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مجید محمدی

 بر سر منابع آزاد شده
 ناشی از لغو تحریم ها 

چه خواهد آمد؟

همه روندها و اخبار ســه ماه اخیر حکایت از لغو برخی از 
تحریم ها از ســوی ایاالت متحده برای بازگشت به برجام 
دارند. توجهات مربوط به پول های بلوکه شده بیشتر متوجه 
میزان آن ها و موانع و چگونگی مسترد شدن آن ها است و 
نه مردم. پرسش محوری این است که در نتیجه این اقدام 
چه بر سر مردم ایران خواهد آمد؟ آیا آنها به وجهی از وجوه 
مثل مایه کوبی سراســری، پایین آمدن قیمت ارز، افزایش 
اشتغال، کاهش فقر و تورم یا افزایش سرمایه گذاری در امور 
زیر بنایی یا توسعه، از لغو تحریم ها برخوردارخواهند شد؟ یا 

مثل دوره گذشته سر آن ها بی کاله خواهد ماند؟
بر خالف دوره های بیعت ریاســت جمهوری یا مجلس که 
نامزدها انبوهــی از قول های محقق ناشــدنی را به مردم 
وعده می دادند این بار خبر چندانی از آن وعده ها در سخن 
مقامات ابدی و انتصابی یا کسانی که تاکنون خود را نامزد 
کرده اند، به چشم نمی خورد چون آن ها می دانند که مردم 

این وعده ها را باور نمی کنند.
در بیعت اســفند ۱۳۹۸ نیز وعده های چندانی داده نشد. 
حکومت در طی سه سال گذشــته برنامه ای برای هزینه 
کردن منابع آزاد شده بعد از لغو تحریم ها عرضه نکرده است. 
اما برای داوری در مورد آنکه چه بر ســر منابع آزاد شــده 
خواهد آمد، بهترین روش آن است که ببینیم در سال های 
۱۳۹5 تــا ۱۳۹۷ که حدود ۱00 تا ۱50 میلیارد دالر آزاد 

شد و در اختیار حکومت قرار گرفت چه آمد؟
برای پاسخ به پرســش های فوق باید دو موضوع را روشن 
سازیم: شکاف میان دولت و ملت و چاله هایی که برای منابع 

آزاد شده از هم اکنون حفر شده است.
در ایران میان دولت و ملت شکاف عمیقی از حیث مالکیت 
و دسترســی به منابع و همچنین چشم انداز هزینه کردن 
منابع وجود دارد. منابع کشــور در دست حکومت است و 
هر که به سرچشــمه ها نزدیک تر باشد )بیت، سپاه و سه 
قوه و حلقات پیرامون آنها(، سهم بیشتری از منابع به خود 

اختصاص می دهد.
از حیث هزینه کردن، اولویت ها در دو جهت کامال متفاوت 
تنظیم شده اند. حکومت در پی هزینه کردن در برنامه های 
موشکی و هسته ای، برنامه گسترش طلبی، تروریسم )صرف 
بخش عمده بودجه وزارتخانه های اطالعات، سپاه، و خارجه( 

و فربه کردن قشر حاکم است.
امــا مردم ایران انتظــار دارند که منابع آزاد شــده صرف 
مایه کوبی سراســری )که میان 250 تا ۸00 میلیون دالر 
هزینه دارد بسته به این که واکسن ها از کجا تامین شود(، 
کاهش مالیات های کمرشــکن )مثــل گرفتن ۷.5 درصد 
مالیات از ارث بدون هیچ گونه کف(، اشتغال بیش از شش 
میلیون بیکار )با هزینه حدود ۱20 میلیارد دالر: با هزینه 
متوسط 20 هزار دالر برای ایجاد یک شغل( و کاهش تورم 

کاالهای اساسی شود.
بــه دلیل شــکاف های فوق و اتکای حکومت بر اســلحه، 
انتظارات مردم به سطل زباله انداخته خواهد شد و اگر کسی 
صدایش در بیاید با مسلسل درو خواهد شد )مثل سراوان(.

قرار نیســت هیچ باری از دوش مردم برداشته شود. تنها 
مالیات بر ارث را در نظر بگیرید. امروز اگر یک معلم با یک 
ســرپناه یک میلیارد تومانی )۴0 متری با متوسط قیمت 
متری 25 میلیــون تومان در تهران( از دنیــا برود، زن و 
فرزندان وی بــرای انتقال مالکیت باید ۷5 میلیون تومان 
به دولت بپردازند و مشــخص نیست چگونه می توانند این 
کار را با مستمری چند میلیونی که کفاف خورد و خوراک 

فرزندانشان را نیز نمی دهد، انجام دهند.
قشــر حاکم از راه های فرار از این گونه مالیات ها آگاه است 
و قشــر ضعیف )بیش از ۸0 درصد مردم( تحت فشارهای 
اقتصادی، اصوال فرصت پرداختن به این گونه امور را موجود 

ندارد.
در دور گذشــته لغو تحریم ها، چه بر ســر منابع آزاد شده 
آمد؟ علی رغم اعالم رســمی دولت آمریــکا مبنی بر آزاد 
شدن حدود ۱00 تا ۱50 میلیارد دالر منابع ایران، مقامات 
جمهوری اسالمی هیچ گاه چنین رقمی را نپذیرفتند بلکه 

در نهایت از حدود ۳0 میلیارد دالر سخن گفتند که نحوه 
هزینه شدن آن نیز به مردم توضیح داده نشد.

معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرد که ۷0 میلیارد دالر را 
نیز صرف تضمین فاینانس و طرح های نفت و گاز کرده اند. 
جزئیات این دو هرگز اعالم نشد: چه طرح هایی فاینانس شد 
و در کدام طرح های نفت و گاز سرمایه گذاری شد و مردم 

چگونه از آن ها برخوردار شدند؟
در این دوره هنوز روشن نیست که چه میزان از منابع ایران 
نزد بانک های خارجی است. برخی رقم ۴0 میلیارد دالر و 
برخی ۱00 میلیارد دالر )آســیا تایمز( را ذکر کرده اند. در 
مورد ژاپن و کره جنوبی به ترتیب رقم های حدود ۱ تا ۱.5 
وهفت تا ۱0، در مورد هند و چین ۷ و 20 و در مورد عراق 
رقم دو تا چهار میلیارد دالر اعالم شده است. این ارقام مرتبا 

تغییر کرده اند.
در دور قبل منابع آزاد شــده بــرای دادن حقوق به صدها 
هزار نیروی یمنی، لبنانی، عراقی، افغان، پاکستانی و سوری 
)ماهانه ۱50 تا 500 دالر( که به اســتخدام سپاه قدس در 
مناطق جنگی در آمده اند، خرید موشک و دیگر تجهیزات 
جنگی از کره شمالی و روسیه و چین و ارسال آن به لبنان 
و عراق و یمن و سوریه، تداوم هزینه های سرسام آور برنامه 
هســته ای که هیچ گاه رسما اعالم نشده )میان 50 تا ۱00 
میلیارد دالر در بیست سال گذشته(، و توزیع رانت چند ۱0 

میلیارد دالری به قشر حاکم، صرف شد.
تنهــا ۳0 میلیارد دالر میان مباشــران و مقامات در دوره 
تحریم های ترامپ به قیمت ارز ۴200 تومانی توزیع شــد. 
این هزینه ها همچنان ادامه دارد چون جمهوری اســالمی 
هیچ یک از این برنامه ها را کنار نگذاشته است. هزینه کردن 
برای آن ها ممکن است در دوران تحریم های ترامپ کاهش 
یافته باشــد، اما بالفاصله بعد از رفع بلوکه شدن ها، هزینه 

کردن های بیشتر آغاز خواهند شد.
غیر از هزینه کردن بــرای برنامه های بی ثمر و مضر برای 
امنیت و رفاه مردم ایران، خروج ســرمایه از کشور در این 
سال ها ادامه داشته است. مطمئنا حدود سه میلیارد دالری 
که در سه سال گذشته صرف خرید امالک توسط ایرانیان 
در ترکیه شده )حدود ۱5 هزار واحد با قیمت متوسط ۱50 
هزار دالر و ضرورت خرید واحدهایی با قیمت بیش از 250 
هــزار دالر برای اخذ اقامت( با عــرق جبین و درس دادن 
در مقابل تخته سیاه فراهم نشــده بوده است. این میزان 
نیز نمی تواند تنها مایملک خانواده بوده باشد، چون معلوم 

نیست این خانه ها را برای مهاجرت خریده شده باشند.
از میزان خروج سرمایه به کانادا، امارات، گرجستان و دیگر 
کشورها که صدها صرافی ایرانی در آن ها مشغول انتقال ارز 
بوده اند، اطالع دقیقی در دست نداریم. اما مقامات از ارقام 
۱00 میلیارد دالری خروج ســرمایه از کشور در سال های 
اخیر سخن می گویند. این سرمایه ها را قشر حاکم از کشور 

خارج کرده است.
مقامات دولت بایدن و مقامات اروپایی می دانند که بخش 
عمده ســرمایه های آزاد شده از ایران به سمت کشورهای 
اروپایی و شــمال امریکا حرکت خواهد کرد، اما با آن که 
می دانند حداقل بخشــی از آن ها صرف کشــتار نیروهای 
امریکایی در عراق و افغانســتان یا مردم سوریه و یمن در 
جنگ های داخلی یا قدرت گیری بیشتر حزب اهلل در لبنان 
می شود، ریسک آتش افروزی جمهوری اسالمی با بخشی 
دیگر از سرمایه ها را به نحوی غیرمسئوالنه پذیرا شده اند. 
همان طور که علی رغم خوش خیالی اوباما، ایران با برجام به 
جامعه بین المللی نپیوست، در این دوره نیز چنین اتفاقی 

نخواهد افتاد.
بزرگترین بازنده رفع تحریم ها، مــردم ایران خواهند بود؛ 
چون منابع آن ها به جای ماندن در بانک های خارجی، بیش 
از پیش هدر خواهد شــد. معلوم نیست بازگشت به برجام 
چه ســودی برای مردم آمریکا دارد؛ چون برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی با بازگشت به برجام نیز متوقف نخواهد 
شد، همچنان که در زمان اجرای برجام چنین اتفاقی نیفتاد.
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Nowruz	marks	a	very	special	time	for	thousands	of	Iranian-
Canadians,	Ismaili-Canadians	and	others	who	celebrate	the	New	Year.	

It	is	certainly	a	very	important	event	for	those	who	live	on	the	North	Shore	
–	normally	full	of	lively	celebrations	with	friends,	family	and	good	
food.		This	is	typically	a	joyous	and	family-oriented	time.	While	in-person	
events	have	been	cancelled	again	due	to	Covid-19,	there	is	light	at	the	end	
of	the	tunnel.		But	we	must	stay	the	course	-	now	is	not	the	time	to	undo	
our	hard	work	managing	the	pandemic.	

During	this	festive	time,	perhaps	we	can	best	celebrate	family	and	
community	through	taking	care	to	help	in	the	fight	against	this	virus.	Stay	
out	of	large	groups	and	keep	a	safe	distance	from	others;	use	facetime	and	
other	safe	ways	to	stay	in	touch	and	send	messages	of	cheer.			

While	the	current	circumstances	are	indeed	very	concerning,	if	we	all	
act	thoughtfully	and	responsibly,	we	will	get	through	this	together.	I	thank	
organizers	of	Nowruz	events	for	their	creativity	in	shifting	festivals	and	
events	to	an	online,	safe	format	until	there	is	a	time	when	we	can	all	safely	
celebrate	together.	

At	this	important	and	joyous	time,	I	want	to	say	to	all	celebrating	Nowruz,		

“Nowruz	Mubarak.	Sale	no	Mubarak!”	

Yours	respectfully,	
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تبریک نوروزی جان ویلکنسون
نماینده نورت ونکوور در مجلس فدرال 
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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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Info@HomeFloorDecor.ca

شرکت  ساختمانی

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 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

 ظریف فایل صوتی مربوط به هواپیمای اوکراینی را تایید کرد
طبق اطالعاتی که در اختیار »ایران وایر« قرار گرفته اســت، »محمدجواد 
ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در جلسه ای محرمانه، فایل صوتی 
منتسب به او درباره شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی را تایید کرده؛ اما 
معتقد اســت انتقال این صدا به منظور آسیب به چهره عمومی او و تسویه 
حساب رقبای داخلی است. از سوی دیگر، یک مقام سیاسی نزدیک ظریف 
به »ایران وایر« گفت که ظریف »سرخورده« است و مقامات سیاسی می دانند 

وزیر امور خارجه »نقشی در آینده سیاسی ایران« ندارد.

سه شــنبه 2۱ بهمن سال جاری بود 
که شبکه خبری »سی بی سی« کانادا 
در خبری اختصاصی اعالم کرد؛ فایل 
صوتی منتسب به محمدجواد ظریف، 
وزیــر امور خارجه ایــران را از نوامبر 
سال گذشته، در اختیار دارد و در آن، 
ظریف از احتمال عمدی بودن شلیک 
به هواپیمای اوکراینی صحبت کرده 
اســت. طبق این ادعا، ظریف تصریح 
کرده بود حقیقت هیچ وقت از سوی 
ارشدترین مقامات سیاسی و نظامی 
ایران آشــکار نخواهد شد؛ چرا که در 
این صورت، وجود منافذی در سیستم 

دفاعی کشور افشا می شود.
حاال بنا به اطالعاتــی که در اختیار 
»ایــران وایر« قــرار گرفته اســت، 
محمدجــواد ظریف در جلســه ای و 
برای چندین نفر از مقامات سیاسی 
محتوای فایل صوتــی را تایید کرده 
اســت. طبق این مدارک، ظریف باور 
دارد کــه انتقال صدای ضبط شــده 
او به مراجــع کانادایی در پی اهداف 
سیاسی و ضربه زدن به چهره سیاسی 
و عمومی وی بوده است. محمدجواد 
ظریف همچنین معتقد است که این 
اقدام از سوی رقبای داخلی او صورت 

گرفته تا با وی تسویه  حساب کنند.
ســپاه پاســداران جمهوری اسالمی 
در بامــداد ۱۸دی۱۳۹۸ با شــلیک 
دســت کم دو موشــک به هواپیمای 
مســافربری اوکراینی به شماره پرواز 
پی اس ۷52 در نزدیکی فرودگاه »امام 
خمینی« تهران، آن را ساقط و تمام 
۱۷6 سرنشین آن را کشت. مقامات 
جمهوری اســالمی پس از چند روز 
سکوت در این باره، در نهایت گفتند 
که »خطای انسانی غیرعمدی« باعث 
شلیک موشک و سرنگونی آن هواپیما 
شده است. پنجم اسفند ۱۳۹۹ »آنیس 
کاالمار« گزارش گــر ویژه اعدام های 
فراقضایی ســازمان ملــل متحد در 
گزارشی ۴5 صفحه ای حقایق تازه ای 
در این باره منتشــر کرد که طبق آن، 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از 
روز نخست از عامل اصلی سرنگونی 
هواپیمای مســافربری، یعنی شلیک 
موشک های سپاه باخبر بوده است؛ اما 
از وی خواسته شده بود، سکوت کند.

او در ایــن گزارش موضوعات دیگری 
هم مطرح کرده اســت؛ از جمله این 

که اگر موشک دوم شلیک نمی شد، 
احتمال نجات سرنشینان وجود داشت 
و خلبان بالقوه می توانست هواپیما را 
منحــرف و از فاجعه جلوگیری کند. 
هنوز توضیحی برای دلیل شــلیک 
موشــک دوم از ســوی جمهــوری 
اســالمی ارائه نشده اســت. »حامد 
اســماعیلیون« که دختر و فرزندش 
را در پــرواز پی اس ۷52 از دســت 
داده،  پــس از انتشــار فایل صوتی 
شبکه خبری سی بی اس به ایران وایر 
گفته بــود: »تقریبا همه خانواده های 
کشته شــدگان به عمدی بودن این 
شلیک اعتقاد دارند. جمهوری اسالمی 
ابتدا مساله نقص فنی را مطرح کرد و 
سه روز دروغ گفت، مدتی بعد گفتند 
خطای انسانی بوده، بعد بحث اشکال 
دستگاه و تنظیم نادرست آن مطرح 
شد و بعد گفتند خطای سیستم. اما 
در این فایل صوتی خود محمدجواد 
ظریف که در واقع مذاکره کننده ارشد 
جمهوری اسالمی در این پرونده است، 
احتمال می دهد کــه این هواپیما را 
عمدی زده باشند و می گوید حقیقت 

هیچ گاه روشن نخواهد شد.«
انتشــار فایل صوتی ظریف، تایید آن 
توســط او مبنی بر مــدارک »ایران 
وایر« و گــزارش اخیر آنیس کاالمار، 
سندی دیگر در رد ادعاهای جمهوری 
اســالمی از جمله »خطای انســانی 

غیرعمدی« است.
از ســوی دیگــر اما گفته می شــود 
کــه محمدجــواد ظریــف روزهای 
سرخوردگی را پشت ســر می گذارد. 
یک مقام سیاســی نزدیک به ظریف 
به »ایــران وایر« خبــر داد که وزیر 
امــور خارجــه در جلســات مهــم 
ریاست جمهوری حضور ندارد، یا برخی 
از جلسات را نیمه کاره ترک می کند. 
دولت روحانی که روزهای پایانی خود 
را پشت سر می گذارد، همچنان درگیر 
بزرگ ترین چالش سیاســت خارجی 
خود یعنی گفت وگو با غرب اســت و 
گفته می شود که »عباس عراقچی« 
معاون سیاســی وزارت امور خارجه 
ســکان را در اختیار گرفته و گاهی 
نتایج کارها را مســتقیم به »محمود 
واعظی« رئیس دفتر ریاست جمهوری 
گزارش می دهــد و نه به محمدجواد 
ظریف. عراقچی که خود سپاهی بوده 

و ارتباط نزدیکی با بخش هایی از سپاه 
دارد، قرار اســت تا پس از انتخابات 
پیش رو برای باز نگهداشتن کانال های 
گفت وگو با غرب، تالش کند. مدارک 
»ایران وایر« حاکی از آن اســت که 
»عراقچی می داند ظریف قرار نیست 
نقش خاصی در آینده داشــته باشد، 
برای همین تالش می کند حســاب 
خــود را از او جدا کــرده و خود را به 

مراکز قدرت دیگری نزدیک کند.«

مســاله ای که به نظر می رسد با نظر 
علــی خامنــه ای، رهبــر جمهوری 
اسالمی نســبت به وزیر امور خارجه 
هم خوانی دارد. اما آیــا این رویکرد، 

نشان از »پایان ظریف« دارد؟
اســفند ۱۳۹۷ بود که »بشار اسد« 
رئیس جمهور ســوریه در ســفر به 
ایران، با حضور »قاســم ســلیمانی« 
فرمانده ســابق نیروهای قدس سپاه 
پاسداران با علی خامنه ای دیدار کرد. 

پس از انتشــار تصاویر این مالقات، 
خبر اســتعفای ظریف منتشر شد و 
وب سایت انتخاب به نقل از او نوشت: 
»بعد از عکس های مالقات های امروز 
دیگر محمدجواد ظریف به عنوان وزیر 

خارجه در جهان اعتباری ندارد.«
واعظــی، همان وقت خبــر پذیرش 
اســتعفای ظریف را تکذیــب کرد؛ 
ولی ســاعاتی بعد از واکنش رئیس 
دفتر حسن روحانی، خبرنگار »ایرنا« 
اســالمی[  جمهوری  ]خبرگــزاری 
نوشــت: »یک منبع آگاه در پاسخ به 
سوالم که آیا رئیس جمهور این استعفا 

را پذیرفته، گفت: پایان ظریف.«
اما ظریــف در مقام خود باقی ماند و 
»اسماعیل قاآنی«، جانشین سلیمانی 
گفت »آن ها که باید بدانند«، از سفر 
بشار اسد خبر داشــتند و »آن هایی 
که نباید، نمی دانستند.« و به ناگهان، 
نماینده  شــریعتمداری«،  »حسین 
خامنــه ای در روزنامــه »کیهان« از 
ظریف خواســت که بر اســتعفایش 

اصرار نورزد.
تاختن تنــد و تیــز اصول گرایان و 
نزدیکان علی خامنه ای، نســبت به 
ظریف پس از این مساله و همچنین 
شکست برجام ]توافق ایران با آمریکا 
و غرب بر ســر فعالیت های هسته ای 
جمهوری اســالمی[ هر روز شــدت 
گرفت و در این میان، رهبر جمهوری 
اســالمی گاه به نعل کوبید و گاه به 

میخ؛ یک روز در مقام دفاع از ظریف 
برآمد و روزی دیگر او را محکوم کرد.

ساخت ســریال »گاندو« با حمایت 
سپاه پاســداران که حکایت از تالش 
آمریکا در نفوذ به مراکز تصمیم گیری 
جمهوری اسالمی دارد، گالیه علنی 
بعدی ظریف بود. در این سریال، وزیر 
خارجه و رئیس جمهور و نزدیکان او 
هــم هدف حمله قــرار گرفتند و در 
نهایت، باعث شــد ظریــف بار دیگر 
از استعفا ســخن بگوید؛ البته این بار 
خطاب به رهبر جمهوری اســالمی 
و در نامــه ای »گالیه آمیز« در مرداد 
۱۳۹۸. پاســخ خامنــه ای، اما در آن 
زمان اما حمایت از ظریف برآورد شد 
که »مطلقا راضی نیســت« به وزارت 
خارجــه و ظریــف »اهانتی صورت 

بگیرد.«
رهبر جمهوری اســالمی از ســویی 
از  ظریــف را »دوســت عزیــز« و 
»بچه هــای انقــالب« می خواند و از 
سویی دیگر، ســپاه و نهادها و افراد 
زیردســت او، ظریــف را مورد حمله 
قرار می دادنــد. اگرچه همگان، از هر 
جبهه سیاسی به خوبی می دانند که 
نه ظریف و نه هیچ شخصیت سیاسی 
دیگری در ساختار جمهوری اسالمی، 
نمی توانند از نقشــی که برای شــان 
تعریف شــده، فراتر بروند؛ حتی اگر 

سرخورده و خانه نشین شوند.
اما به نظر می رسد که روزهای پایانی 
برای حیات  پایانــی  دولت روحانی، 
سیاســی ظریف هم باشد. خصوصا 
که در فاجعه ســرنگونی هواپیمای 
اوکراینــی، حاال ســندی محکم در 
اختیار نهادهای بین المللی قرار دارد 
که حاکی موضع وزیــر امور خارجه 
اســت. او در بر جلســات و محافل 
خصوصی گفته است که این فایل به 

درستی متعلق به اوست.
در عین حــال، تالش هایــی بــرای 
گفت وگو با آمریکا و غرب که همچنان 
ادامــه دارد و دور خــوردن ظریف از 
سوی عراقچی، پیشنهادات و ابتکارات 

او را هم زیر سوال برده است.
گفته می شود که ظریف در این مدت 
و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
ابتکار سیاسی برای  ۱۴00، چندین 
پیشبرد مذاکرات داشــت؛ اما طبق 
مدارک »ایران وایر« فصل الخطاب نظر 
رهبر جمهوری اسالمی در همین باره، 
نقــل قولی اســت کــه »محمدباقر 
قالیبــاف« رئیس مجلس شــورای 
اسالمی در جلسه ای بیان کرده است: 
»پیشنهادات دکتر ظریف به امنیت 
کشور لطمه می زند و با مواضع اعالمی 

جمهوری اسالمی تناقض دارد.«
آیدا قجر )ایران وایر(

 کانادا  و اوکراین گزارش ایران
 درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را رد کردند

یورونیوز - کانــادا و اوکراین گزارش 
منتشر شــده ایران درباره سرنگونی 
هواپیمــای اوکراینی پی اس ۷52 را 

قانع کننده ندانستند.
مارگ گارنــو و عمر الغبــرا، وزرای 
خارجه و حمــل و نقل کانــادا روز 
چهارشــنبه ۱۷ مارس، در بیانیه ای 
مشترک اعالم کردند: »گزارش ایران 
هیچ تالشی برای پاسخ دادن به این 
پرســش که واقعا چــه اتفاقی برای 
این هواپیما افتاده اســت، نمی کند. 
ضمن اینکه ایران به بســیاری دیگر 
از ســواالت اساسی در این رابطه هم 

پاسخ نمی دهد.«
در بخش دیگری از این بیانیه، وزرای 
خارجه و حمل و نقل کانادا می گویند: 
»این گــزارش ناقص اســت و هیچ 
مدرک و شــواهد ملموسی در آن به 

چشم نمی خورد.«
امور خارجه  دیمیتری کولبا، وزیــر 

اوکراین نیز گزارش ایران را »تالشی 
مزورانه برای پنهان کردن حقیقت« 
خواند و تاکید کرد که کشورش اجازه 
نخواهــد داد تهران »از زیــر بار این 
جنایت شانه خالی کند.« آقای کولبا 
همچنین اضافه کرد که اوکراین تمام 
تالش خــود را برای یافتن تمام ابعاد 

این ماجرا به کار خواهد بست.
در بیانیه دو وزیر کانادایی هم تاکید 
شده است که این کشــور به زودی 
نتایج تحقیقات خود درباره ســقوط 
هواپیمــای اوکراین توســط ایران را 

منتشر خواهد کرد.
در واکنشــی جداگانــه وزرای امور 
خارجه و حمــل ونقل دولت کانادا با 
انتشــار بیانیه ای گفتند که گزارش 
تهران »به پرسش های انتقادی دربارۀ 
آنچه حقیقتاً ُرخ داده پاسخ نمی دهد.« 
وزرای دولت کانادا نگرانی عمیق خود 
را از فقدان اطالعات و دالیل قانع کننده 

در گزارش منتشر شــدۀ ایران اعالم 
کرده و گفته انــد که دولت کانادا به 
زودی نتایج تحقیق خود را دربارۀ این 
فاجعه منتشر خواهد کرد. وزرای امور 
خارجه و حمل و نقل کانادا ســپس 
تأکید کرده اند که »پس از بررســی 
مقدماتی گزارش تحقیق روشن است 
که هنوز هیچ پاسخی به پرسش های 
کلیدی نداریــم از جمله این که چرا 
ایران تدابیر الزم را نظیر بستن کامل 
حریم هوایی خود برای جلوگیری از 

وقوع فاجعه به کار نبست.«
سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز 
چهارشنبه 2۷ اســفند در گزارشی 
۱۳۸ صفحه ای مدعی شد که سلسله 
خطاهای انسانی باعث شده تا اپراتور 
دفاع ضد هوایی سپاه پاسداران اشتباه 
کند و این هواپیما را سرنگون کند. بر 
اســاس گزارش دولت ایران، مسئول 

اپراتور مقصر شناخته شده است.
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لطفاً جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید.

با وجود نگرانی اروپا،  کانادا از واکسن آکسفورد-آسترازنکا مطمئن است
پس از تعلیق مجوز مصرف واکســن آسترازنکا-آکسفورد در حدود 
۱۶ کشور اروپایی به دلیل گزارش لخته شدن خون، مقامات کانادایی 
در تالش اند تا به مردم اطمینان دهند که این واکسن بی خطر است و 
مقامات اســتانی و فدرال معتقدند که این واکسن، علی رغم اینکه در 

کشورهای دیگر به حالت تعلیق درآمده است، مؤثر و ایمن است.

مــداد- به گزارش سی.بی.ســی، در 
وهله نخست الزم به توضیح است که 
مقامات کانادایی متفق القول معتقدند 
که ایــن واکســن بی خطر اســت. 
جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا 
روز دوشــنبه اعالم کرد که واکسن 
آسترازنکا- آکســفورد ایمن است و 
کانادایی ها نباید در مورد دریافت آن 

نگرانی داشته باشند.
تــرودو با بیان اینکه اداره بهداشــت 
کانادا و متخصصان زمــان زیادی را 
صرف حصول اطمینان از ایمن بودن 
و مؤثر بودن تمام واکســن های مورد 
تأیید در کانادا کرده اند، افزود: بهترین 
واکسن اولین واکســنی است که به 
شما ارائه می شود. به این ترتیب ما این 
مشــکل را در اسرع وقت و با حداکثر 

ایمنی از پیش رو برمی داریم.
خــود  توضیحــات  ادامــه  در  وی 
خاطرنشان کرد: اتفاقات اروپا فقط در 
یک نوبت خاص تولیدی )Batch( از 
واکسن ها به وجود آمده اند و هیچ یک 
از دوزهای آســترازنکا کــه به کانادا 
واردشده اند، از آن نوبت تولید نیستند.
گفتنی است این ســخنان از سوی 
نخست وزیر کشــور در حالی عنوان 
می شود که کشــورهای اروپایی این 
واکســن را از روی احتیاط به حالت 

تعلیق درآورده اند.
از ســوی دیگــر و در خبــری مهم، 
کمیته مشاوره ملی ایمن سازی کانادا 
)NACI( اعالم کرد کــه افراد باالی 
65 سال نیز می توانند این واکسن را 
دریافت کنند. قبال تزریق این واکسن 
به این گروه ســنی بــه دلیل درصد 
پایین ایمن ســازی، توصیه نمی شد 
اما علی رغم آن توصیه اســتان کبک 
این واکسن را به مشموالن باالی 65 
ســال تزریق می کرد. حاال و با چراغ 
سبز کمیته مشاوره ملی ایمنی سازی 
کانادا، تزریق به این گروه ســنی در 

سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
کانــادا می گوید از آن نوع واکســن 
آســترازنکایی کــه اکنــون در اروپا 
مــورد تحقیق قرار دارد وارد کشــور 
نشــده و تا امروز هیچ مشکلی بین 
دریافت کنندگان واکسن آسترازنکا در 

کانادا دیده نشده است.
پزشک ارشــد و وزیر بهداشت فدرال 
کانادا گفتند دلیلی برای متوقف شدن 
استفاده از واکسن آکسفورد-آسترازنکا 
در کانادا وجود نــدارد؛ این در حالی 

اســت که برخی کشــورها به دنبال 
تزریق واکســن با لخته شدن خون 

مواجه شده اند.
دکتر ترزا تام، مدیر ارشــد بهداشت 
عمومی  با ســی تی وی نیوز مصاحبه 
کرد و گفت کانادا از همان نوع واکسن 
آسترازنکا  که چندین کشور اروپایی 
اســتفاده از آن را متوقــف کرده اند، 
اســتفاده نکرده بنابرایــن نیازی به 
پیروی از الگوی آنها در ترک  استفاده 

از واکسن وجود ندارد. 
وی گفــت: »در ایــن لحظــه، فقط 
به اشــتراک گذاشــتن اطالعات از 
کشورهای اروپایی و مقررات نظارتی 
مطرح اســت، اما مــا کار خودمان را 
ادامه می دهیم زیرا همان دســته از 

واکسن را نداشته ایم«. 
پتی هاجدو وزیر بهداشت عالوه بر این 
به سی تی وی گفت مطمئن است که 
»بررسی کامل« واکسن که از سوی 
بهداشــت کانادا در 26 فوریه صورت 
گرفته و به تایید رسیده، کامال دقیق 

انجام شده است.
بر اســاس اخبار رســمی، ده کشور 
ازجمله آلمان، فرانسه و ایتالیا به طور 
موقت اســتفاده از واکســن کرونای 
آســترازنکا را متوقــف کردنــد. این 
تصمیــم پــس از گزارش های هفته 
گذشــته مبنی بر ایجاد لخته خون 
در برخــی از افراد دریافت کننده این 
واکسن در دانمارک و نروژ اتخاذ شد. 
البته هیچ شــواهدی مبنی بر تأثیر 
مســتقیم این واکسن بر ایجاد لخته 
خون وجود ندارد اما شک ایجاد شده 
باعث اتخاذ تصمیمات احتیاطی شده 

است.
مقامات هلند، مانند ســایر کشورها، 
اذعان داشــتند که تعلیق واکســن 
آسترازنکا کامالً پیشگیرانه است. هوگو 
دو ژونگ، وزیر بهداشت هلند در این 
رابطه اعالم کرد که ما همیشــه باید 
احتیاط کنیم، به همین دلیل معقول 
اســت که اکنون به عنوان یک اقدام 
احتیاطی این عملیات را به طور موقت 

متوقف کنیم.
از سوی دیگر شــرکت آسترازنکا در 
پاسخ به تعلیق واکسن خود اعالم کرد 
که اطالعات مربــوط به ۱۷ میلیون 
نفری که در سراسر اروپا این واکسن 
را دریافت کرده اند، به دقت بررســی 
کرده که درنتیجه آن مشــخص شد 
۳۷ مورد گزارش لخته خون در افراد 

دیده شده است. در این گزارش آمده 
است: هیچ شواهدی در مورد افزایش 
خطر لخته شدن خون در هیچ یک از 
گروه های سنی یا جنسیتی در هیچ 

کشوری وجود ندارد.
این شرکت در بیانیه خود افزود: این 
آمار بســیار پایین تر از سطح انتظار 
است که به طور طبیعی و بدون تزریق 
واکسن هم در بین مردم رخ می دهد 
و در سایر واکسن های مجاز کووید۱۹ 

نیز مشابه است.

وزارت بهداشت کانادا: هیچ واکسنی 
منجر به لخته شدن خون نمی شود

هفته گذشته، وزارت بهداشت کانادا 
در بیانیــه ای اعــالم کــرد که هیچ 
نشــانه ای از اثرات ســوء این واکسن 

روی مردم کشور وجود ندارد.
این وزارتخانه در یازدهم مارس اعالم 
کرد که مقامات بهداشــت کانادا این 
واکسن را بر اساس یک بررسی کامل 
و مستقل از شــواهد و ازنظر ایمنی، 
اثربخشــی و کیفیت دقیقاً مطابق با 

استانداردهای کانادا تأیید کرده اند.
واکسن آســترازنکا در انگلیس بیش 
از هر کشــور دیگری استفقاده شده 
اســت. در این کشور ۱۱ میلیون دوز 
تزریق شده و در گزارش آن آمده است 
که ۱۱ نفر پس از دریافت واکسن، در 
بدن آنها لخته خون ایجادشده است 
که البته به هیچ عنوان ثابت نشده است 
که هیچ یک از این واکســن ها عامل 
ایجاد لخته خون بوده اند. عارضه لخته 
شدن خون به شکل طبیعی هر ساله 
باعث بســتری شــدن و مرگ تعداد 

زیادی از انسان ها می شود.
هم زمــان با این موارد، کارشناســان 
خاطرنشــان کرده انــد کمپین های 

افراد  اولویــت  بــا  واکسیناســیون 
آســیب پذیر کار خود را آغاز کردند و 
به این ترتیب باید توجه داشت افرادی 
که اکنون ایمن شده اند احتماالً از قبل 

دارای مشکالت سالمتی بوده اند.
کارشناسان همچنین معتقدند که این 
امر برای تعیین عامل تزریق واکسن 
در بروز این عارضه را دچار مشــکل 

می کند.
دکتر کریســتوفر البوس، متخصص 
قلب و عروق و اپیدمیولوژی در شهر 
مونترال در این رابطــه گفت: به یاد 
داشته باشید که میلیون ها نفر در اروپا 
واکسن آسترازنکا را دریافت کرده اند؛ 
بنابراین، وقتی تعــداد افرادی که در 
آن ها لخته خونی گزارش شــده را با 
تعداد کل واکســینه شدگان مقایسه 
کنید، مشاهده می شود که این فقط 
یک خطر ابتدایی است. برخی از افراد 
به هرحال حتی بدون تزریق واکسن 
به لخته های خون مبتال می شــوند، 
این پدیده به ویژه در افرادی که سن 
باالتری دارند و از قبل دارای شرایط 

خاص پزشکی هستند، رایج تر است.
یکی از موارد جالب توجه که در بین 
مردم شــایع شــده، این است که به 
نظر می رسد کووید۱۹ خطر ابتال به 
لخته شدن خون را افزایش می دهد، 
بنابراین حتی اگر یک خطر تئوریک 
کوچک در مورد این واکســن وجود 
داشته باشــد، احتماالً کمتر از خطر 

ابتال به خود بیماری است.
از سوی دیگر بنوئه باربو، ویروس شناس 
گروه علوم زیستی در دانشگاه کبک 
نیز در رابطه با موضوع فوق اعالم کرد 
که دولت کبک باید سالمت واکسن را 

برای همگان مشخص کند.
وی تأکیــد کرد: مردم تــا زمانی که 
این نگرانی ها برطرف نشــده، نسبت 

بــه واکســن های فایزر هــم نگران 
هســتند. در این زمینه هم مطالعات 
بسیاری انجام شــده و البته چندین 
آزمایش بالینی نیــز نتایج مطالعات 
را تأییــد می کنــد و عالوه بــر این، 
تاکنون میلیون ها دوز از واکسن فوق 
توزیع شده و موارد بسیار معدودی از 
مشــکالت لخته خون مشاهده شده 
اســت؛ بنابراین می تــوان اعالم کرد 
کــه تنها تعداد بســیار کمی درگیر 
این مسئله هســتند و این نکته باید 

موردتوجه قرار گیرد.

 دستورالعمل ها در حال تغییر است

دســتورالعمل های مربوط به واکسن 
آسترازنکا توســط مقامات بهداشتی 
کانادا تغییر کــرده و حاال تزریق این 
واکسن برای افراد باالی 65 سال نیز 

انجام شود.
علی رغم شــواهد موجود از سراســر 
جهان که نشــان دهنده توانایی این 
واکســن در جلوگیــری از کووید۱۹ 
شدید در بزرگ ساالن است، پیش ازاین 
کمیته مشــاوره ملی ایمن سازی به 
کانادایی های باالی 65 ســال توصیه 

کرده بود که آن را دریافت نکنند.
علی رغــم آن توصیه ی اولیه مقامات 
بهداشــتی استان کبک قبالً تصمیم 
گرفته بودند که واکســن آسترازنکا 
را بــرای این ســنین تزریق کنند و 
حاال مشخص شــده که حق با آنها 
بوده است. کمیته تخصصی واکسن 
اســتان در این رابطــه اعالم کرد که 
واکســن آســترازنکا بی خطر بوده و 
دارای انعطاف پذیری بیشــتری برای 
ایمن ســازی، به ویژه برای گروه های 

دارای اولویت ۷0 تا ۷۹ سال است.
در کبک، این واکســن در درجه اول 

برای کســانی کــه در منزل مراقبت 
می شوند، تجویز می شود، اما در برخی 
از کلینیک های واکسیناســیون نیز 
مورداستفاده قرار می گیرد، درحالی که 
فایزر در کلینیک ها و واکسن مدرنا در 

داروخانه ها تجویز می شود.

بعضی از کبکی ها از دریافت واکسن 
سر باز می زنند

بــا اوج گرفتن شــایعات و تردیدها، 
گزارش شــده اســت کــه برخی از 
شهروندان از دریافت واکسن آسترازنکا 
خودداری می کنند. از یازدهم مارس 
گذشته، کبک صد و سیزده هزار دوز 
از واکسن آسترازنکا-آکسفورد با برند 
کوویشــیلد در مقایسه با شش صد و 
شش هزار دوزفایزر و صد و سی وسه 

هزار دوز مدرنا دریافت کرده است.
بر اســاس آمارهای موجود، در مرکز 
و غرب بخش مونترال، تقریباً دوازده 
درصــد مــردم از دریافت واکســن 
خــودداری  آسترازنکا-آکســفورد 
کرده اند درحالی که در قسمت شمالی 
مونترال تقریباً هشت درصد مردم به 
گفته مقامات، حاضر به دریافت این 
واکسن نشدند. این آمار در کل استان 

کبک حدود یک درصد لست.
کریســتین دوبــه، وزیر بهداشــت 
کبک روز یک شــنبه در توئیتر خود 
نوشــت که این واکسن ایمن و مؤثر 
اســت. وی همچنیــن از کارکنــان 
مراقبت های بهداشتی در کلینیک های 
واکسیناســیون برای اختصاص وقت 
برای تشریح مزایای این واکسن تشکر 
کرد. دوبه در ادامــه پیام خود افزود: 
واکســن راه حل اســت، مهم نیست 

کدام یک از واکسن های موجود باشد.
پیش ازایــن، میزان کارآیی واکســن 
آسترازنکا موردبررسی قرارگرفته بود. 
میزان کارآیــی آن 62 درصد برآورد 
شده است، درحالی که این رقم برای 
واکسن فایزر و مدرنا حدود ۹5 درصد 

اعالم شده است.
به گفته متخصصــان باوجود کارآیی 
های مختلف، آزمایش ها نشــان داده 
است، کسانی که پس از واکسیناسیون 
دارای عالئم کرونا بودند، فقط بیماری 

خفیفی را تجربه کرده اند.
دکتر سومون چاکرابارتی، متخصص 
بیماری های عفونی در میسیساگا، در 
گفتگو با مطبوعات اعالم کرد: از میان 
هزاران شرکت کننده در آزمایش های 
مربوط به واکســن ها، حتی یک نفر 
از افرادی که واکســن دریافت کرده، 
به دلیل کوویــد۱۹ فوت نکرده یا در 

بیمارستان بستری نشده است.
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ایرونیا- نخســت وزیر جان هورگان 
می گویــد از طرحــی که بــا عنوان 
بــرای   ۱۹ کوویــد  پاســپورت  
بین المللی در رسانه  مســافرت های 
ها مطرح شــده حمایت می کند .اما  
اجرای سیســتم مشــابه آن را برای 
ساکنان بریتیش کلمبیا را نپذیرفته 

است و آن را الزامی نمی داند. 
نخســت وزیر گفت نتوانســته است 
ساکنان بریتیش کلمبیا را قانع کند 
که چنین تاییدیه ای برای حضور در 
رویدادهای محلــی مانند برنامه های 

ورزشی یا سرگرمی الزم باشد. 
هورگان گفت با ایــن حال  ازصدور 
تاییدیه که به نوعی  برای آنهایی است 
که واکسن کووید را زده اند، گذرنامه 
بهداشتی محسوب می شود حمایت 
می کند و  معتقد است این امر موجب 
اطمینان بخشیدن به همه مسافران 

بین المللی می شو  د.
وی گفت موضوع تاییدیه   های واکسن 
موضوع بحث نخست وزیر جاستین 
ترودو و نخســت وزیــران کانادا در 

نشست هفتگی آنها بود.
هورگان در نشســت خبــری گفت: 
»نخســت وزیر ترودو  و اکثر نخست 
وزیــران اســتانی بــه ایــن نتیجه 
رسیدند که ســندی مبنی بر معتبر 

نخست وزیر هورگان 
فقط برای مسافران بین المللی از ایده 

»گذرنامه  واکسن« حمایت می کند

بودن واکسیناســیون برای سفرهای 
بین المللی ضروری اســت ، اما برای 
فعالیت های دیگر مانند رفتن به یک 
رویداد ورزشی یا تئاتر، در این مرحله 

از نظر من ضروری نیست«. 
وی افــزود بریتیــش کلمبیا متوجه 
وضعیت اســت و تداوم پاندمی را مد 
نظر دارد و احتمال اجرای روندی در 
داخل کشــور که اثبات کند واکسن 

زده شده، کامالً رد نشده است.
هــورگان گفت: »ما به رصد آن ادامه 
خواهیم داد. ما در را نبسته ایم، نخست 
وزیر هم همچنین، اما الزم اســت به 
اجرای عملــی برنامه هایی مانند این 

توجه داشته باشیم«. 
وی افزود وقتی برنامه واکسیناسیون 
بریتیش کلمبیا به پایان برسد دیگر 
نیازی نیســت تا تاییدیه های استانی 

صادر شود.

 احتمال صدور پاسپورت واکسن توسط دولت فدرال
کانادا  نخســت وزیر  ترودو  جاستین 
روز جمعه ۱2 مــارس در کنفرانس 
مطبوعاتی خود ضمن اعالم این خبر 
که دریافت واکسن های فایزر و بیو ان 
تک تسریع خواهد شــد، از احتمال 
صدور »پاســپورت واکســن« برای 
افــرادی که خود را در برابر کووید۱۹ 

واکسینه کرده اند، سخن گفت.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، ترودو در عیــن حال تصریح 
کــرد کــه دولت فــدرال ایــن نوع 
گواهی واکسیناسیون را بیشتر برای 
مســافرت های خارجی مد نظر قرار 
داده اســت تا دسترســی به برخی 
اماکن و مراکز در داخل کشــور مثل 
رستوران ها یا ســالن های نمایش و 

کنسرت.
نخســت وزیر افزود: »برخی کشورها 
هســتند که برای ورود به آن ها باید 
گواهی واکسیناسیون در برابر برخی 
بیماری های حاره ای ارائه کرد. بنابراین 
جدیدی  چیز  واکســن  پاســپورت 
نیست. این مسئله ای است که خیلی 
از کشــورها فعاالنه دنبال می کنند و 
کانادا نیز یکی از آن هاست. اما وقتی 
مسئله گواهی واکسن در داخل کشور 
و دســته بندی شهروندان به دو گروه 
واکسینه شده و واکسینه نشده مطرح 
می شود، قطعا مسئله انصاف، برابری و 
عدالت مطرح می شود و نگرانی هایی 
در خصوص برخوردهای تبعیض آمیز 

ایجاد می شــود. مسلما ما هم تالش 
می کنیم همه شهروندان را به شرکت 
در واکسیناسیون ترغیب کنیم چرا که 
این تنها راه خروج از بحران بهداشتی 
فعلی است. با این حال نباید از افرادی 
غافل شــویم که به علــل مختلف از 
جمله مسایل پزشکی نمی توانند خود 

را واکسینه کنند.«
نخست وزیر کانادا با تاکید بر این که 
هنوز دولت فدرال هیچ تصمیمی در 
خصوص پاســپورت واکسن نگرفته 
اســت، افزود: »فعال هیچ گزینه ای را 
منتفی نمی دانیم. باید ببینیم شرایط 
و روند امور طی ماه های آینده چگونه 

خواهد بود.«
پتی هاجو وزیر بهداشــت فدرال نیز 
اعالم کرد: »الزم اســت که کانادا در 
گفت وگوهایی که در این باره صورت 
می گیرد، مشارکت داشــته باشد تا 

بتواند دیدگاه های خود را ارائه کند.«
وزیر بهداشــت فدرال در عین حال 
تاکیــد کــرد صالحیــت و اختیار 
تصمیم گیــری در خصوص ضرورت 
ارائه گواهــی واکسیناســیون برای 
انجام فعالیت های روزمره و دسترسی 
شــهروندان به برخی اماکن و مراکز 
به دولت های اســتانی واگذار خواهد 
شــد. وی افــزود همین حــاال نیز 
برخی اســتان ها خواستار آن شده اند 
که کــودکان برای حضور فیزیکی در 
مدارس گواهی واکسیناسیون در برابر 

برخی بیماری ها را ارائه کنند.
دومینیک لوبالن وزیر امور بین دولتی 
نیز گفت:  »دولت کانادا در مذاکراتی 
که در رابطه با پاســپورت واکسن در 
عرصه بین المللی صــورت می گیرد، 

شرکت خواهد کرد. الزم است که در 
این زمینه میان کانادا و آمریکا انسجام 

و هماهنگی وجود داشته باشد.«
کریستیان دوبه وزیر بهداشت استان 
کبک نیز ماه پیش اعالم کرد استفاده 
از پاسپورت واکسن می تواند به آزادی 

و امنیت تردد در داخل استان کمک 
کند. اما پس از آن که مسئوالن جناح 
مخالف درباره امکان برخی رفتارهای 
تبعیض آمیــز در این باره ابراز نگرانی 
کردنــد، آقای دوبــه در موضع خود 

تجدید نظر کرد.

در نیمه اول ماه مارس
 تعداد مسافرت هوایی به کانادا
 بیش از ۹۶ درصد کاهش یافت

تعداد مسافرت هوایی به کانادا از ابتدای سال 202۱ تا اوایل ماه ۹6 درصد 
کاهش پیدا کرده و کارشناســان معتقدند عامل آن شیوع کووید۱۹ بوده 

است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده توسط 
آژانس خدمات مرزی کانادا »CBSA« این آمار بر اساس آمار ثبت شده در 

هفته اول مارس استخراج شده است.
به گفته این آژانس بین 2 تا ۸ مارس ســال 2020، 565۳2۳ شــهروند 
کانادایی یا مقیم دائم از طریق هوایی وارد کشور شده اند. درحالی که طی 
۱ تا ۷ مارس امسال، این تعداد به ۱۱،52۹ کاهش یافته که نشان دهنده 

کاهش ۹6.6۳ درصدی است.
در همین بازه زمانی تعداد مســافران آمریکایی به ۱0۹۹ نفر و سایر اتباع 

خارجی به ۱۱۳6۳ نفر کاهش پیدا کرده اند.
ژانس خدمات مرزی کانادا افزود: »اقدامات موثر در زمینه بهداشت و ایمنی 
را برای جلوگیری از شیوع کووید۱۹ در حالی که به پشتیبانی از جابجایی 

کارگران و کاالهای اساسی در مرز ادامه می دهد، اجرا کرده است«.
در طی ماه مارس 5 پرواز بین المللی به کلگری که حامل بیماران مبتال 

به کووید۱۹ بودند.
با وجود اینکه هیچ محدودیت مشخصی در سفرهای هوایی داخلی در کانادا 
وجود ندارد، دولت از شهروندان خواسته است که به جز موارد ضروری از 

سفر اجتناب کنند. 
در همین رابطه دولت برای افزایش خدمات به مسافران، تعداد هتل های 

قرنطینه سازی برای مسافرت هوایی به کانادا را افزایش داده است.

واکسن» مدیکاگو« ساخت کانادا  در مسیر دریافت تأیید

مداد- شــرکت مدیکاگــو که دفتر 
مرکــزی آن در کبک قــرار دارد، فاز 
ســوم یک آزمایش بالینی را باهدف 
آگاهی از اثربخشی واکسن کاندیدای 
خود علیه کووید۱۹ کــه از گیاهان 

ساخته می شود، آغاز می کند.
مدیکاگو با کسب نتایج مثبت موقت 
در فــاز دوم آزمایش هــا، از مقامات 
نظارتی کانــادا و ایاالت متحده مجوز 
استفاده از بزرگ ســاالن سالم را که 
داوطلب شــرکت در مرحله ســوم 

هستند، گرفت.
فاز ســوم آزمایش بالینی، اثربخشی 
و ایمنی واکســن را با دارونما در یک 
مطالعه دوسوکور مقایسه می کند. در 
ابتدا ۳0 هزار بزرگ ســال سالم ۱۸ 
تا 65 ســال در این آزمایش بالینی 
که در ۱0 کشــور ازجملــه کانادا و 
شــد،  خواهد  انجام  ایاالت متحــده 
شــرکت می کنند. افراد 65 سال به 
باال و همچنین بزرگ ســاالن دیگر با 
فاکتورهای همراه در این مطالعه قرار 

می گیرند.
در ضمن واکســن مدیکاگو از ذراتی 
مانند ویروس کرونا تشکیل شده است 
که پروتئین S اســپایک ویروس را 
بیان می کنند. این واکسن شامل دو 

دوز تجویز بافاصله 2۱ روز است.
واکسن مدیکاگو  از یک فناوری با نام 
ذرات شبه ویروسی استفاده می کند، 
که ســاختار ویــروس کرونا را تقلید 
می کند، ولی هیچ گونه مادۀ ژنتیکی 

در آن نیست.  
همچنیــن می تــوان آن را در دمای 
عــادی یخچــال از 2 تــا ۸ درجۀ 

ســانتیگراد نگهداری کرد که مزیتی 
لجستیکی را فراهم می آورد.

این واکســن نیازمند دو دوز جداگانه 
با فاصلۀ 2۱ روز از همدیگر اســت، و 
اگر توسط وزارت بهداشت کانادا تأیید 
شــود، تا نیمۀ دوم امسال در اختیار 

کانادایی ها قرار خواهد گرفت.

دولت فدرال در ســال 2020، ۱۷۳ 
میلیون دالر به شرکت مدیکاگو اعطا 
کرد تا ســاخت این واکسن و ساخت 
کارخانه تولید آن در کبک تســریع 

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*
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شرکت فناوری کانادایی
 به دنبال تأیید فوری 

اسپری بینی درمان کووید 1۹

ایرانیان کانادا- یک شــرکت زیست 
فناوری مســتقر در بریتیش کلمبیا 
درمان مؤثــری را برای افراد مبتال به 
کووید ۱۹ ابداع کرده است، و اکنون 
به دنبال دریافــت مجوز فدرال برای 

استفادۀ فوری از آن است.
بعد از ماه ها آزمایشات بالینی، شرکت 
 SaNOtize ونکــوور  در  مســتقر 
می گوید که اسپری  بینی تولیدی این 
شرکت سطح ویروس های کووید ۱۹ 
در بدن را در 2۴ ساعت تا ۹5 درصد 
و تــا ۹۹ درصد در ســه روز کاهش 

می دهد.
دکتر جیلی رِِگو، یکی از مؤسســین 
 SaNOtize شرکت زیســت فناوری
به همراه دکتر کریس میلر می گویند: 
»زمانــی کــه از این اســپری بینی 
استفاده می کنید، ویروس ها در بینی 
را بین می برد و بار ویروسی در بدن را 

کاهش می دهد.«
در طول آزمایشــات، بیماران کووید 
۱۹ در کانادا و بریتانیا از این اسپری 
اســتفاده کرده اند. طبــق گفته این 
استارت آپ زیســت فناوری زمانی 
کــه درمان بــه اندازۀ کافی ســریع 
انجام شود، ویروس ها قبل از سرایت 
به دستگاه تنفس تحتانی و ریه ها از 
بین می روند. میلر می گوید، استفاده از 
اسپری به معنای عالئم خفیف تر و به 
احتمال فراوان بهبود سریع تر افرادی 

است که به کووید ۱۹ مبتال شده اند.
وی به سی تی وی نیوز گفت: »فرد در 
معرض ویروس قرار می گیرد، آزمایش 
کووید او مثبت می شود، و با استفاده 
یک، دو و یا نهایتاً چهــار روز از این 
اسپری می تواند به روال عادی زندگی 

خود باز گردد.«
اســپری بینی حاوی نیتریک اکسید 
اســت که به عنــوان یک ضدعفونی 
کننده شــناخته شــده اســت و به 

طور طبیعی بدن انســان آن را تولید 
می کند. هیچ گونه عارضۀ جانبی در 
طول مرحلۀ آزمایش این اسپری بینی 

گزارش نشده است.
آن  از  می گوینــد  تولیدکننــدگان 
می توان در ســطح جهان به عنوان 
یک الیۀ محافظتی اضافی در مبارزه 

با کووید ۱۹ استفاده شود.
رِِگو می گوید: »یک وســیلۀ دیگر در 
جعبه ابزار خواهد بود. درست همانند 
ضدعفونی کنندۀ دســت و ماســک 
صورت، این اسپری بینی هم به آسانی 
در دسترس خواهد بود. هدف از این 
ایده جایگزینی آن با واکسن نیست، 
بلکه اســتفاده از آن به عنوان نیروی 

کمکی به همراه واکسن است.
آزمایشات همچنین نشان داده اند که 
این اسپری در مقابل سویۀ کووید ۱۹ 
B.1.1.7 که برای اولین بار در بریتانیا 

مشاهده شد نیز مؤثر است.
میلــر افزود: »معتقدیــم این درمان 
جدید در مقابل تمام دیگر سویه های 

کووید ۱۹ مؤثر خواهد بود.
شرکت SaNOtize  اکنون به دنبال 
تأیید فدرال برای اســتفده اضطراری 
از آن در بریتانیــا و کانادا اســت. به 
صــورت ایــده آل آنهــا می خواهند 
محصول تولیدی آنها بدون نســخه 
در داروخانه ها در دسترس باشد. هر 
بطری حاوی مصرف 2 ماه خواهد بود، 
و قیمت خرده فروشی آن نیز 50 دالر 

درنظر گرفته شده است.
این شرکت زیست فناوری همچنین 
قصــد دارد تا مجموعــه ای دیگر از 
آزمایشــات بالینی را در هفته ای آتی 
انجام دهد، تا ثابت کند که نه تنها این 
اسپری ویروس های کووید ۱۹ در بدن 
را از بین می برد، بلکه می تواند از ابتال 

به ویروس  نیز جلوگیری کند .

از هر شش بریتیش کلمبیایی ،
یک نفر کووید 1۹ را تهدید جدی تلقی نمی کند

ایرونیا- در شــرایطی کــه تظاهرات 
اعتراضی ” پاندمی ناباوران” در ونکوور 
طی مــاه های اخیر بــا حضور تنها 
چند صد نفر برگزار شده ، تازه ترین 
نظرسنجی انجام شده در سطح استان 
نشان می دهد  شمار افرادی که پاندمی 
را تهدیدی جدی برای سالمتی تلقی 
نمی کنند و فضای فعلی  را ماحصل 
اظهارات سیاستمداران و رسانه ها می 
دانند ، به مراتب بیشتر از برآوردهای 

اولیه است .
برمبنای یک نظرســنجی آنالین که 
در میــان نمونه ای از جامعه بریتیش 
کلمبیــا انجــام شــده،  ۸2 درصد 
پاســخ دهندگان کووید ۱۹ را تهدید 
واقعی دانســته اند، در حالی که ۱5 
درصد این نظــر را ندارند و ۳ درصد 
هم هنــوز به نتیجــه ای در این باره 

نرسیده  اند. 
آن دسته از ساکنان بریتیش کلمبیا 
که باور ندارنــد کووید ۱۹ تهدیدی 
واقعی باشــد، هر چه بیشتر به انتقاد 

از سیاستمداران و رسانه ها می پردازند 
و حتی از دوســتان و اعضای خانواده 

خود فاصله می گیرند. 
ماریو کانســکو، رئیس »ریسرچ کو« 
که این تحقیق را انجام داده، می گوید: 
»آنهایــی که به کووید شــک دارند 

اقلیــت کوچکی از جمعیت بریتیش 
کلمبیــا هســتند، امــا در برخی از 
گروه های جمعیتی این دیدگاه کمی 
بیشــتر رواج دارد«. از جملــه گروه  
افراد ۱۸ تا ۳۴ ســاله که ۱۸ درصد 
آنهــا به کووید بــاور ندارند و نیز 2۹ 
درصد ســاکنان شمالی این استان و 
26 درصد از ســاکنان جنوبی آن نیز 

همین طور فکر می کنند.
در پاسخ به این ســوال که در مورد 
عملکرد نهادهای خاص برای مقابله 
با پاندمی چه نظری دارند، بیشــتر 
پاسخ دهندگان یعنی 60درصد آنها از 
کارهای دولت استانی رضایت دارند. 
5۸درصد از شــهرداری و 5۳ درصد 
نیز از دولت فدرال راضی هستند. این 
ارقام در ویکتوریا و اتاوا برای مخالفت 
رسمی کمتر و در هر دو استان برابر 

۳2درصد است.
نســبت قابــل توجهــی از بریتیش 
کلمبیایی ها از نحوه برخورد خانواده و 
دوستان در برابر پاندمی رضایت دارند 
و برای خانواده رقم رضایت ۸۳ درصد 
و بــرای دوســتان ۷۳درصد گزارش 

شده است. 
بیش از نیمی از ســاکنان استان در 
طول پاندمــی از کار اخبار تلویزیون 
رضایــت دارند کــه این رقــم برابر 
6۳درصد است.  اخبار رادیو5۷درصد 
رضایت، روزنامه ها 55درصد رضایت  
و انجمن های غیردولتی نیز 52درصد 
رضایت مردم را جلــب کرده اند. این 
رضایت بــرای عملکــرد اتحادیه ها 
و انجمن هــای صنفی بــه ترتیب به 
حــد ۳5 و ۳۴درصد رضایت کاهش 
می یابد. درصد آنهایی که نظری ندارند 

در این بخش بیشتر است. 
مشکوکان به پاندمی سطح کمتری 
از رضایــت را از نحوه عملکرد دولت 
و دســتگاه ها ابــراز کرده اند و میزان 
رضایت از نحوه مدیریت دولت استانی 
)۱۴٪( ، دولــت فدرال )۱۳٪( ، اخبار 
تلویزیون )۱0٪( ، اخبار رادیو )۷٪( و 
روزنامه ها )همچنین ۷٪( بیان شده 

است.
از  اســتان ۱6درصــد  در سراســر 
پاســخ دهندگان گفته انــد به دلیل 
اختــالف نظــر درباره کوویــد  ۱۹ 
شخصی را در رســانه های اجتماعی 
دنبال نکرده اند، در حالی که ۱۳درصد 
ارتباط با دوست خود را قطع کرده و 
۸درصد هم با یکی از اعضای خانواده 

قطع رابطه کرده اند. 
در میــان آن دســته از بریتیــش 
کلمبیایی هایی که باور ندارند کووید 
۱۹ خطری جدی باشــد،  نتایج این 
سوال به طرز معنی داری باالتر است. 
حدود یک ســوم از افراد مشکوک به 
پاندمی )۳2٪( فردی را در رسانه های 
اجتماعــی دنبــال نکرده انــد، ٪26 
صحبت با یکــی از اعضای خانواده را 
متوقف کرده انــد و 25٪ نیز به دلیل 
اختالف نظــر در مورد پاندمی با یک 

دوست قطع رابطه کرده اند.

سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در کانادا

مداد- به گزارش سی بی سی، هفته گذشته، ۴66 هزار و ۸00 دوز واکسن 
مدرنا پس از طی مسیری هشت هزار و 500 کیلومتری از اروپا، در فرودگاه 
پیرسون تورنتو فرود آمد. آنیتا آناند، وزیر خدمات عمومی و تدارکات فدرال 
شــخصاً در باند فرودگاه حاضر شد تا نظارت بر تحویل کاال را انجام دهد. 
وی از مذاکراتش با تأمین کنندگان واکســن داشته، سخن گفته و اعالم 
کرده است که این تالش ها برای سرعت بخشیدن به واکسیناسیون انجام 

شده است.
منتقدان در دو ســطح فدرال و استانی علت این کندی را اقدامات دولت 
می دانند که از امکانات تولید داخلی واکسن به خوبی استفاده نکرده و در 
امر واردات موفق نبوده است. آناند اما در پاسخ به این انتقادات با اشاره به 
تأخیرهای تولید واکسن از سوی شرکت های فایزر و مدرنا و اعالم کرد که 
شرایط پیش آمده در فوریه به دلیل اختالل در زنجیره های عرضه جهانی 
بوده اســت. باید در نظر داشت این بزرگ ترین کمپین واکسیناسیون در 

تاریخ جهانی و همچنین تاریخ کانادا است.
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درخواست مدارس زبان برای معافیت دانشجویان بین المللی از مقررات جدید مسافرتی 
هزینۀ باالی قرنطینه  و محدودیت های مسافرتی برای دانشجویان بین المللی کانادا

کانــادا  دولــت  کانــادا-  ایرانیــان 
محدودیت های مســافرتی را در روز 
22 فوریه تمدید کرد که شــامل سه 
روز اقامت اجباری در هتل اســت و 
مسافرین مسئول پرداخت هزینه های 

آن هستند.
امــا برای بســیاری از دانشــجویان 
بین المللی، این برچسب قیمت ارزش 

بازگشت به کانادا و دانشگاه را ندارد.
ابیگیل تینگ بَیکر، یکی از دانشجویان 
بین المللی حال حاظر دانشگاه تورنتو 
می گوید: »برای دانشــجویان، 2000 

دالر بسیار زیاد است.
براساس ســازمان آمار کانادا، بیش از 
۳۴۴ هزار دانشــجوی بین المللی از 
225 کشور جهان در سال  تحصیلی 
و  دانشــگاه ها  در   20۱۹  -20۱۸

کالج های کانادا نام نویسی کردند.
در طول یــک کنفرانس مطبوعاتی 
در روز بیست و نهم ژانویه، جاستین 
ترودو گفت که هتل اجباری احتماالً 
»بیــش از2000 دالر« هزینه در پی 
خواهد داشــت، هر چند این هزینه 
ممکن است کمتر از آن مقداری باشد 
که پیش بینی می شود. این مقررات 
جدید بیشــتر برای منصرف کردن 
مسافرت های غیر ضروری به خارج از 
کشور بود، تا از شیوع گونه های جدید 

کووید ۱۹ در کانادا جلوگیری کند.
با این حال بَیکر تصمیم گرفت که به 
خانه باز گردد و با خانواده اش باشد و 
می خواست که ترم اول سال تحصیلی 

202۱/2020 بازگردد.
در هنگ کنگ ماندن در طول ســال 
تحصیلی کانادایی چالش های مختص 
به خود را دارد: بَیکر اغلب مجبور بود 
به دلیل اختالف زمانی در ساعت های 
عجیبی در کالس ها شــرکت کند. 
کالس هایش ســاعد ۱0 شــب آغاز 
می شد )ســاعت یازه صبح تورنتو( و 

ساعت ۱ یا 2 شب تمام می شد.
اگرچــه بیکر بــه روال جدید عادت 
کرده، تطبیق با برنامه جدید برایش 

مشکل است.
او می گوید: »بدتریــن چیز در مورد 
اختــالف زمان عــدم همــکاری با 
همکالســانم اســت. تمام جلسات 
مطالعه و گردهمایی ها در نیمه شب 
برای من اتفــاق می افتــد بنابراین 

احســاس می کنم آن جنبه از تجربه 
دانشگاه را از دست داده ام.«

بَیکر همچنین احساس جدا افتادگی 
نیز دارد.

بین المللی  از دانشــجویان  بعضــی 
تصمیم گرفتند به کانــادا بازگردند، 
امــا اکنــون مجموعــه ای طویل از 
دستورالعمل ها وجود دارد که قبل از 
ورود به کشور باید آنها رارعایت کنند.

دانیل الیزوندو دانشجوی بین المللی 
دانشگاه بریتیش کلمبیا )UBCO( در 
پردیس ِکلونای بریتیش کلمبیا است. 
او در تعطیالت زمستانی به مکزیک 
رفــت و در تاریخ ۹ ژانویــه به کانادا 
بازگشت تا تحصیالت خود را به پایان 

برساند.
الیزوندو می دانست که اگر به مکزیک 
برگــردد، ورود مجددش بــه کانادا 
مشکل خواهد بود، زیرا دلیلی ضروری 
برای بازگشت به کانادا به جز تحصیل 

نداشت.
برای اینکه بتواند به کانادا بازگردد، او 
باید در یک موسسۀ آموزشی تعیین 
 designated learning( شــده 
institution( نام نویسی می کرد. وی 
همچنین باید ثابت می کرد که دارای 
مجوز تحصیلی معتبری است و برنامه 
تحصیلی وی به دلیل پاندمی متوقف 

یا لغو نشده است.
مشکل ترین قســمت برای بازگشت 
به کانادا گرفتــن آزمایش مولوکولی 
کوید ۱۹، ۷2 ســاعت پیش از پرواز 
بود. بــرای الیزوندو ایــن به معنای 
گرفتن وقت قبلی در یک آزمایشگاه 
خصوصــی حدااقل یک هفته قبل از 
 PCR پروازش به کانادا است. آزمایش
او گران نیز است و برایش 200 دالر 

آب خورد.
او می گویــد: »کمی اســترس زا بود. 
مطمئن نبودم که ســر وقت جواب 
آزمایشــم آماده می شود یا خیر. من 
د شــهر بزرگی زندگــی می کردم، 
پس انجام آزمایش برایم ســاده بود، 
اما نمی توانم تصور کنم دانشــجویان 
در شــهر های کوچک تر برای گرفتن 

آزمایش PCR باید چه کار کنند.
هزینۀ بازگشــت به کانــادا به همراه 
هزینه های تحصیــل و زندگی برای 
خیلی از دانشــجویان بســیار گران 
اســت. شــهریۀ الیزوندو در دانشگاه 
بریتیش کلمبیا هفت برابر گران تر از 
دانشجویان کانادایی است. او همچنین 
ماهانه ۱020 دالر بــرای اجارۀ یک 
آپارتمان در نزدیک دانشگاه پرداخت 

می کند.
محدودیت هــای  بــه  واکنــش  در 
مسافرتی فدرال و قرنطینه، بسیاری 
از دانشــگاه ها به دانشجویان کمک 
می کنند تا به صورت ایمن وارد کانادا 

شوند.
متیو رمزی، مدیر امور دانشگاهی در 
دانشگاه بریتیش کلمبیا گفت که این 
دانشــگاه تالش می کند بهترین راه 
ممکن برای حمایت از دانشــجویان 
بین المللی پیدا کنــد که قصد دارند 
در طــول پاندمی کووید ۱۹ به کانادا 
باز گردند. دانشگاه بریتیش کلمبیا در 
حال حاظر منابعی مانند فرصت های 
تحصیلی غیرهمزمــان و خط تلفن 
سالمت روان ۷/2۴ را برای دانشجویان 

بین المللی تدارک دیده است.
رمزی می گوید: »مفاهیم قوانین سفر 
دولت فدرال هنوز هم بسیار مورد بحث 
است، زیرا آنها مربوط به دانشجویان 
اســت. ما در حال صحبت با افراد در 
سراســر دانشگاه هســتیم تا تعیین 
کنیم چگونه می توانیم از دانشجویانی 
که تصمیم به بازگشت دارند حمایت 
کنیم. ما همچنیــن خواهان وضوح 
بیشــتری از جانب دولــت فدرال در 

مورد این دستورالعمل ها هستیم.«
در طول یک کنفرانس خبری در روز 
۱۹ فوریه، پتی هاجو وزیر بهداشــت 

گقت: »مردم باید بــرای هزینه های 
اضافی قرنطینه در تأسیسات فدرال به 

مدت سه روز آماده باشند.«
دانشــجویان  موانع جدید،  علی رغم 
بین المللی اکنون باید با محدودیت های 
مسافرتی روبرو شوند، بعضی از آنها به 

آینده بسیار امیدوارند.
از زمانی کــه آخرین محدودیت های 
مسافرتی اعمال شدند، با کاهش تعداد 
دانش آموزان و دانشجویانی که برای 
یادگیری زبان انگلیسی و فرانسوی به 
کانادا می آیند، باز نگه داشتن مدارس 

زبان در کانادا سخت تر شده است.
شیال نان رئیس و مؤسس قدیمی ترین 
مدرسۀ زبان خصوصی در هالیفاکس با 
 East( »نام »کالج زبان ساحل شرقی
Coast Language College( است 
که کار خود را از سال ۱۹۹۸ آغاز کرد. 
نان اولین بــار کار خود را با تدریس 
زبان به سه دانشجو آغاز کرد، و اکنون 

این مؤسسه 200 دانشجو دارد.
او و مدیــران مدارس زبــان دیگر از 
دولت فدرال می خواهند تا دانشجویان 
بین المللــی را از قرنطینــۀ اجباری 

ســه روزه در هتل معــاف کند و یا 
کمک های مالی را برای دانش آموزان 
و دانشــجویانی در نظــر بگیرد که 
هزاران دالر را بــرای آمدن به کانادا 

صرف می کنند.
نان می گوید: »در وضعیت دشــواری 
قرار داریم. با 25 درصد ظرفیت خود 
فعالیــت می کنیم و ... آینده بســیار 

تاریک است.«
او می گوید بعد از اینکه دولت فدرال 
در فوریه اعالم کرد که مسافران هوایی 
غیر ضروری باید ســه روز را در یک 
هتــل به صورت اجبــاری بگذرانند، 
دانشجویان و دانش آموزان با او تماس 
گرفته اند و خواهان پس گرفتن هزینۀ 
ثبت نام خود و یا به تعویث انداختن 

تحصیل شان شده اند.«
نان که نگران پرداخت صورت حساب ها 
و قبض های ساختمان چهار هزار متر 
مربعی در مرکز شهر هالیفاکس است، 
افزود: »ما اکنون به دانشــجویان نیاز 

داریم.«
دولت فدرال می گوید که نگرانی های 
موجود را شنیده اســت، اما این قرار 
نیســت که تغییر به وجــود بیاورد. 
دانشــجویان بین المللــی می توانند 
به صــورت آنالین زبان فرانســوی و 
انگلیسی خود را یاد بگیرند و بسیاری 
نیــز می تواننــد اجــازۀ کار پس از 

فارغ التحصیلی خود را دریافت کنند.
اما به گفتــۀ نان، دانشــجویانی که 
مشتاق هستند برای تحصیل به کانادا 
بیایند، می خواهند چیزی بیشــتر از 

یک زبان را یاد بگیرند.
نان افزود: »برای درصد بســیاری از 
دانشــجویان ما، آموزش آنالین زبان 
کافی نیست. آنها به این دلیل به کانادا 
می آیند، تا زبان را به عنوان بخشی از 

تجربۀ فرهنگی کانادایی فرا بگیرند.«
یک ســازمان ملی غیــر انتفاعی که 
وکالت 200 دانشجوی زبان انگلیسی 
و فرانســوی را بر عهده گرفته است 
می گوید، قوانین اخیر شرایط را برای 
بسیاری از دانشجویان، به جز عده ای 
کم از دانشــجویان ثروتمند مشکل 

می سازد.

اجرایــی  مدیــر  پِرالتــا  گونزالــو 
Languages Canada می گویــد: 
»ما نگــران گوناگونــی و تنوع خد 
هســتیم ... و البته نگــران زنده نگه 
داشتن برنامه های خود نیز هستیم، 
چرا که این ممکن اســت تنها بارقۀ 

امید آنها باشد.«
بین المللی  پروازهای  جدید  اقدامات 
را به جز چهار فــرودگاه اصلی کانادا 
، ورنتو، مونترال، کلگری، و ونکوور - 
محدود می کند، از این رو دانشجویان 
باید سه شب را در این شهره ا بگذرانند 
تا بتوانند به سوی مقصد نهایی خود 
در کانــادا حرکت کننــد و ۱۴ روز 

قرنطینه خود را به پایان برسانند.
»مــا قوانینی را وضــع می کنیم که 
نسبت به دانشجویان طبقه متوسط 
تبعیض آمیز است. زمانی که هزینۀ 
ورود بــه کانــادا را از 500 دالر به 5 
هزار دالر افزایش بدهید، بسیاری از 
دانشجویان می گویند نه، ما به کانادا 

نمی رویم.«
پرالتا همچنین معتقد است مقررات 
جدید مســافرتی دانشــجویان را در 
معرض خطر بیشــتر ابتال به کووید 
۱۹ قرار می دهد، چرا که برای رسیدن 
به مقصد نهایی، آنها باید مسافت های 
بیشــتری را بین شهر های کانادا بعد 
از ورود به کانــادا بپیمایند و باید در 
هتل های بیشــتری اقامت داشــته 

باشند. 
مینامی کوچی زمانی که مجبور شد 
در آغــاز پاندمی به ژاپن باز گردد، در 
هالیفاکس مشغول یادگیرِی زبان بود.

کوچــی می گوید او بــرای اولین بار 
در جــوالی 20۱۹ بــرای یادگیری 
زبان انگلیســی به کانادا آمد تا بتواند 
در یک مؤسســه آمــوزش عالی به 
تحصیل در رشــتۀ پخت و شیرینی 
پزی بپــردازد و نهایتاً تجارت خود را 
در کانادا راه اندازی کند. او که اکنون 
25 سال دارد می گوید، او خوشحال 
است که در ماه نوامبر – قبل از اعمال 
محدودیت هــای جدید - تصمیم به 

بازگشت گرفت.
والدینــم تمام مخارج تحصیل من را 
پرداخــت می کنند، و برای همن هم 
احســاس بدی دارم. امــا از والدینم 
سپاسگزارم. کوچی می گوید: »زمانی 
که در ژاپن بودم، انگلیســی صحبت 
نمی کردم، برای همین والدینم اجازه 

دادند به کانادا برگردم.«
او می گوید که تصمیم داشت که دو 
سال دیگر در ژاپن بماند و منتظر باشد 
تا پاندمی تمام  شود، زیرا هزینه های 
بازگشــت برای او بســیار بــاال بود. 
بسیاری از دوستان او چنین کرده اند.

پرالتا می گوید: »دانشــجویانی که به 
کانادا می آیند چیزی غیر از یادگیری 
زبان را دنبال می کنند ... آنها شــیوۀ 
زندگِی کانادایی را می خواهند. برای 
همین آنها حتی می خواهند تنها برای 
آمدن به اینجا سال ها پس انداز کنند.«

مارکو مندیسینو، وزیر مهاجرت کانادا 
در یک ایمیل به ســی بی سی اظهار 
داشــت که دولت فدرال »نسبت به 
چالش ها آگاه اســت ... ]اما[ در حال 
حاظــر برنامــه  ای بــرای تغییر این 

مقررات وجود ندارد.«
او گفت: »مــا گام هایی را برای ایجاد 
به عنوان  برداشته ایم.  انعطاف پذیری 
مثال، دانشجویان می توانند تمام دوره 
تحصیــل خود را به صــورت آنالین 
بگذرانند و در عوض مشمول دریافت 
مجوز کار پس از فارغ التحصیلی نیز 

شوند.«

 گلوبال تایمز خبر داد 
 چین به زودی دو کانادایی محبوس 

را محاکمه می کند
گلوبــال تایمز به نقل از یک منبع آگاه اعــالم کرد که چین بزودی اولین 
دادگاه برای محاکمه دو کانادایی محبوس در چین ، مایکل اسپاوور و مایکل 
کووریگ، که از اواخر ســال 20۱۸ در این کشــور زندانی بوده اند را برگزار 

می کند.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، این دو نفر کمی بعد از پس از دستگیری 
منگ وانژو، مدیر ارشد مالی هواوی، با حکم ایاالت متحده در دسامبر 20۱۸ 
دستگیر شدند. او به اتهام گمراه کردن »HSBC Holdings Plc« در مورد 
معامالت تجاری این غول فناوری چینی با ایران که تحت تحریم های ایاالت 

متحده است، در ونکوور دستگیر شده و هم اکنون در حبس خانگی است.
گلوبال تایمز، روزنامه رسمی حزب کمونیست حاکم چین، بدون ذکر زمان 
برگزاری محاکمه دو کانادایی محبوس در چین ، علت تاخیر این دادگاه را 

شیوع کووید۱۹ عنوان کرده است.
اتاوا دســتگیری دو مایکل کانادایی را از ســوی چین دیپلماسی گروگان 
گیری خوانده و تاکنون کانادا و ایاالت متحده بارها و بارها از چین خواستار 
آزادی کووریگ و اســپاوور شده اند. با این وجود، پکن همواره تاکید داشته 
که دستگیری این دو کانادایی به دستگیری منگ در کانادا مرتبط نیست و 

محاکمه آن ها را بر اساس قوانین چین خوانده است.
درپی بروز مشــکالت سیاسی حاصل از این بازداشــت ها، روابط تجاری و 
بازرگانــی چین و کانادا نیز به تیرگی گراییــد و در این بین، کانادا یکی از 
بزرگتریــن بازار محصوالت خود را به خصوص در رابطه با کلزا و گوشــت 

خوک از دست داد.

امکان حضوری شدن ترم پاییز
 در دانشگاه های مونتریال

بحث و گفت وگوی استادان و دانشجویان در کالس های درس، دسته دسته 
دانشجویان در محوطه دانشگاه ها، بازگشت شور و شوق و هیاهوی زندگی به 
خوابگاه های دانشجویی: این ها به هیچ وجه یک رویا نیست چرا که چشم انداز 
بازگشت دانشجویان و استادان به کالس های درس در پائیز امسال گشوده 
شده و امیدواری ها برای جان گرفتن دوباره دانشگاه ها و موسسات آموزش 

فنی وحرفه ای کبک تقویت شده است.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، »برای تحصیالت خود سپتامبر به مونترال 
بیایید«، این فراخوانی است که دانشگاه های مونترال و مک گیل خطاب به 

دانشجویان صادر کرده اند.
فابریس البو معاون مدیر اجرایی دانشگاه مک گیل با تاکید بر قولی که این 
دانشــگاه برای فراهم شدن شرایط حضور فیزیکی در کالس های درس به 
دانشجویان داده است، تصریح کرد: »درست است که هنوز ابهاماتی درباره 
جزئیات بازگشــت به کالس های درس وجود دارد اما مسئله ای که در آن 
نمی توان ابراز تردید کرد این است که با توجه به روند تحول پاندمی، جان 
گرفتن دوباره دانشگاه ها با حضور اکثر دانشجویان سناریویی است که تحقق 

آن در پائیز امسال به هیچ وجه دور از ذهن نیست.«
آقای البو افزود: »کاهش موارد ابتال به بیماری در جامعه و همچنین سرعت 
و کارآیی پویش واکسیناســیون از جمله مسائلی است که ما در وعده خود 
در خصوص کالس های حضوری در پائیز امسال به دانشجویان مد نظر قرار 
داده ایم. ضمن این که مرتب با کارشناسان وزارت آموزش عالی نیز در تماس 

هستیم و شرایط مربوط به سفرهای بین المللی را نیز دنبال می کنیم.«
دانشــگاه مونتــرال نیز تاکید کــرده که با توجه به روند مناســب پویش 
واکسیناسیون، از سرگیری کالس های درس با حضور دانشجویان و استادان 

در پائیز امسال کامال محتمل است.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 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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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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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. 
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•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

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

جاستین ترودو: 
مرزهای آمریکا بسته خواهد ماند

در حالی کــه شــهروندان کانادایی 
بی صبرانه منتظر از سرگیری سفرهای 
مرزی منظــم بین کانــادا و آمریکا 
هستند، جاستین ترودو نخست وزیر 
کانادا روز دوشنبه ۱5 مارس در اولین 
کنفرانس مطبوعاتــی خود که پس 
از مدت ها در خارج اتاوا برگزار شــده 
بود، بازگشــایی قریب الوقوع مرزهای 

مشترک با آمریکا را منتفی دانست.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ترودو گفــت: »همه مــا بی صبرانه 
منتظر فراهم شــدن دوباره شرایط 
سفر هستیم. اما من فکر می کنم که 
باید صبورانه منتظر باشیم تا شرایط 
بهداشتی اجازه تعدیل محدودیت های 
مرزی در ســطح بین المللی را مهیا 
کند. در شرایط فعلی بازگشایی مرزها 

با آمریکا منتفی است.«
گفت وگوهای تلفنی اخیر ترودو با جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا و برخی 
دیگر از مســئوالن این کشور امیدها 
را در خصــوص بازگشــایی مرزهای 
مشترک در آینده نزدیک افزایش داده 

بود.
بایدن نیز ابراز امیدواری کرده اســت 
که تسریع واکسیناسیون کووید۱۹ تا 
تعطیالت پایان هفته چهارم ژوئیه که 
مصادف با جشن ملی در آمریکاست، 
این امکان را برای شهروندان آمریکایی 
فراهم کند کــه بتوانند در گروه های 

محدود دور هم جمع شوند.
اما این اظهارنظر بایــدن مانع از آن 
نشــده اســت که برخی نمایندگان 
کنگره، مســئوالن تجاری و روسای 
شــرکت های آمریکایــی در روزهای 
اخیر تالش های خود را افزایش دهند 
تا روند ازسرگیری مسافرت ها و حمل 
و نقل بین المللی تسریع شود. اما در 

مهاجرین جدید:
با اقامت دائم کانادا هم نمی توان وارد این کشور شد

پرژن میرور- افرادی که تقاضانامه آنها 
برای دریافت اقامت دایم کانادا در روز 
۱۸ مارس 2020 و پس از آن پذیرفته 
شــده به دنبال جواب این پرســش 
هستند که چه زمانی می توانند وارد 
کانادا شده و زندگی جدید خود را در 

این کشور آغاز کنند.
افــرادی که تمــام مراحــل اداری 
اقامت دایم کانــادا در  درخواســت 
گروه هــای مهاجرتی مختلف را طی 
کرده و پس از گذراندن آزمایش های 
پزشکی، بررســی های امنیتی و دارا 
بودن شرایط الزم برای دریافت اقامت 
دایم کانادا توانسته اند تاییدیه اقامت 
دایم را از وزارت مهاجرت، شهروندی 
و پناهندگــی کانــادا دریافت کنند، 
همچنان در انتظار آخرین مرحله این 
روند یعنــی حضور فیزیکی در خاک 

کانادا هستند.
با توجــه به شــرایط حــال حاضر 

محدودیت های مسافرتی برقرار شده 
در کانادا به دلیل همه گیری بیماری 

کووید-۱۹، افراد خارجی که مدرک 
تاییدیه اقامت دایم کانادا را در دست 
دارند، اگر تاریخ صــدور مدرک آنها 
پس از اجرای مقررات محدودیت سفر 
به کانادا باشــد اجازه ورود به کانادا را 
ندارند. البته چندین مورد استثناء در 
این زمینه وجود دارد از جمله پیوستن 
به دیگر افراد خانــواده و یا دارا بودن 

اقامت دایم آمریکا.
در نتیجه تمام افــرادی که تاییدیه 
اقامــت دایم آنها پــس از ۱۸ مارس 
2020 صادر شــده در سراسر جهان 
فقط یک مرحله تا تکمیل روند اقامت 
دایم کانادا فاصله دارند و همچنان در 

کشورهای مبدا خود گیر افتاده اند.
در حــال حاضر و با توجه به مقررات 
مســافرتی کانــادا، اعضــاء خانواده 
شهروندان کانادایی در کنار گروه های 
دیگری از جمله دارندگان اجازه کار در 
کانادا، دانشجویان برخی از دانشگاه ها 

و موؤسسات آموزش عالی و افرادی که 
مدرک تاییدیه اقامت دایم آنها پیش 
از آغاز مقررات محدودیت های سفر به 
کانادا صادر شده باشد می توانند وارد 

کانادا بشوند.
اغلب افرادی که تاییدیه اقامت دایم 
خود را پــس از ۱۸ مــارس 2020 
اینکه  دریافــت کرده اند، به دلیــل 
محدودیت هــای مســافرتی به طور 
موقت وضع شــده بود، اقدام به انجام 
ترتیبات سفر به کانادا از جمله استعفاء 
از شــغل خود، فروش منزل و خروج 
فرزندان خــود از مدرســه کردند و 
عده ای نیز با رزرو هتــل در کانادا و 
خرید بلیط هواپیما آماده سفر بودند 
که ناگهــان با تمدید محدودیت های 
ســفر روبرو شــده و اکنــون پس از 
گذشت یک سال همچنان در حالت 

برزخ به سر می برند.
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگــی کانادا چنــدی پیش در 
بیانیه ای به مشکالت این گروه از افراد 
اشــاره کرد و اعالم کرد: “ در صورت 
پایان یافتن اعتبار تاییدیه های اقامت 
دایم صادر شــده پــس از ۱۸ مارس 
2020، این گــروه از افراد می توانند 
مــدرک خود را تمدید کنند و نیازی 
به گذراندن تمام مراحل دریافت این 
تاییدیه نخواهند داشت. این گروه از 
افــراد تا زمان رفــع محدودیت های 
مســافرتی نباید اقدام به خرید بلیط 

هواپیما کنند.“
مسافرتی  اکنون محدودیت های  هم 
کانادا برای افراد غیر شهروند و مقیم 
دایم آمریکا تــا روز 2۱ آوریل برقرار 
می باشد، اما دولت فدرال هیچ برنامه 
مشخصی درباره زمان و چگونگی باز 
کردن مرزهای کشور ارایه نکرده است.

کانادا که خرید و توزیع واکســن به 
اندازه همســایه جنوبی موفقیت آمیز 
نبوده اســت، مقامات برای برداشتن 

محدودیت ها چندان عجله ندارند.

استان ها از برنامه »هشدار کووید«  به درستی استفاده نمی کنند
مداد- به گزارش سی.بی.سی، شورای 
مشــورتی فدرال طی گزارشی اعالم 
کرد برنامــه COVID Alert بیش از 
6/۳ میلیون بار بارگیری شــده است 
اما فقط 20 هزار نفر کد یک بارمصرف 
را در برنامــه وارد کــرده و به برنامه 
اجازه داده اند تا نســبت به آزمایش 
مثبت ویروس کرونا به اطرافیانشان، 

اطالع رسانی شود.
 COVID Alert دولت فدرال برنامــه
را در مــاه جوالی راه انــدازی کرد تا 
برای اطالع رسانی کاربران در هنگام 
مواجهه با کاربر دیگری که آزمایش 
مورداستفاده  کووید۱۹داشته،  مثبت 

قرار گیرد. هنگامی که آزمایش فردی 
مثبت می شــود، ســازمان بهداشت 
عمومی اســتان کد یک بارمصرفی را 
برای آن شــخص صادر می کند. فرد 
مبتال باید این کــد وارد برنامه خود 
کرده تا اعالن هایی برای سایر کاربران 
این برنامــه که به مدت ۱5 دقیقه یا 
بیشــتر در فاصله دو متری فرد آلوده 
بوده اند، ارســال شــود. یک گزارش 
جدید نشــان می دهد که فقط پنج 
درصد از کسانی که آزمایش ویروس 
کرونایشان مثبت شده، کد و اطالعات 
الزم برای ثبت نتایج خود را دریافت 
کرده اند. بر اساس این گزارش، افرادی 

که این کد را دریافــت کرده اند، ۸0 
درصد مواقع آن را وارد برنامه می کنند.
پتی هاجدو، وزیر بهداشت در بیانیه ای 
از استان ها و مناطق درخواست کرد تا 
اطمینان حاصل شود که تمام کاربران 
COVID Alert که به کووید۱۹ مبتال 
می شــوند، این کد یک بارمصرف را 
دریافت می کنند چراکه این مســئله 
از بهره بــرداری از پتانســیل برنامه 
جلوگیری می کنــد. در این گزارش 
همچنین از دولت خواسته شــده تا 
این برنامه را به زبان های دیگر به غیراز 
انگلیسی و فرانسه در دسترس مردم 

قرار دهد .
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kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805   Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانی )مشاور و مترجم(

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

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

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

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

رف��ده نوروز باستا�ی �بارک باد

رضا رازی
«مشاور امور امالك»

با توجه به امکاناتى که براى عزیزان کادر درمان و جامعه پزشکان
در امور امالك تجارى و مسکونى فراهم شده است،

خوشحال خواهم شد با تکیه بر دانش و تجربه خود در این زمینه
در خدمت جامعه پزشکى انجام وظیفه نمایم.

تصمیم شما و اعتمادتان به تخصص من
شما را صاحب خانه خواهد کرد. 

604-649-2877

بازار مسکن کانادا  ممکن است از ماه آینده
 تحت تاثیر اقدامات دولت فدرال قرار گیرد

ایرونیا- انتظار می رود دولت فدرال  به 
زودی دست به اقداماتی برای خنک 

کردن بازار امالک و مستغالت بزند. 
درک هولت ، رئیس اقتصاد بازارهای 
سرمایه اســکاتی بانک ، ضمن اعالم 
این خبر ، بودجه بهار را دربرگیرنده  
اقدامات برای آرام کردن بازار امالک و 
مستغالت می داند. این اقتصاددان در 
یادداشتی اشاره می کند سیاست ها و 
برآوردهای  دولت فدرال در این زمینه 
تا چه حد بی پایه بوده اند. وی معتقد 
اســت بودجه بعدی که شاید اواخر 
ماه بعد اعالم شــود، احتماال شامل 
برنامه هایی برای کــم کردن حرارت 

بازار مسکن باشد. 
شمار معامالت مسکن در کانادا بسیار 
باال رفته و جالب است که  بازار مسکن 
در وضعیتی  قرار گرفته که به مراتب 
بهتر از زمانی است که کشور بهترین 
موقعیــت اقتصادی را  داشــت و این 
در شرایطی است که همه تصور می 

کردند به خاطر رکود اقتصادی ناشی 
از پاندمی ، بازار مسکن سال آرامی را 

پشت سر بگذارد.
هولت به گزارش فــروش خانه های 
تورنتو که اوایل هفته منتشــر شد، 
اشــاره کرد. فروش مــاه پیش ۱5.۹ 
درصد افزایش داشت و این افزایش به 
دنبال افزایش ماهانه ۳.۱٪ درصدی 
در ژانویه رخ داد. دســامبر نیز شاهد 
افزایش ماهانه  2۱٪ بود. وی همچنین 
خاطرنشان کرد این افزایش  فروش ها 
با افزایش سریع قیمت مسکن همراه 
بوده است. ونکوور بزرگ نیز یک روز 
جلوتر از تورنتو از بازاری داغ خبر داد. 
داده های فروش ملی که اواخر این ماه 
منتشر می شود احتماال روند مشابهی 
را در سراســر کانادا عیان می کند. در 
عیــن حال چیزی که هولت چند بار 
بر آن تاکید کرد این بود که همه این 
افزایش ها در زمســتان اتفاق افتاده 

است. 

به گفتــه هولت، مجوزهــای جدید 
خانه در کانادا نیز تماشــایی اســت. 
مجوز خانه در ژانویه ۷.۳٪ متر بر متر 
افزایش یافته است. این امر ۱5.۱٪ متر 
بر متر برای خانه های تکی و ۴.۱٪ متر 
برمتر برای مجموعه هاست. وی اظهار 
کرد که این نشان دهنده یک بازار در 
حال گسترش سریع نیست بلکه فقط 
نشان می دهد چه عالقه ای برای رفتن 

به حومه شهرها وجود دارد. 
هولت نوشــت: »اگــر کانادایی ها در 
زمســتان با چنین ســرعتی مجوز 
می گیرنــد و دوباره دســت به خرید 
می زنند، وقتی بازار کلیدی مســکن 
بهار از راه برسد و واکسن ها هم وارد 
شوند چه خواهد شــد؟« وی افزود: 
»سیاســت گذاری برای کنترل بازار 
مســکن امکان پذیر است  و ممکن 
اســت تغییرات احتیاطــی کالن در 

بودجه بهار در راه باشد«.

بحث تکراری
»حباب بازار مسکن کانادا«
 و نظر متفاوت کارشناسان

و  امــالک  تحلیل گــران  ایرونیــا- 
اقتصاددان هــا تقریبا هــر روز درباره 
وضعیت بازار مســکن کانادا صحبت 
می کننــد و برخــی به نظــر تقریبا 
تکراری یکــی از  اقتصاددانان انتاریو  

اشاره دارند. 
دیوید روزنبرگ اقتصاددان اخیرا در 
گفتگویی بــه  بلومبرگ گفت کانادا 
ممکن اســت در حال تجربه کردن 
»یکی از بزرگ ترین حباب های تاریخ« 
باشد و خود او »به هیچ وجه« حاضر 
نیســت در بازار امالک تورنتو بزرگ 

سرمایه گذاری کند.
ولی همه کارشناســان با این نظر او 

موافق نیستند.
 RATESDOTCA راب مک لیستر از
گفت موضوع حباب ها این است که تا 
وقتی که نترکند آدم نمی داند حباب 
هستند. او اضافه کرد به هر حال فعال 

قیمت ها باالســت و در شهرهایی که 
عرضــه  کافی وجود نداشــت، عدم 
توازن عرضه و تقاضا دیده می شــود 
و به طور کلی رونــد قیمت ها فعال 

افزایشی است.
وی گفــت:  »در جاهایــی که مردم 
می خواهند بخرنــد دولت در زمینه 
مدیریــت و ایجاد انگیــزش عرضه 
شکست خورده است. سخت می توان 
همه را جمع کرد: بدنه های شــهری، 
اســتانی و فدرالی وجــود دارند که 
همگی باید هماهنگ باشــند و این 

آسان نیست«.
جــان پاســالیس رییس شــرکت 
Realosophy Realt گفــت بــازار 
کانــدو تورنتــوی بزرگ نشــانی از 
حباب ندارد و همین مسئله در مورد 
خانه های هسته مرکز شهر هم صدق 
می کنــد. با این حال به بــاور او بازار 

مسکن حومه شــهری تورنتو بزرگ 
مسلما حباب است. 

او به این نکته اشــاره کرد که قیمت 
خانه در این مناطق تــا بیش از ۳0 
درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده 
و ۸0 درصــد خانه ها دارند به قیمتی 
بیش از قیمت درخواســتی مالک به 

فروش می رسند. 
وی گفت: »این روندها نرمال نیستند. 
بیشترین تغییری که در حال حاضر 

می تواننــد ایجــاد کنند این اســت 
که واکنش دولت فدرال نســبت به 
این قضیه  تغییر کند. نخســتین و 

اثرگذارترین کاری که می توانند انجام 
دهند این اســت که بــه کانادایی ها 
نگوینــد در ارتباط با بازار مســکن 
مشــکلی وجود ندارد. به ما بگویید 
که دولت مان درباره افزایش ســریع 
قیمت ها نگران اســت و اگر بازار به 
صورت طبیعی کمی آرام نشود باید 
دولت سیاست هایی برای آرام کردن 

آن معرفی کند«.
پاسالیس  گفت تخمین می زنده کمتر 
از ۳ درصد از موجودی واقعی مسکن 
 )flip( به صورت ساالنه در بازار مبادله
می شــود و با توجه به تقاضای قوی 
و عرضه ضعیف، تحــرک فعلی بازار 
مســکن باید الاقل برای کوتاه مدت 

ادامه داشته باشد.
او گفت: »در حالیکه سیاست گذاران 
معموال از عرضه به عنوان  ابزاری برای 
کنترل به مقرون به صرفگی مسکن 
نگاه می کننــد، فاکتورهایی که روی 

تقاضا اثر می گذارند هــم باید دیده 
شــوند. تدابیر احتیاطی کالن برای 
کاهش تقاضا می تواند شامل تغییراتی 
در اســترس تست های وام مسکن یا 
حداقل پیش پرداخت ها شود. احتماال 
نرخ بهره باالتر کاربردی ترین راه برای 

کاهش تقاضا باشد«.
او گفت مسلما اینکه بانک مرکزی نرخ 
بهره را پایین آورده اثر چشمگیری بر 
بازار گذاشــته اما فاکتورهای دیگری 
هم باید در نظر گرفته شود. به گفته 
او پاندمی تغییرات متفاوتی در نحوه 
خرج شدن پول توسط خانوارها داشته 
و آن ها خیلی نتوانسته اند پول شان را 

خرج خدمات کنند.
وی گفت: »بنابراین آن ها دنبال فضای 
بیشتری هستند و قابلیت گرفتن آن 
را هم دارند چون در بخش های دیگر 
پــول پس انداز کرده اند. همه این ها با 
نرمال شدن اقتصاد به پایان می رسد«.
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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

سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  2۸PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 201728

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«

نرخ بهره و بازار مسکن کانادا،
 آرامش پیش از طوفان

دولت ها در مقابله با اثرات مخرب فجایع طبیعی یا بحران های اقتصادی 
ابزارهای مختلفی برای مهار و کنترل بازار مالی در اختیار دارند که اگر به 
درستی از آن  ها استفاده نشود   می توانند به جای ترمیم، اثر مخرب تری 
از خود به جا بگذارند. یکی از این ابزارها در دوران بحران، کاهش نرخ 
بهره بانک مرکزی برای حفظ رونق در بازار مسکن است. روندی که 
با به کارگیری آن   می توان از یک رکود قریب الوقوع پیشــگیری کرد. 
اما همین ابزار   می تواند با انتقال شــتاب بیش از حد به بازار مسکن، 
ترمز های اقتصادی را عمال از کار بیاندازد و این درشکه افسارگسیخته 

را به قعر دره پرتاب کند.

بانک مرکزی کانادا روز چهارشــنبه 
دهم مارس اعالم کرد با وجود اینکه 
برای ســه ماه اول ســال گشــایش 
اقتصادی پیش بینی کرده بود ولی نرخ 
بهره مرجع را کماکان در 0.25 درصد 
نگاه خواهد داشت و به نظر   نمی رسد 
تــا ســال 202۳ آن را به نرخ هدف، 
یعنی دو درصد بازگرداند. بنابراین نرخ 
سود سرمایه گذاری در 0.25 درصد و 
بهره پایه وام مسکن برای بانک  ها در 
0.5 درصد باقی خواهد ماند. این در 
حالی اســت که قیمت نفت افزایش 
یافته و ارزش دالر کانادا نســبت به 
سایر ارزها افزایش یافته ولی نسبت 
بــه دالر آمریکا ثابت گزارش شــده 
است. اقتصاد کانادا در مقابله با موج 
دوم ویــروس از آنچه تصور   می شــد 
مقاوم تــر ظاهر شــده و اگرچه در 
بخش های آسیب پذیر مانند صنایعی 
که قادر به دورکاری نیســتند ترمیم 
اقتصادی هنوز کند پیش   می رود اما 
کارنامه  اقتصادی  بخش های  ســایر 
قابــل قبولی در بازیابی و بازســازی 
اقتصــادی از خــود نشــان داده اند. 
اقتصاد کانــادا به دلیل عدم قطعیت 
و آرامش در بازارهای مالی نسبت به 
تاثیر و کارآمدی واکسن  ها هنوز کمی 
شکننده است و بازار کار هم تا بازیابی 
کامــل راه درازی در پیش دارد. تورم 
در شاخص قیمت مصرف کننده تقریبا 
در حداقل هدف تعیین شده )یعنی 
بین یک تا ســه درصد( قــرار دارد و 
پیش بینی   می شود در ماه های آینده 
کمی افزایش یابد. در حالی که آینده 
اقتصادی روشن اســت ولی شورای 
مدیریت بحران معتقد اســت برای 
عبــور بهتر و ســریع از بحران هنوز 
به کمک های مالی نیاز اســت. هدف 
اصلی این شورا پایین نگاه داشتن نرخ 
بهره بانکی است تا جایی که اقتصاد 
کشــور بتواند از بحران خارج شود و 
تورم مجددا به میــزان هدف، یعنی 
به دو درصد باز گردد. طبق برآوردی 
کــه بانک کانــادا در ژانویه انجام داد 
بازگشت به این شرایط تا سال 202۳ 
میسر نخواهد بود. با این وجود برخی 

از کارشناســان معتقدند اولین موج 
افزایش نــرخ بهره را در ســال آتی 
شاهد خواهیم بود. دولت برنامه های 
کنترل و سیاست های نقدینگی خود 
را تا بدین لحظه به این شکل تنظیم 
کرده است و قرار است مجددا در ماه 
آینده گزارشی از تازه  ها و تصمیم های 

اقتصادی به عموم ارائه دهد.

شتاب بازار مسکن

پیش بینی بــازار مســکن در دوران 
توسط شرکت های  کرونا  همه گیری 
دولتی، بانک  ها و شرکت های معامالت 
ملکی انجام شده است. با وجود اینکه 

بنیان و اســاس این پیش بینی  ها به 
یکدیگر شبیه هستند ولی در برخی 
موارد این ســازمان  ها در مورد شتاب 
رشــد بازار مســکن و دورنمای آن 
بــا یکدیگر هم نظر نیســتند. آنچه 
مسلم اســت این است که در شرایط 
فعلی بازار به نفع فروشــنده است و 
این اوســت که تعیین کننده قیمت 
نهایی اســت. در حال و هوای فعلی، 
امالک زیادی در فهرست فروش قرار 
ندارند ولی حجم تقاضا بسیار سنگین 
اســت. برخی از فروشندگان به رغم 
داشتن ملکی بسیار عادی یا ضعیف 

با ســیلی از تقاضا از سوی خریداران 
مواجه هستند. تقاضاهایی که اعداد و 
ارقامی باور نکردنی پیشنهاد   می کنند 
که حتی فروشندگان ملک در دوران 
پیش از پاندمــی کووید۱۹ حتی در 
خواب   نمی دیدند! یکی از دالیل این 
شــتاب بازار مســکن کاهش قیمت 
بهره وام بانکی اســت که این روزها 
به دلیل سیاست های اقتصادی برای 
پیش گیری از رکود شاهد آن هستیم.

از نتایج افزایش قیمت ملک باال رفتن 
میزان بدهی بانکی اســت. اداره آمار 
کانادا روز جمعه گذشــته اعالم کرد 

میزان بدهی خانوارهای کانادایی برای 
مســکن افزایش یافته است. در سه 
ماهه آخر سال 2020، میزان بدهی 
ملکی به حدود ســی و پنج میلیارد 
دالر رســید. این در حالی اســت که 
در ســه ماهه ســوم همان سال این 
عدد حدود بیســت و هشت میلیارد 
دالر بــود. همچنین قیمت خانه های 
مســکونی به طور متوســط در این 
دوره حدود ۳.۳درصد افزایش یافت. 
به دنبال این رویــداد، ارزش خالص 
دارایی خانوارهــای کانادایی به طور 
متوسط از سیصد و چهل و سه هزار 
دالر به سیصد و پنجاه و هشت هزار 
دالر صعود کرد که در مجموع، ارزش 
خالص کل خانوارهای کانادایی حدود 
یک تریلیون دالر از پایان سال 20۱۹ 

افزایش پیدا کرده است.
 CMHCشرکت کانادایی وام و مسکن
پیش بینی   می کند حداقل تا آینده ای 
نزدیک بازار مســکن کماکان رو به 
رشد باشــد. این شرکت پیش از این 
در تابســتان 2020 پیش بینی کرده 
بود که قیمت خانه  ها به دلیل بحران 
همه گیــری تا حدود هجــده درصد 
کاهش پیدا کند ولی اکنون شــاهد 
انبساط بیسابقه این بازار هستیم. به 
نظر کارشناســان CMHC این روند 
در کوتــاه مدت ادامه پیــدا خواهد 
کــرد. یکی از دالیل رشــد بــازار را   
می تــوان عالقمندی قشــر مرفه به 
خرید ملک دوم و ســوم یا بازسازی 
امالک مســکونی و تجــاری تحت 
مدیریت این طبقه از جامعه دانست. 
از ســوی دیگر هنوز مطالعه دقیقی 
بر اثــر مخرب همه گیری بر اقشــار 
کم درآمد جامعه که شغلشــان را به 
دلیل بحران از دســت داده اند انجام 
نشده است. همچنین رشد سریع بازار 
مسکن موجب شده اقشار کم درآمد به 
اطراف شهرهای بزرگ مهاجرت کنند 
چرا که خرید یا حتی اجاره خانه در 
مرکز شهر برای بسیاری دشوار است. 
دســته دیگری نیز برای خرید خانه 
بزرگ تــر به اطراف شــهر مهاجرت 

کرده اند تا بتوانند فضای الزم برای کار 
از خانه را فراهم کنند. هنوز اطالعی 
از اینکه این روند مهاجرت به اطراف 
شــهرها پایدار خواهد بود یا خیر در 
دست نیست، ولی آنچه مسلم است 
مدل دورکاری ممکن است در آینده 
نزدیک جوابگوی نیازهای همه افراد 
شاغل نباشــد و کارفرماها مثل قبل 
از بازگشــت کارکنان به محیط کار 

استقبال کنند.

حباب عظیم در بازار مسکن

دیوید روزنبرگ موســس شــرکت 
تحقیقاتی روزنبرگ و شرکا از تورنتو 
در مصاحبه ای که با شبکه تلویزیونی 
بلومبرگ انجام داده بود از روند رو به 
رشد مســکن کانادا به عنوان حبابی 
عظیم اشــاره و آن را به عالئم قبل از 
سقوط بازار مســکن آمریکا در سال 
200۸ تشــبیه کرد. در ماه گذشته 
خانه هــای تورنتو بــرای اولین بار به 
طور متوسط حدود یک میلیون دالر 
به فروش رفتند. همچنین خانه های 
مناطق حومه شهر نیز حدود بیست 
درصد گران تر شدند. در سمت غربی 
ونکوور در دو ماه اول سال، خانه های 
مستقل به طور میانگین حدود ۳.۳. 
میلیون دالر فروخته شدند. به عقیده 
روزنبــرگ این یک حبــاب عظیم و 
تاریخی خواهــد بود. بــه عقیده او 
افزایش قیمت خانه  ها در شرایطی که 
قشر کارگر و کارمند به شکل سنگینی 
از بحران کووید ضربــه خورده اند به 
هیچ وجه منطقی نیســت. با اینکه 
قیمت خانه  ها ســاالنه حدود هجده 
درصد رشد نشان داده اند اما حداقل 
حقوق و دستمزد طی سالیان تغییری 
نکرده اســت. با در نظر گرفتن نرخ 
بیکاری ۹.۴ درصدی در ژانویه گذشته 
بانک مرکزی نگران تورم است. به نظر 
او، حال که نرخ بیکاری از میزان پیک 
در دو رکود گذشته باالتر است حتی 
با داشتن مقدار زیادی منابع   نمی توان 
بدون نیروی کار، اقتصاد را با رساندن 
نــرخ تورم بــه میزان هــدف بهبود 

بخشید.
روزنبرگ ســقوط قیمــت ملک در 
آمریکا را زمانی که در بانک مریل لینچ 
کار   می کرد پیش بینی کرده بود. بنا بر 
نظر روزنبــرگ کانادا در زمان بحران 
اقتصادی اخیر آمریکا شــاهد سقوط 
قیمت سراســری خانه  ها نبود. بنا بر 
تحلیل بانک مونترال با در نظر گرفتن 
فاکتورهای اقتصادی از قبیل نرخ ارز 
و ســایر عوامل، قیمت خانه در کانادا 
در شرایط مشابه حدود چهل درصد 
از آمریکا گران تر اســت که منطقی 
نیســت. این گرانی بی دلیل نشــانه 
خوبی نیســت و   می تواند یک حباب 

عظیم باشد.
آرمین آریانپور )هفته(

سیاست حفظ نرخ پایین بهره  بانک مرکزی، 
بازار مسکن کانادا را گرم تر می کند

ایرونیا- اقتصاددانان معتقدند سیاست 
بانک کانادا بــرای تداوم دادن به نرخ 
بهره کمتر در نهایت موجب می شود 
تا قیمت مســکن باز هم باالتر برود. 
این کارشناسان می افزایند همه اینها 
موجب افزودن بر این نگرانی می شوند 
که بازار بیش از حد داغ شده است و 
وقتی افزایش نرخ ها شروع شود، سطح 

بدهی ها غیرقابل کنترل خواهد شد.
بانک مرکزی در اطالعیه برنامه ریزی 
سیاست های پولی اعالم کرد فعالیت 
مسکن »بسیار بیشتر از حد انتظار« 
بوده و این در حالی است که نرخ بهره 
اصلی خود را در حد  0.25 درصد نگه 

داشته است.
بانک مرکزی با یک مشــکل روبه رو 
است: بانک باید نرخ بهره را پایین نگه 
دارد تا محرکی برای اقتصادی باشد 
که به دلیل پاندمی کنار رانده شــده 
و تشــویق به وام گرفتن بیش از حد 
می تواند باز هــم موجب باالتر رفتن 

قیمت مسکن شود.
سری تاناباالسینگام ، اقتصاددان ارشد 
بانک تی دی گفت: »بانک مرکزی در 
این مقطع وضعیت چالش برانگیزی را 

تجربه می کند. نرخ های پایین موجب 
حمایت از بهبود اقتصادی می شوند، 
اما در عین حال این خطر را به همراه 
دارد که شور و شوق برای مسکن باز 
هم باالتر برود. بانک ممکن است در 
نهایت کار را به دیگر سیاست گذاران 
بسپارد تا بتوانند مانع جلو رفتن بیشتر 

مسکن شوند«.
رابــرت کاوچیک، اقتصاددان ارشــد
BMO در ایــن زمینه گفت: »حفظ 
انتظارها برای عــدم جابه جایی نرخ 
بهره برای دو ســال دیگر، گرچه می 
تواند به گسترش اقتصادی و بازار کار 
منجر شود، اما می تواند به بازار مسکن 

سوخت بیشتری برساند«. 
در اعالمیــه همچنبن تأکید شــده  
بانک مرکــزی انتظــار افزایش نرخ 
بهره تا ســال 202۳ را ندارد و برنامه 
تحریک اقتصادی با برنامه خرید اوراق 
قرضه تا زمان بهبودی وضع اقتصادی 
ادامــه خواهد داشــت. بنیامین تال، 
معاون اقتصادی CIBC ، گفت: » آنها 
با این پیام دست به بازی بی خطری 
زدند و در واقع نشان دادند در زمینه 
شرایط بازار مسکن مسکن هیچگونه 

تعهدی  ندارند و با این نیت که بازار 
را بهم نزنند، خواستند تعادلی ظریف 
بین بهبودی اقتصادی و مسکن برقرار 

کنند«.
گرچه نرخ بهــره پایین، پرداخت وام 
برای وام گیرندگان را آســان کرده، 
اما بدهی وام مسکونی هم به باالترین 
ســطح خود در تاریخ رسیده است. 
ســرعت در گرفتن وام مســکن در 
باالترین ســطح خود از سال 20۱0 
تاکنون اســت که این کشور در حال 
عبور از عــوارض بحران مالی جهانی 
بــود. در حالی که بخــش امالک و 
مســتغالت به بهبود اقتصادی منجر 
انباشــت بدهی وام مسکن  شــده، 
موجب شــده خانواده ها در وضعیت 
همچنین،  بگیرنــد.  قرار  خطرناکی 
افزایش قابل توجه قیمت باعث شده 
که مناطق بیشتری از کشور مقرون به 
صرفه نباشند. آخرین گزارش مقرون 
به صرفه بودن که از سوی بانک ملی 
کانادا منتشر شد نشان داد شهرهایی 
که زمانی مقرون به صرفه بودند، مانند 
همیلتون ، اکنون دیگر در دسترس 

شهروندان محلی نیستند.
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Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

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

منزل بسیار لوکس و زیبا، دوطبقه،
نوسازی شده در سال 2020،

3 اتاق خواب با 2 سرویس حمام در طبقه اصلی،
اتاق نشیمن بزرگ، آشپزخانه بسیار زیبا،

 2 اتاق خواب با 2 سرویس حمام در طبقه زیرین
با ورودی مجزا،  2246 اسکورفیت زیربنا،
2 شومینه گازی، 2 پارکینگ سرپوشیده
در یکی از بهترین مناطق نورت ونکوور

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

2012 Fullerton Ave., N.Van

$399,000

$568,000

7180 Linden Ave., Burnaby

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

#1203-3080 Lincoln Avenue,
Coquitlam

$698,000
4640 Highland Blvd., North Vancouver

$2,040,000

رفارسیدن نوروز رفارسیدن نوروز ۱۴۰۰۱۴۰۰ � �ما ��ان �بارک باد! � �ما ��ان �بارک باد!
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 گفت و گوی اختصاصی »هفته«
 با رضا مریدی،

 سیاستمدار ایرانی-کانادایی 
ساده لوحی ست

 فکر کنیم جمهوری اسالمی 
در کانادا افرادی را ندارد

وقتی اولین باشید در یادها می مانید. 
این قانــون درباره رضــا مریدی نیز 
صادق است. او نخســین ایرانی بود 
که توانست وارد مجلس انتاریو شود. 
به جرات می توان گفــت تا پیش از 
مریدی جامعه ایرانیــان کانادا برای 
حضور در ســطوح عالی سیاسی این 
کشور اعتماد به نفس الزم را نداشت 
اما پس از پیروزی او در انتخابات سال 
200۷ این ســد شکسته شد و امروز 
حضور ایرانیان در مجالس استانی و 
فدرال یک اتفاق عادی به شما می رود. 
دکتر رضا مریدی از 200۷ تا 20۱۸  
نماینــده منطقــه ریچموندهیل در 
پارلمان انتاریو، از طرف حزب لیبرال 
بــود. در همیــن دوران او به مدت ۷ 
ســال در کابینه استانی خدمت کرد 
کــه 5 ســال از آن در دولــت خانم 
کاتلین وین و به عنوان وزیر پژوهش 
و نــوآوری بود. حضــور رضا مریدی 
در کابینه دولت یکــی از مهمترین 
استان های کانادا باعث شد شهرتش 
فراتر از مرزهای جامعه ایرانیان برود 

و در سرتاسر کانادا رسوخ کند.
چرخش روزگار سیاست اما همیشه بر 
وفق مراد او نبوده از جمله شکســت 
درانتخابات 20۱۸ مجلس انتاریو، که 
پس از آن مریدی اعالم کرد دیگر در 

انتخابات کاندیدا نخواهد شد.
در گفت وگــو بــا مریــدی دربــاره 
اختالفاتش با مجید جوهری، نماینده 
ایرانــی و لیبــرال ریچموند هیل در 
مجلس فدرال و حمایــت از رقیبان 
محافظــه کار جوهــری در انتخابات 
سال 20۱۹ پرسیدیم. حرف مریدی 
به قول خودش خیلی کانادایی یعنی 
شــیرین و کوتاه این بود که جوهری 
پس از حضور در قدرت تغییر کرد و 

دیگر نمی توانست از او حمایت کند.
از او درباره مشکل خدمات کنسولی 
و برخی مسائل دیگر جامعه ایرانیان 
کانادا هم پرســیدیم اما برای شروع 
گفت وگو به گذشته دور رفتیم یعنی 
به زمانی که مریــدی پس از انقالب 
۱۹۷۹ در ایران از تدریس در دانشگاه 
معزول شد و… گفتگوی ما را با این 

سیاستمدار ۷6 ساله بخوانید.

پس از انقالب شما تا سال ۱۹۸۷ در 
ایران بودید و قبل از آنکه مهاجرت 
از  انقالب فرهنگی  کنید در جریان 
دانشگاه فرح پهلوی سابق و الزهرا 
تمام  در  آیا  شدید.  پاکسازی  فعلی 
سالیانی که در ایران بودید فرصتی 
پیش آمد که یکــی از این مقامات 
ارشد را ببینید و درباره نحوه اداره 
کشور و تغییراتی که پس از انقالب 

اتفاق افتاده بود با او صحبت کنید؟
بله. یکی از مقامات ارشــد جمهوری 
اســالمی که در زمان پیش از انقالب 
رئیس دانشگاه فرح پهلوی شدند آقای 
دکتر نمازی بودند کــه در آن زمان 
اســتاد رشته اقتصاد بودند و ما با هم 
در همان دانشگاه کار می کردیم. من 
بعد از انقالب بــا جمعی از همکاران 
در ارتباط بودم و او را به عنوان رئیس 
دانشــگاه معرفی کردیم و در نهایت 
ایشان رئیس دانشــگاه شد. در سال 
۱۹۸0 )دو ســه ماه بعــد از انقالب( 

دانشــگاه ها را تعطیل کردند. در آن 
زمان من مسئولیت ریاست دانشکده 
علــوم را در آن دانشــگاه داشــتم و 

همین طور رئیس گروه فیزیک بودم.
با وجود اینکه گفته بودند هیچ کس 
حق ندارد وارد دانشــگاه شود بعد از 
دو ســه هفته برای اینکه مسئولیت 
داشتم، تصمیم گرفتم به دانشگاه سر 
بزنم و در جریان امور قرار بگیرم! رفتم 
دانشگاه و پرسیدم:آقای دکتر نمازی 
هســتند؟ گفتند: بله در دفترشــان 
هســتند و من به دیدن ایشان رفتم. 
بیرون دفتر منتظر او نشســته بودم 
که یکی از خدمه که کار نامه رســانی 
داخلی دانشگاه را هم برعهده داشت، 
کاغذی به دست من داد. وقتی پاکت 
را به دست من داد اشک در چشمانش 
جمع شــد و من فهمیدم نامه حامل 
خبر بدی اســت. پاکت را باز کردم و 
همان طور که داشتم می خواندم دکتر 
نمازی در اتاق را باز کرد و مرا به داخل 
اتاق دعوت کرد. در نامه  رسمی در یک 
خط آمده بود شما از خدمات دولتی 
معزول و به قول معروف پاک ســازی 
شدید و … خود دکتر نمازی هم نامه 

را امضا کرده بود!
من داخل اتاقشان رفتم خودش هم 
خیلی ناراحت بود و صورتش ســرخ 
شــده بود و به من گفــت: مجبورم 
کردند این نامــه را امضا کنم وگرنه 
این کار را نمی کردم. گفتم: آخر من 
و شما ســال ها با هم همکار بودیم، 
شــما که من را می شناختید! گفت: 
ســعی می کنم این را تغییر بدم. من 
هم بعد از کمی مکث به ایشان گفتم: 
می دانید که من هر جای دنیا بروم نان 
زن و بچــه ام را در می آورم اما دلم به 
حال وطنم می سوزد. ایران ما به کجا 
می رود؟ آن موقع تازه اوایل انقالب بود 
و هنوز خیلی از اتفاقات نیفتاده بود. به 
هر حال این یکی از خاطرات من از در 

آن دوران است.

اگر اشتباه نکنم آقای حسین نمازی 
از نزدیکان آقای بهشــتی بودند و 
باهنر،  رجایی،  آقایان  دولت های  در 
مهدوی کنی، میرحســین موسوی 
و دولــت اول آقای خاتمی هم وزیر 

دارایی بودند.
بله درست است ایشان یکی از نزدیکان 
آقای بهشتی بودند در آلمان و اتریش 
و … بعدا هم در کابینه آقای رجایی 
وزیر دارایی شدند. در آن کابینه تنها 
شــخص آگاه و تحصیل کرده همین 

آقای نمازی بود.

ارومیه  اهل  می دانیــم  دکتر  آقای 
فرهنگی  و  قومی  تنوع  هســتید. 
به ویژه در  موجود در آن منطقــه، 
ارتباط با دو قوم ترک و کرد و شاید 
ســایر تنوع های دینی و…معموالً 
منجر به تضادهای مخربی شــده و 
سیاست های  می گویند  برخی  البته 
حکومت مرکزی هم همیشه در ایجاد 
آن مؤثر بوده است. از طرفی همین 
تنوع قومی و فرهنگی، و حتی ملیتی 
و به تعبیر شــما، آمیخته ای از ۱۵۰ 
ملــت در کانادا به نوع دیگری عمل 
می کند و بروز دارد و تبدیل به یک 
فرصت می شود. در واقع شما هر دو 

طرف را دیده اید. به نظر شــما چه 
تفاوت هایی در نگاه به این تنوع در 

ایران و کانادا وجود دارد؟
 نگاه دو کشــور به مساله قومیت ها و 
ملیت ها کامالً نگاه متفاوت و متقابلی 
است. شما ارومیه را مثال زدید، ارومیه 
شهری است که چه موقعی که بنده 
در آنجــا بودم و چه همین حاال واقعاً 
چندملیتی است. مثالً از نظر قومیتی 
ترک ها، کردها، یهودی ها، آشوری ها 
و ارمنی ها هســتند و از نظر مذهبی 
شــیعه، ســنی، مســیحی َکلدانی، 
مسیحی تابع کلیسای ارامنه، مسیحی 
کاتولیک، کلیمی، بهایی، آشوری و … 

در آن حضور دارند.
می رفتیــم  مدرســه  وقتــی  مــا 
هم کالسی های کرد، آشوری، ارمنی، 
تــرک، کلیمــی داشــتیم و همه از 
دوســتان من بودند و هنوز با بعضی 
از آنها در ارتباط هســتم. وقتی نوبت 
به کالس های قرآن، شرعیات، فقه و 
… می شــد همه ما در کالس بودیم 
و تعــدادی از بچه هــای کالس که 
غیرمســلمان بودند از نشســتن سر 
کالس قرآن و شرعیات معاف بودند. 
اینها بیــرون از کالس فوتبال بازی 
می کردنــد و ما بایــد داخل کالس 
شرعیات گوش می دادیم. به هر حال 
ارومیه در آن زمان  چنین شهری بود.

شــما توجه کنیــد ایران کشــوری 
باقی مانــده از یک امپراتوری قدیمی 
اســت بنابراین جای تعجب نیست 
که یک کشــور چندملیتی باشــد. 
نه تنها ایران، شــما اگر نــگاه کنید 
می بینیــد ۷000 زبان در دنیا وجود 
دارد بــرای ۸ میلیارد آدمی که روی 
زمین زندگی می کنند. درواقع اگر ما 
ملیت را با زبــان یکی بدانیم ۷000 
ملیت داریم درحالی که در دنیا حدود 
دویســت کشور عضو ســازمان ملل 
متحد هستند. اگر بخواهیم دنیا را بر 
مبنای زبان تقسیم کنیم باید ۷000 
کشور روی کره زمین مشخص باشد 
که به هیچ وجه کار درســتی نیست 
ولی درعین حال برای اینکه جلوگیری 
شــود از تضاد قومیت ها و برخوردها 

باید همان روش کانادا را پذیرفت.
باید پذیرفت که بله من و تو، شمای 
کانادایی و آن دیگری انگلیسی انسانیم 
و همه می توانیم کنار هم و زیر پرچم 
یک کشور زندگی کنیم. هیچ لزومی 
ندارد که شــما مثل من یا من مثل 
شما شوم. اصالً نیازی نیست که زبان 
ما یکی باشد. همه باید همدیگر را آن 
طور که هستیم بپذیریم. در ایران قبل 
از دوران پهلــوی هرگز بحث ترک و 
فــارس و لر و کرد و … نبوده و همه 
داشتند زندگی خودشان را می کردند. 
در دوره ای در ایران سه زبان در کنار 

هم حضور داشتند؛ زبان عربی، زبان 
فلســفه و دین و ثبــت ازدواج بوده، 
خیلــی از دانشــمندان ایرانی هم به 
زبان عربی نوشتند. زبان ترکی  زبان 
اشــرافیت و ارتش بود. از آنجا که در 
ایران بعد از اسالم پادشاهان به غیراز 
یکی دو سلســله همه تــرک بودند؛ 
بنابراین زبان اشرافیت و  دربار ترکی 
بوده و ارتش هــم به معنای امروزی 
وجود نداشــت ولــی به هرحال زبان 
نظامی هم زبــان ترکی بوده. ما امروز 
هم در ارتش ایران خیلی اصطالحات 
ترکــی را بــه کار می بریــم مثالً به 
بخشی از تفنگ می گوییم گلنگدن، 
گلماخ یعنی آمــدن و گتماخ یعنی 
رفتن و وجه تســمیه اش این اســت 
که وقتی ماشــه  کشــیده می شود، 
گلنگدن می رود و می آیــد. در واقع 
در این حوزه از خیلی لغت های ترکی 
استفاده می شود حتی بعضی عناوین 
ارتشــی هم در گذشته ترکی بودند. 
مثالً مین باشــیان. ما حتی در ارتش 
قبل از انقالب تیمسار مین باشیان را 
داشتیم که برادرش همسر شاهدخت 
شمس پهلوی بود. مین باشیان یعنی 
سردسته  هزار نفر. کلماتی مانند فوج، 
اردو و … همه واژه های ترکی هستند.
در همان دوران فارسی زبان دولت و 
دیوان بود اما در دوران رضاشاه آمدند 
و مملکت را تک زبانــی کردند. البته 
که یک زبان رســمی و رابط برای هر 
کشوری الزم است و به  طور طبیعی 
فارســی زبــان رابط در ایــران بوده 
اســت. مثال کســی اجبار نکرده بود 
کــه نظامی گنجوی کــه حتی یک 
روز هم در کنار فارسی زبانان زندگی 
نکرده بود و ســاکن گنجه )شــمال 
جمهوری آذربایجان فعلی( بوده، بیاید 
و شاهکاری در زبان فارسی بیافریند! 
مشــکل کار اینجاست که می آیند و 
زبان هــای دیگر را ممنوع می کنند و 
اگر کسی به آن زبان ها صحبت کند 
تنبیه اش می کنند. این سیاست است 
که متأسفانه در کشور ما چندگانگی 
به وجود آورده است و هنوز هم ادامه 
دارد. ما باید این سیاســت را عوض 
کنیــم و مثل همین جا بشــویم. در 
اینجا مثالً در پارلمــان انتاریو وقتی 
من قانون رسمی شدن زبانها را آوردم 
کلمه تشکر انگلیسی را به چهل زبان 
تکرار کردم و کسی به من نگفت که 
زبان رسمی انگلیسی و فرانسه است و 
شما حق ندارید به غیر از زبان رسمی 
از زبان های دیگر در پارلمان استفاده 

کنید.

حاال شما فکر کنید در مجلس ایران 
یک نفر بیاید و کلمه ای به زبان کردی 

بگوید. پدرش را درمی آورند! چه االن 
و چه در رژیم ســابق! این برخوردها 
مشکل زادگاه ماست، همین برخوردها 
اســت که به جای اینکه مردم را کنار 
هم جمع کند باعث ایجاد تضاد شده 
اســت. همین نکته ای که شما به آن 
اشاره کردید؛ ما در ایران باید سیاستی 
را به کار ببریم تا ملیت های گوناگون 
را بپذیریم و این وظیفه دولت حاکم 
است. باید متوجه شــویم که ایرانی 
بودن معادل فارس بودن نیست، بلکه 
ایرانیان متشکل از فارس ها، ترک ها، 
کردها، لرها، بلوچ ها، گیلک ها، عرب ها، 
ارمنی ها، آشــوری ها، یهودی ها و … 

هستند.
حتی در کشــور کمونیســتی چین 
دولت رسماً 56 ملیت را قبول کرده و 
یکی از آن ملیت ها تاجیک ها هستند 
که کالً 50 هزار نفر هســتند. شــما 
فرض کنید در یک کشور یک میلیارد 
و ۴00 میلیون نفــری چین 50 هزار 
نفر تاجیک)به لهجه فارسی( صحبت 
می کنند و همین تعداد به عنوان یک 
ملیت شناخته شده اند. در ایران هم 
باید همین طور باشــد. همه ما ایرانی 
هستیم در طول تاریخ هم بودیم یعنی 

تاریخ مشترک داریم.

اجازه بدهید کمی به فضای سیاسی 
اینجا  از  می خواهم  بازگردیم.  کانادا 
شروع کنم که همه سیاست مدارهای 
بزرگ آرمان و هدف بزرگی را دنبال 
می کنند. بــرای مثال پیر ترودو که 
برای خودشان در سیاست کانادا برند 
شناخته شده ای بود و جاستین ترودو 
تا حدی میراث دار اوســت اهداف 
بزرگی را دنبال می کرد از جمله اینکه 
با توجه به مسائل کبک، اتحاد کانادا 
را به عنــوان یک کبکی حفظ کند. 
چه  سیاستمدار  یک  به عنوان  شما 

هدف بزرگی را دنبال می کنید؟
من قبل از اینکه داخل کار سیاســی 
شــوم آرزویم این بود کــه اگر برای 
پارلمــان انتخاب شــوم دو کار مهم 
انجام دهم؛ یکی رســمی کردن عید 
نوروز و دومی ایجاد تسهیل در ویزای 
ایرانی ها. خوشبختانه در هر دو هدف 

موفق شدم.
آرزوی من در مورد تسهیل در کار ویزا 
به ســال 2006 برمی گردد. آن موقع 
در تهران به ســختی به ایرانیان ویزا 
می دادند و گاهی ایرادهای بی ربط هم 
از آنها می گرفتند. در آن زمان حزب 
محافظه کار در دولت فدرال در رأس 
کار بودند. من و آقای جیســون ِکنی 
که االن نخست وزیر آلبرتا هستند و 
در آن زمــان وزیر مهاجــرت بودند، 
بااینکه از دو حزب متفاوت بودیم ولی 
با هم دوستی نزدیکی برقرار کردیم. 
بعدها که من به وزارت رسیدم و با هم 

همکار شدیم. ایشان واقعاً لطف کردند 
و آن مشــکالتی که بر سر راه ویزای 
ایرانیان در ســفارت کانادا در تهران 
گذاشته بودند را مرتفع کرد. یکی از 
اقداماتی که در این راستا کرد این بود 
که کادر سفارت را به کل تغییر داد و 
خوشــبختانه آن معضل برای مدتی 
رفع شد و البته بعدها دوباره مشکالت 

به نحوی دیگری به وجود آمدند.

این اهــداف کــه فرمودید مربوط 
به گذشــته شــما بوده و من فکر 
نمی کنم عمر سیاسی شما هنوز به 
پایان رسیده باشد. در مورد اهداف 

آینده تان برای ما بگویید.
اول از همه بگویم که من از سیاست 
کانادا کنار کشیده ام. نه اینکه کامالً از 
سیاست کنار کشیده باشم من هنوز 
هم در حزب لیبــرال فعالیت دارم و 
هنوز هــم در انتخابات و فعالیت های 
سیاسی شرکت می کنم ولی دوباره به 
طور رسمی برای شرکت در انتخابات 

کاندیدا نخواهم شد.

منظور من هم دقیقاً معنای انتخاباتی 
نبود.  آینده شما  اهداف سیاسی  از 
شــما به هر حال فعالیت سیاسی 
خودتــان را ادامه خواهیــد داد و 
بازنشســته نخواهید شد اما با چه 

هدف و آرمان مشخصی؟
 در ارتبــاط بــا کانادا مــا هنوز هم 
کارهای زیادی در پیــش داریم. آن 
موقع که مســئولیت وزارت آموزش 
عالــی را در انتاریو برعهده داشــتم 
چند کار اساســی انجــام دادیم. اول 
اینکه می دانید آموزش عالی در انتاریو 
برای دانشجویان رایگان نیست و باید 
شهریه  پرداخت کنند، من قانونی به 
تصویب رســاندم که شهریه دانشگاه 
برای دانشجویانی که از خانواده های 
خانواده هایی  مثالً  هستند  کم درآمد 
که ســقف درآمدشــان در سال 60 
هزار دالر اســت رایگان باشــد. خود 
همین کار قدم بســیار مهمی بود و 
تحول بزرگی ایجــاد کرد. من گاهی 
می گفتم در جامعه کانادایی نوجوانانی 
هستند که می توانند آلبرت اینشتین 
شوند ولی امکان رفتن به دانشگاه را 
ندارند. دولت بعدی که در انتاریو روی 
کار آمد )دولت محافظه کار( این قانون 
را تغییر داد، امیدوارم دولت بعدی که 
روی کار می آید دوباره این قانون را به 
کار بگیرد تا امکان آموزش برای همه 
جوانان فراهم شود و من این هدف را 

دنبال خواهم کرد.
کار دومــی که انجام دادم این بود که 
دانشــگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و 
پژوهشــی انتاریو را تشویق می کردم 
که ارتباط خود را با مؤسسات علمی 
و دانشگاهی کشــورهای دیگر برقرار 
کنند تــا بتوانند در ســطح جهانی 
وضعیــت خودشــان را حفظ کنند. 
چند کار دیگر هم از جمله توســعه 
دانشــگاه ها انجام دادیم. ما توانستیم 
5 شعبه دانشگاه را در انتاریو تأسیس 
کنیــم. یکی از آنها تأســیس اولین 
انتاریو بود  دانشگاه فرانسوی زبان در 
که خوشبختانه در همین شهر تورنتو 
در حال تأسیس اســت. به نظر من 
هنوز در این بخش کارهای بر زمین 

مانده وجود دارد.

شما در انتخابات قبلی مجلس عوام 
که هنوز زمان زیادی از آن نگذشته 
از آقای مجید جوهری در مقابل دو 
رقیب محافظه کارش حمایت نکردید 
و اتفاقا به صورت علنــی از رقبای 
ایشــان حمایت کردید. به هرحال 
آقای جوهری هــم ایرانی بود و هم 
لیبرال، دقیقا مثل خود شــما و من 
هیچ کجا توضیح روشــنی در این 
مورد تصمیم از شما ندیدم. چرا شما 
از آقای مجید جوهری به عنوان یک 
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ایرانی لیبرال حمایت نکردید؟
آقای جوهری قبــال در حزب لیبرال 
فعالیتی نداشتند تا سالی که قرار بود 
انتخابات شروع شود )20۱5-20۱۴(. 
وقتی به من گفتند آمادگی شرکت در 
انتخابات را دارند من جزییات فعالیت 
انتخاباتی را به ایشــان گفتم و آنچه 
بلد بودم به ایشــان راهنمایی کردم 
و از امکانــات دیگری که در اختیارم 
بود اســتفاده کرده و به ایشان کمک 
کردم و درنهایت هم در همان ســال 
ایشــان انتخاب شــد. ولی متأسفانه 
بعد از انتخابات، ایشــان در ارتباط با 
جامعــه ایرانی و کانادایی روشــی را 
پیش گرفتنــد که به هیچ وجه برای 
مــن و خیلی های دیگــر قابل قبول 
نبود. به هر جهت دیدم که نمی توانم 
از ایشان پشــتیبانی کنم و این برای 
خودم هم جای تأسف داشت. البته در 
انتخابات 20۱۹ من از پنج کاندیدای 
حزب لیبرال  ِمن جمله از آقای علی 

احساسی حمایت کردم.

جایی از شــما خواندم کــه درباره 
فلســفه حضور ایرانی ها در عرصه 
سیاســی کانادا گفته بودید که این 
جامعه  شدن  شناخته  باعث  حضور 
ایرانی در کانادا می شود و دولت کانادا 
هم آن  را جدی تــر خواهد گرفت. 
خیلی ها تصور می کنند عدم حمایت 
شما از آقای جوهری با این فلسفه تان 
مغایرت دارد. ولی حاال اشاره می کنید 
که درواقع اختالفات دیدگاهی وجود 
داشته. اگر امکان دارد یک مقدار در 
مورد این اختالفات دیدگاهی توضیح 
دهید تا مشخص شود چه اختالفی با 
چه عمقی باعث شد که از آن فلسفه 
دست کم درباره آقای جوهری دست 

بکشید.
 این نکته که اشــاره کردید حقیقتاً 
همیشــه ایدئولوژی من بوده که ما 
ایرانی ها باید بتوانیم در عرصه سیاسی 
کانادا حضور داشته باشیم. کانادا یک 
کشور دموکراتیک است و بنابراین در 
این عرصــه دموکراتیک ما هم مثل 
بقیه جوامع اینجــا باید در مدیریت 
این خانه بــزرگ که کشــور کانادا 
اســت سهیم باشــیم و در اینجا من 

و دیگران قدم جلو گذاشــتیم؛ آقای 
احساســی، دکتر خدیر در مونترال، 
همین جناب جوهری و… کســانی 
که برای شــهرداری ها در انتاریو قدم 
برمی داشــتند تا جایی که از دستم 
برمی آمد کمــک و حمایت کردم و 
این کار را با کمال صداقت و اشتیاق 
انجام دادم. بــرای آقای جوهری هم 
همین طور بوده اســت و هیچ بحثی 
در آن نیست. امیدوارم ایشان یادشان 
نرود. ولی طبیعتاً همه ما بشر هستیم 
و انســانها راه و روششــان را تغییر 
می دهند. ایشان هم چنین کردند و 
متأسفانه راه و روش ایشان با سلیقه 
و تفکرات حداقل من مطابقت نداشت. 
بنابراین متأسفانه نمی شد که به این 

حمایت ادامه داد.

می توانید به طور مشخص به این عدم 
تطابق ها اشاره کنید؟

 مالحظه بفرمایید که مقداری از این 
مغایرت ها مربوط به عملکرد ایشــان 
اســت. در همین حد بدانید که این 
تجربه ای شــد برای من و خیلی های 
دیگر که تنها به این دلیل که کسی 
صرفاً ایرانی است نباید در بعد سیاسی 
برای حمایت از او قدم پیش گذاشت 
بــدون آنکه طرف مقابل را درســت 

بشناسیم.

از زمانی که شما به کانادا مهاجرت 
کردید تا به امــروز جامعه ایرانیان 
کانادا چه تغییراتی را به خود دیده 

است؟
کامیونیتی ایرانی نسبت به ۳0 یا ۳۱ 
ســال پیش که به کانادا آمدم خیلی 
تغییر کرده اســت. یادم است حدوداً 
۳0 ســال پیش اوالً تعــداد ایرانیان 
خیلی کم بود؛ در همین بزرگ شهر 
تورنتو شاید ۱0 تا ۱5 هزار نفر بودیم 
در حالی کــه حاال امروز بین ۱50 تا 
200 هزار نفر ایرانی در تورنتو هستند. 
بعد هم اینکه ایرانیان آن زمان به هر 
علتی از همدیگر کناره می گرفتند و 

اتحاد زیادی میان آنها وجود نداشت.

ادامه در صفحه بعدمن یادم است در آن سال ها وقتی در 

مال ها یــا در خیابان و … ایرانی ها را 
می دیدم سریع می رفتم جلو و به زبان 
فارسی با آنها صحبت می کردم. خانم 
من گاهی می گفت اینها غریبه هستند 
و شاید نخواهند صحبت کنند اما من 
می گفتم می خواهم بــا مردم ارتباط 
برقرار کنم تا بتوانیم به طریقی با هم 
متحد شــویم؛ اما حاال جامعه ایرانی 
انجمن ها و گروه های زیادی تشکیل 
داده که فعالیت های اجتماعی دارند، 
در امور سیاسی و اقتصادی و امورات 
دیگر کانادا سهیم هستند و خودشان 
را کانادایی می دانند. در حالی که سی 
ســال پیش چنین نبود. در آن زمان 
ایرانی ها ســعی می کردند در همان 
زندگی داخلی و محدود خودشــان 

باشند.
به یــاد دارم وقتــی تصمیم گرفتم 
فعالیتم را برای انتخابات شروع کنم 
)ســال 2006( یکی از دوســتان با 
من تماس گرفتند و یک ساعت هم 
پای تلفن ســعی می کرد من را قانع 
کند که داخل کار سیاسی اجتماعی 
کانادا نشــوم. می گفت که فالنی این 
کار را نکن، اصالً مگر می شــود! مگر 
اجازه می دهند که یــک ایرانی وارد 
پارلمــان کانادا شــود. این تفکر آنها 

بود که خودشان را کنار بکشند ولی 
خوشبختانه االن این طور نیست.

به گفته شــما جامعه ایرانیان کانادا 
نسبت به گذشــته به لحاظ کمی و 
کیفی تغییرات زیادی به خود دیده 
است. همزمان با این تغییرات یکی 
از مســائلی که به ویژه در سال های 
اخیر و با بسته شدن سفارت ایران 
مطرح شــده، حضور غیررســمی 
جمهوری اسالمی در کانادا است. مثال 
می گویند  جمهوری اسالمی در اینجا 
پایگاه اقتصادی یا پایگه غیررسمی 
دارد. گاهی مطالبی هم در رسانه های 
این  به  کانادایی منتشر می شود که 
موضوع دامن می زنــد.  برای مثال 
چند وقت پیش گلوبال نیوز گزارشی 
منتشــر کرد و در آن به نقل از یک 
مقام سابق آرسی ام پی مدعی شد 
بعضی صرافی های ایرانی تورنتو برای 
جمهوری اسالمی پولشویی می کنند. 
فارغ از اینکه چقــدر این اتهام ها 
جدی اســت یا ریشه های سیاسی 
تبلیغاتــی دارد، به نظر شــما آیا 
جمهوری اسالمی پایگاه قدرتمندی 

در کانادا دارد؟
اکثر کشــورها در کشــورهای دیگر 
جاسوس یا افراد امنیتی خودشان را 
دارند، این یک موضوع طبیعی است 

که تنها درباره ایران صدق نمی کند و 
اکثر کشورها چنین افرادی را دارند. 
آمریکا، انگلیس، اروپا، روســیه و … 
هم افراد خودشــان را در کشورهای 
دیگــر دارند که برایشــان اطالعات 
جمــع می کنند. اگر ما فکر کنیم که 
جمهوری اسالمی چنین افرادی را در 
اینجا ندارد ساده لوحی است؛ بنابراین 
آنها حتماً چنین افرادی را دارند ولی 
اینکه قدرت و توانایی آنها چقدر است 

را نمی دانم.

این مساله را از زاویه دیگری ببینیم. 
کانادا و به طور مشخص استان انتاریو 
کشور و استانی هستند که روی جذب 
سرمایه خارجی تمرکز دارند. برخی 
معتقدند همین یک فرصت است  تا 
کسانی بخواهند پایگاه غیر رسمی 
برای حکومت ایران ایجاد کنند. البته 
نمی شود فضای کار اقتصادی ایرانی 
ها را آکنده از برچسب  های سیاسی 
اما می خواهم اشاره کنم وقتی  کرد 
پیش می آید  آقای خاوری  مساله ی 
یا در جریان پرونده آقای اکبر طبری 
مطرح می شــود که فالن متهم این 
سنگین  بسیار  اتهام های  با  پرونده 
اقتصادی بــه کانادا  آمده اینطور به 
نظر می رسد اگر فردی یا سیستمی 
که پول خرج کند فــارغ از نیت و 

سوابقش می تواند به کانادا بیاید. به 
نظر شما نمی شود این مسیر سرمایه 
گذاری را به گونه ای ریل گذاری کرد 
که احیانا افراد مســاله دار حاال چه 
ایرانی و چه غیرایرانی نتوانند به این 

سادگی در کانادا پناه بگیرند؟
 این ســؤال را باید از مسئوالن دولت 
کانادا بپرســید ولی به طور کلی باید 
بگویم که کانادا یک کشور دموکراتیک 
است و بر مبنای قانون می چرخد نه 
بر مبنای خواست نخست وزیر، وزرا یا 
کســان دیگری که مسئولیت دولتی 
دارنــد؛ بنابراین مثالً اگر کســی از 
ایران درخواســت مهاجرت به کانادا 
می کند، یک ســری فــرم و مدارک 
تنظیم می کند و به وزارت مهاجرت 
کانادا می فرستد، در آنجا این مدارک 
را طبق آن فرم یــا قانونی که دارند 
بررســی می کننــد و بعــد از آن به 
دستگاه های امنیتی کانادا می فرستند 
که آنها هم مدارک را بررسی می کنند 
و ســپس پلیس بین الملل و مسائل 
این چنینی … زمانــی که همه این 
موارد درست پیش رفت به آن شخص 

ویزای مهاجرت می دهند.
دســتگاه امنیتــی کانــادا هم همه 
ایرانی ها را نمی شناســد یا کانادا در 
ایران آن چنان نفوذ امنیتی ندارد که 
بخواهــد مثالً بگوید کــه مثالً فالن 
شــخص دزد بوده یا آدم کشته یا … 
بعضی موارد حتماً مشخص می شود 
ولی خیلی موارد هم این طور نیست. 
ازنقطه نظر اینکه بعضی ها می گویند در 
را بازکرده اند که همه بیایند این طور 
هم نیســت. در مورد آوردن پول هم 
سیســتم بانکی کانادا بسیار سیستم 
دقیقی است و دولت خیلی روی آن 
کنتــرل دارد. روی ایــن اصل نقل و 
انتقال پول هم آن مسیر رسمی قانونی 

را باید طی کند.
البته هستند کسانی که ممکن است 
راه هایــی را بلد باشــند که با قوانین 
کشور کانادا منطبق باشد ولی قوانین 
یک کشور دیگر را نقض کرده باشد. 
در این موارد کانــادا نمی تواند کاری 
انجام دهد. من حقیقتــاً از جزئیات 

باخبر نیستم
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اداره مالیات کانادا 
حساب ۸۰۰ هزار کاربر را 

مسدود  کرد

کانادا به تعهد خود 
برای پایان دادن به حبس انفرادی 

عمل نکرده است
دولت فدرال کانادا دو سال پیش قول 
داد به حبــس انفرادی محکومان که 
ناقض مقررات و معیارهای بین المللی 
مربوط به مجازات حبس است پایان 
دهد اما گــزارش جدیدی که در این 
باره منتشر شده حاکی از خلف وعده 

اتاوا است.
به گــزارش هفته، به نقل از شــبکه 
الجزیره، یک گزارش افشاگرانه جدید 
حاکی از آن است که بر خالف تعهد 
دولت فــدرال برای پایــان دادن به 
حبس هــای انفرادی، بیــش از یک 
چهارم محکومانی که دوره حبس خود 
را در زندان های فدرال سپری می کنند 
در شرایط مشابه سلول انفرادی به سر 
می برند اما مسئله تاسف برانگیزتر این 
است که از هر ده زندانی یک نفر دوره 
حبس خود را شرایطی سپری می کند 
که طبق معیارهای سازمان ملل متحد 

شکنجه قلمداد می شود.
این گزارش افشاگرانه کمتر از دو سال 
پس از آن منتشــر می شود که دولت 
کانادا الیحه ای تصویب کرد که در آن 
بر ضرورت پایــان دادن به روش های 
مختلف حبس انفرادی تاکید شــده 
اداره زندان های  اســت. همان زمان 
کانادا SCC که مسئولیت رسیدگی به 
امور زندان های فدرال را بر عهده دارد، 
این الیحه را آغازگر یک تحول واقعی 
در زمینه مجازات حبس دانست. این 
قانون در سال 20۱۹ و پس از آن ارائه 
و تصویب شــد که گروه های مدافع 
حقوق مدنی کانادا شکایت هایی را بر 
ضد سیستم پیشین »تبعیض اداری« 
کشور که به گفته آن ها ناقض قانون 
اساسی و حقوق زندانیان است، مطرح 

کردند.
جین اسپرات اســتاد جرم شناسی 
می گوید:  تورنتو  پیرســون  دانشگاه 
»به نظر نمی رسد که با گذشت زمان 

بهبود یا تغییر مثبتی در شرایط ایجاد 
شده باشد.«

زندانیان فدرال در کانادا در صورتی که 
احساس شود تهدیدی برای خودشان، 
بــرای دیگــران یا زندان محســوب 
می شــوند یا زندانیانی که تشخیص 
داده شــود احتماال بتواننــد در روند 
تحقیقات مداخله کنند، به واحدهای 
منتقل   UIS مداخله ســاختاریافته 
می شــوند. اما در سیســتم UIS نیز 
آن ها باید چهار ساعت در شبانه روز از 
سلول خود بیرون باشند و دو ساعت از 
این چهار ساعت امکان تماس انسانی 

واقعی داشته باشند.
آقای اســپرات که با همکاری آنتونی 
دوب استاد دانشــگاه تورنتو گزارش 
مربوط به زندان هــای فدرال را تهیه 
کرده است، می گوید آمار و اطالعات 
اداره زندان های کانادا نشان می دهد 
که بیش از 2۸ درصد محکومانی که 
در سیستم UIS دوره حبس خود را 
سپری می کنند، 22 ساعت شبانه روز 
یا حتی بیشــتر از این مدت را بدون 

تماس واقعی با دیگران می گذرانند.
مطابق با کلیه مقــررات و معیارهای 
حداقلی سازمان ملل متحد در زمینه 
رفتار بــا زندانیان که بــه »مقررات 
نلسون ماندال« نیز معروف است، این 
نوع حبس با حبس در سلول انفرادی 

یکسان است.
این گــزارش افشــاگرانه همچنین 
حاکی از آن اســت کــه ۹.۹ درصد 
زندانیان در سیســتم UIS در حبس 
انفرادی طوالنی مدت قرار گرفته اند 
)بیش از پانزده روز متوالی در سلول 
انفرادی(. مقررات نلســون ماندال این 
نوع حبس را به عنوان نوعی شکنجه، 
رفتار خشــونت آمیز، غیرانســانی و 
انحطاط آمیز رد کرده و ممنوع دانسته 

است.

پرژن میرور- اداره مالیات کانادا اعالم 
کرده اســت که پس از بررسی هایی 
که مشخص شــده تعدادی از اسامی 
کاربــری و کلمات عبــور دارندگان 
حساب کاربری این سازمان به دست 
اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث غیر 
مجاز افتاده اســت، از روز شنبه ۱۳ 
مارس حساب کاربری آنالین نزدیک 

به ۸00 هزار نفر را مسدود کرد.
اداره مالیات کانادا اعالم کرده است که 
این حرکت یک اقدام پیشگیرانه است 
و همانند اقدامی است که در ماه فوریه 

صورت گرفته بود.
اداره مالیات کانــادا در بیانیه خبری 
خود آورده است: “همانند حساب هایی 
که در ماه فوریه مسدود کردیم، این 
اســامی کاربری و کلمات عبور مورد 
تهدید قــرار گرفته در نتیجه نفوذ به 
سیســتم آنالین ما نبوده است. این 
اتفاق به احتمال زیاد توسط اشخاص 
ثالث غیر مجاز و از طریق روش های 
مختلفی که با اداره مالیات کانادا در 
ارتباط بوده اند به وقوع پیوسته است.“ 
درز اطالعاتی مانند اطالعات شخصی 
و اســامی کاربری و کلمــات عبور 
معموالً از طریق آنالین و اســتفاده از 
“ شبکه تاریک“ که بخشی از اینترنت 
اســت که فقط از طریق مرورگرهای 

خــاص می توان به آن دســت یافت 
بوجود می آید.

اقدام اخیر اداره مالیات کانادا مبنی بر 
مسدود کردن حساب کاربری حدود 
۸00 هزار نفر از مردم کانادا در زمانی 
اتفــاق می افتد کــه در میانه یکی از 
پیچیده تریــن فصل های مالیاتی در 
تاریخ معاصر هســتیم. فصل مالیاتی 
که میلیون ها کانادایی پس از دریافت 
مزایای کمک های دولتی به دلیل بروز 
همه گیری بیمــاری کووید-۱۹ در 
سال گذشــته با چالش های متفاوتی 

روبرو هستند.
اداره مالیات کانادا اعالم کرده اســت 
که آدرس ایمیل افرادی که حســاب 
کاربری آنها مســدود خواهد شد از 
حســاب کاربری آنها حذف می شود 
و دســتورات الزم بــرای چگونگــی 
دسترســی مجدد به حساب خود را 

دریافت خواهند کرد.
افرادی که پیش از این برای دریافت 
اعالمیه های اداره مالیــات کانادا در 
وب سایت این سازمان ثبت نام کرده 
بودند ایمیــل دریافت خواهند کرد و 
افرادی که ثبت نام نکــرده بودند از 
طریق دریافت نامه رسمی این سازمان 

از دستورات الزم مطلع خواهند شد.

ولی قطعاً می توانــم بگویم که طبق 
قوانین کانادا اگر کسی خالفی کرده 
باشــد مثالً به صورت خالف بخواهد 
پولی را وارد کانادا کند قوانین کشور 
جلــوی آن شــخص را می گیرد. در 
اینجا اجرای قانون جوری اســت که 
حتی وزیر مربوطه نمی تواند دستور 
دهد؛ مثالً وزیــر دارایی نمی تواند به 
مســئول بانک بگوید که اجازه ورود 
این پول را بدهید. اصالً چنین کاری 
در کانادا نمی تواند اتفاق بیفتد. حتی 
نخست وزیر هم نمی تواند چنین کاری 
کند.  حتی رئیــس همان بانک هم 
پایین دســتش  نمی تواند به کارمند 
بگوید کــه چنین پولــی را بپذیرد؛ 
بنابراین آنها که پول می آوردند اگر هم 
قانون شکنی کرده اند این قانون شکنی 
در کانادا و طبق قوانین این کشــور 
اتفاق نیفتاده و احتماالً در کشورهای 
دیگر به این پول شکل قانونی داده اند 

و سپس وارد کانادا کرده اند.

همانطور که اشــاره کردم سفارت 
جمهوری اسالمی خیلی وقت است 
ایرانیان  و  تعطیل شــده  کانادا  در 
کانادا برای دریافت خدمات کنسولی 
دچار مشکل هســتند. از آن طرف 
هواپیمای  پرونده سقوط  جریان  در 
اوکراینی چندین بار از طرف معاون 
وزیر امور خارجه ایران آقای بهاروند 
مطرح شد که ما از کانادا درخواست 
می کنیم اجازه ارائه خدمات کنسولی 
به ایرانیان کانــادا را فراهم کند اما 
دولت کانادا هر بار این درخواســت 
را رد کرده است. ارزیابی شما از این  
مشکل چیســت و به نظر شما چه 

راه حلی برای آن وجود دارد؟
 این نکته ای اســت که بســیار برای 
ایرانیان مقیم کانادا ضروری اســت. 
ایران و آمریکا بیش از ۴0 سال است 
که با هم روابــط دیپلماتیک ندارند 
ولی خدمات کنسولی به ۱.5 میلیون 
ایرانی آمریکایی ارائه می شود. در اینجا 
هم باید این طور باشد. به خصوص بعد 
از اینکه آقای ترودو ســر کار آمدند 
امیدهایــی بود که مســاله خدمات 
کنسولی حل و فصل شود. خود من 
قبل از انتخابات با ایشــان صحبتی 
داشتم و ایشان هم گفتند حتماً روی 
این موضوع کار می کنیم. بعد از اینکه 
دولت را تشکیل دادند من جلسه ای 
بــا آقای دیان کــه در آن زمان وزیر 
امور خارجه کانادا بودند داشــتم. با 
ایشــان مفصل در این مورد صحبت 
کردم که مســاله خدمات کنسولی با 
مساله روابط دیپلماتیک دو چیز کاماًل 
مجزا است و ایشان هم گفتند داریم 
مذاکراتی با دولت ایران از طریق دولت 
ثالث انجام می دهیم بلکه بتوانیم به 
یک تفاهمی برسیم. بعد از صحبتی 
کــه با آقــای دیان داشــتم، نتیجه 
صحبتم را به صورت گزارشی در مجله 
شهروند منتشر کردم که همه بدانند 
چه کاری در جریان است. متاسفانه 
تعــدادی از ایرانیان ایــن موضوع را 
تبدیل به برقراری روابط دیپلماتیک 
بین دو کشــور کردند و با راه اندازی 
عریضه)petition(  بــه دولت کانادا 
فشار آوردند که با جمهوری اسالمی 
ایران رابطه دیپلماتیک برقرار کند و 
این حرکت عمال موضــوع برقراری 

خدمات کنسولی
 را منتفی کرد و متأسفانه آن حرکتی 
که بنده شــروع کرده بودم از مسیر 
خودش خارج شد و درنهایت به اینجا 

رسید.

فارغ از این به نظر شــما چرا خود 
دولت کانادا تمایل ندارد که موضوع 
خدمات کنسولی به ایرانی ها برطرف 

شود؟
من درســت نمی دانم کــه آیا دولت 

کانادا نمی خواهد یا دولت ایران.

عرض کردم به طور مشخص در یک 
سال گذشته حداقل چند بار از سوی 
طرف ایرانی این موضوع مطرح شده 
ولی هر بار مقامات دولت کانادا این 

درخواست را رد کرده اند…
بله متأســفانه روابط بین دو کشــور 
خوب نیست و فشــارهایی که برای 
برقراری روابــط دیپلماتیک بین دو 
کشــور بود نتیجه معکوس داشــت 
و پارلمــان کانادا قانونــی را تصویب 
کرد که تا اطــالع ثانوی دولت کانادا 
نمی توانــد با دولت ایــران مذاکراتی 
دررابطه  با همین مسائل دیپلماتیک 
انجام دهد ولی به هر حال جای تأسف 
اســت که این مســاله به این شکل 
درآمده  و یک گرهی است که به این 

سادگی باز نمی شود.
ایــن موضوع هم وجــود دارد که ما 
نمی توانیم همه چیز را از دولت کانادا 
بخواهیــم. وقتی دولت ایــران خانم 
زهرا کاظمی را به عنوان یک ایرانی-

کانادایی به بدترین شکل می کشد و 
حتی جنازه اش را به پسرش در کانادا 
تحویل نمی دهد یا فرض بفرمایید در 
ایران به سفارتخانه ها حمله می کنند؛ 
این مشــکالت همه نتیجه کارهای 
جمهوری اسالمی است وگرنه کانادا 
که با همه کشورهای دنیا رابطه دارد 
چرا با ایران نداشــته باشد! در حالی 
کــه االن ۳00 – ۴00 هزار ایرانی در 
اینجا هستند. کانادا که بدش نمی آید 
این خدمات ارائه شود. چه چیزی از 
کانادا کم می شود؟ اتفاقاً اینکه کانادا 
بتواند ارتباط اقتصادی و سیاســی و 
دیپلماتیک خودش را با کشورهایی 
مثل ایران و بقیه کشــورها توســعه 
دهد برایش خوب هم می شــود. ولی 
عملکرد ایران طوری بوده که نه تنها 
کانادا که خیلی از کشورها هم از آن 

راضی نیستند.
شــما ببینید اخیراً هم یک دیپلمات 
جمهوری اســالمی )فکــر می کنم 
آقای اسدی در بلژیک( در اروپا بمب 
حمل کــرد و محاکمه شــد. وقتی 
چنیــن کارهایــی از دیپلمات های 
جمهوری اسالمی ســرمی زند دیگر 
شــما نمی توانید انتظار داشته باشید 
که کشورهای دیگر بخواهند با ایران 
روابط دوســتانه و صمیمانه ای برقرار 

کنند.

حدود یک سال و نیم پیش ماجرای 
تلخ ساقط شدن هواپیمای اکراینی 
به طور مشخص  افتاد.   اتفاق  ایران 
شــما در تورنتو محــور خیلی از 
برای  کــه  بودید  نشســت هایی 
قربانیان  خانواده های  با  همبستگی 
برگزار شــد. می خواهم نظر شما در 
مورد واکنش جامعــه ایرانی به این 
اتفاق و این میزان از ابراز همبستگی 

عمیق با خانواده قربانیان بدانم.
من فکر می کنم جامعه ایرانی در آن 
روزهای بسیار سختی که بر خانواده ها 
گذشت بسیار خوب عمل کرد. جامعه 
ایرانی بزرگ شهر تورنتو خودشان را 
همدرد و همراه خانواده جان باختگان 
می دانســتند و عملکردشان این جور 
نشان داد. همان طوری که شما اشاره  
کردید من دعوتی از همگان کردم و 
با کمک حــدود ۱۱ انجمن و جریان 
سیاســی و حرفه ای تورنتو در شب 
بسیار ســرد ۱2 ژانویه حدود ۳000 
نفر از هموطنان ایرانی در فضای آزاد 
دور هم جمع شــدند و طبق دعوت 
من ۱۸ نفر از سیاستمداران کانادایی 
از جملــه وزرای دولت فدرال، وزرای 
دولت استان انتاریو، شهردار تورنتو و 
چندین نفر از نمایندگان انجمن شهر 
در آن جمع شــرکت داشتند. شمع 
روشــن کردند و واقعــاً یک مجلس 
بسیار باشــکوهی بود. بعد از آن هم 
مجالس دیگری برگزار شد؛ نمونه اش 
در دانشــگاه تورنتو بود که به ابتکار 

جشنواره تیرگان انجام شد و مراسم 
بسیار باشکوهی بود.

خود خانواده ها هم مجالس یادبودی 
برقــرار کردنــد که من شــخصاً در 
اکثرشــان شــرکت کــردم. جامعه 
ایرانی واقعاً بســیار خوب عمل کرد. 
جمع آوری کمک مالــی هم بود که 
توسط دوست نازنین من آقای محمد 
فقیه که یــک کانادایی لبنانی اصل 
است، انجام شد. او با من تماس گرفت 
و گفــت فالنی من چنین حرکتی را 
بــرای کمک به خانواده هــای ایرانی 
شروع کردم، من هم بسیار تشویقش 
کردم. برای جامعه ایرانی هم مجلسی 
در رســتوران پرشــین پالس ترتیب 
دادیم. در آنجا جمعیتی جمع شدند 
و ما توانســتیم حدود ۱00 هزار دالر 
جمــع آوری کنیــم؛ بنابراین جامعه 
ایرانــی کمک های مالی و کمک های 
بسیار دیگری به خانواده ها ارائه کردند.

پرونــده هواپیمــای اوکراینی هم 
در یک ســال و نیم گذشته فراز و 
نشیب زیادی داشته است. جمهوری 
نفر  اعالم کرده که ۱۳۸  اســالمی 
ایرانی که دولت کانادا می گوید مرتبط 
با ما بودند درواقع با پاسپورت ایرانی 
سوار هواپیما شــدند و دولت کانادا 
حق پیگیری این پرونده را ندارد. نظر 

شما در مورد این ادعا چیست؟
حقیقتــاً نمی دانم. این یک ســؤال 
حقوقی اســت و من هــم حقوقدان 
نیســتم ولی تا آنجا که می دانم اوالً 
دولت ایران دوملیتــی را نمی پذیرد. 
عالوه برآن وقتی کســی با پاسپورت 
ایرانی به ایران ســفر می کند ازنظر 
دولت ایران آن شــخص ایرانی است. 
حاال طرف ممکن اســت پاسپورت 
چند کشــور دیگر هم داشته باشد، 
مگر اینکه با پاسپورت کانادایی وارد 
ایران شود. در این صورت هم باید از 
سفارت ایران ویزا بگیرد و به آنجا برود؛ 
بنابراین شاید از این نظر حرف دولت 

ایران درست باشد.
البته در مورد خانم زهرا کاظمی هم 
همین را گفتند که ایشان با پاسپورت 
ایرانی به ایران آمده پس ایرانی است 
و برای ما ایشــان کانادایی محسوب 
نمی شود. البته اینها دالیل دیپلماتیک 
است اما از نظر انسانی و قانونی کسی 
بــه ایران برود و شــما او را در زندان 
بزنید بکشید به هیچ عنوان قابل قبول 
نیســت. چه ایرانی باشد چه نباشد 
به هرحال یک انســان است یا درباره 
شلیک کردن با موشک به هواپیمای 
مســافربری هم همینطور. شما یک 
هواپیمای مسافربری را با ۱۷6 مسافر 
را با موشــک زدید و  جان انسانها را 
تباه کردید و سه روز هم این موضوع 

را پنهان کردید.

بله تا سه روز پنهان شد و در نهایت 
با اسرار آقای جاستین ترودو بود که 
موضوع برمال شد و حقیقت ماجرا را 

پذیرفتند…
بله وقتی ظاهراً ماهواره های آمریکای 
عکس ها را گرفتند و مشخص شد که 
موشک زده شده، اینها به آقای ترودو 
گفتند و ایشــان هم اعالم کردند که 
چنین اتفاقــی افتــاده و جمهوری 
اسالمی هم ناچار شدند اعالم کند که 

بله ما زدیم.
آقــای مریدی نظر شــما در مورد 
نســبت  فورد  داگ  آقای  عملکرد 
به جامعه ایرانیان کانادا چیســت؟ 
آیا به نظر شــما او شناخت الزم را 
مانند خانم کاتلین وین داشته تا از 
ظرفیت هــا و توانمندی های جامعه 

ایرانی استفاده کند؟
 خانم کاتلین وین بــا جامعه ایرانی 
ســابقه طوالنی داشتند. ایشان شاید 
بیش از ۱5 – ۱6 سال به جامعه ایرانی 
نزدیک بودند. خانم افخم مردوخی که 

یکی از کوشــندگان و بزرگان جامعه 
ایرانی هســتند هنوز هم رئیس دفتر 
خانم کاتلین وین هستند و با ایشان 
دوســتی نزدیکی دارند. بعد هم که 
من وارد کار سیاسی شدم و همکاری 
داشتیم. روی این اصل ایشان با جامعه 

ایرانی خیلی مرتبط بودند.
آقای داگ فورد ســابقه خانم کاتلین 
وین را در فعالیت های سیاسی ندارند. 
ایشان فقط یک دوره نماینده انجمن 
شهر بود و بعداً دراین دوره نخست وزیر 
ارتباط  بنابراین ایشان  انتاریو شدند؛ 
سیاســی زیــادی با جامعــه ایرانی 
نداشتند که به اندازه خانم کاتلین وین 
بتوانند در مورد جامعه ایرانی شناخت 
داشته باشند. ولی خوشبختانه حاال 
ما دو نفر ایرانــی در پارلمان انتاریو 
داریم. در گذشته فقط من بودم ولی 
االن آقای مایکل پارسا نماینده همین 
قسمت شمالی شهر ریچموند هیل و 
خانم گلدی قمری هم از شــهر اوتاوا 
نماینده پارلمان انتاریو هستند. این دو 
نفر از حزب محافظه کار هستند و قطعاً 
جامعه ایرانی را در حزب محافظه کار 
و در دفتر آقای داگ فورد نخست وزیر  

بیشتر معرفی می کنند.
آقای مایکل پارسا ســالیان سال در 
حزب محافظــه کار فعال بودند. من 
آن زمان که در حــزب لیبرال فعال 
بودم آقای مایکل پارسا هم در حزب 
محافظه کار فعال بودند. ایشان از هر 
نظر مردی بســیار نازنین و شایسته 
اســت و خوشــبختانه حضور ایشان 
یک دلگرمی بزرگ برای شخص من 
و همین طور جامعه ایرانی اســت که 
افرادی مانند ایشــان و خانم گلدی 
قمری بتوانند جامعه ایرانی را در آنجا 

نمایندگی کنند.

پرسش پایانی من در مورد مدیریت 
کرونا است. نظر شما درباره عملکرد 
دولت جاســتین ترودو در مدیریت 
مورد  این  در  کرونا چیست؟  بحران 
می شود؛  مطرح  دولت  به  انتقاداتی 
مثال چرا کانادا خودش واکســن را 

تولید نکرد. ارزیابی شما چیست؟
من فکر می کنــم دولت کانادا درکل 
مساله کرونا را به خوبی مدیریت کرد. 
کرونا مساله بسیار پیچیده ای است و 
به خصوص ما که حدود 5500 کیلومتر 
مرز زمینی مشترک با آمریکا داریم. 
در آمریکا هــم می دانید که مراقبت 
آن چنانی در مورد کرونا نشد. از طرف 
دیگر کانادا یک کشــور چندملیتی 
اســت. مثالً ایرانی ها و چینی ها و … 
بنابراین  داشــتند؛  زیادی  رفت وآمد 
مساله پیچیده ای بوده است و من فکر 
می کنم دولت آقای ترودو تاکنون این 
بحران را به خوبی مدیریت کرده  است.

مثالً در مورد مساله اقتصادی کمک 
زیادی به بیزینس ها و اشخاص کردند 
که این خودش جای تقدیر دارد. خیلی 
از کشورها نتوانستند این کار را بکنند 
ولی کانادا توانســت. در مورد واکسن 
هم کمی تأخیر بود ولی چون کانادا 
خودش نمی توانسته واکسن تهیه کند 
پس طبیعتاً به واردات متکی بود که 
آن هم یک مقدار با تأخیر انجام شده 
اما خوشبختانه االن واکسن در حال 
وارد شدن است. با توجه به اخباری که 
دیروز شنیدم نزدیک یک میلیون نفر 
را در انتاریو واکسن زده اند و امیدواریم 
تا ماه ســپتامبر که قول داده اند همه 

واکسینه شوند.

برای زمانی  آقای دکتر رضا مریدی 
کــه در اختیار هفته قــرار دادید 

سپاسگزارم.
من هم از شــما و مجله هفته برای 

انجام این گفت وگو تشکر می کنم.
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حمید زرگرزاده

ایرانیــان کانادا- اگر مراکز شــهری 
کوچک تر کانادا می خواهند به رشــد 
و توســعۀ خود ادامه دهند، آنها باید 
مهاجران بین المللی بیشــتری را به 

خود جذب کنند. 
بــرای اینکه کانــادا بتواند بــه ارائۀ 
خدمات عمومی با کیفیت باال و تأمین 
زیرساخت های عمومی در شهر های با 
اندازۀ متوسط ادامه دهد، این کشور 
نیازمند جذب میــزان قابل توجه و 
پایداری از مهاجریــن طی ۱5 تا20 
ســال آینده اســت. برای اینکه این 
خدمات بتوانند ادامه داشــته باشند، 
دو انتخاب وجود دارد، دریافت درآمد 
مالیاتی بیشتر از یک اقتصاد راکد و یا 
ایجاد یک اقتصاد پررونق که در نتیجه 
باعث افزایش طبیعی مالیات می شود. 
ثابت نگه داشتن نرخ رشد اقتصادِی 
مورد نیاز بــدون افزایش قابل توجه 
از طریــق مهاجــرت  نیــروی کار 

غیرممکن است. 
کانــادا بــا افزایــش تقاضــا برای 
مراقبت هــای بهداشــتی و خدمات 
مرتبط با آن برای حمایت از جمعیت 
ســالخورده، برنامه هــای حمایت از 
درآمد و زیرســاخت ها مواجه است. 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
در کانادا در سال 20۱۸ به ۳۳ درصد 
افزایش یافت، و از سال 20۱۱ روندی 

صعودی داشت. 
بعضی ها هستند که معتقدند تغییرات 
فناوری و نو آوری ها نیاز به کارگران در 
بسیاری از بخش های اقتصاد کاهش 
می دهد و از ایــن رو نیاز به افزایش 
نیروی کار را در ســال های پیش رو 
کم می کند. این قماری است که نباید 

کانادا آن را انجام دهد. 
خبر خوب این است که در سال های 

اخیــر مراکز شــهری ]۱[ بــا اندازه 
متوسط کانادا شروع به جذب مهاجران 
بین المللی بیشتری کرده اند، در بعضی 
مــوارد حتــی از بزرگتریــن مراکز 
شــهری بزرگ مانند تورنتو و ونکوور 
پیشی گرفته اند. در سال 20۱۹، ۱۴ 
مرکز شهری کوچک و متوسط نرخ 
مهاجرتی بیش از ۱00 در ۱0000 )یا 
۱ درصد( داشته اند. این شهرها شامل: 
هالیفاکس، شارلوت تاون، فردریکتون، 
و مونکتــون در کانــادای آتالنتیک؛ 
رجینا، ساسکاتون و سویفت کارنت در 
ساسکاچوان؛ وینکلر، اتاینباخ، براندون، 
و تامپسون در مانیتوبا، و بروکس، های 

ریور و وود بافالو در آلبرتا. 
در میان ۴0 مرکز شهری متوسط در 
کانادا با جمعیت حداقل ۱00 هزار نفر 
به جز تورنتو/مونترال/ونکوور، ۱۸ عدد 
در پنج سال گذشته شاهد 50 درصد 

افزایش نرخ مهاجرت بوده اند.
افزایش چشمگیر مهاجرت بین المللی 
به مراکز شهری متوسط کانادا واکنشی 
مســتقیم بخ چالش های جمعیتی و 
نیروی کار مرتبط با جمعیتی در حال 

مسن شدن است.
از نظر تاریخی، بیشتر رشد جمعیت 
در شــهر ها ناشی از تغییرات طبیعی 
در جمعیــت )تولد، مــرگ کمتر و 
غیره(، و مهاجرت های درون  استانی 
و بین اســتانی است. همچنان که در 
تصویر شماره  نشان داده شده است، 
در سرشماری ســال  20۱6کمتر از 
۱0 درصد نیروی کار شهرهای مهم 
متوسط شرق کانادا را تشکیل داده اند، 
در حالی کــه 50 درصد کارگران در 
تورنتو و ۴۳ درصد در ونکوور مهاجر 

هستند. 
اکنون بســیاری از این مراکز شهری 

متوسط شاهد رشد جمعیتی منفی 
طبیعی هســتند و جمعیت کمتری 
در جوامع کوچکتر و مناطق روستایی 
وجود دارند تا به مراکز شهری بزرگتر 

مهاجرت کنند.
دولت فــدرال اکنون بــه دولت های 
اســتانی و محلی کمــک می کند و 
قوانین را برای تسهیل مهاجرت بیشتر 
به مراکز شهری متوسط و کوچک تر 
تغییر داده اســت. در مقابل رویکرد 
سفت و سخت مبتنی بر امتیاز دهی 
برای مهاجرت که مهاجران بســیار 
ماهر را بر می گزیند، استان ها اکنون 
می توانند بر اساس نیاز های نیروی کار 

محلی مهاجران را جذب کنند.
پاندمــی کووید ۱۹ بــه صورت قابل 
بین المللی  مهاجرت  رشــد  توجهی 
به مراکز شــهری متوسط را محدود 
ســاخت و در ۷ ماه اول سال 2020 
نسبت به سال پیش از آن، ۴2 درصد 

کاهش پیدا کرد.
سهم نیروی کار که هر ساله بازنشسته 
می شود در حال سرعت گرفتن است 
و بــه احتمال زیاد بــرای حمایت از 

رشد اقتصادی بعد از پاندمی، نیروی 
کار کلی کانادا باید افزایش یابد. بعد 
از رکود ســال 200۸، نیروی کار در 
سراسر کشور ۱.۹5 میلیون گسترش 
یافــت، تقریباً تمامــی آن از طریق 
مهاجران به کشور تأمین شد. تقریباً 
در طول یک دهه ۱.5 میلیون مهاجر 
به نیروی کار کانادا اضافه شــد )این 
رقم شامل ساکنین موقتی نمی شود 
که در نیروی کار مشارکت می کنند(.

استان هایی که بیشــترین مهاجران 
بین المللی را نیز داشته اند، بیشترین 
رشد را در تولید ناخالص داخلی تجربه 

کرده اند.
 The( سیســتم طرح شــغلی کانادا
 Canadian Occupational
Projection System( که توســط 
اشــتغال و توســعۀ اجتماعی کانادا 
 Employment and Social(
منتشر   )Development Canada
شــده اســت تعداد کارگران جدید 
مــورد نیاز هر ســاله را )برای تأمین 
نیازهــای بازار کار و جاگزینی نیروی 
کار( از 5۸۷۷00 نفر در سال 2020 

به 66۷۹00 نفر در سال 2025 پیش 
بینی کرده است.  به عالوه بسیاری از 
شغل هایی که در دهۀ پیش رو موجود 
خواهند شــد نیاز چندانی به مهارت 
زیاد ندارند. پیش بینی می شود تعداد 
تحصیالت  نیازمند  که  شــغل هایی 
دبیرستانی و آموز ش های فنی است 
بین ســال های 2020 تا 2025، 20 
درصــد افزایش یابــد؛ در حالی که 
تعداد شــغل های نیازمند تحصیالت 
دانشــگاهی تنها ۱۱ درصد افزایش 

خواهد یافت. 
ممکن است که تغییرات تکنولوژیکی 
و نوآوری ها به تغییرات ســاختاری 
بیانجامد، اما تجربۀ دیگر کشــورها 
نشــان می دهد که محدود ساختن 
ورود استعداد ها، رشد اقتصادی را نیز 

محدود می سازد.  
یکــی از روند های ممکن ناشــی از 
کووید ۱۹، افزایش کار از خانه است. 
تعدادی از شــرکت های چند ملیتی 
اعالم کرده اند که بــه کارکنان خود 
اجــازه می دهند از خانــه کار کنند. 
حتی بعــد از فروکش کردن پاندمی، 

انتظار می رود افراد بیشــتری از خانه 
کار کننــد. به طور کلی این پدیده را 
باید به عنوان یک فرصت دید. مراکز 
شهری کوچک تر و متوسط می توانند 
به خوبی کارکنــان دور کار را جذب 
کنند. جذب مهاجــران بین المللی و 

شغل آنها یک بازی برد برد است. 
در کوتاه مدت، حمایت کانادایی ها از 
جــذب مهاجر به دلیل باال بودن نرخ 
بیکاری به دلیل کووید ۱۹ شاید کم 
شود. با این حال، کانادایی ها باید درک 
کننــد که در میان مدت و دراز مدت 
نقشی حیاتی را در توسعۀ اقتصادی 
و رونق مراکزی شــهری متوســط و 

کوچک تر در سراسر کانادا ایفا کنند.
روند های مهمی وجود دارند سرنوشت 
کشور را در 20 تا ۳0 سال آینده شکل 
خواهد داد. یکی از این ها توانایی کشور 
برای جذب پایدار اســتعداد های بین 
المللی است. اگر کانادا بتواند به جذب 
مهاجران جوان و بلندپرواز از سراسر 
دنیــا ادامه دهد، می تــوان اطمینان 
حاصل کرد که رشــد اقتصادی مورد 
نیاز برای حفظ خدمــات عمومی با 
کیفیت و زیرســاخت های مورد نیاز 

ادامه خواهد یافت. 
علی رغم پاندمی، چشم انداز مهاجرت 
بــرای مراکز شــهری متوســط در 
سال های پس از 2020 خوب است. 
روند هــای جمعیتی اصلــی اینجا و 
در سراســر جهان نیازمند مهاجرت 
به کشــور های توســعه یافته است. 
شــهر های با اندازۀ متوسط کانادا به 
ایده آل برای جذب مهاجران  صورت 
بیشــتر در ســال های آینــده آماده 

شده اند. 

]۱[ عبارت مرکز شهری به سرشماری 
کالنشهری کانادا )CMA( و مناطق 
تراکم سرشــماری )CA( اشاره دارد. 
مرکز شهری متوسط به شهر هایی با 
حداقل ۱00 هزار نفر جمعیت اشاره 
دارد، به جز شهر های تورنتو/مونترال/

ونکوور.

چرا مهاجرت برای
 شهر های کوچک کانادا حیاتی است؟
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3081و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ایل، گیر افتاده است
کپرنشینان نیم قرن پیش قشقایی، در محاصره آپارتمان های امروزی شیراز
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ــال دارد و هفت تا بچه، در  ــ گلنسا که حاال 50 س
همین محله کپری دنیا آمده و بچه هایش هم 
ــده اند.  ــ ــه رفته اند و بزرگ ش ــ ــــن جا مدرس همی
می گوید پسرش تازه از سربازی برگشته و پیش 
ــتونم  ــ ــــی می کند: »براش زن بس خودش زندگ
ــود؟ دوتایی مثل من عالف جلوی  ــ که چی بش
کپر بشینند که چی؟« زن ها دور هم نشسته اند 
ــــل دوم ترک های  و دارند درد دل می کنند؛ نس
ــــج و الر در جنوب  ــقایی مهاجری که از خن ــ قش
ــیراز آمده اند و رعیت »باغ  ــ ــتان فارس به ش ــ اس

جنت« شده اند.
ــوار امیرکبیری بود  ــ می گویند آن زمان نه بل
ــتان و  ــ ــــهرک و خانه و بیمارس ــه ش ــ ــه این هم ــ ن

ــــم کار می کرد  ــگاه. نیم قرن پیش تا چش ــ فروش
ــرودگاه و  ــ ــه تا خود ف ــ ــاغ و مزرع ــ ــــت بود و ب دش
یکسره زمین مالک بزرگی که بعد از انقالب، به 
ــــت، بی آنکه تکلیف رعیت را معلوم  امریکا رف
ــــم انداز، برای کارگران  کند. حاال از آن همه چش
ــا مانده، در  ــ ــرن پیش یک گله ج ــ مزرعه نیم ق
محاصره ساختمان های شیک و مدرن امروزی. 
ــــت که می توانید  این عجیب ترین تناقضی اس
ــیراز پیدا  ــ ــــل ش ــــی مث ــهر زیبای ــ ــــت ش در دل باف
ــا بروند؟ در همین کپرها دنیا  ــ کنید. بروند؟ کج
ــور بمانند وقتی مالک  ــ ــد. بمانند؟ چط ــ آمده ان

خانه شان نیستند. ایل گیر افتاده است.
گلنسا یاد عروسی خودش می افتد و حلقه 
ــاز و دهلی که توی کپرها به راه بود و  ــ رقص و س
ــای روغن نباتی پر از خاک که برای کپر  ــ حلب ه
ــــم  ــد. می پرس ــ نوعروس روی هم چیده می ش

ــد، برایش فوری  ــ ــه ازدواج کن ــ ــــی ک یعنی هرکس
ــاًل حلب  ــ ــد: »ها... قب ــ ــازید؟ می گوی ــ ــر می س ــ کپ
روغن را پر خاک می کردیم، االن بلوک و مشما 
ــــرهم می کنیم. همه توی خاک و خل بزرگ  س

شده ایم.«
اهلل داد که با موی سر و سبیل یکدست سفید 
ــا  ــ ــــرش تکیه داده، توی حرف گلنس به دیوار کپ
می دود و می گوید: »ما قدیمی ترین ساکنان این 
منطقه هستیم ولی هنوز صاحبخانه نشده ایم. 
ــاله بودم که آمدیم اینجا، همه  ــ ــــت س من هش
ــا آمده اند. کجا تا کجا ملک  ــ بچه هام اینجا دنی
ــــت امریکا، هیچ کس  ــــت رف خان ما بود. گذاش
ــید و همین طور ماندیم  ــ ــــم احوال ما را نپرس ه
ــتان  ــ ــیدند، بیمارس ــ که ماندیم. این بلوار را کش
ــد، پمپ بنزین درست شد، شهرک  ــ درست ش
ــاختند، ما همین طور  ــ و آپارتمان و چی و چی س

ماندیم توی این کپرا.«
ــــمی برای  ــد و اس ــ ــــدود 50 خانوارن ــا ح ــ آنه
ــــوج هم  ــای کج و مع ــ ــد. کوچه ه ــ ــه ندارن ــ محل
بی نام هستند.  اهلل داد می گوید: »محله اسمی 
ــرا. چه می دانم  ــ ــدارد، خودمان می گوییم کپ ــ ن
ــه غربتی ها.« محله،  ــ بعضی ها می گویند محل
ــــت  ــــمک« اس دقیقاً کنار کارخانه قدیمی »ریش
که پودر شیرین بیان تولید می کرده و چند وقتی 
است به دلیل آلودگی زیست محیطی به خارج 
از شیراز منتقل شده است. چند نفری از اهالی 

هم کارگر ریشمک بوده اند.
ــرغ و خروس  ــ ــون و م ــ ــز و بوقلم ــ ــدای ب ــ ص
ــــن می دهد.  ــه بوی په ــ ــرده، محل ــ ــا را پر ک ــ فض
ــد از  ــ ــــت می خواه ــگار دل ــ ــــم  اهلل داد ان می گوی
ــــدیم به خدا.  ــته ش ــ کپرا بروی، می گوید: »خس
ــوند،  ــ ــه می روند، اذیت می ش ــ بچه ها که مدرس

مسخره شان می کنند.10 سال پیش اگر زمین ها 
ــد، وامی  ــ ــند می دادن ــ ــــک می کردند، س را تفکی
چیزی می دادند که بسازیم، االن زندگی بهتری 
ــه را بردارد،  ــ ــتیم. دولت بیاید نصف محل ــ داش
ــازیم. کسی  ــ کمک کند بقیه را هم خودمان بس
ــــن کند. اگر نمی شود،  ــــت تکلیف ما را روش نیس
ــه بدهند،  ــ ــای دیگری خان ــ ــد ج ــ ــا را بردارن ــ اینج
باالخره یک کاری بکنند. این طور که نمی شود.«

ــین  ــ ــایه های آپارتمان نش ــ ــــم همس می پرس
شکایتی ندارند؟ به مجتمع مسکونی »محمد« 
اشاره می کند و می گوید: »مگر می شود شکایت 
ــند. باالخره طرف کلی خرج کرده،  ــ نداشته باش
ــگاه می کند،  ــ ــده، از آن باال که ن ــ ــان خری ــ آپارتم
کپرهای ما را می بیند. چند بارهم به خاطر بوی 
محله شکایت کرده اند. خودمان هم شهرداری 
ــدارد. می گویند جاکن  ــ ــده ای ن ــ ــــم اما فای رفته ای

بشوید و بروید. بعد از 50 سال کجا برویم؟«
ــــم و این طرف و آن  چرخی در محله می زن
طرف سرک می کشم. در انتهای محوطه کپرا و 
پشت دیوار مجتمع مسکونی محمد، چند مرغ 
ــــن را نوک می زنند و دنبال  و خروس دارند زمی
دانه می گردند. دو بوقلمون بال های شان را باز 
ــینه را باد می دهند و پشت سر هم  ــ می کنند و س
ــفند هم  ــ می گویند غیر قابل قبول. یکی دو گوس
ــبزی و نان خشک می جوند و  ــ ــــغال س دارند آش

سر تا پای من را برانداز می کنند.
ــــت از الستیک و پایه  ــــت بام کپرها پر اس پش
ــوه و هرچیز دیگری  ــ ــــل و بنر پاره و جعبه می مب
ــیر آب هم  ــ ــا ش ــ ــد ت ــ ــد. چن ــ ــــرش را بکنی ــه فک ــ ک
ــــت و البته برق مجانی که  البه الی کوچه ها هس
از تیر چراغ برق می گیرند. ایل، برای تجربه یک 
زندگی خوب شهری تنها گاز ندارد که آن هم با 

خنده می گویند مشکلی نیست.
نسل اول ایل رعیت یک فئودال بود و نسل 
دوم برای سرپا ماندن می بایست رو به کارگری 
می آورد اما نسل سوم به هر سو کشیده می شود؛ 
یکی مشغول درس خواندن است، یکی دنبال 
کار می گردد و یکی فکر می کند هرطور شده باید 
زندگی را از این مهلکه در ببرد. محمد کاظمی 
ــــی بگوید برای چه  ــود تا به اهال ــ همراهم می ش
ــتانه نیست. محمد  ــ آمده ام. برخورد همه دوس
ــــت و در همین محله دنیا آمده. او  45 ساله اس
هم مثل همه همسایه ها الاقل 15 سالی پیرتر 
ــد. می گوید  ــ ــان می ده ــ ــــی اش نش ــــن واقع از س
کارگری می کند و هرچه می پرسم کجا؟ چیزی 
ــد... یک دکه سر خیابان  ــ نمی گوید: »هرکجا ش
ــــم منظورش  ــاً نمی دان ــ ــا.« دقیق ــ ــــت آنج هس
چیست و او هم بیشتر توضیح نمی دهد: »پدرم 
ما را آورد اینجا و خودش به رحمت خدا رفت.«

ــیا می بینم که  ــ ــژوی پرش ــ ــــوی کوچه یک پ ت
تضاد جالبی با وضع کپرها دارد. همان طور که 
با محمد حرف می زنیم، به گله بزی می رسیم 
ــته اند و ما  ــ ــــکم نشس ــه آرام و بی صدا روی ش ــ ک
ــاد کالس  درس می افتم و  ــ ــا می کنند. ی ــ را تماش
معلمی که می گفت چرا مثل بز نگاه می کنید. 
ــــت؟ می گوید: »نه  می پرسم این گله مال توس
ــــت.« دختر  ــال آن پیرزن اس ــ ــــن گله ندارم، م م
ــد و می گوید: »یک  ــ ــالخورده بیرون می آی ــ زن س
ــد!« می گویم با  ــ ــــم نگیری ــــت از این گله فیل وق
ــــم خیالتان  ــــدم می زنی ــــم ق ــایه تان داری ــ همس

راحت، فیلم نمی گیرم به ذهنم می سپارم.
ــــط  ــع زندگی آن هم وس ــ ــد این وض ــ - محم

شیراز خوشایند نیست. چرا کاری نمی کنید؟
ــکاری نمی کند. می گوید اینجا  ــ - دولت هم

ــوید و بروید.  ــ را تصرف کرده اید، باید جاکن ش
ــــم، زمین آقای  ــا می گوییم تصرف نکرده ای ــ م
ــدران ماهم رعیتش بوده اند.  ــ دهقان بوده و پ

خیلی از اهالی اینجا دنیا آمده اند.
ــــمی برای محله  ــــی اس ــــم هرکس می پرس
ــــی  دارد؛ باغ جنت، کپرا، کپرک... تو اگر به کس
آدرس بدهی می گویی کجا؟ می گوید: »پشت 
ــــمک« خدایار کارگر ریشمک بوده و حاال  ریش
ــاله نشان  ــ ــده. قیافه اش 75 س ــ ــته ش ــ بازنشس
ــاه و چند  ــ ــــودش می گوید پنج ــد اما خ ــ می ده
ــــرش  ــــوی در کپ ــه ای جل ــ ــال. روی چهارپای ــ س
ــا می کند.  ــ ــایه را تماش ــ ــته و گله بز همس ــ نشس
ــــدرش از  ــراه پ ــ ــال پیش هم ــ ــد 43 س ــ می گوی

الرستان به باغ جنت آمده و ماندگار شده.
- اوضاع چطور است خدایار؟

ــــت که روز می رویم  - اوضاع از این قرار اس
کارگری، شب برمی گردیم کپرک.

- بچه ها درس می خوانند؟
- درس هم می خوانند.

- می شود داخل کپر را ببینم؟
ــــت که  ــارج ندارد. همین اس ــ ــــل و خ - داخ

می بینی.
ــــت  یک تکه فرش نصفه قرمز رنگ پیداس
ــه گرد  ــ ــــی آب روی چهارپای ــــع حلب ــــک منب و ی
ــادی ندارد. هم  ــ ــــری زی فلزی. خدایار کم و کس
حقوق بازنشستگی می گیرد و هم اگر حوصله 
ــــری. حوصله هم  ــــت، گاهی می رود کارگ داش
ــیند و بزها را  ــ ــه می نش ــ ــــت روی چهارپای نداش
ــا می کند. می پرسم بچه ها کجا می روند  ــ تماش
ــــت توی بلوار. دو  ــه؟ می گوید: »این پش ــ مدرس
ــــکلی  ــه ای دارم.« می گویم مش ــ ــا بچه مدرس ــ ت
ــــی توی مدرسه مسخره نمی کند؟  ندارند، کس
ــان  ــ ــــخره نمی کنند، بهش ــد: »چرا مس ــ می گوی
می گویند غربتی، کپرنشین، زاغه نشین. خب 
ــع زندگی من هم این  ــ ــکار کنم؟ ندارم، وض ــ چ
طور است. کسی پا پیش نمی گذارد مشکل ما را 
حل کند. صد بار رفته ایم شهرداری. می گویند 
زمین مردم را تصرف کرده اید ادعا هم دارید؟ 
ــد  ــ ــید ش ــ ــــت بگوید به ما که رس خب یکی نیس
تصرف؟ این همه جمعیت چطور اینجا ساکن 
ــد. تازه ما رعیت  ــ ــــده؟ همه بعد از ما آمده ان ش
خود مالک بودیم، برایش کار می کردیم، پدران 
ــــی؟ حاال ما  ــــش کار می کردند، بقیه چ ما برای
شده ایم غربتی، بقیه شده اند صاحبخانه.« کنار 
دیوار بلند ریشمک یک بار دیگر محله را برانداز 

می کنم. ایل بد جایی گیر افتاده.

صدای بز و بوقلمون و مرغ و خروس فضا را پر کرده، محله 
بوی پهن می دهد. می گویم  اهلل داد انگار دلت می خواهد از کپرا 

بروی، می گوید: خسته شدیم به خدا. بچه ها که مدرسه می روند، 
اذیت می شوند، مسخره شان می کنند.10 سال پیش اگر زمین ها 

را تفکیک می کردند، سند می دادند، وامی چیزی می دادند که 
بسازیم، االن زندگی بهتری داشتیم. دولت بیاید نصف محله 
را بردارد، کمک کند بقیه را هم خودمان بسازیم. کسی نیست 

تکلیف ما را روشن کند. اگر نمی شود، اینجا را بردارند جای دیگری 
خانه بدهند، باالخره یک کاری بکنند. این طور که نمی شود
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6 - شجاع، دلیر - بی جنبش - عضو دونده

7 - متراکم - سد - گردنبند مروارید
8 - جثه و کالبد - نادرست و نامربوط - برا، برنده

9 - زادگاه خلیل اهلل - از مصالح ساختمانی - زاییده شده
10 - منقار مرغان - پاره و بخش - گله گوسفند

11 - برادر سلم و تور- مزاحم - جاروی دسته دار
12 - بخشش - عروس هزار داماد- خمره بزرگ - سوگ

13 - فیلمی از »شهروز شکورزاده«- پس زننده- دریاچه ای در »زابل«
14 - در مرتبه یکم - شیرینی پیچی - نخ نورد آسانسور صفت

15 - دروازه بان »سپاهان«- مددکار و دستگیر

 عمودي:
1 - غذایـــی لذیـــذ و محبوب- 

قند تزریقی
2 - ساکنان محل - چرم پرزدار 
مخملـــی- از بازی های توپ و 

چوب
3 - کاسه چوبین - گیاه علوفه ای 

- حوض و فواره تزئینی
 - ابتـــکاری  فعالیـــت   -  4
عنصـــری شـــیمیایی - عـــدد 
 - هندســـه  درس   مشـــهور 

بی چشم و رو
5 - نفس ســـرکش – پایتخت 
»لیدیه« - پس ندادنی خسیس!

آمـــوزش   - تنبـــل  کـــدو   -  6
اســـتان  در  شـــهری   –

»خراسان جنوبی«
7 - دامنـــه کوه - رفتار با نرمی 

- واحد طول
8 - آشکار کننده - تیز - بانوی 

شاعر یونانی
نوعـــی   - ارســـالی  خبـــر   -  9
 - افزودنـــی  و  غـــذا  چاشـــنی 

گیاه سبز
10 - کامپیوتـــر - دانـــه انگور - 

آبدار
11 - قلیل - محکم و اســـتوار - 

همانند
12 – امر به ساییدن - جای پا - 

مخفف تاتار - کلمه سؤالی
13- محلـــه »امامزاده صالح« 
در اســـتان تهران - فیلســـوف 
اسکاتلندی و از پیشروان مکتب 

تجربه گرایی - تیرک، ستون
14 - اقیانوس ساکت - فیلمی 
از »فریدون جیرانی«- دورویی، 

حیله
15 - خالف عـــرف - امپراطور 

زمان اصحاب کهف

حل جدول عادی شماره  7034

محمد مطلق
گزارش نويس

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

هنیداینایمرداپ1

ناسکیاورمالیژ2

دراهبراضشکارم3

وورویزجنکاا4

العافشاداددن5

رگدومویساپج6

گربنیشنلدناتم7

شیرلدایوتالیش8

یسورروتیداسای9

خنزیارتیگند10

بخهکلهممیدسی11

هرالیجاردرف12

انسیایمناهخسن13

یاروراواکسویک14

یسانشانعمرتشلا15

123456789101112131415

طاریقیسانشتخرد1

یلالدخرومهروا2

ریهککنیسکیمیم3

سودایشمتنیا4

دریهشماجربند5

سکنخادلیاوم6

املدوردرسیفاص7

نکاماسانهدابل8

تمرحدنفادپقلح9

راقترالرگهت10

ازریگلدمولعی11

لیدوزرزیتشم12

یتراپسداسباقع13

سونوفیدرچییوس14

مناخهیولعکشراس15

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

فال 
هفته
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ح�ل 2439     

جواب هوي

هافبك سابق 
من سيتي
محموله

پيچيدن

درل 

ثاني

مشرق

سرگشته

خط باستاني

پيكار

همراه اسطرالب

كافر و ملحد

مادر عرب

عالم ناپيدا

هزينه ها

پيوسته

پنج آذري

آدم بي ثبات

خواهش نفس

مستأجر 
عدل و انصاف 

 

صداي واضح

رهبر كاتوليك ها

گياه تازه از 
دانه روئيده

ابر كم ارتفاع

پول چين

لون و فام

اندام حس 
بينايي

پيشكسوت 
سينماي ايران

ح�ل
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د

ش

ر

ممكن مؤسس سنگريزه
افشاريان سرخرگ ها هيزم

اخطار شديد امام به اشرار 
روز جمعه 24 فروردين پاسداران انقالب اسالمي 
شهرستان گنبد كاوس به حضور امام خميني رسيدند. يكي 
از آن���ان در حضور امام گفت گروه هايي كه عبارت بودند 
از عمال ساواك و بازماندگان رژيم طاغوتي و عده اي كه 
تحريك شده بودند و به عقيده ما تروريست هايي بودند 
وابس���ته به خارجي مرتكب جناياتي شدند كه در تاريخ 
ثبت خواهد ش���د.امام خميني در جواب اين پاسداران از 
سمپاشي ها و شرارت هايي كه شده و مي شود ابراز تأسف 
كردن���د و گفتند ما براي ملت آزادي و اس���تقالل و رفاه 
مي خواهيم اما مفسدان مي خواهند اوضاع به هم بخورد تا 
اربابانشان برگردند...من به اشرار اخطار مي كنم كه اگر از اين 

شرارت ها دست برندارند با آنان معامله ديگري مي كنم.
كليه احكام بازرسي منازل و بازداشت لغو شد

دادستان كل انقالب، ديشب، با صدور اطالعيه اي 
كليه احكام بازداشت افراد و بازرسي منازل را كه تاكنون  از 
سوي مراجع گوناگون دادستاني كل انقالب، بازپرس ها يا 

دادستانها و با هر مرجع ديگر صادر شده است لغو كرد.
در اطالعيه آمده اس���ت: تا اطالع ثانوي هيچيك از 
مراجع مذكور، حق بازداش���ت، توقيف و بازرسي منازل 
را ندارند و مرتكبين از هر س���ازماني كه باشند، به شدت 

مجازات و از سازمان هاي انقالبي طرد خواهند شد. 
اعت�راض س�ازمانها، اح�زاب و گروه ه�اي مختل�ف ب�ه 

بازداشت فرزندان آيت اهلل طالقاني
در پي حادثه دستگيري و آزاد شدن فرزندان حضرت 
آيت اهلل طالقاني كه با انعكاس وسيعي توام بود، دستجات 
و گروه هاي مختلف سياسي و اجتماعي طي اعالميه ها و 
بيانيه هاي مختلفي انزجار خود را از عمل توهين آميزي كه به 
خانواده حضرت آيت اهلل طالقاني رفته است ابراز داشته و از 
دولت مهندس بازرگان خواسته اند تا هر چه زودتر در برابر 

اين قبيل اعمال خودسرانه واكنش نشان دهد. 
8 نفر در ارتباط با دس�تگيري فرزن�دان آيت اهلل طالقاني 

شناخته شدند
در پي انتش���ار گس���ترده خبر مربوط به توقيف و 
بازداش���ت فرزندان حضرت آيت اهلل طالقاني، گروه هاي 
سياسي و بس���ياري از مردم اين عمل را تجاوز علني به 
حريم مجاهد كبير و مبارز آزاده حضرت آيت اهلل طالقاني 
دانستند و آن را محكوم كردند. پيش از ظهر امروز يكي از 
مسئوالن وابسته به دفتر حضرت آيت اهلل طالقاني در تماسي 
با روزنامه اطالعات، توضي���ح داد كه دكتر يزدي معاون 
نخست وزير، صرفاً به منظور وساطت در ماجراي بازداشت 
فرزندان آيت اهلل طالقاني به منزل ايشان آمده بود و ارتباطي 
با بازداشت كنندگان فرزندان آيت اهلل طالقاني ندارد. همين 
شخص اعالم كرد: تاكنون 8 نفر از گردانندگان واقعه توقيف 
و بازداش���ت فرزندان حضرت آيت اهلل طالقاني شناخته 

شده اند كه البته چهره هاي ناشناس هم نيستند.«
رئيس سابق شهرباني سنندج خودكشي كرد

كرج � خبرنگار اطالعات: سرتيپ بازنشسته فتح اهلل 
ش���يرواني رئيس سابق شهرباني سنندج. در منزل يكي از 
بستگانش باسم، خود را كشت. از سرتيپ شيرواني چند 
نامه به دست آمده و او كسي را مسئول مرگ خود ندانسته 
است. وي در نامه ديگري خطاب به عالمه احمد مفتي زاده 
رهبر مذهبي كردستان نوشته است: »من همواره در طول 
خدمتم، در راه رفاه و آس���ايش مردم ميهنم گام برداشتم و 

اكنون كه خودكشي ميكنم، با وجدان آسوده مي ميرم.«
هزاران شماره تلفن ساواكي ها به مردم واگذار مي شود

هزاران ش���ماره تلفن س���اواكي ها و دستگاه ها و 
سازمان هاي وابسته به خاندان رژيم منفور پهلوي به مردم 
واگذار مي شود.دستور قطع بيش از ده هزار شماره تلفن كه 
در اختيار ساواكي ها و شركت ها و مؤسسات وابسته به رژيم 
سابق بود از سوي شوراي مركزي كاركنان شركت مخابرات 
صادر ش���ده اس���ت. اين تلفن ها بر حسب حق تقدم به 
متقاضيان تلفن واگذار مي شود. تلفن هائي كه به ساواكي ها 

واگذار شده بوده هزار شماره است. 
بسيج شهرستانيها براي خانه سازي جهت مستضعفين

طبقات مختلف مردم شهرستانها در اجراي دستور 
امام خميني جهت خانه س���ازي براي مستضعفين بسيج 
شدند و سيل كمك هاي خود را سرازير كردند. 12 دختر و 
پسر در پي سه روز اعتصاب غذا در اروميه بيهوش شدند 
و چريك هاي فدايي ساختمان سازمان زنان سابق مسجد 
سليمان را در پي اعتراض مردم، تخليه كردند.نمايندگان 
كاركنان شركت »نان شهر« نيز به عنوان اعتراض به سخنان 
صباغيان در منزل حضرت آيت اهلل العظمي شريعتمداري 
متحصن شدند.خبرنگاران اطالعات در شهرستانها، در اين 

زمينه ها گزارش هائي تهيه كرده اند كه ...

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز یكشنبه 26 فروردین ماه 1358 
)برابر با 17 جمادي االول 1399، 15 آوریل 1979( نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
  

 مكّلف به حمايت از زرتشتیان  
يزدگرد يكم شاه ساس���اني ايران پس از آغاز سلطنت، 15 
اپريل سال 399 ميالدي به مسيحيان قلمرو ايران آزادي مذهبي داد 
و با ارسال پيامي به ُرم به دولت و سناي روم يادآور شد كه دستور 
داده است همه تدابير و عمليات خصمانه بر ضد روم پايان يابد و 
بازرگانان رومي بتوانند در قلمرو ايران آزادانه به داد و ستد بپردازند 

و تحت حمايت شهربانان ايران باشند.
يزدگ���رد در پيام خود تاكيد كرده بود كه انتظار عمل متقابل 
ازسوي دولت روم دارد مخصوصا در زمينه آئين زرتشت كه دولت 

ايران مكّلف به حمايت از پيروان آن در سراسر جهان است.
پیمان صلح صد ساله ايران و روم

15اپريل سال 422 ميالدي ميان ايران و روم �� دو ابر قدرت 
وقت �� يك پيمان صلح صد ساله امضاء شد. اين پيمان در پي يك 
جنگ دو س���اله ميان دو كشور به امضاء رسيد. اين جنگ را ارتش 
ايران به فرماندهي ژنرال »مهر نرسي« مازندراني برنده شده بود و 
پيشنهاد صلح از س���وي رومي ها داده شده بود تا پيشروي ژنرال 
ايراني متوقف شود. اين پيمان صد ساله تنها دو سال و سه ماه عمر 
كرد و رومي ها در تابستان سال 424 كه ايران را در مرزهاي شمال 
ش���رقي درگير طوايف آن سوي كوه هاي پامير ديدند بار ديگر در 

سوريه نيرو پياده كردند و جنگ از سر گرفته شد.
ازدواج فاطمه پهلوي با يك آمريكايي

اعتراض به ازدواج فاطمه پهلوي خواهر ش���اه وقت با يك 
مرد تبعه امريكا، از 26 فروردين 1329 هجري خورشيدي در ايران 
ش���دت گرفته بود. اين ازدواج در ايتاليا انجام شده بود. اعتراض 
و مخالفت به اين لحاظ بود كه ازدواج يك زن مس���لمان با مرد 
غيرمسلمان ممنوع و به عالوه ازدواج يك زن تبعه ايران با يك مرد 
تبعه كشور ديگر منوط به كسب اجازه قبلي از دولت ايران )وزارت 
امورخارجه( است . فاطمه بعدا از شوهر آمريكايي اش طالق گرفت 
و با فرمانده نيروي هوايي ايران كه او نيز بعدا در يك تمرين هوايي 

كشته شد ازدواج كرد .
زادروز داوينچي و بوتروك

 15 اپريل زادروز »لئوناردو داوينچي« هنرمند و دانش���مند 
ايتاليايي است كه بسال 1452 در »وينچي« واقع در 30 كيلومتري 
فلورانس به دنيا آمد و 21 ژوئن 1519 درگذشت. آثار هنري متعدد 
از او باقي مانده از جمله تصوير »مونا ليسا«. اخيرا بانويي كه دا وينچي 
تصوير اورا ترسيم كرده و اين تصوير به »مونا ليسا« شهرت يافته 
شناخته شده اس���ت. دا وينچي در عين حال يك رياضيدان بود و 

نخستين كسي است كه طرح هلي كوپتر را كشيده است.
 در اين روز در سال 1766 فردريك بوتروكفيلسوف آلماني 
به دنيا آمد و آثار متعدد از او باقي است از جمله خاطرات ده جلدي 
اش. بوتروك در آغاز كار، از پيروان فلسفه »كانت« بود كه بعدا راه 

ديگري را در پيش گرفت.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

قاب امروز

پند بزرگان سرایه

چه خوش بی وصلت ای مه امش���بك بی
م���را وص���ل ت���و آرام دل���ك ب���ی

زمه���رت ای م���ه ش���يرين چاالك
مدامم دس���ت حس���رت بر سرك بی

باباطاهر عريان

3 هفته پس از سيل و  تالش مردم آق قال   براي جلوگيري از ورود آب به شهر- عكس از:عقيل مهقانی

اگر از انس���ان آرزو و خواب گرفته شود، 
بيچاره ترين موجود است. 

کانت
اگر به غير ممكن عقيده نداشته باشيم خيلي 

كارها خواهيم كرد. 

مال اشربر
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ممكن مؤسس سنگريزه
افشاريان سرخرگ ها هيزم

اخطار شديد امام به اشرار 
روز جمعه 24 فروردين پاسداران انقالب اسالمي 
شهرستان گنبد كاوس به حضور امام خميني رسيدند. يكي 
از آن���ان در حضور امام گفت گروه هايي كه عبارت بودند 
از عمال ساواك و بازماندگان رژيم طاغوتي و عده اي كه 
تحريك شده بودند و به عقيده ما تروريست هايي بودند 
وابس���ته به خارجي مرتكب جناياتي شدند كه در تاريخ 
ثبت خواهد ش���د.امام خميني در جواب اين پاسداران از 
سمپاشي ها و شرارت هايي كه شده و مي شود ابراز تأسف 
كردن���د و گفتند ما براي ملت آزادي و اس���تقالل و رفاه 
مي خواهيم اما مفسدان مي خواهند اوضاع به هم بخورد تا 
اربابانشان برگردند...من به اشرار اخطار مي كنم كه اگر از اين 

شرارت ها دست برندارند با آنان معامله ديگري مي كنم.
كليه احكام بازرسي منازل و بازداشت لغو شد

دادستان كل انقالب، ديشب، با صدور اطالعيه اي 
كليه احكام بازداشت افراد و بازرسي منازل را كه تاكنون  از 
سوي مراجع گوناگون دادستاني كل انقالب، بازپرس ها يا 

دادستانها و با هر مرجع ديگر صادر شده است لغو كرد.
در اطالعيه آمده اس���ت: تا اطالع ثانوي هيچيك از 
مراجع مذكور، حق بازداش���ت، توقيف و بازرسي منازل 
را ندارند و مرتكبين از هر س���ازماني كه باشند، به شدت 

مجازات و از سازمان هاي انقالبي طرد خواهند شد. 
اعت�راض س�ازمانها، اح�زاب و گروه ه�اي مختل�ف ب�ه 

بازداشت فرزندان آيت اهلل طالقاني
در پي حادثه دستگيري و آزاد شدن فرزندان حضرت 
آيت اهلل طالقاني كه با انعكاس وسيعي توام بود، دستجات 
و گروه هاي مختلف سياسي و اجتماعي طي اعالميه ها و 
بيانيه هاي مختلفي انزجار خود را از عمل توهين آميزي كه به 
خانواده حضرت آيت اهلل طالقاني رفته است ابراز داشته و از 
دولت مهندس بازرگان خواسته اند تا هر چه زودتر در برابر 

اين قبيل اعمال خودسرانه واكنش نشان دهد. 
8 نفر در ارتباط با دس�تگيري فرزن�دان آيت اهلل طالقاني 

شناخته شدند
در پي انتش���ار گس���ترده خبر مربوط به توقيف و 
بازداش���ت فرزندان حضرت آيت اهلل طالقاني، گروه هاي 
سياسي و بس���ياري از مردم اين عمل را تجاوز علني به 
حريم مجاهد كبير و مبارز آزاده حضرت آيت اهلل طالقاني 
دانستند و آن را محكوم كردند. پيش از ظهر امروز يكي از 
مسئوالن وابسته به دفتر حضرت آيت اهلل طالقاني در تماسي 
با روزنامه اطالعات، توضي���ح داد كه دكتر يزدي معاون 
نخست وزير، صرفاً به منظور وساطت در ماجراي بازداشت 
فرزندان آيت اهلل طالقاني به منزل ايشان آمده بود و ارتباطي 
با بازداشت كنندگان فرزندان آيت اهلل طالقاني ندارد. همين 
شخص اعالم كرد: تاكنون 8 نفر از گردانندگان واقعه توقيف 
و بازداش���ت فرزندان حضرت آيت اهلل طالقاني شناخته 

شده اند كه البته چهره هاي ناشناس هم نيستند.«
رئيس سابق شهرباني سنندج خودكشي كرد

كرج � خبرنگار اطالعات: سرتيپ بازنشسته فتح اهلل 
ش���يرواني رئيس سابق شهرباني سنندج. در منزل يكي از 
بستگانش باسم، خود را كشت. از سرتيپ شيرواني چند 
نامه به دست آمده و او كسي را مسئول مرگ خود ندانسته 
است. وي در نامه ديگري خطاب به عالمه احمد مفتي زاده 
رهبر مذهبي كردستان نوشته است: »من همواره در طول 
خدمتم، در راه رفاه و آس���ايش مردم ميهنم گام برداشتم و 

اكنون كه خودكشي ميكنم، با وجدان آسوده مي ميرم.«
هزاران شماره تلفن ساواكي ها به مردم واگذار مي شود

هزاران ش���ماره تلفن س���اواكي ها و دستگاه ها و 
سازمان هاي وابسته به خاندان رژيم منفور پهلوي به مردم 
واگذار مي شود.دستور قطع بيش از ده هزار شماره تلفن كه 
در اختيار ساواكي ها و شركت ها و مؤسسات وابسته به رژيم 
سابق بود از سوي شوراي مركزي كاركنان شركت مخابرات 
صادر ش���ده اس���ت. اين تلفن ها بر حسب حق تقدم به 
متقاضيان تلفن واگذار مي شود. تلفن هائي كه به ساواكي ها 

واگذار شده بوده هزار شماره است. 
بسيج شهرستانيها براي خانه سازي جهت مستضعفين

طبقات مختلف مردم شهرستانها در اجراي دستور 
امام خميني جهت خانه س���ازي براي مستضعفين بسيج 
شدند و سيل كمك هاي خود را سرازير كردند. 12 دختر و 
پسر در پي سه روز اعتصاب غذا در اروميه بيهوش شدند 
و چريك هاي فدايي ساختمان سازمان زنان سابق مسجد 
سليمان را در پي اعتراض مردم، تخليه كردند.نمايندگان 
كاركنان شركت »نان شهر« نيز به عنوان اعتراض به سخنان 
صباغيان در منزل حضرت آيت اهلل العظمي شريعتمداري 
متحصن شدند.خبرنگاران اطالعات در شهرستانها، در اين 

زمينه ها گزارش هائي تهيه كرده اند كه ...

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز یكشنبه 26 فروردین ماه 1358 
)برابر با 17 جمادي االول 1399، 15 آوریل 1979( نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
  

 مكّلف به حمايت از زرتشتیان  
يزدگرد يكم شاه ساس���اني ايران پس از آغاز سلطنت، 15 
اپريل سال 399 ميالدي به مسيحيان قلمرو ايران آزادي مذهبي داد 
و با ارسال پيامي به ُرم به دولت و سناي روم يادآور شد كه دستور 
داده است همه تدابير و عمليات خصمانه بر ضد روم پايان يابد و 
بازرگانان رومي بتوانند در قلمرو ايران آزادانه به داد و ستد بپردازند 

و تحت حمايت شهربانان ايران باشند.
يزدگ���رد در پيام خود تاكيد كرده بود كه انتظار عمل متقابل 
ازسوي دولت روم دارد مخصوصا در زمينه آئين زرتشت كه دولت 

ايران مكّلف به حمايت از پيروان آن در سراسر جهان است.
پیمان صلح صد ساله ايران و روم

15اپريل سال 422 ميالدي ميان ايران و روم �� دو ابر قدرت 
وقت �� يك پيمان صلح صد ساله امضاء شد. اين پيمان در پي يك 
جنگ دو س���اله ميان دو كشور به امضاء رسيد. اين جنگ را ارتش 
ايران به فرماندهي ژنرال »مهر نرسي« مازندراني برنده شده بود و 
پيشنهاد صلح از س���وي رومي ها داده شده بود تا پيشروي ژنرال 
ايراني متوقف شود. اين پيمان صد ساله تنها دو سال و سه ماه عمر 
كرد و رومي ها در تابستان سال 424 كه ايران را در مرزهاي شمال 
ش���رقي درگير طوايف آن سوي كوه هاي پامير ديدند بار ديگر در 

سوريه نيرو پياده كردند و جنگ از سر گرفته شد.
ازدواج فاطمه پهلوي با يك آمريكايي

اعتراض به ازدواج فاطمه پهلوي خواهر ش���اه وقت با يك 
مرد تبعه امريكا، از 26 فروردين 1329 هجري خورشيدي در ايران 
ش���دت گرفته بود. اين ازدواج در ايتاليا انجام شده بود. اعتراض 
و مخالفت به اين لحاظ بود كه ازدواج يك زن مس���لمان با مرد 
غيرمسلمان ممنوع و به عالوه ازدواج يك زن تبعه ايران با يك مرد 
تبعه كشور ديگر منوط به كسب اجازه قبلي از دولت ايران )وزارت 
امورخارجه( است . فاطمه بعدا از شوهر آمريكايي اش طالق گرفت 
و با فرمانده نيروي هوايي ايران كه او نيز بعدا در يك تمرين هوايي 

كشته شد ازدواج كرد .
زادروز داوينچي و بوتروك

 15 اپريل زادروز »لئوناردو داوينچي« هنرمند و دانش���مند 
ايتاليايي است كه بسال 1452 در »وينچي« واقع در 30 كيلومتري 
فلورانس به دنيا آمد و 21 ژوئن 1519 درگذشت. آثار هنري متعدد 
از او باقي مانده از جمله تصوير »مونا ليسا«. اخيرا بانويي كه دا وينچي 
تصوير اورا ترسيم كرده و اين تصوير به »مونا ليسا« شهرت يافته 
شناخته شده اس���ت. دا وينچي در عين حال يك رياضيدان بود و 

نخستين كسي است كه طرح هلي كوپتر را كشيده است.
 در اين روز در سال 1766 فردريك بوتروكفيلسوف آلماني 
به دنيا آمد و آثار متعدد از او باقي است از جمله خاطرات ده جلدي 
اش. بوتروك در آغاز كار، از پيروان فلسفه »كانت« بود كه بعدا راه 

ديگري را در پيش گرفت.

امروز در تاريخ
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پند بزرگان سرایه

چه خوش بی وصلت ای مه امش���بك بی
م���را وص���ل ت���و آرام دل���ك ب���ی

زمه���رت ای م���ه ش���يرين چاالك
مدامم دس���ت حس���رت بر سرك بی

باباطاهر عريان

3 هفته پس از سيل و  تالش مردم آق قال   براي جلوگيري از ورود آب به شهر- عكس از:عقيل مهقانی

اگر از انس���ان آرزو و خواب گرفته شود، 
بيچاره ترين موجود است. 

کانت
اگر به غير ممكن عقيده نداشته باشيم خيلي 

كارها خواهيم كرد. 
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ایل، گیر افتاده است
کپرنشینان نیم قرن پیش قشقایی، در محاصره آپارتمان های امروزی شیراز
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ــال دارد و هفت تا بچه، در  ــ گلنسا که حاال 50 س
همین محله کپری دنیا آمده و بچه هایش هم 
ــده اند.  ــ ــه رفته اند و بزرگ ش ــ ــــن جا مدرس همی
می گوید پسرش تازه از سربازی برگشته و پیش 
ــتونم  ــ ــــی می کند: »براش زن بس خودش زندگ
ــود؟ دوتایی مثل من عالف جلوی  ــ که چی بش
کپر بشینند که چی؟« زن ها دور هم نشسته اند 
ــــل دوم ترک های  و دارند درد دل می کنند؛ نس
ــــج و الر در جنوب  ــقایی مهاجری که از خن ــ قش
ــیراز آمده اند و رعیت »باغ  ــ ــتان فارس به ش ــ اس

جنت« شده اند.
ــوار امیرکبیری بود  ــ می گویند آن زمان نه بل
ــتان و  ــ ــــهرک و خانه و بیمارس ــه ش ــ ــه این هم ــ ن

ــــم کار می کرد  ــگاه. نیم قرن پیش تا چش ــ فروش
ــرودگاه و  ــ ــه تا خود ف ــ ــاغ و مزرع ــ ــــت بود و ب دش
یکسره زمین مالک بزرگی که بعد از انقالب، به 
ــــت، بی آنکه تکلیف رعیت را معلوم  امریکا رف
ــــم انداز، برای کارگران  کند. حاال از آن همه چش
ــا مانده، در  ــ ــرن پیش یک گله ج ــ مزرعه نیم ق
محاصره ساختمان های شیک و مدرن امروزی. 
ــــت که می توانید  این عجیب ترین تناقضی اس
ــیراز پیدا  ــ ــــل ش ــــی مث ــهر زیبای ــ ــــت ش در دل باف
ــا بروند؟ در همین کپرها دنیا  ــ کنید. بروند؟ کج
ــور بمانند وقتی مالک  ــ ــد. بمانند؟ چط ــ آمده ان

خانه شان نیستند. ایل گیر افتاده است.
گلنسا یاد عروسی خودش می افتد و حلقه 
ــاز و دهلی که توی کپرها به راه بود و  ــ رقص و س
ــای روغن نباتی پر از خاک که برای کپر  ــ حلب ه
ــــم  ــد. می پرس ــ نوعروس روی هم چیده می ش

ــد، برایش فوری  ــ ــه ازدواج کن ــ ــــی ک یعنی هرکس
ــاًل حلب  ــ ــد: »ها... قب ــ ــازید؟ می گوی ــ ــر می س ــ کپ
روغن را پر خاک می کردیم، االن بلوک و مشما 
ــــرهم می کنیم. همه توی خاک و خل بزرگ  س

شده ایم.«
اهلل داد که با موی سر و سبیل یکدست سفید 
ــا  ــ ــــرش تکیه داده، توی حرف گلنس به دیوار کپ
می دود و می گوید: »ما قدیمی ترین ساکنان این 
منطقه هستیم ولی هنوز صاحبخانه نشده ایم. 
ــاله بودم که آمدیم اینجا، همه  ــ ــــت س من هش
ــا آمده اند. کجا تا کجا ملک  ــ بچه هام اینجا دنی
ــــت امریکا، هیچ کس  ــــت رف خان ما بود. گذاش
ــید و همین طور ماندیم  ــ ــــم احوال ما را نپرس ه
ــتان  ــ ــیدند، بیمارس ــ که ماندیم. این بلوار را کش
ــد، پمپ بنزین درست شد، شهرک  ــ درست ش
ــاختند، ما همین طور  ــ و آپارتمان و چی و چی س

ماندیم توی این کپرا.«
ــــمی برای  ــد و اس ــ ــــدود 50 خانوارن ــا ح ــ آنه
ــــوج هم  ــای کج و مع ــ ــد. کوچه ه ــ ــه ندارن ــ محل
بی نام هستند.  اهلل داد می گوید: »محله اسمی 
ــرا. چه می دانم  ــ ــدارد، خودمان می گوییم کپ ــ ن
ــه غربتی ها.« محله،  ــ بعضی ها می گویند محل
ــــت  ــــمک« اس دقیقاً کنار کارخانه قدیمی »ریش
که پودر شیرین بیان تولید می کرده و چند وقتی 
است به دلیل آلودگی زیست محیطی به خارج 
از شیراز منتقل شده است. چند نفری از اهالی 

هم کارگر ریشمک بوده اند.
ــرغ و خروس  ــ ــون و م ــ ــز و بوقلم ــ ــدای ب ــ ص
ــــن می دهد.  ــه بوی په ــ ــرده، محل ــ ــا را پر ک ــ فض
ــد از  ــ ــــت می خواه ــگار دل ــ ــــم  اهلل داد ان می گوی
ــــدیم به خدا.  ــته ش ــ کپرا بروی، می گوید: »خس
ــوند،  ــ ــه می روند، اذیت می ش ــ بچه ها که مدرس

مسخره شان می کنند.10 سال پیش اگر زمین ها 
ــد، وامی  ــ ــند می دادن ــ ــــک می کردند، س را تفکی
چیزی می دادند که بسازیم، االن زندگی بهتری 
ــه را بردارد،  ــ ــتیم. دولت بیاید نصف محل ــ داش
ــازیم. کسی  ــ کمک کند بقیه را هم خودمان بس
ــــن کند. اگر نمی شود،  ــــت تکلیف ما را روش نیس
ــه بدهند،  ــ ــای دیگری خان ــ ــد ج ــ ــا را بردارن ــ اینج
باالخره یک کاری بکنند. این طور که نمی شود.«

ــین  ــ ــایه های آپارتمان نش ــ ــــم همس می پرس
شکایتی ندارند؟ به مجتمع مسکونی »محمد« 
اشاره می کند و می گوید: »مگر می شود شکایت 
ــند. باالخره طرف کلی خرج کرده،  ــ نداشته باش
ــگاه می کند،  ــ ــده، از آن باال که ن ــ ــان خری ــ آپارتم
کپرهای ما را می بیند. چند بارهم به خاطر بوی 
محله شکایت کرده اند. خودمان هم شهرداری 
ــدارد. می گویند جاکن  ــ ــده ای ن ــ ــــم اما فای رفته ای

بشوید و بروید. بعد از 50 سال کجا برویم؟«
ــــم و این طرف و آن  چرخی در محله می زن
طرف سرک می کشم. در انتهای محوطه کپرا و 
پشت دیوار مجتمع مسکونی محمد، چند مرغ 
ــــن را نوک می زنند و دنبال  و خروس دارند زمی
دانه می گردند. دو بوقلمون بال های شان را باز 
ــینه را باد می دهند و پشت سر هم  ــ می کنند و س
ــفند هم  ــ می گویند غیر قابل قبول. یکی دو گوس
ــبزی و نان خشک می جوند و  ــ ــــغال س دارند آش

سر تا پای من را برانداز می کنند.
ــــت از الستیک و پایه  ــــت بام کپرها پر اس پش
ــوه و هرچیز دیگری  ــ ــــل و بنر پاره و جعبه می مب
ــیر آب هم  ــ ــا ش ــ ــد ت ــ ــد. چن ــ ــــرش را بکنی ــه فک ــ ک
ــــت و البته برق مجانی که  البه الی کوچه ها هس
از تیر چراغ برق می گیرند. ایل، برای تجربه یک 
زندگی خوب شهری تنها گاز ندارد که آن هم با 

خنده می گویند مشکلی نیست.
نسل اول ایل رعیت یک فئودال بود و نسل 
دوم برای سرپا ماندن می بایست رو به کارگری 
می آورد اما نسل سوم به هر سو کشیده می شود؛ 
یکی مشغول درس خواندن است، یکی دنبال 
کار می گردد و یکی فکر می کند هرطور شده باید 
زندگی را از این مهلکه در ببرد. محمد کاظمی 
ــــی بگوید برای چه  ــود تا به اهال ــ همراهم می ش
ــتانه نیست. محمد  ــ آمده ام. برخورد همه دوس
ــــت و در همین محله دنیا آمده. او  45 ساله اس
هم مثل همه همسایه ها الاقل 15 سالی پیرتر 
ــد. می گوید  ــ ــان می ده ــ ــــی اش نش ــــن واقع از س
کارگری می کند و هرچه می پرسم کجا؟ چیزی 
ــد... یک دکه سر خیابان  ــ نمی گوید: »هرکجا ش
ــــم منظورش  ــاً نمی دان ــ ــا.« دقیق ــ ــــت آنج هس
چیست و او هم بیشتر توضیح نمی دهد: »پدرم 
ما را آورد اینجا و خودش به رحمت خدا رفت.«

ــیا می بینم که  ــ ــژوی پرش ــ ــــوی کوچه یک پ ت
تضاد جالبی با وضع کپرها دارد. همان طور که 
با محمد حرف می زنیم، به گله بزی می رسیم 
ــته اند و ما  ــ ــــکم نشس ــه آرام و بی صدا روی ش ــ ک
ــاد کالس  درس می افتم و  ــ ــا می کنند. ی ــ را تماش
معلمی که می گفت چرا مثل بز نگاه می کنید. 
ــــت؟ می گوید: »نه  می پرسم این گله مال توس
ــــت.« دختر  ــال آن پیرزن اس ــ ــــن گله ندارم، م م
ــد و می گوید: »یک  ــ ــالخورده بیرون می آی ــ زن س
ــد!« می گویم با  ــ ــــم نگیری ــــت از این گله فیل وق
ــــم خیالتان  ــــدم می زنی ــــم ق ــایه تان داری ــ همس

راحت، فیلم نمی گیرم به ذهنم می سپارم.
ــــط  ــع زندگی آن هم وس ــ ــد این وض ــ - محم

شیراز خوشایند نیست. چرا کاری نمی کنید؟
ــکاری نمی کند. می گوید اینجا  ــ - دولت هم

ــوید و بروید.  ــ را تصرف کرده اید، باید جاکن ش
ــــم، زمین آقای  ــا می گوییم تصرف نکرده ای ــ م
ــدران ماهم رعیتش بوده اند.  ــ دهقان بوده و پ

خیلی از اهالی اینجا دنیا آمده اند.
ــــمی برای محله  ــــی اس ــــم هرکس می پرس
ــــی  دارد؛ باغ جنت، کپرا، کپرک... تو اگر به کس
آدرس بدهی می گویی کجا؟ می گوید: »پشت 
ــــمک« خدایار کارگر ریشمک بوده و حاال  ریش
ــاله نشان  ــ ــده. قیافه اش 75 س ــ ــته ش ــ بازنشس
ــاه و چند  ــ ــــودش می گوید پنج ــد اما خ ــ می ده
ــــرش  ــــوی در کپ ــه ای جل ــ ــال. روی چهارپای ــ س
ــا می کند.  ــ ــایه را تماش ــ ــته و گله بز همس ــ نشس
ــــدرش از  ــراه پ ــ ــال پیش هم ــ ــد 43 س ــ می گوی

الرستان به باغ جنت آمده و ماندگار شده.
- اوضاع چطور است خدایار؟

ــــت که روز می رویم  - اوضاع از این قرار اس
کارگری، شب برمی گردیم کپرک.

- بچه ها درس می خوانند؟
- درس هم می خوانند.

- می شود داخل کپر را ببینم؟
ــــت که  ــارج ندارد. همین اس ــ ــــل و خ - داخ

می بینی.
ــــت  یک تکه فرش نصفه قرمز رنگ پیداس
ــه گرد  ــ ــــی آب روی چهارپای ــــع حلب ــــک منب و ی
ــادی ندارد. هم  ــ ــــری زی فلزی. خدایار کم و کس
حقوق بازنشستگی می گیرد و هم اگر حوصله 
ــــری. حوصله هم  ــــت، گاهی می رود کارگ داش
ــیند و بزها را  ــ ــه می نش ــ ــــت روی چهارپای نداش
ــا می کند. می پرسم بچه ها کجا می روند  ــ تماش
ــــت توی بلوار. دو  ــه؟ می گوید: »این پش ــ مدرس
ــــکلی  ــه ای دارم.« می گویم مش ــ ــا بچه مدرس ــ ت
ــــی توی مدرسه مسخره نمی کند؟  ندارند، کس
ــان  ــ ــــخره نمی کنند، بهش ــد: »چرا مس ــ می گوی
می گویند غربتی، کپرنشین، زاغه نشین. خب 
ــع زندگی من هم این  ــ ــکار کنم؟ ندارم، وض ــ چ
طور است. کسی پا پیش نمی گذارد مشکل ما را 
حل کند. صد بار رفته ایم شهرداری. می گویند 
زمین مردم را تصرف کرده اید ادعا هم دارید؟ 
ــد  ــ ــید ش ــ ــــت بگوید به ما که رس خب یکی نیس
تصرف؟ این همه جمعیت چطور اینجا ساکن 
ــد. تازه ما رعیت  ــ ــــده؟ همه بعد از ما آمده ان ش
خود مالک بودیم، برایش کار می کردیم، پدران 
ــــی؟ حاال ما  ــــش کار می کردند، بقیه چ ما برای
شده ایم غربتی، بقیه شده اند صاحبخانه.« کنار 
دیوار بلند ریشمک یک بار دیگر محله را برانداز 

می کنم. ایل بد جایی گیر افتاده.

صدای بز و بوقلمون و مرغ و خروس فضا را پر کرده، محله 
بوی پهن می دهد. می گویم  اهلل داد انگار دلت می خواهد از کپرا 

بروی، می گوید: خسته شدیم به خدا. بچه ها که مدرسه می روند، 
اذیت می شوند، مسخره شان می کنند.10 سال پیش اگر زمین ها 

را تفکیک می کردند، سند می دادند، وامی چیزی می دادند که 
بسازیم، االن زندگی بهتری داشتیم. دولت بیاید نصف محله 
را بردارد، کمک کند بقیه را هم خودمان بسازیم. کسی نیست 

تکلیف ما را روشن کند. اگر نمی شود، اینجا را بردارند جای دیگری 
خانه بدهند، باالخره یک کاری بکنند. این طور که نمی شود
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   افقي:
1 - التهاب مجاری صفراوی ناشی از سنگ کلدوک - دستگاهی برای 

سنجش درجه حرارت
2 - عصبانی - نیزه دار رستم - مهمانی برای عروس و داماد

3- رفع عطش نموده – سخت »انگلیسی«- آرامبخش
4- آبشاری حومه »الیگودرز«- رطوبت- انگور خشک شده- وزیر امور خارجه سابق »امریکا«

5 - رود اروپایی - روزه گشادن - بغل
6- فیلم »تهمینه میالنی«- بیدار نیست- عالمت مفعولی

7 - بازی شیب دار بچه ها در پارک - حرکتی در ژیمناستیک - هافبک عراقی »پرسپولیس«
8 - خوب - پیاپی وارد شدن - یک نوع کشتی جنگی بزرگ

9 - شرکت خودروساز »سوئدی« متعلق به جنرال موتورز- غمخوار- رایانه همراه
10 - جنگل درخت - پناهگاه - از قدیم گفته اند به نوبت

11 - مقیاسی در طول – گفت وگوی شکوه آمیز - برکت برنج
12 - خالص- استاندارد جهانی - کالم چوپان - موی طالیی

13 – پسر »سهراب«- توان- مانند هم
14 - راحتی - سالک - پدر حضرت ابراهیم)ع(

15 - از مراحل سلوک در عرفان هندی - اثری باستانی در »ماسال«

 عمودي:
1 – پایتخت »ســـنت لوســـیا«- مأمور 

راه آهن
2– سدی در شرق »تهران«- فیلسوف 

سده نوزدهم - کفش چرمی 
3 - نـــام ســـابق »بهشـــهر«- کـــوب- 

دست افزار
4 - جد - رودی خروشان و سیل گیر با 
بستر گلی در کشـــورمان - نت مخمور 

- منظره
فیلـــم   – بهـــاری  زیبـــای  گل   -  5 

»جو رایت« - مخفف شاد
 6 - بلـــه آلمانـــی - جـــای طبابـــت - 

شاه مغولی
سراســـری  اتحادیـــه   - کمنـــد   -  7
کانون های وکالی دادگســـتری ایران - 

برای اینکه
8 - مدافع سابق تیم ملی انگلیس - 

مناره دریایی - میهمانی نوبتی!
9 - ریختـــن بـــرف از آســـمان - آگاه - 

واحدی برای کاغذ و آهن
10 - بلندتریـــن قلـــه ایـــران- جشـــن 

باستانی - رها
11 - دو طرف دهان زیر گونه ها – قاتل 

»رستم«- سرزمینی باستانی
12 - تسهیالت - بافت اینترنتی - کشور 

آسیایی - ابزار سوراخ کردن
13 - وســـیله از بین بردن حشـــرات - 
جیـــره غـــذای روزانه - پرچـــم گل که 

دانه های گرده درون آن می باشد
باختـــه -  آبـــرو   -  14 - سپاســـگزاری 

آمد و شد
 - ایرانـــی  خودروســـاز  شـــرکت   -  15
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   افقي:
1 - خیابانی نوستالژیک در »تهران«- کشور »اسالم آباد«

 2 - اینگونـــه هـــم کلمـــه تصدیـــق اســـت – خالق »بهارســـتان«- 
قضیه و اتفاق

3 - دربدر - گرد و خاک - مناسب و بموقع
4 - موبیز - ماه کارگری - کبوتر دشتی - کشور آسیایی

5 - ساز پر سوز - فاقد آرامش - حمله
6 - شجاع، دلیر - بی جنبش - عضو دونده

7 - متراکم - سد - گردنبند مروارید
8 - جثه و کالبد - نادرست و نامربوط - برا، برنده

9 - زادگاه خلیل اهلل - از مصالح ساختمانی - زاییده شده
10 - منقار مرغان - پاره و بخش - گله گوسفند

11 - برادر سلم و تور- مزاحم - جاروی دسته دار
12 - بخشش - عروس هزار داماد- خمره بزرگ - سوگ

13 - فیلمی از »شهروز شکورزاده«- پس زننده- دریاچه ای در »زابل«
14 - در مرتبه یکم - شیرینی پیچی - نخ نورد آسانسور صفت

15 - دروازه بان »سپاهان«- مددکار و دستگیر

 عمودي:
1 - غذایـــی لذیـــذ و محبوب- 

قند تزریقی
2 - ساکنان محل - چرم پرزدار 
مخملـــی- از بازی های توپ و 

چوب
3 - کاسه چوبین - گیاه علوفه ای 

- حوض و فواره تزئینی
 - ابتـــکاری  فعالیـــت   -  4
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ایل، گیر افتاده است
کپرنشینان نیم قرن پیش قشقایی، در محاصره آپارتمان های امروزی شیراز
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ــال دارد و هفت تا بچه، در  ــ گلنسا که حاال 50 س
همین محله کپری دنیا آمده و بچه هایش هم 
ــده اند.  ــ ــه رفته اند و بزرگ ش ــ ــــن جا مدرس همی
می گوید پسرش تازه از سربازی برگشته و پیش 
ــتونم  ــ ــــی می کند: »براش زن بس خودش زندگ
ــود؟ دوتایی مثل من عالف جلوی  ــ که چی بش
کپر بشینند که چی؟« زن ها دور هم نشسته اند 
ــــل دوم ترک های  و دارند درد دل می کنند؛ نس
ــــج و الر در جنوب  ــقایی مهاجری که از خن ــ قش
ــیراز آمده اند و رعیت »باغ  ــ ــتان فارس به ش ــ اس

جنت« شده اند.
ــوار امیرکبیری بود  ــ می گویند آن زمان نه بل
ــتان و  ــ ــــهرک و خانه و بیمارس ــه ش ــ ــه این هم ــ ن

ــــم کار می کرد  ــگاه. نیم قرن پیش تا چش ــ فروش
ــرودگاه و  ــ ــه تا خود ف ــ ــاغ و مزرع ــ ــــت بود و ب دش
یکسره زمین مالک بزرگی که بعد از انقالب، به 
ــــت، بی آنکه تکلیف رعیت را معلوم  امریکا رف
ــــم انداز، برای کارگران  کند. حاال از آن همه چش
ــا مانده، در  ــ ــرن پیش یک گله ج ــ مزرعه نیم ق
محاصره ساختمان های شیک و مدرن امروزی. 
ــــت که می توانید  این عجیب ترین تناقضی اس
ــیراز پیدا  ــ ــــل ش ــــی مث ــهر زیبای ــ ــــت ش در دل باف
ــا بروند؟ در همین کپرها دنیا  ــ کنید. بروند؟ کج
ــور بمانند وقتی مالک  ــ ــد. بمانند؟ چط ــ آمده ان

خانه شان نیستند. ایل گیر افتاده است.
گلنسا یاد عروسی خودش می افتد و حلقه 
ــاز و دهلی که توی کپرها به راه بود و  ــ رقص و س
ــای روغن نباتی پر از خاک که برای کپر  ــ حلب ه
ــــم  ــد. می پرس ــ نوعروس روی هم چیده می ش

ــد، برایش فوری  ــ ــه ازدواج کن ــ ــــی ک یعنی هرکس
ــاًل حلب  ــ ــد: »ها... قب ــ ــازید؟ می گوی ــ ــر می س ــ کپ
روغن را پر خاک می کردیم، االن بلوک و مشما 
ــــرهم می کنیم. همه توی خاک و خل بزرگ  س

شده ایم.«
اهلل داد که با موی سر و سبیل یکدست سفید 
ــا  ــ ــــرش تکیه داده، توی حرف گلنس به دیوار کپ
می دود و می گوید: »ما قدیمی ترین ساکنان این 
منطقه هستیم ولی هنوز صاحبخانه نشده ایم. 
ــاله بودم که آمدیم اینجا، همه  ــ ــــت س من هش
ــا آمده اند. کجا تا کجا ملک  ــ بچه هام اینجا دنی
ــــت امریکا، هیچ کس  ــــت رف خان ما بود. گذاش
ــید و همین طور ماندیم  ــ ــــم احوال ما را نپرس ه
ــتان  ــ ــیدند، بیمارس ــ که ماندیم. این بلوار را کش
ــد، پمپ بنزین درست شد، شهرک  ــ درست ش
ــاختند، ما همین طور  ــ و آپارتمان و چی و چی س

ماندیم توی این کپرا.«
ــــمی برای  ــد و اس ــ ــــدود 50 خانوارن ــا ح ــ آنه
ــــوج هم  ــای کج و مع ــ ــد. کوچه ه ــ ــه ندارن ــ محل
بی نام هستند.  اهلل داد می گوید: »محله اسمی 
ــرا. چه می دانم  ــ ــدارد، خودمان می گوییم کپ ــ ن
ــه غربتی ها.« محله،  ــ بعضی ها می گویند محل
ــــت  ــــمک« اس دقیقاً کنار کارخانه قدیمی »ریش
که پودر شیرین بیان تولید می کرده و چند وقتی 
است به دلیل آلودگی زیست محیطی به خارج 
از شیراز منتقل شده است. چند نفری از اهالی 

هم کارگر ریشمک بوده اند.
ــرغ و خروس  ــ ــون و م ــ ــز و بوقلم ــ ــدای ب ــ ص
ــــن می دهد.  ــه بوی په ــ ــرده، محل ــ ــا را پر ک ــ فض
ــد از  ــ ــــت می خواه ــگار دل ــ ــــم  اهلل داد ان می گوی
ــــدیم به خدا.  ــته ش ــ کپرا بروی، می گوید: »خس
ــوند،  ــ ــه می روند، اذیت می ش ــ بچه ها که مدرس

مسخره شان می کنند.10 سال پیش اگر زمین ها 
ــد، وامی  ــ ــند می دادن ــ ــــک می کردند، س را تفکی
چیزی می دادند که بسازیم، االن زندگی بهتری 
ــه را بردارد،  ــ ــتیم. دولت بیاید نصف محل ــ داش
ــازیم. کسی  ــ کمک کند بقیه را هم خودمان بس
ــــن کند. اگر نمی شود،  ــــت تکلیف ما را روش نیس
ــه بدهند،  ــ ــای دیگری خان ــ ــد ج ــ ــا را بردارن ــ اینج
باالخره یک کاری بکنند. این طور که نمی شود.«

ــین  ــ ــایه های آپارتمان نش ــ ــــم همس می پرس
شکایتی ندارند؟ به مجتمع مسکونی »محمد« 
اشاره می کند و می گوید: »مگر می شود شکایت 
ــند. باالخره طرف کلی خرج کرده،  ــ نداشته باش
ــگاه می کند،  ــ ــده، از آن باال که ن ــ ــان خری ــ آپارتم
کپرهای ما را می بیند. چند بارهم به خاطر بوی 
محله شکایت کرده اند. خودمان هم شهرداری 
ــدارد. می گویند جاکن  ــ ــده ای ن ــ ــــم اما فای رفته ای

بشوید و بروید. بعد از 50 سال کجا برویم؟«
ــــم و این طرف و آن  چرخی در محله می زن
طرف سرک می کشم. در انتهای محوطه کپرا و 
پشت دیوار مجتمع مسکونی محمد، چند مرغ 
ــــن را نوک می زنند و دنبال  و خروس دارند زمی
دانه می گردند. دو بوقلمون بال های شان را باز 
ــینه را باد می دهند و پشت سر هم  ــ می کنند و س
ــفند هم  ــ می گویند غیر قابل قبول. یکی دو گوس
ــبزی و نان خشک می جوند و  ــ ــــغال س دارند آش

سر تا پای من را برانداز می کنند.
ــــت از الستیک و پایه  ــــت بام کپرها پر اس پش
ــوه و هرچیز دیگری  ــ ــــل و بنر پاره و جعبه می مب
ــیر آب هم  ــ ــا ش ــ ــد ت ــ ــد. چن ــ ــــرش را بکنی ــه فک ــ ک
ــــت و البته برق مجانی که  البه الی کوچه ها هس
از تیر چراغ برق می گیرند. ایل، برای تجربه یک 
زندگی خوب شهری تنها گاز ندارد که آن هم با 

خنده می گویند مشکلی نیست.
نسل اول ایل رعیت یک فئودال بود و نسل 
دوم برای سرپا ماندن می بایست رو به کارگری 
می آورد اما نسل سوم به هر سو کشیده می شود؛ 
یکی مشغول درس خواندن است، یکی دنبال 
کار می گردد و یکی فکر می کند هرطور شده باید 
زندگی را از این مهلکه در ببرد. محمد کاظمی 
ــــی بگوید برای چه  ــود تا به اهال ــ همراهم می ش
ــتانه نیست. محمد  ــ آمده ام. برخورد همه دوس
ــــت و در همین محله دنیا آمده. او  45 ساله اس
هم مثل همه همسایه ها الاقل 15 سالی پیرتر 
ــد. می گوید  ــ ــان می ده ــ ــــی اش نش ــــن واقع از س
کارگری می کند و هرچه می پرسم کجا؟ چیزی 
ــد... یک دکه سر خیابان  ــ نمی گوید: »هرکجا ش
ــــم منظورش  ــاً نمی دان ــ ــا.« دقیق ــ ــــت آنج هس
چیست و او هم بیشتر توضیح نمی دهد: »پدرم 
ما را آورد اینجا و خودش به رحمت خدا رفت.«

ــیا می بینم که  ــ ــژوی پرش ــ ــــوی کوچه یک پ ت
تضاد جالبی با وضع کپرها دارد. همان طور که 
با محمد حرف می زنیم، به گله بزی می رسیم 
ــته اند و ما  ــ ــــکم نشس ــه آرام و بی صدا روی ش ــ ک
ــاد کالس  درس می افتم و  ــ ــا می کنند. ی ــ را تماش
معلمی که می گفت چرا مثل بز نگاه می کنید. 
ــــت؟ می گوید: »نه  می پرسم این گله مال توس
ــــت.« دختر  ــال آن پیرزن اس ــ ــــن گله ندارم، م م
ــد و می گوید: »یک  ــ ــالخورده بیرون می آی ــ زن س
ــد!« می گویم با  ــ ــــم نگیری ــــت از این گله فیل وق
ــــم خیالتان  ــــدم می زنی ــــم ق ــایه تان داری ــ همس

راحت، فیلم نمی گیرم به ذهنم می سپارم.
ــــط  ــع زندگی آن هم وس ــ ــد این وض ــ - محم

شیراز خوشایند نیست. چرا کاری نمی کنید؟
ــکاری نمی کند. می گوید اینجا  ــ - دولت هم

ــوید و بروید.  ــ را تصرف کرده اید، باید جاکن ش
ــــم، زمین آقای  ــا می گوییم تصرف نکرده ای ــ م
ــدران ماهم رعیتش بوده اند.  ــ دهقان بوده و پ

خیلی از اهالی اینجا دنیا آمده اند.
ــــمی برای محله  ــــی اس ــــم هرکس می پرس
ــــی  دارد؛ باغ جنت، کپرا، کپرک... تو اگر به کس
آدرس بدهی می گویی کجا؟ می گوید: »پشت 
ــــمک« خدایار کارگر ریشمک بوده و حاال  ریش
ــاله نشان  ــ ــده. قیافه اش 75 س ــ ــته ش ــ بازنشس
ــاه و چند  ــ ــــودش می گوید پنج ــد اما خ ــ می ده
ــــرش  ــــوی در کپ ــه ای جل ــ ــال. روی چهارپای ــ س
ــا می کند.  ــ ــایه را تماش ــ ــته و گله بز همس ــ نشس
ــــدرش از  ــراه پ ــ ــال پیش هم ــ ــد 43 س ــ می گوی

الرستان به باغ جنت آمده و ماندگار شده.
- اوضاع چطور است خدایار؟

ــــت که روز می رویم  - اوضاع از این قرار اس
کارگری، شب برمی گردیم کپرک.

- بچه ها درس می خوانند؟
- درس هم می خوانند.

- می شود داخل کپر را ببینم؟
ــــت که  ــارج ندارد. همین اس ــ ــــل و خ - داخ

می بینی.
ــــت  یک تکه فرش نصفه قرمز رنگ پیداس
ــه گرد  ــ ــــی آب روی چهارپای ــــع حلب ــــک منب و ی
ــادی ندارد. هم  ــ ــــری زی فلزی. خدایار کم و کس
حقوق بازنشستگی می گیرد و هم اگر حوصله 
ــــری. حوصله هم  ــــت، گاهی می رود کارگ داش
ــیند و بزها را  ــ ــه می نش ــ ــــت روی چهارپای نداش
ــا می کند. می پرسم بچه ها کجا می روند  ــ تماش
ــــت توی بلوار. دو  ــه؟ می گوید: »این پش ــ مدرس
ــــکلی  ــه ای دارم.« می گویم مش ــ ــا بچه مدرس ــ ت
ــــی توی مدرسه مسخره نمی کند؟  ندارند، کس
ــان  ــ ــــخره نمی کنند، بهش ــد: »چرا مس ــ می گوی
می گویند غربتی، کپرنشین، زاغه نشین. خب 
ــع زندگی من هم این  ــ ــکار کنم؟ ندارم، وض ــ چ
طور است. کسی پا پیش نمی گذارد مشکل ما را 
حل کند. صد بار رفته ایم شهرداری. می گویند 
زمین مردم را تصرف کرده اید ادعا هم دارید؟ 
ــد  ــ ــید ش ــ ــــت بگوید به ما که رس خب یکی نیس
تصرف؟ این همه جمعیت چطور اینجا ساکن 
ــد. تازه ما رعیت  ــ ــــده؟ همه بعد از ما آمده ان ش
خود مالک بودیم، برایش کار می کردیم، پدران 
ــــی؟ حاال ما  ــــش کار می کردند، بقیه چ ما برای
شده ایم غربتی، بقیه شده اند صاحبخانه.« کنار 
دیوار بلند ریشمک یک بار دیگر محله را برانداز 

می کنم. ایل بد جایی گیر افتاده.

صدای بز و بوقلمون و مرغ و خروس فضا را پر کرده، محله 
بوی پهن می دهد. می گویم  اهلل داد انگار دلت می خواهد از کپرا 

بروی، می گوید: خسته شدیم به خدا. بچه ها که مدرسه می روند، 
اذیت می شوند، مسخره شان می کنند.10 سال پیش اگر زمین ها 

را تفکیک می کردند، سند می دادند، وامی چیزی می دادند که 
بسازیم، االن زندگی بهتری داشتیم. دولت بیاید نصف محله 
را بردارد، کمک کند بقیه را هم خودمان بسازیم. کسی نیست 

تکلیف ما را روشن کند. اگر نمی شود، اینجا را بردارند جای دیگری 
خانه بدهند، باالخره یک کاری بکنند. این طور که نمی شود

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 - التهاب مجاری صفراوی ناشی از سنگ کلدوک - دستگاهی برای 

سنجش درجه حرارت
2 - عصبانی - نیزه دار رستم - مهمانی برای عروس و داماد

3- رفع عطش نموده – سخت »انگلیسی«- آرامبخش
4- آبشاری حومه »الیگودرز«- رطوبت- انگور خشک شده- وزیر امور خارجه سابق »امریکا«

5 - رود اروپایی - روزه گشادن - بغل
6- فیلم »تهمینه میالنی«- بیدار نیست- عالمت مفعولی

7 - بازی شیب دار بچه ها در پارک - حرکتی در ژیمناستیک - هافبک عراقی »پرسپولیس«
8 - خوب - پیاپی وارد شدن - یک نوع کشتی جنگی بزرگ

9 - شرکت خودروساز »سوئدی« متعلق به جنرال موتورز- غمخوار- رایانه همراه
10 - جنگل درخت - پناهگاه - از قدیم گفته اند به نوبت

11 - مقیاسی در طول – گفت وگوی شکوه آمیز - برکت برنج
12 - خالص- استاندارد جهانی - کالم چوپان - موی طالیی

13 – پسر »سهراب«- توان- مانند هم
14 - راحتی - سالک - پدر حضرت ابراهیم)ع(

15 - از مراحل سلوک در عرفان هندی - اثری باستانی در »ماسال«

 عمودي:
1 – پایتخت »ســـنت لوســـیا«- مأمور 

راه آهن
2– سدی در شرق »تهران«- فیلسوف 

سده نوزدهم - کفش چرمی 
3 - نـــام ســـابق »بهشـــهر«- کـــوب- 

دست افزار
4 - جد - رودی خروشان و سیل گیر با 
بستر گلی در کشـــورمان - نت مخمور 

- منظره
فیلـــم   – بهـــاری  زیبـــای  گل   -  5 

»جو رایت« - مخفف شاد
 6 - بلـــه آلمانـــی - جـــای طبابـــت - 

شاه مغولی
سراســـری  اتحادیـــه   - کمنـــد   -  7
کانون های وکالی دادگســـتری ایران - 

برای اینکه
8 - مدافع سابق تیم ملی انگلیس - 

مناره دریایی - میهمانی نوبتی!
9 - ریختـــن بـــرف از آســـمان - آگاه - 

واحدی برای کاغذ و آهن
10 - بلندتریـــن قلـــه ایـــران- جشـــن 

باستانی - رها
11 - دو طرف دهان زیر گونه ها – قاتل 

»رستم«- سرزمینی باستانی
12 - تسهیالت - بافت اینترنتی - کشور 

آسیایی - ابزار سوراخ کردن
13 - وســـیله از بین بردن حشـــرات - 
جیـــره غـــذای روزانه - پرچـــم گل که 

دانه های گرده درون آن می باشد
باختـــه -  آبـــرو   -  14 - سپاســـگزاری 

آمد و شد
 - ایرانـــی  خودروســـاز  شـــرکت   -  15

سوغاتی دلپذیر »بوشهر«
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   افقي:
1 - خیابانی نوستالژیک در »تهران«- کشور »اسالم آباد«

 2 - اینگونـــه هـــم کلمـــه تصدیـــق اســـت – خالق »بهارســـتان«- 
قضیه و اتفاق

3 - دربدر - گرد و خاک - مناسب و بموقع
4 - موبیز - ماه کارگری - کبوتر دشتی - کشور آسیایی

5 - ساز پر سوز - فاقد آرامش - حمله
6 - شجاع، دلیر - بی جنبش - عضو دونده

7 - متراکم - سد - گردنبند مروارید
8 - جثه و کالبد - نادرست و نامربوط - برا، برنده

9 - زادگاه خلیل اهلل - از مصالح ساختمانی - زاییده شده
10 - منقار مرغان - پاره و بخش - گله گوسفند

11 - برادر سلم و تور- مزاحم - جاروی دسته دار
12 - بخشش - عروس هزار داماد- خمره بزرگ - سوگ

13 - فیلمی از »شهروز شکورزاده«- پس زننده- دریاچه ای در »زابل«
14 - در مرتبه یکم - شیرینی پیچی - نخ نورد آسانسور صفت

15 - دروازه بان »سپاهان«- مددکار و دستگیر

 عمودي:
1 - غذایـــی لذیـــذ و محبوب- 

قند تزریقی
2 - ساکنان محل - چرم پرزدار 
مخملـــی- از بازی های توپ و 

چوب
3 - کاسه چوبین - گیاه علوفه ای 

- حوض و فواره تزئینی
 - ابتـــکاری  فعالیـــت   -  4
عنصـــری شـــیمیایی - عـــدد 
 - هندســـه  درس   مشـــهور 

بی چشم و رو
5 - نفس ســـرکش – پایتخت 
»لیدیه« - پس ندادنی خسیس!

آمـــوزش   - تنبـــل  کـــدو   -  6
اســـتان  در  شـــهری   –

»خراسان جنوبی«
7 - دامنـــه کوه - رفتار با نرمی 

- واحد طول
8 - آشکار کننده - تیز - بانوی 

شاعر یونانی
نوعـــی   - ارســـالی  خبـــر   -  9
 - افزودنـــی  و  غـــذا  چاشـــنی 

گیاه سبز
10 - کامپیوتـــر - دانـــه انگور - 

آبدار
11 - قلیل - محکم و اســـتوار - 

همانند
12 – امر به ساییدن - جای پا - 

مخفف تاتار - کلمه سؤالی
13- محلـــه »امامزاده صالح« 
در اســـتان تهران - فیلســـوف 
اسکاتلندی و از پیشروان مکتب 

تجربه گرایی - تیرک، ستون
14 - اقیانوس ساکت - فیلمی 
از »فریدون جیرانی«- دورویی، 

حیله
15 - خالف عـــرف - امپراطور 

زمان اصحاب کهف
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ایل، گیر افتاده است
کپرنشینان نیم قرن پیش قشقایی، در محاصره آپارتمان های امروزی شیراز
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ــال دارد و هفت تا بچه، در  ــ گلنسا که حاال 50 س
همین محله کپری دنیا آمده و بچه هایش هم 
ــده اند.  ــ ــه رفته اند و بزرگ ش ــ ــــن جا مدرس همی
می گوید پسرش تازه از سربازی برگشته و پیش 
ــتونم  ــ ــــی می کند: »براش زن بس خودش زندگ
ــود؟ دوتایی مثل من عالف جلوی  ــ که چی بش
کپر بشینند که چی؟« زن ها دور هم نشسته اند 
ــــل دوم ترک های  و دارند درد دل می کنند؛ نس
ــــج و الر در جنوب  ــقایی مهاجری که از خن ــ قش
ــیراز آمده اند و رعیت »باغ  ــ ــتان فارس به ش ــ اس

جنت« شده اند.
ــوار امیرکبیری بود  ــ می گویند آن زمان نه بل
ــتان و  ــ ــــهرک و خانه و بیمارس ــه ش ــ ــه این هم ــ ن

ــــم کار می کرد  ــگاه. نیم قرن پیش تا چش ــ فروش
ــرودگاه و  ــ ــه تا خود ف ــ ــاغ و مزرع ــ ــــت بود و ب دش
یکسره زمین مالک بزرگی که بعد از انقالب، به 
ــــت، بی آنکه تکلیف رعیت را معلوم  امریکا رف
ــــم انداز، برای کارگران  کند. حاال از آن همه چش
ــا مانده، در  ــ ــرن پیش یک گله ج ــ مزرعه نیم ق
محاصره ساختمان های شیک و مدرن امروزی. 
ــــت که می توانید  این عجیب ترین تناقضی اس
ــیراز پیدا  ــ ــــل ش ــــی مث ــهر زیبای ــ ــــت ش در دل باف
ــا بروند؟ در همین کپرها دنیا  ــ کنید. بروند؟ کج
ــور بمانند وقتی مالک  ــ ــد. بمانند؟ چط ــ آمده ان

خانه شان نیستند. ایل گیر افتاده است.
گلنسا یاد عروسی خودش می افتد و حلقه 
ــاز و دهلی که توی کپرها به راه بود و  ــ رقص و س
ــای روغن نباتی پر از خاک که برای کپر  ــ حلب ه
ــــم  ــد. می پرس ــ نوعروس روی هم چیده می ش

ــد، برایش فوری  ــ ــه ازدواج کن ــ ــــی ک یعنی هرکس
ــاًل حلب  ــ ــد: »ها... قب ــ ــازید؟ می گوی ــ ــر می س ــ کپ
روغن را پر خاک می کردیم، االن بلوک و مشما 
ــــرهم می کنیم. همه توی خاک و خل بزرگ  س

شده ایم.«
اهلل داد که با موی سر و سبیل یکدست سفید 
ــا  ــ ــــرش تکیه داده، توی حرف گلنس به دیوار کپ
می دود و می گوید: »ما قدیمی ترین ساکنان این 
منطقه هستیم ولی هنوز صاحبخانه نشده ایم. 
ــاله بودم که آمدیم اینجا، همه  ــ ــــت س من هش
ــا آمده اند. کجا تا کجا ملک  ــ بچه هام اینجا دنی
ــــت امریکا، هیچ کس  ــــت رف خان ما بود. گذاش
ــید و همین طور ماندیم  ــ ــــم احوال ما را نپرس ه
ــتان  ــ ــیدند، بیمارس ــ که ماندیم. این بلوار را کش
ــد، پمپ بنزین درست شد، شهرک  ــ درست ش
ــاختند، ما همین طور  ــ و آپارتمان و چی و چی س

ماندیم توی این کپرا.«
ــــمی برای  ــد و اس ــ ــــدود 50 خانوارن ــا ح ــ آنه
ــــوج هم  ــای کج و مع ــ ــد. کوچه ه ــ ــه ندارن ــ محل
بی نام هستند.  اهلل داد می گوید: »محله اسمی 
ــرا. چه می دانم  ــ ــدارد، خودمان می گوییم کپ ــ ن
ــه غربتی ها.« محله،  ــ بعضی ها می گویند محل
ــــت  ــــمک« اس دقیقاً کنار کارخانه قدیمی »ریش
که پودر شیرین بیان تولید می کرده و چند وقتی 
است به دلیل آلودگی زیست محیطی به خارج 
از شیراز منتقل شده است. چند نفری از اهالی 

هم کارگر ریشمک بوده اند.
ــرغ و خروس  ــ ــون و م ــ ــز و بوقلم ــ ــدای ب ــ ص
ــــن می دهد.  ــه بوی په ــ ــرده، محل ــ ــا را پر ک ــ فض
ــد از  ــ ــــت می خواه ــگار دل ــ ــــم  اهلل داد ان می گوی
ــــدیم به خدا.  ــته ش ــ کپرا بروی، می گوید: »خس
ــوند،  ــ ــه می روند، اذیت می ش ــ بچه ها که مدرس

مسخره شان می کنند.10 سال پیش اگر زمین ها 
ــد، وامی  ــ ــند می دادن ــ ــــک می کردند، س را تفکی
چیزی می دادند که بسازیم، االن زندگی بهتری 
ــه را بردارد،  ــ ــتیم. دولت بیاید نصف محل ــ داش
ــازیم. کسی  ــ کمک کند بقیه را هم خودمان بس
ــــن کند. اگر نمی شود،  ــــت تکلیف ما را روش نیس
ــه بدهند،  ــ ــای دیگری خان ــ ــد ج ــ ــا را بردارن ــ اینج
باالخره یک کاری بکنند. این طور که نمی شود.«

ــین  ــ ــایه های آپارتمان نش ــ ــــم همس می پرس
شکایتی ندارند؟ به مجتمع مسکونی »محمد« 
اشاره می کند و می گوید: »مگر می شود شکایت 
ــند. باالخره طرف کلی خرج کرده،  ــ نداشته باش
ــگاه می کند،  ــ ــده، از آن باال که ن ــ ــان خری ــ آپارتم
کپرهای ما را می بیند. چند بارهم به خاطر بوی 
محله شکایت کرده اند. خودمان هم شهرداری 
ــدارد. می گویند جاکن  ــ ــده ای ن ــ ــــم اما فای رفته ای

بشوید و بروید. بعد از 50 سال کجا برویم؟«
ــــم و این طرف و آن  چرخی در محله می زن
طرف سرک می کشم. در انتهای محوطه کپرا و 
پشت دیوار مجتمع مسکونی محمد، چند مرغ 
ــــن را نوک می زنند و دنبال  و خروس دارند زمی
دانه می گردند. دو بوقلمون بال های شان را باز 
ــینه را باد می دهند و پشت سر هم  ــ می کنند و س
ــفند هم  ــ می گویند غیر قابل قبول. یکی دو گوس
ــبزی و نان خشک می جوند و  ــ ــــغال س دارند آش

سر تا پای من را برانداز می کنند.
ــــت از الستیک و پایه  ــــت بام کپرها پر اس پش
ــوه و هرچیز دیگری  ــ ــــل و بنر پاره و جعبه می مب
ــیر آب هم  ــ ــا ش ــ ــد ت ــ ــد. چن ــ ــــرش را بکنی ــه فک ــ ک
ــــت و البته برق مجانی که  البه الی کوچه ها هس
از تیر چراغ برق می گیرند. ایل، برای تجربه یک 
زندگی خوب شهری تنها گاز ندارد که آن هم با 

خنده می گویند مشکلی نیست.
نسل اول ایل رعیت یک فئودال بود و نسل 
دوم برای سرپا ماندن می بایست رو به کارگری 
می آورد اما نسل سوم به هر سو کشیده می شود؛ 
یکی مشغول درس خواندن است، یکی دنبال 
کار می گردد و یکی فکر می کند هرطور شده باید 
زندگی را از این مهلکه در ببرد. محمد کاظمی 
ــــی بگوید برای چه  ــود تا به اهال ــ همراهم می ش
ــتانه نیست. محمد  ــ آمده ام. برخورد همه دوس
ــــت و در همین محله دنیا آمده. او  45 ساله اس
هم مثل همه همسایه ها الاقل 15 سالی پیرتر 
ــد. می گوید  ــ ــان می ده ــ ــــی اش نش ــــن واقع از س
کارگری می کند و هرچه می پرسم کجا؟ چیزی 
ــد... یک دکه سر خیابان  ــ نمی گوید: »هرکجا ش
ــــم منظورش  ــاً نمی دان ــ ــا.« دقیق ــ ــــت آنج هس
چیست و او هم بیشتر توضیح نمی دهد: »پدرم 
ما را آورد اینجا و خودش به رحمت خدا رفت.«

ــیا می بینم که  ــ ــژوی پرش ــ ــــوی کوچه یک پ ت
تضاد جالبی با وضع کپرها دارد. همان طور که 
با محمد حرف می زنیم، به گله بزی می رسیم 
ــته اند و ما  ــ ــــکم نشس ــه آرام و بی صدا روی ش ــ ک
ــاد کالس  درس می افتم و  ــ ــا می کنند. ی ــ را تماش
معلمی که می گفت چرا مثل بز نگاه می کنید. 
ــــت؟ می گوید: »نه  می پرسم این گله مال توس
ــــت.« دختر  ــال آن پیرزن اس ــ ــــن گله ندارم، م م
ــد و می گوید: »یک  ــ ــالخورده بیرون می آی ــ زن س
ــد!« می گویم با  ــ ــــم نگیری ــــت از این گله فیل وق
ــــم خیالتان  ــــدم می زنی ــــم ق ــایه تان داری ــ همس

راحت، فیلم نمی گیرم به ذهنم می سپارم.
ــــط  ــع زندگی آن هم وس ــ ــد این وض ــ - محم

شیراز خوشایند نیست. چرا کاری نمی کنید؟
ــکاری نمی کند. می گوید اینجا  ــ - دولت هم

ــوید و بروید.  ــ را تصرف کرده اید، باید جاکن ش
ــــم، زمین آقای  ــا می گوییم تصرف نکرده ای ــ م
ــدران ماهم رعیتش بوده اند.  ــ دهقان بوده و پ

خیلی از اهالی اینجا دنیا آمده اند.
ــــمی برای محله  ــــی اس ــــم هرکس می پرس
ــــی  دارد؛ باغ جنت، کپرا، کپرک... تو اگر به کس
آدرس بدهی می گویی کجا؟ می گوید: »پشت 
ــــمک« خدایار کارگر ریشمک بوده و حاال  ریش
ــاله نشان  ــ ــده. قیافه اش 75 س ــ ــته ش ــ بازنشس
ــاه و چند  ــ ــــودش می گوید پنج ــد اما خ ــ می ده
ــــرش  ــــوی در کپ ــه ای جل ــ ــال. روی چهارپای ــ س
ــا می کند.  ــ ــایه را تماش ــ ــته و گله بز همس ــ نشس
ــــدرش از  ــراه پ ــ ــال پیش هم ــ ــد 43 س ــ می گوی

الرستان به باغ جنت آمده و ماندگار شده.
- اوضاع چطور است خدایار؟

ــــت که روز می رویم  - اوضاع از این قرار اس
کارگری، شب برمی گردیم کپرک.

- بچه ها درس می خوانند؟
- درس هم می خوانند.

- می شود داخل کپر را ببینم؟
ــــت که  ــارج ندارد. همین اس ــ ــــل و خ - داخ

می بینی.
ــــت  یک تکه فرش نصفه قرمز رنگ پیداس
ــه گرد  ــ ــــی آب روی چهارپای ــــع حلب ــــک منب و ی
ــادی ندارد. هم  ــ ــــری زی فلزی. خدایار کم و کس
حقوق بازنشستگی می گیرد و هم اگر حوصله 
ــــری. حوصله هم  ــــت، گاهی می رود کارگ داش
ــیند و بزها را  ــ ــه می نش ــ ــــت روی چهارپای نداش
ــا می کند. می پرسم بچه ها کجا می روند  ــ تماش
ــــت توی بلوار. دو  ــه؟ می گوید: »این پش ــ مدرس
ــــکلی  ــه ای دارم.« می گویم مش ــ ــا بچه مدرس ــ ت
ــــی توی مدرسه مسخره نمی کند؟  ندارند، کس
ــان  ــ ــــخره نمی کنند، بهش ــد: »چرا مس ــ می گوی
می گویند غربتی، کپرنشین، زاغه نشین. خب 
ــع زندگی من هم این  ــ ــکار کنم؟ ندارم، وض ــ چ
طور است. کسی پا پیش نمی گذارد مشکل ما را 
حل کند. صد بار رفته ایم شهرداری. می گویند 
زمین مردم را تصرف کرده اید ادعا هم دارید؟ 
ــد  ــ ــید ش ــ ــــت بگوید به ما که رس خب یکی نیس
تصرف؟ این همه جمعیت چطور اینجا ساکن 
ــد. تازه ما رعیت  ــ ــــده؟ همه بعد از ما آمده ان ش
خود مالک بودیم، برایش کار می کردیم، پدران 
ــــی؟ حاال ما  ــــش کار می کردند، بقیه چ ما برای
شده ایم غربتی، بقیه شده اند صاحبخانه.« کنار 
دیوار بلند ریشمک یک بار دیگر محله را برانداز 

می کنم. ایل بد جایی گیر افتاده.

صدای بز و بوقلمون و مرغ و خروس فضا را پر کرده، محله 
بوی پهن می دهد. می گویم  اهلل داد انگار دلت می خواهد از کپرا 

بروی، می گوید: خسته شدیم به خدا. بچه ها که مدرسه می روند، 
اذیت می شوند، مسخره شان می کنند.10 سال پیش اگر زمین ها 

را تفکیک می کردند، سند می دادند، وامی چیزی می دادند که 
بسازیم، االن زندگی بهتری داشتیم. دولت بیاید نصف محله 
را بردارد، کمک کند بقیه را هم خودمان بسازیم. کسی نیست 

تکلیف ما را روشن کند. اگر نمی شود، اینجا را بردارند جای دیگری 
خانه بدهند، باالخره یک کاری بکنند. این طور که نمی شود
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   افقي:
1 - التهاب مجاری صفراوی ناشی از سنگ کلدوک - دستگاهی برای 

سنجش درجه حرارت
2 - عصبانی - نیزه دار رستم - مهمانی برای عروس و داماد

3- رفع عطش نموده – سخت »انگلیسی«- آرامبخش
4- آبشاری حومه »الیگودرز«- رطوبت- انگور خشک شده- وزیر امور خارجه سابق »امریکا«

5 - رود اروپایی - روزه گشادن - بغل
6- فیلم »تهمینه میالنی«- بیدار نیست- عالمت مفعولی

7 - بازی شیب دار بچه ها در پارک - حرکتی در ژیمناستیک - هافبک عراقی »پرسپولیس«
8 - خوب - پیاپی وارد شدن - یک نوع کشتی جنگی بزرگ

9 - شرکت خودروساز »سوئدی« متعلق به جنرال موتورز- غمخوار- رایانه همراه
10 - جنگل درخت - پناهگاه - از قدیم گفته اند به نوبت

11 - مقیاسی در طول – گفت وگوی شکوه آمیز - برکت برنج
12 - خالص- استاندارد جهانی - کالم چوپان - موی طالیی

13 – پسر »سهراب«- توان- مانند هم
14 - راحتی - سالک - پدر حضرت ابراهیم)ع(

15 - از مراحل سلوک در عرفان هندی - اثری باستانی در »ماسال«

 عمودي:
1 – پایتخت »ســـنت لوســـیا«- مأمور 

راه آهن
2– سدی در شرق »تهران«- فیلسوف 

سده نوزدهم - کفش چرمی 
3 - نـــام ســـابق »بهشـــهر«- کـــوب- 

دست افزار
4 - جد - رودی خروشان و سیل گیر با 
بستر گلی در کشـــورمان - نت مخمور 

- منظره
فیلـــم   – بهـــاری  زیبـــای  گل   -  5 

»جو رایت« - مخفف شاد
 6 - بلـــه آلمانـــی - جـــای طبابـــت - 

شاه مغولی
سراســـری  اتحادیـــه   - کمنـــد   -  7
کانون های وکالی دادگســـتری ایران - 

برای اینکه
8 - مدافع سابق تیم ملی انگلیس - 

مناره دریایی - میهمانی نوبتی!
9 - ریختـــن بـــرف از آســـمان - آگاه - 

واحدی برای کاغذ و آهن
10 - بلندتریـــن قلـــه ایـــران- جشـــن 

باستانی - رها
11 - دو طرف دهان زیر گونه ها – قاتل 

»رستم«- سرزمینی باستانی
12 - تسهیالت - بافت اینترنتی - کشور 

آسیایی - ابزار سوراخ کردن
13 - وســـیله از بین بردن حشـــرات - 
جیـــره غـــذای روزانه - پرچـــم گل که 

دانه های گرده درون آن می باشد
باختـــه -  آبـــرو   -  14 - سپاســـگزاری 

آمد و شد
 - ایرانـــی  خودروســـاز  شـــرکت   -  15
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   افقي:
1 - خیابانی نوستالژیک در »تهران«- کشور »اسالم آباد«

 2 - اینگونـــه هـــم کلمـــه تصدیـــق اســـت – خالق »بهارســـتان«- 
قضیه و اتفاق

3 - دربدر - گرد و خاک - مناسب و بموقع
4 - موبیز - ماه کارگری - کبوتر دشتی - کشور آسیایی

5 - ساز پر سوز - فاقد آرامش - حمله
6 - شجاع، دلیر - بی جنبش - عضو دونده

7 - متراکم - سد - گردنبند مروارید
8 - جثه و کالبد - نادرست و نامربوط - برا، برنده

9 - زادگاه خلیل اهلل - از مصالح ساختمانی - زاییده شده
10 - منقار مرغان - پاره و بخش - گله گوسفند

11 - برادر سلم و تور- مزاحم - جاروی دسته دار
12 - بخشش - عروس هزار داماد- خمره بزرگ - سوگ

13 - فیلمی از »شهروز شکورزاده«- پس زننده- دریاچه ای در »زابل«
14 - در مرتبه یکم - شیرینی پیچی - نخ نورد آسانسور صفت

15 - دروازه بان »سپاهان«- مددکار و دستگیر

 عمودي:
1 - غذایـــی لذیـــذ و محبوب- 

قند تزریقی
2 - ساکنان محل - چرم پرزدار 
مخملـــی- از بازی های توپ و 

چوب
3 - کاسه چوبین - گیاه علوفه ای 

- حوض و فواره تزئینی
 - ابتـــکاری  فعالیـــت   -  4
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فروردین : شــما این روزها اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده اید و این موضوع 
همان قدر که می تواند خوب باشــد می تواند شما به دردسر نیز بیندازد. شما 
وسوسه شده اید که کاری جدید را شروع کنید وخیلی سریع آن را تمام کنید. 

فراموش نکنید که کمی احتیاط هم شرط عقل خواهد بود.
بیش از اندازه به خودتان اعتماد نکنید.

اردیبهشت :  شما افکار منفی زیادی را در این روزها در ذهن خود می پرورانید 
این عادت را از ذهن خود دور کنید. بهتر است هر روز با این فکر از خواب بیدار 
شــوید که امروز بزرگترین و مهم تر ین روز در زندگی شما می باشد پس باید 
بهترین نقش خود را ایفا کنید. علی رغم تجارب زیادی که دارید، اما نمی دانید 

که چطور باید از آنها استفاده کنید .

خرداد :  ممکن است شــما  قادر نباشید که ذهن تان را سرو سامان دهید. یا 
اگر بتوانید تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما درست است آماده هستید تا 
تصمیم قبلی خود را دوباره بررسی کرده و مدت دیگری را به اندیشیدن درباره 
آن بپردازید. نگران نباشــید که دیگران چه فکری می کنند. فقط به یاد داشته 

باشید که هر کس دیگری نیز می تواند افکار خود را تغییر دهد.

تیر: شــما در رابطه باآینده خود ذهنی خالی از هر گونه پیش داوری و قضاوت 
دارید با این حال نمی دانید جریان باد شما را به کجا می برد. دیدگاه شما در رابطه 
با گذشته کامال برعکس آینده است و آن قدرها در رابطه با آن آسان گیر نیستید. 
نگاه کردن به گذشته یک تمرین رها سازی است تالش نکنید تا حقایق را دوباره 

بنویسید تا تصورات تان را تقویت کند.

مرداد : ممکن اســت بر این باور باشــید که تمام عادات احساسی قابل تغییر 
هســتند مخصوصا اگر شما مایل باشــید که در ذهن خود خیال کنید که در 
موقعیت کنونی به نتیجه و هدف خود رسیده اید بدون اینکه واقعا در واقعیت به 
آن دست پیدا کرده باشید. به خودتان قول دهید که از لحظه حال لذت ببرید؛ 

مهم نیست در آینده چه پیش می آید!

شهریور : گرچه  رویاهای شما کامالً غیرواقعی هستند، ولی شما دوست ندارید 
از آن ها دست بکشید. درحقیقت شما خیلی هیجان زده شده اید. شما خودتان 
فکر می کنید که رویاهایتان کامالً واضح و روشند، اما در حیقیت از تاثیراتی که 

دیگران بر شما گذاشته اند اطالع ندارید.کمی به اطراف خودتان توجه کنید.

مهر : شما باید مباحث و گفتگوهای جدیدی را با افراد تازه ای آغاز کنید زیرا این 
گفتگوها شما را در راهی که به تازگی در آن قدم گذاشته اید یاری می دهد. در 
مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید اجازه دهید، فقط رفتارها و گفته های 

دیگران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به آنها نتیجه گیری کنید. 

آبان : شما در این اواخر به این مساله فکر می کنید که زندگی برای شما ارزشی 
قائل نشده است. ارزش وجودی شما به پیشرفت های هر روزه شما نیست بلکه 
کارهایی اســت که در مجموع انجام می دهید مهم هســتند نه فقط یک کار . 
مقایسه خود با دیگری و کارهایی که دیگران انجام می دهند کار درستی نیست.

خود را با دیگران مقایسه نکنید.

آذر :  اگر این روزها کســی به شــما فرمانی دهد باعث ناراحتی شما می شود 
و ســریعا به دفاع از خود بر می خیزید اما بهتر اســت این حالت عصبانیت و بر 
آشفتگی تان را کنار بگذارید تا بتوانید دید بهتری نسبت به مسائل مختلفی که 
برای تان پیش می آید داشته باشید. این تفکر غلط را به دور بیاندازید. با ادامه ی 

این کار ممکن است آسیب های جدی را به خود وارد سازید.

دی : انرژی شــما اکنون در ســطح باالیی قرار دارد و بسیار مهم است که در 
رابطه با این انرژی و زنده دلی تازه یافته خود مثبت بیندیشــید. برنامه ریزی 
برای هفته های آینده بسیار مهم است زیرا این کار کیفیت زندگی شما را افزایش 
خواهد داد. صبر نکنید، اکنون بهترین زمان برای رسیدن به هدف هایتان است.

بهمن : شــما اکنون دارای انرژی فوق العاده مثبتی هســتید اما از آن استفاده 
نمی کنید، این انرژی در درون شما به حالت سکون و غیر فعال موجود می باشد 
بهتر است هر چه زود تر نیروهای مثبت تان را از خواب بیدار نمایید تا شما را 
در مســیر زندگی و طی نمودن قله های سعادت و خوشبختی یاری دهند. به 

صداهایی که از درونتان می آید گوش فرا دهید.

اسفند : شما این روزها  ممکن است در تفکر و تامل عمیقی غرق شوید، که به 
آسانی از چشم دیگران پوشیده می ماند. اما توجه کنید که االن زمانی برای خیال 
پردازی نیست. شمابر طبق سناریوهایی که در ذهن دارید بازی می کنید پس 
می توانید در مقابل مبارزه ها و رقابت هایی که در سر راه تان پدیدار می شوند به 

خوبی واکنش نشان داده و تصمیم بگیرید.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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افقي:
1ـ  پدر � ناش��اد � كش��وري در افريقا 2ـ  
سالم، بي عيب � در دل صدف بجوييدش 
� ش��وخي، خ��وش طبع��ي3ـ   ذي نفوذ 
معروف � س��ازي بادي ش��بيه به سرنا � 
نگهباني4ـ  زرد انگليس��ي � كوزه سفالي 
بزرگ � گل نوميدي � اجاق كيك پزي � 
سقف دهان5ـ  لقبي اشرافي در انگلستان 
� داالنه � بدي � گوش��ت آذري6ـ  تلخ 
� قم��ر � دكان ارز فروش��ي � گرفتني از 
ه��وا7ـ  حي��وان نجيب � خ��و گرفتن  � 
سردار  معروف ايراني در عهد اشكانيان 
� مرزب��ان8ـ  بچه چهارپايان � نوش��تن 
كت��اب � عك��س مقدار س��ينوس يك 
زاوي��ه9ـ  آب نيم گرم � روزانه � پارچه 
ابريش��مي رنگين10ـ  جد رستم � بوي 
خوش � بندري در اس��تان بوشهر11ـ   
روح انساني � گلگونه � شيريني كرمانشاه 
� منقار مرغ12ـ     اشاره به دور � شخص 
مجهول � شهري در اوكراين � وحشي13 
ـ پايي��ن، زي��ر � غ��ذاي آبك��ي � نوعي 
خوردن � گل س��رخ14ـ  شست وشوي 
ش��رعي � مظهر زيبايي طبيعت � خانه 
شعري � پش��ته � آب ديده15ـ  گياهي 
خورشتي � رويت � وسيله رسم دايره16 
ـ س��مت راس��ت � صاحب دفترخانه � 
خاكستري17ـ  از بيماريهاي پا � نحيف 

� فاصله ميان دو چيز 

عمودي:
1ـ    نام خانوادگي زرتشت � از شاغلين در استخر و درياها 
2ـ  ذرت � غذاخوري � قيافه3ـ    موجود بيماري زا � بستر 
� رنگ دار كردن چيزي4ـ  تم وارونه � خاك كوزه گري � 
گناه، بزه � ميوه خوب � شادي5ـ  آب بسته � حرف انتخاب 
� ش��ن ريزه � مزه دهان جمع كن6ـ  ش��گرد کار � وقار، 
سنگيني � عادي � حرفي اضافه7ـ  آماس � كاخ مشهوري 
در فرانس��ه � از توابع زاهدان � منس��وب به دف8ـ  نوعي 
شيريني سنتي � شهري در سوييس � بي همتا، بي مانند9 
ـ آرزوه��ا � جيوه، مركور � رهبر حزب10ـ  بهارخواب � 
پايتخت بلغارستان � سقوط كردن11ـ   هوای انگليسی � 
پاره آتش � پهلوان اسطوره اي يونان � ِسر12ـ   رشد، نمو 
� پول سوييس � رايگان � نشان مفعولي13ـ  آزاده � سالم 
نيست � ويتامين انعقادي � گونه14ـ  دستور � حرف ندا 
� مكر � ضد ماده � از آنطرف واحد سطح است15ـ  رفتار 
پس��نديده � مهريه عروس � مركز كرواس��ي16ـ  قانون 

حرف )م( 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

مغولي � مش��هورترين كوه خراس��ان � غذايي از گوشت 
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اسامی برندگان جدول شماره 3704
  1ـ محمدمهدی احمدیـ  اصفهان 

2ـ سیامک عباسیـ  تهران
3ـ طهورا باقریـ  کرج

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  پدر � ناش��اد � كش��وري در افريقا 2ـ  
سالم، بي عيب � در دل صدف بجوييدش 
� ش��وخي، خ��وش طبع��ي3ـ   ذي نفوذ 
معروف � س��ازي بادي ش��بيه به سرنا � 
نگهباني4ـ  زرد انگليس��ي � كوزه سفالي 
بزرگ � گل نوميدي � اجاق كيك پزي � 
سقف دهان5ـ  لقبي اشرافي در انگلستان 
� داالنه � بدي � گوش��ت آذري6ـ  تلخ 
� قم��ر � دكان ارز فروش��ي � گرفتني از 
ه��وا7ـ  حي��وان نجيب � خ��و گرفتن  � 
سردار  معروف ايراني در عهد اشكانيان 
� مرزب��ان8ـ  بچه چهارپايان � نوش��تن 
كت��اب � عك��س مقدار س��ينوس يك 
زاوي��ه9ـ  آب نيم گرم � روزانه � پارچه 
ابريش��مي رنگين10ـ  جد رستم � بوي 
خوش � بندري در اس��تان بوشهر11ـ   
روح انساني � گلگونه � شيريني كرمانشاه 
� منقار مرغ12ـ     اشاره به دور � شخص 
مجهول � شهري در اوكراين � وحشي13 
ـ پايي��ن، زي��ر � غ��ذاي آبك��ي � نوعي 
خوردن � گل س��رخ14ـ  شست وشوي 
ش��رعي � مظهر زيبايي طبيعت � خانه 
شعري � پش��ته � آب ديده15ـ  گياهي 
خورشتي � رويت � وسيله رسم دايره16 
ـ س��مت راس��ت � صاحب دفترخانه � 
خاكستري17ـ  از بيماريهاي پا � نحيف 

� فاصله ميان دو چيز 

عمودي:
1ـ    نام خانوادگي زرتشت � از شاغلين در استخر و درياها 
2ـ  ذرت � غذاخوري � قيافه3ـ    موجود بيماري زا � بستر 
� رنگ دار كردن چيزي4ـ  تم وارونه � خاك كوزه گري � 
گناه، بزه � ميوه خوب � شادي5ـ  آب بسته � حرف انتخاب 
� ش��ن ريزه � مزه دهان جمع كن6ـ  ش��گرد کار � وقار، 
سنگيني � عادي � حرفي اضافه7ـ  آماس � كاخ مشهوري 
در فرانس��ه � از توابع زاهدان � منس��وب به دف8ـ  نوعي 
شيريني سنتي � شهري در سوييس � بي همتا، بي مانند9 
ـ آرزوه��ا � جيوه، مركور � رهبر حزب10ـ  بهارخواب � 
پايتخت بلغارستان � سقوط كردن11ـ   هوای انگليسی � 
پاره آتش � پهلوان اسطوره اي يونان � ِسر12ـ   رشد، نمو 
� پول سوييس � رايگان � نشان مفعولي13ـ  آزاده � سالم 
نيست � ويتامين انعقادي � گونه14ـ  دستور � حرف ندا 
� مكر � ضد ماده � از آنطرف واحد سطح است15ـ  رفتار 
پس��نديده � مهريه عروس � مركز كرواس��ي16ـ  قانون 

حرف )م( 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 
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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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۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 2۰ دالر 

نــیازمــندیهـا

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»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: 604-773-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
امین                       604-781-7778   
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 443۵7 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  رفاس�ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است

با ما تماس بگیرید   ۶۰۴-۹2۱-۴۷2۶

تدریس خصوصی 
  شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

   0201-۹4۹-604  و  604-700-۵61۵  

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهائی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
برای سکونت دارد.
۷۷۸-۸۴0-0026

۱52۱ 2۳6-۸۷۸-5۴۴۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۱52۱ 60۴-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اجارهاجاره
به یک نفر برای کار

 شستشوی اتومبیل به صورت 
تمام وقت نیازمندیم
.۴0 ساعت در هفته،

با حقوق مکفی، در شهر سوری
 Peter یا James لطفا با

تماس بگیرید
۱520 60۴-5۸۳-5656

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Oscar Painting
به چند نقاش ساختمان ماهر

و کمک نقاش نیازمندیم.
لطفا با شماره زیر تماس بگیرید.

۱52۱ ۷۷۸-۹۸۸-2۷۴0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نورت ونکوور- وودکرافت
آپارتمان مبله دوخوابه و

یا یک اتاق مبله با تمامی امکانات
اجاره داده می شود.

۱52۱ 60۴-600-5۸۸6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 2۰ دالر 

لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ به وقت ونکوور 
شنبه ۲۰ مارچ ساعت ۲ و ۳۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد
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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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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. 1520

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

778-384-6729
ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

اتومبیل های نو و دست دوم امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه 

رفارسیدن نوروز خجسته باد!


