانیان، 

ادعا شده که هواپیمای اوکراینی »به 
طور عمدی« مورد اصابت قرار گفته 
است. »بنا به گزارش ها شکی در این 
نیست که پرواز 752 به طور عمدی 
توســط یگان سیار ســپاه پاسداراِن 
دولت محترم جنابعالــی هدف قرار 
گرفته اســت. این یگان قصد نداشته 
بــه هدف دیگری شــلیک کند. این 
یگان عامدانه پرواز 752 و مسافرین 
و خدمه پروازش را هدف قرار داد و به 

آن شلیک کرد«.
گزارشــگر ســازمان ملل همچنین 
مدعی شــده که جمهوری اسامی 
برخی مــدارک را از بین بــرده و در 
تناقض گویی زیاد داشته  این پرونده 
است. »گفته می شــود دستور داده 
شده تا برخی از متعلقات شخصی به 
دســت آمده از محل سقوط سوزانده 
شوند«. این گزارش که در نوع خویش 
بی سابقه است از سوی وزارت خارجه 
جمهوری اســامی رد شده است. به 
گفته ســخنگوی وزارت امور خارجه 
موضوع پــرواز اوکراینــی در حیطه 
صاحیت گزارشــگر ســازمان ملل 

نیست.
با این وجود گزارش مفصل »کاالمارد« 
حاوی اطاعات و پرسش های بسیار 
مهمی اســت که فرضیــات حمله 
عمدی به هواپیمای اوکراینی را قوت 
می بخشــد. از جمله این که »ساعت 
چهار به وقــت محلی بخش نظامی 
به بخش غیرنظامی کنترل هوافضای 
کشور اطاع داده که فقط پروازهایی 
که تا آن مقطع شناسایی شده و اجازه 
پرواز دریافت کرده بودند می توانستند 
پرواز کنند« از این رو »اعمال چنین 
تغییر رویــه هایی و تأکید بر این که 
نیروهای دفاعی باید صادرکنندۀ اجازۀ 
پرواز باشند با هدف کسب اطمینان 
بیشتر از شناسایی صحیح پروازهای 

مســافربری توسط شــبکه دفاعی و 
جلوگیری از اشتباه هدف قرار دادن 

آنها بوده است.«
این گــزارش همچنین با بررســی 
داده های مربوط به ترافیک هوایی در 
گزارش می افزاید: »اجازۀ بلند شدن 
از باند پرواز در ســاعت 6:۱۰ دقیقه 
به وقت محلی صادر شــد و هواپیما 
تقریباً ساعت 6:۱2 به وقت محلی، دو 
دقیقه بعد از صــدور اجازه پرواز، اوج 
گرفت.  سپس خلبان هواپیما با واحد 
راداری فرودگاه مهرآباد تماس گرفت 
و برنامۀ پروازش را اعام کرد. مسئول 
کنترل رادار، مســیر پرواز را هدایت 
کرد و به خلبان گفت تا ارتفاع 6۰۰۰ 
پا )۱۸2۸  متر( صعود کنید، سپس 
به راست بپیچید و مستقیماً به سمت 
نقطۀ PAROT واقــع در 7۰ مایلی 
فرودگاه  شــمالغربی  کیلومتر   ۱۱2
مهرآباد ادامه دهیــد که این داده ها 
توسط خلبان دوباره خوانده شد.  داده 
های راداری نشان داد که هواپیما در 
ساعت 6:۱5 به وقت محلی به سمت 
راســت و در جهت » فــرودگاه بین 
المللی امام خمینی« برگشت، قبل از 
این که در ساعت 6:۱۸ به وقت محلی 

به طور کامل ناپدید شود.«
نکتــه دیگری که گــزارش روی آن 
انگشــت گذاشــته ادعای مربوط به 
خطــای ۱۰7 درجه ای در اســتقرار 
سامانه تور است. در این گزارش قید 
شده که »پرواز ۸۴۰۸ هواپیمایی قطر 
تقریباً ۳2 دقیقه قبل ازپرواز 752 از 
فرودگاه بلند شــد گرچه آن پرواز به 
سمت  جنوب شرقی پیش رفت، اما 
به نظر می رسد در حین اوج گرفتن 
و دور زدن در همــان منطقه ای که 
پرواز 752 هدف قــرار گرفت، پرواز 
کرده اســت. توضیحات ارائه شــده 
توســط دولت ایران نشان نمی دهد 

که آیا اشتباه ادعایی در کالیبراسیون 
در فاصلۀ ۳2 دقیقه بیــن  دو پرواز  
اوکراینی و قطری رخ داده و اگر پیش 
از آن رخ داده چطــور خدمــۀ یگان 
موشکی، پرواز هواپیمایی قطر را هدف 
قرار ندادند. بــه همین ترتیب، پرواز 
KK1185 در ســاعت 5:۱7 بامداد، 
پنجاه و پنج دقیقه قبل از پرواز 752 
از فرودگاه بلند شد و همان مسیری را 
دنبال کرد که بعداً پرواز 752 در آن 
پرواز کرد. هیچ اطاعاتی در مورد این 
که چرا این پرواز و یا پروازهای دیگری 
که آن شب انجام شده اند مورد هدف 

قرار نگرفته اند ارائه نشده است.«
و باالخره این که گــزارش به ادعای 
ســپاه درباره شناســایی هواپیما به 
عنوان یک موشک کروز اشاره می کند 
و می گوید:»پــرواز 752 دارای یــک 
ترانســپوندر یا ترابــری کنندۀ فعال 
بــوده که آن را شناســایی می کرده 
اســت. گزارش ماه جــوالی  2۰2۰  
تأیید می کند که  جمهوری اسامی 
این ترانسپوندر تا زمان اصابت اولین 
موشک کار می کرده است. مشخص 
نیســت که واحد پدافند هوایی تور 
سپاه برای دریافت سیگنالهای ارسالی 
ترانسپوندر دارای سیستم «شناسایی 
دوســت یا دشــمن« IFF یــا رادار 
نظارت تحقیِق ثانویه بوده است. این 
طور گفته شده که اگر این واحد این 
امکانات را نداشــته، با درنظر گرفتن 
این که یــگان در نزدیکی فرودگاهی 
غیرنظامی مستقر بوده، باید اقدامات 
اضطراری بــرای اطمینان حاصل از 
ترانسپوندرها  ســیگنالهای  دریافت 
و انتقــال دقیق و به موقــع آنها به 
خدمه یگان موشــکی در نظرگرفته 
می شــد. حتی بدون وجود سیستم 
می توانســتند  بالقوه  ،اپراتورها   IFF
چراغهای ضدتصادم هواپیما و احتماال 

چراغ های فرود که موقع اوج گرفتن 
روشن می شوند را از طریق تلسکوپ 

تلویزیونی خود مشاهده کنند.«
در این بخش می کوشــیم تا مســیر 
کیفــری  دادگاه  در  دادخواهــی 
بین المللی را از ســوی خانواده های 
بازماندگان بررسی کنیم. آیا بر اساس 
قوانین بین المللی، خانواده ها می توانند 
پرونده ای را در دادگاهی بین المللی باز 
کنند و عامان این جنایت را در آن به 

پای میز محاکمه بکشند؟

دادگاه کیفری بین المللی  و صالحیت 
آن

دادگاه یا دیــوان بین المللی کیفری 
ســال 2۰۰2 پس از پیوســتن ۱2۰ 
کشــور جهان به کنوانسیون رم- که 
حکم اساســنامه این دیوان را دارد- 
اعــام موجودیت کرد. ایــن دادگاه 
بین المللی در شهر الهه مستقر است 
و برای رســیدگی به جرائمی چون 
نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت 
علیه بشریت و همچنین تجاوز نظامی 
که از سوی اشخاص  حقیقی مسئول 
و نه دولت ها صاحیت دارد. هر چند 
طبق اساسنامه این دیوان، دادگاه در 
چهار وضعیت می تواند به این جرائم 

رسیدگی نماید.
- فرد متهم تبعه دولتی باشد که به 
کنوانســیون رم )که حکم اساسنامه 

دادگاه را دارد( پیوسته است.
- دیــوان با دولتی که متهم تبعه آن 

است، توافق نامه ویژه منعقد سازد.
- شورای امنیت سازمان ملل موضوع 
را با صــدور قطعنامه ای بــه دیوان 

بین المللی کیفری ارجاع دهد.
- دادســتان با استفاده از ابتکار عمل 
 proprio “خویش – اصل حقوقــی
motu” – رسیدگی به پرونده را دنبال 

کند.
در صورتی که یکی از شــرایط فوق 
الذکر محقق شــود؛ دادگاه می تواند 
وارد مرحله تحقیقات شود. در مجموع 
رسیدگی به جرائم مورد اشاره شامل 

6 مرحله است:
*  بررسی مقدماتی: دفتر دادستانی 
در مرحله نخست باید تعیین کند که 
آیا شــواهد جدی و با اهمیت کافی 
به دیوان ارائه شــده اســت یا خیر ، 
آیا پرونده های ملی واقعی نیز در این 
زمینه در وجود دارد یا خیر، و اینکه 
آیا دادستان با تحقیقات خود می تواند 
عدالت و منافع قربانیان را تأمین کند؟
*  تحقیقات جنایی: دادستانی پس 
از جمع آوری شــواهد و شناســایی 
مظنونین، از قضــات دادگاه کیفری 
بین المللی خواستار صدور حکم جلب 
یا حکم احضاریه می شود. دادگاه برای 
بازداشت و انتقال متهمین به نیروی 
قضایی کشورها متوسل می شود. در 
صورتــی کــه دادگاه احضاریه صادر 
کند و متهم داوطلبانه مراجعه ننماید؛ 

دادگاه حکم جلب صادر خواهد کرد.
* دادرســی مقدماتی: در این مرحله 
متهم تفهیم اتهام شــده و هویت او 
توسط سه قاضی تایید می شود. پس از 
استماع اظهارات دادستان؛ نمایندگان 
قربانیان و مدافعان وکا، قضات ظرف 
6۰ روز درباره ورود به دادرسی اصلی 
تصمیم گیری می کنند. چنانچه در این 
مرحله متهم بازداشــت نشده و یا در 
محل دادگاه حاضر نشود؛ می توان ادله 
قانونی جرم را ارائه کرد اما دادرسی را 

نمی توان آغاز کرد.
* دادرســی بدوی: پیــش از آن که 
ســه قاضی دادگاه حکم صادر کنند، 
دادســتانی باید بــدون تردید جرم 
متهــم را ثابت بکند. ســپس قضات 
با در نظر گرفتن تمام شــواهد رأی 
صــادر می کنند. قضات مــی توانند 
فرد را تا ۳۰ سال حبس و در شرایط 
استثنایی به حبس ابد محکوم کنند. 
احکام صادره قابل اعتراض از ســوی 
وکیل متهم و دادستان است. قضات 
قربانیان  بــرای  می توانند  همچنین 
تقاضای غرامت کنند. در صورت عدم 
وجود مدارک کافی برای اثبات جرم، 
پرونــده مختومه شــده و متهم آزاد 

می شود.
* مرحلــه تجدید نظر: دادســتان و 
وکیل متهم هر دو حق دارند درمورد 
رأی دادگاه )تصمیم در مورد گناهکار 
یــا بی گناهــی متهم( درخواســت 
اســتیناف توسط  تجدیدنظر کنند. 
پنج قاضی صورت می گیرد که هرگز 
همان قضاتی نیستند که حکم اصلی 
را صــادر کرده اند. هیات اســتیناف 
همچنین تصمیــم می گیرد که رأی 
فرجام خواهــی را تأیید، اصاح یا آن 
را لغو کند. بنابراین این حکم نهایی 
است؛ مگر آنکه هیات استیناف دستور 
دادرسی مجدد را در دادگاه صادر کند.
* صدور حکم قطعی دادگاه: مجازات 
در کشــورهایی که با اجرای احکام 
موافقت  بین المللی  کیفــری  دیوان 

کرده اند؛ اجرا می شود.

صالحیت دیوان بین المللی کیفری 
هواپیمای  سرنگونی  دادرسی  برای 

اوکراینی

بررســی پروسه دادرســی در دیوان 
کیفری بین المللی نشان داد که چه 

نوع جرائمی
لطفا ورق بزنید

در این گزارش ضمن انتقاد از »دروغ گویی و پنهان کاری« جمهوری اسالمی و همچنین برخورد خالف حقوق بشر با خانواده های قربانیان، ادعا 
شده که هواپیمای اوکراینی »به طور عمدی« مورد اصابت قرار گفته است.
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شکایت خانواده های قربانیان پرواز 752 از سپاه پاسداران
 و شرکت هواپیمایی اکراین

پــرژن میرور- دادخواســت گروهی 
ارایه شده در دادگاه عالی انتاریو برای 
محکومیت دولت ایران، سپاه پاسداران 
و خطــوط هوایی بین المللی اوکراین 
توسط تعدادی از خانواده های قربانیان 
سقوط پرواز پی اس 752 هواپیمایی 
اوکرایــن در روز ۸ ژانویه 2۰2۰ در 

انتظار تایید دادگاه است.
تام آرنت، وکیل مستقر در تورنتو به 
شبکه خبری سی بی سی گفته است 
که دادگاه عالی انتاریو روز سه شــنبه 
ایــن دادخواســت را دریافت کرده و 
منتظر تایید این دادخواست و ادامه 

روند قضایی این پرونده هستند.
حبیب حق جو که دختر خود شهرناز 
حق جو و نوه هشــت ساله خود السا 
جدیدی را در ســقوط پــرواز 752 
توسط موشک های ســپاه پاسداران 
ایران را از دست داده گفته است که از 
ارایه این دادخواست هیجان زده است. 
او گفته است که هدف این دادخواست 
اجرای عدالت است نه دریافت غرامت.
به گفته وی: “حــاال مبارزه می تواند 
شروع شــود. به باور من این می تواند 
مرهمی بر زخم های ما باشــد و اگر 
حکمــی علیه رژیم ایران و شــرکت 
هواپیمایی بگیریم کمی آرام می شویم. 
آنها عزیزان ما را کشتند. می خواهیم 
که آنها جوابگو باشند و مسوؤلیت خود 

را بپذیرند. این مهم است.“
این دادخواســت گروهی، جمهوری 
اســامی ایران و ســپاه پاســداران 
انقاب اسامی را متهم می کند که به 
هنگام بروز یک دوره فعالیت نظامی 
شــدید در منطقه، به منظور دریافت 
هزینه های پرواز هواپیماهای خارجی 
فضای آسمان ایران را باز نگاه داشتند.
همانند دیگر کشــورها، ایران نیز از 

خطوط هوایی خارجی برای استفاده 
از فضای آسمان خود هزینه دریافت 

می کند. 
به گزارش ســی بی ســی، ایران در 
سال های اخیر از موقعیت جغرافیایی 
خود کــه در همســایگی عــراق و 
نزدیک به سوریه است به جهت ارایه 
مســیر عبوری ایمن برای پروازهای 
بین المللی بین آسیا و اروپا و یا آسیا 
با دیگر نقاط جهان از درآمد سرشاری 

برخوردار شده است.
مقامات فرودگاهی ایران به رسانه های 
این کشــور گزارش داده اند که بین 
مــارس 2۰۱۸ الی مارس 2۰۱۹ این 
کشــور بیــش از ۱۴۰ میلیون دالر 

درآمد داشته است.
در شب ۸ ژانویه 2۰2۰ علیرغم بروز 
تنش میان ایــران و آمریکا، مقامات 
ایران اقدام به بســتن فضای آسمان 
این کشور نکردند و شرکت هواپیمایی 
اوکراین نیز به رغــم اطاع از وجود 
خطر، پرواز خود از تهران را لغو نکرد 
در صورتی که در همان شب سازمان 
هوانوردی فــدرال آمریکا یک بیانیه 
رسمی مبنی بر عدم پرواز هواپیماهای 
تجــاری آمریــکا و دوری از پرواز در 
محــدوده هوایی بین ایــران، خلیج 
فارس، عمان تا مدیترانه را صادر کرده 

بود.
شرکت های هواپیمایی کانادا، استرالیا 
و ســنگاپور از جمله خطوط هوایی 
بودند که بر اساس این دستورالعمل 
در آن شــب مســیر خود از آسمان 
ایران را تغییر دادند اما خطوط هوایی 
بین المللی اوکراین یکی از شرکت های 
هوایی بــود که پروازهــای خود در 

آسمان ایران را متوقف نکرد. 
گروهی از وکا که می گویند وکالت 

خانواده های بیش از ۹۰ نفر از قربانیان 
این پرواز در کانادا را بر عهده دارند به 
دادگاه گفته اند که برخی از جنبه های 
این پرونده بــرای گروه زیادی از آنها 
یکسان اســت. از جمله اینکه شاکی 
اصلی باید ناشــناس بماند چراکه به 
گفته وکا این امر برای در امان ماندن 
خانواده شــاکیان پرونده که در ایران 
زندگی می کنند از مجــازات تافی 
جویانه توســط رژیم ایــران ضروری 

است. 
پــل میلر یکی دیگــر از وکای این 
پرونده گفته است که خانواده تقریباً 
دو ســوم از ۱۳۸ مســافر این پرواز 
که با کانادا مرتبــط بودند برای ارایه 
دادخواســت انفرادی خــود، وکای 

جداگانه ای را استخدام کرده اند. 
پل میلر که به طور مشترک نمایندگی 
شاکیان این دادخواست گروهی مورد 
نظر را بر عهده دارد می گوید که بعید 
به نظر می رســد که یک دادخواست 
گروهی تحت الشعاع دادخواست های 

انفرادی قرار گیرد. 
خانواده قربانیــان پرواز پی اس 752 
اوکراین چندین بار به مقامات کانادایی 
گزارش دادند که توسط مقامات ایرانی 

مورد تهدید قرار گرفته اند.
پل میلر به ســی بی ســی گفت که 
دولت کانادا نســبت به شاکیان این 
پرونده شانس بیشتری برای دریافت 

غرامت از ایران دارد. 
دولت کانادا با چهار کشــور دیگر که 
اتباع آنها در این پرواز کشــته شدند 
یک گــروه همکاری برای فشــار بر 
شفاف سازی تحقیقات این پرونده و 
پی گیری جبران خسارت به خانواده 

قربانیان تشکیل داده است.

 در این دادگاه قابل رسیدگی است و 
دادگاه صاحیت ورود به حوزه قضایی 
کدام یک از کشورها را دارد. ابتدا باید 
دید آیا دادگاه کیفــری بین المللی 
صاحیت رسیدگی به سرنگونی یک 

هواپیمای مسافربری را دارد یا خیر.
برای بررسی صاحیت خاص دیوان 
در رسیدگی به این جرم ، باید دید این 
جرم در دســته کدام یک از جرائمی 
قرار می گیرد که دادگاه ذاتا صاحیت 
رســیدگی به آن را دارد. »شــلیک 
عمدی« به یک هواپیمای مسافربری 
در شرایطی که یک درگیری نظامی 
میان دو یا چند کشور روی داده و یا 
جنگ داخلی در یک ســرزمین روی 
داده است؛ بدون تردید نقض صریح 
کنوانسیون رم و ژنو است هرچند در 
این دو کنوانســیون ذکری صریح از 
حمله به هواپیمای مسافربری نشده 
است. بر اساس بند 2 ماده ۸ اساسنامه 
رم حمله عمدی به اهداف غیرنظامی 
مصداق جنایت جنگی است. همچنین 
بند 2 ماده 7 اساســنامه رم حمله به 
یک جمعیت غیــر نظامی را مصداق 

جنایت علیه بشریت می داند.
همانطور که ذکر شد دادگاه کیفری 
بیــن المللی تنها در چهار شــرایط 
صاحیــت آن را دارد کــه به جرایم 
مورد اشاره رسیدگی کند. جمهوری 
اسامی که هم جرم در سرزمینش رخ 
داده و هم متهمین تبعه آن هستند؛ 
تا کنون این کنوانسیون را امضا نکرده 
است. از این رو دادگاه الهه صاحیت 
مســتقیم در رســیدگی به جرم را 

نخواهد داشت.
اما هنوز سه شــرایط دیگر نیز باقی 
مانده اســت. ارجاع موضوع از سوی 
شورای امنیت سازمان ملل به دیوان 
ممکن اســت با وتوی روسیه عملی 
نشود. جمهوری اســامی نیز بعید 
است خود داوطلبانه صاحیت دیوان 
را بپذیــرد. از این رو تنهــا راه برای 
اعمال صاحیــت دیوان، ابتکار عمل 
شخص دادستان بر پایه اصل حقوقی 
“ proprio motu” اســت.  دادستان 
طبق این اصل حقوقی می تواند برای 
اعمال صاحیــت دیوان، به عضویت 
کشــور مالک هواپیما در اساسنامه 
رم، عضویت کشوری که جرم در آن 
رخ داده یا کشوری که متهمین تابع 
آن کشور هســتند نیز استناد کند. 
چون محل وقوع جرم و و کشــوری 
که متهمین تابع آن هســتند ایران 
است و بعید است در شرایط موجود 
با دیوان همکاری کند. دادســتان با 
فرض استفاده از ابتکار عمل خویش، 
فقط می تواند روی همکاری اوکراین 
که هواپیمای ساقط شده تابعیت این 
کشور را دارد حساب باز کند. هر چند 
اوکراین نیز به کنوانسیون رم نپیوسته 
اما با دیوان بر ســر جرائم مشــابه و 
همچنین پرونده سرنگونی پرواز ام اچ 

۱7 مالزی همکاری کرده است.

دادخواهی در الهه؛ نقشه راهی برای 
بازماندگان هواپیمای اوکراینی

اکنون باید به این پرســش پاسخ داد 
که آیا اشــخاص می توانند در دادگاه 
کیفری بین المللی طرح دعوا کنند؟ 
و اساســا از چه زمانی این دادگاه به 
یک دعوی در این زمینه رســیدگی 
ارائه دادخواســت در  می کند؟ رویه 
دادگاه کیفــری بین المللی همچون 
دادگاه های مرســوم در دنیا نیست. 
به این مفهوم که برای بازکردن یک 
پرونده جنایی، نیاز به شاکی خصوصی 
وجود ندارد. دادستان دادگاه کیفری 
بین المللــی اینجــا در نقش مدعی 
العموم ظاهر  و به هر مورد که از نظر 
اساسنامه دادگاه جرم محسوب شود 
می تواند رسیدگی کند. از این رو کلیه 
اشخاص، رسانه ها، سازمان های مدنی 
محلــی و بین المللی و حتی دولت ها 
می توانند موارد نقض اساسنامه رم را 
به دیوان به طور رسمی گزارش کنند.

برای ارائه اطاعات درباره یک پرونده 
مشــخص، باید مســتقیم بــا دفتر 
دادستان تماس برقرار کرد. متقاضی 
می تواند به سایت دادگاه مراجعه کرده 
و از طریق پر کــردن یک فرم کوتاه 
تمایل خویش برای ارائه اطاعات به 
دیوان را اعام کند. هر چند پیش از 
چنین اقدامی باید شــواهد و دالیل 
مســتند برای اثبات عمــدی بودن 
شلیک به هواپیما در دست باشد. در 
این زمینه شاید بتوان گفت گزارش 
اخیر ویژه گزارشــگر ســازمان ملل 
مقدمه مناســبی برای طرح موضوع 
در دیوان کیفری بین المللی است. با 
وجود این تداوم همکاری بین المللی 
میان کشــورهای ذینفع از یک سو و 
رصد کردن مسیر دادگاه متهمان در 
ایران و همچنین دادگاه های کانادا و 
آمریکا از سوی اولیای دم، پیش شرط 
طرح این دعوی در دیوان کیفری بین 

المللی خواهد بود.
برخی گزارش ها حاکی از آن اســت 
که تیمی از وکای با تجربه کانادایی 
روی پرونده ای کار می کنند که یک 
موکل در آن از شخص علی خامنه ای 
به عنوان فرمانده کل قوا شکایت کرده 
و در این دعوی تقاضای یک میلیارد و 
۱۰۰ میلیون دالر غرامت شده است.

ام اچ 17 و دیوان کیفری بین المللی

پرونده سرنگونی پرواز ام اچ ۱7 مالزی 
نیز در دیوان کیفری بین المللی طرح 
شــد، اما این دیوان وارد رســیدگی 
ماهوی به آن نشــد. دلیــل آن عدم 
صاحیت دیوان برای رســیدگی به 
این پرونده نبود بلکه ارجحیت دیوان 
رســیدگی یک دادگاه ملی به پرونده 
بود. یکی دیگــر از دالیلی که دیوان 

وارد رســیدگی ماهوی به این پرونده 
نشــد؛ عدم وجود شواهد کافی برای 
اثبــات عمدی یا غیرعمــدی بودن 

سرنگونی هواپیما است.
بر اساس تحقیقی که در مجله حقوق 
بین الملل ملبورن منتشر شده است، 
دیوان کیفــری بین المللی صاحیت 
رســیدگی به این پرونده را  به عنوان 
جنایــت جنگــی دارد ولــی زمانی 
می تواند وارد بررســی ماهوی دعوی 
شود که دادرسی مقدماتی نشان دهد 
شواهد قوی و  کافی برای اثبات عمدی 
بودن شلیک به هواپیمای مسافربری 
وجود دارد. در این زمینه ادعا شــده 
»سامانه موشک بوک« به کاربر اجازه 
نمی دهد هنگام هدف گیری بین پرواز 
غیرنظامی و نظامی تفاوت قائل شود. 
همه آنچه روی رادار دیده می شــود 
صرفا »هشداری« روی صفحه است. 
با این حال، سایر قسمت های سیستم 
موشکی باید بتوانند سیگنالی را که از 
سوی فرســتنده به عنوان هواپیمای 
غیرنظامی ارســال شــده تشخیص 
دهند .اما مشخص نیست که آیا آن 
قسمت های سیستم موشکی عملیاتی 
بوده اند یا کاربران از نحوه اســتفاده 
و تفســیر داده های دریافتی آگاهی 
داشــته یا آموزش دیده انــد یا خیر. 
چنین فرضیاتی بــر احتمال عمدی 
بودن آن حادثه تاثیر گذاشــته است. 
ایراد دیگر در ایــن پرونده اظهارنامه 
دوم دولــت اوکرایــن در پذیــرش 
داوطلبانه صاحیــت دیوان کیفری 
بین المللی است. در این تحقیق ذکر 
شده که اظهارنامه مورد اشاره به طور 
خاص در زمینه موضــوع پرواز ام اچ 
۱7 مالزی نیســت. بلکه کلیه جرایم 
جنگــی را در بر می گیــرد که از 2۰ 
فوریه 2۰۱۴ در منطقه کریمه و شرق 
اوکراین بــه ادعای اوکراین روی داده 
است. در مجموع با توجه به این اصل 
که دادگاه کیفری بین المللی همواره 
به دادگاه های ملی برای رسیدگی به 
جرائم تصریح شــده در اساسنامه رم 
حق تقدم می دهد، دادگاه هلند پس 
از توافق با دولت اوکراین رســیدگی 
به این پرونــده را بر عهده گرفت اما 
تحقیقات در این پرونده به هیاتی بین 

المللی سپرده شد.
رویه دادگاه کیفــری بین المللی در 
اولویــت دادن بــه دادگاه ملی برای 
پرونده پرواز 752 اوکراین بسیار حائز 
اهمیت اســت. اگر دادگاه ملی که در 
حاضر به پرونده رســیدگی می کند 
نتواند دادخواهــی عادالنه را محقق 
ســازد، دلیل موجهی خواهد بود تا 
دادگاه کیفــری بیــن المللی به این 

پرونده رسیدگی کند.

محمدرضا سرداری
برگرفته از سایت زیتون
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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.

رأی ممتنع دولت کانادا به الیحه  مجلس عوام 
جهت نسل کشی نامیدن اقدامات چین علیه اویغورها

مداد- مجلس عــوام الیحه ی حزب 
محافظه کار را تصویب کرد که در آن 
اقدامــات چین علیه اویغورها و دیگر 
مسلمانان این کشور، یک نسل کشی 
اعام شــده و درنتیجه باید بازی های 
المپیک زمستانی 2۰22 پکن تحریم 

شود.
در این رأی گیــری که بعدازظهر روز 
دوشنبه برگزار شد، حزب محافظه کار 
توســط دموکرات های جدید، بلوک 
کبکوآ و نمایندگان سبز حمایت شد 
و به جز لوید النگفیلد که رأی ممتنع 
داد، همه پشتیبانان لیبرال حاضر نیز 

از این حرکت حمایت کردند.
نکته درخور توجه ایــن رأی  گیری، 
اقدام مــارک گارنو، وزیر امور خارجه 
بود که از طرف دولــت کانادا به این 
الیحه رأی ممتنــع داد. هیچ کدام از 
وزرای دیگر و نخســت وزیر جاستین 
ترودو برای رأی گیری حضور نداشتند 
به همین جهت نخست وزیر از سوی 
ارین اتول، رهبر محافظه کار موردانتقاد 

قرار گرفت.
به این ترتیب نماینــدگان منتخب 
مردم کانــادا اقدامــات دولت چین 
علیه اویغورها و دیگر مسلمانان این 

کشور را همان طور که در کنوانسیون 
توســط  کــه   ۱۹۴۸ نسل کشــی 
ســازمان ملل تصویب شــده است، 
یک نسل کشی تشــخیص می دهد. 
نسل کشــی، عملیاتی است که طبق 
ماده دو این کنوانسیون باهدف از بین 
بردن به طور کامل یا بخشــی از یک 
گروه ملی، قومــی، نژادی یا مذهبی 

انجام شود.
مجموعه ای از شواهد جمع آوری شده 
و  دانشگاهیان  روزنامه نگاران،  توسط 
گروه های حقوق بشری حاکی از آن 
است که در سین کیانگ، استانی در 
شمال غربی چین، جایی که حدود ۱2 
میلیون اویغور در آن زندگی می کنند، 

یک نسل کشــی در حال وقوع است. 
اویغورهایــی که از چین فرار کرده اند 
اعام کردند که دولت چین در حال 
انجام شــکنجه و تجاوز جنســی و 
همچنین کار اجباری، عقیم ســازی 
و ســقط جنین در مقیاس گسترده 
در ایــن منطقه اســت. به طورکلی 
چین فرهنگ و مذهــب اویغورها را 
ســرکوب کرده اما ادعــا می کند که 
سیاست های این استان برای خنثی 
کردن تروریسم جدایی طلبانه، تقویت 

وحدت اجتماعی و کاهش فقر است.
دولــت کانادا بــا رأی ممتنع و  کنار 
کشیدن خود از این رای گیری اما آزاد 
گذاشــتن اعضای حزب لیبرال برای 

دیدار مجازی دو ساعته 
جاستین ترودو و  جو بایدن

لحن صمیمی، بارزترین ویژگی
 اولین دیدار سران کانادا و آمریکا

در اولین دیدار ســران کانادا و آمریکا 
که روز سه شنبه 2۳ فوریه به صورت 
مجازی برگزار شــد، موضوعات مورد 
عاقه دو کشــور مورد بررســی قرار 

گرفت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
پاندمی و محدودیت های آن موجب 
شد دیدار سنتی رئیس جمهور جدید 
آمریکا با رهبر همســایه شــمالی از 
دور و در قالب ویدئوکنفرانس برگزار 
شود. چهل و ششمین رئیس جمهور 
آمریکا برای اولین دیدار خود با رهبر 
یک کشور خارجی جاستین ترودو را 
انتخاب کرد تا نشــان دهد که برای 
روابط آمریکا با همســایه شمالی که 
در دوره ریاســت جمهوری ترامپ رو 
به سردی گذاشته بود، اهمیت زیادی 

قائل است.
جاســتین ترودو در پایــان دیدار دو 
ســاعته خود با جو بایدن تاکید کرد: 

»ما دربــاره نقشــه راه بلندپروازانه 
مشــارکت جدید میان دو کشور که 
بر پایه ارزش ها و اولویت های مشترک 
دو همسایه تهیه شده است و مسیر 
حرکت دو کشــور را طی ســال های 
آینده ترسیم خواهد کرد، گفت وگو و 

تبادل نظر کردیم.«
ترودو با اشــاره به چالش های بزرگ 
فراروی دو کشــور مثــل همه گیری 
کرونا، تهدید تغییرات آب و هوایی و 
تشدید نابرابری ها تاکید کرد: »زمان 
عمل فرا رســیده است بنابراین نباید 
وقــت را از دســت بدهیــم. اولین و 
مهترین ماموریت این است که سامت 
شهروندان دو کشور را تضمین کنیم و 

به پاندمی کرونا پایان دهیم.«
بایدن در دیدار بــا ترودو بر ضرورت 
تقویت همکاری ها با کانادا و ترغیب 
دیگر کشــورها برای متحد شــدن 
در برابــر چالش های جهانی تاکید و 

یادآوری کــرد که آمریکا بار دیگر به 
توافق نامه آب و هوایی پاریس ملحق 

شده است.
بایدن ضمن تاکید بر ضرورت به صفر 
گلخانه ای  گازهای  انتشــار  رساندن 
تا ســال 2۰5۰، خاطر نشان ساخت: 
»آمریکا و کانادا باید با همکاری های 
نزدیک خود اراده جدی و تعهد محکم 
خود را به دیگر کشورها نشان دهند.«

یک مســئول بلند پایــه دولت جو 
بایدن که نخواست نامش فاش شود 
در گفت وگو با رادیو کانادا اعام کرد 
همکاری هــای دو کشــور در بخش 
انرژی بــرق از پرونده های مهمی بود 
که ســران دو کشور در دیدار مجازی 

خود بررسی کردند.
ایــن منبع ادامــه داد انتظار می رود 
اولین دیدار ســران آمریکا و کانادا به 

تهیه نقشــه راه مشارکت دو کشور و 
همچنین تهیه فهرســتی ملموس از 
اقداماتی که باید بــه منظور تقویت 
مشــارکت دو کشــور صورت گیرد، 

منجر شود.
شــاید بارزترین و مهمترین مسئله 
مشهود در اولین نشست سران کانادا 
و آمریکا، لحن صمیمانه دو طرف بود.

جــو بایدن پیــش از آغاز رســمی 
گفت وگوی خود با جاســتین ترودو، 
تاکیــد کرد: »آمریکا هیچ دوســتی 
نزدیک تــر از کانادا نــدارد. به همین 
علت مــن به عنــوان رئیس جمهور 
جدید آمریکا برای اولیــن دیدار دو 
جانبه خارجی شما را انتخاب کردم. 
امیدوارم بحــران کرونا هر چه زودتر 
پایان یابد تــا بتوانیــم از نزدیک با 

یکدیگر ماقات کنیم.«
جاســتین ترودو که در چهار ســال 
ترامپ  دونالــد  جمهوری  ریاســت 
بــا چالش های فراوانی روبرو شــد و 
همواره با حفظ جانب احتیاط تاش 
می کــرد کاری نکنــد کــه موجب 
تحریــک رئیس جمهــور دمدمی و 
تندمزاج آمریکا شــود، تاکید کرد در 
چهار سال گذشته از رهبری آمریکا 
در عرصه جهانی اثری نبود. ترودو از 
بازگشت آمریکا به عرصه بین المللی 
ابراز خرسندی کرد و از این که آمریکا 
به دســتور بایدن بار دیگر به مبارزه 
جهانی با تغییرات آب و هوایی ملحق 

شده است، استقبال کرد.
بایدن در دیدار بــا ترودو بار دیگر بر 
تعهد واشنگتن برای تاش به منظور 
فراهم کردن شــرایط آزادی مایکل 
کاوریگ و مایکل اســپاوور که از دو 
ســال پیش در چین زندانی شده اند، 

تاکید کرد.
حمایــت آمریــکا از کانــادا در این 
پرونده یکی از مهمترین خواسته های 
جاستین ترودو از رئیس جمهور جدید 

آمریکا است.

بایدن تاکید کــرد: »عزت و کرامت 
انســان ها باید حفظ شــود. ما برای 
آزادی و بازگشــت صحیح و سالم دو 
مایکل تاش خواهیــم کرد. آمریکا 
و کانادا بــرای مقابله با نقض حقوق 
دموکراتیک  آزادی های  و  بین المللی 

جبهه متحد تشکیل خواهند داد.«
جو بایدن خاطر نشان ساخت آمریکا 
و کانادا توافــق کرده اند برای دفاع از 
منافع و ارزش های مشترک خود در 
برابر چین یک رویکرد هماهنگ در 

پیش گیرند.
طبــق گزارش های رســمی، مقابله 
سیســتماتیک،  نژادپرســتی  بــا 
ماموریت هــای ناتو، ضرورت مدرنیزه 
کردن فرماندهــی دفاعی هوافضای 
 ،NORAD شــمالی  آمریــکای 
اهمیــت  ســایبری،  تهدیدهــای 
جلوگیری از تکثیر و اشاعه ساح های 
کشــتار جمعی و ضرورت کنترل هر 
چه بیشتر ساح های گرم مهمترین 
مســایلی بود که در نشست مجازی 
سران کانادا و آمریکا مورد بررسی قرار 

گرفت.
کریســتیا فریلنــد معاون نخســت 
وزیر کانــادا، کاما هریــس معاون 
رئیس جمهــور آمریکا، مارک گارنو و 
آنتونی بلینکیــن وزرای امور خارجه 
کانــادا و آمریــکا و همچنین جیک 
سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
در نشست مجازی ســران دو کشور 

حضور داشتند.
کریســتیا فریلند نیز کاما هریس را 
یک منبع الهام برای زنان و دختران 
و به ویژه زنان و دختران سیاه پوست 
و هندی توصیف کرد و با اشــاره به 
ســال هایی که کاما هریس در زمان 
تحصیات متوسط خود در مونترال 
گذرانده است، خطاب به وی به زبان 
فرانســوی گفت: »همــه کانادایی ها 
به شــما افتخار می کنند. بی صبرانه 
منتظریم تا پاندمی کرونا تمام شود و 
یک بار دیگر در مونترال پذیرای شما 

باشیم.«
کاما هریس اولین زن، اولین زن سیاه 
پوست و اولین فرد هندی تبار است 
که به مقام معاونت ریاست جمهوری 
آمریکا دست یافته است. مادرش که 
یک محقق ســرطان بود، ریشه های 
هندی داشــت و پدرش جامائیکایی 

تبار بود.
گرچه تغییر مســتاجر کاخ سفید با 
تغییر رویکــرد آمریکا در قبال کانادا 
همراه خواهد بود اما نمی توان گفت 
کــه روابط و مناســبات دو کشــور 
همســایه در دوره ریاست جمهوری 
جو بایدن خالی از چالش و اصطکاک 
خواهد بود. تاکید جو بایدن بر قانون 
»آمریکایی بخریــد« از همین حاال 
نگرانی هایی را در محافل سیاســی و 

اقتصادی کانادا برانگیخته است.

تصمیم مستقل در این خصوص، در 
واقع تاش کرد تــا روابط مخدوش 
شده ی دو کشور کانادا و چین را بیش 
از این خراب نکند. روابط دو کشــور 
پس از دستگیری مدیر مالی شرکت 
هوآوی در ونکــوور به جرم دور زدن 
تحریم های اعمال شــده علیه ایران، 
رو به سردی گذاشــت. اوضاع زمانی 
خراب تر شــد که چین نیز در مقابل 
دو کانادایــی را به جرم های مختلف 
دستگیر و زندانی نمود. کانادا تاش 
دارد تا با کمک دیگر کشــورها، اتباع 

خود را به کشور بازگرداند.
ســفارت چین در کانادا بافاصله با 
انتشــار بیانیه ای تصویب این طرح را 
»اقدامی شــرم آور« توصیف کرد و 
اعضای مجلس عــوام را که به گفته 
وی مسئله اویغورهای شینجیانگ را 
به بهانه حقوق بشر و به منظور دخالت 
در امور داخلی چین تحریف کرده اند، 

افرادی  »ریاکار و بی حیا« دانست.
وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه 
چین نیز تاکید کرد: »برخی افراد در 
کانادا باید پیش داوری های ضدچینی 
خود را کنار بگذارند. پکن به هر اقدام 
کانــادا که به منافع چین لطمه بزند، 

پاسخی قاطع خواهد داد.«



شماره ۱5۱7 جمعه 8 اسفند ۱۳۹۹ 66 Issue 1517 Friday February 26, 2021

افزایش 260 درصدی سرقت مسلحانه از مغازه ها در ونکوور
ایرونیــا- پلیس حــدود ۳۰۰ مورد 
کیفری علیه افرادی که خشن و دزد 
حرفه ای از مغازه ها خوانده شدند، را به 

مراجع قضایی فرستاد.
در کنترل ها و سخت گیری جدی یک 
ماه اخیر نزدیک به ۳۰۰ مورد مجازات 
کیفری علیه این افراد که بیشــتر در 
مرکز شهر ونکوور فعال بودند، صادر 

شد. 
در بیانیه پلیس ونکوور آمده اســت 
افســران پلیس در همکاری نزدیک 
با مغازه داران خرد و تیم های امنیتی 
فروشگاه ها، در مدت ۴ هفته که ۱2 
فوریه به پایان رســید، ایــن افراد را 

دستگیر کرد. 
در این عملیات و با بررسی 25۰ مورد 
ادعای ســرقت از مغازه ها، در نهایت 
۱۳۰ مورد دســتگیری و 26۸ مورد 

اتهام جنایی صورت گرفت.
پلیس می گوید بیش از ۳7۰۰۰ دالر 
کاالی دزدیده شده همراه ۳5 قبضه 
اسلحه کشف شد. ۴5 نفر از دستگیر 
شدگان یا از قبل حکم قضایی گرفته 
بودند و یا با شــرایط وثیقه آزاد شده 

بودند.
بــازرس راب کارک می گویــد این 

عملیات به عنوان پاسخی به نگرانی 
در مورد افزایش فعالیت های جنایی 

در مرکز شهر انجام شد.
وی امیدوار اســت که پیام این عمل 
برای ســارقان این باشد که بفهمند 
تحت نظر هستند و باید انتظار داشته 

باشند دستگیر و متهم شوند.
کارک در بیانیه ای گفت: »سال پیش 
در هسته مرکز شهر، پلیس ونکوور در 
مقایسه با سال پیشتر شاهد افزایش  
26۰ درصدی اســتفاده از اسلحه از 

جمله اسپری خرس، چاقو ، سوزن و 
تفنگ در سرقت از مغازه ها بود«.

پلیس می گوید یک مرد که به اتهام 
ســرقت از فروشــگاه »لولولمــون« 
دســتگیر شــد یک قوطــی کامل 
اسپری خرس داشــت و یک زن که 
در فروشگاه »الندن دراگز« دستگیر 
شــد یک چاقوی بزرگ و یک ساح 
گرم همراه داشت که به معنی نقض 
ممنوعیت ساح گرم از سوی دادگاه 
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افزایش شکاف فقرا و ثروتمندان
 به دلیل پاندمی

طبق گــزارش بانــک CIBC حذف 
مشاغل در دوره پاندمی بیشتر شامل 
حال کارگــران پاره وقــت، موقت و 

مستقل شده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
شــهروندانی که به علت بحران کرونا 
شغل خود را از دست داده اند، دستکم 
یک وجه مشترک دارند: درآمد همه 
آن ها 27.۸۱ دالر در ساعت یا کمتر 

از این است.
بیشترین حذف مشــاغل یا کاهش 
ساعات کار برای کارگرانی اتفاق افتاده 
است که پائین ترین میزان درآمد در 
کشــور را دارند )کمتر از ۱۳.۹۱ دالر 

در ساعت(.
این هــا اطاعاتی اســت که بخش 
 CIBC مطالعــات اقتصادی بانــک
در تازه ترین گــزارش خود بر مبنای 
داده های ارائه شــده توسط اداره آمار 
کانادا منتشر کرده است. این گزارش 
نشان می دهد تقریبا همه مشاغلی که 
در سال 2۰2۰ تحت تاثیر پاندمی از 
بین رفت، متعلق به کارگرانی بود که 
میزان درآمد آن ها از متوسط حقوق 

در کشور پائین تر بود.

بنجامین تال، تهیه کننده این گزارش 
و اقتصاددان ارشد بانک CIBC تاکید 
کرد: »پاندمی کرونا بحرانی غیرمعمول 
و نامتقارن اســت. این بحران عمدتا 
بخش خدمات را تحت تاثیر قرار داد، 
بخشی که بیشترین تعداد مشاغل کم 

درآمد را در خود جای داده است.«
طبق گزارش بانک CIBC، مشاغلی 
که میزان درآمد آن ها پائین اســت، 
سال 2۰2۰ وضعیت بدتری داشتند 
و بسیاری از آن ها حذف شدند. اما در 
همین مدت شهروندان با درآمدهای 
باال وضعیت شغلی بهتری پیدا کردند 
چرا که بیشترین رشــد اشتغال در 
بحبوحه پاندمی مربوط به مشاغلی بود 
که در باالی جدول حقوق و دستمزد 
قرار می گیرند و شاغلین آن ها ۴۱.7۳ 

دالر در ساعت درآمد دارند.
در گزارش CIBC آمده است: »مسئله 
عجیب و غافلگیرکننده این است که 
مشــاغل با درآمد باال نه تنها تحت 
تاثیر پیامدهای پاندمی حذف نشدند 
بلکه در سال گذشته ۳5۰ هزار شغل 

جدید نیز به آن ها اضافه شد.«

 پرداخت کمک های نقدی دولتی 
تمدید خواهد شد

ایرونیا- نخست وزیر جاستین ترودو 
هفته گذشته اعام کرد، دولت فدرال 
مدت زمانی را که بتوان چندین کمک 
مالــی پاندمی را دریافت کرد، تمدید 

می کند.
ترودو به خبرنگاران گفت: کمک مالی 
بهبودی کانادا )CRB(،  کمک مالی 
 )CRSB( بهبودی از بیمــاری کانادا
، مزایــای بهبــودی از مراقبت کانادا 
)CRCB( و بیمه اشتغال )EI( چند 
هفته بیشتر در دسترس خواهند بود 
تا همه افراد واجد شرایط بتوانند آنها 

را دریافت کنند. 
دولت با انتشار خبری اعام کرد: »از 
آنجا که برخــی از کارگران در اواخر 
مارس کمک مالی شــان بــه پایان 
می رسد، این افزایش می تواند اطمینان 
بدهد که حمایت برای بهبود اقتصاد و 
نیروی کار کانادا ادامه خواهد داشت. 
با افزایش تعداد هفته های موجود برای 
این کمک هــای مالی مهم، دولت به 
کارگران بخش هایی که سخت آسیب 
دیده اند و خانواده های آنها اطمینان 
می دهد و اقتصــاد ما را در موقعیت 
بهتــری برای بهبود قــرار می دهد«. 
ترودو همچنین گفت: نه این بحران 
به پایان رسیده و نه حمایت ما از تک 

تک افراد جامعه.
دولــت همچنین به دنبــال افزایش 
حداکثر دوره دریافت کنندگان است 
که می توانند کمک های مالی منظم 
EI را از 2۴ هفته به 5۰ هفته افزایش 
دهند. این مربوط به ادعاهایی اســت 
کــه از 27 ســپتامبر 2۰2۰ تا 25 

سپتامبر 2۰2۱ مطرح شده است.
تغییرات در EI بســتگی به تصویب 

قانون در مجلس دارد.
CRB  که جایگزین برنامه کمک مالی 
دولــت برای بهبود اقتصــادی کانادا 
)CERB( شد ، یک برنامه حمایت از 
درآمد است که ۱۰۰۰ دالر در طی دو 
 EI هفته به کسانی که واجد شرایط

نیستند، پرداخت می کند. 
دریافت کنندگان می توانند حداکثر 
۳۸ هفته از 27 ســپتامبر 2۰2۰ تا 
25 ســپتامبر 2۰2۱ این کمک ها را 
دریافت کنند کــه در برابر26 هفته 

قبل افزایش یافته است.
دریافت کنندگان برای ادامه دریافت 
کمک هــا باید هر دو هفتــه مجدداً 

درخواست بدهند. 
وزیر اشتغال کارال کوالترو گفت خوش 
بین است که احزاب مخالف از قوانینی 
که برای افزایــش هفته های دریافت 
کمــک مالی منظم EI وضع شــده، 

حمایت می کنند.
وی گفت: »هدف ما این اســت که با 
احزاب مخالف همکاری کنیم تا این 
قانون را به جایی برســانیم. هدف ما 
واقعا این نیست که در پایان مارس در 
دریافت این کمک های مالی اختال 

ایجاد شود«. 
کوالترو گفت هزینــه تخمینی این 
برنامه های افزوده شــده حدود ۱2.۱ 
میلیارد دالر اســت که حــدود 6.7 
میلیارد دالر بــرای مزایای بازیابی و 

5.۴ میلیارد دالر برای EI است.
در جلســه گزارش پاندمــی فدرال، 
کوالترو گفت کــه تمدید هفته های 
موجود در پاســخ به محدودیت های 
اعمال شده برای جلوگیری از شیوع 
کوویــد ۱۹ و بر مبنای ارزیابی دولت 

از بازار کار از سوی دولت انجام شد.
وزیر اشتغال کانادا خاطر نشان کرد: 
»اســتان ها واقعا نقشــی اساسی در 
حمایت از کارگران دارند و ما شــاهد 
اقدامات خوبی در بریتیش کلمبیا و 

یوکان بوده ایم«.
اتحادیــه کارگان کانادا »CLC«، نیز 
زنگ خطر را در رابطه با تاریخ انقضای 
کمک های مالی کانادا به صدا درآورده 
بود. حسن یوسف، رئیس این اتحادیه 
در این رابطه گفت: »این اقدامات خبر 
خوبی برای میلیون ها کانادایی است 
که هنوز نتوانسته اند شغلی به دست 
آورند و نگران پرداخت صورتحساب ها 
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افزایش نرخ تورم در ژانویه 
خطر انفجار قیمت ها 

در آینده؟
نرخ تورم و محاســبه آن برای 
سالمت و رشد اقتصادی بسیار 
دارای اهمیت اســت. از این رو 
اداره آمــار کانادا همــواره در 
تالش است تا این شاخص مهم 
را ارزیابی و محاســبه کند. اما 
با بــروز بحران های اقتصادی یا 
بحران های جهانی بهداشتی که 
بر اقتصاد کشورها تاثیر مستقیم 
و  مطالعه  فاکتورهــای  دارند، 
بررســی نرخ تورم تا حدودی 

متفاوت از مواقع عادی است.

نرخ تورم کمــاکان بــا فرمول های 
سابق محاسبه  می شــود ولی اینکه 
برداشــت اقتصاددانان از آن نرخ در 
زمان بحران چه باشــد بســتگی به 
بررسی عوامل محیطی و جهانی دارد. 
بنابراین، مطالعه افزایش نرخ تورم در 
شرایط کنونی نیازمند در نظر گرفتن 
فاکتورهای متعددی است که لزوما در 
شرایط عادی به گونه  ای دیگر خواهند 

بود.
بحــران کرونا خود ضربــه  ای کاری 
بــه اقتصــاد وارد کرد امــا دیرکرد 
واکسیناسیون در کانادا  می تواند باعث 
از دســت دادن کنترل بر متغیرهای 
اقتصادی شــود و بــرای اقتصاد این 
کشور بســیار زیانبارتر از خود بحران 
باشــد. تورم در کانادا بــه آرامی در 
ماه ژانویــه و به دنبال افزایش قیمت 
بنزین باال رفت ولــی نه آنقدر که بر 
قیمت کاالها تاثیر شدید بگذارد. ماه 
گذشته تورم ســاالنه به بیش از یک 
درصد رسید و این در حالی است اداره 
آمار کانادا میزان تورم در ماه دسامبر 
را ۰.7 درصد گزارش کرده بود. اقتصاد 
دانان در تحقیقی در نشریه بلومبرگ، 
رشــد تــورم را با توجــه به تخمین 
میانگین حدود ۰.۹ درصد پیش بینی 

کرده بودند.
تــورم اصلی یــا core inflation که 

در بیشــتر موارد میزان بهتری برای 
سنجش تغییر قیمت هاست از ۱.۴ 
درصد در ماه دسامبر به ۱.5 درصد در 
ماه ژانویه رسید. پیش بینی  می شود با 
افزایش قیمت حامل های انرژی، تورم 
در ماه های آینده باز هم افزایش یابد و 
همچنین برنامه محرک مالی بی سابقه 
از ســوی دولت با هــدف حمایت از 
اقشار کم درآمد که در اقتصاد کشور 
کماکان در جریان اســت بر این روند 
افزایشی استمرار خواهد بخشید. اما 
سیاســت گذاران اقتصــادی خطری 
قریب الوقع از جانب افزایش قیمت   ها 
با وجود  احســاس نمی کنند. حتی 
افزایش موقتی تورم در ابتدای ســال 
جاری، بانک کانادا گمان    نمی کند نرخ 
تورم به صورت پایدار به نرخ هدف در 
سال 2۰2۳، یعنی به دو درصد برسد. 
جیمز مارپل اقتصاددان بانک تی.دی. 
در مصاحبه  ای عنوان کرد که گمان    
نمی کنــد حداقل تا زمانی که بحران 
ویروس کرونا در جهان حاکم اســت 
نــرخ تورم در کانادا افزایش یابد، ولی 
پس از آن ممکن اســت داستان به 

گونه دیگری تغییر کند.
در مــاه ژانویه و با فرارســیدن دور 
جدید قرنطینه   ها در سطح کشور که 
با هدف کنترل موج دوم موارد مبتا 
به ویروس کرونا صورت گرفت باز هم 
فشــار قیمت   ها بر خریداران افزایش 
یافت. طبق تحقیقــات بلومبرگ در 

مقیاس ماهانه، شاخص قیمت مصرف 
کننده یا CPI باید حدود ۰.5 درصد 
افزایــش  می یافت ولی ایــن رقم بر 
خاف انتظارات به ۰.6 رسید. با اینکه 
تورم در فوریه ســال گذشته به 2.2 
درصد رســید ولی این شاخص از آن 
زمان تا کنون از مرز یک درصد عبور 
نکرده بود. از ماه فوریه ســال پیش و 
بعد از اینکــه کووید۱۹ عادت خرید 
مصرف  ننــدگان را تغییــر داد تورم 

کماکان زیر یک درصد بوده است.
مادامــی که قیمت   ها پایین باشــند 
احتمال اینکه نرخ بهره بانکی پایین 
بماند زیاد اســت. طبــق برنامه های 
بانک کانادا، تورم تا زمانی که اقتصاد 
دوباره بتواند روی پای خود بایســتد 
باید پایین بمانــد. پس از بحران این 
متغیر  می تواند دوبــاره به نرخ هدف 
یعنــی دو درصد بازگــردد. »رویس 
منــدس« اقتصــاددان ارشــد بانک 
سی.آی.بی.سی معتقد است در چند 
مــاه آینده نرخ تورم ســاالنه ممکن 
است به حدود مورد نظر بانک کانادا 
نزدیک شــود ولی اگر آن را با دوازده 
ماه پیش از آن مقایسه کنیم ممکن 
است بدترین نرخ از ابتدای کووید تا 
کنون به نظر بیاید. حتی این تغییرات 
ممکن اســت به گونه  ای باشد که در 
نمودارها غیر عادی به نظر برسد ولی 
سیاست گذاران اقتصادی برای اینکه 
درک بهتری از تغییرات قیمت پیدا 

کنند مجبور نیستند فقط به نمودارها 
بســنده کنند. به گفتــه وی، همه  
می دانند که برنامه و نقشــه بازی در 
این کشور چیست و سیاست گذاران 
اقتصادی و مالیاتی باید از اقتصاد کانادا 
حمایت کنند. اقتصادی که قرار است 
پس از پشت سر گذاشتن بحران کرونا 
لنگان لنگان به مسیر خود ادامه دهد.

با وجود افزایش تورم در ابتدای سال 
2۰2۱، اقتصاددانان معتقدند در نرخ 
تورم ماه ژانویــه کاهش قیمت   ها به 
شــکل کامل در نظر گرفته نشده اند 
کــه از آن جمله  می تــوان به ضربه 
شدید اقتصادی به صنعت هوانوردی 
و کاهــش قیمت بلیت   ها حتی بیش 
از مــاه قبل اشــاره کرد. بــاال بودن 
قیمت   ها در ماه ژانویه بیشــتر بر اثر 
افزایش قیمت حامل های ســوخت 
بود کــه به گــزارش اداره آمار کانادا 
حــدود 6.۱ درصــد در مقایســه به 
دســامبر 2۰2۰ رشــد داشته است. 
قیمت بنزین در عین حال نســبت 
به ژانویه ســال قبل هنوز حدود ۳.۳ 
درصد ارزان تر است چرا که در ژانویه 
2۰2۰، جهــان و به دنبال آن بازارها 
با افزایش تعداد مبتایان به کووید۱۹ 
دچار سردرگمی و عدم اطمینان شده 
بودند که این خود باعث افزایش قابل 
توجه قیمت ســوخت شــده بود. به 
نظر »جیمز مارپل«، قیمت بنزین و 
سوخت به زودی از سال قبل بیشتر 
خواهد شــد. به گفته وی با در نظر 
گرفتن بهای نفت به بشکه  ای حدود 
6۰ دالر و باالتر و مقایســه قیمت   ها 
در بهار پارســال و امسال  می توان به 
اندازه گیــری دقیق تری در مورد نرخ 

تورم در ماه های    آتی دست یافت.
به گــزارش اداره آمار کانادا، بدون در 
نظر گرفتن قیمت بنزین، شــاخص 
قیمت مصرف کننده در ژانویه حدود 
۱.۳درصد نسبت به سال قبل بیشتر 
شده اســت. همچنین، به نظر اداره 
آمار کانادا، از دیگر عوامل این افزایش 
نرخ تورم فروش بیشــتر خودرو های 
شــخصی به دلیــل افزایــش تولید 
مدل های جدید ساالنه نسبت به ماه 
مشابه در ســال گذشته و همینطور 
افزایش قیمــت خدمات تلفن همراه 

است.
»آنا فنگ« اقتصاددان معتقد اســت 
که قیمت خانه   ها نسبت به سال قبل 
5.۸ درصد رشد داشته که این میزان 
بیشترین رقم از آگوست 2۰۰7 است 
و عامل آن افزایش تقاضا برای خرید 
خانه های بزرگتر و نرخ بهره پایین تر 
اســت. به گفته وی، ســخت است 
که اکنون بگوییــم این موج افزایش 
قیمت تــا چه زمان باقی خواهد ماند 
اما به طور قطع، امسال قیمت خانه   ها 
کماکان افزایش خواهد یافت و تاثیر 
مهمی بر افزایش نــرخ تورم خواهد 

آرمین آریانپور )هفته(گذاشت.



77 Issue 1517 Friday February 26, 2021شماره ۱5۱7 جمعه 8 اسفند  ۱۳۹۹
سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

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

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

هتل های مورد تایید دولت برای قرنطینه مسافران کانادا

پرژن میرور- هتل هــای مورد تایید 
دولت کانادا برای قرنطینه مســافران 
ورودی به این کشور از طریق مرزهای 

هوایی مشخص شدند.
از روز22 فوریه 2۰2۱ مسافرانی که 
از طریق مرزهای هوایی قصد ورود به 
کانادا را دارند باید هنگام ورود تست 
کرونا بدهند. این مسافران دست کم 
برای ســه روز تا زمان دریافت نتیجه 
تست کرونا خود باید با هزینه شخصی 
در هتل هایی که دولت تعیین کرده 

است اقامت کنند.
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
چندی پیــش اعام کرد که هدف از 
این اقدام، متوقف کردن گســترش 
ویــروس کرونــا در کانــادا از طریق 
مسافران خارجی است. در همان زمان 
آقای ترودو هزینه انجــام این اقدام 
برای مســافران را حدود 2 هزار دالر 

کانادا تخمین زده بود.
بــا این حال، کندین پــرس گزارش 
داده اســت که مقــدار هزینه واقعی 
بســیار کمتر از میزان اعام شــده 
توسط نخست وزیر است. مسوؤلین 
دو هتــل مورد تایید دولت در اطراف 
فرودگاه پیرسون تورنتو اظهار داشتند 
که هزینه ســه روز قرنطینه اجباری 

مســافران در این دو هتــل تا زمان 
دریافت نتیجه تست کرونا برای یک 

نفر بین ۳۱۹ تا ۳۳۹ دالر است.
اما هتــل ماریوت کــه در ترمینال 
قرار  کلگــری  بین المللی  فــرودگاه 
دارد، هزینه اقامت ســه روزه اجباری 
قرنطینه که شامل تهیه غذا و تامین 
امنیت مســافران می شــود را مبلغ 
۱272 دالر به عاوه مالیات آن اعام 

کرده است.
هتل های مورد تایید دولت کانادا برای 
قرنطینه اجباری مســافران خارجی 
در نزدیکی چهار فرودگاه بین المللی 
کانادا قرار دارند کــه در حال حاضر 
تمام مسافران خارجی فقط از طریق 
این چهار فرودگاه می توانند وارد کانادا 

بشوند.
بر اساس اعام وب سایت دولت فدرال 
کانادا فهرستی از هتل های مورد تایید 
اعام شــده اما این فهرســت نهایی 
نیســت چراکه در روزهای آینده به 

تعداد این هتل ها اضافه خواهد شد.
هتــل  مــورد تایید بــرای قرنطینه 
اجباری سه روزه مسافران در ورودی 
  Westinفرودگاه بین المللــی ونکوور
 Wall Centre Vancouver Airport

می باشد. 

تلفن۱-۸۰۰-2۹۴-۸25۳  شــماره 
برای مســافران ورودی از کشورهای 
آمریــکای شــمالی و شــماره تلفن 
مسافران  برای   ۱-6۱۳-۸۳۰-2۹۹2
ورودی به کانادا از دیگر کشــورهای 
جهان برای رزرو کردن اقامت دست 
کم ســه روزه در این هتل ها تعیین 

شده است.
هنــگام رزرو اتــاق در ایــن هتل ها 
مســافران می توانند درخواست های 
ویژه خود اعم از نوع غذا، نحوه اقامت 
حیوانــات خانگی همراه مســافران 
و اطاعات مــورد نیاز افــراد دارای 
معلولیت را از مسوؤلین هتل دریافت 

نمایند.
دولت کانادا ظرف چهار ساعت از رزرو 
هتل مورد نظر مسافران ایمیل تاییدیه 
خود را برای آنها ارســال می کند. به 
مســافران ورودی به کانــادا توصیه 
اکید شده اســت که برای تایید رزرو 
 ArriveCan هتل خود از اپلیکیشن

استفاده کنند.
تمام مسافرانی که قصد پرواز به سمت 
کانادا را دارند باید مدرک معتبر نتیجه 
منفی تست کرونا خود در کشور مبدا 
را به شــرکت هواپیمایی که با آن به 
کانادا پرواز می کننــد ارایه دهند در 

غیر این صورت از سوار شدن آنها به 
هواپیما جلوگیری خواهد شد. هنگام 
ورود به هــر یک از چهــار فرودگاه 
بین المللی تعیین شده از سوی دولت 
کانــادا نیز مجدد باید تســت کرونا 

بدهند.
بر اســاس مقــررات جدیــد، تمام 
مسافران پس از انجام تست کرونا در 
فرودگاه مقصد باید دست کم سه روز 
در یکی از هتل های تایید شده اقامت 
کنند تا نتیجه تســت کرونا خود را 
دریافت کنند. در صورت منفی بودن 
نتیجه تســت، آنها باید ۱۱ روز باقی 
مانده از چهارده روز قرنطینه اجباری 
خود را در مکانی که در اپلیکیشــن 
ArriveCan به مقامات مرزی کانادا 

اعام کرده اند بگذرانند. 
در صورت مثبت بودن نتیجه تســت 
کرونا مسافران ورودی، تمام چهارده 
روز قرنطینه اجباری آنها باید در همان 
هتل سپری شود و تمام هزینه اقامت، 
غذا و تامین امنیت و انجام تست کرونا 
پس از پایان چهارده روز نیز بر عهده 

مسافران می باشد.
برای دریافت اطاعات بیشتر در این 
زمینه می توانید به وب سایت رسمی 

دولت کانادا مراجعه کنید.  

بیشتر مردم کانادا موافق
 اعمال سختگیری برای سفر هستند

مــداد- به گــزارش گلوبــال، نتایج 
 Ipsos توسط انجام شده  نظرسنجی 
نشــان می دهد که بیشتر کانادایی ها 
از محدودیت ســفر حمایت کرده و 
در بین عمــوم مردم همدردی کمی 
با مســافرانی که به منظور تفریح به 
سواحل گرم جنوبی ســفر کرده اند، 
وجــود دارد. محدودیت های ســفر، 
آرزوهای افــرادی را کــه امیدوارند 
برای زمســتان به مناطــق جنوبی 
مانند فلوریدا پــرواز کنند، نقش بر 
آب کرده اســت اما با این حســاب 
اکثریت قریب به اتفاق کانادایی ها از این 
قوانین جدید سفر پشتیبانی کرده و 
تنها تعداد کمی از مردم فکر می کنند 
کــه دولت باید برای کســانی که در 
شهرهای جنوبی دارای ملک و خانه 

هستند، استثنا قائل شود.
گفتنی اســت علی رغم کاهش موارد 
ابتا به کرونا در سراسر کشور، مقامات 
بهداشت عمومی هشــدار دادند که 
اگر اقدامات احتیاطی و پیشــگیرانه 
انجام نشــده و محدودیت ها برداشته 
شوند، ممکن است همه گیری سریعاً 
دوباره اوج گرفته و انواع جدید ویروس 
کرونا که گمان مــی رود در خارج از 
کشور ظاهرشــده باشند، درنتیجه ی 
ســفرهای بین المللی، به کانادا وارد 
شوند. از ســوی دیگر قوانین جدید 
فدرال شامل قرنطینه اجباری در هتل 
برای کسانی که به کانادا پرواز می کنند 
و پرداخت هزینه ای حدود هزار دالر 
بــرای هر نفر در کنــار آزمایش های 
غربالگری اجباری کووید۱۹ نشان از 
عزم جدی مقابله با شرایط همه گیری 

دارد.
در این نظرسنجی مشخص شد ۴۱ 
درصد از مردم فکر می کنند در مورد 
افرادی که کشــور را پیــش از اعام 
قوانین قرنطینه هتلی ترک کرده اند، 
باید تا حدی مماشات کرده و تخفیف 

قائل شد اما وقتی صحبت از کسانی 
می شود که در فصل سرما به جنوب 
سفرکرده و در این مناطق خانه اجاره 
می کنند یا دارای ملک هستند، میزان 
احساس همدردی بسیار کمتر شده 
و تنها ۳۱ درصد از کانادایی ها با این 

سفرها اعام موافقت کردند.
نظرسنجی ها همچنین نشان می دهد 
که اکثریت قریب به اتفاق کانادایی ها نیز 
به طورکلــی از محدودیت های جدید 
ســفر حمایت می کنند. بیشتر افراد، 
یعنی ۸۳ درصد پاســخ دهندگان از 
قوانین آزمایش در بدو ورود و قرنطینه 

هتلی حمایت کردند.
دانستن این نکته نیز می تواند جالب 
باشد که 6۴ درصد از پاسخ دهندگان 
اعتقاددارند تا ســال 2۰22 سفرهای 
خارجی به راحتــی امکان پذیر نبوده 
و ۱7 درصــد مردم نیــز اعتقاددارند 
ازاین پس هرگز در سفرهای خارجی 

احساس راحتی نخواهند داشت.
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راهکار برخی مسافران کانادایی 
برای  دور زدن قرنطینه اجباری هتل 

و هزینه 2000 دالری !
ایرونیا- در حالیکه تمامی مســافران 
ورودی به کانــادا از روز 22 فوریه در 
بــدو ورود در یکــی از چهار فرودگاه 
کشــور  ،باید هزینــه  2۰۰۰ دالری 
بابت تست اجباری کووید ۱۹ و اقامت 
ســه روزه در هتل را پرداخت کنند  
،برخی از کانادایی های خارج از کشور 
قصد دارند مسیر خود را تغییر دهند 
و به جای بازگشت به کشور از طریق 
هوایی، از طریق زمینی وارد کشــور 
شوند تا مشمول این قانون تازه نشوند 
و هزینه  اقامت و قرنطینه در هتل را 

پرداخت نکنند!!
برایان کراس از برلینگتون انتاریو، که 
زمستان را با همسرش آن در مسای 
آریزونا ســپری می کند، گفت: »اگر 
بتوانم از این کار اجتناب کنم، این کار 

را انجام می دهم«.
این زوج ابتدا قصد داشــتند در ماه 
آوریل با پرواز بــه کانادا برگردند. اما 
هفته پیش دولت فدرال اعام کرد از 
روز دوشنبه ، بیشتر مسافران هوایی 
که وارد کانادا می شــوند باید هنگام 
ورود تســت کوویــد ۱۹ بدهند و تا 
ســه روز از قرنطینه ۱۴ روزه خود را 
در هتلی مشخص سر کنند تا نتیجه 
تست آنها روشن شــود. )اگر نتیجه 
تست زودتر آماده شود، آنها می توانند 

زودتر از هتل خارج شوند.(
مسافران برای این اقامت باید خودشان 
هزینه ها را پرداخت کنند که به گفته 
دولت، این هزینه ممکن است بیش از 

2۰۰۰ دالر هم بشود.
اما قانون قرنطینه شــدن در هتل در 
مورد مســافرانی که از طریق زمینی 
وارد کانادا شــوند اعمال نمی شــود 
و همیــن موجب می شــود برخی از 
مســافران مانند کراس، انگیزه کافی 
برای بازگشــت زمینی را به دســت 
آورند.  وی گفت: »عقل حکم می کند 
که طرحی را پیش ببریم که کمترین 
مقاومــت را ایجــاد کنــد. خب اگر 
می توانم ۴ هــزار دالر پس انداز کنم، 

چرا نکنم؟«
وی این رقم را با احتساب قیمت هتل 
برای اقامت دو نفر در نظر گرفته است.

دولت گفت قوانیــن جدید به دلیل 
شــرایط متفاوت در مرز زمینی، فرق 

می کند. 

علت گزینش 27 هزار نفر در قرعه کشی »اکسپرس انتری« چیست؟
بالغ بــر ۹۰ درصد متقاضیانی که در 
حوزه رقابتی اکســپرس انتری دارای 
ســابقه کار و تحصیل در کانادا بودند 
و در دوران پاندمــی در کانادا زندگی 
می کنند یک جا در یک قرعه کشــی 

دعوتنامه دریافت کردند.
ایــن متقاضیان مهاجرت بــه کانادا 
برخاف دیگر متقاضیان اکســپرس 
انتری که در خــارج از کانادا زندگی 
می کنند، با تاخیر در پروسه گزینش 
و بررســی به علت کووید۱۹ مواجه 
نیســتند. آنان یک باره و بــه دور از 
انتظار بدون توجه به امتیازات کسب 
شــده تنها به علت داشتن سابقه کار 
و تحصیل و زندگی در کانادا موفق به 
دریافت دعوتنامه ارسال مدارک برای 

دریافت اقامت دائم شدند.
بر اساس روال عادی، متقاضیانی که 
موفق به اخذ دعوتنامه می شوند باید 
مراحل متعددی را همانند آماده سازی 
مدارک موردنیاز و ثبت درخواســت، 
اخذ سوء پیشــینه و انجام معاینات 
ارسال  انگشت نگاری،  انجام  پزشکی، 
پاســپورت برای دریافت ویــزا و در 
نهایت ســفر به کانادا را انجام دهند. 
حتی متقاضیانی که در کانادا زندگی 
می کنند نیز برای انجام امور لندینگ 
مجبور بــه گذر از مرزهــای زمینی 
بین امریــکا و کانادا و یــا اصطاحاً 
“Flagpole” بودند تا بتوانند مراحل 
لندینگ را تکمیل و اقامت دائم خود 

را دریافت کنند.
بدیهی است انجام تمامی این مراحل با 
وجود پاندمی و مقرارات حفظ فواصل 
اجتماعی و قرنطینه و محدودیت های 
ســفر )به خصوص برای آنان که در 
خــارج از کانادا زندگــی می کنند( 
بیش از گذشته زمان بر و با مشکات 

عدیده ای روبروست.
دلیــل اصلــی تســریع در گزینش 
متقاضیانی که در کانادا حضور دارند 
و مشــغول به کار و تحصیل هستند 
این اســت که این افراد با مشکات 

کمتری برای انجام مراحل مورد نیاز 
پروسه بررسی درخواست و اخذ اقامت 
دائم کانادا نسبت به متقاضیانی که در 

کانادا حضور ندارند، روبرو هستند.
بر اســاس اظهارات وزیــر مهاجرت 
و شــهروندی و پناهندگــی کانادا، 
دارای  متقاضیانی کــه  مندچینــو، 
سابقه تحصیل، کار و زندگی در کانادا 
هستند سریع تر دوران تطبیق سازی 
با بازار کار کانادا را ســپری می کنند. 
تامین نیــروی کار برای کانادا در این 
دوران از مهم ترین اهداف دولت است. 
این گزینش که برای نخستین بار در 
تاریخ اکســپرس انتری اتفاق افتاد، 
این اطمینان را برای دولت به وجود 
آورد که با ایجاد تغییراتی ادر سیستم 
گزینش خــود و با تمرکز بر گزینش 
متقاضیان داخل کانادا، به راحتی قادر 
به تکمیل سهمیه تعیین شده ۴۰۱ 
هزار مهاجر در ســال 2۰2۱ خواهد 

بود.
پروسه بررسی درخواست متقاضیان 
برگزیده شــده قبل از پایان ســال 
2۰2۱  تکمیل و موفق به اخذ اقامت 
دائم خواهد شــد و می توانند مراحل 
لندینگ خود را تا قبل از اتمام سال 
انجام دهند تا در سهمیه گزینش سال 

2۰2۱ قرار گیرند.

از انجا که بالغ بر 6۰ درصد ســهمیه 
۴۰۱ هــزار مهاجر جدید در ســال 
2۰2۱ اختصــاص بــه متخصصین 
دارد، بدیهی اســت کــه گزینش از 
طریق برنامه اکســپرس انتری مرکز 
ثقل تمرکز دولت محسوب می شود. 
25 درصد سهمیه گزینش، به برنامه 
کفالت افــراد خانــواده و ۱5 درصد 
مابقی به گزینش پناهندگان در سال 

2۰2۱ اختصاص دارد.
عاوه بر اکســپرس انتــری، جذب 
متخصصینــی کــه جــزو لیســت 
معافیت های سفر به کانادا هستند در 
دوران پاندمی و همچنین تسریع در 
پناهندگان  اقامت  پروسه درخواست 
مقیم کانادا و افرادی که دارای پرونده 
درخواست کفالت همســر از داخل 
کانادا هستند، از اهداف اصلی دولت 

در سال 2۰2۱ هست.
بالغ بر نیمی از متقاضیان پناهندگی 
که در سهمیه ۴۰ هزار نفری ساالنه 
کانادا، از داخل کشــور درخواســت 

پناهندگی می کنند.
کانادا در نظر دارد حداقل ۱۰۸5۰۰ 
متخصص را از طریق برنامه اکسپرس 
انتری در ســال 2۰2۱ مورد گزینش 
قرار دهد و تاکنون تنها پس از گذشت 
۴5 روز از آغاز ســال، در نیمه فوریه 

تعداد ۳7۹۸6 نفــر را مورد گزینش 
قرار داده اســت این در حالی اســت 
که در دوره مشابه سال قبل، تنها ۱۰ 

هزار و ۳۰۰ نفر گزینش شده بودند.
در صورتی که تا دو مــاه آینده اداره 
مهاجــرت بتوانــد تعــداد ۳۰۰۰۰ 
دعوتنامــه دیگر صادر کنــد، قطعا 
قادر خواهد بود تا ســهمیه گزینش 
اکســپرس انتری را بــرای 2۰2۱ به 
میزان ۱۰۸5۰۰ را تامین کند. از هم 
اکنون تا ماه آوریل در قرعه کشی های 
هر دو هفته یک بار حداقل باید برای 
5۰۰۰ نفر دعوتنامه صادر شود. دولت 
با ارائه ۹۰ روز مهلت ارســال مدارک 
به دعوت شــدگان تاش بر تکمیل 
بررسی درخواست های دریافت شده 

در بازه زمانی شش ماهه دارد.
دولت فدرال عاوه بر تامین گزینش 
اکسپرس انتری، باید تا پایان 2۰2۱ 
منتخبین  متقاضی  تعداد ۸۰۸۸۰۰ 
استانی که از طریق برنامه های استانی 
برگزیده می شوند را نیز مورد گزینش 
قرار دهد تا بتوانند قبل از پایان سال 
مراحــل لندینگ خــود را نیز انجام 
دهنــد. در این میان تا پایان ســال 
2۰2۱ تعداد ۱55۰۰ مهاجر جدید از 
طریق برنامه های مهاجرتی اتانتیک و 
۳۰۰۰۰ از طریق برنامه های مهاجرتی 
کبک نیز باید پروسه درخواست اقامت 

خود را تکمیل و وارد کانادا شوند.
اقدام بعدی دولت بــرای افزایش در 
گزینش متقاضیان حاضر در کانادا از 
طریق برنامه های استانی است تا آنان 
نیز بتوانند مراحل لندینگ خود را تا 

پایان 2۰2۱ تکمیل کنند.
با توجه به این که دوره پروسه بررسی 
گزینش متخصصین فدرال به راحتی 
می توانــد به 6 ماه تقلیل یابد ولی در 
حال حاضر برگزیده شدگان استانی و 
متقاضیان مهاجرت به کبک با دوره 
پروسه تقریبی دو سال مواجه هستند. 
بدین دلیل دولت فــدرال به منظور 
تامین هر چه سریع تر سهمیه 2۰2۱ 
تقلیل دوره انتظار و تسریع در بررسی 
تقاضای این متقاضیان را نیز مد نظر 
دارد و در صدد کاهش آن به حداقل 

میزان ممکن است.
از آنجایی که تعداد متقاضیان حاضر 
در کانادا، برای تامین سهمیه گزینش 
سال 2۰2۱ نیست لذا اداره مهاجرت 
در نظر دارد به ساده ســازی شرایط 
درخواســت و ماتریــس امتیاز بندی 
پاندمی  انتری در دوران  اکســپرس 

تمرکز کند.
 یکی از روش های ساده سازی و ایجاد 
تغییر در ماتریس امتیازبندی تقلیل 
۱2 ماه سابقه کار تمام وقت کانادایی 
به 6 ماه اســت که موجــب افزایش 
قابل توجه متقاضیان داخلی در حوزه 

رقابتی اکسپرس انتری خواهد شد.

معصومه علی محمدی )هفته(

امکان تقاضای اینترنتی صدور پاسپورت 
از سال آینده

کانادایی هــا احتماال از ســال 2۰22 
ایــن امــکان را خواهند داشــت که 
کلیه مراحل تقاضای پاسپورت را به 
صورت اینترنتی انجام دهند. آی.بی.

ام کانادا IBM Canada در چارچوب 
قراردادی به ارزش بیش از ۱.5 میلیون 
دالر متعهد شده است نرم افزاری تهیه 
کند که کانادایی ها با نصب آن بر روی 
موبایــل، تبلت یــا کامپیوتر بتوانند 
تقاضای صدور یا تمدید پاســپورت 

خود را به صورت آناین انجام دهند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
 Rémi Larivière رمــی الریویئــر
سخنگوی اداره مهاجرت، پناهجویان 
و شهروندی کانادا با ارسال ایمیلی به 
رادیو کانادا تاکید کرد: »پلتفورم جدید 
به شهروندان این امکان را خواهد داد 
که تقاضای صدور پاسپورت، پرداخت 
هزینه ها و دانلود عکــس خود را به 
راحتی و در امنیت کامل انجام دهند.«

به گفته الریویئر، دولت کانادا از ماه ها 

پیش به فکــر اجرای چنین پروژه ای 
بود اما پاندمی کرونا اتاوا را مجبور کرد 
روند تهیه آن را تسریع کند تا خدمات 
مرتبط با گذرنامه را عملی تر و سهل 

الوصول تر شود.
آی.بــی.ام کانــادا بــرای تهیه این 
اپلیکیشن فقط سه ماه فرصت دارد 
این در حالی اســت که ایــن پروژه 
ســواالت و تردیدهایی نیز در رابطه 
با امنیت اطاعات فردی شــهروندان 

برانگیخته است.
سرعت ارائه خدمات گذرنامه از مارس 
گذشــته کند شده اســت. در سال 
2۰2۰ دولت کانادا ۸۹7 هزار و ۴۰۱ 
پاسپورت صادر کرد در حالی که یک 
ســال پیش از آن 2 میلیون و 6۰۰ 

هزار پاسپورت صادر کرده بود. 
ســال گذشــته طی چهار مــاه اول 
پاندمی، دولت فقط به تقاضای افرادی 
رسیدگی کرد که دلیل قانع کننده ای 

برای سفر فوری داشتند.

بیشتر مســافرانی که برای گذراندن 
اوقات فراغت از کشور خارج شده اند 
از طریق هوایی وارد کانادا می شوند و 
با انتقال همه پروازها به چهار فرودگاه 
اصلی، دولت می تواند مطمئن باشد 
کــه مســافران ورودی در هتل های 
قرنطینه کــه نزدیک فرودگاه ها واقع 

هستند، کنترل می شوند. 
بیل بلر وزیر ایمنی عمومی گفته است 
که رعایت همان قوانین برای شــمار 
کم مسافران تفریحی که زمینی وارد 
کشور می شــوند، یک چالش دشوار 

است.
هفته پیش بلر در یک کنفرانس خبری 
گفت: »در مرزهای زمینی ۱۱7 نقطه 
ورودی مختلف داریم و بسیاری از این 
نقاط در مناطق روســتایی دورافتاده 
واقع هســتند، نه نزدیــک هتل ها یا 

دیگر مراکز ضروری«.
در بیانیه  ایمیلی که از ســوی دفتر 
بلر ارسال شــد، وی افزود که دولت 
اقدامات موثری را هم برای مسافران 
زمینی و هم برای مسافران هوایی در 
نظر گرفته است.  وی اظهار کرد: »اگر 
مردم آمادگــی الزم را ندارند تا برای 
حفظ امنیت خود و اجتماع خود اقدام 
کنند، مــن از آنها می خواهم همانجا 
که هســتند بمانند و از ســفرهای 

غیرضروری خودداری کنند«.
کراس می گوید خوشــحال است که 
با ســفر زمینی می تواند همه شرایط 
ضروری برای انجام تست را هم انجام 
 دهد و در ضمن ســفر زمینی خطر 
کمتری هم دارد زیرا او مجبور نیست 
در هتل با چند کارمند و سایر مهمانان 

زیر یک سقف بماند.
وی گفت: برنامه من این است که جز 
راننده تاکسی از بوفالو، کسی را نبینم
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قاضی کانادایی از جزایر کارائیب قضاوت می کند

پرژن میرور- قاضی دادگاه عالی انتاریو 
پرونده های خود را در حالی بررســی 
می کند که از تاریخ ۹ ژانویه در یکی از 

جزایر کارائیب به سر می برد.
بر اساس گزارش شبکه خبری سی بی 
سی کانادا، این قاضی زن ظاهراً اجازه 

انجام چنین کاری را داشته است.
منابع خبری شــبکه ســی بی سی 
گفته اند که ســفر این قاضی دادگاه 
عالی انتاریو به دلیل دارا بودن  “برخی 
شرایط بســیار محرمانه و شخصی“ 
صــورت گرفته، در حالی که در اوایل 
سال جاری به تمام قضات دادگاه های 
عالــی انتاریو توصیه شــده بود تا از 

سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند.
این قاضی زن که نامی از او برده نشده 
در حال حاضــر در جزایر تورکس و 
کایِکــس از قلمرو های تحت نظارت 
بریتانیا ســکونت دارد و بر اساس پی 
گیری هــای به عمل آمده از ســوی 
شــبکه خبری سی بی ســی از این 
قاضی درخواســت شــده تا بررسی 
پرونده های قضایی از راه دور را تا زمان 

بازگشت به کانادا متوقف کند.
با توجه به ایــن واقعیت که مرزهای 
کانــادا تقریباً از ابتــدای همه گیری 
بیمــاری کووید-۱۹ بســته بوده اما 
برخی از مردم کانادا در عمل به طور 
آزادانه در طول دوران همه گیری به 

سفر رفته و این موضوع بسیار بحث 
برانگیز شده است.

چندی پیش دولت فــدرال کانادا به 
منظور جلوگیری از گسترش بیماری 
کووید-۱۹ تمــام پروازهای خروجی 
به ســمت مقاصد تفریحی در جزایر 
کارائیب را لغــو کرد و اقدامات پیش 
گیرانه، همانند دارا بودن تست منفی 
کرونا پیش از سوار شدن به هواپیما 
برای مســافران ورودی بــه کانادا را 

اجباری کرد.
چندی پیش نیــز راد فیلیپس وزیر 
پیشین اقتصاد اســتان انتاریو، پس 
از اینکه آشــکار شــد برای گذراندن 
تعطیات پایان ســال میــادی به 
جزیره ســنت بارتس رفته بود اما در 
کرده  وانمود  اجتماعی  شــبکه های 
بود که در انتاریو حضور دارد مجبور 
به استعفاء شــد و از مقام خود کناره 

گیری کرد.
تعــدادی دیگر از مقامات اســتانی و 
فدرال کانادا نیز در طول دوران همه 
گیری که به مردم عادی توصیه می شد 
در خانه بمانند، به خارج از کانادا سفر 
کردند که برخی از آنها مجبور شدند 
سفرهای خود را نیمه کاره رها کرده 
و به کانادا بازگردند و برخی نیز تحت 
تاثیر فشــار افکار عمومی و رسانه ها 

مجبور به استعفاء شدند.
در حالی که نزدیک به یک ســال از 
اجرای محدودیت های گسترده مرتبط 
با همه گیری بیماری کووید-۱۹ در 
جهــان و کانــادا می گــذرد و اغلب 
مردم شــغل خود را از دست داده و 
با مشــکات فراوان مالی و اجتماعی 
دست و پنجه نرم می کنند، برخی از 
مقامات رســمی دولت های استانی و 
فــدرال خود را تافته جدا بافته و برتر 

از قانون می دانند. 
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

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

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

NOW: $24,683
31,084 KM

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

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

Was: $26,183

 Stk#R21139A
NOW: $23,996

54,259km

Was:$25,496

 Stk#B20272A
NOW: $11,988

88,765km

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

27,765km

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

21,543km

Was:$19,395

2017 HYUNDAI ELANTRA GL
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Essential model shown ♦

Additional information:

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

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

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 2.99%/3.99%/2.49%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$15,778. 
Weekly lease payment of $55/$55/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$2,195 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges 
of $1,725/$1,825/$1,825 levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per 
year applies. Additional charge of $0.12/km. ▼No-charge All-Wheel Drive offer: Purchase or lease a new 2020 Kona, 2021 Kona or 2021 Tucson, and you will be entitled to a $2,000/$2,000/$2,000 factory-to-dealer credit for cash purchases or lease or finance at Smart 
Rates (non-promotional rates). The factory-to-dealer credit of $2,000 is equivalent to the no-charge All-Wheel Drive offer. The manufacturer’s estimated retail value for 2020 Kona, 2021 Kona, and 2021 Tucson is $2,000/$2,000/$2,000. Factory-to-dealer credit applies 
before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available credits. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Essential manual Cyber 
Grey/2021 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Magnetic Grey is $19,957/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, 
insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2020/2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional 
finance offers on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months 
(60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-
weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer, and are due on the date the contract is signed. 
Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊▼^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or 
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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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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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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•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlay™ and 
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•  Heated front seats 
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Android AutoTM

2021 KONA
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with $1,195 down◊
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weekly 

$ 55 at 3.99%
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$2,000 price adjustment on cash purchase.
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Don’t pay for
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on all Kona and Tucson models 

No-charge
All-Wheel Drive▼

Based on monthly payment frequency. On promotional 
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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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•  Heated front seats
•  Heated side mirrors 
•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist
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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

مسئول ارشد کارگروه واکسن کووید 19 کانادا:
تولید واکسن داخلی برای امسال 

هیچوقت امکان پذیر نبود
ایرونیــا- یکی از مســئوالن ارشــد 
کارگــروه تهیه واکســن کانادا گفت 
تولید و تهیه واکسن کووید ۱۰ موجب 
باال رفتن  سرعت واکسیناسیون کانادا 
نمی شود، ضمن این که هرگز رسیدن 
آن به مرحله تولید پیش از پایان سال 

2۰2۱ ممکن نبود.
مارک لیوانن به کمیته صنعت مجلس 
عوام گفت که زنجیره های تأمین بین 
المللی که کانادا برای واکسیناسیون 
به آنها اعتماد دارد، تنها گزینه برای 
کشور است. آقای لیوانن به نمایندگان 
مجلس در این کمیته گفت: »پیگیری 
برای تولیــد کانادا – به ویژه در میان 

مدت- کاما منطقی است«.
کمپانی PnuVax Inc  که شــرکتی 
تولیدکننده مواد زیســتی و مستقر 
در مونترال است، گفته است می شد 
واکسن ساخت، در حالی که شرکت 
Providence Therapyics  که در 
کالگری واقع اســت، گفته می تواند 
ساخت واکســن ها را از امسال شروع 
کند. پیشــنهادهای هیچ یک از آنها 
توســط دولت فدرال پذیرفته نشده 

است.
 Sanofi آقای لیوانن، رئیس ســابق
Pasteur Ltd. ، به نمایندگان مجلس 
گفت هیچ گزینه داخلی وجود نداشت 
که بتوان سریعتر از تامین بین المللی 

به نتیجه رسید. 
وی گفــت: »فکر می کنم هیچ کاری 
نمی شد برای تامین واکسن بین حاال 
تا پایان ســپتامبر انجام داد.هیچ راه 
حل داخلی که بتواند ســرعت را باال 
ببرد، وجود ندارد«. وی همچنین بر 
پیچیدگی های مذاکره برای بســتن 
قراردادهــای گرفتن مجــوز تولید و 
ســپس نیازهای تکنیکی الزم برای 

فراهم آوردن تســهیات برای شروع 
تولید و تهیه دوزهای واکســن تاکید 
کــرد.  گفته های وی پرســش های 
بیشــتری درباره انتظارات زیاد برای 
تولید داخلی ایجاد می کند که دولت 

فدرال سال گذشته تعیین کرد.
از مارس تا آگوســت، نخســت وزیر 
جاســتین ترودو و وزیر وقت صنعت 
– ناودیپ بینز-، بارها انتظار داشتند 
کانادا تولید صدها هزار واکسن کووید 
۱۹  را در سال 2۰2۰ و حتی بیشتر 
در نیمه ســال 2۰2۱ آغــاز کند. با 
این حال ، برنامه هــای تولید 2۰2۰ 
کنار گذاشــته شــد  زیرا برنامه های 
شورای تحقیقات ملی )NRC( برای 
تسهیات یک مرکز آزمایشی بالینی 

موقت به نتیجه نرسید.
تکمیل این تسهیات ابتدا به اواسط 
ســال 2۰2۱ بازگردانده شد، هرچند

NRC  دیگر زمانی برای راه اندازی آن 
iroonia.ca .اعام نکرده است

کانادا شواهدی دارد که یک دوز واکسن کووید 19
 تقریبا به اندازه دو دوز آن موثر است 

ایرونیا- معاون بهداشت عمومی کانادا 
گفت شواهد قانع کننده ای وجود دارد 
که نشــان می دهد یک دوز واکسن 
کووید ۱۹ تقریبــا می تواند به اندازه 
تزریق دو دوز آن ایجاد مصونیت کند. 
دکتر هاوارد نجو گفت کمیته مشورتی 
فدرال و مقامات بهداشــت عمومی 
استانی در حال بررسی هستند که آیا 
بهتر اســت  کانادا تزریق دوز دوم را 
به تعویــق بیندازد و ابتدا به حفاظت 
از افراد آسیب پذیرتر بپردازد یا خیر؟

وی گفت مواردی کــه در مطالعات 
اولیه از نظر اثربخشی واکسن به دست 
آمده می تواند نشان دهنده این باشد 
که با تزریق یــک دوز نیز مصونیت 

خوبی در بدن فرد ایجاد می شود.
کانادا قصد دارد تــا پایان ماه مارس 
سه میلیون نفر را با تزریق هر دو دوز، 

واکسینه کند.
بیش از ۹۹۰ هــزار کانادایی حداقل 
یک دوز واکسن را دریافت کرده اند و 
از این میان حدود یک سومشان دوز 

دوم را هم تزریق کرده اند. 
کمیته مصون سازی کبک پنج شنبه 
توصیــه کرد تا وقتــی دوز اول به 6 
گــروه افراد در معــرض خطر تزریق 
نشده، به کسی دوز دوم تزریق نشود. 
افراد باالی 7۰ سال، کارکنان بخش 
بهداشت، افراد ســاکن در خانه های 
مراقبت طوالنی مدت و اقامتگاه های 
بازنشســتگان  از جمله ایــن موارد 

هستند. 
بر طبق گزارش این کمیته با تزریق 
دوز اول واکســن حــدود ۸۰ درصد 
مصونیت در برابر کووید ۱۹ در افرادی 
که در خانه های مراقبت طوالنی مدت 
زندگی می کننــد و کارکنان بخش 
بهداشت که واکسینه شده اند، ایجاد 

شده است. 
طرح پرســش هایی درباره به تاخیر 
انداختــن تزریق دوز دوم واکســن 
تقریبا از دسامبر و همزمان با شروع 
واکسیناســیون ایجاد و بــا نظرات 
متفاوتی از سوی متخصصان روبه رو 

شد. 
واکسن های فایزر-بیون تک و مدرنا –
دو واکســنی که تزریق آنها در کانادا 
مجاز است- با تزریق دو دوز در فاصله 

2۱ روز و 2۸ روز آزمایش شده اند. 
امــا دکتــر دانوتــا اسکوورنســکی 
آنفلوآنزا و متخصص  اپیدمولوژیست 
پاتوژن های تنفسی در مرکز کنترل 
بیماری هــای بریتیش کلمبیا گفت 
داده ها نشــان می دهد دو هفته پس 
از دریافــت دوز اول از هر یک از این 
واکســن ها، ایجاد  محافظت در برابر 
بیماری تقریبا به اندازه تزریق دو دوز 

آن است. 
ایــن مطلب همین هفتــه در مجله 

پزشکی نیوانگلند نیز منتشر شد. 
خود شرکت مدرنا نیز گزارش کرده 
که دو هفته پــس از تزریق دوز اول 
واکســن، آنهایی کــه آن را دریافت 
کرده انــد مصونیتی حدود ۹2 درصد 
بیشتر از فردی که تزریق نکرده اند به 

دست آورده اند. 
فایزر و بیون تک که در تهیه واکسن از 
فناروی ژنتیکی ماننده مدرنا استفاده 
کرده اند کفته اند واکســن آنها پس از 
تزریق دوز اول 52 درصد موثر است 
اما با تزریق دوز دوم میزان مصونیت 

آن ۹۴.5 درصد می شود.
فایزر در تصمیم گیــری در این باره 
جانــب احتیــاط را گرفته و تصمیم 
نهایــی را به عهــده مقامات محلی 

گذاشته است.  
کمیته مشاور ه ملی ایمن ساز کانادا 
در ژانویه گفت برنامه تصویب شــده 
باید هر جا ممکن است اجرا شود ، اما 
به تعویق انداختن دوز دوم تا 6 هفته 

می تواند مفید باشد تا افراد بیشتری با 
توجه به کمبود واکسن و نوع ویروس 
با انتشار ســریع ، بتوانند دوز اول را 

دریافت کنند. 
اسکوورنسکی تاکید کرد که انتظار 6 
هفته ای به جای انتظار ســه یا چهار 
هفته ای برای گرفتن دوز دوم خیلی 

فرق نمی کند. 
وی گفت با توجه به کمبود واکســن 
در حال حاضر باید بیشترین پوشش 

دهی انجام شود. 
چند اســتان دوزهای دوم را با تاخیر 
انجام می دهند و ایــن امر به ویژه با 
تحویل واکسن فایزر- بیون تک و مدرنا 
که در نیمه ژانویه سرعتش کم شد، 

جدی تر شده است. 
با این حال به نظر می رســد دیگر به 
تاخیــر انداختن ها دارد به اواخر خود 
می رسید زیرا فایزر گفته به زودی ۳ 
میلیون دوز واکسن به کانادا تحویل 

iroonia.ca .می دهد
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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

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان
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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
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Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

عدم اعتمادمردم کانادا به دانشمندان 
می تواند  بر روی انجام  واکسیناسیون 

تاثیرگذار باشد
پــرژن میــرور- عــدم اعتمــاد به 
دانشمندان، روزنامه نگاران و مدیران 
اجرایــی کمپانی های بزرگ می تواند 
انجام واکسیناســیون کووید-۱۹ به 
صورت گســترده را تحت تاثیر خود 

قرار دهد.
در یــک تحقیق جدید که توســط 
شرکت ارتباطات اِِدلمن صورت گرفته 
مشخص شده است که در مقایسه با 
سال گذشــته اعتماد به دانشمندان 
نزدیک به شــش امتیاز و اعتماد به 
کارشناســان دانشــگاهی حدود ۱6 

امتیاز کاهش یافته است.
این در حالی اســت کــه اعتماد به 
مدیران اجرایــی کمپانی ها حدود 5 
امتیاز و اعتماد بــه روزنامه نگاران ۴ 
امتیاز نســبت به سال گذشته کمتر 

شده است.
در این تحقیق همچنین مشــخص 
شده اســت که نیمی از مردم کانادا 
بر این عقیده هســتند کــه رهبران 
اقتصادی سعی در گمراه کردن مردم 
با اعام مواردی دارند که خودشــان 
می دانند درست نیست و ۴6 درصد از 
مردم نیز همین نظر را درباره رهبران 

دولت دارند.
این تحقیق تایید کننده کشــمکش 
فزاینده پیرامــون اطاعات معتبر و 
منابع معتبر اســت. در این تحقیق 
مشخص شــده اســت که تنها یک 
پنجم مردم کانادا دارای “ بهداشــت 
اطاعاتی “ هستند که شامل مطالعه 
دقیق اخبار، پرهیز از دریافت اطاعات 
از منابع غیر معتبر و بررســی صحت 

اطاعات دریافتی است.
از دیگر نتایج این تحقیق می توان به 
وجود رابطه اطاعات نادرست با پرهیز 
از واکسیناسیون و تهدید بالقوه عدم 
پایان همه گیری در صورت تعداد کم 
مردمی که خواســتار واکسیناسیون 

هستند نام برد.
این تحقیق به این نتیجه رسیده است 
که حدود 7۳ درصــد از مردم کانادا 
که دارای بهداشت اطاعاتی هستند 
می خواهند که واکســینه شــوند در 
حالــی که 5۹ درصد از افــراد دارای 
اطاعات نادرســت عاقه ای به انجام 
واکسیناســیون کووید-۱۹ ندارند و 
یک فاصلــه ۱۴ امتیــازی در انجام 

واکسیناسیون را ایجاد کرده اند.
در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، 
حدود 66 درصد از مردم کانادا قصد 
دارند در ســال جاری خود را در برابر 
بیماری کووید-۱۹ واکسینه کنند که 
این رقم از سطح مورد نیاز برای ایمنی 

جمعی پایین تر است. 

همچنین مشــخص شــده است که 
علیرغم وجود همه گیری، مردم کانادا 
اغلب نگران از دســت دادن شــغل، 
حمات ســایبری و تغییــرات آب و 

هوایی هستند.
این تحقیق نشان داده است که فقط 
6۰ درصــد از مردم کانادا درباره ابتا 
به بیماری کوویــد-۱۹ نگران بوده و 
حدود پنجاه درصد نیز نگران از دست 
دادن آزادی خــود همزمان با اجرای 
دستورات در خانه بمانید و تعطیلی 

گسترده در کشور هستند.
تحقیق کمپانی اِِدلمن در سال 2۰2۱ 
به صورت آناین و از میان ۱5۰۰ نفر 
شرکت کننده در پاییز گذشته صورت 

گرفته است.
بر اساس استانداردهای پذیرفته شده 
در نظرسنجی های عمومی، به دلیل 
اینکه نظرسنجی های آناین به طور 
اتفاقی نمونــه ای از جمعیت را در بر 
نمی گیرند نمی توان برای آنها حاشیه 

خطا در نظر گرفت.  

بریتیش کلمبیایی ها کم تر از دیگر کانادایی ها
 محدودیت های کووید-19 را رعایت می کنند

ایرونیــا- اگــر از پاندمی احســاس 
خســتگی می کنید بدانیــد که تنها 
نیستید و این احتماال بخشی از دلیل 
بســیاری از کانادایی های است که از 
رعایت مقررات کووید ۱۹ سرپیچی 

می کنند.
برمبنای نظرســنجی جدیدی که از 
ســوی  Insights West انجام شده 
، قانون شکنی و سرپیچی از مقررات 
در این زمینه در سراســر کشور رخ 
می دهــد. ۳2 درصد از افــرادی که 
در این نظرســنجی شــرکت کردند 
معتقدند نقــض قوانین گاهی به آنها 
اجازه می هد شاد بمانند و از نظر روانی 

سامتشان را حفظ کنند.
یک قدم جلوتر کــه برویم می بینم 
2۸ درصد پاســخ دهندگان گفته اند 
از همه این قوانین خســته هستند 
و توصیه ها آزرده شــان می کند. 27 
درصد هم حس می کنند این مقررات 
گیج کننده هستند و 2۳ درصد هم 
این مقررات را غیرضروری دانسته اند. 

۱۸ درصد هم اعتقاد دارند اگر کووید 
بگیرند احتمال کمی وجود دارد که 
خطری تهدیدشــان کنــد بنابراین 
احساس می کند باید قوانین را تغییر 

دهند. 
موسســه   رییس  ماســاپ  اســتیو 

ایــن  مــورد  در   Insights West
نظرسنجی گفت: »ابتای چند هزار 
نفــر  در روز به این معنی اســت که 
ما همچنان در وضعیت نیمه روشنی 
نوعــی در حالــت  بــه  هســتیم، 
نیمه قرنطینــه و کانادایی هــا همان 

طور که از نظرســنجی ما می توانید 
متوجه شوید در ادامه مسیر دست به 

توجیهاتی می زنند«.
در این میــان بریتیش کلمبیایی ها 
کمتر از دیگر استان ها محدودیت های 

کووید ۱۰۰ را جدی می گیرند. 
به گفته ماساپ شاید تعجب بر انگیز 
باشد که بریتیش کلمبیا در این زمینه 

واقعا از بقیه کشور عقب است. 
تنها ۳۴ درصد از بریتیش کلمبیایی ها 
ادعا کردنــد که از همــه مقررات و 
محدودیت ها در همــه موارد پیروی 
کردند که ۱۴ تــا 22 امتیاز کمتر از 
دیگر مناطق است. در مقایسه با ۴۸ 
درصدی که شهروندان آلبرتا به این 
ســوال پاسخ مثبت داند و 5۱ درصد 
شهروندان انتاریو و 56 درصد کبک 
کــه گفته انــد در همه مــوارد همه 
مقررات را رعایــت کرده اند، این رقم 

خیلی پایین است. 
به گفته ماساپ کانادایی ها باور ندارند 
که زندگی نرمال تا اواخر پاییز و حتی 
تا سال 2۰22 ممکن باشد و به همین 
دلیل اســت که داریم رفتارهایمان را 

توجیه می کنیم. 
با نزدیک شدن به تعطیات بهاری، 
مسئوالن بهداشت در سراسر کشور 
مصمم هستند که وقت این نیست که 
با دوســتان یا خانواده در بیرون یا در 

خانه جمع شد یا به سفر رفت. 
اما بــه نظر می رســد بســیاری از 
کانادایی هــا دارند انعطــاف به خرج 
می دهند یــا حتی مقرراتــی را که 
توسط دولت های استانی وضع شده 
می شکنند. بیش از نیم از افرادی که 
در این نظرســنجی شرکت کرده اند 
گفته اند قصد دارند قوانین را به نوعی 
رعایت کنند، که شــامل دیدارهای 
بیرون از خانه با اعضای خانواده، رفتن 
با اتومبیل به قصد تعطیات یا دیدار 
اعضای فامیل در دیگر نقاط کاناداست.

داده های جدید نشان می دهند که مردم تورنتو در خانه نمی مانند
پرژن میــرور- داده هــای جدید به 
دست آمده از ترافیک شهری و تلفن 
موبایل نشان می دهند که مردم تورنتو 
در حالی کــه هنوز دو هفته به پایان 
تعطیلی گسترده کنونی باقی مانده و 
طبق دستور مقامات شهری و استانی 
برای جلوگیری از گســترش ویروس 
کرونا باید در خانه بمانند، این دستور 
را رعایت نکرده و بیش از گذشته در 

شهر رفت و آمد می کنند.
جان توری، شهردار تورنتو در کنفرانس 
خبری کووید-۱۹ در روز دوشنبه بعد 
ازظهر اعام کرد که گزارش هایی را از 
سازمان خدمات حمل و نقل دریافت 
کرده که نشان می دهند حجم ترافیک 
صبحگاهی در هفته گذشته به طور 

چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
آقای توری گفــت که این گزارش ها 
نشــان می دهند که زمان متوســط 
سفر های شــهری در هفته گذشته 
نیز افزایش یافته اما مسوؤلین شهری 
اعتقاد دارند که این امر به احتمال زیاد 
مربوط به بارش سنگین برف در هفته 

گذشته می باشد.
با این حال آقای جان توری شــهردار 
تورنتو به ســاکنین این شهر توصیه 
کرده اســت که اکنون زمان مناسبی 
برای عدم پیروی از مقررات به عمل 
آمده بــرای جلوگیری از گســترش 

ویروس کرونا نیست.
آقای تــوری گفــت: “در واقع مردم 
بیش از گذشــته شروع به حرکت در 
شهر کرده اند، شاید فکر می کنند که 
پایین آمدن آمار ابتا به کرونا به معنی 
این اســت که همه چیز خوب است. 

متاسفانه این طور نیست.“ 
آقای توری در ادامه صحبت های خود 
گفت امیدوار اســت که شهر تورنتو 
ظرف دو هفتــه آینده وارد چارچوب 
رنگ بندی استانی شود و اضافه کرد 
که به نظر او به یک برنامه مسوؤالنه و 
ایمن برای رفت و آمد مردم به بیرون 

از منازل خود نیاز است.
در ماه دسامبر گذشته و پیش از آغاز 
تعطیلی گســترده در استان انتاریو، 
اطاعات مکان یابی به دست آمده از 
تلفن های همراه مردم تورنتو نشان داد 

که ده ها هزار نفر از ســاکنین تورنتو، 
این شــهر را به مقصد مناطق دیگر 

برای دسترســی بــه خدماتی که در 
تورنتو تعطیل شده بودند ترک کردند.

جان توری شــهردار تورنتو در پایان 
گفت: “تعطیلی گســترده شــهر به 
کاهش تعداد مبتایــان به ویروس 
کرونا کمک کرده است. اما لطفاً دست 
از این کار نکشــید و فکر نکنید همه 

چیز تمام شده است.“ 
آقای توری در پست توییتری خود نیز 
تاکید کرده است که باید بر روی دو 
هفتــه آینده تمرکز کنیم تا مطمئن 
شویم که این تعطیلی گسترده آخرین 

تعطیلی ما است.  
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lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

هایالیت  از80 دالر
کوتاه کردن )خانم ها( ................. 15 دالر
رنگ ریشه ................................. 35 دالر
کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

Natural Hair Treatment...................$15بند و ابرو 20 دالر
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

قیمت های ویژه ماه مارچ

آیا حضور مجدد مهاجرین دربازار،
 سبب بروز موج دوم افزایش

 قیمت مسکن در کانادا را خواهد شد؟

ایرونیا- شــاید بازار مسکن کانادا به 
این زودی ها رونق بی ســابقه اش را  
از دست ندهد. بنجامین تال، معاون 
اقتصاد ارشــد در CIBC پیش بینی 
کرده اســت که پس از پاندمی رونق 
جمعیت موجب افزایش تقاضا برای 

واحدهای اجاره ای و مسکن شود. 
تال در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: 
»در بازار مسکن فروکشی نمی بینم. 
قیمت ها باال هستند و متأسفانه حتی 
پس ازکووید هم بــاال خواهند ماند. 
این واقعیت بازار مســکن کانادا است 
و ادامــه خواهد داشــت تا زمانی که 
بتوانیم مشکل تامین نیاز را که واقعا بر 
قیمت گذاری در شهرهای بزرگ تأثیر 

می گذارد، از بین ببریم«. 
در حالی کــه در برخی از بخش های 
بازار امــاک – از جملــه اجاره ها و 
بازار کاندوهای مرکز شهر تورنتو- در 
دوران پاندمی ضعف وجود داشت، اما 
تال گفت این یک جور »نرمی سالم« 
در بازاری اســت که متعادل شــده تر 
اســت. وی افزود شــهرهای بزرگ 
کانادا در حال حاضر  سطح تقاضای 
محتکرانــه ای را که باعــث افزایش 
قیمت ها در سال های 2۰۱6 و 2۰۱7 

شد، ندارند.
تال گفت کانادا ممکن اســت رشد 
جمعیت خود را اشتباه ارزیابی کند و 
نقطه کوری برای چشم انداز تقاضای 
مسکن ایجاد شود. مسئله آمارگیری 
پیــش از پاندمی هم وجود داشــت 
و حول محور بازگشــت شــهروندان 
کانادایی از کشــورهایی مانند آمریکا 
و هنگ کنگ به کشور متمرکز بود. 
به اعتقاد وی، این شــهروندان وقتی 
برگردند محرکی قــوی در تقاضای 
مســکن آینده ایجــاد می کنند. از 
سوی دیگر از سر گیری روند پذیرش 
مهاجران تــازه وارد می تواند میزان 
تقاضا در بازار مســکن را از وضعیت 

فعلی به مراتب بیشتر کند.  
وی افزود:»ما این آمار را نادیده گرفتیم 
و اگر بخواهم صریحا گفته باشم، اداره 
آمــار کانادا تعداد افرادی که به کانادا 
برمی گردنــد را محاســبه نمی کند. 
در واقــع تفاوتی بین گردشــگران و 
شهروندان بازگشــتی در نظر گرفته 

نمی شــد. مهاجران هم پس از یک 
تاخیر تقریبا یک ساله ، به مرور وارد 
کشور خواهند شد و آنها هم به دنبال 

سرپناه خواهند بود.«. 
تال گفت مهمترین کار این است که 
به درستی سرشماری شود و اطاعات 
مربوط به افراد نادیده گرفته شده به 
دست آید. رشد این جمعیت نادیده 
گرفته شده قطعه گمشده پازل بازار 
اماک کانادا اســت که بــا نرخ بهره 
پایین و تقاضا، به هم وصل شــده اند. 

iroonia.ca

درآمد خانه شما از  خود شما  بیشتر است!
پرژن میــرور- درآمد خانه شــما از 
شما بیشتر است. این جمله ای است 
که اقتصاددان ارشــد بانک مونترال، 
سال گوتیر در یادداشت خود در روز 

چهارشنبه گذشته نوشته است.
این کارشــناس اقتصــادی در ادامه 
یادداشــت خود نوشته اســت: “ با 
توجه به میزان فروش پایین مسکن 
در زمســتان امسال در سراسر کانادا، 
نه تنها سرعت افزایش قیمت مسکن 
از درآمد خانواده ها بیشتر شده است 
بلکه ســریعتر از درآمد کل سالیانه 
خانواده است. خانه شما بیشتر از شما 

درآمد دارد.“
البته این امر لزومــاً در تمام مناطق 
صحت ندارد. در استان های غربی کانادا 
همانند آلبرتا، منی توبا و ساسکاچون 
رشد قیمت مسکن از متوسط درآمد 
افراد باالتر نیست، اما در اغلب مناطق 
اســتان هایی مانند انتاریو و بریتیش 

کلمبیا صدق می کند.
در بازار اماک جنوب غربی تورنتو در 

منطقه همیلتون – برلینگتون قیمت 
متوسط مسکن در یک سال گذشته 
حدود ۱5۴ هزار دالر افزایش یافته و 
به قیمت متوســط 7۸6 هزار و 6۰۰ 

دالر رسیده اســت. این رشد قیمت 
مسکن تقریباً دو برابر میانگین درآمد 
خانواده ها ) 75 هزار و ۴6۴ دالر ( در 

این منطقه در سال است. 
سال گوتیر اقتصاددان بانک مونترال 
در ایمیلی که برای هافینگتون پست 
کانادا ارســال کرده نوشــته است: “ 
واضح اســت که این امر بــرای دراز 
مدت پایدار نخواهد بود، چراکه اگر به 
همین منوال پیش برود امکان توانایی 
پرداخت بهای مســکن به سرعت از 

بین خواهد رفت.“ 
یکی از مــواردی که می تواند افزایش 
قیمت مسکن را کاهش دهد افزایش 
نرخ بهره وام مسکن است که احتمال 
وقوع آن در ماه های آینده وجود دارد.

اســتیفن براون کارشناس اقتصادی 
کپیتال اکونومیکس در همین زمینه 
گفته است که به گمان او نرخ بهره وام 
مسکن ثابت پنج ساله که هم اکنون 
۱،۸ درصد اســت به احتمال زیاد به 
2،۳ درصد افزایش خواهد یافت. وی 
ادامه داده است: “ ما شک داریم که هر 
یک از سناریوها بتوانند قیمت مسکن 
را کاهش دهد. این باعث می شود که 
حداکثر قیمت خرید فقط چند درصد 

کاهش یابد.“
اما ســال گوتیــر اقتصــاددان بانک 
مونترال انتظار ندارد که افزایش نرخ 
بهره وام مسکن باعث کاهش قیمت 
فروش مســکن شــود و دلیل عمده 
آن را عــدم اجازه بانک مرکزی کانادا 
برای چنین اقدامی می داند و به نظر 
او “ بانک هــای مرکزی کاماً مصمم 
هستند تا مجاری محرک اقتصادی را 

کاماً باز نگاه دارند.“
در ادامه نگاهی به فهرســت کوتاهی 
از افزایش قیمت متوسط مسکن در 
مناطقــی از کانــادا می اندازیم که از 
متوســط درآمد خانواده ها در همان 

منطقه بیشتر است.

کانشهر تورنتو
معیار قیمت مسکن: ۹۴۱،۱۰۰ دالر

تغییر قیمت مسکن از ژانویه 2۰2۰ تا 
ژانویه 2۰2۱: ۱۰۰،۰۸2 دالر

متوسط درآمد خانوار: 7۸،۳7۳ دالر
کانشهر مونترال

معیار قیمت مسکن: ۴۳۴،2۰۰ دالر
تغییر قیمت مسکن از ژانویه 2۰2۰ تا 

ژانویه 2۰2۱: 62،۰۰۰ دالر
متوسط درآمد خانوار: 6۱،7۹۰ دالر

فریزر ولی، بریتیش کلمبیا
معیار قیمت مسکن: ۹۱۱،۳۰۰ دالر

تغییر قیمت مسکن از ژانویه 2۰2۰ تا 
ژانویه 2۰2۱: 75،۹۰۰ دالر

متوسط درآمد خانوار: 6۹،2۸۹ دالر
اتاوا، انتاریو

معیار قیمت مسکن: 56۱،۰۰۰ دالر
تغییر قیمت مسکن از ژانویه 2۰2۰ تا 

ژانویه 2۰2۱: ۱۰2،۰۰۰ دالر
متوسط درآمد خانوار: ۸6،5۴۱ دالر

کیچنر- کمبریج- واترلو، انتاریو
معیار قیمت مسکن: 66۰،۹۰۰ دالر

تغییر قیمت مسکن از ژانویه 2۰2۰ تا 
ژانویه 2۰2۱: ۱26،۸۰۰ دالر

متوسط درآمد خانوار: ۹۴،۰57 دالر
می سی ساگا، انتاریو

معیار قیمت مسکن: ۹۸۸،5۰۰ دالر
تغییر قیمت مسکن از ژانویه 2۰2۰ تا 

ژانویه 2۰2۱: ۱۰7،۰۰۰ دالر
متوسط درآمد خانوار: ۸۳،۰۱۸ دالر

سیمکو، انتاریو
معیار قیمت مسکن: ۴7۸،۸۰۰ دالر

تغییر قیمت مسکن از ژانویه 2۰2۰ تا 
ژانویه 2۰2۱: ۱۰۸،۱۰۰ دالر

متوسط درآمد خانوار: 76،۴۸۹ دالر
ارقام معیار قیمت مســکن از انجمن 
اماک و مســتغات کانــادا دریافت 
شده اســت. اطاعات متوسط درآمد 
خانوار از اطاعات آمــاری کانادا در 

سال 2۰۱6 به دست آمده است.

اتهام حمله جنسی در هتل قرنطینه فرودگاهی مونترال

مداد- به گزارش ســی.تی.وی،هفته 
گذشــته مردی بــا اتهام اقــدام به 
حمله جنســی در یکی از هتل های 
مورداســتفاده در قرنطینه مسافران 
فرودگاهی شهر مونترال روبه رو شد. 
زنی که این حمله جنســی علیه وی 
رخ داده است، در این رابطه اعام کرد: 
این مرد وارد اتاق من شده و از رفتن 
امتناع کرد. وی نیمه برهنه شــده و 
برخاف رضایت مــن، بدنم را لمس 
کرده و فقط زمانی که تهدید به فریاد 

کشیدن کردم، اتاق را ترک کرد.
وی همچنین خود را در محیط هتل 
بی پنــاه توصیف کــرده و اعام کرد 
اجازه فاش کردن محل اقامت خود را 
ندارد. این زن که مایل به انتشار نامش 
نیست همچنین نسبت به این موضوع 
که افراد اطاع نخواهند داشــت که 
قرار است در کجا ساکن شوند، اظهار 
نارضایتی کرد. بــه گفته این قربانی 
حمله جنسی، مسئوالن به مسافران 
مجموعه قوانینــی ارائه می کنند که 
بر اســاس آن مســافر نمی تواند در 
شبکه های اجتماعی پست گذاشته و 

مکان خود را افشا کند.
گفتنی است این حمله در تاریخ ۱7 
فوریه و پیش از اجرایی شــدن قانون 
قرنطینه اجباری هتل ها رخ داده بود. 
البته مقامات بهداشــتی فدرال اعام 
کرده اند که از این حادثه مطلع بوده 
و آن را بســیار جدی می گیرند. این 

زن کــه در الوال زندگــی می کند با 
دوست پسرش در آمریکا اقامت داشت 
وقتی با خبر شــد که قرنطینه های 
اجبــاری هتل درراه اســت به کانادا 
بازگشــت. وی بــرای تســت کرونا 
اقدام کرده و با دریافت پاســخ منفی 
بــودن تســت، در ۱6 فوریه به خانه 
بازگشــت اما وقتی به فرودگاه رسید 
به او گفتند که آزمایش اشــتباهی را 
انجام داده اســت و به هرحال باید به 
قرنطینه ای برود که توسط دولت اداره 
می شود. به این ترتیب وی به یک هتل 
منتقل شده و یک روز بعد، این واقعه 

برایش رخ داده است.
به گفته این زن، واکنش ســرویس 
حفاظت و امنیت هتل افتضاح بوده و 
پس از تمــاس وی، ۱5 تا 2۰ دقیقه 

طول کشیده تا آن ها به اتاق وی بیایند 
و درنهایت فقط به این زن گفته شد 
که در اتاق خود را قفل کند. درنهایت 
وی با آمبوالنس و توســط پلیس به 
بیمارستان منتقل شده و سپس اجازه 

داده شد که به خانه اش بازگردد.
دفتر دادســتانی کبک نیز تأیید کرد 
که یک مرد در این ماجرا متهم شده 
اســت. تاریخ دادگاه وی سوم ماه مه 

خواهد بود.
این زن می گوید که جدا از سایر موارد، 
احســاس ضعیف بودن کرده و دولت 
را به خاطر عدم تأمین امنیت مقصر 
می داند، خصوصــاً وقتی که وی تمام 
تاش خــود را برای پیروی از قوانین 

انجام داده است.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

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

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

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

$369,000

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000

2659 Fromme Road, North Van

$999,000

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

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

2012 Fullerton Ave.,
North Vancouver

$426,000

$568,000

7180 Linden Avenue,
Burnaby

$1,878,000
972 Belvista Crs., North Van
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کرونا و اختالالت تغذیه
 در میان جوانان کانادایی

هفته- قرنطینــه، دوری از جامعه و 
فاصله گرفتن از فعالیت های اجتماعی 
تاثیــرات مخربی بر زندگــی مردم 
گذاشته اســت. کاهش فعالیت های 
بدنی، کاهش دسترسی به مراقبت های 
بهداشتی، افزایش مواجهه با پیام های 
نگران کننده و تغییــر در رفتارهای 
غذایی از مهمترین پیامدهای بحران 

کرونا است.
نتایج بررسی های اخیر نشان می دهد 
که اختاالت غذایی در میان کودکان 
و نوجوانان انتاریــو در ماه های اخیر 
تحت تاثیر پاندمــی و پیامدهای آن 

تشدید شده است.
بهداشــت عمومی انتاریو هشدار داد 
مراجعه به مراکز مراقبت های فوری و 
بستری شدن های ناشی از اختاالت 
غذایی در میان افراد کم سن و سال 

در انتاریو افزایش یافته است.
اطاعات و داده های منتشــر شــده 
توســط  محققان بهداشت عمومی 
انتاریو  که مرکز ارتقای سامت روان 
و مبارزه با اعتیاد انتاریو مورد تجزیه و 
تحلیل قرار داده و نتایج آن را بعد از 
ظهر پنجشنبه ۱۱ فوریه منتشر کرده 
حاکی از آن است که شمار کودکان و 
نوجوانان رده سنی سه تا هفده سال 
ساکن انتاریو که به علت مشکات و 
اختاالت غذایی در ســال 2۰2۰ به 
بیمارستان ها و مراکز اورژانس مراجعه 
کردند در مقایسه با سال های پیش از 
آن افزایشی نگران کننده داشته است.

ویــروس کووید۱۹ عــاوه بر تلفات 
سنگینی که روی دست جامعه بشری 
گذاشــت و لطمات جســمی بعضا 
جبران ناپذیری که به جوامع انسانی 
تحمیل کــرد، یک رشــته صدمات 
روحــی و روانی کــم و بیش عمیق 
نیز در میان گروه های سنی مختلف 
جامعه برجا گذاشــت که اختاالت 
عصبی بی اشتهایی یا پراشتهایی از آن 

جمله است.
ا ختــال غذایی نوعی اختال روانی 
اســت که در آن شخص دچار عادات 
غذایی عجیب یا اشــتباه شده است. 

منبع: رادیو کانادا
گروه ترجمه نشریه هفته

آثار پاندمی کووید-19 
بر تحقق رویاهای کودکان کانادایی

از ابتــدای همه گیری کرونا، بنیاد Make-A-Wish که رســالت خود را 
تاش برای تحقق رویاهای کودکان تعریف کرده، مجبور شده است تحقق 
هزاران رویای کودکانه را در کانادا به تعویق اندازد چرا که اکثر این رویاها 
مسافرت هایی است که به علت محدودیت های پاندمی فعا امکان پذیر 
نیست ضمن این که بحران بهداشتی بسیاری از فعالیت های این بنیاد را 

متوقف کرده و هشت میلیون دالر به آن زیان وارد کرده است.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو کبک، ماریکا الپوئنت مشاور ارتباطات 
در بنیاد »رویای کودکان« می گوید: »تحقق همه رویاهای مرتبط با سفر، 
گشت و گذار و همچنین برخی رویاهای دیگر مثل رفتن به استخر و آب 
گرم به علت محدودیت های ناشــی از پاندمی به تعویق افتاده است. به 
همین علت از کودکانی که رویایشان یک سفر خانوادگی بود، خواستیم 

آرزوی دیگری بکنند که در این شرایط قابل تحقق باشد.«
در ماه های گذشــته نیز رفتن به پارک های تفریحی مثل دیزنی از رایج 
ترین رویاهای کودکان بوده اســت. بنیاد »رویای کودکان« سال گذشته 
2۰۰ مورد از این رویاها را برای کودکان محقق کرد در حالی که ســال 

2۰۱۹ این رقم ۳2۸ مورد بود.
بیشترین رویاهایی که سال گذشته این بنیاد برای کودکان برآورده کرد، 
رویای داشــتن ابزار و وســایل، ایجاد تغییرات در اتاق مطابق با رویای 

کودکان یا تهیه حیوان همراه برای آن ها بود.
لئا ۱6 ساله یکی از این کودکان است که مشکل قلبی دارد و با استفاده 
از تجهیزاتــی که بنیاد »رویای کودکان« برایش تهیه کرد، ترانه ای را که 
ســروده بود خوانده و ضبط کرده اســت. صدای قلب لئا در این ترانه به 
شدت تاثرانگیز به نام »نبرد« Combat شنیده می شود. لئا برای این کار 
از اطرافیان خود و همچنین سایمون والس هنرمند و تهیه کننده کمک 

گرفت.

با �ھا�� تأ� و تأ�ف با��ر �د�م
کار  ��مان �کار خا�م ���دس رؤیا ر���ی ، �م

 �� ما�ی ا�ن ��� � �وگ ما� �ود ����ه ا�ت .
 �د�ن و�ی�ه �ا�� ��دردی و �س��ت �ود را اعالم ��وده، 

�ای آن ��وم آ�زش و �ای بازما�دگان ��ر آرزو��د�م. 

   R.D.Engineering Ltd     ��� ���د��ن �شاور

طبق برآوردهای صورت گرفته نزدیک 
به هفتاد میلیون نفــر در جهان کم 
و بیش بــه انواع ایــن اختال دچار 

هستند.
بــه گفتــه محققان علوم پزشــکی 
اختاالت غذایی غالبا چهار نوع است: 
بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی، 
پرخــوری افراطی و اختاالت غذایی 

نامشخص.
این اختاالت غذایی تحت تاثیر برخی 
عوامل مرتبط با بحران کرونا به ویژه 
خانه نشینی، ترس و استرس ابتا به 
بیماری تشــدید شده است. به گفته 
پزشکان برخی از افراد در موقعیت ها 
و زمان هایــی کــه دچار اســترس 
می شوند، ناخودآگاه میل به خوردن 
بیشتری پیدا می کنند و اشتهایشان 
آشــکارا افزایش پیدا می کند اما در 
جهت مقابل نیز افرادی هســتند که 
تحت تاثیر فشــارهای روانی، میل به 
غذا خوردن در آنها به شدت کاهش 
می یابــد و در صورت اســتمرار این 
وضعیت دچار کم وزنی و مشــکات 

جسمی دیگری هم می شوند.
به گفته پزشــکان این اختاالت در 
صورت دامنــه دار بــودن و طوالنی 
شــدن می تواند سیستم ایمنی بدن 
افراد را تضعیف کند و  آنها را در برابر 
ویروس کرونا نیز آسیب پذیرتر نماید. 
به همیــن علت الزم اســت افرادی 
که با چنین اختــاالت غذایی روبرو 
می شوند، ســعی کنند ضمن رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، سیستم 
ایمنی بدن خود را با خوردن غذاهای 
ســالم و مقوی تقویت کنند چرا که 
ضعیف بودن سیســتم ایمنی بدن و 
همچنین استرس و فشارهای روانی، 
به تقویت ویروس کرونا کمک می کند 
و به عبارتی کروناویــروس از این دو 

عامل تغذیه می کند.
با توجه به اینکــه دوره بحرانی کرونا 
یک دوره پر از اســترس است، افراد 
مبتا به اختــاالت  غذایی، نباید با 
یکجا نشستن های طوالنی و خوردن 
غذای بیشــتر وضعیت خود را بدتر 

کنند. این افراد به لحاظ عصبی تصور 
می  کنند بعد از خوردن غذا استرس و 
اضطرابشان کاهش می یابد در صورتی 
که بعد از خوردن غذا، احساس بدتری 
به آنها دســت خواهد داد و در واقع 
آنها را وارد یک چرخه کاما معیوب 

خواهد کرد.
بســیاری از افراد برای جبــران انزوا 
و فاصله  گــذاری فیزیکی که بحران 
کرونــا به همه تحمیل کرده اســت، 
بخش قابل توجهی از شــبانه روز را 
در فضای مجــازی می گذرانند و این 
می تواند مشــکل افرادی را که مبتا 
به اختاالت خوردن هستند، تشدید 
کند. برنامه ریزی صحیح و اســتفاده 
درست از زمان در خانه بودن می تواند 

مانع از اختاالت غذایی شود.
دکتر ادالســتین بــراون، رئیس میز 
مشــاوره علمی مربوط به پیامدهای 
کووید۱۹ در انتاریــو تاکید کرد اگر 
ماه هــای مارس و آوریل گذشــته را 
که پاندمی کرونا به شکل واقعی آغاز 
شد، در نظر بگیریم خواهیم دید که 
موارد مراجعه به بیمارستان ها و مراکز 
مراقبت های فوری به علت اختاالت 

غذایی افزایش یافته است.
طبق آمــار و اطاعاتی کــه یازدهم 
فوریه توسط بهداشت عمومی انتاریو 
منتشر شــد، مشکات غذایی که در 
واقع عوارض غیرمستقیم پاندمی کرونا 
محسوب می شوند در ژوئیه 2۰2۰ به 
اوج رســید اما در ادامه به آرامی در 
مسیر نزولی قرار گرفت. در عین حال 
فراموش نکنیم که اطاعات منتشــر 
شــده در این باره توســط بهداشت 
عمومی انتاریو صرفا تا ماه سپتامبر را 

شامل می شود.
بهداشــت عمومی انتاریــو این آمار 
و اطاعات را منتشــر کرده است تا 
شــاخص هایی در خصوص سامت 
روانی ساکنان استان در دوره پاندمی 
ارائــه نماید. در کنــار این اطاعات، 
بهداشــت عمومی انتاریو آمار و ارقام 
مربــوط به مراجعه بــه اورژانس ها و 
مرگ و میرهای ناشی از مصرف بیش 

از حد اپیوئیدها را نیز منتشر کرد.
از نظر محققان بین افزایش اختاالت 
غذایی و پاندمی کرنا رابطه مستقیم 

وجود دارد
 Iryna Ivanova ایوانــووا  ایرینــا 
روانشناس بالینی می گوید اصا جای 
تعجــب ندارد که همه گیــری کرونا 
منجر به تشدید این پدیده شده است 
زیرا بیمارانی که از اختاالت غذایی 
رنج می برند زمانی کــه در انزوا قرار 
می گیرند یا با ترس، نگرانی و اضطراب 
روبرو می شوند، عوارض بیماری آنها 

نیز تشدید می گردد.
»معموال  می گویــد:  ایوانــووا  دکتر 

اختاالت غذایی در سنین نوجوانی 
در انسان شکل می گیرد و توسعه پیدا 
می کند و به همین علت این مشکل 
در میان کودکان و نوجوانان ملموس تر 

از دیگر سنین است.«
دکتر ایووانــووا تصریح کرد من فکر 
می کنم آسیب پذیرترین افراد کسانی 
هســتند که از قبل چنین مشکاتی 
داشته اند. ممکن است این افراد قبل 
از ظهور ویروس کرونا و همه گیر شدن 
آن، دوره درمان یا دوره بهبود خود را 
طی می کردند اما با گسترش پاندمی 
و متمرکز شدن توجه و تاش پرسنل 
بخش بهداشت و  درمان بر مبارزه با 
این بحران، حمایت ها و مراقبت هایی 
که از این افراد به عمل می آمد قطع 
یا محدود شده و همین مسئله موجب 
تشــدید عوارض اختاالت غذایی در 

این بیماران شده است.
مرکــز ملی اطــاع رســانی درباره 
اختاالت تغذیه NEDIC در گزارشی 
اعــام کرد میــزان خدماتی که این 
مرکز بــه جوانان یازده تا ۱۹ ســاله 
می دهد در دوره پاندمی رشــد ۱۰۴ 

درصدی داشته و حجم خدماتی که به 
مشتریان خود می داد، در سال 2۰2۰ 

تقریبا دوبرابر شده است.
در همین حال مرکز بیمارستانی ویژه 
کودکان در شــرق انتاریو نیز گزارش 
داد میزان تقاضای مشاوره و ارزیابی 
از کارشناسان و پزشکان این مرکز )به 
عبارت دقیق تر کودکان و نوجوانانی 
که بــه علت مشــکات ناشــی از 
اختاالت غذایی به این مرکز مراجعه 
می کنند( در فاصله اول آوریل تا سی 
و یکم اکتبر 2۰2۰ نســبت به سال 
2۰۱۹ بیش از پنجاه درصد افزایش 

یافت.
ســخنگوی ایــن بیمارســتان نیز 
اعام کرد وضعیتــی که ما در مرکز 
بیمارســتانی ویژه کودکان در شرق 
انتاریو شــاهد هســتیم، در سرتاسر 
منطقه وجــود دارد و همکاران ما در 
بخش بهداشــت روان این موضوع را 

تایید کرده اند.
دکتر تیم لینچ Tim Lynch پزشک 
اورژانس کودکان در بیمارستان اطفال 
لندن واقع در استان تورنتو می گوید 

آمار و اطاعات متعددی که توســط 
سرتاسر  در  کودکان  بیمارستان های 
کشور منتشر شده حاکی از آن است 
که شــمار بیمارانی که از اختاالت 
غذایی رنج می برند، روندی صعودی 

را طی می کند.
دکتر تیم لینچ عضــو هیئت مدیره 
انجمن پزشکان اورژانس و متخصص 
طب اورژانس کودکان معتقد اســت: 
»این مشکل به یک منطقه یا استان 
خاص در کانادا محدود نمی شود بلکه 
یک مشکل سراسری است. همکاران 
متخصص من که در بخش اورژانس 
بیمارستان های کودکان چه در غرب 
و چه در شرق انتاریو فعالیت می کنند، 
از شــدت گرفتن این پدیده در دوره 

همه گیری کرونا خبر داده اند.«
دکتر لینچ همچنین می گوید پاندمی 
کرونا شمار بیمارانی را که از اختاالت 
غذایی رنج می برند، از دو نظر افزایش 
داده اســت. از یک طرف تعداد موارد 
جدید مبتایان به اختاالت غذایی 
در میان افراد کم سن و سال افزایش 
یافتــه و از طرف دیگر بیمارانی که از 
قبل اختاالت غذایی داشتند، در دوره 
پاندمی عوارض و مشکاتشان تشدید 

شده است.
دکتــر لینچ همچنین بــه همکاران 
خود درباره بیمارانی هشــدار داد که 
اختــاالت غذایی در آنهــا پیش از 
بحران کووید۱۹ به شــکل ناملموس 
و ضعیف وجود داشته اما پیامدهای 
بحران کرونا این اختاالت را نمایان 

کرده است.
خانم لینــج افزود یــک زیرگروه از 
بیماران مبتا به اختــاالت غذایی 
در دوره بحران کووید۱۹ ظهور کرده 
است. افرادی که در این زیرگروه قرار 
می گیرند، غالبا ورزشکارانی هستند که 
به علت محدودیت های ناشی از بحران 
کرونا مجبور هستند در خانه بمانند و 
برای مقابله با فشارهای روانی ناشی 
از پاندمی و همچنین حفظ آمادگی 
جسمانی خود به شدت تمرین کنند.
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«او�ت با�ی»

با �ھا�� تأ� و تأ�ف ��ذ�ت ��ھا�ی ما�، ما� ���ر و ما� �رگ ��مان
 خا�م ا��رخا�م ر���ی را � �ورث ون�وور کا�دا اعالم �ی �ما��م.

� د��ل ��وع ��ماری �و� ، خا��پاری ��و�ی و با ��� �عدودی از ��ان 
� �ورث ون�وور  ��ار  �ی �ود.

��نأ ���ه ک��ه �ا�م �  ��ر� � ا�ان ا�دا �وا�د �د.

 �ز�دان : ���دس رؤیا ر���ی، را��ن ر���ی
داماد : ���دس رضا د��ی، �وس: ���را ار�ع �یا

�وه � : کاوه د��ی، ��م د��ی

رکورد تازه فروش مسکن کانادا درماه  ژانویه،
قیمت ها را به باالترین سطح رساند

ندادند  اجــازه  کانادایی ها  ایرونیــا- 
کووید ۱۹  یا کمبود مسکن آنها را از 
هجوم به بازار اماک بازدارد و در ماه 
ژانویه توانســتند رکورد جدیدی را از 
نظر شمار خانه های فروخته شده در 
مقایسه با همین ماه از سال پیش، به 

ثبت برسانند. 
اتحادیــه اماک و مســتغات کانادا 
سه شــنبه اعام کرد که در ژانویه از 
نظــر فروش ۳5.2 درصد بیشــتر از 
همین ماه در سال پیش خانه فروخته 
شــد و در مقایسه با دسامبر نیز با دو 

درصد افزایش فروش، پیش افتاد. 
این افزایــش در حالی صورت گرفت 
که نسبت فروش ملی به لیست های 
جدید ۹۰.7 درصد افزایش یافت که 
این رقم باالترین سطح ثبت شده در 
کشور اســت. رکورد قبلی مربوط به 
یک ماه ۱۹ ســال پیش ثبت شد که 

برابر با افزایش ۸۱.5 درصدی بود. 
متوســط   قیمت واقعی ملی فروش 
یک خانه نیــز رکورد دیگری بود که 
گذاشته شــد و به این دلیل بود که 
این متوسط قیمت در ژانویه به رکورد 
62۱،525 دالر رسید که 22.۸ درصد 
بیشتر از ماه مشابه در سال قبل بود. 

CREA  در این باره گفت: شــرایط 
بــازار در مــاه ژانویه به ســطح های 
رکوردگذار رســید و دلیلش این بود 
که مردم خانه هایشان را در بحبوحه 
پاندمی برای فــروش ارایه نکردند و 
گزینه های کمتری وجود داشــت تا 
خریداران بخواهند بر ســر آن رقابت 

کنند. 
ارشــد  اقتصاددان  کاتکارت،  شــان 
گفــت:  بیانیــه ای  در   ،CREA
»خریداران و فروشندگانی که تبیین 
کننده داستان مسکن کانادا در سال 
2۰2۱ هســتند بیشترشان هنوز در 

انتظار هستند«.
با این حال کاتکارت باور دارد بعید به 

نظر می رسد بازار شاهد هجوم خانه ها 
به لیست های فروش شود و این امر تا 
زمانی که موقعیت پاندمی بهبود پیدا 
کند و هوای نگران کننده زمستان هم 

بگذرد، ادامه می یابد. 
وی گفت: »بهترین حالت این خواهد 
بود که ببینیم بسیاری از فروشندگانی 
که ســال پیش برای ورود به بازار با 
کمرویی عمل می کردند، امســال با 

تحرک دست به این کار می زنند«. 
وی افزود: »یک موج بزرگ در تامین 
خانه این اســت که بسیاری از بازارها 
امســال نیاز دارند تا مــردم را روانه 
خانه هایی کنند که دلشان می خواهد 
و قیمت ها را از افزایش بیشتر از این 

بازدارند«. 
CREA درگــزارش خــود از ونکوور 
بــزرگ و تورنتوی بــزرگ به عنوان 
فعال ترین و گران قیمت ترین بازارهای 

این کشور، در ژانویه یاد کرد. متوسط   
قیمت فصلی یــک خانه در تورنتوی 
بــزرگ ۹۴۱،۱۰۰ دالر و در ونکوور 
چیزی بیــش از یک میلیــون دالر 

تعیین شده است.
هنگامی که انجمن اطاعات مرتبط با 
هر دو منطقه را از میانگین قیمت ملی 
62۱،525 دالر حــذف کرد، دریافت 
که قیمت متوســط   ۱2۹،۰۰۰ دالر 

کاهش یافته است.
به گفته وینــس الی ، یک کارگزار 
اماک و مستغات تورنتو، معنای این 
امر این نیست که وضعیت در خارج 
از مراکز شــهر بهتر می شود.  قیمت 
ها در مناطقی ماننــد Vaughan و 
مارکام اونتاریو به سطحی رسیده که 
وی از آن شوکه شده است. وی گفت: 
»خارج از شــهر در جایی مانند بری، 
۴۰ پیشــنهاد برای ملکی به ارزش 

75۰،۰۰۰ دالر ارایه می شود که باید 
گفت دیوانه وار است.«

CREA گفت افزایش قیمت ساالنه 
بین 25 تا ۳۰ درصد در بســیاری از 
مناطق انتاریو از جمله باری ، نیاگارا، 
گری-بــروس اوون ســاوند، هورون 
پرت، دریاچه های کوارتا ، لندن و سن 
توماس ، خلیج شــمالی ، سیمکو و 
جنوب خلیج گرجستان مشاهده شده 
اســت.  با این حال ، بیشترین سود 
ســال به ســال – بیش از ۳۰ درصد 
انتاریو،   Lakelands در منطقــه –
نورت آمبرلند هیلز ، کوئینت ، منطقه 
تیلسون بورگ و وودستاک-اینگرسول 

ثبت شد.
الی گفــت ، پراکندگی شــهری و 
پاندمی عامــل برخی از این پدیده ها 
بوده اند.  وی افزود: »مردم می خواهند 
خارج از شهر باشند، می خواهند مالک 
خانه های خودشــان باشــند و نمی 

خواهند در آسانسورها بمانند«. 
در حالی که هســته مرکزی شــهر 
ممکن است جذابیت کمتری داشته 
باشد زیرا بسیاری از افراد از خانه کار 
می کنند، جوانــان و زوج های جوان 
هنوز در تاشــند خانه هــای خود را 
بدست آورند و جنگ مناقصه ها برای 

کاندوها فراوان رخ می دهد. 
CREA گفت که افزایش قیمت ژانویه 
در GTA ، میسی سوگ ، چیلیواک، 
بریتیش کلمبیا، اوکاناگان، وینی پگ 
و جزیره ونکــوور در محدوده ۱۰ تا 
۱5 درصد بود. میانگین قیمت های 
مونترال هم به ۴۳۴2۰۰ دالر رسید 
که به معنی افزایش ۱6.6 درصدی در 

مقایسه با ژانویه گذشته است.
در ویکتوریا، ونکــوور بزرگ ، رجینا 
و ساســکاتون افزایش قیمت خانه تا 
۱۰ درصد هم رفــت و در کلگری و 
ادمونتــون حدود 2 درصــد افزایش 

iroonia.ca.یافت

 استعفای رئیس
 ستاد مشترک نیروهای مسلح کانادا

اتهام بدرفتاری موجب استعفای رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح کانادا شد.
هارگیت ســاجان وزیر دفاع فدرال کانادا چهارشــنبه شب 2۴ فوریه با انتشار 
 Art بیانیه ای اعــام کرد: »اطاع پیــدا کردیم که آدمیــرال آرت مک دونالد
McDonald داوطلبانه از سمت خود کناره گیری کرده است. اداره ملی تحقیقات 
نیروهای مسلح کانادا تایید می کند که در این اواخر آدمیرال مک دونالد به رفتار 

ناشایست متهم شده و تحقیقاتی درباره وی آغاز شده است.«
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، وزیر دفاع کانادا در عین حال مشخص نکرد 
که این مسئول بلندپایه مستعفی نیروهای مسلح کانادا از طرف چه فرد یا نهادی 

و با چه اتهاماتی روبرو شده است.
آدمیرال آرت مک دونالد ماه گذشته به این سمت مهم و معتبر منصوب شده بود.

وزیر دفاع کانادا در بیانیه خود تاکید کرد: »همان گونه که پیش از این نیز بارها به 
صراحت اعام کرده بودم، من اتهام سوءرفتار را بسیار جدی می گیرم و هر کدام 
از مسئوالن یا کارکنان وزارت دفاع با چنین اتهاماتی روبرو شوند، بدون در نظر 
گرفتن این که متهم یا متهمان چه مقام و پستی دارند، با دقت و جدیت مسئله 

را پیگیری خواهیم کرد تا حقایق روشن شود.«
ژنرال واین ایر Wayne Eyre به طور موقت به عنوان جانشــین آدمیرال آرت 
مک دونالد، ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح کانادا را بر عهده گرفته باست.

ژنرال جاناتان وانس Jonathan Vance سلف ژنرال مک دونالد نیز به سوء رفتار 
متهم شده بود.

تعویق واکسیناسیون در انتاریو

انتاریو واکسیناســیون افراد ۸۰ ساله و بزرگتر را به هفته سوم مارس به تعویق 
انداخت. گرفتن وقت اینترنتی و تلفنی برای واکسیناسیون علیه کووید۱۹ در 

انتاریو از ۱5 مارس آغاز خواهد شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، ریک هیلیر Rick Hillier ژنرال بازنشسته 
ارتش که مســئولیت توزیع واکســن های کووید۱۹ در انتاریو را بر عهده دارد، 
پانزدهم فوریه اعام کرده بود واکسیناســیون شهروندان ۸۰ ساله و بزرگتر در 
اســتان اول مارس آغاز خواهد شــد اما در ادامه آن را به هفته دوم و سپس در 
جدول زمانی که روز چهارشنبه 2۴ فوریه منتشر شد آن را به هفته سوم مارس 

به تعویق انداخت. 
ژنرال هیلیر در عین حال تصریح کرد که احتماال برخی مراکز بهداشت عمومی 
انتاریو واکسیناسیون شهروندان ۸۰ ســاله و بزرگتر را زودتر از این تاریخ آغاز 
خواهند کرد اما به شرط این که تزریق دوز اول واکسن به کارکنان مراکز خدمات 

درمانی درازمدت را تمام کرده باشند.
به عنوان مثال بهداشت عمومی اتاوا در نظر دارد واکسیناسیون افراد ۸۰ ساله و 
بزرگتر را از پنجم مارس آغاز کند. سالمندان واجد شرایط می توانند با مراجعه به 

وبسایت شهرداری برای واکسینه شدن وقت بگیرند.
الورنس لوه Lawrence Loh مسئول بهداشت منطقه پیل نیز اعام کرد پیش 
از هفته سوم مارس شش مرکز واکسیناسیون تزریق دوز اول واکسن کووید۱۹ 

به شهروندان ۸۰ ساله و بزرگتر را آغاز خواهند کرد.
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

 مسابقه  مرگ و زندگی
 قانون جدید نوااسکوشیا 

برای اهدای عضو
یک اهداکننده عضو می تواند تا ۸ زندگی و یک اهداکننده بافت نیز 
می تواند زندگی ۵0 تا ۸0 نفر را نجات دهد یا بهبود بخشد. متاسفانه 
ساالنه به طور متوسط 10 کانادایی آتالنتیک در انتظار پیوند، جان خود 
را از دست می دهند. از این رو قانون گذاران از هجدهم ژانویه سال جاری 
در استان نوااسکوشیا، قانون جدیدی را به مرحله ی اجرا گذاشته اند 
که رضایت فرد بــرای اهدای عضو را در صورت عدم اعالم نارضایتی، 
پیش فرض قرار می دهد. در این نوشتار به بررسی این قانون و جزییات 

آن پرداخته شده است.

یــک اهداکننده می توانــد از طریق 
اهدای عضو یا بافت تا ۸ نفر را نجات 
دهد و زندگی 5۰ تا ۸۰ نفر را بهبود 
بخشد. برای کســانی که از نارسایی 
عضو، ســوختگی شــدید و نارسایی 
قلبی رنج می برند، این تفاوت، لبه ی 
بیــن مرگ و زندگی اســت. این  که 
پیوند عضو اهداشــده به چه صورت 
انجام خواهد شــد، به مــوارد زیادی 
بستگی دارد؛ از جمله این  که در میان 
بیماران منتظر پیوند به لحاظ یافتن 
عضو مناسب و قابل پیوند، مسابقه ای 

میان مرگ و زندگی جریان دارد.

اهدای عضو در کشورهای جهان

بر اســاس نتایج یک پژوهش، مردم 
کلمبیا، هند و اسپانیا بیش ترین تمایل 
به اهدای عضو را دارند. کانادا نیز پس 
از این سه کشــور در رتبه ی چهارم 
قرار دارد و 6۹ درصد پاسخ دهندگان 
تمایل به اهدای اعضای بدن خود پس 
از مرگ داشته اند. اگر چه نرخ اهدای 
عضو طی سالیان اخیر در کانادا افزایش 
یافته اما لیست های انتظار پیوند نیز 
همچنان در حال گسترش است. تاثیر 
اهدای عضو بر افراد بســیار گسترده 
است. این امر از طریق کیفیت زندگی 
بهتر به گیرندگان عضو از یک ســو و 
خانواده های  بــرای  آرامش  برقراری 

داغدار از سوی دیگر است.

نوااسکوشیا؛ پیشــتاز در آمریکای 
شمالی

اگر چــه اهدای عضو امری اخاقی و 
نیکوست اما از ســوی دیگر کلیه ی 
افراد جامعــه حق دارنــد از اهدای 
اعضــای بدن خود بــه صورت کامل 
انصراف دهند. البتــه از زمان اجرای 
قانون آزمایشی جدید اهدای عضو در 
ایالت نوااسکوشیا باید این تصمیم را  
به صورت مشخص در کارت سامت 

خود ثبت کنند.
»قانون اهدای عضو و اندام انســانی« 
یــا HOTDA در ۱2 آوریــل 2۰۱۹ 
توسط دولت نوااسکوشیا تصویب شد. 
این قانون در ۳۰ ژوئن ســال 2۰2۰ 
به اطاع عموم مردم رســید و از ۱۸ 
ژانویه 2۰2۱ اجرایی شده که در تاریخ 
آمریکای شمالی بی سابقه است. طبق 
روال قانون گــذاری در کانادا، اجرای 
موفقیت آمیز این قانون، آن را تبدیل 
به یک قانون فدرال خواهد کرد که در 

سراسر کشور اجرایی می شود.

اهداف قانون

قانون اهدای عضو و اندام انســانی به 
مسئوالن پیوند عضو، اجازه و اختیار 
الزم را جهت برداشتن عضو موردنیاز 
می دهد. بر اســاس قانــون، در مورد 
افرادی که تصمیم مشــخص خود را 

ثبت نکرده اند، نظر آنها پس از مرگ 
مثبت تلقی می شــود. البته بر طبق 
این قانــون، رضایت پیش فرض صرفا 
برای اهدای اعضــا و بافت های بدن 
فرد متوفی به منظور پیوند به بیماران 
نیازمند عضو و بافت اعمال می شــود 
و به هیچ عنــوان دربــاره ی اهدای 
عضو به صورت زنــده و یا به منظور 
کمک به تحقیقــات علمی با اهداف 
امیدوارند  آموزشی نیست. مسئوالن 
بــا اجرای این قانون، مردم تشــویق 
شوند تا با اعضای خانواده ی خود در 
مورد تصمیم و خواسته ها یشــان در 
مورد اهــدای اعضا بدن پس از مرگ 
صحبت کنند و آن ها را در جریان این 
تصمیم قرار دهند. خانواده به صورت 
شــخص  تصمیم  نمی تواند  معمول 
درباره اهدا را نادیده بگیرد اما اگر نظر 
خانواده متفاوت از تصمیم ثبت شده یا 
رضایت فرد ارزیابی شود، ممکن است 
اطاعات ثبت شده توسط فرد مبنی 

بر اهدای عضو به آن ها ارائه شود.

جزییات قانونی

این قانون با تغییــر در نحوه ی روند 
اهدای عضو در اســتان نوا اسکوشیا 
بــه افزایش اهدای عضــو و بافت در 

این اســتان کمک می کنــد. اجرای 
این قانون بدان معنی است که تمام 
نوااســکاتلندی های ۱۹ ساله و باالتر 
که منعی برای اهدای عضو ندارند، به 
صورت پیش فرض برای اهدای عضو و 
بافت در نظر گرفته می شوند مگر این 
 که از اهدای اعضای بدن خود انصراف 
دهند. آنها می توانند در مورد اهدای 
تمامی یا برخی از اندام ها و بافت های 
بــدن خود تصمیم گیــری کنند که 
این امــر »رضایت صریــح« نامیده 
می شــود. همچنین برخی از افرادی 
که نسبت به اهدای اعضای بدن خود 
رضایت ندارند، می توانند از اهدا عضو 

خودداری کنند.
کســانی که تصمیم خود را مبنی بر 
اهدا یا عدم اهدای عضو ثبت نکنند، 
به جز در موارد اســتثنا، مطابق این 
قانون یک اهدا کننده ی بالقوه به شمار 
خواهند آمد. بر اساس این قانون، عدم 
ثبت تصمیم بــه معنای رضایت فرد 
برای اهدای اعضــا و بافت های بدن 
خود تلقی می  شود. البته در این قانون 
استثنائاتی برای کودکان، بزرگساالنی 
که دچار معلولیت های ذهنی هستند 
و افرادی که ســاکن دائمی اســتان 

نوااسکوشیا نیستند، وجود دارد.

افراد مستثنی

همان گونه که ذکر شد، بر اساس این 
قانون، کلیه ی شــهروندان به صورت 
پیش فرض پس از مرگ، اهداکننده ی 
تمامی  اعضــا ، جــوارح و بافت قابل 
استفاده برای بیماران نیازمند پیوند 

عضو هستند مگر در شرایط زیر:
افراد کمتر از ۱۸ سال.

افرادی که  توانایی تصمیم گیری در 
امور روزمره خود را ندارند.

افرادی کــه توانایــی درک موضوع 
ایــن قانون را ندارنــد )که به صورت 
پیش فرض برای اهدای اعضای بدن 
خود پس از مــرگ رضایت داده اند(، 
مگر این  که به طور خاص برای اهدای 

عضو رضایت داده و یا انصراف دهند.
دانشجویان مشــغول به تحصیل در 

خارج از نوااسکوشیا.
به  مشغول  بین المللی  دانشــجویان 

تحصیل در دانشگاه های نوااسکوشیا.
افــرادی که به طور موقــت از دیگر 
استان ها، صرفا برای کار به نوااسکوشیا 

آمده اند.
افرادی کــه در زندان نوااسکوشــیا 
محکوم به تحمل کیفر حبس شده اند.

اعضای نیروهای مسلح کانادا که مامور 
به خدمت در نوااسکوشیا هستند.

مســلح  نیروهای  خانواده ی  اعضای 
کانــادا که بــه دلیــل ماموریت به 

نوااسکوشیا اعزام شده اند.
اعضای پلیس سوار سلطنتی کانادا در 

حال خدمت در نوااسکوشیا.
اعضــای خانــواده ی پلیس ســوار 
ســلطنتی کانادا که برای خدمت به 

نوااسکوشیا اعزام شده اند.
کلیــه ی اعضای نیروهای مســلح و 
پلیس سوار ســلطنتی کانادا جهت 
ثبت نام برای اهدای عضو پس از مرگ 
باید از طریق تماس با )MSI( و طی 

مراحل قانونی ثبت نام کنند.

کاندیداهای اهدای عضو

هر فردی ایــن توانایــی را دارد که 
اهداکننده عضو باشــد. نیازی نیست 
نگران این باشــید که آیا ســابقه ی 
پزشــکی و وضعیت سامتی مانع از 
اهدای عضو شــما شــود. در صورت 
وجــود فرصــت اهــدا، متخصصان 
مراقبت های بهداشتی با خانواده یا فرد 
حمایتی مشورت کرده و اطاعات شما 
را بررسی می کنند تا ایمنی اندام ها و 
بافت های برای پیوند تعیین شــود. 
همانند اهدای خــون، اهداکنندگان 
بالقــوه ی انــدام و بافت نیــز از نظر 
پزشــکی غربال می شوند تا از ایمنی 
اندام ها و بافت ها برای گیرندگان پیوند 

اطمینان حاصل شود.

جدید  قانون  درباره ی  مردم  نظرات 
اهدای عضو

نظرات مردم دربــاره ی قانون جدید 
اهدای عضو در نوااسکوشــیا متفاوت 
اســت. برخی معتقدند با اجرای این 
قانون، حق انتخاب از آنها سلب شده 
و ایــن یک توهین بــه آزادی فردی 
آنهاســت. حتی عده ای کــه تا قبل 
از اجرای این قانــون یک اهداکننده 
عضو بوده اند، بــا اجرای این قانون از 
تصمیم خود منصرف شده اند. از دیگر 
ســو، عده ای دیگر بر این باورند که 
ایــن قانون منجر به زنده ماندن افراد 
بیشتری خواهد شد و از آن استقبال 
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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.

7 مارچ 2۰2۱  ساعت 7 تا ۹ شب  -  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 ۱۹77-۸۰۰-6۰۴  و  یا ایمیل سازمان  admin@cif-bc.com  تماس گرفته ایمیل و تلفن خود را در 
پیامتان بگذارید  تا لینک برنامه و اطاعات دیکر خدمتتان ارسال گردد.

***********
بنیاد کانادا و ایران  دوازدهمین فستیوال نوروزی را در  تاریخ ۱۴ مارچ 2۰2۱ برگزار میکند.

مکان: زوم اپلیگیشن - زمان:ساعت 7-۹   
برای اسپانسرشیپ شدن و اجرای برنامه و هرگونه اطا ع دیگر با پیامگیرو یا ایمیل سازمان تماس 

حاصل فرمایید و شماره تلفن و ایمیل خود را در پیام  خود ذکر فرمایید .
admin@cif-bc.comتلفن: ۱۹77-۸۰۰-6۰۴    ایمیل 

نورث شورمولتی کالچرال سوسایتی

نورث شورمولتی کالچرال سوسایتی از شما دعوت میکند که در جلسات اطاعاتی 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
 روش هاي سرمایه گذاري  * آشنایي با سیستم مالیاتي در کانادا  * چگونگي استفاده و شناخت انواع 

حسابهاي بانکي موجود در کانادا * آشنایي و نحوه دریافت کمکهاي باعوض 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 اطاعات بیشتر با لیدا امیری و ایمیل lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 

6۰۴۹۸۸2۹۳۱ تماس حاصل فرمایید و ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل شود. 
این برنامه به زبان فارسی و به صورت آناین برگزار خواهد شد. اطاعات مربوط به چگونگی دسترسی آناین به ورک 

شاپ بعد از ثبت نام متعاقبا اعام 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 اطاعاتی 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 ۴- برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطاعات بیشتر با لیدا امیری
 و ایمیل lidaa@nsms.ca و یا شماره تلفن 6۰۴۹۸۸2۹۳۱ تماس حاصل فرمایید و ضمن ذکر نام

 و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل شود. این برنامه به صورت آناین برگزار خواهد شد.
 اطاعات مربوط به چگونگی دسترسی آناین به ورک شاپ بعد از ثبت نام متعاقبا اعام خواهد شد.

این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد

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

کرده اند. برخی از موافقان و مخالفان 
این قانون نظــرات خود را در صفحه 
رسمی فیس بوک اداره سامت استان 
نوااسکوشیا درج کرده اند. گزیده ای از 

این نظرات در زیر ارائه می شود
»لیزا ییتس« یکــی از افراد مردد در 
رابطه با اهدای عضو می گوید: با توجه 
به این که مردم عمدتا تنبل هستند، 
حدس می زنــم مخالفت خود را ابراز 
نکنند اما یک پرستار به من گفت که 
کارت اهدای عضو را هرگز امضا نکنم. 
فکر می کنم این پرستار شاهد اهدای 
اعضای بدن فردی بوده است، قبل از 

این که واقعا »فوت کرده باشد.«
»تنویر خنداکر« با توجه به اصل آزادی 
فردی معتقد اســت: به صورت پیش 
فرض، نباید رضایتی در میان باشــد. 
این مســاله به حق و حقوق ارتباط 
دارد. هیچ کس حق ندارد به نمایندگی 
از طرف من با چیزی موافقت کند. در 
رابطــه با افرادی که هنــوز درباره ی 
اهــدای عضو تصمیمــی نگرفته اند، 
نباید فرد دیگری به نمایندگی از آنها 
تصمیم گیری کند. موافقت با چیزی 
به نمایندگی از طرف یک فرد دیگر به 
نظرم کاما غیرعادالنه است. برخی ها 
در زمان مرگ، به اندازه کافی محبت 
دارند تا اهدای عضو کنند، ولی شما 
نیز باید با آنهایی که در زمان زندگی 
شما دوست ندارند اهدای عضو کنند، 
مهربان باشید. ضرورتی ندارد با آنهایی 
کــه حاضر به اهدای عضو نیســتند 
برخــورد بدی داشــته باشــید. این 
تصمیمی است که آنها باید بگیرند و 

دولت باید محترمانه بپذیرد.
»ایرن لوبان« که از مخالفان اجرای 
این قانون است چنین می گوید: این 
مســاله چیزی شــبیه قانونی کردن 
»سرقت سازمان یافته اندام های بدن« 
اســت. یک فرد ثروتمند در کشوری 
)که آن را شــما می توانید نام ببرید( 
نیــاز به یک عضو از بــدن دارد. او به 
پزشکی پول می دهد تا باعث شود یک 
نفر دیگر بمیرد تا این عضو بدن وی 
اهدا شود. لطفا ناراحت نشوید چون 
این امر هر روز در همه جای دنیا اتفاق 

می افتد.

»جمی مک نیل« نوشــته است: هم 
من و هــم فرزندانم اهــدا کننده ی 
عضو هستیم. نمی توانم تصور کنم در 
موقعیتی باشم که بتوانم زندگی یک 
نفر را نجات دهم ولی این کار را نکنم.

»لیندا هیگام تیتوس« که پســرش 
در سن پنج سالگی از یک اهداکننده 
زنده، کلیه دریافــت کرد با توجه به 
تجربیات شــخصی اش موافق اجرای 
قانون اســت. او می گوید: در ســال 
2۰۰۰، پســر من پنج ســال بود که 
در لیست دریافت کلیه قرار داشت و 
دیگر دیالیز روی او جواب نمی داد. اگر 
اهدای عضو وجود نداشت امروز پسرم 
را در کنارمان نداشتیم. االن هم برادر 
کوچکش فرم اهدای عضو را پُر کرده 

است.
»جیــن ترلفــال« با نظــری کاما 
مثبت به این موضوع می نویســد: به 
نظر من، ایده ی بزرگی اســت. افراد 
زیادی درباره ی آن صحبت می کنند 
ولــی فراموش می کننــد که کارت 
اهــدای عضو را امضــا کنند و یا این 
که بــا خانواده ی خــود حرف بزنند. 
زندگی هایی که با انجام این کار نجات 
داده می شود بسیار مهم تر از ضرورت 
حفظ اندام های بدن من بعد از مرگ 
اســت. اگر بتوانم کمــک کنم یک 
کودک بینایی خود را به دست بیاورد 
و یا این که با قلب خود، به یک مادر 
یا پدر جوان حیات دوباره ببخشم این 
بسیار عالی است. من وقتی ُمرده باشم 
به این قلب نیازی ندارم. چه زیباست 
که به جهانی که زندگی خود را از آن 

گرفته ایم، این حیات را بازگردانیم.
»آپریل پاسلی« از نگرانی اش درباره ی 
بیمــاری افراد می نویســد: می تواند 
شرایط خطرناکی باشــد. من خودم 
فرم اهدای عضو را پُر کرده ام ولی افراد 
زیادی که مبتا به بیماری هســتند 
این کار را نمی کنند. ممکن است که 

بسیاری از اندام ها، آلوده باشد.
»شــلی اوگیل وی« با تحسین این 
اقدام می گوید: عالیه و همیشــه هم 
باید همین طور باشد. اگر نمی خواهید 
اهدا کنید، از این طرح بیرون بیایید. 
کارت ســامت که مــا آن را تمدید 

می کنیم یک فرم دولتی اســت و ما 
باید قبل از امضا، آن را به دقت مطالعه 
کنیم. یک بخش مشــخصی در این 
فرم هست که شما می توانید گزینه ی 
انتخاب )اهدای عضو( را انتخاب کنید 
و به همان نسبت یک گزینه ی کاما 
مشخص هم برای بیرون آمدن از طرح 
اهدای عضو وجود دارد. به جای گایه 
و شکایت لطفا مسئولیت اقدامات خود 

را بر عهده بگیرید.
»هیلی بوگــدان« با نگرانــی از این 
می گوید که اگر مــا فراموش کنیم 
کــه بگوییم اعضای بدنمــان را اهدا 
نکرده ایــم، آنهــا بــه اندام هــای ما 
دسترسی خواهند داشت؟ چه شرایط 

در هم و برهمی!
»شری کایزر« از زیر سوال بردن حق 
انتخــاب خود می گوید: من با شــما 
موافقم که ما می توانیم درباره ی بدن 
خودمان تصمیــم بگیریم اما مجبور 
کردن افراد باعث خواهد شــد آنها از 
کمک کردن به دیگــران روی گردان 

شوند.
»لیزا اسکوفیلد« نیز در نظری مشابه 
نوشته است: لطفا به من بگویید چگونه 
می توانم از تعهد خود به اهدای عضو 
خارج شوم. من کارت سامت جدیدم 
را امضا کردم کــه دارای بند اهدای 
عضو با برخی استثنائات است. اکنون 
که این مساله به من تحمیل می شود، 

من دیگر از آن خارج می شوم.
»جوان ماری کورت« هم بر این باور 
اســت که: به نظر من این که هر فرد 
چه می خواهد فقــط به خود آن فرد 
بستگی دارد و دولت، مالک بدن کسی 

نیست.
»آریون اوکن لیــف« با نظری کاما 
مثبت نوشته است: اوه بله. هر چیز به 
درد به خوری که در بدن من هست 
را جــدا کنید. قصد ندارم دیگه از آن 

استفاده کنم.
»لیو پیج« در بیانی طنزآمیز نوشته 
اســت: فرض بر رضایت است. اعضا و 
اندام های خود را با خودتان به بهشت 
نبرید، خدا شــاهد است که ما اینجا 

روی زمین به آنها نیاز داریم.
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دستور امام براي رسيدگي بوضع كارگران
بسمه تعالي

جناب آقاي وزير كار اخيرا شكاياتي 
از كارگران شـــريف ميرسد بر رسيدگي به 
وضع آنان هيچكس نقش اعتصابات كارگران 
كارمنـــدان كارخانجات بزرگ و كوچك را 
در پيشبرد هدف ملت ايران كه هزم استبداد 
و استعمار خانمانسوز و برقراري حكومت 

عدل اسالمي است نبايد فراموش كند.
شما بايد هرچه سريعتر بوضع زندگي 
و كار آنان رسيدگي كنيد. كارگران مبارز بايد 
بدانند كه با حوصله و صبر انقالبي مشكالت 

آنان برطرف خواهد شد و ...
اعتصاب غذاي كارگران متحصن 

كارگران متحصن در وزارت كار و امور 
اجتماعي با صدور بيانيهاي دست به اعتصاب 
غذا زدهاند. اين عـــده از كارگران بيكار و 
اخراجي كارخانههاي مختلف تهران هستند 
كه از صبح ديروز در سالن اجتماعات وزارت 
كار و امور اجتماعي متحصن شده و از ساعت 
يك بامداد امروز (28 اســـفند ماه) دست به 
اعتصاب غذا زدنـــد و با صدور قطعنامهاي 

خواستهاي خود را اعالم كردهاند.
عفو عمومي، عيدي دادن به ضد انقالب است

سازمان چريكهاي فدايي خلق عصر 
ديروز در يـــك مصاحبه مطبوعاتي آخرين 
نقطه نظرهاي خود را در زمينه ارتش، دولت، 

رفراندوم و ديگر مسائل جاري اعالم كرد.
سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي 
خلق در ايـــن مصاحبه از تصميمات دولت 
مبني بر تقاضـــاي عفو عمومي انتقاد كرد و 
افزود آنهايي كه اعدام شدند جرمشان خيانت 
به خلق و ميهن بود آنهايي كه دستگير شدند 
و يا تحت پيگرد هستند عناصر ضدانقالبي 
هســـتند. تا آنجا كه ما اطالع داريم حدود 2

هزار نفر از افراد ســـاواك زير پوشش سيا به 
فعاليت ضد خلق و خرابكاري مشغولند و بنا 
بگفته سخنگوي دولت حتي آنان چند گروه 
تروريستي تشكيل دادهاند و مردم بيگناه را 
ميكشند. بنظر ما تقاضاي عفو عمومي براي 

اينگونه عناصر محكوم است و ...
اعتراض دولت ايران به پست امريكا

خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه دولت 
ايران نســـبت به اقدام امريكا در قطع روابط 
پســـتي با تهران اعتراض كرده است پست 
آمريكا مدتها اســـت كه از توزيع نامهها و 
بستههاي پستي كه از ايران ميرسد و همچنين 
از قبول نامهها و بستههاي پستي به مقصد ايران 

خودداري ميكند.
اين  اقدام دولـــت آمريكا با اعتراض 
مقامهاي رســـمي، مردم و مطبوعات ايران 
روبرو شـــده و در يك مقاله امريكا متهم به 
استفاده از «پست» به عنوان يك خريد سياسي 

شده است.
درآمد نفتي مكزيك هزار درصد 

افزايش يافت
مكزيو خبرگزاري فرانسهـ  ژرژ دياز 
سرانو رئيس قسمت فروش نفت مكزيك 
اظهار داشت كه درآمدهاي نفتي مكزيك در 
ســـال 1979 از بركت انقالب ايران نسبت 
به ســـال 1976 هزار درصد افزايش خواهد 

يافت.
«دياز ســـرانو» تصريح كرد كه فروش 
مواد نفتي در ســـال 1979 به سه ميليارد و 
هشتصد و شصت ميليون دالر خواهد رسيد 
در حالي كه اين رقم در سال 1976 از سيصد 
ميليون دالر تجاوز نميكرد. وي گفت انقالب 
اســـالمي ايران و قطع صدور نفت ايران اين 
كشور يك بار ديگر توليدكنندگان نفت را به 
قدرت عظيم خـــود و باال بردن قيمت نفت 

آگاه ساخت.
سنندج صحنه نبرد شديد مسلحانه شد

سنندجـ  خبرنگار اطالعات از ديروز 
گروهي از اهالي مســـلح در سنندج به ستاد 
انقالب و ستاد لشـــگر 28 كردستان حمله 

كردند و زد و خورد خونيني براه انداختند.
اين درگيري ســـاعت 7 بعدازظهر 
شروع شد و بعلت مقاومت ستاد انقالب و 
ستاد لشگر 28 كردستان، جواني بنام حميد 

دالوري كشته شد و 3 نفر زخمي شدند.
ســـاعت 8 بعدازظهر شدت درگيري 
و حمله گروههاي مختلف سنندج به ستاد 
لشگر 28 كردستان، اوج گرفت و در نتيجه 
ستاد لشكر 28 كردستان به تصرف درآمد. 

اين گروهها، پس از تصرف ســـتاد، 
ســـرهنگ صفري فرمانده لشگر و سرگرد 
مسعودي را در دفتر كارشان بازداشت كردند.

اعالميه ستاد ارتش ملي اسالمي درباره 
وقايع سنندج

مسلمانان غيور ايران و كرد شهرستان 
ســـنندج، تعدادي افـــراد فرصتطلب و 
ضدانقالبي در شهرســـتان سنندج دست به 
آشـــوب زده و از راديو آن شهرستان به نام 
فرمانده لشـــگر خود را نماينده امام خميني 
و پشـــتيبان دولت مهندس بازرگان معرفي 
نمودهاند. آگاه باشيد فصل ويرانگري انقالب 
بپايان رســـيده و زمان نوسازي آغاز شده و 
هركس در هر نقطه از كشور اقدام به آشوب 
و تحريك نمايد ضد انقالبي بوده و با انقالب 
اسالمي هيچگونه رابطهاي ندارد پرسنل ارتش 
پاسداران  انقالب در سراسر كشورند لذا با 

برادران غيور ارتشي خود همكاري نموده و 
فرصت آشوب به ضدانقالبيون ندهيد. بديهي 
است ضد انقالبيون شديدا به كيفر اعمال خود 

خواهند رسيد.
رئيس ستاد كل ارتش  ملي ايرانـ   
سرلشگر قرني

حمله خونين به پاسگاه جزيره قشم
ضد انقالب كه واپســـين لحظههاي 
زندگي سراســـر ننگينش را ميگذراند، هر 
لحظه در پي فرصتي اســـت تا زهر خود را 
بريزد. حمله گروهي ضد انقالب به پاسگاه 
ژاندارمري جزيره قشم، بار ديگر اين هشدار را 
به پاسداران انقالب اسالمي داد كه ضدانقالب، 

هنوز سركوب نشده است.
گروهي ناشناس نيز شبانه ناشر كتاب 
«شوفر وخرس» را در خانهاش در گلپايگان 
كشـــتند.عدهاي هم در يكي از روستاهاي 
مشكينشهر، بجان هم افتادند كه به مرگ يك 
جوان و مجروح شدن 35 روستايي انجاميد.

كتي ميلت اخراج شد
تهـــرانـ  يونايتدپرسـ  دولت موقت 
انقالب اســـالمي امروز «كتي ميلت» مدافع 

آمريكايي حقوق زنان را اخراج كرد.
مقامهاي اداره اقامت اتباع بيگانه وابسته 
به پليس روز گذشـــته به هتل محل اقامت 
ميلت در مركز شـــهر تهران رفتند و به وي 

دســـتور دادند با اولين پرواز، خاك ايران را 
ترك كند. وي از دو هفته پيش به منظور دفاع 
از حقوق زنان در كشور اسالمي ايران وارد 

تهران شده بود.
يك گزارش حاكيســـت كه دو مامور 
اداره اقامت اتباع بيگانه به نقل از اينتركنتينانتال 
مراجعه كردنـــد و خانم ميلت را باداره خود 
انتقال دادند. وي از آنجا به فرودگاه برده شد. 
مامورين به دوســـت خانم ميلت كه همراه 
او بود نيز دســـتور دادند خاك ايران را ترك 

گويد.
خانه رضا پهلوي در امريكا بزودي 

تحويل ايران  ميشود
لوبوكـ  خبرگزاريهاـ  خانه 256 هزار 
دالري رضا پهلوي در اين شهر تگزاس در 
شرف تحويل داده شدن به نمايندگان ملت 

ايران است.
مقامات قضايي شهر دارند قانع ميشوند 
اين خانه كه با پول ايران خريداري شـــده 
است متعلق به ملت ايران است كه خاندانـ 
خيانتكارـ  پهلوي را از صحنه اين كشور طرد 

كرده است.
چاپ كتابهاي درسي آغاز شد

علي موســـوي گرمارودي سرپرست 
سازمان انتشارات و آموزش  انقالب اسالمي 
(فرانكلين سابق) و سرپرست موقت چاپخانه 
افست در گفتگويي با اطالعات اعالم كرد 
چاپ كتابهاي درســـي از امروز آغاز شده 

است.
 او گفت «امســـال همـــه كتابهاي 
دبستاني» دبيرستاني و حتي راهنمايي در ايران 

چاپ خواهد شد.
گرمارودي دربـــاره تغيير و تبديالت 
كيفي كتابهاي درسي گفت اينكار به دليل 
تيراژ بسيار باالي كتابهاي درسي كه بين 
50 و 60 ميليون كتاب است در اين فرصت 
كم امكانپذير نخواهد بود و امســـال فقط 
بخشهايي از كتابهاي درسي كه عدم لزوم 
آن تشـــخيص داده شدهاند در چاپ جذف 

خواهد شد.»

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 
28 اسفند ماه 1357 (برابر با 20 ربيعالثاني 1399

19 مارس 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

حمايت از نظام جمهوري 
تظاهرات به حمايت از برقـــراري نظام جمهوري 
در ايران كه پرچمدار آن ژنـــرال رضاخان رئيس الوزراء 
و سردار ســـپه وقت بود در آخرين روزهاي سال 1302
به اوج خود رســـيد و همه امور كشـــور را تحت الشعاع 
خود قـــرارداد. تظاهرات كه از تهران و ميدان توپخانه آغاز 
شـــده بود به سراسر ايران گسترش يافت و سيل تلگرام به 
پشتيباني از فكر برقراري جمهوريت از شهرستانها به تهران 
سرازير بود، حتي در آخرين جلسه عمومي مجلس شوراي 
ملي در سال 1302 كه 28 اســـفند برگزار شد،گروهي از 
افسران ارتش وارد جلسه شده و خواستار حذف قاجاريه و 
سلطنت، و برقراري جمهوري شدند و گفتند كه از حكومت

 «دوله ها» و «سلطنه ها كه ازدستشان كاري جز بي عرضگي 
ساخته نيست خسته شده اند. به اشاره سردار سپه، در اين 
روز و روز بعد ادارات دولتي نيز تعطيل كردند و كارمندان به 

تظاهر كنندگان پيوستند. 
در برابر، گروهي هم در مسجد شاه اجتماع كرده و با 
جمهوريت دست به مخالفت زدند. در همين روز رضاخان 
از محمد حسن ميرزا وليعهد خواست كه كناره گيري كند. 
احمد شـــاه در اروپا بود. اين وضعيت سبب شده بود كه 
مجلس شـــوراي ملي جلسه خصوصي تشكيل دهد و به 
موضوع رســـيدگي كند كه در اين جلسه چند نماينده به 
حمايت و مدّرس و چند نماينده ديگر به مخالفت با برقراري 
نظام جمهوري ســـخن گفتند و قرار شد كه سي ام اسفند، 
مجلس يك جلسه فوق العاده تشكيل دهد كه در اين جلسه 
طرح تبديل نظام مشروطه سلطنتي به جمهوري مطرح شد. 
چون موضوع مهم بود تعطيالت نوروزي مجلس جز روز 
نوروز لغو شـــد. مجلس دوم فروردين ماه به بحث در اين 

باره ادامه داد .
تحول درمديريت آموزش و پرورش شهرستان ها

اجراي قانون تاســـيس شوراهاي آموزش و پرورش 
منطقه اي كه قبال به تصويب دو مجلس رســـيده بود 28

اسفندماه 1349 تكميل شد و دولت وقت اين تحول را اعالم 
داشت و تاكيد كرد كه اداره امور مدارس در سراسر كشور 
در دست شوراهاى مربوط قرار گرفته و از صورت تمركز 
خارج شده است. كار پياده كردن تدريجي اين قانون شش 

ماه طول كشيد.
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و  زائــر  30میلیــون  ســاالنه  »ورود 
کم تریــن  بــا  مشــهد  بــه  گردشــگر 
مختلــف  نقــاط  از  تبلیغــات  هزینــه 
دنیــا«؛ خبری اســت کــه »محمدرضا 
حیدری«رئیس شــورای این شــهر آن 
را اعالم کرده و شــهردار این شــهر نیز 
از آمادگی برای پذیرایی و ورود بیشتر 
میهمانــان و زائران در نــوروز 98 خبر 

داده است.
رضــوی،  ملکوتــی  بــارگاه  وجــود 
ییالق هــای  و  فردوســی  آرامــگاه 
خوش آب وهوا و البته صرف غذاهای 
لذیــذ، از جملــه جاذبه هــای معروف 
مشــهد اســت کــه بــرای مــردم ایران 
آشکار است. این شهر از ظرفیت های 
کــه  اســت  بهره منــد  هــم  دیگــری 
مدیــران شــهری از ماه هــا قبــل برای 
ایرانی هــا  بــه  آنهــا  تمامــی  معرفــی 
تمــام تالش خــود را بــه کار گرفته اند. 
حاالهــم بــه فاصلــه چنــد روزتــا آغاز 
سال 98»محمدرضا کالیی«، شهردار 
مشــهد ازمــردم ایــران بــرای حضــور 
در ایــن شــهر در تعطیــالت ســال نــو 
کالیــی،  اســت.به گفته  کــرده  دعــوت 
مســافران،  و  مــردم  نشــاط  افزایــش 
ارائــه خدمــات مناســب حمــل  ونقل 
شــهری واجرای بر نامه هــای فرهنگی 
اهــداف  و  اقدامــات  از  بخشــی  تنهــا 
مدیران شــهری مشــهد بــرای افراد و 
خانواده هایــی اســت کــه یــا شــهروند 
هستند یا مشــهد را برای سفر نوروزی 
دیگــر،  ســوی  از  کرده انــد.  انتخــاب 
جانمایی المان های شــهری در نقاط 
مختلــف، کاری اســت کــه شــهرداری 
مشــهد هر ســال اجرا می کنــد و مردم 
شــور و هیجان خاصی بــرای رونمایی 
از آنها دارند، اما فقط این شهروندان 
نیســتند کــه این حال و فضــا را تجربه 
می کننــد؛ آنانــی هم که در ســال های 
گذشــته روزهــای نخســت ســال نــو را 
مشــهد  در  ایــران  دیگــر  شــهرهای  از 

سپری کرده اند، می دانند رنگ و روی 
بهــار را بیشــتر می توانند در این شــهر 
حــس کنند چراکــه آثار هنــری زیبایی 
در معابــر و خیابان هــای این شــهر به 
نمایــش درمی آید؛ آثــاری که هر یک 
یــا یــادآور خاطــرات دوران کودکــی و 
جوانی اســت یــا تأمل برانگیز و حاوی 
پیام اخالقــی، فرهنگی یــا اجتماعی. 
امســال هم این برنامه شــهرداری در 
قالــب جشــنواره »خانــه بهــار« اجــرا 
می شــود کــه اعضــای آن در مدیریت 
شــهری از ماه ها قبــل کار خود را برای 
هــر چــه بهتر برگزار شــدن آن شــروع 
کرده اند؛ از انتشــار فراخــوان و دعوت 
از هنرمنــدان سراســر کشــور گرفتــه تا 
نقاشــان دیواری از کشــورهای روسیه، 
کره جنوبی و اردن. اجرای برنامه هایی 
متفــاوت در آرامــگاه فردوســی هم از 
دیگــر ویژگی هــای نوروز 98 اســت که 
به گفته شــهردار مشهد، در قالب این 
جشــنواره میراث ماندگار شاهنامه در 
سال جدید پیش رو، نقش پررنگی در 

مشهد خواهد داشت.
ë نگران ترافیک نباشید

اما زائران وگردشــگرانی که مشهد 
خــود  نــوروزی  مقصــد  به عنــوان  را 
انتخــاب کرده اند، نگران بــار ترافیکی 
در معابــر ایــن شــهر نباشــند، چراکــه 
اقدامــات کوتاه مــدت  کالیــی دربــاره 
در حــوزه ترافیک بــرای نوروز توضیح 
می دهــد: در تعطیــالت ســال نــو بــا 
توجــه بــه موضوعاتــی کــه در هســته 
مرکزی شــهر وجود داشــته با آســتان 
قــدس و پلیــس  راهــور به ایــن نتیجه 
رسیدیم 8 هزار و ۵00 پارکینگ جدید 
در پیرامــون محدوده حــرم در اختیار 
زائران قرار دهیم. از سوی دیگر، برای 
این تعطیالت تصمیم داریم خطوط 
بی.آر.تی را برای تســهیل تردد زائران 
رایــگان کنیم. الیحــه این موضوع این 

هفته به شورا ارسال خواهد شد.

گل آرایی نصف جهان در استقبال از نوروز
در آســتانه نــوروز، ۲00هــزار گل شــب بــو و ۱00هــزار جعبه 
بنفشــه در مناطــق ۱۵گانــه شــهر اصفهــان بــرای اســتقبال 
خبرگــزاری  شــد.به گزارش  کاشــته  نــوروزی  مســافران  از 
صداوســیما، »فــروغ مرتضایی نــژاد« مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهان گفــت: همچنیــن ۱۱3هــزار و 4۱5 درختچه گل در 
مناطق مختلف شــهر گنبدهای فیروزه ای کاشــته شــده تا مســافران نوروزی 
ازایــن فضای زیبا و رنگارنگ بهــره ببرند. همچنین یــک میلیون و ۲00هزار 
گلــدان گل فصــل شــامل 650هــزار گلدان را بخــش خصوصــی و 550هزار 
گلــدان را ســازمان پارک هــا و فضای ســبز شــهرداری اصفهان تهیــه کرده تا 

زیبایی این شهر بیش از پیش نمایان شود.

ایمن سازی جاده »میناب -  هشتبندی« خواسته مردم
تجمع و انســداد راه از ســوی عده ای از مردم هشتبندی میناب هرمزگان در پی 
گالیه به ناایمن بودن جاده »میناب -  هشــتبندی«، با پیگیری های بخشــداری 
»توکهــور« و مســئوالن شهرســتانی بــه پایان رســید. بــه گزارش فــارس، مردم 
هشــتبندی به دلیــل ناایمــن بودن ایــن جــاده و تصادف های متعــدد طی روز 
گذشــته، آن را مســدود کرده بودند و خواســتار اصالح و ایمن  ســازی این جاده 
شدند. به گفته »محمد سلمانی قشمی«، بخشدار توکهور، تجمع مردم درپی 
گالیه به ناایمن بودن جاده بوده و خواســتار روکش آســفالت این راه بودند که 
پس از یک ســاعت با پیگیری های بخشداری و مســئوالن به پایان رسید. جاده 
هشــتبندی به عنــوان یکــی از راه هــای مهم شــرق هرمــزگان مورد توجــه بوده 
و روزانه شــاهد عبور تعداد زیادی وســایل نقلیه ســبک و ســنگین از این جاده 
هســتیم. اما متأســفانه به دلیل کم توجهی برخی از مســئوالن به این موضوع 
شــاهد تصادفات و حوادث ناگوار منجر به فوت هســتیم و با توجه به آمار ارائه 
شده، گویی ساالنه این آمار در حال تکرار بوده و الزم است وعده های مسئوالن 

درخصوص ایمن سازی جاده ها محقق شود.

افزایش 60 درصدی میوه  با نرخ دولتی در قزوین
»محمــود محمــودی«، رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزوین از 
افزایــش 60 درصــدی ذخیره میوه شــب عید خبر داد. به گزارش ایســنا، وی 
ادامه داد: عرضه این میوه در ســطح ۱30 غرفه انجام خواهد شــد و قیمت 
هــر کیلوگــرم ســیب 6 هــزار تومان و هــر کیلوگرم پرتقــال نیز 3 هــزار و 800 

تومان خواهد بود. 
محمودی اظهار داشت: در سال گذشته یکهزار و 500 تن میوه ذخیره سازی 
و عرضــه شــد ولی برای امســال بالــغ  بر ۲ هزار تن میوه ذخیره ســازی شــده 
اســت. وی افــزود: ســال گذشــته ۵00 تن ســیب و یکهزار تن پرتقــال عرضه 
شــد ولــی بــرای امســال 800 تــن ســیب و بالغ بــر یکهــزار و ۲00 تــن پرتقال 
ذخیره ســازی شــده که در غرفه های پیش بینی شــده عرضه می شود. رئیس 
ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن قیمت هــر کیلوگرم ســیب با نرخ 
دولتی را 6 هزار تومان و پرتقال را نیز 3 هزار و 500 تومان اعالم کرد و گفت: 
۱30 غرفه آماده عرضه میوه در ســطح اســتان هســتند که از ایــن تعداد ۴۶ 
غرفه در شــهر قزوین مستقر است.وی اضافه کرد: تا پایان روز ۲9 اسفندماه 
عرضه میوه در ســطح تمامی غرفه ها انجام خواهد شد. برای 4 روز نخست 
تعطیالت نوروز عرضه در غرفه های کشیک انجام می شود؛ بعد از آن نیز تا 
پایان ۱۷ فروردین ماه عرضه در سطح تمامی غرفه ها انجام خواهد گرفت.
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 شهردار و رئیس شورای شهر مشهد برنامه های جدید برای گردشگران را اعالم کردند

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:
۱ - فلز تمدن - از جاذبه های طبیعی بسیار زیبای »داراب«

۲ - به هیچ وجه - کتابی تربیتی از »ژان ژاک روسو«- مسافر
3 - راستی خبر - شب زنده داری – شهری در استان »اردبیل«

4 - دانشگاهی خصوصی در »امریکا«- فنجان قهوه- مرکز شهرستان »تنگستان«- گناه 
و خطا

5 - ابریشم کم بها - سالح الستیکی مأمور قانون - یکپارچه
6 - عملیات جنگی آزمایشی - ابزاری شبیه چکش - باشرم

۷ - پشتگرم - برطرف کردن زنگ شمشیر - سوریه قدیم
8 – اثر »تنسی ویلیامز«

9 - واحد توان - استاد شاعران جهان - طالیی
۱0 - بازو - شاهد - وظیفه درخور دانش آموز

۱۱ - یار و رفیق - مزه خوشایند - ضمیر چهارم
۱۲ - سبزی پیچیده - ابزار بازی کودکان بود - حرف یونانی - اکسید کلسیم

۱3 - آفــت درختــان میوه دار - بیماری ویروســی اســت که موجب التهــاب مغزی حاد 
می شود - زیبا رو

۱4 - دنباله و بقیه - انگور ترش - جلوه شاعرانه ای از خواب
۱5 - اولیــن مکتب اقتصــادی که به 
بیــان قواعد علمی اقتصاد پرداخت 
و بیشــترین ســهم را در شــکل گیری 
اقتصــادی  نظــام  اولیــه  اصــول 

سرمایه داری داشت - نفس چاق
 عمودي:

۱ - کارگــردان فیلم جدید »ســوفی و 
دیوانه«- گاه سر در گم می شود!

۲ - پر شــده - یکی از لوازم التحریر – 
بانوی »انگلیسی«

3 - باســتان شــناس »فرانســوی«- 
توانگری و دارایی - هم آهنگ 

در  شــیمیایی  عناصــر  از  یکــی   -  4
جدول تناوبی - مورد نیاز یا حتمی - 

ناپدید - نشانه فعل استمراری
5 - آحــاد – پدر »تاریخ«- اشــاره به 

ذات حق 
بافتــه  نوعــی  روســی-  حــرف   -  6

پشمی- نجیب زاده فرنگی
۷ – اثــر »جین اوســتین«- مجرب و 

ماهر - نحیف 
8 - سبزی معطر خوردنی - آخرین 
طبقه دوزخ - پول کم ارزش قدیمی

9 - قلــوه - جوجــه کارتونی - چراگاه 
عشایر

۱0 - غنــودن - مــرغ بــر روی تخــم 
خوابیده - کلمه اخطار و تنبیه

۱۱ – لقب »فرگوسن«- در هم ریخته 
- فرومایه 

۱۲ – قــوم »آتیال«- بله آذری- باوقار 
و متین- عالمت

نویســنده  پســرانه-  نــام    -۱3
کتاب»عناصر سینما«- مارال

۱4- ملکه آدریاتیک – فیلم »افشین 
شرکت«- صداق

۱5 - واحــد دکان - فیلم انیمیشــنی 
جدید »زحل رضوی«
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   افقي:
۱ - عضــو تیم فوتبال – شــیوه ای از حکومت یــا مدیریت که در آن 
دســت اندرکاران بــر پایه توانایی شــان برگزیده شــوند و نــه بر پایه 

قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی
۲ - انسان - عالمت و سمبل – آسمان ها

3 - تنوره- ادا کردن پیمان – مقابل »باطن«
4 - تنه درخت - تکیه کالم خانم شگفت زده - کنده کاری چوب - چغندر پخته

5 - فشفشه - اقامتگاه سالطین - همسر مرد
6 - زیبارو - فرمانروا - دریا

۷ - باطل کننده - پوششی زنانه به منظور رعایت حجاب - خوردنی پس از غذا
8 - بهترین داور تاریخ فوتبال

9 - خوشی - صیقل دادن - آخرین لحظه روز دیدار
۱0 - کلمه شگفتی - کشوری در غرب »آفریقا«- روزانه

۱۱ - جمله دستوری - ساکنان محل - پرز
۱۲ - ظلم - تناقض - رساله دکترا - از حروف الفبا

۱3 - مسبب - برقرار، دایر - حفظ شده
۱4 - پل تاریخی شهر »تبریز«- چند نفر از شاهان فرانسه - درنگ و طمأنینه 

۱5 - یکی از مسکوکات طالی قانونی در کشورمان - گاه با »تخته« جور می شود!
 عمودي:

روســتای  محلــی  غــذای   -  ۱
»یرک« قزوین- پوست گندم

۲ - تیرگــی خاطــر – شــهری 
در اســتان »خوزستان«- ارابه 

زره دار جنگی
3 - فریادرســی - شادمانی - 

ژاندارمری
4 - به پوشــش خــود می نازد 

- درون - ناپیدا - بی حاصل
5 – پوســته های سفید رنگ و 
ریزی در موی سر - اداره عالی 

- راه شاعرانه
آن  از   - نســبت  پســوند   -  6
معجــزه   - بــارد  مــی  بــاران 

حضرت موسی)ع(
۷ - آســمان - ورم بناگــوش 
- این شــهر اســتان زنجان به 
عنــوان »دروازه آذربایجــان« 

شناخته می شود
ســنج  زمــان  وســیله   -  8
الکتریکی - شــوق، شگفتی - 

استانی بزرگ در »ترکیه«
گــوش  بــرای  وســیله ای   –  9
جــای   - موزیــک  کــردن 

عزاداری - چاك، شکاف
۱0 - وســایل تازه اختراع شده 
 - بخــار  ماشــین  مختــرع   -

حرف عطف
۱۱ - یــازده! - ایــن شــهر ژاپــن 
عنــوان »بزرگ تریــن اقتصاد 
شــهری جهان« را دارا است- 

وادار شده
۱۲ - حرفــی که از دهان بیرون 
نــام  تــکان خــوردن -  آیــد - 

کوچک »پاستور«- تا آن که
۱3 - شــقایق- چشــم ادبی - 

بهبودی
از  بخشــی   - دیرنشــین   -  ۱4

اوستا- اتصال و پیوستگی
۱5 - ساده دل - پرکاربردترین 
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نایربوتاشیراکش1

امهواوناتیپاک2

یننلیتارممسل3

تشوترتخدارکا4

یتبونکراناسوت5

ندالحلاصهاوی6

گربنااقیورخا7

لیپاکچعماجدع8

جراخمرویزاول9

ذولدمیدنکسام10

رهااسانتبادرگ11

هدقنرلگشاویر12

بامهاوهایهقا13

ییادتبادرسنوی14
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هراتسرپبششنارگ1

اتشبسناینیفار2

رقناتساخواهد3

متابنخرنزیوا4

وهایهرتایتزرل5

نولککافسرسیه6

ینشراهاهیودا7

کدجاسناجکیتپ8

اریحبکسروایر9

کیرتاتایرتلو10

یاویتسینلارنژ11

لزاپایبرانکک12

امیادهداماست13

گنالسباپیرکنو14

رداهبناوجدبمار15

ë پاسخگویی به نیازهای زائران و گردشگران
اظهــارات مدیران شــهری مشــهد در چنــد وقت اخیر نشــان می دهد، 
همگی کمر همت را محکم بسته اند تا با میدان دادن به نیروهای خالق و 
جوان بهترین پذیرایی را از مسافران نوروزی شهر انجام دهند. موضوعی 
که »محمدرضا حیدری«، رئیس شــورای شــهر مشــهد نیــز معتقد به آن 
است و می گوید: »پاســخگویی به نیازهای زائران و گردشگران، مهم ترین 

عامل در افزایش ضریب ماندگاری آنهاست.«
به گفتــه حیدری، در تمام دنیا ادبیات رقابتی شــدن شــهرها در جذب 
گردشــگر مرســوم شــده و شــهرهایی کــه جنبه ملــی و بین المللــی دارند، 
بیشتر از سایر شهرها به دنبال بهانه ای برای ارتقای شاخص های میزبانی 
هســتند بــه نحوی کــه گاه برخــی از عناصــر هویتی کشــورهای دیگــر را به 
ناحق منتســب به خــود می کنند یــا عاریه می گیرند تا گردشــگر بیشــتری 
را بــه خــود اختصــاص دهند.»اقتصــاد، پویایــی، تحرک و اشــتغال شــهر 
همگــی بــه موضــوع جــذب زائر وابســته اســت.« نکتــه دیگری اســت که 
رئیس شــورای شهر مشهد معتقد به آن است. حیدری همچنین توضیح 
می دهد:»ســاالنه میلیون ها زائر و گردشــگر با کمتریــن هزینه تبلیغات از 
نقاط مختلف دنیا با تکیه بر باور و نیت خالصانه خود مشــهد را به عنوان 
مقصد ســفر خود انتخــاب می کنند، اما این افراد انتظــار دارند که تمامی 
امکانات مورد نیازشــان در شــهر فراهم باشــد. مدیریت شهری همزمان 
با ایام نوروز تالش جدی در جهت تحقق شــهری زیبا، جذاب و با نشــاط 
داشته که امیدواریم با همراهی همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط بتوانیم 

میزبانی درخوری برای مردم، زائران و گردشگران به ارمغان آوریم.«

ë فقط یک لبخند
»هادی بختیاری«، رئیس ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد هم از 
آماده ترشدن مشهد برای پذیرایی از زائران دراین چند روز باقی مانده تا سال جدید 
خبر می دهد و معتقد است: »با یک لبخند تمایل زائر را برای بازگشت به این شهر 
افزایــش دهیم.«به گفتــه بختیــاری، رویدادهای مختلفی بــرای ایام نــوروز ازجمله 
زیباســازی شــهری با هدف تعامل، احتــرام و تکریم میهمانان و زائران انجام  شــده 
اســت. از میهمــان به عنوان یک هدیه و نعمت تعبیر شــده و موجــب خیر و برکت 
در شــهر می شــود.از ســوی دیگر، »نرگس شــالچیان«، معــاون گردشــگری و زیارت 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد نیز از رونمایی از ۱0 مورد محصوالت 
فرهنگی و سوغات هویتی مشهد ویژه نوروز 98 خبر داده است. شالچیان می افزاید: 
نقشــه تاریخی شــهر توس یکی از این محصوالت اســت که برای سال نو تهیه شده و 
هدیه به میهمانانی می شــود که به مشــهد می آیند. وی می گوید: بســیاری از افراد با 
ظرفیت های مختلف مشهد آشنا نیستند؛ همین موضوع، عاملی شد تا بروشورهای 
3 روزه سفر تهیه شود و به افراد پیشنهاد می شود در کنار زیارت بارگاه امام رضا)ع( از 
چه ظرفیت ها، مسیرها و گونه های مختلف گردشگری می توان بازدید کرد. گنجاندن 
جاذبه های جدید در نقشــه هوشــمند شهر مشهد نیز از دیگر کارهایی است که برای 
مسافران نوروزی تدارک دیده شده است.»حیدر خوش نیت«، سرپرست فرمانداری 
شهرســتان مشــهد هم اعــالم کرد: مشــهد برای میزبانــی از زائــران امام رضــا)ع( و 
گردشگران در روزهای پایانی امسال و نوروز 98، بیشتر از گذشته آماده است.به گفته 
خــوش نیــت، خدمت کردن بــه زائران امام رضــا)ع( افتخاری بــزرگ و یک وظیفه 
اســت. بنابراین باید با همراهی و همکاری همه دستگاه های متولی و مردم بهترین 

میزبانی را از زائران در ایام پایانی اسفند و تعطیالت عید نوروز داشته باشیم.
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دستور امام براي رسيدگي بوضع كارگران
بسمه تعالي

جناب آقاي وزير كار اخيرا شكاياتي 
از كارگران شـــريف ميرسد بر رسيدگي به 
وضع آنان هيچكس نقش اعتصابات كارگران 
كارمنـــدان كارخانجات بزرگ و كوچك را 
در پيشبرد هدف ملت ايران كه هزم استبداد 
و استعمار خانمانسوز و برقراري حكومت 

عدل اسالمي است نبايد فراموش كند.
شما بايد هرچه سريعتر بوضع زندگي 
و كار آنان رسيدگي كنيد. كارگران مبارز بايد 
بدانند كه با حوصله و صبر انقالبي مشكالت 

آنان برطرف خواهد شد و ...
اعتصاب غذاي كارگران متحصن 

كارگران متحصن در وزارت كار و امور 
اجتماعي با صدور بيانيهاي دست به اعتصاب 
غذا زدهاند. اين عـــده از كارگران بيكار و 
اخراجي كارخانههاي مختلف تهران هستند 
كه از صبح ديروز در سالن اجتماعات وزارت 
كار و امور اجتماعي متحصن شده و از ساعت 
يك بامداد امروز (28 اســـفند ماه) دست به 
اعتصاب غذا زدنـــد و با صدور قطعنامهاي 

خواستهاي خود را اعالم كردهاند.
عفو عمومي، عيدي دادن به ضد انقالب است

سازمان چريكهاي فدايي خلق عصر 
ديروز در يـــك مصاحبه مطبوعاتي آخرين 
نقطه نظرهاي خود را در زمينه ارتش، دولت، 

رفراندوم و ديگر مسائل جاري اعالم كرد.
سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي 
خلق در ايـــن مصاحبه از تصميمات دولت 
مبني بر تقاضـــاي عفو عمومي انتقاد كرد و 
افزود آنهايي كه اعدام شدند جرمشان خيانت 
به خلق و ميهن بود آنهايي كه دستگير شدند 
و يا تحت پيگرد هستند عناصر ضدانقالبي 
هســـتند. تا آنجا كه ما اطالع داريم حدود 2

هزار نفر از افراد ســـاواك زير پوشش سيا به 
فعاليت ضد خلق و خرابكاري مشغولند و بنا 
بگفته سخنگوي دولت حتي آنان چند گروه 
تروريستي تشكيل دادهاند و مردم بيگناه را 
ميكشند. بنظر ما تقاضاي عفو عمومي براي 

اينگونه عناصر محكوم است و ...
اعتراض دولت ايران به پست امريكا

خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه دولت 
ايران نســـبت به اقدام امريكا در قطع روابط 
پســـتي با تهران اعتراض كرده است پست 
آمريكا مدتها اســـت كه از توزيع نامهها و 
بستههاي پستي كه از ايران ميرسد و همچنين 
از قبول نامهها و بستههاي پستي به مقصد ايران 

خودداري ميكند.
اين  اقدام دولـــت آمريكا با اعتراض 
مقامهاي رســـمي، مردم و مطبوعات ايران 
روبرو شـــده و در يك مقاله امريكا متهم به 
استفاده از «پست» به عنوان يك خريد سياسي 

شده است.
درآمد نفتي مكزيك هزار درصد 

افزايش يافت
مكزيو خبرگزاري فرانسهـ  ژرژ دياز 
سرانو رئيس قسمت فروش نفت مكزيك 
اظهار داشت كه درآمدهاي نفتي مكزيك در 
ســـال 1979 از بركت انقالب ايران نسبت 
به ســـال 1976 هزار درصد افزايش خواهد 

يافت.
«دياز ســـرانو» تصريح كرد كه فروش 
مواد نفتي در ســـال 1979 به سه ميليارد و 
هشتصد و شصت ميليون دالر خواهد رسيد 
در حالي كه اين رقم در سال 1976 از سيصد 
ميليون دالر تجاوز نميكرد. وي گفت انقالب 
اســـالمي ايران و قطع صدور نفت ايران اين 
كشور يك بار ديگر توليدكنندگان نفت را به 
قدرت عظيم خـــود و باال بردن قيمت نفت 

آگاه ساخت.
سنندج صحنه نبرد شديد مسلحانه شد

سنندجـ  خبرنگار اطالعات از ديروز 
گروهي از اهالي مســـلح در سنندج به ستاد 
انقالب و ستاد لشـــگر 28 كردستان حمله 

كردند و زد و خورد خونيني براه انداختند.
اين درگيري ســـاعت 7 بعدازظهر 
شروع شد و بعلت مقاومت ستاد انقالب و 
ستاد لشگر 28 كردستان، جواني بنام حميد 

دالوري كشته شد و 3 نفر زخمي شدند.
ســـاعت 8 بعدازظهر شدت درگيري 
و حمله گروههاي مختلف سنندج به ستاد 
لشگر 28 كردستان، اوج گرفت و در نتيجه 
ستاد لشكر 28 كردستان به تصرف درآمد. 

اين گروهها، پس از تصرف ســـتاد، 
ســـرهنگ صفري فرمانده لشگر و سرگرد 
مسعودي را در دفتر كارشان بازداشت كردند.

اعالميه ستاد ارتش ملي اسالمي درباره 
وقايع سنندج

مسلمانان غيور ايران و كرد شهرستان 
ســـنندج، تعدادي افـــراد فرصتطلب و 
ضدانقالبي در شهرســـتان سنندج دست به 
آشـــوب زده و از راديو آن شهرستان به نام 
فرمانده لشـــگر خود را نماينده امام خميني 
و پشـــتيبان دولت مهندس بازرگان معرفي 
نمودهاند. آگاه باشيد فصل ويرانگري انقالب 
بپايان رســـيده و زمان نوسازي آغاز شده و 
هركس در هر نقطه از كشور اقدام به آشوب 
و تحريك نمايد ضد انقالبي بوده و با انقالب 
اسالمي هيچگونه رابطهاي ندارد پرسنل ارتش 
پاسداران  انقالب در سراسر كشورند لذا با 

برادران غيور ارتشي خود همكاري نموده و 
فرصت آشوب به ضدانقالبيون ندهيد. بديهي 
است ضد انقالبيون شديدا به كيفر اعمال خود 

خواهند رسيد.
رئيس ستاد كل ارتش  ملي ايرانـ   
سرلشگر قرني

حمله خونين به پاسگاه جزيره قشم
ضد انقالب كه واپســـين لحظههاي 
زندگي سراســـر ننگينش را ميگذراند، هر 
لحظه در پي فرصتي اســـت تا زهر خود را 
بريزد. حمله گروهي ضد انقالب به پاسگاه 
ژاندارمري جزيره قشم، بار ديگر اين هشدار را 
به پاسداران انقالب اسالمي داد كه ضدانقالب، 

هنوز سركوب نشده است.
گروهي ناشناس نيز شبانه ناشر كتاب 
«شوفر وخرس» را در خانهاش در گلپايگان 
كشـــتند.عدهاي هم در يكي از روستاهاي 
مشكينشهر، بجان هم افتادند كه به مرگ يك 
جوان و مجروح شدن 35 روستايي انجاميد.

كتي ميلت اخراج شد
تهـــرانـ  يونايتدپرسـ  دولت موقت 
انقالب اســـالمي امروز «كتي ميلت» مدافع 

آمريكايي حقوق زنان را اخراج كرد.
مقامهاي اداره اقامت اتباع بيگانه وابسته 
به پليس روز گذشـــته به هتل محل اقامت 
ميلت در مركز شـــهر تهران رفتند و به وي 

دســـتور دادند با اولين پرواز، خاك ايران را 
ترك كند. وي از دو هفته پيش به منظور دفاع 
از حقوق زنان در كشور اسالمي ايران وارد 

تهران شده بود.
يك گزارش حاكيســـت كه دو مامور 
اداره اقامت اتباع بيگانه به نقل از اينتركنتينانتال 
مراجعه كردنـــد و خانم ميلت را باداره خود 
انتقال دادند. وي از آنجا به فرودگاه برده شد. 
مامورين به دوســـت خانم ميلت كه همراه 
او بود نيز دســـتور دادند خاك ايران را ترك 

گويد.
خانه رضا پهلوي در امريكا بزودي 

تحويل ايران  ميشود
لوبوكـ  خبرگزاريهاـ  خانه 256 هزار 
دالري رضا پهلوي در اين شهر تگزاس در 
شرف تحويل داده شدن به نمايندگان ملت 

ايران است.
مقامات قضايي شهر دارند قانع ميشوند 
اين خانه كه با پول ايران خريداري شـــده 
است متعلق به ملت ايران است كه خاندانـ 
خيانتكارـ  پهلوي را از صحنه اين كشور طرد 

كرده است.
چاپ كتابهاي درسي آغاز شد

علي موســـوي گرمارودي سرپرست 
سازمان انتشارات و آموزش  انقالب اسالمي 
(فرانكلين سابق) و سرپرست موقت چاپخانه 
افست در گفتگويي با اطالعات اعالم كرد 
چاپ كتابهاي درســـي از امروز آغاز شده 

است.
 او گفت «امســـال همـــه كتابهاي 
دبستاني» دبيرستاني و حتي راهنمايي در ايران 

چاپ خواهد شد.
گرمارودي دربـــاره تغيير و تبديالت 
كيفي كتابهاي درسي گفت اينكار به دليل 
تيراژ بسيار باالي كتابهاي درسي كه بين 
50 و 60 ميليون كتاب است در اين فرصت 
كم امكانپذير نخواهد بود و امســـال فقط 
بخشهايي از كتابهاي درسي كه عدم لزوم 
آن تشـــخيص داده شدهاند در چاپ جذف 

خواهد شد.»

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 
28 اسفند ماه 1357 (برابر با 20 ربيعالثاني 1399

19 مارس 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

حمايت از نظام جمهوري 
تظاهرات به حمايت از برقـــراري نظام جمهوري 
در ايران كه پرچمدار آن ژنـــرال رضاخان رئيس الوزراء 
و سردار ســـپه وقت بود در آخرين روزهاي سال 1302

به اوج خود رســـيد و همه امور كشـــور را تحت الشعاع 
خود قـــرارداد. تظاهرات كه از تهران و ميدان توپخانه آغاز 
شـــده بود به سراسر ايران گسترش يافت و سيل تلگرام به 
پشتيباني از فكر برقراري جمهوريت از شهرستانها به تهران 
سرازير بود، حتي در آخرين جلسه عمومي مجلس شوراي 
ملي در سال 1302 كه 28 اســـفند برگزار شد،گروهي از 
افسران ارتش وارد جلسه شده و خواستار حذف قاجاريه و 
سلطنت، و برقراري جمهوري شدند و گفتند كه از حكومت
 «دوله ها» و «سلطنه ها كه ازدستشان كاري جز بي عرضگي 
ساخته نيست خسته شده اند. به اشاره سردار سپه، در اين 
روز و روز بعد ادارات دولتي نيز تعطيل كردند و كارمندان به 

تظاهر كنندگان پيوستند. 
در برابر، گروهي هم در مسجد شاه اجتماع كرده و با 
جمهوريت دست به مخالفت زدند. در همين روز رضاخان 
از محمد حسن ميرزا وليعهد خواست كه كناره گيري كند. 
احمد شـــاه در اروپا بود. اين وضعيت سبب شده بود كه 
مجلس شـــوراي ملي جلسه خصوصي تشكيل دهد و به 
موضوع رســـيدگي كند كه در اين جلسه چند نماينده به 
حمايت و مدّرس و چند نماينده ديگر به مخالفت با برقراري 
نظام جمهوري ســـخن گفتند و قرار شد كه سي ام اسفند، 
مجلس يك جلسه فوق العاده تشكيل دهد كه در اين جلسه 
طرح تبديل نظام مشروطه سلطنتي به جمهوري مطرح شد. 
چون موضوع مهم بود تعطيالت نوروزي مجلس جز روز 
نوروز لغو شـــد. مجلس دوم فروردين ماه به بحث در اين 

باره ادامه داد .
تحول درمديريت آموزش و پرورش شهرستان ها

اجراي قانون تاســـيس شوراهاي آموزش و پرورش 
منطقه اي كه قبال به تصويب دو مجلس رســـيده بود 28

اسفندماه 1349 تكميل شد و دولت وقت اين تحول را اعالم 
داشت و تاكيد كرد كه اداره امور مدارس در سراسر كشور 
در دست شوراهاى مربوط قرار گرفته و از صورت تمركز 
خارج شده است. كار پياده كردن تدريجي اين قانون شش 

ماه طول كشيد.
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جدول سودوکو

و  زائــر  30میلیــون  ســاالنه  »ورود 
کم تریــن  بــا  مشــهد  بــه  گردشــگر 
مختلــف  نقــاط  از  تبلیغــات  هزینــه 
دنیــا«؛ خبری اســت کــه »محمدرضا 
حیدری«رئیس شــورای این شــهر آن 
را اعالم کرده و شــهردار این شــهر نیز 
از آمادگی برای پذیرایی و ورود بیشتر 
میهمانــان و زائران در نــوروز 98 خبر 

داده است.
رضــوی،  ملکوتــی  بــارگاه  وجــود 
ییالق هــای  و  فردوســی  آرامــگاه 
خوش آب وهوا و البته صرف غذاهای 
لذیــذ، از جملــه جاذبه هــای معروف 
مشــهد اســت کــه بــرای مــردم ایران 
آشکار است. این شهر از ظرفیت های 
کــه  اســت  بهره منــد  هــم  دیگــری 
مدیــران شــهری از ماه هــا قبــل برای 
ایرانی هــا  بــه  آنهــا  تمامــی  معرفــی 
تمــام تالش خــود را بــه کار گرفته اند. 
حاالهــم بــه فاصلــه چنــد روزتــا آغاز 
سال 98»محمدرضا کالیی«، شهردار 
مشــهد ازمــردم ایــران بــرای حضــور 
در ایــن شــهر در تعطیــالت ســال نــو 
کالیــی،  اســت.به گفته  کــرده  دعــوت 
مســافران،  و  مــردم  نشــاط  افزایــش 
ارائــه خدمــات مناســب حمــل  ونقل 
شــهری واجرای بر نامه هــای فرهنگی 
اهــداف  و  اقدامــات  از  بخشــی  تنهــا 
مدیران شــهری مشــهد بــرای افراد و 
خانواده هایــی اســت کــه یــا شــهروند 
هستند یا مشــهد را برای سفر نوروزی 
دیگــر،  ســوی  از  کرده انــد.  انتخــاب 
جانمایی المان های شــهری در نقاط 
مختلــف، کاری اســت کــه شــهرداری 
مشــهد هر ســال اجرا می کنــد و مردم 
شــور و هیجان خاصی بــرای رونمایی 
از آنها دارند، اما فقط این شهروندان 
نیســتند کــه این حال و فضــا را تجربه 
می کننــد؛ آنانــی هم که در ســال های 
گذشــته روزهــای نخســت ســال نــو را 
مشــهد  در  ایــران  دیگــر  شــهرهای  از 

سپری کرده اند، می دانند رنگ و روی 
بهــار را بیشــتر می توانند در این شــهر 
حــس کنند چراکــه آثار هنــری زیبایی 
در معابــر و خیابان هــای این شــهر به 
نمایــش درمی آید؛ آثــاری که هر یک 
یــا یــادآور خاطــرات دوران کودکــی و 
جوانی اســت یــا تأمل برانگیز و حاوی 
پیام اخالقــی، فرهنگی یــا اجتماعی. 
امســال هم این برنامه شــهرداری در 
قالــب جشــنواره »خانــه بهــار« اجــرا 
می شــود کــه اعضــای آن در مدیریت 
شــهری از ماه ها قبــل کار خود را برای 
هــر چــه بهتر برگزار شــدن آن شــروع 
کرده اند؛ از انتشــار فراخــوان و دعوت 
از هنرمنــدان سراســر کشــور گرفتــه تا 
نقاشــان دیواری از کشــورهای روسیه، 
کره جنوبی و اردن. اجرای برنامه هایی 
متفــاوت در آرامــگاه فردوســی هم از 
دیگــر ویژگی هــای نوروز 98 اســت که 
به گفته شــهردار مشهد، در قالب این 
جشــنواره میراث ماندگار شاهنامه در 
سال جدید پیش رو، نقش پررنگی در 

مشهد خواهد داشت.
ë نگران ترافیک نباشید

اما زائران وگردشــگرانی که مشهد 
خــود  نــوروزی  مقصــد  به عنــوان  را 
انتخــاب کرده اند، نگران بــار ترافیکی 
در معابــر ایــن شــهر نباشــند، چراکــه 
اقدامــات کوتاه مــدت  کالیــی دربــاره 
در حــوزه ترافیک بــرای نوروز توضیح 
می دهــد: در تعطیــالت ســال نــو بــا 
توجــه بــه موضوعاتــی کــه در هســته 
مرکزی شــهر وجود داشــته با آســتان 
قــدس و پلیــس  راهــور به ایــن نتیجه 
رسیدیم 8 هزار و ۵00 پارکینگ جدید 
در پیرامــون محدوده حــرم در اختیار 
زائران قرار دهیم. از سوی دیگر، برای 
این تعطیالت تصمیم داریم خطوط 
بی.آر.تی را برای تســهیل تردد زائران 
رایــگان کنیم. الیحــه این موضوع این 

هفته به شورا ارسال خواهد شد.

گل آرایی نصف جهان در استقبال از نوروز
در آســتانه نــوروز، ۲00هــزار گل شــب بــو و ۱00هــزار جعبه 
بنفشــه در مناطــق ۱۵گانــه شــهر اصفهــان بــرای اســتقبال 
خبرگــزاری  شــد.به گزارش  کاشــته  نــوروزی  مســافران  از 
صداوســیما، »فــروغ مرتضایی نــژاد« مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهان گفــت: همچنیــن ۱۱3هــزار و 4۱5 درختچه گل در 
مناطق مختلف شــهر گنبدهای فیروزه ای کاشــته شــده تا مســافران نوروزی 
ازایــن فضای زیبا و رنگارنگ بهــره ببرند. همچنین یــک میلیون و ۲00هزار 
گلــدان گل فصــل شــامل 650هــزار گلدان را بخــش خصوصــی و 550هزار 
گلــدان را ســازمان پارک هــا و فضای ســبز شــهرداری اصفهان تهیــه کرده تا 

زیبایی این شهر بیش از پیش نمایان شود.

ایمن سازی جاده »میناب -  هشتبندی« خواسته مردم
تجمع و انســداد راه از ســوی عده ای از مردم هشتبندی میناب هرمزگان در پی 
گالیه به ناایمن بودن جاده »میناب -  هشــتبندی«، با پیگیری های بخشــداری 
»توکهــور« و مســئوالن شهرســتانی بــه پایان رســید. بــه گزارش فــارس، مردم 
هشــتبندی به دلیــل ناایمــن بودن ایــن جــاده و تصادف های متعــدد طی روز 
گذشــته، آن را مســدود کرده بودند و خواســتار اصالح و ایمن  ســازی این جاده 
شدند. به گفته »محمد سلمانی قشمی«، بخشدار توکهور، تجمع مردم درپی 
گالیه به ناایمن بودن جاده بوده و خواســتار روکش آســفالت این راه بودند که 
پس از یک ســاعت با پیگیری های بخشداری و مســئوالن به پایان رسید. جاده 
هشــتبندی به عنــوان یکــی از راه هــای مهم شــرق هرمــزگان مورد توجــه بوده 
و روزانه شــاهد عبور تعداد زیادی وســایل نقلیه ســبک و ســنگین از این جاده 
هســتیم. اما متأســفانه به دلیل کم توجهی برخی از مســئوالن به این موضوع 
شــاهد تصادفات و حوادث ناگوار منجر به فوت هســتیم و با توجه به آمار ارائه 
شده، گویی ساالنه این آمار در حال تکرار بوده و الزم است وعده های مسئوالن 

درخصوص ایمن سازی جاده ها محقق شود.

افزایش 60 درصدی میوه  با نرخ دولتی در قزوین
»محمــود محمــودی«، رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزوین از 
افزایــش 60 درصــدی ذخیره میوه شــب عید خبر داد. به گزارش ایســنا، وی 
ادامه داد: عرضه این میوه در ســطح ۱30 غرفه انجام خواهد شــد و قیمت 
هــر کیلوگــرم ســیب 6 هــزار تومان و هــر کیلوگرم پرتقــال نیز 3 هــزار و 800 

تومان خواهد بود. 
محمودی اظهار داشت: در سال گذشته یکهزار و 500 تن میوه ذخیره سازی 
و عرضــه شــد ولی برای امســال بالــغ  بر ۲ هزار تن میوه ذخیره ســازی شــده 
اســت. وی افــزود: ســال گذشــته ۵00 تن ســیب و یکهزار تن پرتقــال عرضه 
شــد ولــی بــرای امســال 800 تــن ســیب و بالغ بــر یکهــزار و ۲00 تــن پرتقال 
ذخیره ســازی شــده که در غرفه های پیش بینی شــده عرضه می شود. رئیس 
ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن قیمت هــر کیلوگرم ســیب با نرخ 
دولتی را 6 هزار تومان و پرتقال را نیز 3 هزار و 500 تومان اعالم کرد و گفت: 
۱30 غرفه آماده عرضه میوه در ســطح اســتان هســتند که از ایــن تعداد ۴۶ 
غرفه در شــهر قزوین مستقر است.وی اضافه کرد: تا پایان روز ۲9 اسفندماه 
عرضه میوه در ســطح تمامی غرفه ها انجام خواهد شد. برای 4 روز نخست 
تعطیالت نوروز عرضه در غرفه های کشیک انجام می شود؛ بعد از آن نیز تا 
پایان ۱۷ فروردین ماه عرضه در سطح تمامی غرفه ها انجام خواهد گرفت.
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اخبـــار
 نشاط نوروزی برای مسافران مشهد
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 شهردار و رئیس شورای شهر مشهد برنامه های جدید برای گردشگران را اعالم کردند

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:
۱ - فلز تمدن - از جاذبه های طبیعی بسیار زیبای »داراب«

۲ - به هیچ وجه - کتابی تربیتی از »ژان ژاک روسو«- مسافر
3 - راستی خبر - شب زنده داری – شهری در استان »اردبیل«

4 - دانشگاهی خصوصی در »امریکا«- فنجان قهوه- مرکز شهرستان »تنگستان«- گناه 
و خطا

5 - ابریشم کم بها - سالح الستیکی مأمور قانون - یکپارچه
6 - عملیات جنگی آزمایشی - ابزاری شبیه چکش - باشرم

۷ - پشتگرم - برطرف کردن زنگ شمشیر - سوریه قدیم
8 – اثر »تنسی ویلیامز«

9 - واحد توان - استاد شاعران جهان - طالیی
۱0 - بازو - شاهد - وظیفه درخور دانش آموز

۱۱ - یار و رفیق - مزه خوشایند - ضمیر چهارم
۱۲ - سبزی پیچیده - ابزار بازی کودکان بود - حرف یونانی - اکسید کلسیم

۱3 - آفــت درختــان میوه دار - بیماری ویروســی اســت که موجب التهــاب مغزی حاد 
می شود - زیبا رو

۱4 - دنباله و بقیه - انگور ترش - جلوه شاعرانه ای از خواب
۱5 - اولیــن مکتب اقتصــادی که به 
بیــان قواعد علمی اقتصاد پرداخت 
و بیشــترین ســهم را در شــکل گیری 
اقتصــادی  نظــام  اولیــه  اصــول 

سرمایه داری داشت - نفس چاق
 عمودي:

۱ - کارگــردان فیلم جدید »ســوفی و 
دیوانه«- گاه سر در گم می شود!

۲ - پر شــده - یکی از لوازم التحریر – 
بانوی »انگلیسی«

3 - باســتان شــناس »فرانســوی«- 
توانگری و دارایی - هم آهنگ 

در  شــیمیایی  عناصــر  از  یکــی   -  4
جدول تناوبی - مورد نیاز یا حتمی - 

ناپدید - نشانه فعل استمراری
5 - آحــاد – پدر »تاریخ«- اشــاره به 

ذات حق 
بافتــه  نوعــی  روســی-  حــرف   -  6

پشمی- نجیب زاده فرنگی
۷ – اثــر »جین اوســتین«- مجرب و 

ماهر - نحیف 
8 - سبزی معطر خوردنی - آخرین 
طبقه دوزخ - پول کم ارزش قدیمی

9 - قلــوه - جوجــه کارتونی - چراگاه 
عشایر

۱0 - غنــودن - مــرغ بــر روی تخــم 
خوابیده - کلمه اخطار و تنبیه

۱۱ – لقب »فرگوسن«- در هم ریخته 
- فرومایه 

۱۲ – قــوم »آتیال«- بله آذری- باوقار 
و متین- عالمت

نویســنده  پســرانه-  نــام    -۱3
کتاب»عناصر سینما«- مارال

۱4- ملکه آدریاتیک – فیلم »افشین 
شرکت«- صداق

۱5 - واحــد دکان - فیلم انیمیشــنی 
جدید »زحل رضوی«
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   افقي:
۱ - عضــو تیم فوتبال – شــیوه ای از حکومت یــا مدیریت که در آن 
دســت اندرکاران بــر پایه توانایی شــان برگزیده شــوند و نــه بر پایه 

قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی
۲ - انسان - عالمت و سمبل – آسمان ها

3 - تنوره- ادا کردن پیمان – مقابل »باطن«
4 - تنه درخت - تکیه کالم خانم شگفت زده - کنده کاری چوب - چغندر پخته

5 - فشفشه - اقامتگاه سالطین - همسر مرد
6 - زیبارو - فرمانروا - دریا

۷ - باطل کننده - پوششی زنانه به منظور رعایت حجاب - خوردنی پس از غذا
8 - بهترین داور تاریخ فوتبال

9 - خوشی - صیقل دادن - آخرین لحظه روز دیدار
۱0 - کلمه شگفتی - کشوری در غرب »آفریقا«- روزانه

۱۱ - جمله دستوری - ساکنان محل - پرز
۱۲ - ظلم - تناقض - رساله دکترا - از حروف الفبا

۱3 - مسبب - برقرار، دایر - حفظ شده
۱4 - پل تاریخی شهر »تبریز«- چند نفر از شاهان فرانسه - درنگ و طمأنینه 

۱5 - یکی از مسکوکات طالی قانونی در کشورمان - گاه با »تخته« جور می شود!
 عمودي:

روســتای  محلــی  غــذای   -  ۱
»یرک« قزوین- پوست گندم

۲ - تیرگــی خاطــر – شــهری 
در اســتان »خوزستان«- ارابه 

زره دار جنگی
3 - فریادرســی - شادمانی - 

ژاندارمری
4 - به پوشــش خــود می نازد 

- درون - ناپیدا - بی حاصل
5 – پوســته های سفید رنگ و 
ریزی در موی سر - اداره عالی 

- راه شاعرانه
آن  از   - نســبت  پســوند   -  6
معجــزه   - بــارد  مــی  بــاران 

حضرت موسی)ع(
۷ - آســمان - ورم بناگــوش 
- این شــهر اســتان زنجان به 
عنــوان »دروازه آذربایجــان« 

شناخته می شود
ســنج  زمــان  وســیله   -  8
الکتریکی - شــوق، شگفتی - 

استانی بزرگ در »ترکیه«
گــوش  بــرای  وســیله ای   –  9
جــای   - موزیــک  کــردن 

عزاداری - چاك، شکاف
۱0 - وســایل تازه اختراع شده 
 - بخــار  ماشــین  مختــرع   -

حرف عطف
۱۱ - یــازده! - ایــن شــهر ژاپــن 
عنــوان »بزرگ تریــن اقتصاد 
شــهری جهان« را دارا است- 

وادار شده
۱۲ - حرفــی که از دهان بیرون 
نــام  تــکان خــوردن -  آیــد - 

کوچک »پاستور«- تا آن که
۱3 - شــقایق- چشــم ادبی - 

بهبودی
از  بخشــی   - دیرنشــین   -  ۱4

اوستا- اتصال و پیوستگی
۱5 - ساده دل - پرکاربردترین 

آرایه ادبی در ادبیات فارسی
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3070و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ë پاسخگویی به نیازهای زائران و گردشگران
اظهــارات مدیران شــهری مشــهد در چنــد وقت اخیر نشــان می دهد، 
همگی کمر همت را محکم بسته اند تا با میدان دادن به نیروهای خالق و 
جوان بهترین پذیرایی را از مسافران نوروزی شهر انجام دهند. موضوعی 
که »محمدرضا حیدری«، رئیس شــورای شــهر مشــهد نیــز معتقد به آن 
است و می گوید: »پاســخگویی به نیازهای زائران و گردشگران، مهم ترین 

عامل در افزایش ضریب ماندگاری آنهاست.«
به گفتــه حیدری، در تمام دنیا ادبیات رقابتی شــدن شــهرها در جذب 
گردشــگر مرســوم شــده و شــهرهایی کــه جنبه ملــی و بین المللــی دارند، 
بیشتر از سایر شهرها به دنبال بهانه ای برای ارتقای شاخص های میزبانی 
هســتند بــه نحوی کــه گاه برخــی از عناصــر هویتی کشــورهای دیگــر را به 
ناحق منتســب به خــود می کنند یــا عاریه می گیرند تا گردشــگر بیشــتری 
را بــه خــود اختصــاص دهند.»اقتصــاد، پویایــی، تحرک و اشــتغال شــهر 
همگــی بــه موضــوع جــذب زائر وابســته اســت.« نکتــه دیگری اســت که 
رئیس شــورای شهر مشهد معتقد به آن است. حیدری همچنین توضیح 
می دهد:»ســاالنه میلیون ها زائر و گردشــگر با کمتریــن هزینه تبلیغات از 
نقاط مختلف دنیا با تکیه بر باور و نیت خالصانه خود مشــهد را به عنوان 
مقصد ســفر خود انتخــاب می کنند، اما این افراد انتظــار دارند که تمامی 
امکانات مورد نیازشــان در شــهر فراهم باشــد. مدیریت شهری همزمان 
با ایام نوروز تالش جدی در جهت تحقق شــهری زیبا، جذاب و با نشــاط 
داشته که امیدواریم با همراهی همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط بتوانیم 

میزبانی درخوری برای مردم، زائران و گردشگران به ارمغان آوریم.«

ë فقط یک لبخند
»هادی بختیاری«، رئیس ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد هم از 
آماده ترشدن مشهد برای پذیرایی از زائران دراین چند روز باقی مانده تا سال جدید 
خبر می دهد و معتقد است: »با یک لبخند تمایل زائر را برای بازگشت به این شهر 
افزایــش دهیم.«به گفتــه بختیــاری، رویدادهای مختلفی بــرای ایام نــوروز ازجمله 
زیباســازی شــهری با هدف تعامل، احتــرام و تکریم میهمانان و زائران انجام  شــده 
اســت. از میهمــان به عنوان یک هدیه و نعمت تعبیر شــده و موجــب خیر و برکت 
در شــهر می شــود.از ســوی دیگر، »نرگس شــالچیان«، معــاون گردشــگری و زیارت 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد نیز از رونمایی از ۱0 مورد محصوالت 
فرهنگی و سوغات هویتی مشهد ویژه نوروز 98 خبر داده است. شالچیان می افزاید: 
نقشــه تاریخی شــهر توس یکی از این محصوالت اســت که برای سال نو تهیه شده و 
هدیه به میهمانانی می شــود که به مشــهد می آیند. وی می گوید: بســیاری از افراد با 
ظرفیت های مختلف مشهد آشنا نیستند؛ همین موضوع، عاملی شد تا بروشورهای 
3 روزه سفر تهیه شود و به افراد پیشنهاد می شود در کنار زیارت بارگاه امام رضا)ع( از 
چه ظرفیت ها، مسیرها و گونه های مختلف گردشگری می توان بازدید کرد. گنجاندن 
جاذبه های جدید در نقشــه هوشــمند شهر مشهد نیز از دیگر کارهایی است که برای 
مسافران نوروزی تدارک دیده شده است.»حیدر خوش نیت«، سرپرست فرمانداری 
شهرســتان مشــهد هم اعــالم کرد: مشــهد برای میزبانــی از زائــران امام رضــا)ع( و 
گردشگران در روزهای پایانی امسال و نوروز 98، بیشتر از گذشته آماده است.به گفته 
خــوش نیــت، خدمت کردن بــه زائران امام رضــا)ع( افتخاری بــزرگ و یک وظیفه 
اســت. بنابراین باید با همراهی و همکاری همه دستگاه های متولی و مردم بهترین 

میزبانی را از زائران در ایام پایانی اسفند و تعطیالت عید نوروز داشته باشیم.

و  زائــر  30میلیــون  ســاالنه  »ورود 
کم تریــن  بــا  مشــهد  بــه  گردشــگر 
مختلــف  نقــاط  از  تبلیغــات  هزینــه 
دنیــا«؛ خبری اســت کــه »محمدرضا 
حیدری«رئیس شــورای این شــهر آن 
را اعالم کرده و شــهردار این شــهر نیز 
از آمادگی برای پذیرایی و ورود بیشتر 
میهمانــان و زائران در نــوروز 98 خبر 

داده است.
رضــوی،  ملکوتــی  بــارگاه  وجــود 
ییالق هــای  و  فردوســی  آرامــگاه 
خوش آب وهوا و البته صرف غذاهای 
لذیــذ، از جملــه جاذبه هــای معروف 
مشــهد اســت کــه بــرای مــردم ایران 
آشکار است. این شهر از ظرفیت های 
کــه  اســت  بهره منــد  هــم  دیگــری 
مدیــران شــهری از ماه هــا قبــل برای 
ایرانی هــا  بــه  آنهــا  تمامــی  معرفــی 
تمــام تالش خــود را بــه کار گرفته اند. 
حاالهــم بــه فاصلــه چنــد روزتــا آغاز 
سال 98»محمدرضا کالیی«، شهردار 
مشــهد ازمــردم ایــران بــرای حضــور 
در ایــن شــهر در تعطیــالت ســال نــو 
کالیــی،  اســت.به گفته  کــرده  دعــوت 
مســافران،  و  مــردم  نشــاط  افزایــش 
ارائــه خدمــات مناســب حمــل  ونقل 
شــهری واجرای بر نامه هــای فرهنگی 
اهــداف  و  اقدامــات  از  بخشــی  تنهــا 
مدیران شــهری مشــهد بــرای افراد و 
خانواده هایــی اســت کــه یــا شــهروند 
هستند یا مشــهد را برای سفر نوروزی 
دیگــر،  ســوی  از  کرده انــد.  انتخــاب 
جانمایی المان های شــهری در نقاط 
مختلــف، کاری اســت کــه شــهرداری 
مشــهد هر ســال اجرا می کنــد و مردم 
شــور و هیجان خاصی بــرای رونمایی 
از آنها دارند، اما فقط این شهروندان 
نیســتند کــه این حال و فضــا را تجربه 
می کننــد؛ آنانــی هم که در ســال های 
گذشــته روزهــای نخســت ســال نــو را 
مشــهد  در  ایــران  دیگــر  شــهرهای  از 

سپری کرده اند، می دانند رنگ و روی 
بهــار را بیشــتر می توانند در این شــهر 
حــس کنند چراکــه آثار هنــری زیبایی 
در معابــر و خیابان هــای این شــهر به 
نمایــش درمی آید؛ آثــاری که هر یک 
یــا یــادآور خاطــرات دوران کودکــی و 
جوانی اســت یــا تأمل برانگیز و حاوی 
پیام اخالقــی، فرهنگی یــا اجتماعی. 
امســال هم این برنامه شــهرداری در 
قالــب جشــنواره »خانــه بهــار« اجــرا 
می شــود کــه اعضــای آن در مدیریت 
شــهری از ماه ها قبــل کار خود را برای 
هــر چــه بهتر برگزار شــدن آن شــروع 
کرده اند؛ از انتشــار فراخــوان و دعوت 
از هنرمنــدان سراســر کشــور گرفتــه تا 
نقاشــان دیواری از کشــورهای روسیه، 
کره جنوبی و اردن. اجرای برنامه هایی 
متفــاوت در آرامــگاه فردوســی هم از 
دیگــر ویژگی هــای نوروز 98 اســت که 
به گفته شــهردار مشهد، در قالب این 
جشــنواره میراث ماندگار شاهنامه در 
سال جدید پیش رو، نقش پررنگی در 

مشهد خواهد داشت.
ë نگران ترافیک نباشید

اما زائران وگردشــگرانی که مشهد 
خــود  نــوروزی  مقصــد  به عنــوان  را 
انتخــاب کرده اند، نگران بــار ترافیکی 
در معابــر ایــن شــهر نباشــند، چراکــه 
اقدامــات کوتاه مــدت  کالیــی دربــاره 
در حــوزه ترافیک بــرای نوروز توضیح 
می دهــد: در تعطیــالت ســال نــو بــا 
توجــه بــه موضوعاتــی کــه در هســته 
مرکزی شــهر وجود داشــته با آســتان 
قــدس و پلیــس  راهــور به ایــن نتیجه 
رسیدیم 8 هزار و ۵00 پارکینگ جدید 
در پیرامــون محدوده حــرم در اختیار 
زائران قرار دهیم. از سوی دیگر، برای 
این تعطیالت تصمیم داریم خطوط 
بی.آر.تی را برای تســهیل تردد زائران 
رایــگان کنیم. الیحــه این موضوع این 

هفته به شورا ارسال خواهد شد.

گل آرایی نصف جهان در استقبال از نوروز
در آســتانه نــوروز، ۲00هــزار گل شــب بــو و ۱00هــزار جعبه 
بنفشــه در مناطــق ۱۵گانــه شــهر اصفهــان بــرای اســتقبال 
خبرگــزاری  شــد.به گزارش  کاشــته  نــوروزی  مســافران  از 
صداوســیما، »فــروغ مرتضایی نــژاد« مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهان گفــت: همچنیــن ۱۱3هــزار و 4۱5 درختچه گل در 
مناطق مختلف شــهر گنبدهای فیروزه ای کاشــته شــده تا مســافران نوروزی 
ازایــن فضای زیبا و رنگارنگ بهــره ببرند. همچنین یــک میلیون و ۲00هزار 
گلــدان گل فصــل شــامل 650هــزار گلدان را بخــش خصوصــی و 550هزار 
گلــدان را ســازمان پارک هــا و فضای ســبز شــهرداری اصفهان تهیــه کرده تا 

زیبایی این شهر بیش از پیش نمایان شود.

ایمن سازی جاده »میناب -  هشتبندی« خواسته مردم
تجمع و انســداد راه از ســوی عده ای از مردم هشتبندی میناب هرمزگان در پی 
گالیه به ناایمن بودن جاده »میناب -  هشــتبندی«، با پیگیری های بخشــداری 
»توکهــور« و مســئوالن شهرســتانی بــه پایان رســید. بــه گزارش فــارس، مردم 
هشــتبندی به دلیــل ناایمــن بودن ایــن جــاده و تصادف های متعــدد طی روز 
گذشــته، آن را مســدود کرده بودند و خواســتار اصالح و ایمن  ســازی این جاده 
شدند. به گفته »محمد سلمانی قشمی«، بخشدار توکهور، تجمع مردم درپی 
گالیه به ناایمن بودن جاده بوده و خواســتار روکش آســفالت این راه بودند که 
پس از یک ســاعت با پیگیری های بخشداری و مســئوالن به پایان رسید. جاده 
هشــتبندی به عنــوان یکــی از راه هــای مهم شــرق هرمــزگان مورد توجــه بوده 
و روزانه شــاهد عبور تعداد زیادی وســایل نقلیه ســبک و ســنگین از این جاده 
هســتیم. اما متأســفانه به دلیل کم توجهی برخی از مســئوالن به این موضوع 
شــاهد تصادفات و حوادث ناگوار منجر به فوت هســتیم و با توجه به آمار ارائه 
شده، گویی ساالنه این آمار در حال تکرار بوده و الزم است وعده های مسئوالن 

درخصوص ایمن سازی جاده ها محقق شود.

افزایش 60 درصدی میوه  با نرخ دولتی در قزوین
»محمــود محمــودی«، رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزوین از 
افزایــش 60 درصــدی ذخیره میوه شــب عید خبر داد. به گزارش ایســنا، وی 
ادامه داد: عرضه این میوه در ســطح ۱30 غرفه انجام خواهد شــد و قیمت 
هــر کیلوگــرم ســیب 6 هــزار تومان و هــر کیلوگرم پرتقــال نیز 3 هــزار و 800 

تومان خواهد بود. 
محمودی اظهار داشت: در سال گذشته یکهزار و 500 تن میوه ذخیره سازی 
و عرضــه شــد ولی برای امســال بالــغ  بر ۲ هزار تن میوه ذخیره ســازی شــده 
اســت. وی افــزود: ســال گذشــته ۵00 تن ســیب و یکهزار تن پرتقــال عرضه 
شــد ولــی بــرای امســال 800 تــن ســیب و بالغ بــر یکهــزار و ۲00 تــن پرتقال 
ذخیره ســازی شــده که در غرفه های پیش بینی شــده عرضه می شود. رئیس 
ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن قیمت هــر کیلوگرم ســیب با نرخ 
دولتی را 6 هزار تومان و پرتقال را نیز 3 هزار و 500 تومان اعالم کرد و گفت: 
۱30 غرفه آماده عرضه میوه در ســطح اســتان هســتند که از ایــن تعداد ۴۶ 
غرفه در شــهر قزوین مستقر است.وی اضافه کرد: تا پایان روز ۲9 اسفندماه 
عرضه میوه در ســطح تمامی غرفه ها انجام خواهد شد. برای 4 روز نخست 
تعطیالت نوروز عرضه در غرفه های کشیک انجام می شود؛ بعد از آن نیز تا 
پایان ۱۷ فروردین ماه عرضه در سطح تمامی غرفه ها انجام خواهد گرفت.
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 شهردار و رئیس شورای شهر مشهد برنامه های جدید برای گردشگران را اعالم کردند

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:
۱ - فلز تمدن - از جاذبه های طبیعی بسیار زیبای »داراب«

۲ - به هیچ وجه - کتابی تربیتی از »ژان ژاک روسو«- مسافر
3 - راستی خبر - شب زنده داری – شهری در استان »اردبیل«

4 - دانشگاهی خصوصی در »امریکا«- فنجان قهوه- مرکز شهرستان »تنگستان«- گناه 
و خطا

5 - ابریشم کم بها - سالح الستیکی مأمور قانون - یکپارچه
6 - عملیات جنگی آزمایشی - ابزاری شبیه چکش - باشرم

۷ - پشتگرم - برطرف کردن زنگ شمشیر - سوریه قدیم
8 – اثر »تنسی ویلیامز«

9 - واحد توان - استاد شاعران جهان - طالیی
۱0 - بازو - شاهد - وظیفه درخور دانش آموز

۱۱ - یار و رفیق - مزه خوشایند - ضمیر چهارم
۱۲ - سبزی پیچیده - ابزار بازی کودکان بود - حرف یونانی - اکسید کلسیم

۱3 - آفــت درختــان میوه دار - بیماری ویروســی اســت که موجب التهــاب مغزی حاد 
می شود - زیبا رو

۱4 - دنباله و بقیه - انگور ترش - جلوه شاعرانه ای از خواب
۱5 - اولیــن مکتب اقتصــادی که به 
بیــان قواعد علمی اقتصاد پرداخت 
و بیشــترین ســهم را در شــکل گیری 
اقتصــادی  نظــام  اولیــه  اصــول 

سرمایه داری داشت - نفس چاق
 عمودي:

۱ - کارگــردان فیلم جدید »ســوفی و 
دیوانه«- گاه سر در گم می شود!

۲ - پر شــده - یکی از لوازم التحریر – 
بانوی »انگلیسی«

3 - باســتان شــناس »فرانســوی«- 
توانگری و دارایی - هم آهنگ 

در  شــیمیایی  عناصــر  از  یکــی   -  4
جدول تناوبی - مورد نیاز یا حتمی - 

ناپدید - نشانه فعل استمراری
5 - آحــاد – پدر »تاریخ«- اشــاره به 

ذات حق 
بافتــه  نوعــی  روســی-  حــرف   -  6

پشمی- نجیب زاده فرنگی
۷ – اثــر »جین اوســتین«- مجرب و 

ماهر - نحیف 
8 - سبزی معطر خوردنی - آخرین 
طبقه دوزخ - پول کم ارزش قدیمی

9 - قلــوه - جوجــه کارتونی - چراگاه 
عشایر

۱0 - غنــودن - مــرغ بــر روی تخــم 
خوابیده - کلمه اخطار و تنبیه

۱۱ – لقب »فرگوسن«- در هم ریخته 
- فرومایه 

۱۲ – قــوم »آتیال«- بله آذری- باوقار 
و متین- عالمت

نویســنده  پســرانه-  نــام    -۱3
کتاب»عناصر سینما«- مارال

۱4- ملکه آدریاتیک – فیلم »افشین 
شرکت«- صداق

۱5 - واحــد دکان - فیلم انیمیشــنی 
جدید »زحل رضوی«
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   افقي:
۱ - عضــو تیم فوتبال – شــیوه ای از حکومت یــا مدیریت که در آن 
دســت اندرکاران بــر پایه توانایی شــان برگزیده شــوند و نــه بر پایه 

قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی
۲ - انسان - عالمت و سمبل – آسمان ها

3 - تنوره- ادا کردن پیمان – مقابل »باطن«
4 - تنه درخت - تکیه کالم خانم شگفت زده - کنده کاری چوب - چغندر پخته

5 - فشفشه - اقامتگاه سالطین - همسر مرد
6 - زیبارو - فرمانروا - دریا

۷ - باطل کننده - پوششی زنانه به منظور رعایت حجاب - خوردنی پس از غذا
8 - بهترین داور تاریخ فوتبال

9 - خوشی - صیقل دادن - آخرین لحظه روز دیدار
۱0 - کلمه شگفتی - کشوری در غرب »آفریقا«- روزانه

۱۱ - جمله دستوری - ساکنان محل - پرز
۱۲ - ظلم - تناقض - رساله دکترا - از حروف الفبا

۱3 - مسبب - برقرار، دایر - حفظ شده
۱4 - پل تاریخی شهر »تبریز«- چند نفر از شاهان فرانسه - درنگ و طمأنینه 

۱5 - یکی از مسکوکات طالی قانونی در کشورمان - گاه با »تخته« جور می شود!
 عمودي:

روســتای  محلــی  غــذای   -  ۱
»یرک« قزوین- پوست گندم

۲ - تیرگــی خاطــر – شــهری 
در اســتان »خوزستان«- ارابه 

زره دار جنگی
3 - فریادرســی - شادمانی - 

ژاندارمری
4 - به پوشــش خــود می نازد 

- درون - ناپیدا - بی حاصل
5 – پوســته های سفید رنگ و 
ریزی در موی سر - اداره عالی 

- راه شاعرانه
آن  از   - نســبت  پســوند   -  6
معجــزه   - بــارد  مــی  بــاران 

حضرت موسی)ع(
۷ - آســمان - ورم بناگــوش 
- این شــهر اســتان زنجان به 
عنــوان »دروازه آذربایجــان« 

شناخته می شود
ســنج  زمــان  وســیله   -  8
الکتریکی - شــوق، شگفتی - 

استانی بزرگ در »ترکیه«
گــوش  بــرای  وســیله ای   –  9
جــای   - موزیــک  کــردن 

عزاداری - چاك، شکاف
۱0 - وســایل تازه اختراع شده 
 - بخــار  ماشــین  مختــرع   -

حرف عطف
۱۱ - یــازده! - ایــن شــهر ژاپــن 
عنــوان »بزرگ تریــن اقتصاد 
شــهری جهان« را دارا است- 

وادار شده
۱۲ - حرفــی که از دهان بیرون 
نــام  تــکان خــوردن -  آیــد - 

کوچک »پاستور«- تا آن که
۱3 - شــقایق- چشــم ادبی - 

بهبودی
از  بخشــی   - دیرنشــین   -  ۱4

اوستا- اتصال و پیوستگی
۱5 - ساده دل - پرکاربردترین 
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نایربوتاشیراکش1

امهواوناتیپاک2

یننلیتارممسل3

تشوترتخدارکا4

یتبونکراناسوت5

ندالحلاصهاوی6

گربنااقیورخا7

لیپاکچعماجدع8

جراخمرویزاول9

ذولدمیدنکسام10

رهااسانتبادرگ11

هدقنرلگشاویر12

بامهاوهایهقا13

ییادتبادرسنوی14
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هراتسرپبششنارگ1

اتشبسناینیفار2

رقناتساخواهد3

متابنخرنزیوا4

وهایهرتایتزرل5

نولککافسرسیه6

ینشراهاهیودا7

کدجاسناجکیتپ8

اریحبکسروایر9

کیرتاتایرتلو10

یاویتسینلارنژ11

لزاپایبرانکک12

امیادهداماست13

گنالسباپیرکنو14

رداهبناوجدبمار15

ë پاسخگویی به نیازهای زائران و گردشگران
اظهــارات مدیران شــهری مشــهد در چنــد وقت اخیر نشــان می دهد، 
همگی کمر همت را محکم بسته اند تا با میدان دادن به نیروهای خالق و 
جوان بهترین پذیرایی را از مسافران نوروزی شهر انجام دهند. موضوعی 
که »محمدرضا حیدری«، رئیس شــورای شــهر مشــهد نیــز معتقد به آن 
است و می گوید: »پاســخگویی به نیازهای زائران و گردشگران، مهم ترین 

عامل در افزایش ضریب ماندگاری آنهاست.«
به گفتــه حیدری، در تمام دنیا ادبیات رقابتی شــدن شــهرها در جذب 
گردشــگر مرســوم شــده و شــهرهایی کــه جنبه ملــی و بین المللــی دارند، 
بیشتر از سایر شهرها به دنبال بهانه ای برای ارتقای شاخص های میزبانی 
هســتند بــه نحوی کــه گاه برخــی از عناصــر هویتی کشــورهای دیگــر را به 
ناحق منتســب به خــود می کنند یــا عاریه می گیرند تا گردشــگر بیشــتری 
را بــه خــود اختصــاص دهند.»اقتصــاد، پویایــی، تحرک و اشــتغال شــهر 
همگــی بــه موضــوع جــذب زائر وابســته اســت.« نکتــه دیگری اســت که 
رئیس شــورای شهر مشهد معتقد به آن است. حیدری همچنین توضیح 
می دهد:»ســاالنه میلیون ها زائر و گردشــگر با کمتریــن هزینه تبلیغات از 
نقاط مختلف دنیا با تکیه بر باور و نیت خالصانه خود مشــهد را به عنوان 
مقصد ســفر خود انتخــاب می کنند، اما این افراد انتظــار دارند که تمامی 
امکانات مورد نیازشــان در شــهر فراهم باشــد. مدیریت شهری همزمان 
با ایام نوروز تالش جدی در جهت تحقق شــهری زیبا، جذاب و با نشــاط 
داشته که امیدواریم با همراهی همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط بتوانیم 

میزبانی درخوری برای مردم، زائران و گردشگران به ارمغان آوریم.«

ë فقط یک لبخند
»هادی بختیاری«، رئیس ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد هم از 
آماده ترشدن مشهد برای پذیرایی از زائران دراین چند روز باقی مانده تا سال جدید 
خبر می دهد و معتقد است: »با یک لبخند تمایل زائر را برای بازگشت به این شهر 
افزایــش دهیم.«به گفتــه بختیــاری، رویدادهای مختلفی بــرای ایام نــوروز ازجمله 
زیباســازی شــهری با هدف تعامل، احتــرام و تکریم میهمانان و زائران انجام  شــده 
اســت. از میهمــان به عنوان یک هدیه و نعمت تعبیر شــده و موجــب خیر و برکت 
در شــهر می شــود.از ســوی دیگر، »نرگس شــالچیان«، معــاون گردشــگری و زیارت 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد نیز از رونمایی از ۱0 مورد محصوالت 
فرهنگی و سوغات هویتی مشهد ویژه نوروز 98 خبر داده است. شالچیان می افزاید: 
نقشــه تاریخی شــهر توس یکی از این محصوالت اســت که برای سال نو تهیه شده و 
هدیه به میهمانانی می شــود که به مشــهد می آیند. وی می گوید: بســیاری از افراد با 
ظرفیت های مختلف مشهد آشنا نیستند؛ همین موضوع، عاملی شد تا بروشورهای 
3 روزه سفر تهیه شود و به افراد پیشنهاد می شود در کنار زیارت بارگاه امام رضا)ع( از 
چه ظرفیت ها، مسیرها و گونه های مختلف گردشگری می توان بازدید کرد. گنجاندن 
جاذبه های جدید در نقشــه هوشــمند شهر مشهد نیز از دیگر کارهایی است که برای 
مسافران نوروزی تدارک دیده شده است.»حیدر خوش نیت«، سرپرست فرمانداری 
شهرســتان مشــهد هم اعــالم کرد: مشــهد برای میزبانــی از زائــران امام رضــا)ع( و 
گردشگران در روزهای پایانی امسال و نوروز 98، بیشتر از گذشته آماده است.به گفته 
خــوش نیــت، خدمت کردن بــه زائران امام رضــا)ع( افتخاری بــزرگ و یک وظیفه 
اســت. بنابراین باید با همراهی و همکاری همه دستگاه های متولی و مردم بهترین 

میزبانی را از زائران در ایام پایانی اسفند و تعطیالت عید نوروز داشته باشیم.

و  زائــر  30میلیــون  ســاالنه  »ورود 
کم تریــن  بــا  مشــهد  بــه  گردشــگر 
مختلــف  نقــاط  از  تبلیغــات  هزینــه 
دنیــا«؛ خبری اســت کــه »محمدرضا 
حیدری«رئیس شــورای این شــهر آن 
را اعالم کرده و شــهردار این شــهر نیز 
از آمادگی برای پذیرایی و ورود بیشتر 
میهمانــان و زائران در نــوروز 98 خبر 

داده است.
رضــوی،  ملکوتــی  بــارگاه  وجــود 
ییالق هــای  و  فردوســی  آرامــگاه 
خوش آب وهوا و البته صرف غذاهای 
لذیــذ، از جملــه جاذبه هــای معروف 
مشــهد اســت کــه بــرای مــردم ایران 
آشکار است. این شهر از ظرفیت های 
کــه  اســت  بهره منــد  هــم  دیگــری 
مدیــران شــهری از ماه هــا قبــل برای 
ایرانی هــا  بــه  آنهــا  تمامــی  معرفــی 
تمــام تالش خــود را بــه کار گرفته اند. 
حاالهــم بــه فاصلــه چنــد روزتــا آغاز 
سال 98»محمدرضا کالیی«، شهردار 
مشــهد ازمــردم ایــران بــرای حضــور 
در ایــن شــهر در تعطیــالت ســال نــو 
کالیــی،  اســت.به گفته  کــرده  دعــوت 
مســافران،  و  مــردم  نشــاط  افزایــش 
ارائــه خدمــات مناســب حمــل  ونقل 
شــهری واجرای بر نامه هــای فرهنگی 
اهــداف  و  اقدامــات  از  بخشــی  تنهــا 
مدیران شــهری مشــهد بــرای افراد و 
خانواده هایــی اســت کــه یــا شــهروند 
هستند یا مشــهد را برای سفر نوروزی 
دیگــر،  ســوی  از  کرده انــد.  انتخــاب 
جانمایی المان های شــهری در نقاط 
مختلــف، کاری اســت کــه شــهرداری 
مشــهد هر ســال اجرا می کنــد و مردم 
شــور و هیجان خاصی بــرای رونمایی 
از آنها دارند، اما فقط این شهروندان 
نیســتند کــه این حال و فضــا را تجربه 
می کننــد؛ آنانــی هم که در ســال های 
گذشــته روزهــای نخســت ســال نــو را 
مشــهد  در  ایــران  دیگــر  شــهرهای  از 

سپری کرده اند، می دانند رنگ و روی 
بهــار را بیشــتر می توانند در این شــهر 
حــس کنند چراکــه آثار هنــری زیبایی 
در معابــر و خیابان هــای این شــهر به 
نمایــش درمی آید؛ آثــاری که هر یک 
یــا یــادآور خاطــرات دوران کودکــی و 
جوانی اســت یــا تأمل برانگیز و حاوی 
پیام اخالقــی، فرهنگی یــا اجتماعی. 
امســال هم این برنامه شــهرداری در 
قالــب جشــنواره »خانــه بهــار« اجــرا 
می شــود کــه اعضــای آن در مدیریت 
شــهری از ماه ها قبــل کار خود را برای 
هــر چــه بهتر برگزار شــدن آن شــروع 
کرده اند؛ از انتشــار فراخــوان و دعوت 
از هنرمنــدان سراســر کشــور گرفتــه تا 
نقاشــان دیواری از کشــورهای روسیه، 
کره جنوبی و اردن. اجرای برنامه هایی 
متفــاوت در آرامــگاه فردوســی هم از 
دیگــر ویژگی هــای نوروز 98 اســت که 
به گفته شــهردار مشهد، در قالب این 
جشــنواره میراث ماندگار شاهنامه در 
سال جدید پیش رو، نقش پررنگی در 

مشهد خواهد داشت.
ë نگران ترافیک نباشید

اما زائران وگردشــگرانی که مشهد 
خــود  نــوروزی  مقصــد  به عنــوان  را 
انتخــاب کرده اند، نگران بــار ترافیکی 
در معابــر ایــن شــهر نباشــند، چراکــه 
اقدامــات کوتاه مــدت  کالیــی دربــاره 
در حــوزه ترافیک بــرای نوروز توضیح 
می دهــد: در تعطیــالت ســال نــو بــا 
توجــه بــه موضوعاتــی کــه در هســته 
مرکزی شــهر وجود داشــته با آســتان 
قــدس و پلیــس  راهــور به ایــن نتیجه 
رسیدیم 8 هزار و ۵00 پارکینگ جدید 
در پیرامــون محدوده حــرم در اختیار 
زائران قرار دهیم. از سوی دیگر، برای 
این تعطیالت تصمیم داریم خطوط 
بی.آر.تی را برای تســهیل تردد زائران 
رایــگان کنیم. الیحــه این موضوع این 

هفته به شورا ارسال خواهد شد.

گل آرایی نصف جهان در استقبال از نوروز
در آســتانه نــوروز، ۲00هــزار گل شــب بــو و ۱00هــزار جعبه 
بنفشــه در مناطــق ۱۵گانــه شــهر اصفهــان بــرای اســتقبال 
خبرگــزاری  شــد.به گزارش  کاشــته  نــوروزی  مســافران  از 
صداوســیما، »فــروغ مرتضایی نــژاد« مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهان گفــت: همچنیــن ۱۱3هــزار و 4۱5 درختچه گل در 
مناطق مختلف شــهر گنبدهای فیروزه ای کاشــته شــده تا مســافران نوروزی 
ازایــن فضای زیبا و رنگارنگ بهــره ببرند. همچنین یــک میلیون و ۲00هزار 
گلــدان گل فصــل شــامل 650هــزار گلدان را بخــش خصوصــی و 550هزار 
گلــدان را ســازمان پارک هــا و فضای ســبز شــهرداری اصفهان تهیــه کرده تا 

زیبایی این شهر بیش از پیش نمایان شود.

ایمن سازی جاده »میناب -  هشتبندی« خواسته مردم
تجمع و انســداد راه از ســوی عده ای از مردم هشتبندی میناب هرمزگان در پی 
گالیه به ناایمن بودن جاده »میناب -  هشــتبندی«، با پیگیری های بخشــداری 
»توکهــور« و مســئوالن شهرســتانی بــه پایان رســید. بــه گزارش فــارس، مردم 
هشــتبندی به دلیــل ناایمــن بودن ایــن جــاده و تصادف های متعــدد طی روز 
گذشــته، آن را مســدود کرده بودند و خواســتار اصالح و ایمن  ســازی این جاده 
شدند. به گفته »محمد سلمانی قشمی«، بخشدار توکهور، تجمع مردم درپی 
گالیه به ناایمن بودن جاده بوده و خواســتار روکش آســفالت این راه بودند که 
پس از یک ســاعت با پیگیری های بخشداری و مســئوالن به پایان رسید. جاده 
هشــتبندی به عنــوان یکــی از راه هــای مهم شــرق هرمــزگان مورد توجــه بوده 
و روزانه شــاهد عبور تعداد زیادی وســایل نقلیه ســبک و ســنگین از این جاده 
هســتیم. اما متأســفانه به دلیل کم توجهی برخی از مســئوالن به این موضوع 
شــاهد تصادفات و حوادث ناگوار منجر به فوت هســتیم و با توجه به آمار ارائه 
شده، گویی ساالنه این آمار در حال تکرار بوده و الزم است وعده های مسئوالن 

درخصوص ایمن سازی جاده ها محقق شود.

افزایش 60 درصدی میوه  با نرخ دولتی در قزوین
»محمــود محمــودی«، رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزوین از 
افزایــش 60 درصــدی ذخیره میوه شــب عید خبر داد. به گزارش ایســنا، وی 
ادامه داد: عرضه این میوه در ســطح ۱30 غرفه انجام خواهد شــد و قیمت 
هــر کیلوگــرم ســیب 6 هــزار تومان و هــر کیلوگرم پرتقــال نیز 3 هــزار و 800 

تومان خواهد بود. 
محمودی اظهار داشت: در سال گذشته یکهزار و 500 تن میوه ذخیره سازی 
و عرضــه شــد ولی برای امســال بالــغ  بر ۲ هزار تن میوه ذخیره ســازی شــده 
اســت. وی افــزود: ســال گذشــته ۵00 تن ســیب و یکهزار تن پرتقــال عرضه 
شــد ولــی بــرای امســال 800 تــن ســیب و بالغ بــر یکهــزار و ۲00 تــن پرتقال 
ذخیره ســازی شــده که در غرفه های پیش بینی شــده عرضه می شود. رئیس 
ســازمان تعــاون روســتایی اســتان قزویــن قیمت هــر کیلوگرم ســیب با نرخ 
دولتی را 6 هزار تومان و پرتقال را نیز 3 هزار و 500 تومان اعالم کرد و گفت: 
۱30 غرفه آماده عرضه میوه در ســطح اســتان هســتند که از ایــن تعداد ۴۶ 
غرفه در شــهر قزوین مستقر است.وی اضافه کرد: تا پایان روز ۲9 اسفندماه 
عرضه میوه در ســطح تمامی غرفه ها انجام خواهد شد. برای 4 روز نخست 
تعطیالت نوروز عرضه در غرفه های کشیک انجام می شود؛ بعد از آن نیز تا 
پایان ۱۷ فروردین ماه عرضه در سطح تمامی غرفه ها انجام خواهد گرفت.
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 نشاط نوروزی برای مسافران مشهد
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 شهردار و رئیس شورای شهر مشهد برنامه های جدید برای گردشگران را اعالم کردند

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:
۱ - فلز تمدن - از جاذبه های طبیعی بسیار زیبای »داراب«

۲ - به هیچ وجه - کتابی تربیتی از »ژان ژاک روسو«- مسافر
3 - راستی خبر - شب زنده داری – شهری در استان »اردبیل«

4 - دانشگاهی خصوصی در »امریکا«- فنجان قهوه- مرکز شهرستان »تنگستان«- گناه 
و خطا

5 - ابریشم کم بها - سالح الستیکی مأمور قانون - یکپارچه
6 - عملیات جنگی آزمایشی - ابزاری شبیه چکش - باشرم

۷ - پشتگرم - برطرف کردن زنگ شمشیر - سوریه قدیم
8 – اثر »تنسی ویلیامز«

9 - واحد توان - استاد شاعران جهان - طالیی
۱0 - بازو - شاهد - وظیفه درخور دانش آموز

۱۱ - یار و رفیق - مزه خوشایند - ضمیر چهارم
۱۲ - سبزی پیچیده - ابزار بازی کودکان بود - حرف یونانی - اکسید کلسیم

۱3 - آفــت درختــان میوه دار - بیماری ویروســی اســت که موجب التهــاب مغزی حاد 
می شود - زیبا رو

۱4 - دنباله و بقیه - انگور ترش - جلوه شاعرانه ای از خواب
۱5 - اولیــن مکتب اقتصــادی که به 
بیــان قواعد علمی اقتصاد پرداخت 
و بیشــترین ســهم را در شــکل گیری 
اقتصــادی  نظــام  اولیــه  اصــول 

سرمایه داری داشت - نفس چاق
 عمودي:

۱ - کارگــردان فیلم جدید »ســوفی و 
دیوانه«- گاه سر در گم می شود!

۲ - پر شــده - یکی از لوازم التحریر – 
بانوی »انگلیسی«

3 - باســتان شــناس »فرانســوی«- 
توانگری و دارایی - هم آهنگ 

در  شــیمیایی  عناصــر  از  یکــی   -  4
جدول تناوبی - مورد نیاز یا حتمی - 

ناپدید - نشانه فعل استمراری
5 - آحــاد – پدر »تاریخ«- اشــاره به 

ذات حق 
بافتــه  نوعــی  روســی-  حــرف   -  6

پشمی- نجیب زاده فرنگی
۷ – اثــر »جین اوســتین«- مجرب و 

ماهر - نحیف 
8 - سبزی معطر خوردنی - آخرین 
طبقه دوزخ - پول کم ارزش قدیمی

9 - قلــوه - جوجــه کارتونی - چراگاه 
عشایر

۱0 - غنــودن - مــرغ بــر روی تخــم 
خوابیده - کلمه اخطار و تنبیه

۱۱ – لقب »فرگوسن«- در هم ریخته 
- فرومایه 

۱۲ – قــوم »آتیال«- بله آذری- باوقار 
و متین- عالمت

نویســنده  پســرانه-  نــام    -۱3
کتاب»عناصر سینما«- مارال

۱4- ملکه آدریاتیک – فیلم »افشین 
شرکت«- صداق

۱5 - واحــد دکان - فیلم انیمیشــنی 
جدید »زحل رضوی«
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   افقي:
۱ - عضــو تیم فوتبال – شــیوه ای از حکومت یــا مدیریت که در آن 
دســت اندرکاران بــر پایه توانایی شــان برگزیده شــوند و نــه بر پایه 

قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی
۲ - انسان - عالمت و سمبل – آسمان ها

3 - تنوره- ادا کردن پیمان – مقابل »باطن«
4 - تنه درخت - تکیه کالم خانم شگفت زده - کنده کاری چوب - چغندر پخته

5 - فشفشه - اقامتگاه سالطین - همسر مرد
6 - زیبارو - فرمانروا - دریا

۷ - باطل کننده - پوششی زنانه به منظور رعایت حجاب - خوردنی پس از غذا
8 - بهترین داور تاریخ فوتبال

9 - خوشی - صیقل دادن - آخرین لحظه روز دیدار
۱0 - کلمه شگفتی - کشوری در غرب »آفریقا«- روزانه

۱۱ - جمله دستوری - ساکنان محل - پرز
۱۲ - ظلم - تناقض - رساله دکترا - از حروف الفبا

۱3 - مسبب - برقرار، دایر - حفظ شده
۱4 - پل تاریخی شهر »تبریز«- چند نفر از شاهان فرانسه - درنگ و طمأنینه 

۱5 - یکی از مسکوکات طالی قانونی در کشورمان - گاه با »تخته« جور می شود!
 عمودي:

روســتای  محلــی  غــذای   -  ۱
»یرک« قزوین- پوست گندم

۲ - تیرگــی خاطــر – شــهری 
در اســتان »خوزستان«- ارابه 

زره دار جنگی
3 - فریادرســی - شادمانی - 

ژاندارمری
4 - به پوشــش خــود می نازد 

- درون - ناپیدا - بی حاصل
5 – پوســته های سفید رنگ و 
ریزی در موی سر - اداره عالی 

- راه شاعرانه
آن  از   - نســبت  پســوند   -  6
معجــزه   - بــارد  مــی  بــاران 

حضرت موسی)ع(
۷ - آســمان - ورم بناگــوش 
- این شــهر اســتان زنجان به 
عنــوان »دروازه آذربایجــان« 

شناخته می شود
ســنج  زمــان  وســیله   -  8
الکتریکی - شــوق، شگفتی - 

استانی بزرگ در »ترکیه«
گــوش  بــرای  وســیله ای   –  9
جــای   - موزیــک  کــردن 

عزاداری - چاك، شکاف
۱0 - وســایل تازه اختراع شده 
 - بخــار  ماشــین  مختــرع   -

حرف عطف
۱۱ - یــازده! - ایــن شــهر ژاپــن 
عنــوان »بزرگ تریــن اقتصاد 
شــهری جهان« را دارا است- 

وادار شده
۱۲ - حرفــی که از دهان بیرون 
نــام  تــکان خــوردن -  آیــد - 

کوچک »پاستور«- تا آن که
۱3 - شــقایق- چشــم ادبی - 

بهبودی
از  بخشــی   - دیرنشــین   -  ۱4

اوستا- اتصال و پیوستگی
۱5 - ساده دل - پرکاربردترین 

آرایه ادبی در ادبیات فارسی
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3070و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

حل جدول عادی شماره  7023

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

نایربوتاشیراکش1

امهواوناتیپاک2

یننلیتارممسل3

تشوترتخدارکا4

یتبونکراناسوت5

ندالحلاصهاوی6

گربنااقیورخا7

لیپاکچعماجدع8

جراخمرویزاول9

ذولدمیدنکسام10

رهااسانتبادرگ11

هدقنرلگشاویر12

بامهاوهایهقا13

ییادتبادرسنوی14

ناهیکیومحتوقای15

123456789101112131415

هراتسرپبششنارگ1

اتشبسناینیفار2

رقناتساخواهد3
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گنالسباپیرکنو14

رداهبناوجدبمار15

ë پاسخگویی به نیازهای زائران و گردشگران
اظهــارات مدیران شــهری مشــهد در چنــد وقت اخیر نشــان می دهد، 
همگی کمر همت را محکم بسته اند تا با میدان دادن به نیروهای خالق و 
جوان بهترین پذیرایی را از مسافران نوروزی شهر انجام دهند. موضوعی 
که »محمدرضا حیدری«، رئیس شــورای شــهر مشــهد نیــز معتقد به آن 
است و می گوید: »پاســخگویی به نیازهای زائران و گردشگران، مهم ترین 

عامل در افزایش ضریب ماندگاری آنهاست.«
به گفتــه حیدری، در تمام دنیا ادبیات رقابتی شــدن شــهرها در جذب 
گردشــگر مرســوم شــده و شــهرهایی کــه جنبه ملــی و بین المللــی دارند، 
بیشتر از سایر شهرها به دنبال بهانه ای برای ارتقای شاخص های میزبانی 
هســتند بــه نحوی کــه گاه برخــی از عناصــر هویتی کشــورهای دیگــر را به 
ناحق منتســب به خــود می کنند یــا عاریه می گیرند تا گردشــگر بیشــتری 
را بــه خــود اختصــاص دهند.»اقتصــاد، پویایــی، تحرک و اشــتغال شــهر 
همگــی بــه موضــوع جــذب زائر وابســته اســت.« نکتــه دیگری اســت که 
رئیس شــورای شهر مشهد معتقد به آن است. حیدری همچنین توضیح 
می دهد:»ســاالنه میلیون ها زائر و گردشــگر با کمتریــن هزینه تبلیغات از 
نقاط مختلف دنیا با تکیه بر باور و نیت خالصانه خود مشــهد را به عنوان 
مقصد ســفر خود انتخــاب می کنند، اما این افراد انتظــار دارند که تمامی 
امکانات مورد نیازشــان در شــهر فراهم باشــد. مدیریت شهری همزمان 
با ایام نوروز تالش جدی در جهت تحقق شــهری زیبا، جذاب و با نشــاط 
داشته که امیدواریم با همراهی همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط بتوانیم 

میزبانی درخوری برای مردم، زائران و گردشگران به ارمغان آوریم.«

ë فقط یک لبخند
»هادی بختیاری«، رئیس ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد هم از 
آماده ترشدن مشهد برای پذیرایی از زائران دراین چند روز باقی مانده تا سال جدید 
خبر می دهد و معتقد است: »با یک لبخند تمایل زائر را برای بازگشت به این شهر 
افزایــش دهیم.«به گفتــه بختیــاری، رویدادهای مختلفی بــرای ایام نــوروز ازجمله 
زیباســازی شــهری با هدف تعامل، احتــرام و تکریم میهمانان و زائران انجام  شــده 
اســت. از میهمــان به عنوان یک هدیه و نعمت تعبیر شــده و موجــب خیر و برکت 
در شــهر می شــود.از ســوی دیگر، »نرگس شــالچیان«، معــاون گردشــگری و زیارت 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد نیز از رونمایی از ۱0 مورد محصوالت 
فرهنگی و سوغات هویتی مشهد ویژه نوروز 98 خبر داده است. شالچیان می افزاید: 
نقشــه تاریخی شــهر توس یکی از این محصوالت اســت که برای سال نو تهیه شده و 
هدیه به میهمانانی می شــود که به مشــهد می آیند. وی می گوید: بســیاری از افراد با 
ظرفیت های مختلف مشهد آشنا نیستند؛ همین موضوع، عاملی شد تا بروشورهای 
3 روزه سفر تهیه شود و به افراد پیشنهاد می شود در کنار زیارت بارگاه امام رضا)ع( از 
چه ظرفیت ها، مسیرها و گونه های مختلف گردشگری می توان بازدید کرد. گنجاندن 
جاذبه های جدید در نقشــه هوشــمند شهر مشهد نیز از دیگر کارهایی است که برای 
مسافران نوروزی تدارک دیده شده است.»حیدر خوش نیت«، سرپرست فرمانداری 
شهرســتان مشــهد هم اعــالم کرد: مشــهد برای میزبانــی از زائــران امام رضــا)ع( و 
گردشگران در روزهای پایانی امسال و نوروز 98، بیشتر از گذشته آماده است.به گفته 
خــوش نیــت، خدمت کردن بــه زائران امام رضــا)ع( افتخاری بــزرگ و یک وظیفه 
اســت. بنابراین باید با همراهی و همکاری همه دستگاه های متولی و مردم بهترین 

میزبانی را از زائران در ایام پایانی اسفند و تعطیالت عید نوروز داشته باشیم.

فروردین : اگرچه ممکن اســت که شما چراغهای سبز را در پیش روی خود 
بینید، زیرکانه اســت که شــما هنگامی که چراغهای زرد اخطار روشن شدند 
فعالیت خود را شروع کنید. اگر شما خیلی سریع به سمت جلو حرکت کنید، 
نخواهید توانســت به مقاصد درست پایان دهید.  باید تمامی جوانب را در نظر 

بگیرید و بعد حرکت کنید.

اردیبهشت :  دیگر زمان استراحت و غیر فعال بودن سر آمده است بهتر است 
کار و فعالیت تازه ای را آغاز کنید زیرا اکنون شما در بهترین موقعیت قرار دارید 
و می توانید بهترین بازده کاری را از خود در برابر مشکالت یا مسائل زندگی بروز 

دهید. فقط باید تصمیم بگیرید و برنامه ریزی درستی داشته باشید.

خرداد : شــما دوست دارید همه چیز را شفاف و زیبا نگه دارید، اما افراد دیگر 
لزوماً از این قانون پیروی نمی کنند. شــما شــک دارید که آیا به مراحل بعدی 
بروید و یا تا موقعی که سازگاری و تعادل خود را دوباره به دست نیاورده اید صبر 
کنید. دست برداشتن از مقاومت سبب می شود مسیر سرنوشت شما را به دور 

دستها ببرد.

تیر: شما می توانید از شــر غم و غصه ای که شما را مشغول به خود کرده بود، 
خالص شوید، مخصوصا اگر بتوانید رنجش و یا ناراحتی که در زیر خاکستر خود 
را پنهان کرده است را برطرف کنید.اما هنوز شما ممکن است درباره احساسات 
خود نگران باشــید،  به خاطر اینکه نمی توانید همه آنهــا در گفتگوی خود با 

اطرافیان تان بازگو کنید.

مرداد : وقتی که شما مجبورید با توجه به یک برنامه ریزی سخت و بسته فعالیت 
کنید، مسلماً خالقیت داشتن کار خیلی سختی می شود. اما این محدودیتها در 
نهایت به نفع شما تمام می شوند. برای اینکه وقتی شما تحت فشار قرار دارید، 
رویاپردازی ها و عدم تمرکز شما کمتر می شود. الزم است که این محدودیتها 

را جدی تر بگیرید.

شهریور : شما این روزها  افسون زیبایی ها و جذابیت ها شده اید، اما نمی توانید 
از زیر بار مسئولیت های واجب و ضروری که روی دوشتان سنگینی می کند فرار 
کنید. زمان کمی را به فعالیت های جدی تر اختصاص دادن کار خوبی است، اما 
نباید زیاد به خودتان سخت بگیرید. برای اینکه زندگی آنقدرها هم که شما فکر 

می کنید سخت نیست.

مهر : شما حتی اگر معالجه نیز شده باشید، توانایی پرستاری کردن از یک زخم 
کهنه را دارید. اما فقط در گذشته ماندن بهترین روش برای داشتن زندگی شاد 
نیســت. اکنون شما فرصتی برای تغییر کردن دارید؛ و برای این کار الزم است 
که بیشتر از یک بار به عقب برگردید. اول باید یاد بگیرید که چگونه می توانید 

اشتباهات گذشته خودتان را ببخشید.

آبان : شما همیشــه برای راهنمایی کردن دیگران پیش قدم می شوید، تمام 
تجربیاتی که دارید را در اختیار دیگران قرار می دهید اما بهتر است  این کار را 
انجام ندهید زیرا گاهی این کار به نفع شما نمی باش. تجربیاتی که کسب کرده اید 
را به مانند یک راز نزد خود حفظ کنید، انســان ها معموال رازهایشان را به افراد 

دیگر منتقل نمی کنند.

آذر :  شــما در مورد کارهایی که باید انجام دهید نظرات درستی دارید. عالوه 
بر این شــما قادرید که فکر و ذهن تان را برای این بگذارید که نیازهای خود را 
شناخته و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید. اما به خود مغرور نشوید؛ اگر 
این کار را بکنید، برنامه ریزی های کوچکی که اخیرا داشته اید نتیجه معکوس 

خواهند گرفت.

دی :  ممکن اســت شما قادر نباشــید که ذهن تان را سرو سامان دهید. یا اگر 
بتوانید تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شــما درست است آماده هستید تا 
تصمیم قبلی خود را دوباره بررسی کرده و مدت دیگری را به اندیشیدن درباره 
آن بپردازید. اما دیگران ممکن است این هوس شما را عاملی در تضاد با بهره وری 

بدانند. نگران نباشید که دیگران چه فکری می کنند.

بهمن : شما خودتان به این درک رسیده اید و فهمیده اید که از موضوع و مسئله 
ای مربوط به گذشته زندگی تان فرار می کنید. اما مشکل این است که عقل و 
منطق نمی تواند جایگزین عمل شود. شجاع باشید و تمام امکاناتی که قبال به 
آن ها فکر نمی کردید را مجسم کنید. باور داشته باشید که هر چیزی می تواند 

اتفاق بیفتد.

اسفند : شما لطافتی را که در سابق برای انجام کارهایتان داشته اید را از دست 
داده اید به همین دلیل باعث شده است که اطرافیان تان کمی از شما دلخور شوند 
و از شما دوری کنند. بین صحبت هایتان و رفتارهایتان تعادلی را برقرار سازید و  
تا تعادل کامل تان را حفظ نکرده اید صحبتی را بر زبان نرانید تا موجب دلخوری 

بی دلیل دیگران شود.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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افقي:
ــكنـ  روانـ  نوعي  ــت ش ــر ب 1ـ  پيامب
ــدارـ  دردناك  ادويه معروف2ـ  بخش
ــراگاهـ   ــرآبـ  چ ــگان3ـ  مي ـ راي
ــي4ـ  زادگاه حكيم  ــزرگـ  همگ پدرب
ــيـ  اساسـ  نشانيـ  تخم مرغ  فردوس
ــرخ كرده5ـ  از وسايل نقليه عمومي  س
ــدـ  تواناييـ  دانه دانه، تك تك  ـ دربن
6ـ در حبس كردنـ  از هنرهاي ظريفه 
ــراـ   ــزال7ـ  مونث يتيمـ  كاروانس ـ غ
ــوب به آتش8ـ  از اقوام آرياييـ   منس
ــان مفعولي 9ـ   حتمي بودنـ  فضاـ  نش
كشت بارانيـ  تيره اي از گياهان گلدار 
ــروت، دارايي  ــاـ  ث ــه اي ه از رده دولپ
10ـ طمع زيادـ  گريبانـ  گردهم آيي 
ـ انبر جراحي11ـ  ناحيه اي در جنوب 
ــخن و مطلبي  ــپانياـ  بيان كردن س اس
ــاره،  ــت كانادا12ـ  الفتـ  اش ـ پايتخ
ــياء بي ثمر13ـ  لمس كننده  كنايهـ  اش
ــيار  ــيحيـ  كالـ  كتف14ـ  بس ـ مس
ــماـ  ميوه  ــندهـ  قبيح ترـ  من و ش جوش
ــازي باديـ  به طور قصد  تلفني15ـ  س
و اختيارـ  پنج انگليسيـ  پسر كوروش 
ــاري كم  ــرـ  دواـ  بيم ــر16ـ  قم كبي
ــي17ـ  مخفيـ  اندازه مورد نيازـ   خون

حفظ و نگهداري اجساد مردگان

عمودي:

1ـ  شبه جزيره اي است در آسياي صغيرـ  يادگاري از 
اميركبير2ـ  زنبور درشتـ  پاكيزهـ  سرباز دريايي3ـ  
مهترـ  روزهاـ  نام هاـ  شبيه4ـ  سرباز زدنـ  از نام هاي 
مردانهـ  موجودي فرازمينيـ  از توابع استان اردبيل5 
ــعادت6ـ   ــيفتهـ  پرنده س ــتـ  ش ـ بخش كبابي گوش
ــتعدادـ  قعر جهنم7ـ   تصديق آلمانيـ  از ميوه هاـ  اس
فرشتهـ  پيوندـ  زن گندمگونـ  عالمت جمع8ـ  شهري 
ــير غرندهـ  مافوق كشيش9ـ  از ماههاي  در آلمانـ  ش
ــدنـ  روستا،  ــت مايل ش دوگانه قمريـ  به طرف راس
ــرم11ـ   ده10ـ  مقصود، مرادـ  ضد يكديگر بودنـ  ش
فزونيـ  نوعي ساز باديـ  استاني شماليـ  آماس12ـ  
هذيانـ  فرح، ابتهاجـ  اسب قاصدـ  ضمير فرانسوي13 
ــعورـ  حركات حروف  ــبكي عقل و ش ـ بمب كثيفـ  س
ــات14ـ  نوعی واجبـ  حرف انتخابـ  از مواد  در كلم
متشكله صابونـ  عقيده15ـ  گوشت آذريـ  جاـ  پول 

حرف )م، ن( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
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اسامی برندگان جدول شماره 3701
  1ـ علی پرویزیـ  نورآباد ممسنی

2ـ علی وجودیـ  تهران
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افقي:
ــكنـ  روانـ  نوعي  ــت ش ــر ب 1ـ  پيامب
ــدارـ  دردناك  ادويه معروف2ـ  بخش
ــراگاهـ   ــرآبـ  چ ــگان3ـ  مي ـ راي
ــي4ـ  زادگاه حكيم  ــزرگـ  همگ پدرب
ــيـ  اساسـ  نشانيـ  تخم مرغ  فردوس
ــرخ كرده5ـ  از وسايل نقليه عمومي  س
ــدـ  تواناييـ  دانه دانه، تك تك  ـ دربن
6ـ در حبس كردنـ  از هنرهاي ظريفه 
ــراـ   ــزال7ـ  مونث يتيمـ  كاروانس ـ غ
ــوب به آتش8ـ  از اقوام آرياييـ   منس
ــان مفعولي 9ـ   حتمي بودنـ  فضاـ  نش
كشت بارانيـ  تيره اي از گياهان گلدار 
ــروت، دارايي  ــاـ  ث ــه اي ه از رده دولپ
10ـ طمع زيادـ  گريبانـ  گردهم آيي 
ـ انبر جراحي11ـ  ناحيه اي در جنوب 
ــخن و مطلبي  ــپانياـ  بيان كردن س اس
ــاره،  ــت كانادا12ـ  الفتـ  اش ـ پايتخ
ــياء بي ثمر13ـ  لمس كننده  كنايهـ  اش
ــيار  ــيحيـ  كالـ  كتف14ـ  بس ـ مس
ــماـ  ميوه  ــندهـ  قبيح ترـ  من و ش جوش
ــازي باديـ  به طور قصد  تلفني15ـ  س
و اختيارـ  پنج انگليسيـ  پسر كوروش 
ــاري كم  ــرـ  دواـ  بيم ــر16ـ  قم كبي
ــي17ـ  مخفيـ  اندازه مورد نيازـ   خون

حفظ و نگهداري اجساد مردگان

عمودي:

1ـ  شبه جزيره اي است در آسياي صغيرـ  يادگاري از 
اميركبير2ـ  زنبور درشتـ  پاكيزهـ  سرباز دريايي3ـ  
مهترـ  روزهاـ  نام هاـ  شبيه4ـ  سرباز زدنـ  از نام هاي 
مردانهـ  موجودي فرازمينيـ  از توابع استان اردبيل5 
ــعادت6ـ   ــيفتهـ  پرنده س ــتـ  ش ـ بخش كبابي گوش
ــتعدادـ  قعر جهنم7ـ   تصديق آلمانيـ  از ميوه هاـ  اس
فرشتهـ  پيوندـ  زن گندمگونـ  عالمت جمع8ـ  شهري 
ــير غرندهـ  مافوق كشيش9ـ  از ماههاي  در آلمانـ  ش
ــدنـ  روستا،  ــت مايل ش دوگانه قمريـ  به طرف راس
ــرم11ـ   ده10ـ  مقصود، مرادـ  ضد يكديگر بودنـ  ش
فزونيـ  نوعي ساز باديـ  استاني شماليـ  آماس12ـ  
هذيانـ  فرح، ابتهاجـ  اسب قاصدـ  ضمير فرانسوي13 
ــعورـ  حركات حروف  ــبكي عقل و ش ـ بمب كثيفـ  س
ــات14ـ  نوعی واجبـ  حرف انتخابـ  از مواد  در كلم
متشكله صابونـ  عقيده15ـ  گوشت آذريـ  جاـ  پول 

حرف )م، ن( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان داریدنامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

1105 ROBSON STREET, VANCOUVER BC V6E 1B5 
Tel: 604-685-5625 

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

تنها شعبه ساعتچى و ساعتچى در خیابان رابسون ونکوور کانادا و باسابقه 39 سال مى باشد.
جواهرى ساعتچى و ساعتچى با هیچ جواهرفروشى دیگرى با نام ساعتچى ارتباطى پیدا نمى کند.

جواهری ساعتچی

نام ما پشتوانه ماستنام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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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«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

   0201-۹4۹-604  و  604-700-۵61۵  

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهائی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
برای سکونت دارد.

۱5۱۸ 2۳6-۸7۸-5۴۴7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتام نیازمندم.

۱5۱۸ 6۰۴-۳6۸-7۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 سوئیت یک خوابه در طبقه همکف، 
بدون پله، نزدیک به کوکیتام سنتر 

و اسکای ترن
ماهیانه ۹5۰ دالر

+ یک سوم یوتیلیتی
۱5۱7 6۰۴-727-7۸7۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وودکرافت، یک اتاق مبله در آپارتمان 
دوخوابه با تمامی امکانات، اینترنت، 
استخر و جکوزی، نزدیک به ایستگاه 

اتوبوس، اجاره داده می شود.
۱5۱7 6۰۴-6۰۰-5۸۸6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اجارهاجاره
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Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1517

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


