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بیش از ۳۶ میلیون دوز واکسن 
طی ۱۰۰ روز آینده به کانادا وارد خواهد شد

کارشناسان بهداشت کانادا: در مورد نوع واکسن کووید ۱9 سختگیر نباشید

کانــادا تا پیش از روز تولد خود در اول 
ژوئیه )روز کانادا(، آن قدر واکسن خواهد 
داشــت که بتواند به هر بزرگ ســال 
کانادایــی حداقل یک نوبت واکســن 

تزریق کند.
ایــن خبر را سرلشــکر دنــی فورتن، 
فرمانده واحد لجیســتیک در کمپین 
واکسیناســیون عمومی کانادا، اعالم و 
تأکید نمود مسئله تأمین واکسن برای 
کانادا حل شده و کشور تا پیش از اول 

ژوئیه بیش از ۳6 میلیون دوز واکسن 
تحویل می گیرد که بیش از 25 میلیون 
دوز از آن هــا فایــزر و مدرنا خواهند 
بود. قرارداد تحویل مابقی واکسن ها با 
دیگر سازنده های تأییدشده ی واکسن 
مانند آسترازنکا و جانسون اندجانسون 

امضاشده است.
ازآنجایی که شــورای مشورتی ایمنی 
کانادا فاصلــه چهارماهه بین دو نوبت 
واکســن فایزر و مدرنــا را تأیید کرده 

است، انتظار می رود این حجم از واکسن 
باعث شــود تا هر کانادایی که مایل به 
دریافت واکسن باشد، تا پیش از »روز 
کانادا« حداقل یک نوبت از واکسن خود 
را دریافت نماید. در کانادا حدود ســی 

میلیون بزرگ سال زندگی می کند.
 در همیــن حال برخی کارشناســان 
بهداشت  در کانادا نگران هستند شاید 
مردم هنگام تجزیه و تحلیل اثر واکسن 
کووید بر ارقام نادرست تمرکز کنندو 

بر این اساس نسبت به برند خاصی از 
واکسن موضع منفی بگیرند. 

آنها همچنین نگران هســتند که این 
قضیه موجب تردید بی دلیل در مقطعی 
 شــود که الزم است همه انرژی صرف 
واکســینه کردن مردم شــود. تاکید 
کارشناســان این است که وقتی حرف 
جلوگیری از بستری شدن یا مرگ بر 
اثر ابتال به کووید ۱۹ در میان است، هر 

چهار واکسن عالی هستند.
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مجید محمدی

سمت و سوی
 پنج پرونده امنیتی 
جمهوری اسالمی

پس از رفتن تیم بایدن به کاخ ســفید، جمهوری اسالمی 
ایران شــرایط را برای انواع اقدامات در پرونده های امنیتی 
خود مناســب دیده اســت. دولت های غربی و همپیمانان 
آنها نیز که خود را مشتاق احیای برجام می دانند، با نشان 
ندادِن عکس العمل در برابر آن اقدامات )توقف محکوم کردن 
جمهوری اسالمی ایران به علت خروج از پروتکل الحاقی و 
اقدامات دیگر توسط دولت های اروپایی، عکس العمل ضعیف 
در برابر حمله به اربیل و واکنش نشان ندادن دولت بایدن 
در برابر حمله موشکی به عین االسد و دزدی دریایی نفتکش 
کره جنوبی( و بعضــا دادن پاداش )آزاد کردن منابع ارزی 
جمهوری اسالمی ایران در عراق(، نظاِم حاکم بر ایران را به 

این اقدامات تشویق می کنند. 
مهم ترین دغدغه ای که همســایگان ایــران و قدرت های 
جهانی نســبت به آن دارند، دغدغه های امنیتی ناشی از 
رفتار های حکومت دینی اســت. اصالح طلبان برای ایجاد 
هراس در مردم مدام از ســوریه ای شــدن ایران ســخن 
می گویند. بدون احساس خطر عمومی از سوی مردم نسبت 
به رفتارهای نظام، بعید بود که آن ها از این تاکتیک استفاده 
کنند. مقامات نظامی نیز مدام مشغول تهدید ایاالت متحده 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. آینده جمهوری 
اســالمی ایران و آینده جامعه ایــران که دو موضوع کامال 
متفاوت هســتند و در دو جهت متمایز رخ می نمایند، به 
سمت و سوی این دغدغه های امنیتی همگانی بستگی دارد. 
در این نوشــته در پنج قلمرو به تحوالت امنیتی سال های 

اخیر و چشم انداز آینده آنها می پردازم. 

پرونده تروریسم

سه تحول در ســال های اخیر در فعالیت های تروریستی 
جمهوری اسالمی ایران رخ داده است که در سال های آینده 

نتایج بیشتر خود را نشان خواهند داد: 
۱. تســلیم مطلق وزارت خارجه به اطالعات سپاه و وزارت 
اطالعات و عمل آن بــه عنوان تدارکاتچی و فراهم آوردن 
پوشــش و مصونیت الزم برای اقدامات تروریستی در همه 

دنیا جز سه کشــور امریکا، کانادا و اسرائیل که جمهوری 
اســالمی ایران در آنها سفارت ندارد. نقطه تمرکز بر اروپا و 
آسیا بوده و خواهد بود. پرونده بمب گذاری  اسداهلل اسدی، 
ترور مســعود مولوی، و ربودن روح اهلل زم و حبیب اسیود، 
طلیعه هــای دور تازه ای از عملیات تروریســتی جمهوری 

اسالمی ایران در اروپا و آسیا هستند. 
2. همکاری بسیار نزدیک باندهای جنایتکار و مواد مخدر با 
دستگاه های امنیتی به عنوان عوامل اجرایی ترور. جمهوری 
اســالمی ایران با روابطی که با آن باندها برقرار کرده است، 
دیگر به اســتخدام اعضای حزب اهلل لبنان بــرای اجرای 
عملیات ترور وابســتگی ندارد. آن باندها در کشتن قاضی 
منصوری در رومانی و کشــتن مخالفان جمهوری اسالمی 

ایران در ترکیه نقش داشته اند.
۳. تهدید ترور رهبران سیاســی آمریکایــی. وقتی دولت 
بایدن به حمالت مکرر به پایگاه های امریکایی و کشــته 
شدن شهروندان امریکایی در عراق عکس العملی نشان نمی 
دهد، این امر مقامات جمهوری اسالمی ایران را به حمالت 
تروریستی که وعده اش را داده اند )کشتن ترامپ و پمپئو( 
تشویق کرده و خواهد کرد. مقامات جمهوری اسالمی ایران 
بر این باورند که دمکرات ها نسبت به ترور ترامپ که از سوی 
آنها خائن و فاسد و نژادپرست تلقی شده است، عکس العملی 
نشان نخواهند داد و به همین دلیل تهدیدهای خود را مدام 

تکرار می کنند. 

پرونده هسته ای

گزارش آژانس در مورد دو ســایت جدید که بقایای مواد 
هســته ای در آنها پیدا شــده و تولید اورانیوم فلزی نشان 
می دهد که برنامه اتمی جمهوری اســالمی ایران حتی در 
دوران اجرای برجام نیز در جریان بوده است. توقف اعمال 
پروتکل الحاقی و ملزومات آن، نشانه ای قوی بر روند نظامی 
شدن این برنامه است. این برنامه  مهم ترین شیشه عمر نظام 
اســت و حکومت به هیچ وجــه آن را کنار نخواهد گذارد. 
هدف دولت های غربی برای اطمینان از غیر نظامی شدن 

برنامه هســته ای ایران، با هیچ راهبــرد بلندمدتی همراه 
نیســت. این تجربه را دولت امریکا سه دهه با کره شمالی 

داشته است و ناموفق بوده است. 

پرونده موشکی

در پرونده موشــکی جمهوری اســالمی ایران دو موضوع 
اهمیت دارد: توزیع موشــک به نایبان جمهوری اسالمی 
ایران که با قوت و شــدت ادامه دارد )نگاه کنید به تشدید 
حمالت موشکی حوثی ها علیه عربستان سعودی و حمالت 
موشــکی و پهپادی از خاک عراق به عربســتان سعودی( 
و افزایش برد موشک ها؛ نخســت برای تهدید اروپا و بعد 
تهدید ایاالت متحده. جمهوری اسالمی ایران به مرکز توزیع 
موشک میان گروه های تروریستی مثل حماس، حزب اهلل 
لبنان، حوثی های یمن، و الحشد الشعبی عراق تبدیل شده 
است. تالش برای تبدیل جنوب سوریه به انبار موشک نیز 
ادامه دارد و اســرائیل مدام آنها را بمباران می کند. موشک 
پراکنی های جمهوری اســالمی ایران به هیچ وجه جنبه 
دفاعی نداشته است و افزایش ظرفیت آنها نیز برای افزایش 
قدرت تهاجمی است. بعد از صدام حسین، هیچ کشوری در 

منطقه به دنبال جنگ با ایران نبوده و نیست.  

گسترش طلبی منطقه ای

با آمدن بایدن به کاخ سفید، برنامه گسترش طلبی جمهوری 
اســالمی ایران حیات دوباره ای یافته است و خواهد یافت. 
رفع تحریم ها راه را برای ســرریز کردن ارز بیشتر به سوی 
نایبان باز کرده اســت و خواهد کرد. بازگشت به سیاست 
فاصله گیری از اسرائیل و عربستان سعودی از سوی دولت 
بایدن، تداوم سیاست گسترش طلبِی نظاِم حاکم بر ایران را 
هموارتر خواهــد کرد؛ به همان ترتیبی که در دوران اوباما 
انجام شــد. یمن در دوران اوباما به دست حوثی ها سقوط 
کرد و دمشــق و بغداد تحت نفوذ رژیم اسالمی در تهران 
قرار گرفــت. در دوره بایدن، با رها کردن فشــارها و آزاد 
کردن ارزها، جمهوری اسالمی ایران نیروی بیشتری برای 
لشکرهای فاطمیون و زینبیون استخدام خواهد کرد و روابط 
خود را با طالبان مستحکم تر خواهد ساخت. با همکاری های 
امنیتی میان اسرائیل، بحرین، امارات و عربستان سعودی، 
می توان شاهد حمالت دیگری از نوع حمله به آرامکو بود.  

پرونده مغفول سرکوب داخلی

در بحث از پرونده های امنیتی جمهوری اســالمی ایران، 
معموال از چهــار پرونده فوق یاد می شــود و پرونده مهم 
دیگر، یعنی سرکوب و کشتار جمعی مردم ایران، فراموش 
می شود. کشتارهای داخلی همیشه بخشی از پرونده های 
نظام بوده  اســت. از کشتار جمعی ســران رژیم پهلوی در 
سال های 5۷ و 5۸ خورشیدی تا کشتار اعضای گروه های 
مخالف در سال های 5۹ تا 6۱ )تا ده ها هزار( و بعد کشتار 
چند هزار زندانی در ســال ۱۳6۷. این روند در ســرکوب 
شورش های عمومی در دهه هفتاد )اسالمشهر، قزوین، اراک 
و مشــهد(، اعتراضات کوی دانشگاه تهران و تبریز در سال 

۷۸، و جنبش سبز در سال ۸۸، ادامه یافته است. 

دو رویداد در دو سال اخیر نشان می دهند که نظام به دلیل 
احساس خطر جدی ســقوط، با هر گونه اعتراضی که به 
حکومت یا قوای قهریه آن )سپاه، بسیج، نیروی انتطامی، 
دســتگاه قضایی، ســازمان های اطالعاتی( مواجه شود، با 
مشــت آهنین برخورد خواهد کرد. دو کشــتار نیزارهای 
ماهشهر و مرز سراوان نشان می دهند که خامنه ای دستور 
تیر مستقیم را به فرماندهان محلی سپاه واگذار کرده است 
و آنها نیز مثل آب خوردن به دستور تیر متوسل می شوند.. 

تحوالت در پنج حیطه فوق نشــان می دهند که حکومت 
خود را نســبت به گذشته شــکننده تر تلقی می کند و در 
کنار سرکوب شــدید هر گونه اعتراض در داخل و حذف 
نیروهای سیاسی در خارج، از همه گونه تهدیدات امنیتی 
علیه همسایگان و قدرت های غربی استفاده خواهد کرد تا 
با اتکا بر دشمن تراشــی و آتش افروزی، همچنان به حیات 
خود ادامه دهد. در کنار این اقدامات، برنامه های هسته ای و 
موشکی آن، دولت های غربی را از دنبال کردن نقض حقوق 
بشر و عملیات تروریستی و کشــتارهای جمعی در ایران 
منصرف خواهد ساخت، چون مجبور خواهند بود بر برنامه 

اتمی و موشکی تمرکز کنند.

مهم ترین دغدغه ای که همسایگان ایران و قدرت های جهانی نسبت به آن دارند، دغدغه های امنیتی ناشی 
از رفتار های حکومت دینی اســت. اصالح طلبان برای ایجاد هراس در مردم مدام از سوریه ای شدن ایران 
سخن می گویند. بدون احساس خطر عمومی از سوی مردم نسبت به رفتارهای نظام، بعید بود که آن ها از 
این تاکتیک استفاده کنند. مقامات نظامی نیز مدام مشغول تهدید ایاالت متحده و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس هستند. آینده جمهوری اسالمی ایران و آینده جامعه ایران که دو موضوع کامال متفاوت هستند و در 

دو جهت متمایز رخ می نمایند، به سمت و سوی این دغدغه های امنیتی همگانی بستگی دارد.

دولت سپاه محور
 بعد از سیاست  خارجی 

سپاه محور

صحبــت از دولت نظامیان، رئیس جمهــوری نظامی و 
نامزدهای سپاهی، بحث اصلی این روزها درباره انتخابات 
۱۴۰۰ ایران اســت . نام شــماری از فرماندهان ســپاه 
پاسداران در ردیف مهم ترین نامزدهای انتخاباتی شنیده 
می شود . رویدادی کم نظیر که می تواند نشان از تحوالت و 

تغییرات مهم تری در عرصه سیاست ایران باشد.
به نظر می رسد مجموعه حاکمیت در جمهوری اسالمی و 
در راس آن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی به این 
تحلیل و تصمیم رســیده اند که ساختارهای راس نظام، 

بیش از پیش نظامی و امنیتی شوند.
 دست کم ســه دلیل مهم را می توان برای این رویکرد 

برشمرد. 

تکیه نظام به سپاه برای بقا و سرکوب اعتراضات مردمی 
و ضد حکومتی 

نگاهــی به رویکــرد حکومت در اعتراضــات مردمی و 
ضد حکومتــی آبان ۱۳۹۸ نشــان می دهد کــه از نگاه 
حکومت و شــخص علی خامنه ای، سپاه پاسداران رکن 
اصلی ســرکوب اعتراضــات مردمی و بقــا و ماندگاری 

حکومت در شرایط بحرانی است.
هنگامی که اعتراضات آبــان ۹۸ در دومین روز خود در 
عصر روز یکشــنبه 26 آبان، به ۳۰ استان کشور یعنی 
تقریبا سراسر کشور کشیده شــد و مردم ده ها شهر به 
صف معترضان پیوستند، به گفته خود مقامات جمهوری 
اسالمی، نیروی انتظامی اعالم کرد که به تنهایی قادر به 
برخورد با گستره اعتراضات نیست و نیازمند کمک بسیج 

و سپاه است.
 ورود ســپاه به ســرکوب اعتراضات خیابانی به معنای 
استفاده  بیشتراز اسلحه جنگی و حتی خودروهای زرهی 
و تیربارهای جنگی بود؛ روشی که در سرکوب اعتراضات 
ماهشهر که به کشتار نیزار معروف شد، به کار گرفته شد.

نگاهی به رویکرد حکومت جمهوری اسالمی در سرکوب 
اعتراضات شــهری مشهد، قزوین ، اســالم شهر و کوی 
دانشگاه تهران در دهه ۱۳۷۰ و سپس اعتراضات ۸۸، ۹6 
و درنهایت ۹۸ نشان می دهد که در تمام این اعتراضات، 
نیروی سرکوبگر اصلی سپاه پاسداران و یگان های تحت 

امر آن بوده اند.
در اعتراضات ۹۷ نیز اگر چه نیروی ســرکوبگر اصلی در 
خیابان نیروی انتظامی بود ولی سپاه پاسداران و قرارگاه 
ثاراهلل تهران، هدایت عمومی رویکرد حکومت را برعهده 

داشت.
از سوی دیگر ، با وجود آنکه حکومت جمهوری اسالمی 
و شــخص علی خامنه ای برای مانــدگاری حکومت به 
نهادهای دیگری مانند شورای نگهبان به عنوان دروازه بان 
نظام انتخاباتی و حذف نامزدهــای منتقد وغیرخودی 
وابسته است و قوه قضائیه، نهاد بازداشت کننده مخالفان 
و صداو سیما، رکن تبلیغات حکومتی است ولی در نهایت 
این ســپاه پاسداران اســت  که  با توجه به گستردگی 
پرســنلی آن و یگان ها و تجهیــزات مختلف آن، قلب 

سازمان سرکوب جمهوری اسالمی به شمار می رود .
در شرایط کنونی نیز با توجه به نارضایتی گسترده مردم 
از اوضاع اقتصادی و اجتماعی، احتمال تکرار اعتراضات 

گسترده مردمی و ضد حکومتی بسیار است.
 یکی از راهکارهای اصلــی حکومت برای مقابله با این 
اعتراضات احتمالی در آینده و ســرکوب آنها، امنیتی تر 
کردن و نظامی تر کردن ساختارهای دولتی و حکومتی و 
از جمله تشکیل احتمالی دولت به ریاست یک فرمانده 
سپاه اســت، به گونه ای که اگر جمهوری اسالمی با دور 
جدیدی از اعتراضات ضد حکومتی روبه رو شد ، حداکثر 
اختیارات اجرایی در اختیار نهادهای سرکوب کننده مانند 

سپاه پاسداران وجود داشته باشد.

تصمیم نظام سپردن همه امور و مسائل به سپاه و 
وابستگی هرچه بیشتر به این نیروی نظامی است. 
از نگاه حکومت و شخص علی خامنه ای، سپاه رکن 
اصلی سرکوب اعتراضات مردمی و بقا و ماندگاری 

حکومت در شرایط بحرانی است

ادامه در صفحه 1۸
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شرکت  ساختمانی
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 انواع کفپوش (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

درای وال
مسکونی کردن زیرزمین

 لوله کشی و برق
نقاشی ساختمان

انواع پرده
www.HomeFloorDecor.ca

کارشناسان بهداشت از کانادایی ها 
خواستند در مورد نوع واکسن

 کووید 19 سختگیر نباشند

بهداشت   کارشناسان  برخی  ایرونیا- 
در کانادا نگران هســتند شاید مردم 
هنگام تجزیه و تحلیل اثر واکســن 
کووید بر ارقام نادرست تمرکز کنندو 
بر این اساس نسبت به برند خاصی از 

واکسن موضع منفی بگیرند. 
آنهــا همچنین نگران هســتند که 
این قضیه موجب تردید بی دلیل در 
مقطعی  شود که الزم است همه انرژی 

صرف واکسینه کردن مردم شود. 
واکسن آکسفورد-آسترازنکا و واکسن 
جانسون اند جانسون که می تواند در 
ردیف بعدی جای داشــته باشــد به 
ترتیب 62 و ۷2 درصد در جلوگیری 

از ابتال به کووید ۱۹ موثر هستند. 
در مقایسه با ۹5 درصد تأثیر واکسن 
فایزر بیون تک و مدرنا که به صورت  
mRNA عمــل می کنند، این تفاوت 
فاحشی به نظر می رســد؛ اما تاکید 
کارشناسان این است که وقتی حرف 
جلوگیری از بستری شدن یا مرگ بر 
اثر ابتال به کووید ۱۹ در میان است، 

هر چهار واکسن عالی هستند.
چارلز ویجر، کارشناس اخالق زیست 
شناسی در دانشــگاه وسترن گفت: 
»این نتایج است که کانادایی ها باید بر 
آنها متمرکز شوند، زیرا ما واقعا به فکر 

جلوگیری از ابتال هستیم«. 
ویجر می گوید درک می کند که چرا 
مردم بــه ارقام گرایش پیدا می کنند 
و دلیلش این اســت که متخصصان 
عادت دارند به میــزان اثرگذاری در 

درمان توجه کنند. 
وی گفت ، یک درمان ســرطانی که 
۹5 درصد موثر باشد ، بهتر ازدرمانی 
است که 6۰ یا ۷۰ درصد موثر است 
، اما در مورد واکسن ها و دیگر موارد 

بهداشت عمومی باید روش تجزیه و 
تحلیل به گونه ای دیگر باشد.

، متخصص  دکترسومان چاکرابارتی 
بیماری هــای عفونی در می ســی 
ساگای انتاریو می گوید اثربخشی در 
یک آزمایش با مقایسه تعداد افرادی 
که پس از دریافت واکســن به کووید 
مبتال شده اند با تعداد افرادی که پس 
از دریافــت دارونما بــه کووید مبتال 

شده اند، محاسبه می شود.
بر مبنای داده ها ، بســیاری از آنهایی 
که پس از واکســن زدن به ویروس 
آلــوده شــده اند ، بیمــاری خفیفی 
گرفته اند که به گفته چاکرابارتی جای 

نگرانی زیادی ندارد. 
ویجر می گوید آســان بودن مصرف 
واکسن جانسون اند جانسون که تنها 
با یک بار تزریق اثر می کند می تواند 
برای ممانعت از شــیوع واکســن در 
کانادا بسیار مهم باشد؛ اما الزم است 
که مردم هم بخواند آن را تزریق کنند. 
ویجر گفت: »اینکه مردم قصد داشته 
باشند واکسنی را بگیرند که تصور می 
کنند بهتر است، کامال اشتباه است؛ 
مهم این است  که همه  هرچه زودتر 

واکسینه شوند«.

ورود کانادا به سال 2021 با رشد اقتصادی دو رقمی
ایرانیان کانادا- اقتصاد کانادا با سرعت 
زیاد توانست از خط پایان سال 2۰2۰ 
با رشــد دو رقمی اقتصادی در ســه 
ماهۀ چهارم کار خــود را تمام کند. 
ســال 2۰2۰ همچنین بدترین سال 

برای اقتصاد کانادا بود.
ســازمان آمار کانادا روز ســه شنبه 
گزارش کرد که رشــد ساالنۀ اقتصاد 
کانادا برای ســه ماهۀ پایانی ســال 
2۰2۰، ۹.6 درصد بوده اســت، و از 
نرخ رشــد ســاالنۀ ۴۰.6 درصد در 
ســه ماهۀ سوم بعد از پایان قرنطینه 
و تعطیلی همه گیر در کشور، کاهش 

چشمگیری داشته است.   
علی رغم نتایــج بهتر از پیش بینی ها 
برای کل سه ماهۀ آخر، رشد اقتصادی 
که در ماه دسامبر ۰.۱ درصد کاهش 
یافت، و در ماه نوامبر افزایشــی ۰.۸ 

درصدی را داشت.
در مورد ژانویه، آمار کانادا می گوید که 
تخمین اولیه اش برای رشد اقتصادی 

۰.5 درصد بود.
داگالس پورتر، اقتصاددان ارشد بانک 
مونترال گفت: »بســیاری از کســب 
و کار هــای کوچک – آرایشــگاه ها، 
رســتوران های و مغازه های محلی – 
بعد از محدودیت ها دیگر قادر به ادامه 
کار نشــدند، اما بسیاری از حوزه های 
دیگر توانســتند که با مشقت فراوان 

دوام بیاورند.«
»بخش های که در موج دوم بســته 
شدند و اگر بتوانند کار خود را دوباره 
آغاز کننــد، فکر می کنیم که اقتصاد 
رشد چشم گیری خواهیم داشت و اگر 
بیشتر جمعیت واکسینه شوند، رشد 

بزرگ تری را تجربه خواهیم کرد.«
آوِری شنفیلد اقتصاد دادن ارشدبانک 
تجارت امپریال کانادا نوشت که آمار 
و ارقام اوایل ژانویه ترس ها را از رکود 
اقتصادی احتمالی در ســال 2۰2۱ 

برطرف کردند.
پاندمی کووید ۱۹ بعد از اینکه شیوع 
ویروس باعث تعطیلی تجارت ها شد و 
میلیون ها نفر از کار بیکار شد، انتظار 
می رفت که اقتصــاد را کوچک کند. 
ســوال اینجا بود که این رکود تا چه 

حد بد خواهد بود.
پاسخ را آژانس آماری کانادا در روز سه 
شنبه ارائه کرد و گزارش داد که تولید 
ناخالص داخلی واقعــی 5.۴ درصد 
کاهش یافت که بر اســاس داده های 
قابل مقایشه شدیدترین کاشه از سال 

۱۹6۱ به این سو است.
رکــود اقتصــادی ســال بــه دلیل 
تعطیلی های در مقیــاس بزرگ در 
ماه های مارس و آوریل سال گذشته 

بود.
فعالیت های اقتصــادی به آرامی و با 

ثبات بین ماه های مَی و نوامبر رشــد 
پیــدا کرد و تا فصــل افزایش خرده 
فروشی در ماه دسامبر این روند ادامه 

داشت.
هزینه های فدرال این ضربه را جبران 
کرده است. ســازمان آمار کانادا روز 
دوشــنبه گزارش داد که کمک های 
دولــت بیش تر زیان هــای حقوق و 
دستمزدی، به ویژه برای خانوارهای 

کم درآمد را جبران کرده است.
پس انداز هــا افزایش سرســام آوری 
داشت: ناتان جانزن، اقتصاددان ارشد 
بانک رویــال کانادا گفت که ســال 
گذشــته خانوار ها 2۱2 میلیارد دالر 
به حساب های پس انداز اضافه کرده اند 
که ۱۸۴ میلیارد دالر بیشــتر از رون 

پیش از پاندمی است.
جانزن گفت: »زمانی که محدودیت 
ها پایان یابد، درخواست بسیار زیادی 
بــرای صرف این پــول در چیز هایی 
مانند مسافرت و خدمات پذیرایی به 

وجود خواهد آمد.«
تآثیرات متفات بر بخش های متفاوت، 
و تغییــر در خریــد آنالیــن، تولید 
ناخالص داخلی را به معیار نامناسبی 
تبدیل  اقتصادی  اندازه گیــری  برای 

کرده است.
اقتصاددان گفت  یالینزیــان  آرمینه 
که افزایــش در فروش های دیجیتال 
می تواند این شاخص اقتصادی کلیدی 
و در نهایــت درآمد هــای مالیاتی را 

مختل کند.
یالینزیان محقق آینــدۀ کارگران در 
موسسۀ اتکینسون گفت: »حتی اگر 
قدرت خرید شــما بهتر شده باشد، 
اگر بخواهیــم مالیات های را افزایش 
دهیم ممکن است متوجه شوید، که 

از کیفیت زندگی کاسته می شود.«

»بــه این دلیل اســت کــه دیگر به 
دلیل دیجیتالی بودن، تولید ناخالص 
ملی دیگر معیار اقتصادی صحیحی 

نیست.«
لیبرال ها زیاد بر سطح ایجاد اشتغال 
به عنوان معیاری کلیدی برای بازیابی 
اقتصــادی تأکید می کنند. به همین 
دلیل اســت که کارشناسان روز سه 
شنبه گفتند که تولید ناخالص داخلی 
به احتمال زیاد برنامه های هزینه ای 
فدرال را تغییر نمی دهد که لیبرال ها 
می خواهند در هفته هــای آینده به 
عنوان بخشی از بودجۀ دولت مشخص 
کنند. دولت گفته است که در بودجه 
۱۰۰ میلیارد دالر را به عنوان محرک 
اقتصادی در طول ســه سال در نظر 

گرفته است.
اِرین اوتــول، رهبر محافظه کار گفته 
اســت: »دولت هیچ برنامه  ای به جز 

حرف زدن در باره بازسازی بهتر ندارد، 
و ایــن واقعاً بدان معناســت که آنها 
می خواهند افرادی را در بخش هایی به 
حال خود رها کنند که آنها ]دولت[ 
نمی خواهد بیرون از بازیابی اقتصادی 

باشند.«
اوتول پیشــنهاداتی را ارائه نکرد، اما 
گفت که محافظه کاران اپوزیســیون 
برنامۀ بازیابی اقتصادی مفصلی را تا 
پیش از انتخابات فــدرال آینده ارائه 

خواهد داد.
گولدی هایدر رئیس شورای تجارت 
کانــادا در نامه ای ســر گشــاده به 
کریستیا فری لند ویزر اقتصاد نوشت 
که دولت بایــد در آموزش مهارت ها، 
زیرســاخت های تقویــت تجارت و 
تحقیق و توســعه برای افزایش بهره 

وری سرمایه گذاری کند.  

کانادا خواستار شفاف سازی کامل درباره سرنگونی هواپیما توسط سپاه شد
رادیو فردا- رالف گوِدیل، وزیر ســابق 
ایمنی عمومــی و آمادگی اضطراری 
کانادا و نماینده ویژه در پرونده پرواز 
اوکراین، روز چهارشنبه، 2۰ اسفند، 
خبــر داد کــه در مــورد هواپیمای 
مسافربری اوکراینی سرنگون شده به 
دست سپاه به گزارشگر ویژه سازمان 

ملل نامه نوشته است.
او نوشت که آنیس کاالمار، گزارشگر 
ویــژه ســازمان ملــل در قتل های 
فراقانونی، در گزارش خود »بسیاری از 
همان مسائل و پرسش های قبلی مورد 
نظر کانادا را مطرح کرده و اکنون بار 
ارائه شواهد بر دوش ایران است که به 
این پرسش ها با شواهد محکم پاسخ 

بدهد.«
رالــف گودیل در رشــته توئیت  خود 
همچنین نوشت که »ایران می گوید 
ظرف یکی دو هفته آینده گزارشی در 

مورد پرواز پی اس ۷52« ارائه می کند.
وی در رشــته توئیت  خــود چندین 
پرسش و درخواست را در این زمینه 
مطرح کرده اســت ازجملــه این که 

بی گناه  قربانی  »خانواده هــای ۱۷6 
برای تسکین غم و اندوه خود باید تمام 
واقعیت را بدانند و جامعه بین المللی 
هوانوردی مسافری باید بداند که پرواز 
به داخل، خــارج، برفرازِ یا نزدیک به 
ایران تا چــه اندازه ایمن یا خطرناک 
است.« او تأکید می کند: »اگر جهان 
به طور کامل و دقیق در جریان نباشد 
که دقیقاً در ۸ ژانویه سال 2۰2۰ در 
آسمان  تهران چه اتفاقی افتاده است، 
چرا این اتفاق افتاده و چه اصالحاتی 
در این زمینه صورت گرفته است، هیچ 
اطمینانی در مورد ایمنی هوانوردی در 

آن منطقه وجود نخواهد داشت.«
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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.

جاستین ترودو: 
تمرکز من روی کووید-19 است،

 نه خانواده سلطنتی

مــداد- به گزارش نشــنال پســت، 
روز  ترودو  جاســتین  نخســت وزیر 
سه شــنبه در یک کنفرانس خبری 
در اوتــاوا از اظهارنظر درباره ادعاهای 
وجود نژادپرستی در خانواده سلطنتی 
که توسط مگان مارکل و پرنس هری 
در آخر هفته اظهارشده بود، خودداری 
کــرده و اعالم کرد که تمرکز خود را 
بر از بین بردن این بیماری همه گیر 
خواهد گذاشت. در ضمن وی تاکید 
کرد همیشــه در برابر نژادپرســتی 
سیســتماتیک و تعصبات ایستادگی 
خواهیــم کــرد و خواســتار اصالح 
نهادهایی که بر اســاس نژادپرستی 

شکل گرفته اند، هستیم.
ترودو در ادامه سخنانش اعالم کرد که 
اگر بعداً مردم بخواهند درباره تغییر 
قانون اساسی و تغییر سیستم دولت 
ما صحبت کنند، مشکلی نبوده و این 
حق را دارند امــا من در حال حاضر 

تمایلی به ورود به این بحث را ندارم.
خانم مارکل همســر پرنس هری در 
مصاحبه تلویزیونی خود با اپرا وینفری، 
که روز یک شنبه پخش شد، گفت که 
یکی از اقوام همســر وی در تماس با 
پرنس هری ابراز نگرانی کرده بود که 
پوست نوزادشــان تا چه اندازه تیره 
خواهد بــود. وی بعداً توضیح داد که 
این سخنان از طرف ملکه یا شوهرش، 

پرنس فیلیپ نبوده است.
روز سه شنبه و زمانی که از ترودو در 
مورد نحوه برخــورد کانادا با خانواده 
ســلطنتی و موضوع رفع نژادپرستی 
سؤال شد، پاسخ داد: نهادهای کانادا 
ازجمله پارلمان، بر اساس سیستم های 
اســتعماری، تبعیض و نژادپرســتی 
اما راه حل  سیستمی ساخته شده اند؛ 
نهایی این نیست که ناگهان همه این 
مؤسســات را دور بیندازیم و کار را از 
ابتدا شروع کنیم. پاسخ این است که 
خیلی دقیق به این سیســتم ها نگاه 

کنیم.
افشاگری های شاهزاده  است  گفتنی 
هری و مگان مارکل باعث برانگیختن 
انگلیســی شده و  احساســات ضد 

بسیاری از افراد خواستار تحقیق درباره 
وجود نژادپرستی در کاخ باکینگهام 
شده اند. باربادوس سال گذشته اعالم 
کرد که از نوامبــر آینده دیگر ملکه 
را به عنوان رئیس دولت به رســمیت 
نشناخته و به جمهوری تبدیل خواهد 
شد. در استرالیا نیز مصاحبه این زوج 
با اپرا وینفری، بحث هایی را در مورد 
اینکه آیا این کشور باید روابط خود را 
با خانواده سلطنتی قطع کند، به وجود 
آورد. در کانــادا، حزب نیودموکرات و 
بلــوک کبکوآ اعالم کردنــد که این 
ادعاها دلیل دیگری برای لغو سیستم 

سلطنتی در کشور است.
در نقطه مقابل امــا ارین اتول، رهبر 
محافظه کاران طی بیانیه ای از جایگاه 
خانواده سلطنتی در کانادا دفاع کرده 
و گفــت: محافظه کاران همیشــه به 
سلطنت مشروطه، نهادهای پارلمان 
و رونــد دموکراتیــک اعتقاد جدی 

داشته اند.

چین و اتحادیه اروپا در تدارک »پاسپورت  واکسن کووید 19«،
کانادا چه برنامه ای دارد؟

ایرونیا- سوالی که مدت ها در گوشه 
ذهن همه جای داشــت، با شــروع 
واکسیناســیون در اکثر کشــورهای 
صنعتی جهان به صراحت مطرح می 
شود: آیا واکسیناسیون باید با »گذرنامه 
واکســن« همراه باشــد؟ آنهایی که 
واکسینه می شوند تاییدیه ای دریافت 
می کنند که هر جا می خواهند بروند و 
دیگران باید همچنان در قرنطینه باقی 
بمانند و در انتظار باشــند که نوبت 

تزریق شان برسد؟ 
اتحادیــه اروپــا قصــد دارد ایــده 
»پاسپورت سبز دیجیتال« را پیشنهاد 
دهد که بــرای جان بخشــیدن به 
صنعت گردشگری قاره طراحی شده 
است. این پاسپورت در تلفن هوشمند 
ذخیره می شود تا اثبات کند که فرد 
واکسینه شده یا آزمایش کووید ۱۹ 
وی منفی بوده است و می تواند بدون 
مانع بین کشورهای اتحادیه اروپا سفر 

کند.
ســوئد و دانمارک نسخه های خاص 
خــود را تهیه می کنند که داشــتن 
آن برای ســفر و احتماالً برای حضور 
در کنســرت ها و رویدادهای ورزشی 
ضــرورت دارد. چین هم می گوید در 
حال اندیشیدن برای پاسپورت خاص 
خودش اســت و آمریــکا هم چنین 

احتمالی را رد نکرده است.
اوایل ماه فوریه ، ســازمان بهداشت 
جهانی اعالم کرد با گذرنامه های مبنی 
بر واکسن برای سفرهای بین المللی 
مخالف اســت و دلیل اصلی اش هم 

این است که موثر بودن واکسن ها در 
کاهش انتقال کووید ۱۹ هنوز کامال 

روشن نیست. 
اما هــر چه جلوتر می رویم شــواهد 
بیشــتری حاکــی از این اســت که 
واکســن ها نه تنها ابتال به بیماری را 
کاهش داده اند بلکه انتقال را نیز کمتر 
کرده اند و حتی در برابر ویروس های 
جدیــد و گونه هــای مختلف کووید 
هم موثر هســتند. از این رو شــمار 
در حال افزایشــی از کشورها به فکر 
بتوانند  پاسپورت هایی هســتند که 
به کمک آنها هر چــه زودتر درهای 

اقتصاد خود را بگشایند. 
اتحادیه اروپا و سایر دولت ها از سازمان 
بهداشت جهانی می خواهند استاندارد 
تاییدیه های  المللی برای صدور  بین 
واکســن تعیین کند که در مرزهای 

سراسر جهان قابل قبول باشد. 
ســازمان بهداشــت جهانــی هــم 
کارگروهی به این منظور تشکیل داده 
است. همه اینها بحثی درباره اخالقی 
بودن پاسپورت واکسن را به راه انداخته 
است. منتقدان به صراحت از چنین 
چیزی به عنوان حمله به آزادی های 
مدنی، منبع تبعیض و تهاجم به حریم 

خصوصی یاد می کنند.
آنهــا نگران هســتند که کســی از 
خدمات یا حق مسافرت منع شود؛ به 
این دلیل که در برنامه واکسیناسیون 
جهانی جایی نیافته است. این نگرانی 
با توجه به این واقعیت بیشتر می شود 
که کشــورهای ثروتمندتر واکسن را 
سریع تر از کشورهای فقیرتر دریافت 

می کننــد و به این ترتیــب به طور 
بالقوه بسیاری از مردم برای سفرهای 
بین المللی، به شــهروندان درجه دو 

بدل می شوند.
بــا این حال ، شــماری هم اشــاره 
می کنند که غیرمنطقی اســت اگر 
به اســم عدالت مانع ســفر کردن یا 
غذا خوردن در رســتوران برای افراد 
واکسینه شــده بشویم و بگوییم باید 
صبر کرد تا همه بتوانند ســفر کنند 
یا در رســتوران غذا بخورند. در واقع 
قرنطینه ها و تعطیلی مشاغل، حتی 
وقتــی ضرورت دارنــد- باز به معنی 
محدودیت های شــدید آزادی های 

اساسی است.
مجله پزشــکی انگلیس النست این 
هفته نوشت: »یک فرض قوی باید به 
نفع حفظ حرکت آزادانه مردم باشد؛ 
البته به شرط این که امکانش وجود 

داشته باشد«. 
و فراتر از همه اینها، فواید عملی هم 
وجود دارد. افراد واکســینه شده که 
مجهز به گذرنامه دیجیتال باشــند 
می توانند از تابستان امسال به اقتصاد 
بیمار گردشگری جان تازه ای بدهند 
و  خطــوط هوایی را احیــا کنند و 
اجتماعات خانوادگی را که مدت های 
مدید به تعویق افتاده، از نو زنده کنند. 
نادیده گرفتن این موارد برای کشورها 
سخت است. این هفته دو محقق در 
ژورنال انجمن پزشکی کانادا نوشتند: 
»ما انتظــار داریم گذرنامه های ایمن 
ســازی هر چه زودتر برای سفرهای 

بین المللی معرفی شوند«. 

اما چه کسی آنها را مدیریت خواهد 
کــرد؟ این نویســندگان نتیجه می 
گیرند اگر دولت ها با یکدیگر و سازمان 
بهداشت جهانی به صورت هماهنگ 
نکننــد، کمپانی های خصوصی  کار 
ماننــد خطــوط هوایــی، می توانند 
سیســتم خودشــان را خلق کنند و 
در نتیجه »به طــور بالقوه منجر به 
مشــکالتی در زمینه عدالت، حریم 

خصوصی و اجبار می شود«.
همه اینها بدان معنی است که کانادا 
باید با آنچه اجتناب ناپذیر است رو در 

رو شود.
در آغاز کار، دولت فدرال و اســتان ها 
کار خوبی در زمینه پیگیری آنهایی 
که  واکسیناسیون انجام داده اند، انجام 
نمی دهند. در نحوه نگهداری سوابق از 
یک استان به استان دیگر هم تناقض 
نگران کننده ای وجــود دارد و پایگاه 

متمرکزی برای داده ها وجود ندارد.
وقتی داده ها گردآوری شــد، دولت 
فدرال باید اطمینــان یابد که از نظر 
امنیت، احراز هویت ، حریم خصوصی 
و به اشتراک گذاری داده ها بهترین 
اســتانداردها را دارد و هــر نگرانــی 
اخالقی درباره اجبار و تبعیض را مورد 
توجه قرار می دهد. هیچ شــواهدی 
مبنی بر این که کانادا درحال حاضر 
بتواند کاری در این زمینه انجام دهد، 
وجود ندارد. همه این ها می تواند باعث 
شود کانادایی ها تابستان امسال هم در 
خانه گرفتار باشند، در حالی که بقیه 

دنیا دوباره به زندگی برمی گردد.
iroonia.ca

نرخ بهره در سطح 0.2۵ درصد
 تثبیت شد

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه ۱۰ مارس با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
نرخ بهره مبنای خود را در سطح ۰.25 درصد حفظ می کند چرا که اقتصاد 
کشور به گونه ای است که همچنان به حمایت های بیشتر نیازمند است هر 

چند روند امور نسبت به آن چه پیش بینی می شد، بهتر پیش می رود.
به گــزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، طبق ایــن بیانیه نرخ بهره ۰.25 
درصــدی بانک مرکزی کانادا تا زمانی ادامه خواهد یافت که ظرفیت های 
مازاد اقتصادی جذب شــوند به نحوی که نرخ تورم 2 درصدی به شــکل 
پایدار ایجاد شــود، هدفی که تحلیلگران بانک کانادا تحقق آن را زودتر از 

سال 2۰2۳ پیش بینی نمی کنند.
بانک مرکزی کانــادا در بیانیه خود تصریح کرد بر خالف پیش بینی هایی 
که در ماه ژانویه منتشــر شده بود، انتظار می رود که رشد اقتصادی کشور 
برای سه ماهه اول سال 2۰2۱ مثبت باشد. مسئوالن بانک مرکزی کانادا 
خاطر نشان کردند فعالیت بازار مسکن قوی تر از پیش بینی کارشناسان این 
نهاد بوده و رشد غیرمنتظره بازار امالک و مستغالت در سه ماهه اول سال 

2۰2۱ به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور کمک کرده است.
بانک مرکزی کانادا در عین حال در خصوص ابهام و عدم قطعیت شــدید 
روندی که بحران پاندمی کرونا طی می کند، هشــدار داد و تاکید کرد این 

ابهامات چشم اندازهای اقتصادی کشور را در درازمدت پیچیده می کند.
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ترفند شرکت های حمل ونقل
 برای فرار مسافران از قرنطینه در هتل

مداد- شــرکت های حمل ونقل برای 
بازگشت مســافرانی که در زمستان 
به جنــوب آمریــکا ســفرکرده اند، 
راهکارهایی ارائه می کنند تا آن ها قادر 
به دور زدن قوانین و فرار از قرنطینه 
در هتل ها باشند. این ترفندها شامل 
پرواز چارتر برای عبــور از گمرک و 

جلوگیری از قرنطینه است.
با نزدیک شدن بهار، مسافرانی که در 
زمستان به جنوب سفرکرده  بودند در 
تدارک بازگشت به کبک هستند اما 
قوانین قرنطینه ای کــه از 22 فوریه 
وضع شــده است، مانعی مهم در برابر 
آن ها محسوب می شــود. به همین 
دلیل شــرکت های حمل ونقل که در 
پاییــز خودروهایی را برای ســفر به 
فلوریــدا اجاره داده بودنــد، در حال 
رقابــت و ارائه ابتکارهای جدید برای 

جذب مشتریان در بهار هستند.
 Transport شــرکت  نمونــه  برای 
St-Hyacinthe Florida بــا ارائــه 
راهکارهایــی، به طور آگاهانه قوانینی 
را کــه دولت کانادا وضــع کرده دور 
می زند. این شرکت به مشتریان خود 
پیشنهاد می کند از طریق یک تریلر به 

کبک بازگشته و به این ترتیب عملیات 
گمرک را بدون قرنطینه در هتل انجام 

دهند.
از سوی دیگر این شرکت حمل ونقل 
تاکنون ســه بــار بوئینگ های ۱5۰ 
از شــرکت هواپیمایــی  را  نفــری 
Chrono در شــهر کبک اجاره کرده 
تا مشتریان خود را در ۱۹ و 26 مارس 
و ســوم آوریل از فــورت لودردیل به 
برلینگتون منتقل کند. ســپس این 
شــرکت اتوبوس هایی را برای انتقال 
مــردم از اداره های گمــرک زمینی 
اســتخدام کرده اســت. هزینه این 
روش دوگانه هوایی–زمینی، دو هزار 
و 6۰2 دالر است و به این ترتیب وقتی 
شما وارد کبک می شوید، هیچ اقامتی 
در هتل نخواهید داشــت. البته این 
شرکت اعالم کرده که همه مسافران 
باید تست منفی متعلق به ۷2 ساعت 
پیش را در اختیار داشته باشند. این 
شرکت همچنین با دریافت مبلغ ۷۰۰ 
دالر از افراد فاقد اتومبیل نیز پیشنهاد 
می دهــد تا خدمات پــرواز فلوریدا- 
برلینگتون و همچنین اتوبوس را به 

مقصد سن هیاسینت انجام دهند.

درخواست فرودگاه های کانادا
 برای لغو محدودیت های مسافرتی داخلی و بین المللی

ایرانیان کانادا- شــورای فرودگاه های 
کانادا برای جلوگیری از تأثیرگذارِی 
دائمی پاندمی کوویــد ۱۹، از دولت 
کانادا خواسته است که حمایت خود 
را از بخــش هواپیمایی این کشــور 

افزایش دهد.
فرود گاه های کانــادا از دولت  فدرال و 
دولت های اســتانی درخواست دارند 
که با فرودگاه های این کشور و دیگر 
ذی نفعان صنعت هواپیمایی همکاری 
کنند تا بتوانند پس از پایان پاندمی 
کووید ۱۹ بخش هواپیمایی فعالیت 
خود را حفظ کنــد، که در نتیجه، از 
مســافرت،صنعت توریسم و تجارت 

کانادا پشتیبانی می کند.
بخش هواپیمایــی همچنین بر این 
نکته تأکید کرده اســت که نیازمند 
برنامه ای اســت تا بدان وسیله بتوان 
پروازهــای داخلی و بیــن المللی را 
زمانی که اوضاع مناســب بود، از سر 
بگیرد و همین بعــد از پایان بحران 
سالمت به ضامنی برای قدرتمندی و 
رقابتی بودن بخش هوایی این کشور 

بدل شود.
با افزایش محدودیت های مســافرت 
جدیــد  قرنطینه هــای  و  هوایــی، 
و همچنیــن الزامــات ارائــه جواب 
منفــی آزمایش که در پایان ســال 
2۰2۰ و اوایل 2۰2۱ اعمال شــدند، 
چشم انداز منتشر شده توسط شورای 
 Canadian( فرودگاه هــای کانــادا 
دســامبر  در   )Airport Council
2۰2۰، نشــان داد که فرودگاه های 
کانادا 5.5 میلیارد دالر زیان درآمدی 
را در 2۰2۰ و 2۰2۱ تجربه خواهند 
کرد؛ که یک میلیارد دالر بیشــتر از 
آخرین تجزیه و تحلیل های منتشــر 

شده در اوت 2۰2۰، است.
با توجه بــه اینکه بیش از 2۰ درصد 
از رقم ذکر شــده در بیانیه ســقوط 
 Fall Economic( اقتصادی فــدرال

Statement( بــه صورت کمک های 
مســتقیم از جانب دولت فدرال برای 
رســیدگی بــه خســارات عملیاتی 
پرداخت می شود، فرودگاه های کانادا 
انتظــار دارند 2.۸ میلیــارد دالر وام 
اضافی را در سال های 2۰2۰ و 2۰2۱ 

دریافت کنند.
دانیــل رابرت گوچ، رئیس شــورای 
فرودگاه های کانادا، نگرانی خود را از 
احتمال دائمی بودن تأثیرات ناشی از 
پاندمی ابراز داشته است: »واقعیت این 
اســت که این ضررها پایدار نیستند. 
بدون اقدام دولت، ســفرهای هوایی 
نه تنها بسیار گران خواهد شد، بلکه 
کانادایی ها در همه جا انتخاب مسیرها 
و مقصدهــای کمتــری را خواهند 
داشــت، از جمله در چهــار فرودگاه 

اصلی.«
پیش از آغــاز کوویــد ۱۹، اکثریت 
فرودگاه هــای کاناد تمامــاً از طریق 
و  مســافری  پرداختی  هزینه هــای 

هوانوردی تأمین مالی می شدند، که 
در بســیاری از فرود گاه ها به صفر تا 
۱5 درصد بعد از پاندمی کاهش یافت. 
متأســفانه، کمک های دولتی مانند 
کاهش اجارۀ زمین و یارانه پرداخت 
حقوق اضطراری کانادا کمکی ناچیز 

بود.
گــوچ می گویــد: »ایــن اقدامــات 
کمک هایی را به همراه داشــت، اما 
به انــدازه کافی برای پشــتیبانی از 
فرودگاه هایی که با هزینه های باالتر و 
در آمد کمتر مواجه بودند، کافی نبود. 
در حقیقــت، تجزیه و تحلیل های ما 
نشان می دهد که حتی کمترین تأثیر 
آنها بسیار کمتر از آن چیزی بود که 

دولت پیش بینی کرده بود.«
هنگامی که چشم پوشی از اجاره در 
ماه مارس 2۰2۰ اعالم شــد، دولت 
ادعا کرد که این چشــم پوشــی در 
دریافت اجاره مبلغــی معادل ۳۳۰ 
میلیــون دالر به بخــش فرودگاهی 

کمک خواهد کرد. داده های شــورای 
فرودگاه های کانادا، که مســتقیماً از 
فرودگاه ها گردآوری شــده اند، نشان 
می دهد که این چشم پوشی در اجاره 
صرفاً ۱۳۷ میلیون دالر کمک کرده 
است که ۹۰ درصد آن فقط مختص 
چهار فرودگاه اصلی اســت. عالوه بر 
ایــن، اکثر فرودگاه هــای کانادا هیچ 
اجاره ای پرداخت نمی کنند، بنابراین 
اکثر فرودگاه ها هیچ ســودی از این 

طرح دولت فدرال نبردند.
به همین صــورت، یارانــه پرداخت 
حقــوق اضطراری کانــادا تنها ۱۳۹ 
میلیون دالر کمک را در سال 2۰2۰ 
ارائه کردکه تنها کسر کوچکی از ۱.۷ 
میلیالرد دالر کمکی است که دولت 
فدرال می گوید برای »کارکنان بخش 
هواپیمایــی« کشــور در نظر گرفته 
شــده اســت، که ۸۴ درصد از آن به 
چهار فرودگاه اصلی کشور اختصاص 
داده شده ست. به عالوه، حدود 2۰۰ 
فرودگاه شهری در کانادا مشروعیت 

شرکت در این برنامه را ندارند.
شورای فرودگاه های کانادا تأکید کرده 
اســت که اگر دولت پشتیبانی خود 
را افزایش ندهــد، فرودگاه ها چاره ای 
جز انتخاب کلی گزینه های مستقیم 
نخواهند داشت که تأثیر مستقیمی 
بر مسافران و اجتماعات آنها خواهد 
داشــت. آنها می تواننــد هزینه های 
دریافتی خود را به میزان قابل توجهی 
افزایش دهنــد، همچنین می توانند 
وام های بی سابقه ای را دریافت کنند 
و یا عملیات های خــود را از این هم 

بیشتر کاهش دهند.
برای پیچیدگی بیشتر مسائل، سفر 
هوایی بسیار به قیمت حساس است 
و فرودگاه ها برای خدمات رسانی باید 
با یکدیگــر رقابت کنند. اگر نرخ آنها 
بیش از حد افزایش یابد، شرکت های 
هواپیمایی ممکن است تصمیم بگیرند 
که دیگر فعالیــت نکنند و یا ممکن 
اســت هزینه هایی دریافت کنند که 

دیگر رقابتی نیستند.
گــوچ می گویــد: »از آغــاز پاندمی، 
فرودگاه ها با مقامــات حمل و نقل، 
مرزبانی، و سالمت عمومی همکاری 
کرد ه انــد ت مطمئــن شــوند که 
مســافرت های هوایی تا حد ممکن 
ایمن هســتند و بــه ارائۀ خدمت به 
کانادایی ها ادامه دهد. ما مشــتاقانه 
منتظر همکاری بــا همکاران دولتی 
خود برای بازسازی اعتماد به نفس در 
سفرهای هوایی و نجات این صنعت 
از آسیب های طوالنی مدت و جبران 

ناپذیر هستیم.«

در فرودگاه پیرسون  
پرستار تورنتویی از انجام تست کووید و رفتن به  قرنطینه 

خودداری کرد

ایرونیا- یک پرستار رسمی تورنتو که 
هفته گذشته  وارد فرودگاه بین المللی 
پیرسون شد، از پوشــیدن ماسک ، 
آزمایــش کووید ۱۹ و همکاری برای 
گذارندن قرنطینه اجباری ســه روزه 
در هتل خودداری کرد. این ممانعت 
بــا وجود تصویــب قوانینی که همه 
مسافران بین المللی را ملزم به انجام 
این کار برای محافظت از بهداشــت 

عمومی می کند، صورت گرفت. 
جــس فارائونه پنجشــنبه از ســفر 
به تانزانیا برمی گشــت کــه با همه 
مقرراتی که برای مقابله با کووید ۱۹ 
در فرودگاه  اعمال می شود تا حافظ 
سالمتی و ایمنی مســافران و همه 

ساکنان کانادا باشد، خودداری کرد. 
وی از طریق یک ویدیو گفت: »تاکنون 
از اقامت در هتل خودداری کرده ام زیرا 
شهروند کانادا هستم. از انجام آزمایش 
کووید هم امتناع می کنم زیرا شهروند 
کانادا هستم. بنابراین منتظر صحبت 
با مسئوالن بهداشت عمومی هستم«. 
کسانی که در اینستاگرام فعال نیستند 
با تماشــای این فیلم پرســتاری را 
می بینند که امروز به پیرسون رسیده 
و از پوشیدن ماسک ، آزمایش کووید 

یا قرنطینه خودداری کرده است. 

وی در کلینیک جراحی پالستیک کار 
می کند ودر جایی خطاب به مسئول 
امنیت می گوید: »مــن در واقع یک 
کارگر خط مقدم هســتم. به من به 

عنوان یک قهرمان نگاه می کنند«. 
در ادامــه مقامات فــرودگاه به وی 
می گویند که گرچه او حق دارد عقیده 
خود را داشــته باشــد، اما او باید به 
اطرافیان خود احترام بگذارد. علیرغم 
فشــار کارکنان فرودگاه ، به نظر می 
رســد این زن بدون رعایت هیچ یک 
از اقدامات بهداشتی ضروری، توانست 

فرودگاه را ترک کند.
او در اســتوری اینستاگرام و درحالی 
که به نظر می رســد در حال خروج 
از فرودگاه اســت ، می گوید: »بخش 
اخالقی داســتان این اســت که من 
بیرون رفتــم در حالی که حتی یک 
بلیط لعنتــی نگرفتم. آنها گفتند آن 
را برای من می فرستند و سعی کردند 
مرا شرمسار کنند زیرا من یک پرستار 
هستم و  به نظر آنها باید بهتر از  همه 

این مزخرفات مسخره را بدانم«.
وی یک ویدیــوی دنباله نیز از خانه 
منتشــر کــرد و در آن گفت: »فکر 
می کنم بخشی که بیشتر من را آزار 
می دهد این واقعیت است که افسران 

پلیس ، واقعــاً با من بی ادب بودند و 
پرســتاران بهداشــت عمومی هم با 
من بسیار بی ادب بودند و می گفتند 
من به عنوان یک پرســتار باید بهتر 
بدانم. آنها تهدید می کردند که مرا به 

دانشکده پرستاری معرفی می کند«.
به گفته کاترین لیدالو روزنامه نگار، 
ایــن زن پیش از پاندمــی به عنوان 
 Six Surgery Toronto پرســتار در
کار مــی کرد. این همــان کلینیک 
متعلق به جراح پالستیک بدنام دکتر 
مارتین یوگنبورگ ، معروف به دکتر 

6ix اینفلوئنسر اینستاگرام است.
در ســال 2۰۱۹ ، بیماران ســابق به 
دلیل ادعای فیلمبرداری بدون رضایت 
از آنها از یوگنبورگ یک پرونده قضایی 

تشکیل دادند.
این پرســتار در یکی از استوری های 
اینستاگرامی خود گفت وقتی پاندمی 
همه جا را بست وی کار در کلینیک 
را متوقــف کرد و از آن زمان در خانه 
مراقبت های طوالنی مدت در طبقه 
کوویــد ۱۹ کار کرده اســت.  وی به 
تازگی بــه عنوان داوطلــب در یک 
کلینیک پزشکی در تانزانیا حاضر بود 
و هنگام بازگشت به پیرسون ، با این 

iroonia.ca .مشکل روبه رو شد

هشدار در مورد فروش 
کارت های تقلبی معافیت از واکسیناسیون 

در فضای آنالین

چند نوع کارت معافیت از واکسیناســیون کووید۱۹ به قیمت پایین این 
روزها در فضای آنالین به کاربران پیشنهاد می شود اما این کارت ها هیچ 
اعتباری ندارد و کارشناسان به مردم درباره این کالهبرداری جدید هشدار 
داده و تاکید کرده اند که خریــد این کارت ها صرفا به معنای هدر دادن 

پول است.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونریال، کالهبرداران با فروختن این 
کارت های بی ارزش به قیمت ۱۰ تا ۴۰ دالر مدعی شده اند که داشتن این 
کارت ها آن ها را از واکسیناسیون کووید۱۹ معاف می کند. اما شهروندان 
باید بدانند که در کانادا نیز مثل بسیاری از کشورهای دیگر واکسیناسیون 

کووید۱۹ اجباری نیست.
روبر ماراندا ســخنگوی وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی کبک تاکید 
کرد: »خریدن این کارت ها کاری بیهوده است چرا که واکسیناسیون در 
کبک همواره امری اختیاری بوده اســت.« خانم سیلوی دو بلفوی وکیل 
سازمان غیرانتفاعی نیز خطاب به شــهروندان تاکید کرد: »خریدن این 

کارت نتیجه ای جز از دست رفتن پول شما نخواهد داشت.«
طبق اطالعات به دســت آمده، آگهی های فروش این کارت های تقلبی و 
بی ارزش این روزها در فیسبوک به وفور دیده می شود و کالهبرداران برای 
ترغیب مردم به خرید این کارت هــا اطالعات غلطی هم درباره پاندمی 
منتشــر می کنند. مرکز ضدتقلب کانادا CAFC نیــز که در جریان این 
کالهبرداری جدید قرار گرفته است شهروندان را به هوشیاری فراخواند و 

افزود تحقیقات خود را در این باره آغاز کرده است.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

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

کارکنان مراقبت های بهداشتی
به زمان طوالنی تزریق دوز دوم واکسن 

معترض هستند
مداد- به گزارش ICI، با پیشرفت واکسیناسیون در میان افراد مسن، کارکنان 
مراقبت های بهداشتی در خط مقدم تالش می کنند تا برای دوز دوم خود وقت 
بگیرند اما وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی اعالم کرد که زمان بین دو دوز 
واکسن های فایز و مدرنا به چهار ماه افزایش پیدا می کند. به نظر می رسد این 

زمان برای کارکنان بهداشتی و کادر پزشکی بسیار طوالنی باشد.
بر اســاس مطالعات انجام شده در سطح کبک، سایر نقاط کانادا و کشورهای 
دیگر، واکســن های فایزر و مدرنا پس از تزریــق اول ۸۰ درصد ایمنی ایجاد 
می کند که میزان قابل توجهی اســت و همین مســئله به وزارت بهداشت و 
خدمات اجتماعی این امکان را داد تا فاصله دریافت دو دوز واکسن را افزایش 
دهند تا از این طریق افراد بیشــتری از سالمندان و کارکنان بهداشتی و کادر 
پزشکی تحت واکسیناسیون قرار بگیرند. اما کارکنان بهداشتی و کادر پزشکی 
معتقدند که چون درخطر هستند باید دوز دوم را زودتر دریافت کنند. در ضمن 
عدم ایمن سازی کامل کارگران بهداشتی می تواند عواقبی برای خود سیستم 
داشــته باشد. عالوه بر آن این مدت زمان طوالنی ممکن است تأثیر واکسن را 

کاهش دهد.

63 درصد ساکنان بریتیش کلمبیا 
مایل هستند در اولین فرصت

 واکسن کووید-19 را دریافت کنند

ایرونیا- یک نظرسنجی جدید که توسط موسسه آنگوس رید انجام شده نشان 
می دهد، تقریباً دو ســوم مردم بریتیش کلمبیا قصــد دارند به محض  این که 

نوبتشان رسید، واکسن کووید ۱۹ بزنند.
پس از آن که بهداشت کانادا واکسن جانسون و جانسون را تایید کرد و به عنوان 
چهارمین واکسن به آن چراغ سبز داد، تمایل به واکسیناسیون بالفاصله افزایش 

معناداری یافت.
این نظرسنجی نشان داد که نگرانی در مورد ابتال به ویروس کرونا به پایین ترین 

سطح از جوالی 2۰2۰ رسیده است.
همچنین ۸2 درصد ســاکنان بریتیش کلمبیا از این انگیزه برخوردارند تا برای 
محافظت از اعضای خانواده، آستین هایشان را باال بزنند و واکسیناسیون را انجام 
دهند. این رقم برای آنهایی که از نژاد آســیای جنوبی هستند ۹ نفر از هر ۱۰ 

نفر است.
با این حال هنوز در بین برخی از اهالی بریتیش کلمبیا تردید وجود دارد و این 

تردید در میان آنهایی که دورتر از مترو ونکوور زندگی می کنند، بیشتر است. 
این نظرســنجی نشــان می دهد هفت درصد از افرادی که در مترو ونکوور به 

نظرسنجی پاسخ دادند، موافق واکسیناسیون نیستند.
میزان افرادی که برای تزریق واکســن تردید دارند، در جوامع شمالی بریتیش 

iroonia.ca .کلمبیا تا 2۰ درصد افزایش می یابد

پاندمی کووید 19 باعث شده است تازه واردان جدید 
کانادا را ترک و به کشورهای خود بازگردند

ایرانیــان کاندا- اختــالل اقتصادی 
و وقفه به وجود آمــده در زندگی به 
دلیل پاندمی کووید ۱۹ باعث شــده 
است برخی از تازه واردان جدید کانادا 
را مقصد ســرزمین های مادری خود 
ترک کننــد، جایی که آنها ارتباطات 
اجتماعی و خانوادگی بیشتری دارند. 

بر اساس تجزیه و تحلیل های سازمان 
آمــار کانادا در مورد بررســی نیروی 
کار، کــه تعداد کارگــران ۱5 تا 65 
سال را نســبت به وضعیت مهاجرت 
آنها ارزیابی می کند، تعداد ســاکنان 
دائمــی کــه در کمتر از پنج ســال 
گذشته در کانادا بوده اند در پایان سال 
2۰2۰ نســبت به یک سال پیش از 
آن ۴ درصد کاهش داشــته و از عدد 
۱.۰.6۰۰۰ نفر بــه ۱.۰۱۹.۰۰۰ نفر 

کاهش یافته است.
این تعداد در طول ده سال گذشته به 
طور متوسط هر ساله ۳ درصد افزایش 

یافته است. 
این داده ها نشــان می دهد که تعداد 
ســاکنین دائمی که 5 تا ۱۰ ســال 
گذشته در کانادا بوده اند هم کاهش 
یافته و از ۱.۱۷۰.۰۰۰ نفر در ســال 
2۰۱۹ به ۱.۱۴6.۰۰۰ نفر در ســال 

2۰2۰ رسیده است. 
رابرت فالکنر یک محقق در دانشکده 
سیاســت عمومی دانشــگاه کلگری 
می گوید: »معموالً بازگشت مهاجرین 
به کشور خود در دوران رکود اقتصادی 

پدیده ای غیر معمول نیست.«
»اگر شــغل خود را از دســت داده 
باشــند، می توانند بروند و با والدین 
خود زندکی کنند و مجبور نیســتند 
دیگر اجاره بدهند. همچنین می توانند 
روابطی اجتماعی به وجود بیاورند و 

همانجا کاری برای خود پیدا کنند.«
او می گوید تعداد مهاجران جدید بین 
سال های 2۰۰۸ تا 2۰۰۹ و در طول 
بحران اقتصادی، حدود ســه درصد 

کاهش یافت. 
او می گوید بسیاری از آنهایی که سال 
گذشــته کانادا را ترک کرده باشند، 
ممکن است اگر اقتصاد سریعاً بهبود 

نیابد، به کانادا بازنگردند. 
»هرچه بیشتر در کشور و خانۀ خود 
بمانند، احتمال اینکه به کانادا برگردند 

کمتر می شود.«
یک تحقیق توسط سازمان آمار کانادا 
که در ماه اوت منتشر شد، نشان داد 
که در ماه های اول پاندمی، مهاجران 
جدید به کانادا بیشتر احتمال داشته 
است که کار خود را از دست بدهند، 
بیشتر به این دلیل که زمان کمتری 
مشغول به کار بوده اند و یا شغل هایی 
با درآمد پایین داشــته اند. این شامل 

شغل های بخش خدمات نیز می شود. 
جولین برارد شانون، یک تحلیل گر 
از ســازمان آمار کانادا می گوید، این 
ســازمان آمار ماهانــۀ مهاجرانی که 
کشــور را ترک می کنند، نــدارد، اما 
گروهی از تحلیل گران این ســازمان 
در حال حاضر بــر روی مقاله ای کار 
می کنند که این مســئله را در دوران 

کووید ۱۹ بررسی می کند. 
او می گوید: »اطالعات به دست آمده 
نشان می دهد که مهاجران، مخصوصاً 
مهاجران جدید، بیشتر امکان دارد که 
کشور را ترک کنند تا اینکه جمعیت 

متولد شده در کانادا.« 
در حالــی که پاندمــی مهاجرت به 
کانادا را در ســال 2۰2۰ نســبت به 
ســال 2۰۱۹، ۴۰ درصد کاهش داده 
است، دولت لیبرال در ماه اکتبر اعالم 
کرد که کانادا متعهد می شــود تا سه 
سال آینده ۱.2 میلیون مهاجر جدید 
را وارد کشور کند، دولت متعهد شده 
است که امسال ۴۰۱ هزار نفر مهاجر 

جدید بپذیرد. 
امــا ایــن تعــداد زمانی کــه هنوز 
محدودیت هــای مهاجرتــی و رکود 
اقتصادی هنوز وجــود دارد، به نظر 

بسیار خوشبینانه به نظر می رسد. 
ســخنگوی مارکو مندیســینو وزیر 
مهاجرت کانادا گفت که دولت بسیار 
مطمئن اســت که اهداف  مهاجرتی 
خود را در سه سال آینده برآورد سازد. 
آلکساندرا کوهن طی بیانیه ای گفت: 
»در ژانویۀ 2۰2۱، ســاکنین دائمی 
بیشتری را نســبت به ژانویه 2۰2۰ 
زمانی کــه پاندمی وجود نداشــت، 

پذیرفتیم.«
»اکنون هم از برنامه پیش هستیم و با 

۳۷ درصد سرعت بیشتر پیش بینی ها 
در حــال پذیــرش مهاجرین جدید 
هستیم.«  فالکنر گفت دولت تالش 
دارد که اقامت های موقت در کانادا به 

وضعیت دائمی تغییر دهد.   
او می گویــد: »این بهترین کار برای 
کسانی است که اینجا زندگی می کنند. 
اما اگر از دیدگاه افزایش جمعیتی به 
آن نگاه کنیم تأثیــری ندارد، زیرا ما 

جمعیت را افزایش نمی دهیم.«
»همه ساکنین موقت تمایل ندارند که 
به طور دائمی در کانادا مقیم شوند و 
یا شهروند کانادا شوند. بعضی از آنها 
برای کار و تحصیل اینجا هســتند و 
کامالً مشتاقند که به خانه باز گردند.«
او گفت دولت هنوز تالش دارد تا تعداد 
مهاجــران را افزایش دهد، مخصوصاً 
در شــغل هایی که بــه مراقبت های 
بهداشتی و فناوری مرتبط است، زیرا 
تعداد کمتر مهاجران بیشترین زیان را 

به این دو بخش می رساند. 
اندرو گریفیث، مدیر سابق شهروندی 
و چنــد فرهنگــی در اداره مهاجرت 
می گوید، مهاجران که در طول رکود 
اقتصادی وارد کانادا می شوند، بیشتر 
از کسانی که در زمان رونق اقتصادی 
وارد کانادا می شوند، از نظر اقتصادی 
ســختی حداقــل در کوتــاه مدت 

می کشند.
او می گویــد، حفــظ ســطح باالی 
مهاجرت، در زمانی که اقتصاد ضعیف 
اســت و بخش هایی مانند پذیرایی، 
توریسم و خرده فروشی بسیار آسیب 

دیده اند، نشانی از بی تدبیری است.
گریفیث می گوید مهاجرانی که کانادا 
را تــرک می کنند می توانــد بازتاب 
دهندۀ شکســت سیاست های ادغام 

کانادا باشد. 
او می گویــد کــه دولــت باید توجه 
بیشــتری را به مهاجرینی بکند که 
در کانادا هســتند، چرا که شــاهد 
تغییرات ســاختاری در بخش هایی 
همچن پذیرایی، مســافت، و صنعت 
خدمات هستیم و این هم بیشتر زنان، 
اقلیت های مشهود، و مهاجرین جدید 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
فالکنر گفت دولت باید مشــکالتی 
همچن ارائــه گواهینامه و توســعه 
مهارت را برطرف کند که بســیاری 
از مهاجرین جدید را تحت تأثیر قرار 

می دهد. 
»مهاجران با آرزو هــا و رؤیاهایی به 
کانادا می آیند تا قادر باشند کار کنند 
و زندگی بهتری را در کانادا نسبت به 
زندگی در کشــور خود ایجاد کنند، 
تا اینکه بیکار بماننــد و یا اینکه در 
شغل هایی با درآمد پایین مشغول به 

کار شوند.«



۸8 Issue 1519 Friday March 12, 2021 شماره ۱5۱۹ جمعه 22 اسفند ۱۳۹۹

طبق برآورد بانک »سی.آی.بی.سی«
 کانادایی ها بیش از 100 میلیارد دالر پول نقد اضافی دارند!

ایرونیا- گــزارش جدیدی که هفته 
گذشته از سوی بانک  CIBC منتشر 
شد، می گوید کانادایی ها که هزینه های 
خود را در سال گذشته به دلیل شدت 
گرفتن پاندمی کاهش دادند ، ممکن 
اســت حدود ۱۰۰ میلیارد دالر پول 

ذخیره کرده باشند.
بنیامین تــال ، از نویســندگان این 
 CIBC گــزارش و معاون اقتصــادی
World Markets Inc ، در مصاحبه 
ای گفت: »پول زیادی  جمع شــده 
و حاال ســوال این اســت که مردم 

می خواهند با آن چه کار کنند«. 
تال گفت وضعیت فعلی با بحران سال 
2۰۰۸ که حســاب پس انداز حتی 
پــس از پایان رکــود اقتصادی برای 
جلوگیری از ریسک مالی به رشد خود 
ادامه داد متفاوت است. وی افزود: این 
قرنطینه ها و محدودیت ها تقاضای فرو 
خورده ای را در میان مصرف کنندگان، 
به ویژه کانادایی های با درآمد بیشتر، 

شکل داده است. 
تال که قبال یک بار چراغ سبزی برای 
بیــرون رفتن و خرج کردن پول داده 
بــود، انتظار دارد که قفــل انبارهای 

نقــدی کانادایی ها خیلی ســریع باز 
شــود و با این کار به بخش خدمات 
بیمار رونقی بدهد. ایــن گزارش به 
طور محافطه کارانــه تخمین زد که 
رقــم مخارج 2۰ درصــد پس اندازها 
خواهد بود که این باعث خواهد شد 
»بهبود اقتصادی تسریع شود و نیاز به 

انگیزش مالی بیشتر را از بین ببرد«.

تال همچنین گفت: »خبر خوب این 
است که این پول از طریق حساب های 
پس انداز می آید … و به کجا می رود؟ 
به بخش خدمات، دقیقا همان جایی 
که الزم است در آن شغل ایجاد شود. 
این یک وضعیت برد-برد اســت و به 
همین دلیل ما نســبت به نیمه دوم 

سال بسیار خوش بین هستیم«.

به گفته تال، این بازگشــت وجه نقد 
اقتصاد کانادا می تواند  به  بی استفاده 
رشد چشمگیری برای تولید ناخالص 
داخلی این کشور داشته باشد و حدود 

۷ درصد در سال آن را باال ببرد.
بر این اساس در بحبوحه یک بحران 
اقتصادی عمیــق، کانادایی ها به طرز 
معنــاداری ثروتمندتر شــدند و این 
ثروت از پرداخت های وسیع حمایت 
کننــده از درآمــد، افزایــش قیمت 
مسکن و ســود بازار سهام به دست 
آمد. برمبنای اطالعات آماری کانادا، 
دارایی خالص خانوارها در شــش ماه 
اول پاندمی، بیش از 6۰۰ میلیارد دالر 

افزایش یافت.
برمبنــای نظرســنجی بلومبرگ از 
اقتصاددانان که ماه پیش انجام شد، 
رشــد در ۹ ماه آخر سال به باالی 5 

درصد رشد ساالنه رسیده است.
در روزهای اولیه شروع پاندمی، دولت 
جاستین ترودو به سرعت دست به کار 
شد تا برنامه های حمایت از درآمد و 
اعتبار را عملی کند و بتواند مشاغل و 
خانوارها را شناور نگه دارد.  در نتیجه 
ایــن اقدام ها، متوســط   درآمد تا ۱2 
درصد در طول پاندمی افزایش یافت.

این امر با کاهش نرخ بهره بانک کانادا 
برای پایین آوردن ضمانت و تعهد به 
نگه داشــتن در آنجا برای حمایت از 
ترمیم، تکمیل شــد. این اقدام که به 
صورتی هماهنگ انجام شد در نهایت  
به افزایش نرخ پس انداز و پایین آمدن 
میزان بدهــی به درآمــد برای یک 
کانادایی در سطح متوسط   شده است.

حمایت وسیع مالی و پولی همچنین 
به افزایش قیمت ســهام و رونق بازار 
مســکن کمک کرده است و مصرف 
از سیاســت های پول  نیز  کنندگان 

ارزان بهره می برند. 
ماریون گفت: »با این نوع پول که به 
دست خانوارها می رسد ما از بروز یک 
موج ورشکستگی و پیش فرض هایی 
که هــر رکود اقتصــادی را در تاریخ 
کانادا تعیین می کند، اجتناب کردیم«.
انتظار این اســت کــه وقتی بخش 
وســیعی از مردم واکســینه شدند، 
مصرف کنندگان دست به سرخوشی 

و صرف هزینه های زیاد بزنند. 
البتــه این شــامل تمامــی طبقات 
اجتماعی نمی شــود و اقتصاددانان 
اذعــان دارنــد گروهــی از مصرف 
کنندگان کنار گذاشــته می شــوند. 
مهمترین گروه در این میان  کارگران 
با دســتمزد پایین، به ویژه در صنایع 
خدماتــی خواهند بود کــه احتماال 
شغلشان را راحت تر از دست داده اند، 
بیشترین آسیب را دیده اند و کمترین 

بهره را از جذب ثروت  برده اند
iroonia.ca

تقاضای بیش از حد
 برای مسکن در کانادا می تواند

 سبب مداخله دولت فدرال شود
ایرونیا- اقتصاددان ارشد بی استریت 
گفته دولــت در ارتباط بــا فعالیت 
دیوانه وار مســکن در شهرهای بزرگ 
کانادا به درستی مطلع نبوده و آمادگی 

نداشته است.
درک هولــت ، رئیس اقتصــاد بازار 
سرمایه اسکوشیابانک، در یادداشتی 
روز سه شــنبه نوشت: »بازار مسکن 
فقط با چنین استقبالی روبه رو شده 
اســت … اتاوا از نظر پاسخگویی به 
تقاضای مسکن نسبت به هزینه های 
تأمین مالی بسیار کم، غافلگیر شده 
اســت«. وی افزود دولت فدرال می 
تواند در بودجــه آینده خود اقدامات 

نظارتی برای مهار بازار ارایه کند.
از سوی دیگر  اطالعات هیئت امالک 
منطقه ای تورنتو )TRREB( با انتشار 
گزارش ماه فوریه نشان داد که قیمت 
متوســط   خانه در شهر به دلیل ادامه 
فعالیت هــای با بهره کــم ، از یک 

میلیون دالر هم عبور کرده است. 
در ماه فوریه در مجمــوع  ۱۰،۹۷۰ 
خانه در سراسر منطقه تورنتو بزرگ 

)GTA( فروخته شد که نشان دهنده 
افزایش 52.5 درصدی در مقایسه با 
سال قبل است و به این وسیله رکورد 

جدیدی ثبت شده است.
در طول ماه عرضه مسکن تحت فشار 
بود و لیست های فعال یک درصد افت 
کردند. همه اینها موجب شد تا قیمت 
متوسط   فروش با ۱۴.۹ درصد افزایش 
نسبت به سال پیش به ۱.۰۴5،۴۸۸ 

دالر در فوریه برسد.
لیزا پاتل رییــس TRREB  در این 
زمینه گفت: »واضح است که تقاضای 
تاریخی برای مســکن کــه در نیمه 
دوم ســال گذشته تجربه شد، به سه 
ماهه اول امسال هم کشید و با موارد 
مشابهی مانند عالقه عمومی به امالک 

کم ارتفاع حومه شهر تداوم یافت. 
وی افزود: »همچنین بدیهی اســت 
که عرضه لیســتها با تقاضا مطابقت 
نــدارد. این امر می توانــد با افزایش 
واکسیناســیون گســترده در اواخر 
امســال و در ســال 2۰22 ، مشکل 

بزرگتری برای مسکن ایجاد کند«.

بازار مسکن کانادا
 برای افزایش نرخ بهره آمادگی ندارد

ایرونیا- در حالیکه بانک مرکزی کانادا 
فردا تصمیم گیری درباره نرخ بهره را 
در جلسه ماهیانه خود  اعالم خواهد 
کارشناســان  -از  تال  کرد،بنجامین 
اقتصادی بانک CIBC  گفت بسیاری 
از کانادایی ها آماده وارد شدن شوک 
به نرخ وام خود در نتیجه نوسانات در 
بــازار اوراق قرضه و تصمیمات بانک 

مرکزی نیستند.
وی هشــدار داد افزایــش نرخ بهره 
می تواند دارندگان وام های کانادایی 
را مضطرب کند ؛ حتی در شــرایطی 
که  نرخ های پایه وام مسکن تقریبا در 
پایین ترین سطح خود از نظر تاریخی 

باشند.
او گفت: »همه چیز به ســرعت باال 
رفتــن نرخ برمی گردد و اگر شــاهد 
افزایش ۳۰ ، ۴۰ و 5۰ واحد  پایه در 
نرخ ها باشیم ، مستقیماً در اقساط  وام  
مسکن در کانادا تاثیر گذار خواهد بود. 
من نگران این قصیه هستم چون این 
بازار برای افزایش مختصری حتی یک 
صدم درصدی  در نرخ وام مسکن هم 
آماده نیست. بنابراین ، وقتی صحبت 
از بازار مســکن می شود ، باید خیلی 

دقت داشت«. 
نرخ وام مسکن معمول با بازده اوراق 
قرضه پنج ســاله دولت ارتباط دارد ، 
زیرا بیشتر وام های مسکونی پنج ساله 
هستند. بازدهی اوراق قرضه 5 ساله 

دولت کانادا طی ماه گذشــته بیش 
از دو برابر شــده اســت که به معنی 
افزایشــی ۰.۸۳ درصدی است که از 
ســال 2۰۱۰ تاکنون مشاهده نشده 

بود.
RateSpy. بر اساس گزارش سایت
com  که در زمینه رهن فعالیت می 
کند، این حرکت به سمت باال باعث 
شده است که دو بانک تی دی  و بانک 
نووا اسکوشیا  نرخ های ثابت پنج ساله 
خود را افزایش دهند. نرخ های ثابت 
پنج ســاله در بین شش بانک بزرگ 
کانادا بین ۴.5۹ تا ۴.۷۹ درصد است. 
در این میــان TD کمترین نرخ وام 

دهی در این گروه را تبلیغ می کند.
آنچه وضع را بدتر می کند این اســت 
که سرنوشت بازار اوراق قرضه کانادا – 
و به طور گسترده نرخ وام مسکن – تا 
حد زیــادی خارج از کنترل نیروهای 
داخلی است. کانادا می تواند با تحوالت 
در مرزهای جنوبی اش، تحت فشــار 
قرار بگیرد. طبق برآورد بانک کانادا، 
اخبار اقتصاد کالن آمریکا می تواند به 
تنهایی بیش از 25 درصد از تغییرات 
را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهد.

تال گفت وقتــی حرف تحوالت بازار 
رهن در این ســوی مرز اســت باید 
توجه داشت که تاثیر بسیار زیادی از 

تحوالت آمریکا می پذیرد.
iroonia.ca

»زیست پذیر«ترین شهرهای کانادا در سال 2021
ایرانیان کانادا- اگر می توانســتید به 
شهر دیگری در کانادا بروید، آن شهر 

کدام خواهد بود؟
این سؤالی است که کانادایی ها بیشتر از 
هر زمان دیگری به دلیل بدبیاری های 
ناشی از پاندمی می پرسند. یک نظر 
 Leger سنجی جدید توسط مؤسسه
از طرف RATESDOTCA نشــان 
داده است که حدود یک چهارم )2۳ 
درصد( از آنهایی که از ماه آوریل 2۰ 
به جای دیگری نقل مکان کرده اند و 
یا به فکر رفتن افتاده اند، کووید ۱۹ 
را دلیل اصلــی خود برای نقل مکان 
ذکر کرده اند. بیســت و یک درصد از 
آنهایی که به شــهر دیگری رفته اند 
و یا قصــد دارند بروند، می خواهند از 
مراکز شهری بزرگ )تورنتوی بزرگ، 
کالن شــهر اتاوا، مونترال، کالن شهر 
ونکوور، منطقه کلگری و کالن شــهر 
کوچک تر/ شــهرهای  به  ادمونتون( 

مناطق روستایی بروند.
اما کانادا کشــور بسیار بزرگی است. 
ممکن است شهر های خاصی وجود 
داشته باشــد که اصالً نام آنها را هم 
نشنیده  باشــید. این امر دقیقاً همان 
دلیلی اســت که باعث نــگارش این 
گزارش شــد و یک وظیفۀ ساده را بر 
عهده دارد: شناسایی بهترین  شهر ها 
خارج از مناطق شــهری بزرگ برای 
کسانی که می توانند در جای جای این 

کشور زندگی و کار کنند.
مــا آن را گزارش »زیســت پذیری« 
می نامیــم، چرا که نه تنها معیارهای 
ســنتی مانند مقرون به صرفه بودن 
و رشــد را محاســبه می کند، بلکه 
معیارهای سبک زندگی مانند مناظر، 
زیست شبانه، فعالیت های فضای باز و 
قابلیت دسترسی را نیز مورد محاسبه 
قــرار می دهد.  در حقیقــت، در این 
نظرســنجی یکی از فاکتورهای مهم 
تصمیم گیری برای نقل مکان، بعد از 
مقرون به صرفه بــودن )۳۳ درصد(، 
منظره )نزدیکی به کوهستان، دریاچه، 
جنگل و غیره( )۱۷ درصد( اســت. 
فاکتور ها و عوامل دیگر شامل افزایش 

نرخ استخدام )۱2 درصد(، اندازۀ شهر 
)۸ درصد(، و فعالیت های فضای باز )۸ 

درصد( است.
این بررسی نشــان داد که 5۱ درصد 
از کانادایی هایی که در سال 2۰2۰ به 
دلیل کووید ۱۹ نقل مکان کرده اند 
این کار را برای »زندگی در منطقه ای 
با طبیعت بیشتر« انجام داده اند و ۳6 
درصد به دلیل »احساس فشار مالی« 
برای یافتن خانــه ارزان تر این کار را 

کرده اند.
بعــد از دو ماه پژوهش، فهرســتی 
از ۱5۰ شــهر و جامعــه کوچک را 
گردآوری کردیم سپس این فهرست 
با اســتفاده از فرمولی کــه به موارد 
مثبتی مانند جمعیت در حال رشد، 
هزینه کم رهن و زیبایی منظره امتیاز 
می دهد، اصالح و رتبه بندی شد. تمام 
شهر ها با یکدیگر بر اساس امتیازاتی 
)برای مثال مناظر و زیســت شبانه( 
لزوماً ذهنی مقایسه شدند. نتیجه این 
مقاله خالصه ای از بهترین جوامع این 

کشور است.

زیست پذیرترین شهر های کانادا

در بــاالی این فهرســت لَنگفورد در 
بریتیــش کلمبیا قــرار دارد که یک 

شهر کوچک اما سریعاً در حال رشد 
در ساحل غربی است. در جایگاه دوم 
ِکلوانا آن هم در بریتیش کلمبیا قرار 
دارد، این شهر کوهستانی و نزدیک به 
دریاچه در قلب شــراب سازی کانادا 

واقع شده است.
بعضی از این شهرها نگین های کشف 
نشــده ای، حداقل خــارج از مناطق 
محلی خود هستند. به همین دلیل، 
بسیاری از این مکان ها، به طور خاص 
آنهایی که رشــد جمعیتــی باالتر از 
نرمال دارند، ممکن اســت، پتانسیل 
ســرمایه گذاری بسیار خوبی داشته 

باشد.

از لحاظ زیست  برتر کانادا  ده شهر 
پذیری

لنگفورد، بریتیش کلمبیا
کلوانا، برتیش کلمبیا

توا ریویِز، کبک
باسست، نیوبرانزویک

راسلند، بریتیش کلمبیا
نیاگارا، انتاریو

خلیج کوویچان، بریتیش کلمبیا
سیدنی، نووا اسکوشا

پنتیکتون، برتیش کلمبیا
شهر کبک، کبک
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 8۰ 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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Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

More of the features you want
5-year Comprehensive  
Limited Warranty††

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment of $50/$73/$61 
for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095and 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/$1,725, 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. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 
2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,499. Weekly payments are $95/$79 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. 
Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, 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. ♦Price of model shown: 2021 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$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. *Offer valid January 5 to March 31, 2021 on the purchase or lease of any 2021 TUCSON or 2021 VENUE. No cash value and cannot be substituted for a cash discount. Valid at participating Hyundai Canada dealership locations in Canada. 
Limit to one (1) offer per collector number. AIR MILES® card must be presented at the time of purchase. Can be combined with other offers. The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. ®/™Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and Hyundai Auto Canada Corp. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 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. 

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

Based on OEM websites and AutoPlanner™ as of February 2021.

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

+ Don’t pay for 90 days^ on all models

Based on monthly payments, finance purchases only. Restrictions apply^^.

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.

Check out all the 
great features 
you get with the 
KONA 2.0L  
Preferred FWD

Example selling price of $24,499 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

Example selling price of $29,749 on the 2.0L Preferred FWD

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

Check out all the 
great features 
you get with the 
TUCSON 2.0L 
Preferred FWD

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*

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

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1032
Hyundai
Mar HA Print
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

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

Hyundai Sans Head (Medium, Regular), Minion Pro 

(Regular)

None None

MARHA_WZMASTER_EN

None

Revision date: 2-26-2021 7:33 PM       Please contact Delia Zaharelos E: DZaharelos@innocean.ca  T: (647) 925.1382          INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  662 King St West. Unit 101. Toronto ON M5V 1M7

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

More of the features you want
5-year Comprehensive  
Limited Warranty††

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment of $50/$73/$61 
for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095and 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/$1,725, 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. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 
2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,499. Weekly payments are $95/$79 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. 
Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, 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. ♦Price of model shown: 2021 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$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. *Offer valid January 5 to March 31, 2021 on the purchase or lease of any 2021 TUCSON or 2021 VENUE. No cash value and cannot be substituted for a cash discount. Valid at participating Hyundai Canada dealership locations in Canada. 
Limit to one (1) offer per collector number. AIR MILES® card must be presented at the time of purchase. Can be combined with other offers. The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. ®/™Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and Hyundai Auto Canada Corp. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 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. 

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

Based on OEM websites and AutoPlanner™ as of February 2021.

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

+ Don’t pay for 90 days^ on all models

Based on monthly payments, finance purchases only. Restrictions apply^^.

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.

Check out all the 
great features 
you get with the 
KONA 2.0L  
Preferred FWD

Example selling price of $24,499 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

Example selling price of $29,749 on the 2.0L Preferred FWD

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

Check out all the 
great features 
you get with the 
TUCSON 2.0L 
Preferred FWD

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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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 PREFFERED2019 HYUNDAI ACCENT PREFERED 2015 GENESIS LUXURY 3.8 2019 HONDA CR-V EXL AWD

NOW: $15,887
36,452 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: $17,895

 Stk#R21139A
NOW: $23,996

54,259km

Was:$25,496

 Stk#B20272A
NOW: $11,652

109,543km

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

27,765km

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

21,543km

Was:$19,395

2017 HYUNDAI ELANTRA GL

 Stk#RH20641  Stk#B20315  Stk#HB21003
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

More of the features you want
5-year Comprehensive  
Limited Warranty††

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment of $50/$73/$61 
for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095and 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/$1,725, 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. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 
2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,499. Weekly payments are $95/$79 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. 
Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, 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. ♦Price of model shown: 2021 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$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. *Offer valid January 5 to March 31, 2021 on the purchase or lease of any 2021 TUCSON or 2021 VENUE. No cash value and cannot be substituted for a cash discount. Valid at participating Hyundai Canada dealership locations in Canada. 
Limit to one (1) offer per collector number. AIR MILES® card must be presented at the time of purchase. Can be combined with other offers. The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. ®/™Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and Hyundai Auto Canada Corp. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 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. 

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

Based on OEM websites and AutoPlanner™ as of February 2021.

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

+ Don’t pay for 90 days^ on all models

Based on monthly payments, finance purchases only. Restrictions apply^^.

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.

Check out all the 
great features 
you get with the 
KONA 2.0L  
Preferred FWD

Example selling price of $24,499 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

Example selling price of $29,749 on the 2.0L Preferred FWD

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

Check out all the 
great features 
you get with the 
TUCSON 2.0L 
Preferred FWD

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None
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Master

None

None
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Job #
Client
Project 
Media
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Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

More of the features you want
5-year Comprehensive  
Limited Warranty††

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment of $50/$73/$61 
for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095and 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/$1,725, 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. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 
2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,499. Weekly payments are $95/$79 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. 
Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, 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. ♦Price of model shown: 2021 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$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. *Offer valid January 5 to March 31, 2021 on the purchase or lease of any 2021 TUCSON or 2021 VENUE. No cash value and cannot be substituted for a cash discount. Valid at participating Hyundai Canada dealership locations in Canada. 
Limit to one (1) offer per collector number. AIR MILES® card must be presented at the time of purchase. Can be combined with other offers. The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. ®/™Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and Hyundai Auto Canada Corp. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 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. 

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

Based on OEM websites and AutoPlanner™ as of February 2021.

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

+ Don’t pay for 90 days^ on all models

Based on monthly payments, finance purchases only. Restrictions apply^^.

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.

Check out all the 
great features 
you get with the 
KONA 2.0L  
Preferred FWD

Example selling price of $24,499 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

Example selling price of $29,749 on the 2.0L Preferred FWD

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

Check out all the 
great features 
you get with the 
TUCSON 2.0L 
Preferred FWD

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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West 
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 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

More of the features you want
5-year Comprehensive  
Limited Warranty††

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment of $50/$73/$61 
for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095and 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/$1,725, 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. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 
2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,499. Weekly payments are $95/$79 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. 
Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, 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. ♦Price of model shown: 2021 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$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. *Offer valid January 5 to March 31, 2021 on the purchase or lease of any 2021 TUCSON or 2021 VENUE. No cash value and cannot be substituted for a cash discount. Valid at participating Hyundai Canada dealership locations in Canada. 
Limit to one (1) offer per collector number. AIR MILES® card must be presented at the time of purchase. Can be combined with other offers. The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. ®/™Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and Hyundai Auto Canada Corp. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 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. 

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

Based on OEM websites and AutoPlanner™ as of February 2021.

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

+ Don’t pay for 90 days^ on all models

Based on monthly payments, finance purchases only. Restrictions apply^^.

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.

Check out all the 
great features 
you get with the 
KONA 2.0L  
Preferred FWD

Example selling price of $24,499 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

Example selling price of $29,749 on the 2.0L Preferred FWD

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

Check out all the 
great features 
you get with the 
TUCSON 2.0L 
Preferred FWD

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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West 
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Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

More of the features you want
5-year Comprehensive  
Limited Warranty††

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment of $50/$73/$61 
for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095and 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/$1,725, 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. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 
2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,499. Weekly payments are $95/$79 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. 
Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, 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. ♦Price of model shown: 2021 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$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. *Offer valid January 5 to March 31, 2021 on the purchase or lease of any 2021 TUCSON or 2021 VENUE. No cash value and cannot be substituted for a cash discount. Valid at participating Hyundai Canada dealership locations in Canada. 
Limit to one (1) offer per collector number. AIR MILES® card must be presented at the time of purchase. Can be combined with other offers. The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. ®/™Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and Hyundai Auto Canada Corp. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 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. 

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
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2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

Based on OEM websites and AutoPlanner™ as of February 2021.

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

+ Don’t pay for 90 days^ on all models

Based on monthly payments, finance purchases only. Restrictions apply^^.

2021 
Hyundai 
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FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.

Check out all the 
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you get with the 
KONA 2.0L  
Preferred FWD

Example selling price of $24,499 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get
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0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

Example selling price of $29,749 on the 2.0L Preferred FWD
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Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
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CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

Check out all the 
great features 
you get with the 
TUCSON 2.0L 
Preferred FWD

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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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

گرایش جوانان کانادایی
 برای خرید خانه افزایش یافته است

به نظر می رســد افزایش ســریع و 
مســتمر قیمت خانه نتوانسته است 
تمایــل جوانــان را بــرای خانه دار 
شــدن مهار کند چرا که نتایج یک 
نظرســنجی جدید نشــان می دهد 
کــه ســال 2۰2۰ در حالی که کلیه 
اجتماعی  و  اقتصــادی  فعالیت های 
تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار داشت، 
جوانان زیادی در کانادا صاحب خانه 
شــدند. این در حالی که است آثار و 
پیامدهای پاندمی بسیاری از افراد را 
نیز مجبور کرد پروژه های خود را برای 

خرید خانه به تعویق بیندازند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
نتایج این نظرسنجی اینترنتی که از 
2۹ دسامبر 2۰2۰ تا ۸ ژانویه 2۰2۱ 
به ســفارش رئیس شرکت امالک و 
توسط   Royal LePage مستغالت 
 Léger موسســه افکارســنجی لژه
صورت گرفته، حاکی از آن است که 

نزدیک به نیمی از شهروندان کانادایی 
رده سنی 25 تا ۳5 ساله )۴۸ درصد( 
در حال حاضر صاحب خانه هستند 
و 25 درصــد از آن ها خانه خود را در 

دوره پاندمی خریده اند.
طبق نتایج همین نظرســنجی، 5۰ 
درصد از شــهروندان 25 تا ۳۰ ساله 
اســتان کبک صاحب خانه هستند و 
۱۸ درصد آن ها ملک خود را از اواسط 
مارس سال گذشته خریداری کرده اند 
اما این رقم برای ساکنان منطقه گراند 

مونترال به 2۸ درصد هم می رسد.
فیل ساپر، رئیس شــرکت امالک و 
در   ،Royal LePage مســتغالت 
بیانیه ای تاکید کرد نرخ سود پائین، 
کاهش هزینه ها، دورکاری، خانه های 
اشــتراکی و قرنطینــه از مهم ترین 
عواملی هســتند که افراد 25 تا ۳5 
ســاله را در سال گذشته ترغیب کرد 

برای خرید خانه اقدام کنند.

بازار امالک بریتیش کلمبیا در انتظار رونق مهاجرت پس از پایان پاندمی
ایرونیا- سازندگان مسکن مترو ونکوور 
و صنعت امالک و مســتغالت خود 
را آمــاده می کنند تا بــا موج بزرگ 
مهاجرانی رو به رو شوند که آرزویشان 
بازگشت به جایی باشد که قبال برای 
مدتی زندگی می کردند.  مهاجرانی 
از هنگ کنگ، هند، فیلیپین و حتی 
اندونــزی می توانند جــزو این گروه 
باشــند.   اما موج جدیــد مهاجران  
احتماال شــامل بخش قابل توجهی 
از تازه واردان طبقه متوسط می شود 
که دارایی خود را به کانادا می آورند و 
همین به آنها قدرت می دهد تا بتوانند 

اینجا صاحب خانه شوند.
ویشی سینگ مشاور امالک در » تیم 
۳۰۰۰« که کارش خرید و فروش در 
حومه جنوبی ســاری ، دلتا و لنگلی 
اســت که قیمت خانــه در ماه های 
اخیر در آنجا افزایــش یافته، گفت: 
»بســیاری از مهاجران احتمالی در 

حال برنامه ریزی های اولیه هستند.«
آقای سینگ گفت: »سرمایه گذاران 

و مهاجران هندی دقیقا همان راهی 
را می روند که ۱۰ سال پیش چینی ها 
رفته بودند«. وی که به تازگی و پیش 
از شروع پاندمی سفری به هند رفته 
بود و با ۱5۰ ســرمایه گذار و مهاجر 

عالقه مند در دهلی نو صحبت کرده 
بود، افزود: »فیلیپینی ها و اندونزیایی ها 
هم خیلی از این قافله عقب نیستند«.

او و بســیاری دیگر می گویند شمار 
فزاینــده ای از ایــن مهاجران جدید 
طبقه متوسط   ، همراه با آنهایی که از 
مهاجرت به کشوری جدید به دلیل 
و  بازمانده اند  پاندمی  محدودیت های 
با توجه به اهداف جدید فدرال کانادا 
برای جــذب مهاجران وارد کشــور 
می شوند، می تواند فشار حتی بیشتری 

بر مسکن محلی وارد کند.
به گفته آقــای فریــرا در حالی که 
مســکن ســازان در حــال شــروع 
پروژه های جدیدی برای بهار هستند 
تا بتوانند پاسخگوی تقاضای فزاینده 
دو ســال آینده باشند، روشن نیست 
که آیا مقامات شهری به همان اندازه 

آماده هستند یا خیر.
دولت فدرال اهداف مهاجرتی خود را 
برای سه ســال آینده افزایش داده و 
آنها را از هدف قبلی یعنی کمی بیشتر 
از یک میلیون برای 2۰2۰-2۰22 به 

برای 2۰2۳-2۰2۱  میلیون   ۱.2۳۳
افزایش داده است.

اگرچه کانادا سال گذشته فقط ۱۸5 
هزار مهاجر را در روند کاهشی ناشی 
از پاندمی پذیرفت، این رقم در مقایسه 
با سال 2۰۱۹  که برابر ۳۴۰ هزار نفر 
بود خیلــی کم بود. وزیر مهاجرت به 
تازگی گفته است هدف سال 2۰2۱ 

پذیرش ۴۰۰ هزار نفر است. 
آنهایی که در امالک و مستغالت فعال 
هستند می گویند در بیشتر موارد، آن 
افراد هنوز خریداران مهمی در بخش 
امالک نیستند. آنها می گویند سرمایه 
گذاران محلی کــه انتظار دارند موج 
جدید مهاجران به زودی فرا برسند، 
امــالک خود را بــرای فروش عرضه 
می کنند و انتظارشــان این است که 
بتوانند ســود مهمی از فروش آنها به 
تازه واردان کســب کننــد. برخی از 
مشاوران »سوری« می گویند ، نسبت 
سرمایه گذاران در حال انجام فروش 
به جــای ۱۰ درصد معمــول به 2۰ 

iroonia.ca .درصد رسیده است

کالهبرداری اینترنتی در دوران پاندمی افزایش پیدا کرده است
کانادایی ها در دوره قرنطینه ناشی از 
همه گیری کرونا بیشــتر از هر زمان 
از خدمات اینترنتی اســتفاده کردند 
اما در همیــن مدت به علت تقلب ها 
و کالهبرداری های اینترنتی بیشــتر 
از همیشــه متحمــل ضــرر و زیان 
شــدند. به همین علت امسال مقابله 
با کالهبرداری هــای اینترنتی محور 
تالش هایی را تشکیل می دهد که در 
»ماه پیشگیری از کالهبرداری« انجام 

می شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اداره رقابت کانادا BCC فعالیت های 
خود را با اقدامات ژاندارمری سلطنتی 

GRC و همچنیــن مرکز ضدتقلب 
کانادا CAFC هماهنگ کرده است تا 
ابعاد و کارآیی مبارزه با کالهبرداری 

در کشور را تقویت کند.

آمار منتشر شده توسط مرکز ضدتقلب 
کانادا حاکی از آن است که کانادایی ها 
در سال 2۰2۰ بیش از ۱۰6 میلیون 
دالر بــه علــت کالهبرداری هــای 
اینترنتی خســارت دیده انــد. از این 
مبلــغ 62.6 میلیــون دالر از طریق 
کالهبرداری هــای اینترنتی از جیب 

کانادایی ها خارج شده است.
اما این آمار و ارقام احتماال فقط نوک 
پیــدای کوه یخ اســت چرا که طبق 
 ،CAFC اعالم مرکز ضدتقلب کانادا
شهروندان کانادایی فقط پنج درصد 
از تقلب ها و کالهبرداری ها را گزارش 

می دهند.

CAFC در گــزارش خود تاکید کرد 
پاندمی کرونا شرایط مساعدی برای 
کالهبرداری های مالــی فراهم کرده 

است.
جف توماسون تحلیلگر ارشد اطالعات 
دوره  »در  می گویــد:   CAFC در 
پاندمــی مردم از بیم ابتــال به کرونا 
بیشــتر در خانه ها منزوی شــده اند 
و ترس و اضطــراب در همه جوامع 
افزایش یافته اســت. در این شرایط 
مردم بیشتر از هر زمان به استفاده از 
خدمات اینترنتی روی آورده اند غافل 
از این که کالهبرداران در کمین آن ها 

نشسته اند.«
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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 -
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- 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 
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•	 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
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى
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ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)
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کانادا جای آمریکا را به عنوان مقصد اصلی جویندگان کار گرفته است

ایرانیــان کانــادا- کانــادا اکنون  به 
پرطرفدارترین مقصد برای مهاجران 
کاری تبدیــل شــده اســت و جای 
ایاالت متحده را گرفته اســت، و به 
نظر می رسد این تغییر بسیار متأثر از 

پاندمی کووید ۱۹ باشد.
در تحقیقی توســط گروه مشــاورۀ 
 Boston Consulting( بوســتون 
Group(، پاســخ دهندگان در ۱۹۰ 
کشور بیشتر تمایل داشته اند که کانادا 
را به عنوان مقصــد اولیه خود برای 
کار کردن انتخاب کننــد، در حالی 
که ایــاالت متحــده در جایگاه دوم 
قرار گرفته است. در نظرسنجی های 
پیشــین انجام شــده توســط گروه 
مشاورۀ بوستون در سال های 2۰۱۴ 
و 2۰۱۸، آمریکا اول و کانادا در مقام 

سوم بود.
گروه مشــاورۀ بوســتون در گزارش 
خود کــه این هفته منتشــر شــد 
می گوید: »متأثر از واکنش نامناسب 
در مقابل پاندمی، اتخاذ سیاست های 
ملی گرایان تــر و نا آرامــی ِ اجتماعی، 
ایاالت متحــده را در مقام دوم بعد از 
کانادا و با فاصلۀ نزدیک با اســترالیا 

]مقام سوم[ قرار داده است.«
»پاندمــی تأثیر عمــده ای بر نگرش 
مردم نسبت به کار در خارج از کشور 
گذاشــته اســت، به طور کلی عالقۀ 
آنها را کاهش داده اســت و آنها را به 
سوی کشور هایی سوق داده است که 
در مهار کردن ویروس کرونا بهترین 

عملکرد را داشته اند.«
مشخصاً، دو کشــور اروپایی ایتالیا و 
اسپانیا که برای تعداد باالی مبتالیان 
به کووید ۱۹ شــناخته می شوند، در 
این نظر ســنجی اخیر از فهرست ده 
مقصد برتر خارج شدند و جای آنان 
را دو کشور آسیایی و اقیانوس آرامی 

نیوزلند و سنگاپور گرفته است، که در 
مقابله با ویروس بسیار موفق بوده اند.

این نظر ســنجی شــامل 2۰۹ هزار 
شرکت کننده بوده و در ماه های اکتبر 
و نوامبر سال 2۰2۰ انجام شده است، 
و به این معناســت که توزیع واکسن 
تغییــری در بینش و درک پاســخ 
دهندگان ایجاد نکرده اســت، که در 
بیشتر کشور های توســعه یافته در 

دسامبر و ژانویه آغاز شد.

کار کردن در خارج ولی از خانه

نظرســنجی گروه مشــاورۀ بوستون 
تغییر قابل توجهی را در نگرش نسبت 
به مهاجرت برای کار یافت. در حالی 
که افراد کمتری تمایل دارند برای کار 
کردن به کشور دیگری مهاجرت کنند 
)5۰ درصــد در مقابل 5۷ درصد در 
سال 2۰۱۸(، تعدد زیادی به ایدۀ کار 
برای یــک کارفرمای خارجی از خانه 

عالقه پیدا کرده اند.
حدود 5۷ درصد گفته اند که »تمایل 
دارند« از خانه در خارج در حوزه های 
فناوری اطالعات و دیجیتال کار کنند. 

زمانی که این ســوال در مورد کار از 
راه دور و یا دورکاری پرسیده می شود، 
ایاالت متحــده به جایــگاه اول باز 
می گردد، در حالی که کانادا و استرالیا 
مشترکاً در جایگاه دوم قرار می گیرند.

رینــر اســتراک یکــی از مؤلفــان 
ایــن تحقیــق در بیانیــه ای گفت: 
»سیاســت های مهاجرتــی محدود 
کننده، روند جابجای را ضعیف ساخته 
است. کووید یک متغییر جدید است 
که مردم را نسبت به مهاجرت و نقل 
مکان بین المللی محتاط  تر می سازد. 
و با افزایــش کار کــردن از راه دور، 
بســیاری فکر می کنند که می توانند 
کار خود را به صورت مجازی و بدون 

نیاز به مهاجرت انجام دهند.«
این مسئله عالمت سوالی را در مقابل 
پیشرفت اهداف مهاجرتی کانادا قرار 
می دهد. کانادا از موضع ضد مهاجرتی 
رئیس جمهور ترامپ منتفع شــده 
اســت و کانادا به مقصدی جذاب تر 
برای ایجاد شغل در حوزه های نیازمند 
مهارت مانند فنــاوری اطالعات بدل 

شده است.
اما اکنــون ایاالت متحــده در حال 

انجام اصالحات مهاجرتی اســت و با 
وجود محدودیت های مسافرتی ناشی 
از پاندمی، بســیاری از کارشناســان 
معتقدنــد کــه بازگشــت الگوهای 
مهاجرتی عادی به زودی باز خواهند 

گشت.
یک گزارش ماه فوریه از بانک رویال 
کانادا پیش بینــی کرد که کانادا تنها 
می تواند 6۹ درصد اهداف مهاجرتی 
امسال خود را برآورد سازد، و تنها در 
صورتی اینطور خواهد بود که »همه 
چیز قبل از آغاز نیمۀ دوم سال 2۰2۱ 

به وضعیت عادی برگردد.«
علی رغــم وضعیت حــاد کووید ۱۹ 
بریتانیا، لندن جایگاه خود را به عنوان 
شــهر شــماره یک برای حفظ کرد. 
جایگاهی که در تمام نسخه های این 
نظرسنجی به لندن تعلق داشته است.
اما گزارش گروه مشــاورۀ بوســتون 
اشاره کرده  است که شهر های دیگر با 
شیوع سخت کووید ۱۹ افت کرده اند. 
نیویورک از جایگاه دوم در سال 2۰۱۸ 
به جایگاه هشتم در نظرسنجی امسال 

رسیده است.
شهر های کانادایی در این معیار چندان 
خوب عمل نکردند و بهترین عملکرد 
را شهر تورنتو داشت که جایگاه ۱۴ را 
بعد از لس آنجلس و ملبورن از آِن خود 
کرد. جایگاه ونکوور 2۰، و مونترال 2۴ 

بود.
گزارش گروه مشاورۀ بوستون می گوید: 
»علی رغم عملکرد ضعیف شهرهایش، 
کانادا به طور کلی جذابیت گسترده ای 

دارد.«
»کانــادا مقصد شــماره یــک برای 
بسیاری از کسانی است که این کشور 
آنها را ارج می نهد، که شامل کسانی 
که دارای مدرک کارشناســی ارشد 
یا دکترا هستند، کســانی که دارای 
آموزش یا تخصص دیجیتال هستند 
و کســانی که کمتر از ۳۰ سال سن 

دارند، می شود.«

بیانیه جدید وزیر مهاجرت کانادا

پرژن میــرور- مارکو مندیچینو وزیر 
پناهندگی  و  شــهروندی  مهاجرت، 
کانادا هفته گذشته درباره جلوگیری از 
تخلف در امور مهاجرت بیانیه جدیدی 

صادر کرد.
آقای مارکو مندیچینو در بیانیه خود 
اظهار داشت: “هر ساله میلیون ها نفر 
از سراسر جهان در امید این هستند 
کــه به کانادا، یکــی از مقاصد اصلی 
مهاجرت و سفر بیایند. برخی از مردم 
برای ارایــه تقاضانامه های مهاجرتی 
خود و دریافت کمک، به مشــاوران 
مهاجرتی مراجعه می کنند. در حالی 
که اغلب این مشــاوران درســتکار 
هســتند، برخی اوقات در میان آنها 
افرادی دیده می شــوند که قصد دور 
زدن سیســتم را دارند و از مردم سوء 

استفاده می کنند.“
در ادامه بیانیه آقای مندیچینو آمده 
است: “دولت کانادا به تالش های خود 
برای اقدامات ریشه ای و جلوگیری از 
تخلفات مهاجرتی و حفاظت از افرادی 
که قصد دارند به کانادا بیایند در برار 
خالفکاران ادامه می دهد. برای تقویت 
سیســتم مهاجرتی خــود اقدامات 
جدیدی را ایجــاد کرده ایم، از جمله 
برگزاری کارزارهای آگاهی رســانی 
در سراســر جهان و افزایش کنترل 
تقاضانامه هــای مهاجرتــی. از همه 
مهمتــر اینکه برای مقابله با تخلفات 
مهاجرتی در طول چند ســال آینده 
نزدیک به 5۰ میلیون دالر ســرمایه 

گذاری کرده ایم.“
آقای مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت 
کانادا اضافه کرده است: “کالهبرداران 
مهاجرتی افــرادی را که قصد دارند 
با حســن نیت به کانادا بیایند هدف 
قرار می دهند. متاســفانه همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ باعث شده است تا 
افراد کالهبردار با استفاده از روش های 
جدید مشتریان خود را فریب دهند و 
فعالیت های خود را شدت بخشیده اند. 
به همین دلیل ما اقدامات خود برای 

مقابله با آنها را دو چندان کرده ایم.“
آقای مارکو مندیچینو در ادامه بیانیه 
خود گفته اســت: “مهم است که هر 
فردی کــه قصد دیدار یا مهاجرت به 
کانادا را دارد به این نکات توجه کند: 

۱- دولــت کانادا تمام تقاضانامه های 
دیــدار یــا مهاجرتــی را تحت یک 
سیستم بررسی می کند و هیچ مزیتی 
در بررسی تقاضانامه ها در نحوه ارسال 
توســط متقاضی یا مشاور مهاجرتی 

وجود ندارد. 
2- دولت کانادا هیچ شــرطی برای 
استفاده از کمک مشاوران مهاجرتی 

ایجاد نکرده است.
نیــاز  در صــورت  متقاضیــان   -۳
می توانند بــرای انجام امور مهاجرتی 
خود مشــاوران مهاجرتی مورد تایید 
و یا وکیل تایید صالحیت شده را به 

استخدام درآورند.
۴- وزارت مهاجــرت، شــهروندی و 
پناهندگی کانادا تمام شــرایط الزم 
برای سفر های دیداری و یا مهاجرتی 
به کانادا را در وب سایت رسمی خود 

اعالم کرده است.“
وزیر مهاجرت کانــادا در پایان بیانیه 
خود اعــالم کرده اســت: “مقابله با 
کالهبــرداری مهاجرتــی نیازمنــد 
آگاهی و هوشــیاری همه ما است. ما 
به حفاظت از مردم کانــادا و افرادی 
که قصد دارنــد به اینجا بیایند ادامه 
می دهیم و همیشه امنیت و سالمت 
سیستم مهاجرتی خود را در اولویت 

قرار خواهیم داد.“
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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

$399,000

$568,000

7180 Linden Avenue,
Burnaby

$1,878,000
972 Belvista Crs., North Van
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رابطه زوج ها  قربانی خانه نشینی
 دوران پاندمی شده است

ایرونیــا- بســیاری از همســران در 
تماس هایی که با درمانگران می گیرند 
، از این موضوع شکایت دارند که  زیر 
یک سقف گرفتار شده اند و رابطه شان 
با طرف مقابل دیگر مثل سابق نیست. 
زیر بار همه فشارها، عدم اطمینان و 
پایان ناپذیــری زندگی یکنواخت در 
دوران پاندمی، بســیاری از زوج ها به 
این نتیجه می رسند که صمیمیت بین 
آنها از بین رفته است. حریم خصوصی 
نیز با حضور بچه هایی که زیر دست 
و پا می لولند، از بین رفته است. و در 
این میان استرس مزمن برای روابط 

جنسی سم است.
محققان موسســه Kinsey در بهار 
گذشته و اندکی پس از بروز پاندمی، با 
بررسی ۱5۰۰ بزرگسال ، دریافتند که 
تقریبا در نیمی از آنها  کیفیت زندگی 
جنسی کاهش یافته است. برخی از 
آنهــا  هم بودند که در روزهای عادی  
فعالیت جنســی خود را گســترش 
داده بودند و  بیشــتر تمایل داشتند 
شــبیه جوانانی باشند که به تنهایی 
زندگی می کنند ، نه همســرانی که 

مدت هاست ازدواج کرده اند
اما حــاال آنها بــه اجبــار  در کنار 
همسرشــان در حال ســپری کردن 
قرنطینه در خانه هایی  هستند که پر 
از مشق شب و کارهای ریز و درشت 
است  و خبری از رفاقت های هیجان 

انگیز خارج از خانه نیست.
لوری بروتو، روانشناســی که در حال 
تحقیق درباره تمایل و رفتار در دوره 
پاندمی در قالب بخشی از یک مطالعه 
در موسسه تحقیقات بهداشت زنان در 
ونکوور است، یادآوری می کند که این 
استرس مزمن به میل جنسی و میزان 

آن آسیب می زند. 
دکتر بروتو گفــت: »زوج ها هم کار 
خانه می کنند و در تمــام طول روز 
کنار هم هستند. این امر موجب ایجاد 

فاصله احساسی بسیار بیشتری شده 
است«. وی افزود: »جدایی و احساس 
هویت جداگانه برای رشــد عالقه به 

فعالیت جنسی ضروری است.«
وی از زوجین می خواهد که برنامه های 
کاری را که کامال با هم همپوشــانی 
نداشــته باشــند در نظــر بگیرند و 
همچنین به تناوب و به تنهایی از خانه 

بیرون بروند. 
بسیاری از همسران از تجمل فضای 
اضافــی در خانه بی بهره هســتند تا 
بتوانند چند ساعتی خود را از فضای 
خانه خود جدا کنند. برخی نیز پول 
یــا حریم خصوصی مــورد نیاز برای 
جلســات درمان مجازی را ندارند. به 
گفته آقای روزن، اوضاع برای شرکای 
دارای امکانات کمتر، برای افرادی که 
با اعتیاد یا مشکالت بهداشت روانی 
دست و پنجه نرم می کنند و نیز برای 

اقلیت های جنسی بدتر هم هست.
به گفته میندی مک گاورن ، درمانگر 
خانــواده و ازدواج در ســیاتل، برای 
کسانی که ازدواج آنها قبل از پاندمی 
بدون سکس پیش می رفت، یا جایی 
که یک شریک بیش از دیگری تمایل 
دارد ،ماه های قرنطینه مشــکالت را 

بزرگ تر می کند. 
خانم مک گاورن گفــت: »برای زوج 
هایی که می توانســتند با برنامه های 
بیرون از خانه از مشــکالت در روابط 
صمیمی بکاهند، دیگر چنین انتخابی 
وجود ندارد. شــریک زندگی شــما 
اکنون همه چیــز را در مورد این که 
روز شما چطور می گذرد، می داند – و 
از تمام وقتی که شما می توانید صرف 

رابطه جنسی کنید مطلع است«. 
او و دیگر کارشناسان از همسران می 
خواهند تا ســعی کنند در این مدت 
طوالنــی اختالل ، توجه و مهربانی را 

iroonia.ca .تمرین کنند

تغییرات مالیاتی بریتیش کلمبیا
 بر نوشیدنی های گازدار شیرین
 از اول آوریل اعمال می شود

ایرونیــا- تغییرات مالیاتی در مورد نوشــیدنی های شــیرین و خدمات تجارت 
الکترونیکی در خارج از بریتیش کلمبیا  پس از تأخیری که به دلیل پاندمی در 

آن ایجاد شد، از اول آوریل اجرایی می شود. 
دولت بریتیش کلمبیا می گوید که این تغییرات شــامل حذف معافیت مالیات 
فروش استانی برای نوشــیدنی های گازدار است که دربرگیرنده شکر، شیرین 

کننده های طبیعی یا شیرین کننده های مصنوعی باشند. 
این مالیات برای همه نوشــیدنی هایی که از طریق دستگاه های خودکار فروش 
نوشیدنی یا تجهیزات مشابه توزیع می شوند و نیز همه نوشیدنی هایی که از طریق 

ماشین های فروش به بازار عرضه می شوند، اعمال خواهد شد.
دولت می گوید کارشناسان بهداشت از این حرکت پشتیبانی می کنند. 

دومین تغییر مالیاتی برای کسانی است که نرم افزار دیجیتال و خدمات مخابراتی 
می فروشند و الزم است از این پس مالیات فروش استانی را از  مشتریان بریتیش 
کلمبیا دریافت کنند. این افراد اگر درآمدشــان در استان بیش از ۱۰ هزار دالر 

باشد شامل این تغییر مالیاتی می شوند. 
به عنوان بخشــی از این اقدامات جدید همه فروشندگان سیگارهای مصنوعی 
کانادایی باید برای  همه فروش های اینترنتی به بریتیش کلمبیا ، مالیات فروش 

iroonia.ca .استانی دریافت کنند

 صنعت گردشگری کانادا با بحران جدی روبرو ست
جدیدترین گزارشــات نشان می دهد 
صنعت گردشــگری کانادا با بحرانی 
شدیدتر از شیوع سارس و حادثه ۱۱ 

سپتامبر روبرو است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، عمق 
این بحران به حدی اســت که نشان 
می دهــد بهبود آن نیاز به گذشــت 
مدت زیادی دارد و تا مدت ها صنعت 
گردشــگری با تبعات آن دســت به 

گریبان است.
 ،»Destination Canada« به گفته
آژانس داده های کانادا، از هر ۱۰ شغل 
در کانادا حداقل یک شــغل مرتبط 
با گردشگری اســت و در این بحران 

آسیب دیده است.
مارشــا والدن، رئیس و مدیر اجرایی 
 ،»Destination Canada« ارشد و 
در این رابطه گفت: »گردشــگردی 
در کیفیــت بســیاری از بخش های 
کانادایی ها ارتباط موثر و مستقیم دارد 
و شاید بتوان گفت تنها صنعتی است 
که در تمام گوشه و کنار کشور یافت 

می شود«.
وی با بیان اینکه از ژانویه و نوامبر سال 
گذشــته تاکنون صنعت گردشگری 
کانــادا ۹ درصد کاهــش پیدا کرده 
افزود: »تاکنون بالغ بر نیم میلیون نفر 
در صنعت گردشگری کانادا شغلشان 

را از دست داده اند«.
بیشترین افت در صنعت گردشگری 
کانادا با ۳۱ درصد در بخش خدمات 
مســافرتی و کمترین افــت با ۱۴.۹ 

درصد در بخش ریلی بوده است.
صنعت هتلــداری کانادا نیز در طول 
ســال 2۰2۰ متحمــل خســارات 

سنگینی شد که بیشترین ضررهای 
آن در مونتــرال، تورنتــو و ونکــوور 
متمرکز بوده است زیرا هتل های مرکز 
این شهرها کمترین میزان اشغال را در 

کانادا داشته اند.
بنابر گزارش جدید منتشــر شــده، 
درآمد هتل های این سه شهر در سال 
گذشته ۷۹ درصد کاهش یافته است 
که در مجموع 2.۳ میلیارد دالر ضرر 

برای آن ها دربر داشته است.
این گزارش نشــان می دهد چنانچه 
کانادایی ها بیشــتر سفرهایشان را از 
خارجی به داخلی تغییر دهند امسال 
بخشــی از ضرر گردشــگری کشور 

جبران می شود.
به ایــن ترتیب تخصیص دو ســوم 
دالرهای هزینه شــده برای سفرهای 
بین المللی سال 2۰۱۹ به سفرهای 
داخلــی در ســال جــاری می تواند 

جایگزین کمبود ۱۹.۴ میلیارد دالری 
این صنعت در ســال 2۰2۰ شده و 
بیش از ۱5۰ هزار شغل را حفظ کند.

این گزارش همچنین نشان می دهد 
چنانچه روند سفر کانادایی ها در سال 
جدید تغییر نداشــته باشد بازسازی 
خســارات وارده به گردشگری کشور 

پنج سال طول می کشد.
والدن با بیان اینکه امســال به دلیل 
اینکــه کانادایی ها بیشــتر در خانه 
بوده اند مقدار زیادی پس انداز کرده اند 
که برای خودشــان عالی است ولی 
برای اقتصاد کشــور چندان مناسب 
نیست، گفت: »ما واقعاً به کمک آن ها 
احتیاج داریم و به محض اطمینان از 
آن ها می خواهیم با ســفر در سراسر 

کشورها موجب گردش مالی شوند«.

رتبه بندی دانشگاه های کانادا در سال 2021
ایرانیــان کانــادا- روز ســوم مارس 
مؤسسۀ کاکارلی ســیموندز مستقر 
بریتانیا، که مســئول رتبه بندی  در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
در جهان اســت، 26 دانشــگاه برتر 
کانادایی را بر اساس روشی که شهرت 
آکادمیک و کارکنان و مؤلفه های دیگر 
را می ســنجد، انتخاب کرد. دانشگاه 
تورنتو به عنوان بهترین دانشگاه کانادا 

انتخاب شد.

رتبۀ 9: دانشگاه کلگری

علی رغم ســقوط ۱۳ پله ای امسال، 
دانشگاه کلگری در میان ده دانشگاه 
برتــر کانادا بــه صورت مشــترک 
در مقام نهــم قرار می گیــرد. رتبۀ 
مشترک این دانشگاه در جهان 2۴6 
اســت و باالتریــن امتیــاز را از نظر 
شاخص بین المللی دانشکده از میان 
دانشگاه های کانادا  کسب کرده و در 
جهان بهترین رتبه یعنی مقام 2۱2 را 

به دست آورده است.  
دانشــگاه کلگری در سال ۱۹۴۴ به 
عنوان شــاخۀ کلگری دانشگاه آلبرتا 
تأســیس شد و درســت از آن زمان 
به بعد به یک دانشــگاه مستقل با 5 
پردیس و بیش از ۳۳ هزار دانشــجو 

بدل شد.

رتبۀ 9: دانشگاه کویینز

دانشگاه کویینز در کینگستون انتاریو 
در کانــادا رتبۀ ۹ را عد از ســقوط ۷ 
پله ای به صورت مشــترک به دست 
می آورد و در رده بندی جهانی نیز به 
صورت مشترک در جایگاه 2۴6 قرار 
می گیرد. این دانشگاه از نظر شاخص 
شهرت کارکنان در جهان رتبۀ ۹۹ را 

به خود اختصاص داده که بسیار عالی 
است. با 2۴ هزار دانشجو، ۹۱ درصد 
از فارغ التحصیالن دانشگاه کویینز در 
شش ماه پس از فارغ التحصیلی خود 

استخدام می شوند.

رتبۀ ۸: دانشگاه وسترن

دانشــگاه وسترن امســال ۸ پله در 
رده بندی دانشــگاه های جهان صعود 
کرد، و به صورت مشترک در جایگاه 
2۰۳ قرار گرفت. دانشگاه وسترن که 
یکی از دانشــگاه های برتر تحقیقاتی 
کانادا اســت در سال ۱۸۷۸ تأسیس 
شد و اکنون بیش از ۳۸۰۰۰ دانشجو 
از ۱2۱ کشور جهان دارد. این دانشگاه 
در شــاخص های ارجاعات مربوط به 
دانشکده ها و شهرت کارکنان عملکرد 

خوبی دارد.

رتبۀ 7: دانشگاه واترلو

دانشــگاه واترلو، ۷ پله در رده بندی 
جهانی صعود کرد، اما جایگاه هفتم 
را در میان دانشگاهای کانادایی حفظ 
کرده است. رتبۀ مشــترک دانشگاه 
واترلو در رتبه بندی ســال 2۰2۱ در 
جهان، ۱66 اســت و از نظر شاخص 
شــهرت کارکنان در رتبۀ ۸5 جهان 

قرار گرفته است.
ایــن دانشــگاه که در ســال ۱۹56 
تأسیس شده است دارای سه پردیس 
اســت و عضو گروه تحقیقاتی معتبر 

U15 است.

رتبۀ 6: دانشگاه مک مستر

بعد از سقوط ۴ پله ای در رتبه بندی 
امسال، دانشگاه مک مستر در جهان 
جایــگاه ۱۴۴ را به خــود اختصاص 

داده اســت. از نظر شاخص دانشکدۀ 
بین الملیی دانشــگاه مک مســتر در 
جهان رتبــۀ ۸۳ را از آن خود کرده 
است. این دانشگاه در همیلتوِن انتاریو 
واقع شده است و بیشتر برای دانشکدۀ 
پزشکی معتبر آن شناخته شده است.

رتبۀ 5: دانشگاه آلبرتا
با ســقوط 6 پله ای، دانشــگاه آلبرتا 
امســال جایگاه ۱۱۹ در جهان را به 
خود اختصاص می دهد. دانشگاه آلبرتا 
۴۰ هزار دانشــجو و ۴ پردیس دارد. 
این دانشگاه بیشترین امتیاز خود را 
در شاخص دانشکدۀ بین المللی کسب 

می کند.

رتبۀ 4: دانشگاه مونترال

امســال دانشــگاه مونترال با پیشی 
گرفتن از دانشگاه آلبرتا مقام چهارم 
را در کانادا از این دانشــگاه ربود. این 
دانشــگاه دولتی تحقیقاتی فرانسوی 
زبــان در مونترال در ســال ۱۸۷۸ 
تأسیس شد و اکنون 6۷۳5۰ دانشجو 
دارد که ۱۰ هزار نفر از آنن دانشجوی 

بین المللی هستند.

رتبۀ 3: دانشگاه بریتیش کلمبیا

دانشگاه بریتیش کلمبیا امسال بعد 
از صعــود 6 رتبه ای، در میان ســه 
دانشــگاه برتر کانادا قرار گرفت و در 
جهان جایگاه ۴5 را بع دســت آورد. 
رتبۀ شهرت آکادمیک این دانشگاه در 

جهان 2۸ است.

رتبۀ 2: دانشگاه مک گیل

امسال دانشگاه مک گیل در مونترال 
میــان  در  را  خــود  دوم  جایــگاه 
دانشگاه های کانادایی حفظ کرد و در 
رده بندی جهانی چهار پله صعود کرد 
و به مقام ۳۱ جهانی رسید. دانشگاه 
مک گیل ۱2 برنــدۀ جایزۀ نوبل دارد 
و ۱۴5 عــدد از فارغ التحصیالن این 
دانشگاه جزو دانشمندان رودز هستند 
)Rhodes Scholars(. نخست وزیر 
جاستین ترودو یکی از فارغ التحصیالن 

این دانشگاه است.

رتبۀ 1: دانشگاه تورنتو

برترین دانشــگاه در کانــادا بار دیگر 
امسال برتری خود را حفظ کرد و به 
صورت مشترک در جهان در جایگاه 
25 قرار گرفت. این دانشــگاه در رده 
بنــدی جهانی ۴ پله صعود داشــته 
اســت و امتیازات باالیی را در بیشتر 
شاخص ها به دســت آورده است، به 
ویژه شــهرت آکادمیک که در جهان 

در رتبۀ ۱5 جای گرفته است.
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Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

آلک میناسیان گناهکار شناخته شد
پرژن میرور- آلک میناسیان، راننده 
اتومبیلی که در سال 2۰۱۸ در یکی 
از شلوغ ترین مناطق شهر تورنتو، به 
عمد وارد پیاده رو شد و باعث کشته 
شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۱6 تن 

شد، در دادگاه گناهکار شناخته شد.
از دستگیری  آلک میناســیان پس 
در حملــه روز 2۳ آوریــل 2۰۱۸ به 
برنامه ریزی قبلی و انجام عامدانه این 
حمله اعتراف کرده بود اما در دادگاه 
استدالل کرده بود به دلیل اینکه مبتال 
به اوتیسم است نباید به عنوان مجرم 

شناخته شود.
آلک میناســیان 2۸ ســاله ساکن 
ریچموندهیل در شمال شهر تورنتو 
نسبت به ۱۰ فقره اتهام به قتل درجه 
یــک و ۱6 فقره اتهــام اقدام به قتل 

اظهار بی گناهی کرده بود. 
قاضی آن مالوی که در حکم خود از 
نام بردن آلک میناســیان خودداری 
کــرده و از او با عنوان »جان دوو« نام 
برده که این نام فرضی معموالً زمانی 
به کار می رود که نمی خواهند به نام 
واقعی فردی اشاره کنند، گفته است 
که انگیزه او بــرای انجام این حمله 

انگشت نمایی بوده است.
قاضی آن مالوی در حکم خود که به 
صورت ویدیو کنفرانس قرائت شد و 
در شــبکه یوتیوب پخش می شــد 
اظهار داشــت: “ »جان دوو« درباره 
ارتکاب این جرایم در مدت زمان قابل 
مالحظــه ای  فکر کرده  و تصمیم به 

اجرای آنها گرفته است.“ 
نکته اصلی در محاکمه میناسیان که 
در نوامبر گذشته و بدون حضور هیئت 
منصفه برگزار شــد این بود که آیا او 
در زمان حمله توانایی آن را داشــته 

است که تصمیم عاقالنه ای اتخاذ کند 
یا خیر.

قاضــی مالوی گفته اســت که آلک 
میناسیان در زمان حمله قادر به اتخاذ 
تصمیــم عاقالنه و منطقی بوده  و به 
عمد انتخاب کرده است که دست به 

کشتار دسته جمعی بزند.
تعدادی از بازمانــدگان قربانیان این 
فاجعه از تصمیم قاضی دادگاه مبنی 
بر محکومیت آلک میناســیان اظهار 

رضایت کردند.
دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده 
استدالل کرده بود که آلک میناسیان 
یک قاتل گروهی است که می توانسته 
درست از نادرست را تشخیص دهد و 

در عین حال دارای اوتیسم است.
اما وکالی مدافع میناسیان استدالل 
می کردند کــه به دلیــل دارا بودن 
اوتیسم، میناسیان قادر به ایجاد حس 
همدلی نبوده و این عدم همدلی او را 

در انتخاب منطقی ناتوان کرد.
قاضی آن مالوی این استدالل وکیل 
مدافع میناسیان را رد کرد. در طول 
دادگاه میناسیان اظهار داشت که او 
برای چندین ســال فانتزی کشــتار 
دسته جمعی داشته و این امر از زمان 

دبیرستان که مورد قلدری و زورگویی 
توســط دیگران قرار می گرفته شروع 

شده بود.
آلک میناســیان بــه چنــد نفر از 
روانپزشکان گفته بود که قصد داشته 
در دبیرستان خود اقدام به تیراندازی 
کند اما نتوانســته بود اسلحه ای پیدا 

کند.
زمانی هم آلک میناسیان تحت تاثیر 
یک قاتل دسته جمعی در آمریکا قرار 
گرفته بود که از زنان متنفر بود. او به 
 incels“ یک گروه آنالین که خود را
“ )مردانی که به طور غیر ارادی مجرد 

هستند( می نامیدند پیوسته بود.
آلــک میناســیان ســاعاتی پس از 
دستگیری خود به یکی از کارآگاهان 
پلیس گفته بود که به دنبال مجازات 
جامعه است، زیرا باور او بر این است 
که او یک باکره تنها است و زنان با او 

رابطه جنسی نخواهند داشت.
بعدها او در ادامــه تحقیقات پلیس 
انگیزه های متفاوتی را برای اقدام خود 
بازگو کرد. او به کارآگاهان گفته بود 
که اشــتیاق فراوانی به کشتار دسته 
جمعی داشــته، تنها بــوده، نگران 
شکست در شغل آینده خود به عنوان 
توســعه دهنده نرم افزار بوده و باور 
دارد که هرگز با هیچ زنی در ارتباط 
نخواهد بود و از همه مهمتر اینکه در 
تالش برای انگشت نمایی بوده است.

قرار اســت جلســه بعــدی دادگاه 
میناسیان برای ادامه روند صدور حکم 

وی در تاریخ ۱۸ مارس برگزار شود.
قتل درجــه یک به صورت اتوماتیک 
مجــازات حبس به مدت 25 ســال 
بدون حق درخواســت بخشودگی  را 

در بر دارد.

درخواست حفظ برنامه اسپانسرشیپی 
دانشجویان پناهجو

هفته- به تعلیق درآمدن بخشی از برنامه اسپانسرشیپی جمعی در استان کبک 
که چندی پیش در پی مطرح شــدن ادعای تقلب در این برنامه اتفاق افتاد، 
ورود مهاجران و پناهجویانی را که آموزشــکده ها و دانشگاه های کبک در ماه 
اوت منتظرشــان بودند، مختل کرده است. محافل آموزشی دانشگاهی که از 
پیامدهای این تصمیم وزارت مهاجرت کبک به شدت متاثر و مایوس شده اند، 
با همراهی و حمایت چندین اتحادیه بخش آموزش به دولت فرانسوا لوگو وزیر 
اول استان فشار می آورند تا این برنامه مهاجرتی »منحصر به فرد در جهان« را 
که طی چهار دهه اخیر زمینه ساز ورود بیش از دو هزار دانشجوی خارجی به 

کانادا شده است، حفظ کند.
همزمان با این درخواست، مدیران موسسات و کالج ها که خود را برای استقبال 
از دانشجویان پناهجوی فرانسوی زبان از طریق برنامه اسپانسرشیپی دانشجویان 
پناهجو آماده می کنند، با ارســال نامه ای به وزیر مهاجرت از او خواستند این 
 EUMC »برنامه حمایتی را که مسئولیت آن با »خدمات دانشگاه جهانی کانادا

می باشد، حفظ کند.

تأخیر در سرشماری عمومی کشور
 به دلیل نگرانی های ناشی از کووید

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، اسناد جدید منتشرشده نشان می دهد که اداره 
آمار کانادا در نظر دارد که سرشــماری ســال جاری را تا سال 2۰22 به تاخیر 
بیندازد. دلیل این تصمیم نگرانی های مربوط به همه گیری کرونا عنوان شــده 
که می تواند کیفیت داده های مورداستفاده سیاست گذاران در سراسر کشور را 

کاهش دهد.
بر این اساس گفته می شود که برنامه سرشماری سال 2۰2۱ موجب می شود 
ده ها هزار کارمند و افراد اســتخدام موقت با یکدیگر و مردم در تعامل باشند و 
به دلیل خطر گسترش بیشتر این بیماری همه گیر، به احتمال قوی طرح فوق 
از عدم موفقیت برخوردار خواهد بود بنابراین اداره آمار سرانجام تصمیم گرفت 
با اســتفاده از طرح سرشماری آنالین که در آن فرم های سرشماری به صورت 

آنالین پر می شود، به سرشماری سال جاری بپردازد.
الزم به ذکر است که نتایج سرشماری می تواند به تغییر شکل انتخابات و تعیین 
بودجه فدرال برای اســتان ها برای مراقبت های بهداشتی و زیرساخت شهرها 
کمک کند. مقامات محلی از نتایج سرشــماری بــرای تصمیم گیری در مورد 
برنامه ریزی خدمات ترانزیتی جدید، جاده ها، مدارس و بیمارستان ها استفاده 

می کنند.

بانک مرکزی کانادا خواهان حباب در بازار مسکن است
ایرانیــان کانــادا- بانک های مرکزی 
اقتصاد هــا را با اعتبار هــا و وام های 
ارزان یاری می کننــد و تالش دارند 
تا از به وجود آمدن حباب جلوگیری 
کننــد. کانادا تصمیم گرفته اســت 
که تورم قیمت مسکن پیامدی غیر 
قابل کنترل ناشی از تأثیرات بیرونی 
باشد. در حقیقت، بانک مرکزی کانادا 
ضمن استقبال از افزایش سریع قیمت 

مسکن آن را »ضروری« خواند.
این امر عادی نیست. دیگر اقتصاد های 
توسعه یافته که با رشد سریع قیمت 
خانه مواجه هســتند، سعی در پایان 
دادن به افزایش قیمت مسکن، و حتی 
ترکاندن حباب های به وجود آمده در 

بازار مسکن هستند.

مشکل پایین بودن نرخ بهره

بیشتر کشورها در حال حاظر سیاست 
 accommodative( پولی  همسازی 
monetary policy( را اجرا می کنند. 
این زمانی است که بانک های مرکزی 
می خواهند ذخیــرۀ پولی را در زمان 
رکــود، بــرای به حرکــت درآوردن 
چرخ های اقتصادی افزایش دهند. آنها 
نرخ بهره را پایین می آورند و امیدوار 
می شــوند که تجارت ها و خانوارها از 
اعتبار ارزان اســتفاده کنند. کسب و 
کارها به صورت ایده آل، از ســرمایۀ 
ارزان برای توسعۀ عملیات های خود 
و خرید تجهیزات استفاده می کنند. 
خانوارها از اعتبار ارزان برای خرید و 
تأمین هزینۀ خرید های عمده مانند 
خانه استفاده می کنند. مصرف کاالها 
و خدمات است که چرخۀ اقتصاد را به 

حرکت در می آورد.
زمانی که اعتبار ارزان قیمت در اختیار 
همه گذاشته شود، مشکل بزرگی به 
وجود می آیــد. زمانی که افراد ندانند 
که با این پوول چه کاری انجام دهند 
شــروع به سرمایه گذاری در بورس و 
امالک می کنند و قیمت های باالتری 
را برای دارائی ها ارائه می دهند. حباب 
دات کام )dot-com bubble( و رکود 
مالی بزرگ )Great Recession( و 
اکنون پاندمی، از مثال های جدید آن 
به شمار می روند. اقتصاد ها اعتبار های 
مالــی ارزان قیمــت ارائه می کنند و 
تالش می کنند آن را ارزان تر کنند تا 
از بدتر شدن رکود جلوگیری کنند، اما 

اغلب به بحران می انجامد.
تمرکز ســرمایه گذاران در هر نوع از 
دارایی مشکل ســاز است، اما اگر یک 
ضرورت باشــید، می تواند سیستمی 
باشد. امالک مسکونی می تواند یکی 
از این اقالم ضروری باشــد. در حالی 
که بــاال رفتن قیمت امالک می تواند 
سود بزرگی را نسیب اقتصاد کند، باید 

تحت شرایط درستی باشد.
اگر افزایش قیمت امالک باعث رونق 
اقتصادی شــود، خبر خوبیست. اگر 
قیمت خانه ها در طــول بیکاری بی 
سابقه و رشــد پایین درآمد ناخالص 
داخلی به وجود بیاید، مشکل عمده ای  
وجود دارد. قیمت های سریعاً در حال 
افزایش، زمانی که فرصت های کمتری 
برای مردم وجود دارد، مشکل بزرگی 
است. همچنین وقتی افرادی که تحت 
تأثیر قرار نگرفته اند بیشتر درآمد خود 
را صرف خدمات بدهــی برای خانه 
می کنند، هم یک مشکل است. این 

امر مصرف را از اقتصاد حذف می کند 
و بازیابی اقتصادی را مشکل تر می کند 
و رشد را کاهش می دهد. دنبال کردن 
رشد کوتاه مدت از این طریق می تواند 
منجر به خطر بیشتر فروپاشی فاجعه 

بار شود.
ایــن یــک مشــکل ســخت برای 
کشورهایی اســت که سیاست کوتاه 
مدت را با رشد بلند مدت را متعادل 
کانادا  مانند  کشــورهایی  می سازند. 
ترجیــح داده اند که برای ســود های 
کوتاه مدت، ریســک های بلند مدتی 
را بپذیرند. کشــورهای دیگر عالقه 
چندانی به دیدن ایــن اتفاق ندارند. 
در عوض، آنها سیاســت های اضافی 
دیگری را اجــرا می کنند تا در کنار 
نرخ بهره پایین، اجرا شــوند. در زیر 
چند مــورد از کارهایی که آنها انجام 

می دهند آورده شده است:

بانک مرکزی فرانســه اهرم مالی را 
محدود نگه می دارد

کشــوری که در امر وضــع مالیات 
بر خانه های خالی پیشــرو است، به 
بانک ها تا تابستان فرصت داده است 
کــه اعتبار خــود را محــدود کنند. 
بانک فرانســه رهن ها را به 25 سال 
محــدود کرده اســت و معافیت ها را 
برای خدمات بدهی باالتر از نســبت 
۳5 درصد محدود کرده اســت. از وام 
دهندگان همچنین خواســته شده 
است که وام کلی را محدود کنند که 
در بیشتر موارد شامل ۳۳ درصد بیمه 
می شــود. بانک ها این درخواست را 
پذیرفته اند، اما تا تابستان به یک الزام 

بدل می شود.
دولت کرۀ جنوبی ســرمایه گذاران 
در امــالک را در یک گروه بانک کره 
قرار می دهد. این کشــور یک حملۀ 
دوجبهــه ای را آغاز کرده اســت، از 
یک طــرف وام ها را محدود می کند 
و از طــرف دیگــر کاری می کند که 
ســرمایه گذاری در امالک سودی در 
پی نداشته باشد. یکی از سیاست های 
مشخص شامل محدودکردن رهن ها، 
مالیات بر سرمایه گذاری در امالک، 
و افزایــش مالیات بر خانه ها و امالک 

می شود.
مالکانی کــه چند خانــه دارند نیز، 
مشــمول مالیات اضافی سنگین بر 
امالک خواهند شــد. امــالک ثانویه 
باید 6 درصد از ارزش ارزیابی شــده 
مالیــات اضافی بر امــالک بپردازند. 
مناطقی که مالیــات باالتری دارند، 
مقرون به صرفه تر هســتند، چرا که 
این امر پیوندمکرری را به درآمد برقرار 
می سازد. ایده ایجاد اثری مشابه است 
که فقط به افرادی که خانه دوم دارند 

محدود شود.

بانک ذخیــرۀ نیوزیلند، توان مالی 
مالحظات  به  را  مسکن  خرید  برای 

سیاست گذاری افزوده است

دولت نیوزیلند بازار مسکن »مؤثر« را 
در اولویت قرار داده است. دولت گفته 
اســت این اولویت در سال آینده هم 
ادامه خواهد یافت و رمز اصلی ایجاد 
اقتصادی پایدار و فراگیر اســت. آنها 
اولیــن قدم را با درخواســت از بانک 
رزرو نیوزلند )RBNZ( برای در نظر 
گرفتن قیمت مسکن هنگام تنظیم 

سیاست، برداشتند.
دولت قرار است جزئیات کامل در این 
مورد را بعداً در همین سال ارائه دهد، 
بانک رزرو نیوزیلند درخواســت  اما 
ابزارهای بیشــتری را کرده اســت. 
یکی از جالب ترین ابزاار ها اســتفاده 
از نســبت های »وام به درآمد« است، 
که از آن برای محدود ســاختن اهرم 
مالی استفاده می کند. معاون نخست 
وزیر نیوزیلند گفته است که »قوانین 
جدید« تنها در مورد سرمایه گذاران 

امالک اجرا خواهد.

بانِک کانــادا گمان می کند، افزایش 
قیمت امالک »نیاز« است

 )BoC( زمانی که از رئیس بانِک کانادا
در مورد کنترل افزایش فیمت خانه 
سوال شد، گفت: »ما به افزایش نیاز 
داریم.« دولت کانــادا از آغاز پاندمی 
هنوز قیمت های امالک را اعالم نکرده 

است. این پاسخ او بود. همین.
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

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

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

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

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

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

به باور اقتصاددانان، 
»سفته بازی« بازار مسکن کانادا را کامال به هم ریخته است

ایرونیــا- اقتصاددان های بزرگ ترین 
بانک های کانادا هشدار داده اند  بازار 
مسکن کشــور در حال وارد شدن به 
یک فاز ســفته بازی جدید است که 
شــکل گیری تدابیر جدید از ســوی 

قانون گذاران را  طلب خواهد کرد.
ماه هاســت کــه نرخ بهــره ای که از 
نظــر تاریخــی در پایین ترین حدود 
خود قــرار دارد با افزایش تقاضا برای 
فضاهای زندگــی بزرگ تر و کمبود 
عرضه ترکیب شده تا قیمت  مسکن 

به اوج های جدیدی برسد.
اخیــرا نشــانه هایی دیده شــده که 
سفته بازاران مســئول بخشی از آن 
تقاضا هستند و  بقیه خریداران حاال 
نگران شده اند که نکند رونق مسکن 
ادامه داشــته باشــد و آنهــا از بازار 
جا بمانند. این مســئله باعث شــده 
نگرانی هایی هم ایجاد شود که شاید 
قیمت ها به همین ترتیب باال بروند و 

این اتفاق با سرعت بیفتد.
بنجامین تل معاون اقتصادی ارشــد 
بانک ســی آی بی سی در این زمینه 
گفت: »با توجه به افزایش اخیر قیمت 
ممکن اســت برخی بــرای افزایش 
بیشتر قیمت ســفته بازی  کنند. این 
مسئله در چند ســال اخیر  در بازار 

دیده نمی شد«.
در تورنتو، قیمت متوســط یک خانه 
در فوریه برای نخستین بار از مرز یک 
میلیــون دالر عبور کرد که به معنی 
افزایش ۱5 درصدی در یک سال اخیر 

است. 
این افزایش قیمت گســترده بوده و 
بیشــتر شــهرهای بزرگ و کوچک 
از جملــه مونتــرال و اتــاوا خبر از 
افزایش هــای دو رقمــی داده اند. در 
لیســتینگ های جدید  بــا  ترکیب 
ضعیــف، افزایش تقاضا باعث شــده 
کانادا فقط ۱.۹ ماه ذخیره مســکن 

موجود در دســترس داشته باشد که 
پایین ترین میزان ثبت شده تا به حال 

است.
رابرت هگ اقتصــاددان رویال بانک 
کانادا  در گزارشی برای سرمایه گذاران 
گفت افزایش قیمت »اغلب باعث شده 
فعالیت سفته بازی هم اوج بگیرد که 
سوخت بیشتری به بازاری که از قبل 

داغ بود، اضافه می کند«.
از مقرون بــه صرفگی برای جوانان و 
خانواده های فقیر گرفتــه تا نگرانی 
بــرای تصحیح احتمالی بــازار، برای 
سیاست گذاران نیز این افزایش قیمت 
مجموعــه ای از نگرانی هــا را ایجاد 

می کند.
در عیــن حال، مســئوالن عالقه ای 
ندارنــد در زمانی کــه اقتصاد هنوز 
ســعی دارد به آرامی از اثرات پاندمی 
کوویــد-۱۹ رها شــود، یک بخش 

حیاتی را عقب نگه دارند.
تیم مکلم رییس بانک مرکزی کانادا 
در کنفرانس خبــری خود در هفته 

گذشــته گفت فکــر نمی کند زمان 
مناسبی برای سفت و سخت تر کردن 
قوانین باشــد. وی حتی به این نکته 
اشــاره کرد که افزایش های مشاهده 
شده زودتر از حد انتظار بانک رخ داده 

است.
او گفت: »اقتصاد ضعیف اســت، ما 
تازه داریم از موج دوم بیرون می آییم، 
نیازمند دریافت رشــدی هســتیم 
که باید داشــته باشیم. به نظرم باید 
خیلی نزدیک مراقبت اوضاع باشــیم 
اما من در حال حاضر تدابیر جدیدی 

پیشنهاد نمی کنم«.
دولت نخست وزیر جاستین ترودو سه 
ماه پیش گفت می خواهد امسال ایده 
مالیات خریــداران خارجی را اجرایی 
کند، امــا همچنین از ســوی دیگر 
از طریق تدابیــری از جمله حمایت 
از خانه اولی ها باعــث افزایش تقاضا 
شده اســت. آخرین باری که قوانین 
سفت و سخت تر شدند به سال 2۰۱۸ 
بازمی گشت و ممکن است فشار روی 

ترودو بیشتر شود که یک بار دیگر در 
بودجه بهاری کاری جدید انجام دهد.

درک هولت اقتصاددان اسکوشیا بانک 
در گزارشــی به سرمایه گذاران گفت: 
»حواس تان به تدابیــر قانون گذاری 

احتیاطی عمده باشد«.
احتمال هایی کــه دولت پیش روی 
خود می بیند می تواند شامل مالیات 
برای افرادی که خانه ها را به سرعت 
بعد از خرید می فروشند و همچنین 
تغییر در قوانین صالحیت وام مسکن 
باشــد. یا اینکه با باالتر رفتن بیشتر 
قیمت هــا و افزایش دوبــاره نرخ وام 
مســکن، ممکن اســت بازار به طور 

طبیعی کندتر شود.
ریشی ســوندی اقتصاددان بانک تی 
دی  در گزارشی نوشــت: »هنوز به 
نظر می رسد که اواخر امسال تعدیل 

در برنامه باشد«.
یک کارگزار گفت حتی مصاحبه هایی 
که  قانون گذاران می کنند هم ممکن 
است بر شــرایط فعلی بازار  اثرگذار 

باشد.
جــان پاســالیس رییس شــرکت 
 Realosophy Realty تورنتویــی 
گفت: »اولین و اثرگذارترین  اقدامی 
که سیاســت گذاران می توانند انجام 
دهند این اســت  دیگر به کانادایی ها 
نگویند جایی بــرای نگرانی در مورد 

بازار مسکن وجود ندارد.
اگر اتاوا نگران افزایش سریع قیمت ها 
اســت و بازار به طور طبیعی کندتر 
نشود، آن ها باید سیاست هایی را اجرا 

 کنند که بازار آرام تر شود. 
جســیکا اریتو ســخنگوی کریستیا 
فریلند وزیر دارایی گفت دولت ترودو 
از نزدیک سالمت و ثبات بازار مسکن 
را زیر نظر دارد. او نظری درباره تدابیر 

احتمالی در بودجه بهار نداد.
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بدهی استان آلبرتا 
از مرز 100 میلیارد دالر گذشت

ارونیا- بدهــی آلبرتــا  از مرز ۱۰۰ 
میلیــارد دالر عبور کرده و در همین 
حال آشــکارا اعتراف شده برنامه ای 

برای بازگشت به تعادل وجود ندارد.
مهمتر اینکه بدهی اســتان می تواند 
ظرف چند سال آینده از ۱۳۰ میلیارد 

دالر هم فراتر برود. 
بخشــی از این بدهی سرســام آور و 
کسری های فزاینده  ناشی از مواردی 
بهداشــت  هزینه های  افزایش  چون 
و کند شــدن چرخ اقتصاد به دلیل 
پاندمی بوده ؛ امــا منتقدان در عین 
حال نمی توانند گام های نادرستی که 
توسط دولت فعلی و قبلی در ارتباط 
با نفت برداشته شد را نادیده بگیرند. 

با ورود به سال 2۰2۱ ، بدهی دولت 
استانی ۹۸ میلیارد دالر بود. با توجه 
به این کــه انتظار می رود کســری 
بودجه امسال بیش از ۱۸.2 میلیارد 
دالر باشــد، این بدهی به میزان قابل 
توجهــی افزایش می یابد. در این رقم 
ضرر بالقوه بیش از یک میلیارد دالری 
که در نتیجه سهام مالکیت دولت در 
 Keystone خط لوله شکست خورده
XL حاصل شده، در نظر گرفته نشده 

است. 
وضعیت آن قدر بد شده که حتی در 
حزب محافظــه کار متحد حاکم در 
مورد امور مالی دولت نگرانی به وجود 

آمده است. 
Cypress- نماینــده  بارنــز  درو 

Medicine Hat  هزینه ساالنه بدهی 
را حدود 2.۳ میلیارد دالر برای سال 
جاری و احتماال رقمی بیشــتر برای 
سال های آینده خواند.  وی گفت: »در 
نهایت بازپرداخت بدهی و سود آن نه 
تنها باعث ترس و وحشــت تجارت و 
ســرمایه گذاری می شــود ، بلکه بر 
خانواده های آلبرتا هم اثر می گذارد و 
همه اولویت های مهم آنها را از بین می 
برد. این ها موجب نگرانی های بزرگی 

می شود«.

به عنوان مثــال، هزینه های خدمات 
بدهی که آلبرتا در ســال مالی 22-
22۰۱ پرداخت خواهد کرد ، از نظر 
مقامات دولتی باالترین هزینه در طول 

تاریخ این استان است.
تراویس تووز وزیر دارایی آلبرتا گفت 
امیــدی برای این که بتــوان بودجه 
متعادلــی ارایــه کرد نــدارد. وی به 
خبرنگاران گفت: »به عبارت ســاده 
، به ویــژه با کاهش شــدید درآمد 
دولت آلبرتا به دلیل پاندمی و سقوط 
اقتصادی ، ما به ســادگی نمی توانیم 

این کار را انجام دهیم«.
دولت اســتان نیز قصــد دارد برای 
سیســتم  از  حمایــت  ضــرورت 
مراقبت های بهداشتی و افزایش رشد 
اقتصادی، هزینه هــای خود را کمی 

افزایش دهد.
 West Texas بودجه بر اساس قیمت
Intermediate (WTI( برابر ۴6 دالر 
آمریکا در هر بشکه بسته شده است. 
در حالی که WTI  پنجشنبه با بیش 

از 6۳ دالر بسته شد.
به ازای هر یک دالر اختالف در قیمت 
هر بشکه WTI ، درآمد استان حدود 
2۳۰ میلیون دالر نوسان می کند. اگر 
نفت در پایان ســال   به قیمت امروز 
نزدیک شود، میانگین اختالف حدود 

۴ میلیارد دالر خواهد بود. 
این تغییر درآمدهای نفتی استان را 
باال می برد، اما تنها کســری بودجه 

iroonia.ca .ایجاد می کند
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تداوم سیاست خارجی سپاه محور و 
تبعیت بیشتر وزارت خارجه از سپاه

دلیل ســوم برای نظامی تر شــدن و 
موجود  ساختارهای  شدن  امنیتی تر 
در راس حاکمیت جمهوری اسالمی، 
ایجاد حداکثر هماهنگی و قراردادن 
امکانات اجرایی و پشــتیبانی بیشتر 
در خدمت سیاســت خارجی ســپاه 
محور است. نگاهی به حوزه های اصلی 
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی 
مانند سیاست خاورمیانه ای، سیاست 
ایران در خلیج فــارس، چالش های  
جمهوری اسالمی با آمریکا، اسرائیل 
و عربستان نشان می دهد که بازیگر 
اصلی این حوزه ها ســپاه پاسداران و 
به طور مشــخص نیروی قدس است 
و نه وزارت خارجــه و دولت و حتی 

شخص رئیس جمهوری.
سپاه پاسداران و نیروی قدس  در عمل 
وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی و 
شــخص وزیر خارجه  را در خیلی از 
این حوزه ها منــزوی کرده اند. وزارت 
خارجه دست کم در یک دهه اخیر به 
یک نهاد پشتیبانی کننده و در خدمت 
ســپاه  تبدیل شده است و محوریت 
اجرایی سیاســت خارجی جمهوری 
اسالمی به جای اینکه با وزارت خارجه 

باشد ِدر اختیار سپاه است.
شــخص علی خامنه ای هم مشــوق 
کاهــش اختیــارات وزارت خارجه و 
افزایش نقش ســپاه پاســداران در 
سیاست خارجی است. همان طور که 
او مشوق افزایش نقش سپاه در خیلی 

از حوزه های دیگراز جمله در سیاست 
داخلی، اقتصاد و فرهنگ است .

با وجود این، هنوز هم در برخی موارد، 
وزارت خارجــه، وزیر خارجه و دولت 
در برابر ســپاه مقاومــت  محدودی 
می کنند. برآمدن یک رئیس جمهوری 
احتمالی از درون ســپاه پاسداران به 
اندک مقاومت هــای وزارت خارجه و 
دولت در برابر سپاه پایان خواهد داد 
و کل سیاست خارجی اعم از نهادها، 
بودجه، امکانات و تجهیزات آن را در 

اختیار سپاه قرار خواهد داد.

ســپاه به عنوان تکیه گاه حکومت 
در بحران جانشینی و قیام احتمالی 

مردم 

 ســومین و مهم ترین دلیل رویکرد 
خامنه ای  به نظامی تــر و امنیتی تر 
باالدســتی  ســاختارهای  کــردن 
جمهوری اسالمی ، خطراتی است که 
بقای نظام را در هنــگام مرگ علی 
خامنه ای و تعیین جانشین او تهدید 

می کند.
علی خامنه ای ۸2 ساله است و بحث 
جانشینی او در جمهوری اسالمی به 
مسئله و نگرانی روز تبدیل شده است. 
نگرانی عمده حکومت این اســت که 
مرگ خامنــه ای باعث ایجاد فرصتی 
برای قیــام و اعتراضات ضد حکومتی 
جدیــد شــود و مانــدگاری و بقای 
جمهوری اسالمی با یک تهدید جدی 

روبه رو شود.
راهکار جمهوری اسالمی برای مقابله 

با مجموعه تهدیداتی که می توان از آن 
به عنوان »بحران جانشینی« نام برد ، 
تکیه بیش از پیش از به سرنیزه سپاه 

پاسداران است.
اسالمی  حاکمان جمهوری  برداشت 
این است که احتمال قیام مردم بعد 
از مرگ خامنه ای جدی است و از آنجا 
که حکومت بعد از مرگ رهبر در یکی 
از ضعیف ترین شرایط خود قرار خواهد 
گرفت، این فقط سپاه پاسداران است 
که می تواند حکومت را حفظ کند و 
تکیه گاه حکومت برای ســرکوب هر 

قیامی باشد .
مجمــوع این تحلیل ها باعث شــده 
که شخص علی خامنه ای و مجموع 
حاکمیت به این نتیجه برســند که 
اوضاع حکومــت در عرصه داخلی و 
بین المللی در شرایط مناسبی نیست، 
اوضاع نابسامان اقتصادی و گسترش 
فقر و گرانی و کاهش شــدید درآمد 
بخش های وسیعی از مردم، احتمال 
تکرار اعتراضات بزرگ مردمی و ضد 
حکومتی را بیشتر کرده و جمهوری 
اسالمی اگر می خواهد بماند، راهی جز 
تکیه کردن بیشتر به سپاه و نهادهای 

امنیتی ندارد.
بنابر این، انتظار می رود راس حاکمیت 
جمهوری اســالمی کــه تاکنون هم 
امنیتی ، اطالعاتی و نظامی بوده، در 
ســال های پیش رو بیش از گذشــته 
اطالعاتی ، نظامی و امنیتی شــود و 
یکی از مصادیق آن می تواند برآمدن 
یک رئیس جمهوری احتمالی از درون 
سپاه پاســداران و در عمل تشکیل 

»دولت سپاه« باشد.
مراد ویسی )ایندیپندنت فارسی(

ادامه از صفحه 2دولت سپاه محور  بعد از...

به بهانه تحریم دو بازجو از سوی دولِت آمریکا

آن سوی چشم بند

بازجوهای وزارت اطالعات و اطالعات 
شــخصیت های  ایــران  در  ســپاه 
اسرارآمیزی هستند، یا دست کم سعی 
می کنند چنین تصوری از خود ارائه 
دهند. از آنجایی که در اکثر زندان های 
ایران زندانیان سیاســی و عقیدتی، 
برخالف قانون، با چشــم بند و رو به 
دیوار بازجویی می شوند، بازجو اغلب 
برای زندانی چیزی بیش از یک صدا، 
و در نهایت پاهایی که از زیر چشم بند 
دیــده  می شــود، نیســت. تنها عده 
معدودی از بازجوها، به دالیل نامعلوم 
ایــن »پروتکل امنیتی« غیرقانونی را 
نادیده می گیرند و طی بازجویی و یا 
حتی بیرون از زندان صورت خود را به 
زندانی نشان می د هند. نام  هایشان اما 
همواره همان نام های مستعار »سید«، 
»حیدر«، »رئوف« و »ستار«… باقی 

می ماند.
چنــدی پیــش چهــره دو بازجوی 
سپاه پاســداران توســط تعدادی از 
زندانیان شناســایی شد؛ بازجوهایی 
که گفته می شود در اعتراف گیری از 
دستگیرشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ 
نقش داشــته اند. حاال وزارت خارجه 
آمریکا، روز سه شــنبه ۱۹اســفند از 

تحریم این دو بازجوی سپاه پاسداران 
به اتهام »نقض حقوق بشــر« علیه 
زندانیان سیاسی خبر داده و نام این 
افراد علی همتیان و مسعود صفدری 

اعالم شده است.
بر اســاس اطالعیــه وزارت خارجه 
آمریکا، این افراد در شکنجه، تحقیر 
و ضرب وشــتم فعــاالن سیاســی و 
معترضانی کــه در جریان اعتراضات 
دو سال گذشــته در ایران بازداشت 
شده بودند، نقش داشــته اند. وزارت 
خارجه آمریکا می گوید این کشــور 
از همه ابزارهــا برای اعمال هزینه بر 
کسانی که مسئول نقض حقوق بشر 
در ایران هستند، استفاده خواهد کرد. 
در این اطالعیه با اعالم حمایت آمریکا 
از مردم ایران، از جمهوری اســالمی 
خواســته شــده که با مردم ایران با 

احترام و کرامت رفتار کند.
این نخستین تحریم دولت جو بایدن، 
رئیــس جمهور جدیــد آمریکا علیه 
ایران است. ۳ سال پس از آنکه دولت 
ترامپ از شورای حقوق بشر سازمان 
ملل خارج شد، دولت جو بایدن قصد 
دارد بار دیگر به این شــورا بازگردد. 
عالوه بر این بایدن چند روز پیش بن 

سلمان، ولیعهد سعودی را هم عامل 
صدور فرمان قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار عربســتانی معرفی کرد، 
اقدامی که خشــم مقامات سعودی 
را برانگیخت. به نظر می رســد دولت 
بایدن به نسبت دونالد ترامپ برخورد 
جدی تری با موضوع حقوق بشر دارد.

سخنرانی  نخست  صف  در  بازجوها 
خامنه ای

آذرماه امســال چند نفــر از فعاالن 
سیاســی و مدنی عکس دو بازجو را 
که در صفحات اینترنتی منتشر شده 
بود، شناسایی کردند؛ بازجوهایی که 
هر دو در صف نخست سخنرانی های 
رهبر جمهوری اسالمی نشسته بودند 
و به همین دلیل تصویر واضحی از آنها 
وجود داشت. از این رو به نظر می رسد 
بازجوهــا از امتیازات ویــژه در بیت 

آیت اهلل خامنه ای برخوردارند.
مهدیه گلرو، از فعالین مدنی و مدافع 
حقوق زنان، با دیدن تصویری از دیدار 
»جمعی از دانشجویان و دانش آموزان« 

با رهبر جمهوری اســالمی بازجوی 
خود را در میان آن ها شناسایی کرده 
بود. او در توئیتر عکس بازجوی مذکور 
را با نام مستعار »رئوف« منتشر کرد. 
پــس از آن بود که خبرگزاری هرانا و 
برخی از زندانیان سیاسی سابق اسم 
واقعــی این فــرد را »علی همتیان« 
عنوان کردند و نوشتند که او بازجوی 

قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران است.
هرانــا، ارگان خبری مجموعه فعاالن 
حقوق بشر در ایران در گزارش خود 
در این باره نوشــت: هــر چند گمان 
مــی رود محل کار اصلــی این بازجو 
در بنــد 2 الف زندان اوین باشــد اما 
تعدادی از فعاالن سیاســی-مدنی یا 
خانواده های زندانیــان او را در محل 
های دیگری مانند دفاتر وابســته به 
سپاه پاسداران در سطح شهر تهران 
مالقات کرده و بازجویی شده اند. هرانا 
نوشت که با تعداد زیادی از زندانیان 
سیاسی ســابق جهت تایید هویت و 
نقش این عامل امنیتی گفتگو کرده 
اســت، از جمله افرادی که »رئوف« 
در بازجویی از آنها نقش داشته است 
می توان به آرش صادقی، گلرخ ایرایی، 
مهدیه گلرو، آتنا دائمی و بسیاری از 
فعاالن مدنی، سیاسی و دانشجویی که 
به دالیل امنیتی امکان ذکر نام آنان 

نیست اشاره کرد.
به گــزارش هرانا به نقــل از یکی از 
زندانیان سیاســی ســابق در ایران  
رئوف رفتار خشونت آمیزی با زندانیان 
داشــته است، او می گوید: »رئوف در 
دوره بازجویی ام چنان سیلی هایی به 
من می زد که دو بار بعد از برگشــتن 
به ســلول دچار خونریزی در ناحیه 
بینی شدم. او با ته کفشش ضربه ای 
به بدنم زد که باعث ترک برداشــتن 
یکی از استخوان هایم شد. رئوف یک 
کمربند چرمی داشت که همیشه با 
آن کمربند شروع به زدن من می کرد. 
بی دلیل و همچون دیوانه ها گاه تا ده 
دقیقه به ایــن کارش ادامه می داد و 
بعد شروع به زدن می کرد و به من و 

خانواده ام فحش های رکیک می داد.«
پــس از افشــای نام علــی همتیان 
»رئوف«، عکس دیگری از یک بازجوی 
سپاه منتشر شد که این عکس نیز از 
نشست »مدیران و محققان سازمان 
اســناد انقالب اســالمی« بــا رهبر 
جمهوری اسالمی گرفته شده بود. این 
بار نیز بازجویی که نام مستعار »ستار« 
داشت در صف اول نشسته بود. پس 
از فراخــوان هرانا، تعــداد دیگری از 
قربانیان این بازجو گفتند که نام واقعی 

او »مسعود صفدری« است.
هرانــا در مــورد این بازجو نوشــته 
است: »تنی از شاهدان که همگی از 
اعتراضات سراسری  بازداشت شدگان 
آبــان ماه ۹۸ تهران بودند شــهادت 
دادند که پس از بازداشت در خیابان 
به محل هایی منتقل شدند که این فرد 

ضمن ضرب و شتم از آنان بازجویی 
کرده اســت. این فرد کــه در میان 
همکاران خود ســتار خطاب می شد 
عالوه بر محل های نامعلوم بازجویی، 
در پایگاه مقاومت بسیج »یاد یاران« 
واقع در خیابــان آرژانتین تهران نیز 

رویت شده است.
در رابطه با کم و کیف رابطه بازجوها 
با زندانیان سیاســی یکی از زندانیان 
سیاسی سابق که نامش نزد »زیتون« 
محفوظ اســت، می گویــد: »روال به 
این شکل اســت که برای هر دسته 
از زندانیان یک گــروه بازجوی مجزا 
تعریف می شــود. به ایــن معنی که 
مثال یک »تیم دانشجویی« دارند، یا 
یک تیم به گفته خودشــان »نفاق« 
معموال به این شــکل است که بازجو 
در یــک مدل پرونده تجربه کســب 
می کند و احتماال در همان سلســله 
مراتبی کــه میان خودشــان وجود 
دارد ارتقــا می گیــرد و مثال تبدیل 
به سر-بازجو می شــود. جالب اینجا 
بود که کســانی که به نظر می رسید 
ســمت های باالتری دارنــد راحت تر 
خودشان را نشــان می دادند و کمتر 
در مورد چشم بند حساسیت به خرج 

می دادند«.
این زندانی سیاســی سابق می افزاید: 
»در تماس های خارج از زندان بازجو 
با زندانی و تهدید و تطمیع های بعدی 
و احضارهای موقت به مراکز پیگیری 
هم باز این ســر-بازجوها هستند که 

خودشان را نشان می دهند.«
پیــش از این هم در ســال ۹۴ رادیو 
زمانه در گزارشــی از هویت بازجوی 
دیگری پرده برداشــت. بــه گزارش 
این ســایت در اسفند سال ۸۸، یکی 
از زندانیان سیاســی کــه در زندان 
مورد آزار و اذیت قــرار گرفته  و بعد 
به قید وثیقه آزاد شــده بود، هویت و 
چهره بازجوی معروف اصفهانی اوین 
با نام مستعار »مهدوی« و نام واقعی 
»امیرحسین – حمیدرضا عسگری« را 
افشا کرد. دو روز بعد از این افشاگری 
این زندانی سیاسی مجددا بازداشت 
شد. بنابراین گزارش، همین بازجو بود 
که پیش تر هاشمی رفسنجانی نیز از 
او با عنوان »بازجوی ناخوب« یاد کرده 
بود و او همان کسی است که »مهدی 
هاشمی« فرزند وی را در زندان مورد 

بازجویی قرار داده بود.

خبرنگاران صدا و سیما بازجوـ 

بازجویی اما باالخص در سالیان اخیر 
از حوزه تخصص کارمنــدان وزارت 
اطالعات و اطالعات سپاه خارج شده 

و به سایر نهادها هم بسط پیدا کرد.
توئیت سپیده قلیان در دی ماه ۱۳۹۸ 
در مورد نقش آمنه ســادات ذبیح پور، 
که ظاهرا گزارشگر صداوسیما است 
اما به گفتــه قلیان در تهیه اعترافات 

اگر قصد استفاده از هویت جعلی و نام مستعار توسط بازجوها در نظام 
جمهوری اسالمی ناشناخته ماندن باشد به نظر می رسد این روش دیگر 
در عصر رسانه و  با گسترش شبکه های مجازی چندان کار نمی کند. 
برای بازجویانی که تالش می کنند شخصیتی مرموز از خود به نمایش 
بگذارند، حضور در عکس سخنرانی یکی از مقامات جمهوری اسالمی 
می تواند عامل برافتادن پرده ها و آشکار شدن هویت شان باشد. عالوه بر 
آن در این میان به نظر می رسد با توجه به پروتکل هایی که برای شرکت 
در سخنرانی های رهبر جمهوری اسالمی رعایت می شود، حضور این 
افراد در صف اول این سخنرانی ها حکایت از رابطه نزدیک این عوامل 
اطالعاتی اگر نگوییم با خود رهبر جمهوری اسالمی با معتمدین بیت 

وی دارد.

اجبــاری از او نقش داشــته موضوع 
بازجــوـ  خبرنگارانی کــه در رادیو و 
تلویزیون حکومتی ایران کار می کنند 
و در گرفتــن اعترافــات اجباری از 
زندانیان سیاسی مشارکت می کنند را 

برجسته کرد.
سپیده قلیان، روز 2۰ بهمن در صفحه 
توئیتر خود نوشــت به دلیل انتشار 
اخبار زندانیان عرب به »تبلیغ علیه 
نظام« و به دلیل افشای نقش بازجو 
ـ خبرنگاری آمنه سادات ذبیح پور به 

»نشر اکاذیب« شده است.
پیش از ذبیح پور نیــز یک خبرنگار 
دیگــر صداوســیما به همــکاری با 
نهادهای امنیتی برای گرفتن اعترافات 
اجبــاری از زندانیان سیاســی متهم 
شده  بود. علی رضوانی، یکی دیگر از  
این خبرنگاران صدا و سیما بود.او به 
همکاری با ماموران سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران برای گرفتن اعترافات 
اجباری از همسر کاووس سیدامامی 

متهم شد.
پسر کاووس سیدامامی گفته بود که 
علی رضوانی در شب ساخت مستند 
»مظنونین همیشگی« به خانه آنان 
رفته سوال هایی را از مادرش پرسیده 
تا آنجا کــه بر اثر این فشــارها کار 

مادرش به بیمارستان کشیده است.

از بازجویی تا وزارت

انتخاب آذری جهرمی به عنوان وزیر 
ارتباطــات دولت حســن روحانی از 
همــان ابتدا حاشــیه های زیادی در 
فضای مجازی داشــت. بســیاری از 
فعاالن سیاســی و مدنی این موضوع 
را مطــرح کردند کــه او پیش از این 
بازجو بوده اســت. اما پاسخی به این 
ادعاها داده نشــد. تا آنکــه نزار زکا،  
کارشناس فناوری اطالعات و مدافع 
آزادی اینترنت اهــل لبنان، که بعد 
از شــرکت در کنفرانســی در ایران 
بازداشــت و به مدت ۴ سال زندانی 
شــد، در گفت وگویی اعالم کرد در 
دوران حبس اش، محمد جواد آذری 
جهرمی،  وزیر ارتباطات ایران به عنوان 

بازجو فعالیت داشته است.
آذری جهرمی، در آذر ماه ۱۳۹۸ در 
حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه 
با مصاحبه نزار زکا علیه وی مبنی بر 
اینکه بازجو بوده است، ضمن تاکید 
بــر اینکه قبل از ســال ۸۸  بوده، در 
مورد ادعــای نزار زکا گفت که : »آن 
ســالی که وی به ایران آمده من در 
وزارت ارتباطات بــودم. ضمن اینکه 
وی بازداشــت ســپاه بوده نه وزارت 
اطالعــات«. او همچنین در واکنش 
به کســانی که ادعا کرده اند او بازجو 
بوده، گفت: اتهام زنندگان جنس خوب 

می زنند!
اگر قصد اســتفاده از هویت جعلی و 
نام مستعار توســط بازجوها در نظام 
جمهوری اســالمی ناشناخته ماندن 
باشــد به نظر می رســد ایــن روش 
دیگر در عصر رســانه و  با گسترش 
شــبکه های مجــازی چنــدان کار 
نمی کند. بــرای بازجویانی که تالش 
می کنند شــخصیتی مرموز از خود 
به نمایش بگذارند، حضور در عکس 
ســخنرانی یکی از مقامات جمهوری 
اسالمی می تواند عامل برافتادن پرده ها 
و آشکار شدن هویت شان باشد. عالوه 
بر آن در این میان به نظر می رسد با 
توجه به پروتکل هایی که برای شرکت 
در ســخنرانی های رهبــر جمهوری 
اســالمی رعایت می شود، حضور این 
افراد در صف اول این ســخنرانی ها 
حکایت از رابطــه نزدیک این عوامل 
اطالعاتی اگر نگوییــم با خود رهبر 
با معتمدین بیت  جمهوری اسالمی 

وی دارد.
یلدا امیری )زیتون(
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حمید زرگرزاده

نوروزتان  پیروز 

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد                                                         
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

نوروز در راه اســت: نوروز روز نو  آغاز سالی تازه  آغاز بهار: 
شکوفائی  شــادابی و سرسبزی طبیعت است. نوروز آیین 
دیرپای ایرانی اســت که در گذار هزاره ها از مرزهای ایران 
فراتر رفته و در سراسر جهان آباد پیرامونی گسترش یافته 
و گرامی داشته شده اســت. ما ایرانیان در کانادا با جامعه 
چند فرهنگی زندگی می کنیم که باور بر این اســت که 
همراهی اقوام و گروههای این جامعه با یکدیگر در آیین ها 
و جشنهایشان، پر استواری و ماندگاری این کشور پهناور 
نقشی مثبت دارا می باشــد. هم جوشی و همراهی مردم 
کانادا، یک پل ارتباطی میان دهها میلیون تن اســت که 
این جامعه از آن تشکیل می شود.برگزاری شکوهمند آیین 
نوروز، برآمده از نیا خاک ایرانی ســهمی فراوان در شــن  
سیســیدن  فرهنگ هزاران ساله و پیوند یافتن ما با همه 
مردم کانادا دارد... چنین بوده و هست که سرانجام در سال  
میالدی 2۰۰۰ با تالش ما هم میهنان نورت شور این مهم 
در دولت بی ســی و نیز چند ســال پیش در دولت فدرال 

کانادا به رسمیت شناخته شد.
بــا بهترین آرزوها برای ایران و جهانــی که در آن زندگی 

می کنیم نگاهی گذرا به پیشینه نوروز می افکنیم:         
اولین روز بهار در فرهنگ ایران باســتان نوروز نامیده شده 
اســت. تاریخ نشان گر آنســت که نوروز جشنی است که 
قدمت آن به چندین هزار ســال می رســد. اما این جشن 
باســتانی هر ســال جوان تر و جوانتر می شود. پیدایش 
نوروز بنا به گفتمان مورخین به زمان پادشاهی امپراتوری 
بزرگ ایران باستان نسبت داده شده است. برخی پیدایش 
نوروز را مربوط به زمان جمشــید پادشاه اسطوره ای ایران 
زمین نســبت می دهند. امپراتوری بــزرگ ایران در طی 
قرنها به کشــورهای کوچکتری تقسیم شده است و امروز 
کشورهای بسیاری از حمله ایران، افغانستان، تاجیکستان 
بخشی از پاکستان و قسمتی از هندوستان و چین و برخی 
از کشــورهای جدا شــه از اتحاد جماهیر شوروی سابق و 
همچنین زرتشــتیان و کردهای عراق، ترکیه و سوریه نیز 
نوروز را جشــن می گیرند. نوروز در گذشته با عمو نوروز 
شــناخته می شد ولی بعد از اسالم حاجی فیروز نیز به آن 

اضافه شده است.
شامگاه آخرین سه شنبه شب چهارشنبه سوری و یا جشن 
آتش نام دارد. در این شــامگاه پیر و جــوان از روی آتش 
پریده و همزمان ســرود زردی من از تو. سرخی تو از من 

را می خوانند.

پاســی از شامگاه گذشــته مردان و زنان صورت خود را با 
ماســک و یا ســر کردن چادر پنهان می کنند و به همراه 
قاشق و کاسه فلزی به آستانه منزل دوستان خود رفته و با 
قاشق فلزی به کاسه فلزی می زنند و صاحبخانه بیرون آمده 
و کاسه های آنان را پر از شیرینی و نقل و نبات می کند. این 
مراسم قاشق زنی نامیده می شود و برخی معتقدند مراسم 

هالووین از این سنت گرفته شده است.
نوروز اولین روز بهار و ســرآغاز ســال نو در تقویم ایرانی 
اســت بعضی باورها بر این اســت که در این روز، زندگی، 
زمین، آســمان، آب، گیاهان و حیوانات آفریده شــدند. و 
بسیاری از ایرانیان نوروز را روز دوستی، مهربانی، بخشش 
و شروع زندگی نو می دانند. ششمین روز سال نو روز تولد 
زرتشت معلم بزرگ است که زرتشتیان او را اولین پیامبر 

می شناسند.
در کانادا صدها هزار ایرانی و اقوام دیگر این روزها در تدارک 
جشن های نوروزی اند. برای ایرانیان نوروز با اولین روز بهار 
آغاز می شــود و دید و بازدید دوازده روز ادامه دارد. در روز 
سیزدهم که سیزده بدر نامیده می شود همگان سیزده بدر 
را در دشــت و صحرا و طبیعت جشــن می گیرند. قبل از 
تحویل ســال جدید ایرانیان و برخــی اقوام دیگر در زمان 
تحویل سال بدور سفره ای که در این سفره هفت خوراکی 
که با حرف »س « به فارسی شروع می شود جمع شده و 
افراد خانواده با لباسهای نو در کنار هفت سین به همدیگر 
سال نو را تبریک می گویند و معموالً کوچکترها از بزرگترها 

عیدی می گیرند.
عدد هفت در زبان فارســی عددی خوش یمن می باشد 
این هفــت خوراکی عبارتند از: -۱ ســیب نماد زیبائی و 
خوشحالی. -2 سنجد نماد عشق و مهربانی. -۳ سمنو نماد 
فراوانی و نعمت. -۴ سماق نماد فراوانی غذا. -5 سیر نماد 
ســالمتی. -6 سرکه نماد پاکیزگی. -۷ سکه نماد دارائی و 
ثروت. این سفره همچنین با گل، سبزه، تنگ ماهی قرمز، 
آینه، شــمعدان و نان تزئین داده می شود. برخی از مردم 
کتاب مذهبی و برخی دیوان حافظ را در این ســفره می 
گذارنــد و هر یک از اقالم فوق در فرهنگهای مختلف نماد 
خود را داراست. ایرانیان جزء جوان ترین مهاجرین به کانادا 
هستند و ایرانیان در ونکوور بزرگ سهم بسزائی در گردش 

چرخ های اقتصادی این کالنشهر دارند.
هزاران شــرکت های بزرگ و کوچک، خواربار فروشی ها، 
نانوائی ها، قنادی ها و رستوران ها همه در این نقش بزرگ 
سهیم اند. اکثر ایرانی هائی که به کانادا مهاجرت کرده اند 
تحصیالت، تخصص و مهارت و ثروت خود را با خود بهمراه 
آورده اند. بیشــتر دانش آموزان ایرانی پس از دبیرستان به 
دانشــگاه رفته و پس از پایان تحصیل با مشــاغلی چون، 
پزشک، مهندس، متخصص، اقتصاددان، حسابدار حقوقدان 
و... بخش خصوصی در گردش چرخ های اقتصادی.ســهم 

سید میرهاشمیبسزائی دارند.  

شنبه ۲۰ مارچ
ساعت ۲ و ۳۷ دقیقه

 و ۲۸ ثانیه بامداد
 به وقت ونکوور
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3075و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

اشک هایت را پاک کن آنا سلطان
سخاوت مردم »محمدآباد« گرگان در سیل آق قال

ــــت؛ دست روی شکمش  محبوبه حامله اس
می گذارد و از شبی می گوید که بعد از مراسم 
ــــت.  ــــی یکی از اقوام به خانه برمی گش عروس
ــده بود:  ــ ــتخر ش ــ ــبیه اس ــ ــه  ای که دیگر ش ــ خان
»وقتی این صحنه را دیدم چشمانم سیاهی 
ــرده بود و  ــ ــیل به هیچ چیز رحم نک ــ رفت، س
ــال  ــ ــرم در این دوس ــ ــه زندگی که با همس ــ هم
جمع کرده بودیم رفته بود زیر آب. طبقه باال 
ــوهرم بود که سقفش سوراخ  ــ هم مال پدرش
شده بود.« محبوبه حاال در خانه  جدیدی که 
ــرگان در اختیار  ــ ــتای محمدآباد گ ــ مردم روس
او و چهار خانواده دیگر آق قالیی گذاشته اند 
منتظر تولد اولین فرزندش است. او هر روز از 
همسرش که در آق قال مشغول کمک رسانی 

است می پرسد آیا سیل پا پس کشیده یا نه؟
ــرای مردم  ــ ــــی که ب ــا تمام تلخ ــ ــــن روزها ب ای
سیل زده شهرهای مختلف ایران دارد اخباری 
از تالش مردم شهرهای مجاور هم به گوش 
می رسد که بی دریغ برای کمک به همسایه ها 
ــــی از این مکان ها  ــده اند. یک ــ ــــت به کار ش دس
ــتای  ــ ــــری به آنجا زدم روس ــه هفته پیش س ــ ک
»محمدآباد« در پنج کیلومتری گرگان است. 
ــتایی با 500 خانوار که به 2هزار خانواده  ــ روس

سیل زده پناه داد.
محمد مکتبی عضو انجمن خیریه روستا را 
در دفتر این خیریه نزدیک حسینیه مالقات 
ــتا  ــ می کنم. مکتبی از 136 داوطلب این روس
می گوید که شبانه روز برای کمک و اسکان به 
ــد: »ابتدا مردم  ــ ــیل زده ها در تالش بوده ان ــ س
ــه  ــ ــینیه و مدرس ــ ــــی و حس ــگاه ورزش ــ را در باش
ــــت و بعد  ــکان دادیم اما دیدم جا کم اس ــ اس
مردم روستا در خانه ها را به روی سیل زده ها 
ــتا را  ــ ــد. ما هم خانه های خالی روس ــ باز کردن
ــایی کردیم و با هماهنگی صاحبخانه  ــ شناس

ــام  ــ ــکان دادیم. در این مدت ش ــ ــردم را اس ــ م
ــار مردم قرار  ــ ــار و صبحانه گرم در اختی ــ و ناه
دادیم و االن اگر به آشپرخانه حسینیه بروید 
می بینید که چطور همه مشغول کار هستند.« 
ــرورش فکری می گوید  ــ ــان کانون پ ــ او از کارکن
که در این مدت سعی کردند برای بچه ها در 
ــــی و بازی برگزار  خود کانون برنامه و دورهم
ــــیب  ــودکان دور از خانه کمتر آس ــ ــا ک ــ ــد ت ــ کنن

ببینند.
ــــغول  مش ــه  ــ هم ــینیه  ــ حس ــپرخانه  ــ آش در 
ــتند. تقریباً  ــ تمیزکاری بعد از پخت ناهار هس
ــرد و جوان با لبخند حرف می زنند  ــ 12 زن و م
ــتگی را در چشمانشان دید.  ــ اما می شود خس
یداهلل حسینی تکیه می دهد به چارچوب در و 
از کارهایی که در این مدت کرده اند، می گوید: 
ــه وعده غذا  ــ »12نفره اینجا کار می کنیم تا س
درست کنیم« از آنطرف زنی داد می زند: »از 
ــــب ها  ــــب کار می کنیم. بعضی ش صبح تا ش
ــــب  ــا می خوابند و ما هم 12 ش ــ ــان اینج ــ آقای
ــــری تکان  می رویم خانه.« یداهلل به تأیید س
ــــده می گوید: »از روز اول عید  می دهد و با خن
ــد دیدنی  ــ ــــچ جا هم عی ــتیم و هی ــ اینجا هس
نرفتیم. چون از روستاهای اطراف و شهرهای 
دیگر خیلی از کمک ها به محمدآباد می آمد 
ــر  ــ ــــعی کردیم که چیزی کم و کس ــــم س و ماه
ــینی از عزم همه مردم روستا  ــ ــد.« حس ــ نباش
ــوازی به  ــ ــاندن و میهمان ن ــ ــــک رس ــرای کم ــ ب

سیل زده ها می گوید.
قبل از رسیدن به خانه ابراهیم باقری صدای 
ــنوم که در کوچه  ــ بازی و خنده بچه ها را می ش
ــود چند دختر  ــ پیچیده. در خانه که باز می ش
ــه داخل  ــ ــــن را ب ــد و م ــ ــو می آین ــ ــــک جل کوچ
ــه خانه اش را  ــ ــــی می کنند. ابراهیم ک راهنمای
در اختیار 5 خانواده قرار داده مردی خنده رو 
ــد: »مردها طبقه  ــ ــــت. او می گوی و مهربان اس
ــه باالیی  ــ ــان در خان ــ ــد و زن ــ ــــن می خوابن پایی
ــتر  ــ ــاکن بود. اما بیش ــ ــرم قباًل در آن س ــ که پس

ــا به  ــ ــان روزه ــ ــــرس دزدی اموالش ــا از ت ــ مرده
ــــب می آیند اینجا. تقریباً  آق قال می روند و ش
25 نفر بودند اما حاال کمتر شده اند و بعضی 

برگشته اند خانه.«
همسر ابراهیم هم از راه می رسد. به شوخی 
ــه به این  ــ ــه و خان ــ ــا این همه بچ ــ ــم ب ــ می گوی
ــلوغی همه چیز رو به راه است؟ می گوید:  ــ ش
»خدا را شکر خیلی خوب است که این همه 
ــتیم و اگر  ــ ــلمان هس ــ میهمان داریم. ما مس
ــاق ناگوار بیفتد  ــ ــدام از ما این اتف ــ ــرای هر ک ــ ب
وظیفه داریم به هم کمک کنیم چون انسان 
ــتیم و باید دلمان برای همدیگر بسوزد.  ــ هس
ــرای ما بیفتد«  ــ ــاید یک روزی این اتفاق ب ــ ش
ــد دختری هفت  ــ همین طور که حرف می زن
ــد: »ما  ــ ــای کودکانه می گوی ــ ــاله با خنده ه ــ س
ــیل زده هستیم و االن 12 روز است که خانه  ــ س
ما در آب است ولی اینجا هم خوش می گذرد 

چون می رویم کانون و آنجا بازی می کنیم.«
چند زن از راه پله پایین می آیند و با چشمانی 
ــان  ــ خانه هایش از  ــه  ــ بی حوصل و  ــــن  غمگی
ــــی از آنها  ــه. یک ــ ــر آب رفت ــ ــه زی ــ ــد ک ــ می گوین
ــا در این وضعیت  ــ ــد: »تنها نگرانی م ــ می گوی
ــتناک، خرید همه چیزهایی  ــ اقتصادی وحش
است که حاال زیر آب رفته و خراب شده. واقعاً 
ــرم که روزها به آق قال می رود  ــ هر روز با همس
ــــرف می زنیم و نمی دانیم چطور پول جور  ح

کنیم؟«
ــــهید صادق  ــه هاجر صادقی مادر ش ــ به خان
ــــی از خیرینی که خانه خالی اش را  مکتبی یک
در اختیار سیل زده ها قرار داد می روم. خانه ای 
که روزگاری صادق برای خودش ساخته بود 
ــــی یعنی وقتی 25 سال  اما قبل از اسباب کش
ــد. خانم صادقی مهربان و  ــ داشت شهید ش
ــته و از تصمیمش  ــ خنده رو روی تخت نشس
ــیل زده ها می گوید: »دیدیم  ــ ــکان س ــ برای اس
ــــرش کردیم بخاری هم  ــــت ف خانه خالی اس
گذاشتیم. چایی گذاشتیم و استکان و نعلبکی 

ــرگردان هستند  ــ و پتو و بالش بردیم. اینها س
ــد نوبت  ــ ــر روز چن ــ ــدا. دخترم ه ــ ــــدگان خ بن
ــته  ــ ــــری نداش می رود خبر می گیرد کم  و کس
ــند.« زهرا مکتبی دختر خانواده می آید  ــ باش
ــد: »آنها که  ــ ــیند و می گوی ــ ــادر می نش ــ کنار م
ــیل برود، آنها  ــ ــتند زندگی شان س ــ نمی خواس
ــتند.  ــ ــتند زندگی و خانواده داش ــ هم آبرو داش
ــر خانه و  ــ ــا آمدیم س ــ ــه اش می گویند م ــ هم
ــما، موقع عید قربان شما خانه ما  ــ زندگی ش

می آیید دیگر؟«
ــکان می زنم. توی  ــ ــــری به محل اس از آنجا س
ــال  ــ ــین در ح ــ ــــن و یاس ــــهیل و امی ــاط، س ــ حی
ــتند و محبوبه باالی پله ها با لباس  ــ بازی هس
ــانی  ــ ــتاده. محبوبه از اطالع رس ــ ترکمنی ایس
ــیل می گوید و اینکه  ــ ضعیف هنگام وقوع س
تا آخرین لحظات آنها شنیده بودند که سیل 
حتمی نیست: »ما در منطقه کل آباد ساکن 
ــاران می آید اما  ــ ــه ما گفته بودند ب ــ بودیم و ب
نگفته بودند این طور سیل می شود و به جان 
ــتیم، کمی از  ــ زندگی ما می افتد. اگر می دانس
وسایل را جابه جا می کردیم یا لباس بیشتری 
ــتیم من هفته دیگر فارغ می شوم  ــ برمی داش
ــــاس زندگی کردن کار  ــــت لب و واقعاً با دو دس
ــــت. مجبورم دائم بشورم و دوباره  سختی اس

نیمه خشک تنم کنم.«
ــتند  ــ ــواده دیگر که داخل خانه هس ــ چند خان
ــد و به نظر چند  ــ ــــرف زدن ندارن ــه ح ــ حوصل
نفری هم بیمار باشند. فقط مردی میانسال 
دنبال حرف های محبوبه را می گیرد: »واقعاً 
روز اول بعد این اتفاق نمی دانستیم باید کجا 
برویم. خدا خیر بدهد به این روستا که اینقدر 
ــــذای گرم به ما  ــه ما کمک کردند. هر روز غ ــ ب
ــــک روز این  ــه امیدوارم ی ــ ــد و خالص ــ می دهن

محبت ها را جبران کنیم.«
ــلطان و ناهید  ــ در خانه دیگری زینب و آناس
سه خواهر به همراه عروس خانواده و شش 
بچه زندگی می کنند. مردها به آق قال رفته اند 

به خانه هاجر صادقی مادر شهید صادق مکتبی یکی از خیرینی که خانه خالی اش را در اختیار 
سیل زده ها قرار داد می روم. خانه ای که روزگاری صادق برای خودش ساخته بود اما قبل از اسباب کشی 

یعنی وقتی 25 سال داشت شهید شد. خانم صادقی مهربان و خنده رو روی تخت نشسته و از 
تصمیمش برای اسکان سیل زده ها می گوید: دیدیم خانه خالی است فرش کردیم بخاری هم 

گذاشتیم. چایی گذاشتیم و استکان و نعلبکی و پتو و بالش بردیم. اینها سرگردان هستند بندگان خدا. 
دخترم هر روز چند نوبت می رود خبر می گیرد کم وکسری نداشته باشند

ــند. خانه،  ــ تا کمک کنند و مراقب خانه ها باش
دوسه اتاق خواب دارد و پر از بچه های کوچکی 
ــایل سرگرمی را  ــ ــــت که ناراحتی از نبود وس اس
می شود در حرف ها و بهانه گیری شان فهمید. 
ــته اند و  ــ ــــل وصل به برق نشس ــــک موبای دور ی
منتظرند نوبت شان بشود تا بازی کنند. زینب 
و سه خواهر و عروس، وسط خانه می نشینند. 
زینب که به نظر خواهر کوچکتر است، می گوید: 
»من ساکن مسکن مهر بودم و هرلحظه آب را 
می دیدم که باالتر می آمد و قبل از بسته شدن 
جاده از خانه فرار کردم. برای سه بچه ام لباس 
ــتم حاال بچه ها  ــ گرفتم اما برای خودم نتوانس
اینجا عصبی شده اند باالخره تلویزیون نیست 

ــــن بچه ها از این هم  ــر کانون نبود واقعاً ای ــ و اگ
ــــی خواهرم هم از  ــدند. آن یک ــ عصبی تر می ش
سیل گنبد آمده بود اینجا و بچه ها دائم باهم 
ــــده  ــوا می کردند و اعصاب همه ما خرد ش ــ دع

بود.«
آناسلطان چشمان خیسش را پاک می کند و از 
لحظات اول سیل می گوید و از حبس شدن در 
ــه: »یک روز و نصف بدون غذا  ــ طبقه باالی خان
و دستشویی آن باال حبس شده بودیم باالخره 
ــا از آن باال پریدیم و  ــ ــردم با تراکتور آمدند و م ــ م
ــر دارم و  ــ ــدا کردیم. من فقط یک پس ــ نجات پی
ــرم از صبح رفته بود  ــ ــرم فوت کرده، پس ــ همس
ــد و من نگرانش  ــ ــین را از آب بیرون بکش ــ ماش

بودم.« با بغض نگاهی به عروسش می کند که 
گوشه خانه مشغول شیر دادن به کودکش است. 
ــه دائم برای صاحبخانه دعا می کنند که  ــ هر س
اینجا را در اختیار آنها قرار داده که الاقل در کنار 

هم بتوانند این وضعیت را تحمل کنند.
ــیل در آق قال می افتم که مردم  ــ یاد روز دوم س
ــــکی  با تراکتور و قایق، زنان و کودکان را به خش
ــیدم این  ــ ــودم پرس ــ ــاندند. آن روز از خ ــ می رس
همه جمعیت کجا می خواهند زندگی کنند؟ 
حاال اما می بینم کار ساده تر از آنی بوده که من 
فکرش را می کردم. سخاوت و مهربانی مردم 
به هم مشکالتی بزرگتر از این را هم از پیش پا 

برمی دارد.
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هويدا با پيپ وارد دادگاه شد
س���اعت 14و25 دقيقه بعدازظهر 
ديروز، ش���عبه دوم دادگاه انقالبي اسالمي 
ايران، رسيدگي به پرونده اتهامي اميرعباس 
هويدا، نخست وزير 13 ساله اسبق ايران را 

آغاز كرد.
 پيش از آنكه دادگاه، رس���ميت يابد، 
هويدا، با چشم هاي بسته، از بند يك زندان 
قصر، به س���اختمان محل تشكيل جلسه 
دادگاه آورده شد. چشم هاي هويدا، در اتاقي 
در طبقه همكف ساختمان باز شد. هويدا 
دقايقي چند در اتاق استراحت كرد، پيپش را 
آتش زد و در حالي كه پيپ را بر لب داشت، 
همراه دو محافظ وارد دادگاه شد. اندكي بعد، 
قضات شعبه دوم دادگاه بر جاي خود مستقر 
ش���دند و دادگاه، با آياتي چند از كالم اهلل 

مجيد، كار خود را آغاز كرد.
در طول مدتي كه دادس���تان و رئيس 
دادگاه س���خن مي گفتند، هويدا يادداشت 
برميداش���ت و پس از پايان گرفتن سخنان 

آنان، به حرفهايشان پاسخ مي گفت.
دادگاه پس از چهار ساعت، جلسه، و 
استماع دفاعيات هويدا، حدود ساعت 6و30 
دقيقه بعدازظهر وارد ش���ور شد و ساعتي 
بعد راي خود را به اتفاق آراء مبني بر اعدام 
هويدا صادر كرد. حكم چند لحظه پس از 
صدور به هويدا ابالغ شد و جوخه آتش، او 
را تيرباران كرد. براساس راي دادگاه، اموال 

هويدا واقرباي وي مصادره خواهد شد.
انعكاس هاي خارجي اعدام هويدا

گزارش خبرگزاريه���اي خارجي 
حاكيست اعدام هويدا كه 13سال نزديكترين 
دس���تيار محمدرضا پهل���وي بود، باعث 
اظهارنظرهاي متعدد در كشورهاي ديگر 

شد.

يك سخنگوي وزارت امور خارجه 
امريكا گفت كه امريكا از اعدام اميرعباس 
هويدا نخست وزير اس���بق ايران متاسف 
است.فريدون هويدا، برادر اميرعباس هويدا، 
كه در نيويورك اقامت دارد و مدتها رياست 
هيات نمايندگي ايران در س���ازمان ملل را 
برعهده داشت. پس از اعدام برادرش گفت 
كه محاكمه او چنان خالف عدالت بود، كه 

هيچ بشري نميتواند آنرا بپذيرد.
* در پاريس، ريمون بار نخست وزير 
فرانس���ه نس���بت به اعدام او ابراز تاسف 
ف���راوان كرد.لپونل ژورس���ين، دبير ملي 
حزب سوسياليست فرانسه در مورد اعدام 
نخست وزيري يك دوران طوالني در رژيم 
شاه سابق را بر عهده داشت، و تنفر شديدي 
كه مردم نسبت به مقام هاي بلندپايه پليس 
سياسي )ساواك(، ارتش و خاندان پهلوي 

احساس مي كنند شامل هويدا هم ميشود.
* ادگار فور، رئيس پيش���ين مجلس 
ملي فرانسه، در مقام دفاع از اميرعباس هويدا 
گفت كه به نظر وي اعدام او يك قتل است.

انفجار بمب در كميته 5 نفر را كشت
ديشب بر اثر انفجار يك بمب در ستاد 
مركزي كميته نيروي هوايي واقع در ميدان 

ونك 5 نفر كشته و 4 نفر زخمي شدند.
پاسداران كميته مسجد محسني روز 
جمعه موفق به كشف يك بمب در نزديك 
مسجد محسني ش���دند و آنرا براي خنثي 
كردن به كميته مركزي ستاد نيروي هوايي 
كه باالي ميدان ونك در ساختمان شركت 
الكهيد قرار دارد منتقل نمودند. ولي بمب 
در اين محل منفجر شد و تعدادي كشته و 

زخمي شدند.
اخطار به مجالتي

 كه عكس هاي درباري چاپ ميكنند
معاون وزارت اطالعات و تبليغات � 
دكتر مهدي ممكن � ديروز ضمن اخطار به 
نشرياتي كه عكس هاي سكسي درباريان 
را چاپ ميكنند اعالم كرد، ضوابط خاص 
انتشار مجالت و روزنامه ها طي هفته جاري 

در جلسه اي با حضور نمايندگان سنديكاي 
نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات تعيين 
خواهد ش���د. با تعيين اين ضوابط از ادامه 
انتش���ار مطبوعاتي كه اينك بدون مجوز 
قانوني و مطبوعاتي منتشر ميشود، جلوگيري 

خواهدشد.
موجوديت اولين بانك اسالمي ايران 

اعالم شد
اولين بانك اس���المي اي���ران اعالم 
موجوديت كرد. س���رمايه اوليه اين بانك 
200 ميليون تومان اس���ت و تماما تضمين 

شده است.
هيات موسس اين بانك كه از سوي 
بخش خصوصي ايجاد ميش���ود 20 نفر 
هستند. گزارش انجام مقدمات ايجاد اين 
بانك بعرض امام خميني رس���يده است و 
امام تاكيد فرموده ان���د كه از اين اقدام بايد 
در جهت رفاه زحمتكشان و مستضعفين 

استفاده شود.
8 نفر بعلت عدم آشنايي با اسلحه كشته شدند

خريد و فروش اسلحه در بازار آزاد 
روز به روز رايجتر ميشود و بهمين موازات 
هر روز تعداد زيادي اسلحه به دست افراد 
ناروا مي افت���د و همين فزوني آمار تلفات 
ناشي از كار افراد غيرمطلع را با انواع سالحها 

مداوما افزايش مي دهد. 

كمااينكه در شبانه روز گذشته 8 نفر 
بواسطه كار با اسلحه جان باختند.

توطئه مشترك
 براي ايجاد آشوب در غرب ايران

گزارش رس���يده از نوار مرزي ايران 
و ع���راق، حكايت از ط���رح يك توطئه 
 ننگين عليه انقالب مقدس اسالمي ايران

 دارد.
 براساس اين توطئه ارتشبد اويسي و 
سپهبد پاليزبان دو تن از چهره هاي ضد خلقي 
و پس ماندگان رژيم كثيف »آريامهري« با 
همكاري عوامل مزدور خود و ساواكي هاي 
فراري، در مرزهاي عراق و تركيه، سرگرم 
توطئه چيني ها عليه انقالب مقدس اسالمي 
ايران هستند.گويا سازمان »سيا« آمريكا نيز 
آنان را در اجراي اين نقشه پليد، همراهي و 

همياري ميكند.
به اصناف وام بدون بهره پرداخت ميشود

بدس���تور امام خميني و تائيد دولت 
موقت جمهوري اسالمي صندوق تعاون 
صنفي براي پرداخ���ت وام بدون بهره به 

واحدهاي صنفي اعالم آمادگي كرد.
صندوق تعاون صنفي بدس���تور امام 
خميني از اول اس���فند ماه سال گذشته در 
اختيار هيات مديره جديد اين صندوق قرار 

گرفت.

نامه سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران به امام، 
نخست وزير و وزير اطالعات

سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران 
مطبوعات طي نامه هاي���ي كه به حضور 
حضرت آيت اله العظم���ي امام خميني و 
مهندس بازرگان نخس���ت وزير و دكتر 
ميناچي وزير اطالعات و تبليغات ارسال 
داشت خواس���تار شد تا در انجام خواست 
سنديكا مبني بر تشكيل كميته مشترك از 
معتمدين دولت و سنديكا بمنظور پاك سازي 
مطبوعات اقدام گردد.سنديكا در نامه خود 
به حضور امام، اوامر موكد به دولت را نسبت 
به معرفي نمايندگان معتمد خود در كميته 

مشترك تقاضا كرد.
برگزاري اجتماعات

 در دانشگاه تهران ممنوع است
مديريت موقت دانش���گاه تهران در 
اطالعيه اي برگزاري تظاهرات را در دانشگاه 
تهران ممنوع ساخت. اطالعيه به شرح زير 
است:مديريت موقت دانشگاه تهران را براي 
تحصيل فرزندان عزيز دانشجو آماده كرده 
است و قباًل هم از عموم افراد و گروه ها در 
اطالعيه اي خواس���ته است كه براي حفظ 
نظم و آرامش محيط تحصيل از برگزاري 
هرگونه اجتماع و تظاهرات در دانش���گاه 

تهران خودداري نمايند...
بهره وام مسكن كاهش يافت

دس���تور پرداخت حقوق و مزاياي 
فروردين ماه كارمندان شاغل دولت و نيز 
حقوق بازنشستگان و مستمري موظفين 
از س���وي وزير امور اقتصادي و دارايي به 

خزانه داري كل صادر شد.
علي اردالن وزي���ر امور اقتصادي و 
دارايي در مورد كاهش نرخ بهره وام مسكن 
گفت: در اجراي سياس���ت دولت موقت 
انقالب اسالمي مبني بر كاهش نرخ بهره وام 
مسكن كوشش شده است تا اين نرخ فعال 
به 9 درصد كاهش يابد و در راه تامين مسكن 
براي مردم با ايجاد تسهيالت ممكن قدمهاي 

مثبتي برداشته شود.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز یكشـنبه 19 
فروردین ماه 1358 )برابر بـا 10 جمادي االول 1399، 

8 آوریل 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 نيرنگ »كاراكاال« براي تصرف ايران  
هشتم اپريل سال 217 ميالدي »كاراكاال« امپراتور 29 ساله 
روم در اِربال )اربيل( به دست يك افسر رومي كه از نيرنگ هاي 
او خسته شده بود كشته شد. كاراكاال كه در سر هواي اسكندر 
شدن و تصرف ايران را داشت چون با جنگ نمي توانست به اين 
هدف برسد به نيرنگ متوسل شده بود و از ميترا دختر اردوان 
پنجم ش���اه وقت ايران خواستگاري كرده بود. اردوان نخست 
حاضر به قبول درخواس���ت او نبود ولي بعدا با اكراه پذيرفت.
كاراكاال كه مادرش از سوريه بود، ارتش خود مركب از 32 لشكر 
را در سوريه گذارد و با دسته اي كوچك از افسران و سربازان 
نيروي ويژه رهسپار شهر تيسفون پايتخت آن زمان ايران شد 
تا با ميترا ازدواج كند.اردوان و سران كشور، بدون حمل سالح 
در خارج از شهر به استقبال داماد آينده ايران شتافتند كه به دام 
»كاراكاال«ا افتادن���د و جز اردوان و تني چند از بزرگان، بقيه به 
دست همراهان كاراكاال كشته شدند و كاراكاال سريعا به اربال 
رفت و در آنجا منتظر ارتش خود شد تا حمله به تيسفون را آغاز 

كند كه چند روز بعد در همان شهر به قتل رسيد.
زادروز بودا

هش���م اپريل در ژاپ���ن، كره، تاي���وان و هاوايي روز 
»كامبوتسو«�� زاد روز بودا �� است كه 563 پيش از ميالد در يك 
خانواده اشرافي در نپال به دنيا آمد و از آسايش و رفاه و اقتدار 
صرف نظر كرد و به جستجوي راهي شتافت كه بشر را از رنج 
و تعب آس���وده سازد و اين راه را در 35 سالگي به دست آورد 
و به ترويج آن پرداخت كه همانا كنترل هوس ها و نفس اماره 
است. ساير كشورهاي پيرو آموزش هاي بودا به سبب تفاوت 
تقويم خورش���يدي و قمري، زادروز او را در روزهاي ديگري 

بر گزار مي كنند. 
قتل عام يونانيان

امروز، هشتم اپريل، س���الروز آغاز قتل عام يونانيان به 
دست عثماني ها در س���ال 1821 است كه خشم اروپائيان را 
برانگيخت و به استقالل يونان انجاميد. يونانيان استقالل طلب 
خواهان خروج عثماني ها از ميهن شان بودند و با تشكيل دسته 
های مسلح دست به مبارزه زده بودند كه اين نوع مبارزه عثمانيان 

را عصبي و وادار به قتل عام كرده بود.
انتشار اخبار مربوط به اين قتل عام در ساير كشورهاي 
اروپايي چنان اروپاييان را برانگيخته بود كه با هر وسيله كه در 

اختيار داشتند به كمك يونانيان شتافتند.

امروز در تاريخ
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رايگان!
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حرف دوم يوناني

 بشقاب بيضي

از خواهران برونته
ياري دهنده

قله زاگرس

پول قدرتمند 
آسيا

درخت انگور

آلوده

الغر و نحيف

به نرمي
 رفتار كردن

ب

ل

شكاف

يار كلنگ

هويدا با پيپ وارد دادگاه شد
س���اعت 14و25 دقيقه بعدازظهر 
ديروز، ش���عبه دوم دادگاه انقالبي اسالمي 
ايران، رسيدگي به پرونده اتهامي اميرعباس 
هويدا، نخست وزير 13 ساله اسبق ايران را 

آغاز كرد.
 پيش از آنكه دادگاه، رس���ميت يابد، 
هويدا، با چشم هاي بسته، از بند يك زندان 
قصر، به س���اختمان محل تشكيل جلسه 
دادگاه آورده شد. چشم هاي هويدا، در اتاقي 
در طبقه همكف ساختمان باز شد. هويدا 
دقايقي چند در اتاق استراحت كرد، پيپش را 
آتش زد و در حالي كه پيپ را بر لب داشت، 
همراه دو محافظ وارد دادگاه شد. اندكي بعد، 
قضات شعبه دوم دادگاه بر جاي خود مستقر 
ش���دند و دادگاه، با آياتي چند از كالم اهلل 

مجيد، كار خود را آغاز كرد.
در طول مدتي كه دادس���تان و رئيس 
دادگاه س���خن مي گفتند، هويدا يادداشت 
برميداش���ت و پس از پايان گرفتن سخنان 

آنان، به حرفهايشان پاسخ مي گفت.
دادگاه پس از چهار ساعت، جلسه، و 
استماع دفاعيات هويدا، حدود ساعت 6و30 
دقيقه بعدازظهر وارد ش���ور شد و ساعتي 
بعد راي خود را به اتفاق آراء مبني بر اعدام 
هويدا صادر كرد. حكم چند لحظه پس از 
صدور به هويدا ابالغ شد و جوخه آتش، او 
را تيرباران كرد. براساس راي دادگاه، اموال 

هويدا واقرباي وي مصادره خواهد شد.
انعكاس هاي خارجي اعدام هويدا

گزارش خبرگزاريه���اي خارجي 
حاكيست اعدام هويدا كه 13سال نزديكترين 
دس���تيار محمدرضا پهل���وي بود، باعث 
اظهارنظرهاي متعدد در كشورهاي ديگر 

شد.

يك سخنگوي وزارت امور خارجه 
امريكا گفت كه امريكا از اعدام اميرعباس 
هويدا نخست وزير اس���بق ايران متاسف 
است.فريدون هويدا، برادر اميرعباس هويدا، 
كه در نيويورك اقامت دارد و مدتها رياست 
هيات نمايندگي ايران در س���ازمان ملل را 
برعهده داشت. پس از اعدام برادرش گفت 
كه محاكمه او چنان خالف عدالت بود، كه 

هيچ بشري نميتواند آنرا بپذيرد.
* در پاريس، ريمون بار نخست وزير 
فرانس���ه نس���بت به اعدام او ابراز تاسف 
ف���راوان كرد.لپونل ژورس���ين، دبير ملي 
حزب سوسياليست فرانسه در مورد اعدام 
نخست وزيري يك دوران طوالني در رژيم 
شاه سابق را بر عهده داشت، و تنفر شديدي 
كه مردم نسبت به مقام هاي بلندپايه پليس 
سياسي )ساواك(، ارتش و خاندان پهلوي 

احساس مي كنند شامل هويدا هم ميشود.
* ادگار فور، رئيس پيش���ين مجلس 
ملي فرانسه، در مقام دفاع از اميرعباس هويدا 
گفت كه به نظر وي اعدام او يك قتل است.

انفجار بمب در كميته 5 نفر را كشت
ديشب بر اثر انفجار يك بمب در ستاد 
مركزي كميته نيروي هوايي واقع در ميدان 

ونك 5 نفر كشته و 4 نفر زخمي شدند.
پاسداران كميته مسجد محسني روز 
جمعه موفق به كشف يك بمب در نزديك 
مسجد محسني ش���دند و آنرا براي خنثي 
كردن به كميته مركزي ستاد نيروي هوايي 
كه باالي ميدان ونك در ساختمان شركت 
الكهيد قرار دارد منتقل نمودند. ولي بمب 
در اين محل منفجر شد و تعدادي كشته و 

زخمي شدند.
اخطار به مجالتي

 كه عكس هاي درباري چاپ ميكنند
معاون وزارت اطالعات و تبليغات � 
دكتر مهدي ممكن � ديروز ضمن اخطار به 
نشرياتي كه عكس هاي سكسي درباريان 
را چاپ ميكنند اعالم كرد، ضوابط خاص 
انتشار مجالت و روزنامه ها طي هفته جاري 

در جلسه اي با حضور نمايندگان سنديكاي 
نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات تعيين 
خواهد ش���د. با تعيين اين ضوابط از ادامه 
انتش���ار مطبوعاتي كه اينك بدون مجوز 
قانوني و مطبوعاتي منتشر ميشود، جلوگيري 

خواهدشد.
موجوديت اولين بانك اسالمي ايران 

اعالم شد
اولين بانك اس���المي اي���ران اعالم 
موجوديت كرد. س���رمايه اوليه اين بانك 
200 ميليون تومان اس���ت و تماما تضمين 

شده است.
هيات موسس اين بانك كه از سوي 
بخش خصوصي ايجاد ميش���ود 20 نفر 
هستند. گزارش انجام مقدمات ايجاد اين 
بانك بعرض امام خميني رس���يده است و 
امام تاكيد فرموده ان���د كه از اين اقدام بايد 
در جهت رفاه زحمتكشان و مستضعفين 

استفاده شود.
8 نفر بعلت عدم آشنايي با اسلحه كشته شدند

خريد و فروش اسلحه در بازار آزاد 
روز به روز رايجتر ميشود و بهمين موازات 
هر روز تعداد زيادي اسلحه به دست افراد 
ناروا مي افت���د و همين فزوني آمار تلفات 
ناشي از كار افراد غيرمطلع را با انواع سالحها 

مداوما افزايش مي دهد. 

كمااينكه در شبانه روز گذشته 8 نفر 
بواسطه كار با اسلحه جان باختند.

توطئه مشترك
 براي ايجاد آشوب در غرب ايران

گزارش رس���يده از نوار مرزي ايران 
و ع���راق، حكايت از ط���رح يك توطئه 
 ننگين عليه انقالب مقدس اسالمي ايران

 دارد.
 براساس اين توطئه ارتشبد اويسي و 
سپهبد پاليزبان دو تن از چهره هاي ضد خلقي 
و پس ماندگان رژيم كثيف »آريامهري« با 
همكاري عوامل مزدور خود و ساواكي هاي 
فراري، در مرزهاي عراق و تركيه، سرگرم 
توطئه چيني ها عليه انقالب مقدس اسالمي 
ايران هستند.گويا سازمان »سيا« آمريكا نيز 
آنان را در اجراي اين نقشه پليد، همراهي و 

همياري ميكند.
به اصناف وام بدون بهره پرداخت ميشود

بدس���تور امام خميني و تائيد دولت 
موقت جمهوري اسالمي صندوق تعاون 
صنفي براي پرداخ���ت وام بدون بهره به 

واحدهاي صنفي اعالم آمادگي كرد.
صندوق تعاون صنفي بدس���تور امام 
خميني از اول اس���فند ماه سال گذشته در 
اختيار هيات مديره جديد اين صندوق قرار 

گرفت.

نامه سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران به امام، 
نخست وزير و وزير اطالعات

سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران 
مطبوعات طي نامه هاي���ي كه به حضور 
حضرت آيت اله العظم���ي امام خميني و 
مهندس بازرگان نخس���ت وزير و دكتر 
ميناچي وزير اطالعات و تبليغات ارسال 
داشت خواس���تار شد تا در انجام خواست 
سنديكا مبني بر تشكيل كميته مشترك از 
معتمدين دولت و سنديكا بمنظور پاك سازي 
مطبوعات اقدام گردد.سنديكا در نامه خود 
به حضور امام، اوامر موكد به دولت را نسبت 
به معرفي نمايندگان معتمد خود در كميته 

مشترك تقاضا كرد.
برگزاري اجتماعات

 در دانشگاه تهران ممنوع است
مديريت موقت دانش���گاه تهران در 
اطالعيه اي برگزاري تظاهرات را در دانشگاه 
تهران ممنوع ساخت. اطالعيه به شرح زير 
است:مديريت موقت دانشگاه تهران را براي 
تحصيل فرزندان عزيز دانشجو آماده كرده 
است و قباًل هم از عموم افراد و گروه ها در 
اطالعيه اي خواس���ته است كه براي حفظ 
نظم و آرامش محيط تحصيل از برگزاري 
هرگونه اجتماع و تظاهرات در دانش���گاه 

تهران خودداري نمايند...
بهره وام مسكن كاهش يافت

دس���تور پرداخت حقوق و مزاياي 
فروردين ماه كارمندان شاغل دولت و نيز 
حقوق بازنشستگان و مستمري موظفين 
از س���وي وزير امور اقتصادي و دارايي به 

خزانه داري كل صادر شد.
علي اردالن وزي���ر امور اقتصادي و 
دارايي در مورد كاهش نرخ بهره وام مسكن 
گفت: در اجراي سياس���ت دولت موقت 
انقالب اسالمي مبني بر كاهش نرخ بهره وام 
مسكن كوشش شده است تا اين نرخ فعال 
به 9 درصد كاهش يابد و در راه تامين مسكن 
براي مردم با ايجاد تسهيالت ممكن قدمهاي 

مثبتي برداشته شود.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز یكشـنبه 19 
فروردین ماه 1358 )برابر بـا 10 جمادي االول 1399، 

8 آوریل 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 نيرنگ »كاراكاال« براي تصرف ايران  
هشتم اپريل سال 217 ميالدي »كاراكاال« امپراتور 29 ساله 
روم در اِربال )اربيل( به دست يك افسر رومي كه از نيرنگ هاي 
او خسته شده بود كشته شد. كاراكاال كه در سر هواي اسكندر 
شدن و تصرف ايران را داشت چون با جنگ نمي توانست به اين 
هدف برسد به نيرنگ متوسل شده بود و از ميترا دختر اردوان 
پنجم ش���اه وقت ايران خواستگاري كرده بود. اردوان نخست 
حاضر به قبول درخواس���ت او نبود ولي بعدا با اكراه پذيرفت.

كاراكاال كه مادرش از سوريه بود، ارتش خود مركب از 32 لشكر 
را در سوريه گذارد و با دسته اي كوچك از افسران و سربازان 
نيروي ويژه رهسپار شهر تيسفون پايتخت آن زمان ايران شد 
تا با ميترا ازدواج كند.اردوان و سران كشور، بدون حمل سالح 
در خارج از شهر به استقبال داماد آينده ايران شتافتند كه به دام 
»كاراكاال«ا افتادن���د و جز اردوان و تني چند از بزرگان، بقيه به 
دست همراهان كاراكاال كشته شدند و كاراكاال سريعا به اربال 
رفت و در آنجا منتظر ارتش خود شد تا حمله به تيسفون را آغاز 

كند كه چند روز بعد در همان شهر به قتل رسيد.
زادروز بودا

هش���م اپريل در ژاپ���ن، كره، تاي���وان و هاوايي روز 
»كامبوتسو«�� زاد روز بودا �� است كه 563 پيش از ميالد در يك 
خانواده اشرافي در نپال به دنيا آمد و از آسايش و رفاه و اقتدار 
صرف نظر كرد و به جستجوي راهي شتافت كه بشر را از رنج 
و تعب آس���وده سازد و اين راه را در 35 سالگي به دست آورد 
و به ترويج آن پرداخت كه همانا كنترل هوس ها و نفس اماره 
است. ساير كشورهاي پيرو آموزش هاي بودا به سبب تفاوت 
تقويم خورش���يدي و قمري، زادروز او را در روزهاي ديگري 

بر گزار مي كنند. 
قتل عام يونانيان

امروز، هشتم اپريل، س���الروز آغاز قتل عام يونانيان به 
دست عثماني ها در س���ال 1821 است كه خشم اروپائيان را 
برانگيخت و به استقالل يونان انجاميد. يونانيان استقالل طلب 
خواهان خروج عثماني ها از ميهن شان بودند و با تشكيل دسته 
های مسلح دست به مبارزه زده بودند كه اين نوع مبارزه عثمانيان 

را عصبي و وادار به قتل عام كرده بود.
انتشار اخبار مربوط به اين قتل عام در ساير كشورهاي 
اروپايي چنان اروپاييان را برانگيخته بود كه با هر وسيله كه در 

اختيار داشتند به كمك يونانيان شتافتند.

جدول سودوکوامروز در تاريخ

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

   افقي:
1 - تیم فوتبال روسی - فیلم جدید »روح اهلل حجازی«

2 - مقابل نشسته - راهنما - ششمین حرف یونانی
3 - رد پای آب - حنجره - بیماری قند - زمین آذری

4 - یاری دهنده - خودروی فرانسه - تنها و غریب
5 - خبر عرب - خبرگزاری دانشجویان ایران - هوله

6 - زیان - هتلی در »آنتالیا«- کبود
7 - شواهد علیه اوست! - پست فطرت - قسمتی از پا

8 - بانگ تیز - اثری از »جک لندن«- مخفف گاه
9 - تلفظ حرف »ص«- برادری – سرگذشت ها 
10 - ترشحات دهان - توانایی - جایگاه مروارید

11 – ضد »تلخ«- شرکتی تولید کننده انواع تریلر و بونکر - خس خس صدری 
12 - آرزوها - نیرنگ - نصیحت کننده

13 - حرف تأسف - تنظیم موتور - مخفف نیکو - دریافتن
14 - ناب - فیلمی از »هیچکاک«- خطاط اوایل قرن پنجم هجری

15 - نوعی اختالل روانشناختی - خرم و باطراوت

   عمودی:
1 - خطایــی در بســکتبال - دانــش 

نوروساینس
2 - جیــوه - همســویه – به معنــی 

سوی
3 - چــک - پیــدا - نبــردی میــان 
امپراطــوری  و  ساســانی  ایرانیــان 

بیزانس- از اجزای ویدئو
4 - پوستین دوز - سینمای فاجعه - 

نرخ رسمی
5 - واحد فروش گردو - قاره ســبز - 

نبرد و مبارزه
6 - نوعی بشقاب - خط باستانی - 

شرکت رایانه ای »چینی«
 - ذریــه   - ســوزناک  نفــس   -  7

جاودانگی - یکتا
8 - رئیس جمهوری »امریکا«

9 - رنگ پیراهن »چلسی«- مؤلف 
»تاریــخ اســکندر بــزرگ«- طنــاب 

تاب- ویتامین جوانی
»وردی«-  اپــرای   – ســگک   –  10

صورت فلکی جنوبی
11 - چاره اندیشی - نتیجه به دست 

آمده - خسیس
12 - تکان خودمانی - زمان مسابقه 

فوتبال - میوه نورس
13 - رازیانه – نام »نصری« بازیکن 
نواحــی  ویــژه  وســتهام - درختــی 

جنگلی و خاک های اسیدی- بس 
14 - مرد افسانه ای کوه های هیمالیا – 
بزرگ ترین دریاچه »گلستان«- یاران

15 - پایه گذار نظــام امروزِی طبقه 
بندی گیاهان و جانوران- ســازمانی 

غیر دولتی و مدافع محیط زیست

حل جدول ويژه شماره  7028

    افقي:
1 - خــرس تنبــل - افراد پژوهشــگر یا عالقه مند به آثار باســتانی و 

مصنوعات گذشتگان
2 - مناسبت 12 اردیبهشت - درخت آزاده! - صدا، نغمه

3 - نفس سوخته دالن - رازقی – نام »کامران« بازیگر خانم- بی بنیان
4 - پوچ، خیالی - نمونه نمایشی - صدای نرم خندیدن

5 - مادر آذری زبان - بخشی در »نیویورک«- پدر »سمفونی«
6 - تا نگرید طفل کی نوشد؟- حالل شرعی - بدنام

7 - همسنگی - دوران - حجم هندسی!
8 - مکان - آش متنوع - کلمه شگفتی

9 - تیمی در »فرانسه«- سرعت- سد شده
10 - پناه، زنهاری - لوح فشرده - کالمی در مقام فهمیدن

11 - مرتعش - پولدار، ثروتمند - کت و کول
12 - جای روشنایی - سرمنزل - جوانمردی

13 - آواز بره – مرکز »کانادا«- صدای افسوس - ضمیر متصل دوم شخص مفرد 
14 - مقابل، قبال - فراموشی - برد قاطع در کشتی

15 - فیلمی به کارگردانی »بهمن فرمان آرا«- باور نکردن

   عمودی:
1 - یقــه آویز مردانه - اســتانی 

در »قرقیزستان«
2 - ششمین شهر پرجمعیت 
»چین«- وســیله زمان ســنج 

الکتریکی - برکنار کردن 
و  لــوح  - ســاده  - حــرص   3
خوش بــاور - ضروری، واجب 

- والده
4 - خاصیت گوشی های همراه 
امــروزی - امــر از بودن – کتاب 

»زوال«
5 – همگانی تر - ارزش اجتماعی 

- برادر خواهر غیر همخون
6 - پایتخت و مهم ترین شهر 
»انگلیــس«- ســدی نزدیــک 

»تبریز«- پابرجا و استوار
ســوره  هفتادوهشــتمین   -  7
قرآن - امر عظیــم - دیرین - 

منظره
موجــب  کارتــون  ایــن   -  8

پیشرفت فوتبال ژاپن شد
9 - سهولت - خوابیده - گنجه 

لباس - مخالف
10 - روستا - فرمانروا - فراوانی

11 – پرنــده ای گــردن دراز کــه 
همــه چیز می خورد - شــهری 
زیبا در استان »گیالن«- نیاکان

12 - گلــی درشــت و پربــرگ - 
رسته - وطن

13 - تاب و توان - رشته نورانی - 
عصای سالمندان - گربه دریایی
14 - مقــام طالیــی در ورزش - 
شهری در استان »لرستان«- قادر

رباعی هــای  مجموعــه   -  15
»اهلی شیرازی«- ششلول

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3075و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

اشک هایت را پاک کن آنا سلطان
سخاوت مردم »محمدآباد« گرگان در سیل آق قال

ــــت؛ دست روی شکمش  محبوبه حامله اس
می گذارد و از شبی می گوید که بعد از مراسم 
ــــت.  ــــی یکی از اقوام به خانه برمی گش عروس
ــده بود:  ــ ــتخر ش ــ ــبیه اس ــ ــه  ای که دیگر ش ــ خان
»وقتی این صحنه را دیدم چشمانم سیاهی 
ــرده بود و  ــ ــیل به هیچ چیز رحم نک ــ رفت، س
ــال  ــ ــرم در این دوس ــ ــه زندگی که با همس ــ هم
جمع کرده بودیم رفته بود زیر آب. طبقه باال 
ــوهرم بود که سقفش سوراخ  ــ هم مال پدرش
شده بود.« محبوبه حاال در خانه  جدیدی که 
ــرگان در اختیار  ــ ــتای محمدآباد گ ــ مردم روس
او و چهار خانواده دیگر آق قالیی گذاشته اند 
منتظر تولد اولین فرزندش است. او هر روز از 
همسرش که در آق قال مشغول کمک رسانی 

است می پرسد آیا سیل پا پس کشیده یا نه؟
ــرای مردم  ــ ــــی که ب ــا تمام تلخ ــ ــــن روزها ب ای
سیل زده شهرهای مختلف ایران دارد اخباری 
از تالش مردم شهرهای مجاور هم به گوش 
می رسد که بی دریغ برای کمک به همسایه ها 
ــــی از این مکان ها  ــده اند. یک ــ ــــت به کار ش دس
ــتای  ــ ــــری به آنجا زدم روس ــه هفته پیش س ــ ک
»محمدآباد« در پنج کیلومتری گرگان است. 
ــتایی با 500 خانوار که به 2هزار خانواده  ــ روس

سیل زده پناه داد.
محمد مکتبی عضو انجمن خیریه روستا را 
در دفتر این خیریه نزدیک حسینیه مالقات 
ــتا  ــ می کنم. مکتبی از 136 داوطلب این روس
می گوید که شبانه روز برای کمک و اسکان به 
ــد: »ابتدا مردم  ــ ــیل زده ها در تالش بوده ان ــ س
ــه  ــ ــینیه و مدرس ــ ــــی و حس ــگاه ورزش ــ را در باش
ــــت و بعد  ــکان دادیم اما دیدم جا کم اس ــ اس
مردم روستا در خانه ها را به روی سیل زده ها 
ــتا را  ــ ــد. ما هم خانه های خالی روس ــ باز کردن
ــایی کردیم و با هماهنگی صاحبخانه  ــ شناس

ــام  ــ ــکان دادیم. در این مدت ش ــ ــردم را اس ــ م
ــار مردم قرار  ــ ــار و صبحانه گرم در اختی ــ و ناه
دادیم و االن اگر به آشپرخانه حسینیه بروید 
می بینید که چطور همه مشغول کار هستند.« 
ــرورش فکری می گوید  ــ ــان کانون پ ــ او از کارکن
که در این مدت سعی کردند برای بچه ها در 
ــــی و بازی برگزار  خود کانون برنامه و دورهم
ــــیب  ــودکان دور از خانه کمتر آس ــ ــا ک ــ ــد ت ــ کنن

ببینند.
ــــغول  مش ــه  ــ هم ــینیه  ــ حس ــپرخانه  ــ آش در 
ــتند. تقریباً  ــ تمیزکاری بعد از پخت ناهار هس
ــرد و جوان با لبخند حرف می زنند  ــ 12 زن و م
ــتگی را در چشمانشان دید.  ــ اما می شود خس
یداهلل حسینی تکیه می دهد به چارچوب در و 
از کارهایی که در این مدت کرده اند، می گوید: 
ــه وعده غذا  ــ »12نفره اینجا کار می کنیم تا س
درست کنیم« از آنطرف زنی داد می زند: »از 
ــــب ها  ــــب کار می کنیم. بعضی ش صبح تا ش
ــــب  ــا می خوابند و ما هم 12 ش ــ ــان اینج ــ آقای
ــــری تکان  می رویم خانه.« یداهلل به تأیید س
ــــده می گوید: »از روز اول عید  می دهد و با خن
ــد دیدنی  ــ ــــچ جا هم عی ــتیم و هی ــ اینجا هس
نرفتیم. چون از روستاهای اطراف و شهرهای 
دیگر خیلی از کمک ها به محمدآباد می آمد 
ــر  ــ ــــعی کردیم که چیزی کم و کس ــــم س و ماه
ــینی از عزم همه مردم روستا  ــ ــد.« حس ــ نباش
ــوازی به  ــ ــاندن و میهمان ن ــ ــــک رس ــرای کم ــ ب

سیل زده ها می گوید.
قبل از رسیدن به خانه ابراهیم باقری صدای 
ــنوم که در کوچه  ــ بازی و خنده بچه ها را می ش
ــود چند دختر  ــ پیچیده. در خانه که باز می ش
ــه داخل  ــ ــــن را ب ــد و م ــ ــو می آین ــ ــــک جل کوچ
ــه خانه اش را  ــ ــــی می کنند. ابراهیم ک راهنمای
در اختیار 5 خانواده قرار داده مردی خنده رو 
ــد: »مردها طبقه  ــ ــــت. او می گوی و مهربان اس
ــه باالیی  ــ ــان در خان ــ ــد و زن ــ ــــن می خوابن پایی
ــتر  ــ ــاکن بود. اما بیش ــ ــرم قباًل در آن س ــ که پس

ــا به  ــ ــان روزه ــ ــــرس دزدی اموالش ــا از ت ــ مرده
ــــب می آیند اینجا. تقریباً  آق قال می روند و ش
25 نفر بودند اما حاال کمتر شده اند و بعضی 

برگشته اند خانه.«
همسر ابراهیم هم از راه می رسد. به شوخی 
ــه به این  ــ ــه و خان ــ ــا این همه بچ ــ ــم ب ــ می گوی
ــلوغی همه چیز رو به راه است؟ می گوید:  ــ ش
»خدا را شکر خیلی خوب است که این همه 
ــتیم و اگر  ــ ــلمان هس ــ میهمان داریم. ما مس
ــاق ناگوار بیفتد  ــ ــدام از ما این اتف ــ ــرای هر ک ــ ب
وظیفه داریم به هم کمک کنیم چون انسان 
ــتیم و باید دلمان برای همدیگر بسوزد.  ــ هس
ــرای ما بیفتد«  ــ ــاید یک روزی این اتفاق ب ــ ش
ــد دختری هفت  ــ همین طور که حرف می زن
ــد: »ما  ــ ــای کودکانه می گوی ــ ــاله با خنده ه ــ س
ــیل زده هستیم و االن 12 روز است که خانه  ــ س
ما در آب است ولی اینجا هم خوش می گذرد 

چون می رویم کانون و آنجا بازی می کنیم.«
چند زن از راه پله پایین می آیند و با چشمانی 
ــان  ــ خانه هایش از  ــه  ــ بی حوصل و  ــــن  غمگی
ــــی از آنها  ــه. یک ــ ــر آب رفت ــ ــه زی ــ ــد ک ــ می گوین
ــا در این وضعیت  ــ ــد: »تنها نگرانی م ــ می گوی
ــتناک، خرید همه چیزهایی  ــ اقتصادی وحش
است که حاال زیر آب رفته و خراب شده. واقعاً 
ــرم که روزها به آق قال می رود  ــ هر روز با همس
ــــرف می زنیم و نمی دانیم چطور پول جور  ح

کنیم؟«
ــــهید صادق  ــه هاجر صادقی مادر ش ــ به خان
ــــی از خیرینی که خانه خالی اش را  مکتبی یک
در اختیار سیل زده ها قرار داد می روم. خانه ای 
که روزگاری صادق برای خودش ساخته بود 
ــــی یعنی وقتی 25 سال  اما قبل از اسباب کش
ــد. خانم صادقی مهربان و  ــ داشت شهید ش
ــته و از تصمیمش  ــ خنده رو روی تخت نشس
ــیل زده ها می گوید: »دیدیم  ــ ــکان س ــ برای اس
ــــرش کردیم بخاری هم  ــــت ف خانه خالی اس
گذاشتیم. چایی گذاشتیم و استکان و نعلبکی 

ــرگردان هستند  ــ و پتو و بالش بردیم. اینها س
ــد نوبت  ــ ــر روز چن ــ ــدا. دخترم ه ــ ــــدگان خ بن
ــته  ــ ــــری نداش می رود خبر می گیرد کم  و کس
ــند.« زهرا مکتبی دختر خانواده می آید  ــ باش
ــد: »آنها که  ــ ــیند و می گوی ــ ــادر می نش ــ کنار م
ــیل برود، آنها  ــ ــتند زندگی شان س ــ نمی خواس
ــتند.  ــ ــتند زندگی و خانواده داش ــ هم آبرو داش
ــر خانه و  ــ ــا آمدیم س ــ ــه اش می گویند م ــ هم
ــما، موقع عید قربان شما خانه ما  ــ زندگی ش

می آیید دیگر؟«
ــکان می زنم. توی  ــ ــــری به محل اس از آنجا س
ــال  ــ ــین در ح ــ ــــن و یاس ــــهیل و امی ــاط، س ــ حی
ــتند و محبوبه باالی پله ها با لباس  ــ بازی هس
ــانی  ــ ــتاده. محبوبه از اطالع رس ــ ترکمنی ایس
ــیل می گوید و اینکه  ــ ضعیف هنگام وقوع س
تا آخرین لحظات آنها شنیده بودند که سیل 
حتمی نیست: »ما در منطقه کل آباد ساکن 
ــاران می آید اما  ــ ــه ما گفته بودند ب ــ بودیم و ب
نگفته بودند این طور سیل می شود و به جان 
ــتیم، کمی از  ــ زندگی ما می افتد. اگر می دانس
وسایل را جابه جا می کردیم یا لباس بیشتری 
ــتیم من هفته دیگر فارغ می شوم  ــ برمی داش
ــــاس زندگی کردن کار  ــــت لب و واقعاً با دو دس
ــــت. مجبورم دائم بشورم و دوباره  سختی اس

نیمه خشک تنم کنم.«
ــتند  ــ ــواده دیگر که داخل خانه هس ــ چند خان
ــد و به نظر چند  ــ ــــرف زدن ندارن ــه ح ــ حوصل
نفری هم بیمار باشند. فقط مردی میانسال 
دنبال حرف های محبوبه را می گیرد: »واقعاً 
روز اول بعد این اتفاق نمی دانستیم باید کجا 
برویم. خدا خیر بدهد به این روستا که اینقدر 
ــــذای گرم به ما  ــه ما کمک کردند. هر روز غ ــ ب
ــــک روز این  ــه امیدوارم ی ــ ــد و خالص ــ می دهن

محبت ها را جبران کنیم.«
ــلطان و ناهید  ــ در خانه دیگری زینب و آناس
سه خواهر به همراه عروس خانواده و شش 
بچه زندگی می کنند. مردها به آق قال رفته اند 

به خانه هاجر صادقی مادر شهید صادق مکتبی یکی از خیرینی که خانه خالی اش را در اختیار 
سیل زده ها قرار داد می روم. خانه ای که روزگاری صادق برای خودش ساخته بود اما قبل از اسباب کشی 

یعنی وقتی 25 سال داشت شهید شد. خانم صادقی مهربان و خنده رو روی تخت نشسته و از 
تصمیمش برای اسکان سیل زده ها می گوید: دیدیم خانه خالی است فرش کردیم بخاری هم 

گذاشتیم. چایی گذاشتیم و استکان و نعلبکی و پتو و بالش بردیم. اینها سرگردان هستند بندگان خدا. 
دخترم هر روز چند نوبت می رود خبر می گیرد کم وکسری نداشته باشند

ــند. خانه،  ــ تا کمک کنند و مراقب خانه ها باش
دوسه اتاق خواب دارد و پر از بچه های کوچکی 
ــایل سرگرمی را  ــ ــــت که ناراحتی از نبود وس اس
می شود در حرف ها و بهانه گیری شان فهمید. 
ــته اند و  ــ ــــل وصل به برق نشس ــــک موبای دور ی
منتظرند نوبت شان بشود تا بازی کنند. زینب 
و سه خواهر و عروس، وسط خانه می نشینند. 
زینب که به نظر خواهر کوچکتر است، می گوید: 
»من ساکن مسکن مهر بودم و هرلحظه آب را 
می دیدم که باالتر می آمد و قبل از بسته شدن 
جاده از خانه فرار کردم. برای سه بچه ام لباس 
ــتم حاال بچه ها  ــ گرفتم اما برای خودم نتوانس
اینجا عصبی شده اند باالخره تلویزیون نیست 

ــــن بچه ها از این هم  ــر کانون نبود واقعاً ای ــ و اگ
ــــی خواهرم هم از  ــدند. آن یک ــ عصبی تر می ش
سیل گنبد آمده بود اینجا و بچه ها دائم باهم 
ــــده  ــوا می کردند و اعصاب همه ما خرد ش ــ دع

بود.«
آناسلطان چشمان خیسش را پاک می کند و از 
لحظات اول سیل می گوید و از حبس شدن در 
ــه: »یک روز و نصف بدون غذا  ــ طبقه باالی خان
و دستشویی آن باال حبس شده بودیم باالخره 
ــا از آن باال پریدیم و  ــ ــردم با تراکتور آمدند و م ــ م
ــر دارم و  ــ ــدا کردیم. من فقط یک پس ــ نجات پی
ــرم از صبح رفته بود  ــ ــرم فوت کرده، پس ــ همس
ــد و من نگرانش  ــ ــین را از آب بیرون بکش ــ ماش

بودم.« با بغض نگاهی به عروسش می کند که 
گوشه خانه مشغول شیر دادن به کودکش است. 
ــه دائم برای صاحبخانه دعا می کنند که  ــ هر س
اینجا را در اختیار آنها قرار داده که الاقل در کنار 

هم بتوانند این وضعیت را تحمل کنند.
ــیل در آق قال می افتم که مردم  ــ یاد روز دوم س
ــــکی  با تراکتور و قایق، زنان و کودکان را به خش
ــیدم این  ــ ــودم پرس ــ ــاندند. آن روز از خ ــ می رس
همه جمعیت کجا می خواهند زندگی کنند؟ 
حاال اما می بینم کار ساده تر از آنی بوده که من 
فکرش را می کردم. سخاوت و مهربانی مردم 
به هم مشکالتی بزرگتر از این را هم از پیش پا 

برمی دارد.
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15 - نوعی اختالل روانشناختی - خرم و باطراوت

   عمودی:
1 - خطایــی در بســکتبال - دانــش 

نوروساینس
2 - جیــوه - همســویه – به معنــی 

سوی
3 - چــک - پیــدا - نبــردی میــان 
امپراطــوری  و  ساســانی  ایرانیــان 

بیزانس- از اجزای ویدئو
4 - پوستین دوز - سینمای فاجعه - 

نرخ رسمی
5 - واحد فروش گردو - قاره ســبز - 

نبرد و مبارزه
6 - نوعی بشقاب - خط باستانی - 

شرکت رایانه ای »چینی«
 - ذریــه   - ســوزناک  نفــس   -  7

جاودانگی - یکتا
8 - رئیس جمهوری »امریکا«

9 - رنگ پیراهن »چلسی«- مؤلف 
»تاریــخ اســکندر بــزرگ«- طنــاب 

تاب- ویتامین جوانی
»وردی«-  اپــرای   – ســگک   –  10

صورت فلکی جنوبی
11 - چاره اندیشی - نتیجه به دست 

آمده - خسیس
12 - تکان خودمانی - زمان مسابقه 

فوتبال - میوه نورس
13 - رازیانه – نام »نصری« بازیکن 
نواحــی  ویــژه  وســتهام - درختــی 

جنگلی و خاک های اسیدی- بس 
14 - مرد افسانه ای کوه های هیمالیا – 
بزرگ ترین دریاچه »گلستان«- یاران

15 - پایه گذار نظــام امروزِی طبقه 
بندی گیاهان و جانوران- ســازمانی 

غیر دولتی و مدافع محیط زیست
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    افقي:
1 - خــرس تنبــل - افراد پژوهشــگر یا عالقه مند به آثار باســتانی و 

مصنوعات گذشتگان
2 - مناسبت 12 اردیبهشت - درخت آزاده! - صدا، نغمه

3 - نفس سوخته دالن - رازقی – نام »کامران« بازیگر خانم- بی بنیان
4 - پوچ، خیالی - نمونه نمایشی - صدای نرم خندیدن

5 - مادر آذری زبان - بخشی در »نیویورک«- پدر »سمفونی«
6 - تا نگرید طفل کی نوشد؟- حالل شرعی - بدنام

7 - همسنگی - دوران - حجم هندسی!
8 - مکان - آش متنوع - کلمه شگفتی

9 - تیمی در »فرانسه«- سرعت- سد شده
10 - پناه، زنهاری - لوح فشرده - کالمی در مقام فهمیدن

11 - مرتعش - پولدار، ثروتمند - کت و کول
12 - جای روشنایی - سرمنزل - جوانمردی

13 - آواز بره – مرکز »کانادا«- صدای افسوس - ضمیر متصل دوم شخص مفرد 
14 - مقابل، قبال - فراموشی - برد قاطع در کشتی

15 - فیلمی به کارگردانی »بهمن فرمان آرا«- باور نکردن

   عمودی:
1 - یقــه آویز مردانه - اســتانی 

در »قرقیزستان«
2 - ششمین شهر پرجمعیت 
»چین«- وســیله زمان ســنج 

الکتریکی - برکنار کردن 
و  لــوح  - ســاده  - حــرص   3
خوش بــاور - ضروری، واجب 

- والده
4 - خاصیت گوشی های همراه 
امــروزی - امــر از بودن – کتاب 

»زوال«
5 – همگانی تر - ارزش اجتماعی 

- برادر خواهر غیر همخون
6 - پایتخت و مهم ترین شهر 
»انگلیــس«- ســدی نزدیــک 

»تبریز«- پابرجا و استوار
ســوره  هفتادوهشــتمین   -  7
قرآن - امر عظیــم - دیرین - 

منظره
موجــب  کارتــون  ایــن   -  8

پیشرفت فوتبال ژاپن شد
9 - سهولت - خوابیده - گنجه 

لباس - مخالف
10 - روستا - فرمانروا - فراوانی

11 – پرنــده ای گــردن دراز کــه 
همــه چیز می خورد - شــهری 
زیبا در استان »گیالن«- نیاکان

12 - گلــی درشــت و پربــرگ - 
رسته - وطن

13 - تاب و توان - رشته نورانی - 
عصای سالمندان - گربه دریایی
14 - مقــام طالیــی در ورزش - 
شهری در استان »لرستان«- قادر

رباعی هــای  مجموعــه   -  15
»اهلی شیرازی«- ششلول

جدول 
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3075و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

اشک هایت را پاک کن آنا سلطان
سخاوت مردم »محمدآباد« گرگان در سیل آق قال

ــــت؛ دست روی شکمش  محبوبه حامله اس
می گذارد و از شبی می گوید که بعد از مراسم 
ــــت.  ــــی یکی از اقوام به خانه برمی گش عروس
ــده بود:  ــ ــتخر ش ــ ــبیه اس ــ ــه  ای که دیگر ش ــ خان
»وقتی این صحنه را دیدم چشمانم سیاهی 
ــرده بود و  ــ ــیل به هیچ چیز رحم نک ــ رفت، س
ــال  ــ ــرم در این دوس ــ ــه زندگی که با همس ــ هم
جمع کرده بودیم رفته بود زیر آب. طبقه باال 
ــوهرم بود که سقفش سوراخ  ــ هم مال پدرش
شده بود.« محبوبه حاال در خانه  جدیدی که 
ــرگان در اختیار  ــ ــتای محمدآباد گ ــ مردم روس
او و چهار خانواده دیگر آق قالیی گذاشته اند 
منتظر تولد اولین فرزندش است. او هر روز از 
همسرش که در آق قال مشغول کمک رسانی 

است می پرسد آیا سیل پا پس کشیده یا نه؟
ــرای مردم  ــ ــــی که ب ــا تمام تلخ ــ ــــن روزها ب ای
سیل زده شهرهای مختلف ایران دارد اخباری 
از تالش مردم شهرهای مجاور هم به گوش 
می رسد که بی دریغ برای کمک به همسایه ها 
ــــی از این مکان ها  ــده اند. یک ــ ــــت به کار ش دس
ــتای  ــ ــــری به آنجا زدم روس ــه هفته پیش س ــ ک
»محمدآباد« در پنج کیلومتری گرگان است. 
ــتایی با 500 خانوار که به 2هزار خانواده  ــ روس

سیل زده پناه داد.
محمد مکتبی عضو انجمن خیریه روستا را 
در دفتر این خیریه نزدیک حسینیه مالقات 
ــتا  ــ می کنم. مکتبی از 136 داوطلب این روس
می گوید که شبانه روز برای کمک و اسکان به 
ــد: »ابتدا مردم  ــ ــیل زده ها در تالش بوده ان ــ س
ــه  ــ ــینیه و مدرس ــ ــــی و حس ــگاه ورزش ــ را در باش
ــــت و بعد  ــکان دادیم اما دیدم جا کم اس ــ اس
مردم روستا در خانه ها را به روی سیل زده ها 
ــتا را  ــ ــد. ما هم خانه های خالی روس ــ باز کردن
ــایی کردیم و با هماهنگی صاحبخانه  ــ شناس

ــام  ــ ــکان دادیم. در این مدت ش ــ ــردم را اس ــ م
ــار مردم قرار  ــ ــار و صبحانه گرم در اختی ــ و ناه
دادیم و االن اگر به آشپرخانه حسینیه بروید 
می بینید که چطور همه مشغول کار هستند.« 
ــرورش فکری می گوید  ــ ــان کانون پ ــ او از کارکن
که در این مدت سعی کردند برای بچه ها در 
ــــی و بازی برگزار  خود کانون برنامه و دورهم
ــــیب  ــودکان دور از خانه کمتر آس ــ ــا ک ــ ــد ت ــ کنن

ببینند.
ــــغول  مش ــه  ــ هم ــینیه  ــ حس ــپرخانه  ــ آش در 
ــتند. تقریباً  ــ تمیزکاری بعد از پخت ناهار هس
ــرد و جوان با لبخند حرف می زنند  ــ 12 زن و م
ــتگی را در چشمانشان دید.  ــ اما می شود خس
یداهلل حسینی تکیه می دهد به چارچوب در و 
از کارهایی که در این مدت کرده اند، می گوید: 
ــه وعده غذا  ــ »12نفره اینجا کار می کنیم تا س
درست کنیم« از آنطرف زنی داد می زند: »از 
ــــب ها  ــــب کار می کنیم. بعضی ش صبح تا ش
ــــب  ــا می خوابند و ما هم 12 ش ــ ــان اینج ــ آقای
ــــری تکان  می رویم خانه.« یداهلل به تأیید س
ــــده می گوید: »از روز اول عید  می دهد و با خن
ــد دیدنی  ــ ــــچ جا هم عی ــتیم و هی ــ اینجا هس
نرفتیم. چون از روستاهای اطراف و شهرهای 
دیگر خیلی از کمک ها به محمدآباد می آمد 
ــر  ــ ــــعی کردیم که چیزی کم و کس ــــم س و ماه
ــینی از عزم همه مردم روستا  ــ ــد.« حس ــ نباش
ــوازی به  ــ ــاندن و میهمان ن ــ ــــک رس ــرای کم ــ ب

سیل زده ها می گوید.
قبل از رسیدن به خانه ابراهیم باقری صدای 
ــنوم که در کوچه  ــ بازی و خنده بچه ها را می ش
ــود چند دختر  ــ پیچیده. در خانه که باز می ش
ــه داخل  ــ ــــن را ب ــد و م ــ ــو می آین ــ ــــک جل کوچ
ــه خانه اش را  ــ ــــی می کنند. ابراهیم ک راهنمای
در اختیار 5 خانواده قرار داده مردی خنده رو 
ــد: »مردها طبقه  ــ ــــت. او می گوی و مهربان اس
ــه باالیی  ــ ــان در خان ــ ــد و زن ــ ــــن می خوابن پایی
ــتر  ــ ــاکن بود. اما بیش ــ ــرم قباًل در آن س ــ که پس

ــا به  ــ ــان روزه ــ ــــرس دزدی اموالش ــا از ت ــ مرده
ــــب می آیند اینجا. تقریباً  آق قال می روند و ش
25 نفر بودند اما حاال کمتر شده اند و بعضی 

برگشته اند خانه.«
همسر ابراهیم هم از راه می رسد. به شوخی 
ــه به این  ــ ــه و خان ــ ــا این همه بچ ــ ــم ب ــ می گوی
ــلوغی همه چیز رو به راه است؟ می گوید:  ــ ش
»خدا را شکر خیلی خوب است که این همه 
ــتیم و اگر  ــ ــلمان هس ــ میهمان داریم. ما مس
ــاق ناگوار بیفتد  ــ ــدام از ما این اتف ــ ــرای هر ک ــ ب
وظیفه داریم به هم کمک کنیم چون انسان 
ــتیم و باید دلمان برای همدیگر بسوزد.  ــ هس
ــرای ما بیفتد«  ــ ــاید یک روزی این اتفاق ب ــ ش
ــد دختری هفت  ــ همین طور که حرف می زن
ــد: »ما  ــ ــای کودکانه می گوی ــ ــاله با خنده ه ــ س
ــیل زده هستیم و االن 12 روز است که خانه  ــ س
ما در آب است ولی اینجا هم خوش می گذرد 

چون می رویم کانون و آنجا بازی می کنیم.«
چند زن از راه پله پایین می آیند و با چشمانی 
ــان  ــ خانه هایش از  ــه  ــ بی حوصل و  ــــن  غمگی
ــــی از آنها  ــه. یک ــ ــر آب رفت ــ ــه زی ــ ــد ک ــ می گوین
ــا در این وضعیت  ــ ــد: »تنها نگرانی م ــ می گوی
ــتناک، خرید همه چیزهایی  ــ اقتصادی وحش
است که حاال زیر آب رفته و خراب شده. واقعاً 
ــرم که روزها به آق قال می رود  ــ هر روز با همس
ــــرف می زنیم و نمی دانیم چطور پول جور  ح

کنیم؟«
ــــهید صادق  ــه هاجر صادقی مادر ش ــ به خان
ــــی از خیرینی که خانه خالی اش را  مکتبی یک
در اختیار سیل زده ها قرار داد می روم. خانه ای 
که روزگاری صادق برای خودش ساخته بود 
ــــی یعنی وقتی 25 سال  اما قبل از اسباب کش
ــد. خانم صادقی مهربان و  ــ داشت شهید ش
ــته و از تصمیمش  ــ خنده رو روی تخت نشس
ــیل زده ها می گوید: »دیدیم  ــ ــکان س ــ برای اس
ــــرش کردیم بخاری هم  ــــت ف خانه خالی اس
گذاشتیم. چایی گذاشتیم و استکان و نعلبکی 

ــرگردان هستند  ــ و پتو و بالش بردیم. اینها س
ــد نوبت  ــ ــر روز چن ــ ــدا. دخترم ه ــ ــــدگان خ بن
ــته  ــ ــــری نداش می رود خبر می گیرد کم  و کس
ــند.« زهرا مکتبی دختر خانواده می آید  ــ باش
ــد: »آنها که  ــ ــیند و می گوی ــ ــادر می نش ــ کنار م
ــیل برود، آنها  ــ ــتند زندگی شان س ــ نمی خواس
ــتند.  ــ ــتند زندگی و خانواده داش ــ هم آبرو داش
ــر خانه و  ــ ــا آمدیم س ــ ــه اش می گویند م ــ هم
ــما، موقع عید قربان شما خانه ما  ــ زندگی ش

می آیید دیگر؟«
ــکان می زنم. توی  ــ ــــری به محل اس از آنجا س
ــال  ــ ــین در ح ــ ــــن و یاس ــــهیل و امی ــاط، س ــ حی
ــتند و محبوبه باالی پله ها با لباس  ــ بازی هس
ــانی  ــ ــتاده. محبوبه از اطالع رس ــ ترکمنی ایس
ــیل می گوید و اینکه  ــ ضعیف هنگام وقوع س
تا آخرین لحظات آنها شنیده بودند که سیل 
حتمی نیست: »ما در منطقه کل آباد ساکن 
ــاران می آید اما  ــ ــه ما گفته بودند ب ــ بودیم و ب
نگفته بودند این طور سیل می شود و به جان 
ــتیم، کمی از  ــ زندگی ما می افتد. اگر می دانس
وسایل را جابه جا می کردیم یا لباس بیشتری 
ــتیم من هفته دیگر فارغ می شوم  ــ برمی داش
ــــاس زندگی کردن کار  ــــت لب و واقعاً با دو دس
ــــت. مجبورم دائم بشورم و دوباره  سختی اس

نیمه خشک تنم کنم.«
ــتند  ــ ــواده دیگر که داخل خانه هس ــ چند خان
ــد و به نظر چند  ــ ــــرف زدن ندارن ــه ح ــ حوصل
نفری هم بیمار باشند. فقط مردی میانسال 
دنبال حرف های محبوبه را می گیرد: »واقعاً 
روز اول بعد این اتفاق نمی دانستیم باید کجا 
برویم. خدا خیر بدهد به این روستا که اینقدر 
ــــذای گرم به ما  ــه ما کمک کردند. هر روز غ ــ ب
ــــک روز این  ــه امیدوارم ی ــ ــد و خالص ــ می دهن

محبت ها را جبران کنیم.«
ــلطان و ناهید  ــ در خانه دیگری زینب و آناس
سه خواهر به همراه عروس خانواده و شش 
بچه زندگی می کنند. مردها به آق قال رفته اند 

به خانه هاجر صادقی مادر شهید صادق مکتبی یکی از خیرینی که خانه خالی اش را در اختیار 
سیل زده ها قرار داد می روم. خانه ای که روزگاری صادق برای خودش ساخته بود اما قبل از اسباب کشی 

یعنی وقتی 25 سال داشت شهید شد. خانم صادقی مهربان و خنده رو روی تخت نشسته و از 
تصمیمش برای اسکان سیل زده ها می گوید: دیدیم خانه خالی است فرش کردیم بخاری هم 

گذاشتیم. چایی گذاشتیم و استکان و نعلبکی و پتو و بالش بردیم. اینها سرگردان هستند بندگان خدا. 
دخترم هر روز چند نوبت می رود خبر می گیرد کم وکسری نداشته باشند

ــند. خانه،  ــ تا کمک کنند و مراقب خانه ها باش
دوسه اتاق خواب دارد و پر از بچه های کوچکی 
ــایل سرگرمی را  ــ ــــت که ناراحتی از نبود وس اس
می شود در حرف ها و بهانه گیری شان فهمید. 
ــته اند و  ــ ــــل وصل به برق نشس ــــک موبای دور ی
منتظرند نوبت شان بشود تا بازی کنند. زینب 
و سه خواهر و عروس، وسط خانه می نشینند. 
زینب که به نظر خواهر کوچکتر است، می گوید: 
»من ساکن مسکن مهر بودم و هرلحظه آب را 
می دیدم که باالتر می آمد و قبل از بسته شدن 
جاده از خانه فرار کردم. برای سه بچه ام لباس 
ــتم حاال بچه ها  ــ گرفتم اما برای خودم نتوانس
اینجا عصبی شده اند باالخره تلویزیون نیست 

ــــن بچه ها از این هم  ــر کانون نبود واقعاً ای ــ و اگ
ــــی خواهرم هم از  ــدند. آن یک ــ عصبی تر می ش
سیل گنبد آمده بود اینجا و بچه ها دائم باهم 
ــــده  ــوا می کردند و اعصاب همه ما خرد ش ــ دع

بود.«
آناسلطان چشمان خیسش را پاک می کند و از 
لحظات اول سیل می گوید و از حبس شدن در 
ــه: »یک روز و نصف بدون غذا  ــ طبقه باالی خان
و دستشویی آن باال حبس شده بودیم باالخره 
ــا از آن باال پریدیم و  ــ ــردم با تراکتور آمدند و م ــ م
ــر دارم و  ــ ــدا کردیم. من فقط یک پس ــ نجات پی
ــرم از صبح رفته بود  ــ ــرم فوت کرده، پس ــ همس
ــد و من نگرانش  ــ ــین را از آب بیرون بکش ــ ماش

بودم.« با بغض نگاهی به عروسش می کند که 
گوشه خانه مشغول شیر دادن به کودکش است. 
ــه دائم برای صاحبخانه دعا می کنند که  ــ هر س
اینجا را در اختیار آنها قرار داده که الاقل در کنار 

هم بتوانند این وضعیت را تحمل کنند.
ــیل در آق قال می افتم که مردم  ــ یاد روز دوم س
ــــکی  با تراکتور و قایق، زنان و کودکان را به خش
ــیدم این  ــ ــودم پرس ــ ــاندند. آن روز از خ ــ می رس
همه جمعیت کجا می خواهند زندگی کنند؟ 
حاال اما می بینم کار ساده تر از آنی بوده که من 
فکرش را می کردم. سخاوت و مهربانی مردم 
به هم مشکالتی بزرگتر از این را هم از پیش پا 

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

   افقي:
1 - تیم فوتبال روسی - فیلم جدید »روح اهلل حجازی«

2 - مقابل نشسته - راهنما - ششمین حرف یونانی
3 - رد پای آب - حنجره - بیماری قند - زمین آذری

4 - یاری دهنده - خودروی فرانسه - تنها و غریب
5 - خبر عرب - خبرگزاری دانشجویان ایران - هوله

6 - زیان - هتلی در »آنتالیا«- کبود
7 - شواهد علیه اوست! - پست فطرت - قسمتی از پا

8 - بانگ تیز - اثری از »جک لندن«- مخفف گاه
9 - تلفظ حرف »ص«- برادری – سرگذشت ها 
10 - ترشحات دهان - توانایی - جایگاه مروارید

11 – ضد »تلخ«- شرکتی تولید کننده انواع تریلر و بونکر - خس خس صدری 
12 - آرزوها - نیرنگ - نصیحت کننده

13 - حرف تأسف - تنظیم موتور - مخفف نیکو - دریافتن
14 - ناب - فیلمی از »هیچکاک«- خطاط اوایل قرن پنجم هجری

15 - نوعی اختالل روانشناختی - خرم و باطراوت

   عمودی:
1 - خطایــی در بســکتبال - دانــش 

نوروساینس
2 - جیــوه - همســویه – به معنــی 

سوی
3 - چــک - پیــدا - نبــردی میــان 
امپراطــوری  و  ساســانی  ایرانیــان 

بیزانس- از اجزای ویدئو
4 - پوستین دوز - سینمای فاجعه - 

نرخ رسمی
5 - واحد فروش گردو - قاره ســبز - 

نبرد و مبارزه
6 - نوعی بشقاب - خط باستانی - 

شرکت رایانه ای »چینی«
 - ذریــه   - ســوزناک  نفــس   -  7

جاودانگی - یکتا
8 - رئیس جمهوری »امریکا«

9 - رنگ پیراهن »چلسی«- مؤلف 
»تاریــخ اســکندر بــزرگ«- طنــاب 

تاب- ویتامین جوانی
»وردی«-  اپــرای   – ســگک   –  10

صورت فلکی جنوبی
11 - چاره اندیشی - نتیجه به دست 

آمده - خسیس
12 - تکان خودمانی - زمان مسابقه 

فوتبال - میوه نورس
13 - رازیانه – نام »نصری« بازیکن 
نواحــی  ویــژه  وســتهام - درختــی 

جنگلی و خاک های اسیدی- بس 
14 - مرد افسانه ای کوه های هیمالیا – 
بزرگ ترین دریاچه »گلستان«- یاران

15 - پایه گذار نظــام امروزِی طبقه 
بندی گیاهان و جانوران- ســازمانی 

غیر دولتی و مدافع محیط زیست
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    افقي:
1 - خــرس تنبــل - افراد پژوهشــگر یا عالقه مند به آثار باســتانی و 

مصنوعات گذشتگان
2 - مناسبت 12 اردیبهشت - درخت آزاده! - صدا، نغمه

3 - نفس سوخته دالن - رازقی – نام »کامران« بازیگر خانم- بی بنیان
4 - پوچ، خیالی - نمونه نمایشی - صدای نرم خندیدن

5 - مادر آذری زبان - بخشی در »نیویورک«- پدر »سمفونی«
6 - تا نگرید طفل کی نوشد؟- حالل شرعی - بدنام

7 - همسنگی - دوران - حجم هندسی!
8 - مکان - آش متنوع - کلمه شگفتی

9 - تیمی در »فرانسه«- سرعت- سد شده
10 - پناه، زنهاری - لوح فشرده - کالمی در مقام فهمیدن

11 - مرتعش - پولدار، ثروتمند - کت و کول
12 - جای روشنایی - سرمنزل - جوانمردی

13 - آواز بره – مرکز »کانادا«- صدای افسوس - ضمیر متصل دوم شخص مفرد 
14 - مقابل، قبال - فراموشی - برد قاطع در کشتی

15 - فیلمی به کارگردانی »بهمن فرمان آرا«- باور نکردن

   عمودی:
1 - یقــه آویز مردانه - اســتانی 

در »قرقیزستان«
2 - ششمین شهر پرجمعیت 
»چین«- وســیله زمان ســنج 

الکتریکی - برکنار کردن 
و  لــوح  - ســاده  - حــرص   3
خوش بــاور - ضروری، واجب 

- والده
4 - خاصیت گوشی های همراه 
امــروزی - امــر از بودن – کتاب 

»زوال«
5 – همگانی تر - ارزش اجتماعی 

- برادر خواهر غیر همخون
6 - پایتخت و مهم ترین شهر 
»انگلیــس«- ســدی نزدیــک 

»تبریز«- پابرجا و استوار
ســوره  هفتادوهشــتمین   -  7
قرآن - امر عظیــم - دیرین - 

منظره
موجــب  کارتــون  ایــن   -  8

پیشرفت فوتبال ژاپن شد
9 - سهولت - خوابیده - گنجه 

لباس - مخالف
10 - روستا - فرمانروا - فراوانی

11 – پرنــده ای گــردن دراز کــه 
همــه چیز می خورد - شــهری 
زیبا در استان »گیالن«- نیاکان

12 - گلــی درشــت و پربــرگ - 
رسته - وطن

13 - تاب و توان - رشته نورانی - 
عصای سالمندان - گربه دریایی
14 - مقــام طالیــی در ورزش - 
شهری در استان »لرستان«- قادر

رباعی هــای  مجموعــه   -  15
»اهلی شیرازی«- ششلول

جدول 
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3075و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

اشک هایت را پاک کن آنا سلطان
سخاوت مردم »محمدآباد« گرگان در سیل آق قال

ــــت؛ دست روی شکمش  محبوبه حامله اس
می گذارد و از شبی می گوید که بعد از مراسم 
ــــت.  ــــی یکی از اقوام به خانه برمی گش عروس
ــده بود:  ــ ــتخر ش ــ ــبیه اس ــ ــه  ای که دیگر ش ــ خان
»وقتی این صحنه را دیدم چشمانم سیاهی 
ــرده بود و  ــ ــیل به هیچ چیز رحم نک ــ رفت، س
ــال  ــ ــرم در این دوس ــ ــه زندگی که با همس ــ هم
جمع کرده بودیم رفته بود زیر آب. طبقه باال 
ــوهرم بود که سقفش سوراخ  ــ هم مال پدرش
شده بود.« محبوبه حاال در خانه  جدیدی که 
ــرگان در اختیار  ــ ــتای محمدآباد گ ــ مردم روس
او و چهار خانواده دیگر آق قالیی گذاشته اند 
منتظر تولد اولین فرزندش است. او هر روز از 
همسرش که در آق قال مشغول کمک رسانی 

است می پرسد آیا سیل پا پس کشیده یا نه؟
ــرای مردم  ــ ــــی که ب ــا تمام تلخ ــ ــــن روزها ب ای
سیل زده شهرهای مختلف ایران دارد اخباری 
از تالش مردم شهرهای مجاور هم به گوش 
می رسد که بی دریغ برای کمک به همسایه ها 
ــــی از این مکان ها  ــده اند. یک ــ ــــت به کار ش دس
ــتای  ــ ــــری به آنجا زدم روس ــه هفته پیش س ــ ک
»محمدآباد« در پنج کیلومتری گرگان است. 
ــتایی با 500 خانوار که به 2هزار خانواده  ــ روس

سیل زده پناه داد.
محمد مکتبی عضو انجمن خیریه روستا را 
در دفتر این خیریه نزدیک حسینیه مالقات 
ــتا  ــ می کنم. مکتبی از 136 داوطلب این روس
می گوید که شبانه روز برای کمک و اسکان به 
ــد: »ابتدا مردم  ــ ــیل زده ها در تالش بوده ان ــ س
ــه  ــ ــینیه و مدرس ــ ــــی و حس ــگاه ورزش ــ را در باش
ــــت و بعد  ــکان دادیم اما دیدم جا کم اس ــ اس
مردم روستا در خانه ها را به روی سیل زده ها 
ــتا را  ــ ــد. ما هم خانه های خالی روس ــ باز کردن
ــایی کردیم و با هماهنگی صاحبخانه  ــ شناس

ــام  ــ ــکان دادیم. در این مدت ش ــ ــردم را اس ــ م
ــار مردم قرار  ــ ــار و صبحانه گرم در اختی ــ و ناه
دادیم و االن اگر به آشپرخانه حسینیه بروید 
می بینید که چطور همه مشغول کار هستند.« 
ــرورش فکری می گوید  ــ ــان کانون پ ــ او از کارکن
که در این مدت سعی کردند برای بچه ها در 
ــــی و بازی برگزار  خود کانون برنامه و دورهم
ــــیب  ــودکان دور از خانه کمتر آس ــ ــا ک ــ ــد ت ــ کنن

ببینند.
ــــغول  مش ــه  ــ هم ــینیه  ــ حس ــپرخانه  ــ آش در 
ــتند. تقریباً  ــ تمیزکاری بعد از پخت ناهار هس
ــرد و جوان با لبخند حرف می زنند  ــ 12 زن و م
ــتگی را در چشمانشان دید.  ــ اما می شود خس
یداهلل حسینی تکیه می دهد به چارچوب در و 
از کارهایی که در این مدت کرده اند، می گوید: 
ــه وعده غذا  ــ »12نفره اینجا کار می کنیم تا س
درست کنیم« از آنطرف زنی داد می زند: »از 
ــــب ها  ــــب کار می کنیم. بعضی ش صبح تا ش
ــــب  ــا می خوابند و ما هم 12 ش ــ ــان اینج ــ آقای
ــــری تکان  می رویم خانه.« یداهلل به تأیید س
ــــده می گوید: »از روز اول عید  می دهد و با خن
ــد دیدنی  ــ ــــچ جا هم عی ــتیم و هی ــ اینجا هس
نرفتیم. چون از روستاهای اطراف و شهرهای 
دیگر خیلی از کمک ها به محمدآباد می آمد 
ــر  ــ ــــعی کردیم که چیزی کم و کس ــــم س و ماه
ــینی از عزم همه مردم روستا  ــ ــد.« حس ــ نباش
ــوازی به  ــ ــاندن و میهمان ن ــ ــــک رس ــرای کم ــ ب

سیل زده ها می گوید.
قبل از رسیدن به خانه ابراهیم باقری صدای 
ــنوم که در کوچه  ــ بازی و خنده بچه ها را می ش
ــود چند دختر  ــ پیچیده. در خانه که باز می ش
ــه داخل  ــ ــــن را ب ــد و م ــ ــو می آین ــ ــــک جل کوچ
ــه خانه اش را  ــ ــــی می کنند. ابراهیم ک راهنمای
در اختیار 5 خانواده قرار داده مردی خنده رو 
ــد: »مردها طبقه  ــ ــــت. او می گوی و مهربان اس
ــه باالیی  ــ ــان در خان ــ ــد و زن ــ ــــن می خوابن پایی
ــتر  ــ ــاکن بود. اما بیش ــ ــرم قباًل در آن س ــ که پس

ــا به  ــ ــان روزه ــ ــــرس دزدی اموالش ــا از ت ــ مرده
ــــب می آیند اینجا. تقریباً  آق قال می روند و ش
25 نفر بودند اما حاال کمتر شده اند و بعضی 

برگشته اند خانه.«
همسر ابراهیم هم از راه می رسد. به شوخی 
ــه به این  ــ ــه و خان ــ ــا این همه بچ ــ ــم ب ــ می گوی
ــلوغی همه چیز رو به راه است؟ می گوید:  ــ ش
»خدا را شکر خیلی خوب است که این همه 
ــتیم و اگر  ــ ــلمان هس ــ میهمان داریم. ما مس
ــاق ناگوار بیفتد  ــ ــدام از ما این اتف ــ ــرای هر ک ــ ب
وظیفه داریم به هم کمک کنیم چون انسان 
ــتیم و باید دلمان برای همدیگر بسوزد.  ــ هس
ــرای ما بیفتد«  ــ ــاید یک روزی این اتفاق ب ــ ش
ــد دختری هفت  ــ همین طور که حرف می زن
ــد: »ما  ــ ــای کودکانه می گوی ــ ــاله با خنده ه ــ س
ــیل زده هستیم و االن 12 روز است که خانه  ــ س
ما در آب است ولی اینجا هم خوش می گذرد 

چون می رویم کانون و آنجا بازی می کنیم.«
چند زن از راه پله پایین می آیند و با چشمانی 
ــان  ــ خانه هایش از  ــه  ــ بی حوصل و  ــــن  غمگی
ــــی از آنها  ــه. یک ــ ــر آب رفت ــ ــه زی ــ ــد ک ــ می گوین
ــا در این وضعیت  ــ ــد: »تنها نگرانی م ــ می گوی
ــتناک، خرید همه چیزهایی  ــ اقتصادی وحش
است که حاال زیر آب رفته و خراب شده. واقعاً 
ــرم که روزها به آق قال می رود  ــ هر روز با همس
ــــرف می زنیم و نمی دانیم چطور پول جور  ح

کنیم؟«
ــــهید صادق  ــه هاجر صادقی مادر ش ــ به خان
ــــی از خیرینی که خانه خالی اش را  مکتبی یک
در اختیار سیل زده ها قرار داد می روم. خانه ای 
که روزگاری صادق برای خودش ساخته بود 
ــــی یعنی وقتی 25 سال  اما قبل از اسباب کش
ــد. خانم صادقی مهربان و  ــ داشت شهید ش
ــته و از تصمیمش  ــ خنده رو روی تخت نشس
ــیل زده ها می گوید: »دیدیم  ــ ــکان س ــ برای اس
ــــرش کردیم بخاری هم  ــــت ف خانه خالی اس
گذاشتیم. چایی گذاشتیم و استکان و نعلبکی 

ــرگردان هستند  ــ و پتو و بالش بردیم. اینها س
ــد نوبت  ــ ــر روز چن ــ ــدا. دخترم ه ــ ــــدگان خ بن
ــته  ــ ــــری نداش می رود خبر می گیرد کم  و کس
ــند.« زهرا مکتبی دختر خانواده می آید  ــ باش
ــد: »آنها که  ــ ــیند و می گوی ــ ــادر می نش ــ کنار م
ــیل برود، آنها  ــ ــتند زندگی شان س ــ نمی خواس
ــتند.  ــ ــتند زندگی و خانواده داش ــ هم آبرو داش
ــر خانه و  ــ ــا آمدیم س ــ ــه اش می گویند م ــ هم
ــما، موقع عید قربان شما خانه ما  ــ زندگی ش

می آیید دیگر؟«
ــکان می زنم. توی  ــ ــــری به محل اس از آنجا س
ــال  ــ ــین در ح ــ ــــن و یاس ــــهیل و امی ــاط، س ــ حی
ــتند و محبوبه باالی پله ها با لباس  ــ بازی هس
ــانی  ــ ــتاده. محبوبه از اطالع رس ــ ترکمنی ایس
ــیل می گوید و اینکه  ــ ضعیف هنگام وقوع س
تا آخرین لحظات آنها شنیده بودند که سیل 
حتمی نیست: »ما در منطقه کل آباد ساکن 
ــاران می آید اما  ــ ــه ما گفته بودند ب ــ بودیم و ب
نگفته بودند این طور سیل می شود و به جان 
ــتیم، کمی از  ــ زندگی ما می افتد. اگر می دانس
وسایل را جابه جا می کردیم یا لباس بیشتری 
ــتیم من هفته دیگر فارغ می شوم  ــ برمی داش
ــــاس زندگی کردن کار  ــــت لب و واقعاً با دو دس
ــــت. مجبورم دائم بشورم و دوباره  سختی اس

نیمه خشک تنم کنم.«
ــتند  ــ ــواده دیگر که داخل خانه هس ــ چند خان
ــد و به نظر چند  ــ ــــرف زدن ندارن ــه ح ــ حوصل
نفری هم بیمار باشند. فقط مردی میانسال 
دنبال حرف های محبوبه را می گیرد: »واقعاً 
روز اول بعد این اتفاق نمی دانستیم باید کجا 
برویم. خدا خیر بدهد به این روستا که اینقدر 
ــــذای گرم به ما  ــه ما کمک کردند. هر روز غ ــ ب
ــــک روز این  ــه امیدوارم ی ــ ــد و خالص ــ می دهن

محبت ها را جبران کنیم.«
ــلطان و ناهید  ــ در خانه دیگری زینب و آناس
سه خواهر به همراه عروس خانواده و شش 
بچه زندگی می کنند. مردها به آق قال رفته اند 

به خانه هاجر صادقی مادر شهید صادق مکتبی یکی از خیرینی که خانه خالی اش را در اختیار 
سیل زده ها قرار داد می روم. خانه ای که روزگاری صادق برای خودش ساخته بود اما قبل از اسباب کشی 

یعنی وقتی 25 سال داشت شهید شد. خانم صادقی مهربان و خنده رو روی تخت نشسته و از 
تصمیمش برای اسکان سیل زده ها می گوید: دیدیم خانه خالی است فرش کردیم بخاری هم 

گذاشتیم. چایی گذاشتیم و استکان و نعلبکی و پتو و بالش بردیم. اینها سرگردان هستند بندگان خدا. 
دخترم هر روز چند نوبت می رود خبر می گیرد کم وکسری نداشته باشند

ــند. خانه،  ــ تا کمک کنند و مراقب خانه ها باش
دوسه اتاق خواب دارد و پر از بچه های کوچکی 
ــایل سرگرمی را  ــ ــــت که ناراحتی از نبود وس اس
می شود در حرف ها و بهانه گیری شان فهمید. 
ــته اند و  ــ ــــل وصل به برق نشس ــــک موبای دور ی
منتظرند نوبت شان بشود تا بازی کنند. زینب 
و سه خواهر و عروس، وسط خانه می نشینند. 
زینب که به نظر خواهر کوچکتر است، می گوید: 
»من ساکن مسکن مهر بودم و هرلحظه آب را 
می دیدم که باالتر می آمد و قبل از بسته شدن 
جاده از خانه فرار کردم. برای سه بچه ام لباس 
ــتم حاال بچه ها  ــ گرفتم اما برای خودم نتوانس
اینجا عصبی شده اند باالخره تلویزیون نیست 

ــــن بچه ها از این هم  ــر کانون نبود واقعاً ای ــ و اگ
ــــی خواهرم هم از  ــدند. آن یک ــ عصبی تر می ش
سیل گنبد آمده بود اینجا و بچه ها دائم باهم 
ــــده  ــوا می کردند و اعصاب همه ما خرد ش ــ دع

بود.«
آناسلطان چشمان خیسش را پاک می کند و از 
لحظات اول سیل می گوید و از حبس شدن در 
ــه: »یک روز و نصف بدون غذا  ــ طبقه باالی خان
و دستشویی آن باال حبس شده بودیم باالخره 
ــا از آن باال پریدیم و  ــ ــردم با تراکتور آمدند و م ــ م
ــر دارم و  ــ ــدا کردیم. من فقط یک پس ــ نجات پی
ــرم از صبح رفته بود  ــ ــرم فوت کرده، پس ــ همس
ــد و من نگرانش  ــ ــین را از آب بیرون بکش ــ ماش

بودم.« با بغض نگاهی به عروسش می کند که 
گوشه خانه مشغول شیر دادن به کودکش است. 
ــه دائم برای صاحبخانه دعا می کنند که  ــ هر س
اینجا را در اختیار آنها قرار داده که الاقل در کنار 

هم بتوانند این وضعیت را تحمل کنند.
ــیل در آق قال می افتم که مردم  ــ یاد روز دوم س
ــــکی  با تراکتور و قایق، زنان و کودکان را به خش
ــیدم این  ــ ــودم پرس ــ ــاندند. آن روز از خ ــ می رس
همه جمعیت کجا می خواهند زندگی کنند؟ 
حاال اما می بینم کار ساده تر از آنی بوده که من 
فکرش را می کردم. سخاوت و مهربانی مردم 
به هم مشکالتی بزرگتر از این را هم از پیش پا 

برمی دارد.
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فروردین : ممکن است که شما این روزها  بدون دلیل خاصی احساس اضطراب 
و نگرانی داشــته باشید. مطمئن باشید که احساسات خود را با منطق و برهان 
تفســیر کرده اید، اما پیدا کردن دلیل منفی بافی خود اهمیت بیشتری دارد. 
قدرت و توانایی ای که باعث می شود روزهایتان تبدیل به روزی پر از انرژی های 

مثبت بشود به واسطه خود شما حاصل می شود.

اردیبهشت :  شما در بهترین شرایط برای خالق بودن قرار دارید و این بستگی 
بــه خودتان دارد که بهترین راه را برای اثبات توانایی هایتان را، انتخاب نمایید. 
این موضوع فقط جنبه تفریح و ســرگرمی ندارد و باید به یاد داشته باشید که 
نمی توانید مسئولیت هایتان را کنار بگذارید. بهتر است بجای فرار از تعهداتی که 

دارید، برنامه ریزی کنید.

خرداد :  اگر شما اکنون زمان زیادی را برای دستیابی به هدفهایتان اختصاص 
ندهید، نارضایتی شما می تواند حتی بهترین شرایطتان را باطل کند. گذشت 
زمان به سود شما تمام می شود و این امکان را به شما می دهد که منتظر بمانید 
تا بهترین زمان برای شروع فعالیت فرا برسد. درضمن چشمها و قلبتان را به روی 

هدفهایتان باز نگه دارید.

تیر: در این هفته شما قبل از اینکه بتوانید زمانی را به خودتان اختصاص دهید 
کارهایی برای انجام دادن دارید، و هرچه زودتر شروع کنید زودتر هم کارهایتان 
را تمام خواهید کرد. برایتان الزم است بر روی چیزهای کوچک و جزئیات بیشتر 
از موضوعات بزرگ و مهم تمرکز کنید. اگر فقط یک بار نکات مبهم را برطرف 

کردید، بعد از آن شما می توانید بیشتر تفریح کنید.

مرداد :شــما می خواهید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز نمایید اما برای این 
کارها جرات و جســارت الزم را ندارید. بهتر است بدانید تمام افرادی که موفق 
شــده اند آنها نیز مثل شما روزی جرات شــروع و استارت کارهای را نداشتند. 
صحبت هایی را که در قلب خود دارید را نباید با اشخاص دیگر در میان بگذارید 

زیرا به ضرر شما تمام می شود.

شهریور : شما در تصمیم گیری های مهم زندگی خود نقشی زیادی ندارید یا 
این تصمیمات برای شما گرفته می شود یا این که خودتان تمایلی ندارید برای 
آینده تان برنامه ریزی کنید به همین دلیل هر حرفی را که بقیه به شما می گویند 
برایتــان تفاوتی ندار. این قدر بی انگیزه به کارهایتــان ادامه ندهید برای ادامه 

زندگی تان باید انگیزه داشته باشید تا موفق شوید.

مهر : شــما وقتی هنگام رسیدگی کردن به مســائل  تان با ناسازگاری روبرو 
می شــوید، دوست دارید که راحت و بی خیال باشید، البته اتفاق خطرناکی هم 
نخواهد افتاد. تا زمانی که احســاس امنیــت را در خودتان به وجود نیاورده اید 
حرکت کردن برای شما مشکل است. اما ثبات و پایداری زمانی به وجود می آید 

که در روش و رفتارتان انعطاف پذیر و سازش پذیر باشید.

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

جدیدتان با تصمیم قبلی کامال متفاوت بود نگران نشوید. 

آذر :  حتی اگر به نظر می رسد تصمیمی برای شما اهمیت چندانی ندارد اما باید 
اول دیدتان را نسبت به آن واضح کنید. ممکن است زیاد پایبند اصول قدیمی 
برای تغییر و پیشرفت نباشید؛ اما شما اکنون در شرایط کامال جدید و متفاوتی 
قرار دارید. تجربه برخورد شما بین قدیم و جدید چیزی است که اکنون شما را 

تحریک می کند.

دی :  اکنون زمان خوبی است که اصول اساسی که زندگی کاری تان را موثر و 
مفید می سازد را بنا کنید. ینکه شما در روزهای آینده با این انرژی آتشین خود 
چه کار می خواهید بکنید، انتخاب خودتان اســت. اما به یاد داشــته باشید که 
عمق و شدت این اشتیاق مهم است تا شما موفق شوید در غیر این صورت شما 

بسرعت تمایل تان را از دست خواهید داد.

بهمن : شما این روزها  دغدغه زیدی ندارید، اما نمی توانید به راحتی در مورد 
نگرانی های خود با دیگران صحبت کنید. دلیل این کارتان این است که باوجود 
تمام مشــکالتی که وجود دارد نمی خواهید مشــکل جدیدی به وجود بیاید. 
فراموش نکنید حرفی که شما می خواهید بزنید نمی تواند ایجاد آشوب و ناآرامی 

 کند، بلکه روش بیان شما ممکن است تاثیر نامناسبی برجا بگذارد. 

اسفند : شاید شما فکر می کنید که اگر طرز فکرتان را تغییر دهید، همه چیز 
نیز عوض خواهد شــد. اما ترک کردن عادتهایی که تبدیل به بخشی از زندگی 
روزانه شما شده اند کار آسانی نیست. برداشتن یک قدم کوچک در مسیر درست 

از تالش کردن برای این که یک شبه به هدف تان  برسید، مؤثرتر است.
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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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د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .

1 925

26

9
1

48 62

5 4 2

4

6

7
3

8

15

7
5 4

53
2

8
1395

شهري در 
هلند

واحدي از 
توپخانه

رده

رسوم

باالي هر 
چيزي

اثر رطوبت

دشت

شيدا

مرض

گل سرخ

شهر

ترمينال

عدد منفي

باال آمدن آب 
دريا

شهر بادگيرها

تعداد

وارفته

پژواك صدا

از اجزاء 
صورت

دلير

مقبول

تيز

فدراسيون 
جهاني شنا

خلوت خانه اي 
در خانقاه

بانشاط
خون آشام 

معروف

دسته

شالوده

دشت

مقام طاليي

واكنشگاه

نيست

نياز

ترمز كشتي

كلمه آگاه 
كردن

از جهات اربعه

زيستن 

منگياگر

هسته ميوه

فلز چهره

وليكن

ثروت

مايع حيات

گليم
تكنوازي 

پيانو

مرغ مي رود

ليست غذاي 
رستوران

زايو ترسان 
قديم

ماه خارج

درخت خرما
از بت هاي 

معروف

ناموس 
پرست

شكيبا

جوي خون

مقابل شب

لنگه در

ماه پاييزي

لباس

فضا

سيب

دكان پارچه 
فروشي

رمان معروف 
والتر اسكات

قريه

حرف ندا

دريا

او
شهري در 
پاكستان

عيب و عار

سخن گو

ملي

روشنايي اندك
زنجير پاي 

مجرمان

بخشي از 
جامه
پايه

بخت آزمايي

كيفر

نوعي شيمي

يادداشت

نوعي چرم

ضمير وزني

پيامبر كشتي 
بان

حرف 
همراهي

هيزم

حرف فاصله
تصديق 
آلماني

كشوري 
درآفريقا

قايق

قدم يك پا

هزار

شايعه

تظاهر

جذاب
سرشوي 
گياهي

پول كشور 
قطر

فرش

يار مخلص

چاه جهنم
شهري در 

جنوب

پايتخت 
كشور ايسلند

www.paivand.com

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

اسامی برندگان جدول شماره 3703
  1ـ محمد سلمانیـ  تهران 

2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس
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اسامی برندگان جدول شماره 3703
  1ـ محمد سلمانیـ  تهران 

2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
ــه تربيت معلم قديم17ـ احتكار كنندهـ  بيمـ   ـ مدرس
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اسامی برندگان جدول شماره 3703
  1ـ محمد سلمانیـ  تهران 

2ـ فاطمه بیزاییان شیرازـ  آبادان
3ـ رضا پارسهـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:

ــيـ  از  ــنـ  بزرگ منش ــزار توزي 1ـ   اب
ــكبار 2ـ  توقيفـ  بهبود يافتن3ـ   خش
فلز چكش خورـ  قاصدـ  وليكنـ  ابزارـ  
يك ورق كاغذ4ـ  لگامـ  شهري در هند 
ــاد مرئوسـ  آب  ــدن5ـ  متض ـ فهمي
شرعيـ  دست افزار بنايانـ  دم بريده6 
ـ دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارنده 
ـ حرف ندا7ـ  تلخـ  كنايه از حد نهايي 
ــرـ  دل آزار كهنه8ـ  ــرغ ن ــربـ  م غ
ــتگاه ضبط مغناطيسي  كندفهمـ  دس
ــرـ  انجمن بين المللي حمل و نقل  تصوي
ــتاره فرنگيـ    هوايي9ـ  جمع دينـ  س
از نام های دخترانه 10ـ   نصفـ  سالن 
ـ نوعي نمايشنامه11 ـ  آشـ  توبه كار 
ــي12ـ  داغ  ــير قطارـ  عدد منف ـ مس
ــوزـ  پوست پيراـ  جهانـ  باران  جگرس
ــتانـ  نژادـ   اندك13ـ   مركز افغانس
ــر وزنيـ   تصوير ذهني14ـ  ثريا  ضمي
ـ سرابـ  كيسه علوفه چهارپايان15 
ــهـ  اميد  ــسـ  ماه مدرس ــد تني ـ واح
داشتنـ  ضمير جمعـ  اشاره به دور16 
ــي، ادبار17ـ   ــاري قندـ  بدبخت ـ بيم
ــهري در سوييسـ  لقبي اشرافي در  ش

اروپاـ  پارچه اموات

عمودي:

1ـ  پرستاريـ  جمع مكتبـ  مخزن گاز مايع2ـ  رودي 
ــع حياتـ  بدبوي  ــي، بردگي3ـ   ماي ــرانـ  بندگ در اي
پرخاصيتـ  مذهبـ  چغندر پختهـ  سدي در جنوب4 
ـ تاير يدكيـ  گناه کبيرهـ  علم طلسمات5ـ  عضو كابينه 
ــمبلـ  پنهان6ـ  راندن مزاحمـ   ـ تصديق آلمانيـ  س
ــكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي غذا7ـ  من و  ــور نيش كش

شماـ  از حواريون عيسي )ع(ـ  پ
درـ  حرارت باالي بدن8ـ  عالمتـ  يونجهـ  گذشته9 
ــزرگـ  كارگر10ـ  از  ــانيدنـ  كوهان ب ـ به پايان رس
ــنا11ـ   ــاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس ش اقيانوس ه
حرف فاصلهـ  پوست كن ـ هاديـ  رود آرام12ـ  نت 
ــوب به هنرـ  رودي در اروپاـ  واريته13  چهارمـ  منس
ـ متضاد پايينـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمعـ  
مالك شدن14ـ پيرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن15 
ـ عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگليسيـ  از ماههاي 

حرف )ا، ب( 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

ــريـ  تير پيكان دار16ـ  از زبان هاي هند و اروپايي  قم
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنرى و منحصر به فرد به زیبایى فضاى منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

براى  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با اى میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

نــیازمــندیهـا

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  ۶۰4-77۱-۱7۶2

»هدایت« 

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: ۶۰4-77۳-۰۰9۶

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

تدریس خصوصی 
  شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

   ۰2۰۱-949-۶۰4  و  ۶۰4-7۰۰-۵۶۱۵  

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهائی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
برای سکونت دارد.
۷۷۸-۸۴۰-۰۰26

۱52۱ 2۳6-۸۷۸-5۴۴۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۱52۱ 6۰۴-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اجارهاجاره
به یک نفر برای کار

 شستشوی اتومبیل به صورت 
تمام وقت نیازمندیم
.۴۰ ساعت در هفته،

با حقوق مکفی، در شهر سوری
 Peter یا James لطفا با

تماس بگیرید
۱52۰ 6۰۴-5۸۳-5656

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Oscar Painting
به چند نقاش ساختمان ماهر

و کمک نقاش نیازمندیم.
لطفا با شماره زیر تماس بگیرید.

۱52۱ ۷۷۸-۹۸۸-2۷۴۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نورت ونکوور- وودکرافت
آپارتمان مبله دوخوابه و

یا یک اتاق مبله با تمامی امکانات
اجاره داده می شود.

۱52۱ 6۰۴-6۰۰-5۸۸6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ به وقت ونکوور 
شنبه ۲۰ مارچ ساعت ۲ و ۳۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

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. 1519

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

www.raminmahjouri.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

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


