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گزارش جدید  درباره واکسن آسترازنکا 
 و بیانیه وزارت بهداشت کانادا

مداد- آزمایشــگاه سوئدی -انگلیسی 
به روزرســانی  از  پــس  آســترازنکا 
داده های خــود از یک آزمایش بالینی 
در ایاالت متحده آمریکا، پرو و   شــیلی، 
اعالم کرد واکسن کووید1۹ آسترازنکا 
۷6 درصــد در برابــر مــوارد عالمتی 
مؤثر اســت که با داده های اعالم شده 
پیشــین مطابقت دارد. این واکســن 
همچنین 1۰۰ درصد در پیشگیری از 

موارد شدید کووید1۹ مؤثر بوده و در 
پیشگیری از ابتال به کرونا در افراد باالی 
65 سال ۸5 درصد مؤثر و در همه افراد 

۷۹ درصد تأثیرگذار است.
و  آســترازنکا  تولیدشــده  واکســن 
دانشــگاه آکســفورد که در بسیاری 
از کشــورها ازجمله کانادا و  اتحادیه 
اروپــا استفاده شــده اســت، هنوز در 

ایاالت متحده تأیید نشده است.

وزارت بهداشــت کانادا روز چهارشنبه 
اعالم کرد که پــس از تجزیه وتحلیل 
و مطالعه دقیق روی موارد بسیار نادر 
لخته شدن خون همراه با پالکت پایین 
خون در پی تجویز واکسن آسترازنکا، 
به افرادی که این واکســن را دریافت 
می کنند باید توصیه شود که عالئم و 
نشانه های خاصی را که نیاز به رسیدگی 
فوری پزشــکی دارند، موردتوجه قرار 

دهند. این موارد شــامل تنگی نفس، 
درد قفسه سینه، کبودی غیرمعمول در 
ناحیه تزریق واکسن، تورم، ظهور نقاط 
کوچک قرمز، تورم در پاها و درد مداوم 

شکم پس از واکسیناسیون است. 
بــا این حال وزارت بهداشــت کانادا به 
مــردم اطمینان می دهد که واکســن 
آســترازنکا در برابر کوویــد1۹ مؤثر و 

ایمن است.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

تاختن تا مرز بحران،
 بدون خویشتن داری

 و ترمزکشی

مقامات جمهوری اسالمی ایران در کسب قدرت و ثروت و 
عناوین پر طمطراق اجتماعی آستانه توقف و خویشتن داری 
ندارند، تا حدی که برای کســب و حفظ قدرت از هر فساد 
و ســرکوب و جنایتی دریغ ندارند؛ ثروت مردم را تاراج و 
مصادره می کنند و با گزینش و بورســیه و مدرک سازی و 
نشان های کیلویی، برای قشر حاکم عناوین دکتر و ژنرال 
و آیه اهلل )و مشاغل مربوطه( را خلق می کنند. اشتهای آنها 
چنان باالست که که از هر وسیله )دین و اخالق و قانون و 
سنت( و روشی )کشتار جمعی تا شکنجه، مصادره و توقیف، 
بازآموزی جمعی و مهندســی اجتماعی و فرهنگی( برای 
کســب و حفظ تمامیت خواهانه منابع محدود در جامعه 

استفاده می کنند. 
جمهوری اســالمی ایران هیج نهادی را مبرا از ســرکوب 
و جنایت نگاه نمی دارد تا مردم بتوانند پناهگاهی داشــته 
باشند. در سرکوب اعتراضات سال های اخیر نه تنها از سپاه 
و بسیج، بلکه از نیروهای ارتش نیز که وظیفه مرزبانی بدان 
داده شده است استفاده شد. )فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در مصاحبه با سایت وابسته به خامنه ای 22 اسفند 1۳۹۹(

درســت همانند فــردی که کنترل شــخصی بــر روی 
رفتارهایش ندارد و زمان و پول و اســتعداد و ســالمتی و 
روابط خود را تلف می کند، نظام جمهوری اســالمی ایران 
فاقد نهادها و ســازوکارهایی برای ترمز کشیدن بر رفتارها 
و تصمیمات »خود- مخرب« و »کشور- مخرب« خود است. 
نهادهای رســمی برای این امور، مثل کمیسیون اصل نود 
مجلس یا سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری، نیز عمال 
کارکردی ندارند. بوق های تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران 
برای قدرت نمایی به صراحت از این »بی ترمز« بودن نظام 
دفاع، یا بدان افتخار کرد ه اند. خامنه ای هواداران نظام را به 
»آتش به اختیار« بودن تشویق می کند که عین بی اعتناعی 
به سازوکارهای نهادی برای کنترل و خویشتن داری است. 

در این نوشــته نخســت به پنج مورد بســیار ملموس از 
موارد »تاختن تا مرز بحــران« و حتی فراتر از مرز بحران 
اشــاره می کنم، بعد از آن هم به علل فقدان سازوکارهای 

خویشتن داری در ایران می پردازم. 

ارزهای مجازی

حرص و طمع مقامات و نهادهای جمهوری اسالمی ایران 
در استفاده از منابع ارزان کشور )مثل برق( حد و مرز ندارد. 
بــا اوج گرفتن قیمت ارزهای مجازی، همه دســتگاه های 
نظامی و امنیتی و شرکت های خودی به استخراج این ارزها 

که مصرف باالی برق دارند، مشــغول شدند و کشورهای 
خارجی )چین( نیز برای استفاده از برق ارزان وارد معامله 
با این نهادها شدند تا آن که کشور با تولید برق مواجه شد 
و بــرای جبران کمبود برق )به دلیل صادرات گاز به عراق( 
مجبور به استفاده از سوخت مازوت شدند. با سوخت مازوت 
هم کمبودها مرتفع نشد و در عین آلودگی هوا، خاموشی ها 
ادامه یافت تا در نهایت برای جلوگیری از بحران اجتماعی، 
اســتخراج ارزهای مجازی تا حدی محدود شــد )متوقف 
نشد(. حتما باید خاموشــی ها سراسر کشور را، آن هم در 
فصل زمستان که مصرف برق پایین است، فرا می گرفت تا 

استخراج ارزهای مجازی تا حدی کاهش یابد.  

ارسال پارازیت

علی رغــم توقف جمع آوری تجهیــزات دریافت از ماهواره 
)از اواخــر دهه 1۳6۰ تا 1۳۷۳ که قانونی برای جمع آوری 
تجهیزات دریافت از ماهواره تصویب شد تا سال 1۳۹۸ که 
کرونا همه گیر شــد، ادامه یافت(، جمهوری اسالمی ایران 
همچنان به ارسال پارازیت بر روی سیگنال های ماهواره ای 
ادامه می دهد. این کار به رغم هشدارهای متخصصان مبنی 
بر ضرر این پارازیت ها برای ســالمتی مردم، انجام می شده 
است. برای جمهوری اســالمی ایران، هیچ چیز، از جمله 
سالمت مردم، در اولویت نیست جز حفظ نظام که به تصور 
مقامات با محدودیت اطالع رسانی و سرکوب خیابانی ممکن 
می شود. هیچ نهاد سیاسی و تخصصی نتوانسته است این 
امر را متوقف کند. جلوگیری از اطالع رســانی، بر بهداشت 
عمومی نیز اولویت دارد و حکومت حتی در حوزه سالمت 

خویشتن داری به خرج نمی دهد.

معیشت

همه فشــارهای اقتصــادی در »شــعب ابی طالب« علی 
خامنه ای، برای طبقات کم درآمد است. آنها مدام تحت فشار 
قرار دارند )تورم ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی کاالهای اساسی در 
عرض یک ســال( و این فشارهای مدام افزایش می یابد تا 
دیگ تحمل ها بترکد و بعد حکومت صدها نفر را قتل عام 
کند و بعد درصدی به حقوق کارگران و کارکنان دستگاه های 
دولتی افزوده شود یا قیمت ها اندکی کنترل شود. وضعیت 
معیشتی مرزنشینان تا آن حد به فالکت سوق داده می شود 
که به کول بری و سوخت بری روی می  آورند و برای متوقف 
کردن آنها نیز حکومت به ســوی آنهــا به صورت فردی و 

جمعی شــلیک می کند تا اوضاع به بحران رسد و مردم 
کوچه و بازار به فرمانداری حمله کنند. جمهوری اسالمی 
ایران در خالی کــردن جیب مردم و فقیرتر کردن آن ها 

هیچ گاه خویشتن داری از خود نشان نداده است. 

مصرف منابع در برنامه گسترش طلبی

جمهوری اسالمی ایران از واکســن و ماسک تا روغن و 
مــرغ و مایحتاج دیگر عمومی می زنــد تا حقوق صدها 
هزار نیروی سپاه قدس در منطقه را بپردازد، و بعد ورود 
واکســن های امریکایی و بریتانیایی که از آزمون عمومی 
سربلند بیرون آمده اند، برای مردم )نه مقامات عالی رتبه و 
نیروهای سرکوب( ممنوع می شود. در حالی که کشورهای 
منطقه، مثل اسرائیل و امارات، میلیون ها تن از شهروندان 
خود را واکسینه کرده اند، جمهوری اسالمی ایران با همان 
میزان از منابع، ســخن از واکسیناسیون 2۰ هزار نفری 
و ورود بسته های 2۰۰ هزار دوزی واکسن های کوبایی و 
هندی و روسی می گوید. بیش از صد هزار موشک برای 
حزب اهلل در لبنان ارســال می شود، در حالی که بخشی 
از شــهروندان ایرانی غذای خود را از ســطل های زباله 

جمع آوری می کنند. 
ایــن برنامه  حد یقف ندارد و تــا زمانی که جان مردم از 
کمبودهــا به لب بیاید و به مراکز ســپاه که مجری این 
سیاست ها هستند حمله کنند، ادامه می یابد. جمهوری 
اســالمی ایران هر جا روزنه ای برای دخالت نظامی پیدا 
کرده، حضور داشــته اســت. نمی توان نقطه ای را یافت 
که امکان حضور و ارســال ســالح و ارز وجود داشته، و 
جمهوری اسالمی ایران از آن خودداری کرده باشد. نظام 
حاکم بر ایران سال هاســت که حتی با طالبان و القاعده 

برای آتش افروزی در منطقه همکاری دارد.

قرض الحسنه ها

جمهوری اسالمی ایران دست نیروهای امنیتی و نظامی 
و بازاریان خود را برای تاسیس صندوق های قرض الحسنه 
)بانک داری اسالمی( بدون اعمال مقررات باز گذاشت تا 
آنها ده ها هزار میلیارد تومــان )در دوران دالر 12۰۰ تا 
۳5۰۰ تومانــی( از پول ملت را جمــع آوری کردند و به 
باد دادند و وقتی مردم برای گرفتن پول خود به خیابان 
آمدند، نخســت به آنها حمله شــد و بعد دولت از جیب 
خــود مردم، این منابع تاراج رفته را با پرداخت حدود ۳6 
هزار میلیارد تومان )ده میلیارد دالر( تا سال ۹۸ بدان ها 
بازگرداند. صندوق های قرض الحســنه با ادعای وام های 
بدون بهره تا آنجا پیش رفتند که نخست سرمایه های تک 
تک شهروندان، و بعد سرمایه های عمومی را بدون هیچ 
ترمزی از سوی بانک مرکزی، به باد دادند. در تامین منابع 
اتالف شــده توسط این صندوق ها نیز حکومت لحظه ای 
تامل نکرد که از کیسه چه کسی تاراج آن منابع را جبران 

می کند. 

چرا بی ترمز هستند؟

بدون عوامل کنترل کننده، هر دولتی بی ترمز می شــود؛ 
باالخص دولت های مرکزی غیرفدرال و یکه تاز. چرخش 
قدرت، نهادهای مدنی، وارسی و توازن قوا میان سه قوه، 
رسانه ها، تشــکل ها، تجمعات، بیان آزادانه شهروندان، و 
نهادهای نظارتی مســتقل در درون حکومت، می توانند 
ترمزهای هر حکومتی باشــند. جمهوری اسالمی ایران 
همه سازوکارهای درونی و بیرونی ترمز کشیدن و کنترل 
و خویشتن داری را عمال تعطیل کرده است. تنها عاملی 
که توانسته است تا حدی از آتش افروزی و سرکوب بدون 
حد و مرز تا حد کشتار صدها هزار تن در داخل جلوگیری 
کند، نه خرد و خویشتن داری، بلکه تهدیدهای دولت های 
خارجی بوده اســت. در حکومت هــای دموکراتیک، این 
حاکمان هستند که از مردم می ترسند. اما در جمهوری 
اسالمی ایران، به علت بی ترمز بودن حکومت، این مردمند 

که از حکومت می هراسند. 
حکومت هــای بی ترمــز مهــارت زیادی در ســوزاندن 
فرصت های ملی و محدود کردن گزینه های خود دارند. 
آنها نه تنها شانسی در درازمدت ندارند و خود را به تدریج 
ضعیف و نابود می کنند، بلکه به ملت ها و هم پیمانان خود 
نیز آسیب می رســانند. به سرنوشت عراق صدام و لیبی 
قذافی در خاورمیانه و رومانی چائوچســکو و صربستان 
میلوسویچ در اروپای شــرقی نگاه کنید. آنهایی نیز که 

می مانند، به فالکت می افتند؛ مثل کره شمالی و ونزوئال.

جمهوری اسالمی ایران از واکسن و ماسک تا روغن و مرغ و مایحتاج دیگر عمومی می زند تا حقوق صدها 
هزار نیروی سپاه قدس در منطقه را بپردازد، و بعد ورود واکسن های امریکایی و بریتانیایی که از آزمون 

عمومی سربلند بیرون آمده اند، برای مردم )نه مقامات عالی رتبه و نیروهای سرکوب( ممنوع می شود. 

بزرگ ترین
 بحران بدهی تاریخ 

در راه است
بحران عظیــم بدهی، که پس از عالم گیری کرونا 
کشورهای فقیر را به گروگان گرفته، نشانه ای از 
بحران ساختاری نظام اقتصاد جهانی است؛ بحرانی 
که از آن هیچ  برون رفت ســرمایه دارانه ای وجود 

ندارد.

در آغــاز اجالس مجازی ســاالنه گــروه 2۰ به میزبانی 
عربستان سعودی، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل 
هشــدار داد که »جهان در حال توسعه در لبه پرتگاه یک 
فاجعه مالی و فقر فزاینده و گرســنگی و رنج بی سابقه« 

است. یکی از نام های این فاجعه »بدهی« است.
جان اسمیت، نویسنده کتاب مشهور امپریالیسم در قرن 
بیست و یکم، در یادداشــتی در سایت اوپن دموکراسی 
نوشته است که بزرگ ترین بحران بدهی در تاریخ بشری 

پیِش  روی ما قرار دارد.
این بحران را در باید در بســتر دو فرایند تاریخی فهمید: 
نخست، تاریخ تحوالت ســرمایه داری که حاکی از توفق 
ســرمایه داری مالی و نئولیبرالیسم در پایان قرن بیستم 
است و سپس،  تاریخ بحران ها و فجایع و به طور مشخص 
بحران عالم گیــری کووید-1۹. و البته باید اضافه کرد که 
میان بحران یا شوک و سیاست گذاری نئولیبرال همواره 

نوعی رابطه ارتزاق متقابل وجود داشته اشت.
در سال 2۰2۰، کشــورهای ثروتمند دنیا نزدیک به 12 
تریلیون دالر، یعنی بیــش از ۳1 درصد از مجموع تولید 
ناخالص داخلی شان را برای مهار اثرات عالم گیری کرونا و 

جلوگیری از فروپاشی اقتصادی هزینه کردند.
از داللت هــا و پیامدهای تزریق ایــن »محرک مالی« به 
اقتصاد شمال جهانی )که البته صرفاً شامل بسته  های پولی 
نیست( که بگذریم، مسأله وضعیت نگران کننده اقتصاد 

جنوب جهانی است. پولی برای تزریق به جنوب نیست.
دیوید مالباس،  رئیــس بانک جهانی گفته که پیامدهای 
کرونا »بدتر از بحران مالی ســال 2۰۰۸ و برای آمریکای 

التین بدتر از بحران بدهی دهه 1۹۸۰ است.«
آنچه بحران کرونا برای کشــورهای به اصطالح در حال 
توسعه در آفریقا و آسیا و آمریکای التین به ارمغان خواهد 
آورد، تعمیق و تشدید رابطه ُخردکننده »بدهی« خواهد 

بود. 
در بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه پولی برای 
تزریق به اقتصاد وجود ندارد. در ماه نوامبر کن افوری-اتا، 
وزیــر امور مالی غنا گفت که » توانانی بانک های مرکزی 
در غرب برای پاســخ ]به بحران کرونا[ فرای تصور است 
و محدودیت های ما برای پاســخ به ایــن بحران،  به طرز 
تکان دهنده ای نامطلوب است... آدم واقعاً می  خواهد فریاد 

بزند: نمی توانم نفس بکشم.«
تکرار عبارت مشــهور جورج فلوید در اینجا کامالً گویای 

همه چیز است.
در جهان بســیار نابرابر پسا-کرونایی، آنچه اشیل ام بمبه 
»حق  جهان شمول نفس کشیدن« می نامد، وجه مبرز و 

روشن اقتصادی ای نیز دارد.
مشکل در کشورهای فقیر جهان نظام توسعه نیافته درمانی 
و بهداشتی هم اســت. میانگین هزینه  سرانه سالمت در 
کشورهای ثروتمند در سال 2۰1۸ برابر بود با 5562 دالر، 
یعنی 156 برابر بیشتر از ۳5.6 دالر هزینه سرانه سالمت 

ساالنه در کشورهای کم درآمد.
بنا به آمارهای بانک جهانی، در ایران هزینه سرانه سالمت 
در ســال 2۰1۸ رقمی معادل ۴۸۴.2۹ دالر است، یعنی 

حدود 11.5برابر کمتر از کشورهای ثروتمند غربی.
کشورهای ثروتمند جهان البته مطلقاً هم به فاجعه  بدهی 
کشورهای فقیر بی توجه نبوده اند. در جریان نشست گروه 
ســران بیست پیشنهاد شد که پرداخت بهره وام های ۷۷ 
کشــور »کمتر توســعه یافته« به بانک  جهانی،  صندوق 
بین المللی پول و کشورهای ثروتمند غربی تا ژوئن 2۰21 
به تعویق بیافتد؛  ابتکار عملی که موسوم به »طرح تعلیق 
خدمات بدهی« )DSSI( است. تاکنون ۴۴ کشور برای این 

طرح اقدام کرده اند.
البته ایــن پرداخت های به تعلیق درآمــده در نهایت به 
مجموعه بدهی این کشــورها افزوده می شــود. خبری از 

معافیت و لغو بدهی نیست
ادامه در صفحه ۱۸
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COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

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

کانادا: ایران سؤاالت متعددی را درباره هواپیمای اوکراینی 
بی پاسخ گذاشته است

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
 BST اداره امنیت حمل و نقل کانادا
معموالً درباره نتایج گزارش هایی که 
درباره ســوانح هوایی در یک کشــور 
دیگر تهیه شــده است، موضع گیری، 
اظهارنظر و قضاوت نمی کند. به موجب 
قوانین و مقررات هوانوردی بین المللی 
کشوری، در تمامی سوانح هوایی که 
در جهان اتفاق می افتد، کشوری که 
ســانحه در آن اتفاق افتاده مســئول 
انجام تحقیقات برای روشــن شــدن 
علل و شــرایط شــکل گیری سانحه 
 Kathy  است. بااین حال کتی فاکس
Fox رئیس اداره امنیت حمل و نقل 
کانــادا در واکنش به گــزارش نهایی 
که سازمان هواپیمایی کشوری ایران 
به تازگی درباره فاجعه سقوط هواپیمای 
مســافربری اوکراین در حومه تهران 
منتشر کرد، اوضاع را عجیب وغریب و 
بی سابقه توصیف کرد چراکه به گفته 
وی تحقیقات درباره ســقوط مرگبار 
پرواز پی اس ۷52 شرکت هواپیمایی 
بین المللی اوکراین توســط کشوری 
صورت گرفته که نیروهای مسلح آن 
مستقیماً در این حادثه دخیل بوده اند 
ضمن این که این حادثه دردناک کانادا 
و شهروندان آن را نیز به شدت تحت 

تأثیر قرار داد.
 Natacha Van ناتاشــا فان تمشــه

Themsche مدیر تحقیقات بخش 
هوایی اداره امنیت حمل و نقل کانادا 
نیز تأکیــد کرد: »گزارش ســازمان 
هواپیمایی کشــوری ایران عمدتاً آن 
چــه را که در فاجعــه هوایی تهران 
اتفاق افتاده، تشــریح کرده اما درباره 
علت شــکل گیری این فاجعه چیزی 
نگفته اســت در حالی که آن چه در 
شــرایط فعلی بیشتر از هر چیز حائز 
اهمیت می باشد این است که بدانیم 
ایــن حادثــه دردناک بــه چه علت 

اتفاق افتاده است و چگونه می توانیم 
جلو تکرار چنین وقایعی را در آینده 

بگیریم.«
اداره امنیت حمل ونقل کانادا نیز تأکید 
کرد به گزارش ســازمان هواپیمایی 
کشــوری ایران درباره فاجعه تهران 
انتقاداتی وارد اســت. در این گزارش 
بــه آمــوزش، تجربه یــا صالحیت 
اپراتور پدافند هوایی اشــاره ای نشده 
و مشــخص نشــده اســت که چرا 
اپراتور پیش از فشردن ماشه شلیک، 
ارتباطــات و هماهنگی هــای الزم را 
با فرماندهی مرکــزی انجام نداده یا 
این که مطابق با آنها عمل نکرده است.

خانم ناتاشا فان تمشــه تأکید کرد: 
»سؤالی که درباره اپراتور پدافند هوایی 
تهــران مطرح اســت این که وی چه 
آموزش هایی دیده است؟ سؤال هایی 
ازاین قبیل، جزئیاتی هستند که ما باید 
بدانیم تا بفهمیم واقعاً آن شــب چه 

اتفاقی در آسمان تهران افتاد.«
عالوه بر این اداره امنیت حمل و نقل 
کانادا تأکید کرد محتــوای گزارش 
ســازمان هواپیمایی کشــوری ایران 
به گونه ای نیست که بتواند در آینده 
به کاهش خطراتی که شــرکت های 
هواپیمایی تجــاری در حریم هوایی 
ایران با آنها روبرو هستند، کمک کند.

مدیر تحقیقات بخــش هوایی اداره 
امنیــت حمل ونقــل کانــادا افزود: 
»ســازمان هواپیمایی کشوری ایران 
در گــزارش خود به هیچ یک از علل 
و عوامل پنهان که منجر به شــلیک 
موشــک به طرف پرواز پی اس ۷52 
شــده، اشاره نکرده اســت. وقتی که 
چنین اطالعــات مهمی را در اختیار 
نداریم، چگونه شرکت های هواپیمایی 
می توانند اطمینان حاصل کنند که 
اشتباه مرگ آور مشابهی در آینده رخ 

نخواهد داد؟«
پرواز  قربانیان  خانواده هــای  انجمن 
مرگبار پی اس ۷52 شرکت هواپیمایی 
بین المللی اوکراین نیز گزارش ایران را 
درباره این فاجعه رد کرد و آن را فاقد 
انسجام، پر از موضوعات ساختگی و 

کامالً ناقص توصیف کرد.
گفتنی اســت ســازمان هواپیمایی 
ایران در گــزارش نهایی  کشــوری 
خود مشــتمل بــر 1۴5 صفحه که 
روز چهارشنبه 1۷مارس منتشر شد، 
ضمن تبرئه کردن فرماندهی نظامی 
ایــران تأیید کرد که دو موشــک به 
اوکراینی شلیک  هواپیمای  ســمت 
شده و این هواپیما با 1۷6 سرنشین 
تنها چند دقیقه پس از بلندشدن از 
فرودگاه بین المللی تهران ســقوط 
کرده است. طبق این گزارش اپراتور 
پدافند هوایی نیروهای مســلح ایران 
این هواپیما را » اشــتباه شناســایی 
کرده و آن را با یک شیء پرنده مهاجم 

اشتباه گرفته است«.
دولت کانــادا نیز گزارش ســازمان 
هواپیمایی کشوری ایران را »ناقص« 
توصیف و تأکید کرد در این گزارش 
»شواهد کلیدی« مد نظر قرار نگرفته 
است. عالوه بر کانادا، انگلیس، اوکراین، 
افغانستان و سوئد نیز شماری از اتباع 
خود را در فاجعه هوایی تهران از دست 
دادند. این کشورها برای رسیدگی به 
این پرونده و پاسخ گرفتن از ایران در 
این قضیه یک ائتالف تشکیل داده اند. 
این ائتالف ضمن تأکید بر این که ایران 
باید به بازماندگان این فاجعه غرامت 
پرداخت کند، یک گزارش شــفاف تر 
و متقاعدکننده تــر را درباره همه آن 
چه کــه واقعاً هشــتم ژانویه 2۰2۰ 
در آســمان تهران روی داد، خواستار 

شده اند.

معاون سازمان هواپیمایی ایران: 
گزارش نهایی ما درباره هواپیمای اوکراینی »قابل اعتراض« نیست

رادیو زمانه- آرش خدایی، »مسئول 
بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی« و 
معاون سازمان هواپیمایی کشور گفت 
گزارش نهایی سازمان هواپیمایی ایران 
درباره هواپیمای اوکراینی از نظر فنی 
و قانونی »نمی تواند مورد اعتراض قرار 
بگیرد« و مدعی شد هیچ کشوری به 
این گزارش اعتراض نکــرده یا آن را 

مورد انتقاد قرار نداده است.
آرش خدایی سه شنبه سوم فروردین 
/2۳ مارس در مصاحبه با خبرگزاری 

کار ایران )ایلنا( گفت:
»ایــن اصطالحاتی که عــده ای به 
گــزارش نهایی ســازمان هواپیمایی 
درباره ســانحه هواپیمایــی اوکراین 
اعتراض دارنــد، از نظر فنی اصطالح 
صحیحی نیست و با توجه به مقررات 
این موضوع جریانی نیست که بخواهد 
مورد اعتراض قرار بگیرد و البته ما نیز 
تا کنون اعتراضی نســبت به گزارش 
نهایی ســانحه هواپیمایــی اوکراین 

دریافت نکردیم.«
هواپیمای  بررسی سرنگونی  مسئول 
اوکراینی در ادامه بدون نام بردن از فرد 

مشخصی گفت:
»اظهار نظر برخی از سیاسیون درباره 
گزارش نهایی از جنس تعیین تقصیر 
یا احقاق حق اســت در صورتی که 
اساسا گزارش بررسی سانحه با هیچ 
یک از این اهداف تهیه نمی شــود. از 
نظر فنی موضع گیری های سیاسی 
نسبت به گزاش نهایی سازنده نیست 
و ارتباطــی هم با اهــداف تهیه این 

گزارش ندارد.«
معاون ســازمان هواپیمایی کشور در 
مصاحبه خود ادعا کرد اکثر کشورهای 
»ذی صــالح« بــرای مشــارکت در 
تحقیقات انجام شــده، گزارش ایران 
را »خوب دیده اند«، از آن »اســتباط 
خوبی« داشــته و بر ســر آن با ایران 
»تفاهم کامل« داشــتند و ایران تنها 
»یکسری نظرات اصالحیه فنی جزیی 

در حدود اصــالح اطالعات« از آن ها 
دریافت کرده است. او گفت:

»در مجمــوع نظراتی مشــورتی که 
دریافــت کردیم، نظراتــی بودند که 
گزارش را تحت تاثیــر بنیادین قرار 

ندادند و بسیار کم چالش بودند.«
آرش خدایی اما به این مسئله اذعان 
کرد که ایران نظرات یکی از کشورها 
را به خاطر این که »در راستای هدف 
بررسی سانحه که جلوگیری از سوانح 
مشابه آتی است، نبود« نپذیرفته است. 
 TST او به بیانیه سازمان هواپیمایی
کانادا متوسل شــد که طبق ادعای 
او اعالم کرده انتشار گزارش تحقیق 
درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی 
»با هدف تعیین مقصر و ســرزنش 
نیست« و »ایران از همان ابتدا بیشتر 
از آنچه که قانون پیش بینی کرده به ما 
دسترسی به اطالعات داده، اما کمتر از 

آن چیزی بوده که می خواستیم.«
معاون سازمان هواپیمایی جمهوری 

اسالمی در حالی این ادعاها را مطرح 
می کند که دســت کــم اوکراین و 
کانادا بالفاصله پس از انتشار گزارش 
حکومت ایران، نسبت به آن واکنش 
نشــان داده و مقام هــای جمهوری 
اسالمی را به عنوان »مسئول جنایت« 

رخ داده، به پنهان کاری متهم کردند.
پیــش از انتشــار گزارش ســازمان 
هواپیمایــی ایران، اگنــس کاالمار، 
گزارشــگر ویــژه ســازمان ملل در 
گزارشــی ۴5 صفحــه ای اعالم کرد 
جمهوری اســالمی به »دروغ گویی« 
متوســل شــده و ادعاهــای مطرح 
شــده از ســوی مقام های ایــران با 
هم نمی خوانند. ســعید خطیب زاد، 
ســخنگوی وزارت خارجه ایران این 
گزارش را »مخدوش« و »جهت دار« 
خواند، اما انجمن خانواده جان باختگان 
هواپیمای اوکراینی با انتشار بیانیه ای 
از این گزارش اســتقبال کرده و آن را 

»کامال گویا« توصیف کردند.

معاون وزیر خارجه اوکراین:
جامعه بین الملل اجازه نمی دهد

ایران از زیر بار مسوولیت جنایت 
سرنگون کردن هواپیما فرار کند

رادیــو فــردا- در حالی کــه معاون 
ســازمان هواپیمایی کشــوری ایران 
می گویــد اعتراضی به گزارش نهایی 
اوکراینــی  هواپیمــای  ســرنگونی 
»دریافــت نکرده ایــم«، مســئوالن 
اوکراینی می گویند که این ســخنان 

وی »گمراه کننده است«.
یوگنــی ینین، معــاون وزیر خارجه 
اوکراین، روز چهارشــنبه، گفت که 
کی یف گزارش تهران درباره سرنگونی 
هواپیمای اوکراینی را مغایر با مقررات 
بین المللی می داند و شــورای حکام 
ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، 

را از موضع خود مطلع کرده است.
او افــزود: »بســیار مأیوس کننــده 
اســت که طرف ایرانی از ۹۰ صفحه 
مالحظاتی که بر الیحه گزارش فنی 
ضمیمه کردیم، قبول کرده تنها چند 
اشتباه انشایی و امالیی مانند امالی 
شــهر کی یف را تصحیح کنــد، اما 
درخواســت مان مبنی بر ارائه پاسخ 
واضح به همه سواالت را نادیده گرفته 

است.«
آقای ینیــن اضافه کــرد: »غیرقابل 
قبول اســت کــه ایران بــدون ارائه 
هیچ گونه شــواهدی از ما انتظار دارد 
استدالل هایشــان را بپذیریم. انتظار 

نداشتیم ایران در این گزارش مقصران 
این جنایت را معرفی کند، مشخص 
کــردن عاملیــن و آمریــن وظیفه 
تحقیقات جنایی اســت، اما ایران در 
گزارش فنــی ترجیــح داد به جای 
مشــخص کردن سلسله رویدادهایی 
که باعث سرنگونی هواپیمای ما شد، 
اپراتور سامانه را یگانه مسئول معرفی 

کند.«
معاون وزیر خارجــه اوکراین تأکید 
کــرد اوکرایــن اصــرار خواهد کرد 
که شــورای حکام ایکائو، ســازمان 
هوانوردی بین المللــی، گزارش ایران 
درباره سرنگونی پرواز ۷52 را محکوم 
کند و انتظار دارد این اقدام تأثیر قابل  
توجهی بر هوانوردی در ایران داشته 
باشــد. او گفت که ابزار حقوقی برای 
مجازات ایران در ایکائو محدود است، 
»اما جامعه بین الملل اجازه نمی دهد 
ایــران از زیر بار مســئولیت جنایت 
فرار  اوکراینی  ســرنگونی هواپیمای 

کند.«
آندره شــفچنکو نماینده اوکراین در 
ایکائو جمعه گذشته شورای حکام این 
نهاد را از موضع رسمی کی یف مطلع 
کرد و گفت گزارش فنی ایران مغایر با 

کنوانسیون های بین المللی  است
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

لطفاً جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید.

 ترودو عدم شفافیت
 در دادگاه کانادایی های  محبوس
 در چین را غیرقابل قبول خواند

جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
»عدم شفافیت« چین در مورد دادگاه 
مایکل اســپاوور و مایــکل کووریک 
کانادایی را غیر قابــل قبول خواند و 
گفــت کانادا به کارهــای خود برای 

بازگرداندن آن ها ادامه خواهد داد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، در مورد 
دادگاه غیرعلنی مایکل اسپاوور در روز 
جمعــه و دادگاه مایکل کووریک در 
دوشــنبه در رابطه با اتهام جاسوسی 
از دولت چین، اقدامات دولت چین را 

غیرقابل قبول خواند.
ترودو که در یک کنفرانس مطبوعاتی 
در اتاوا ســخن می گفت با بیان این 
مطلب افــزود: »بگذارید کامالً واضح 
بگویم، بازداشت خودســرانه و عدم 
شفافیت در این رابطه کامالً غیرقابل 

قبول است«.
نخست وزیر کانادا در بخش دیگری 
از ســخنان خود اولویت اصلی کانادا 
آزادی آن هــا خوانــد و بیــان کرد: 
»بر همین اســاس  به کار خستگی 
ناپذیرمان در این رابطه ادامه خواهیم 
داد تا آن ها را در اســرع وقت به خانه 

برگردانیــم«. وی افــزود: »بر همین 
اســاس من می خواهم از حمایت و 
همبستگی بســیاری از شرکای بین 
المللی، دوستان و متحدانمان تشکر 

کنم«.
ترودو تصریح کرد: »چین باید بداند 
که احترام به ایــن دو کانادایی فقط  
احترام به آن ها نیســت بلکه احترام 
به قانون کانادا و روابط گسترده ای از 
کشورهای غربی است که با بازداشت 
خودسرانه و دیپلماسی اجباری آن ها 

درگیر هستند«.
او افزود: »من می توانم به شما اطمینان 
دهم که ایاالت متحده همچنان این 
پرونده را یه عنوان یکی از اولویت های 
خود پیگیری می کند زیرا این مسئله 
نه تنها برای ما بلکه در سراسر جهان 
از نظر احترام بــه قانون و حمایت از 

شهروندان اهمیت دارد«.
مــارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا 
نیز در حمایــت از ســخنان ترودو 
بازداشــت این دو نفر را خودســرانه 
و دادگاه مایــکل اســپاوور و مایکل 

کووریک را غیرشفاف خواند.

به دلیل نقض حقوق بشر، 
کانادا چهار مقام چینی را تحریم کرد

کانــادا درپــی مظنون بــودن چین 
به دســت داشــتن در کارزار آزار و 
شــکنجه چندین ســاله اویغورها و 
ســایر اقلیت های مســلمان استان 
سین کیانگ غربی، پس از کشورهای 
آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا، چهار 

مقام چینی را تحریم کرد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، وزارت 
امــور خارجه کانــادا نیز با انتشــار 
بیانیه ای، تحریم این چهار مقام عالی 
رتبه چینی را به علت »نقض فاحش و 

سیستماتیک حقوق بشر« خواند.
در این بیانیه آمده اســت که شواهد 
موجود نشان می دهد که دولت چین 
مسئول حبس خودسرانه بیش از یک 
میلیون زندانی در چین اســت که بر 
اساس دین، قومیت و قرار دادن آن ها 
در معرض »آموزش مجدد سیاسی، 
کار اجباری، شــکنجه و عقیم سازی 

اجباری« صورت گرفته است
با این وجــود چین تمام گزارش های 
مربوط به نقض حقوق بشر در منطقه 
را تکذیب و ادعا کرد که این اردوگاه ها 
مراکز آموزش حرفه ای مورد نیاز برای 

مبارزه با افراط گرایی هستند.
مارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا با 
انتشار خبری اعالم کرد: »ما به شدت 
نگران نقض حقوق بشــر در ســین 

کیانگ به دست دولت چین هستیم. 
امروز، ما در حال پیوستن به شرکای 
خود هستیم تا از دولت چین بخواهیم 
سرکوب سیستماتیک اویغورها و سایر 
اقلیت های قومی مسلمان را پایان دهد 
و در قبال آن ها مسئولیت پذیر باشد«.

کانادا همچنین از تحریم دفتر امنیت 
عمومی سین کیانگ نیز خبر داد.

اتحادیــه اروپا در ابتدا این چهار مقام 
چینی را تحریم کرد. چین با تحریم 
1۰ مقام اروپایی، از جمله قانونگذاران 

اروپایی، به این اقدام پاسخ داد.
وزارت خزانــه داری آمریکا همچنین 
وانگ مینگ ژان و چن را تحریم کرد 
و پیش از این نیز ژو و وانگ جون ژاگ 

را تحریم کرده بود.
این تحریم هــا دقیقاً یک ماه پس از 
رای گیری نمایندگان مجلس انجام 
شــد و برچســب اقدامات چین در 
منطقه سین کیانگ را »نسل کشی« 

گذاشت.
دولت لیبرال تمایلی به اســتفاده از 
اصطالح »نسل کشی« برای توصیف 
اقدامات پکن در سین کیانگ نداشت 
اما با فشار فزاینده احزاب مخالف برای 
موضع گیری قــوی تر در برابر چین 

روبرو شده است.

دولت لیبرال به زودی
 از بودجه فدرال رونمایی خواهد کرد

مداد- به گزارش نشــنال پست، کریســتیا فری لند، وزیر اقتصاد کانادا 
روز سه شــنبه اعالم کرد، اولین بودجه فدرال طی دو سال برای حمایت 

کانادایی ها و رشد مشاغل کانادایی در 1۹ آوریل ارائه می شود.
دولت لیبرال سال گذشته بودجه ای را تصویب نکرد زیرا اعالم کرد شیوع 
بیماری همه گیر کووید1۹، که طی آن دولت فدرال میلیاردها دالر به مردم 

کمک کرد، پیش بینی میزان هزینه موردنیاز را غیرممکن نمود.
نخست وزیر جاستین ترودو در یک به روزرسانی مالی در ماه نوامبر 2۰2۰ 
گفت هنگامی که همه گیری ویروس کرونا کنترل شود، دولت در طول سه 
سال تا 1۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهد کرد تا بهبود اقتصادی را 
شروع کند. همچنین در ماه نوامبر، دولت پیش بینی کرد که کسری بودجه 
در طول ســال مالی جاری به ۳۸1/6 میلیارد دالر برسد که در پایان این 
ماه به پایان می رسد. سال مالی کانادا از آوریل تا مارس بعدی ادامه دارد. 
عالوه بر این دولت در ماه نوامبر اعالم کرد بدهی فدرال به عنوان درصدی 
از تولید ناخالص داخلی به 52/6 درصد در 2۰21-22 به اوج خود می رسد 

و سپس در سال های بعدی کاهش پیدا خواهد کرد.

مداد- بــه گزارش ســی.تی.وی، در 
پی اظهار نظرات امیر عطاران، استاد 
حقوق و پزشکی دانشگاه اتاوا درباره 
سیاست های دولت استانی کبک که 
جنجال برانگیز  اخیــر  هفته های  در 
شده اســت، سیاستمداران و مقامات 
مختلفی اظهارنظر کــرده و واکنش 

نشان داده اند.
این جنجــال در پی پیــام توئیتری 
عطاران در واکنــش به خبر »آگهی 
استخدام تنها برای زنان سفیدپوست« 
در کبک، به وجود آمد که وی طی آن 
فرهنگ کبک را نژادپرستانه دانسته و 
آن را »آالبامای شــمال« خوانده بود. 
وی همچنین سیستم پزشکی کبک 
را نیز بدنام و نژادپرســت خوانده و به 
مســئله جویس اچاکوان، زن بومی 
۳۷ ســاله ای که در ســال 2۰2۰ در 
بیمارستان کبک درگذشته بود اشاره 

کرد. 
عطــاران همچنین روز یک شــنبه 
در یک پســت توئیتری گفت: ملت 
برتری طلب  کبک توسط یک دولت 

سفیدپوست هدایت می شود.
جاستین ترودو نیز در واکنش به این 
جنجال ها  پایان  خواســتار  موضوع، 
و حمالت لفظی به کبک شــده و به 
زبان فرانســوی گفت: کوبیدن کبک 

بس است.
از سوی دیگر عطاران روز دوشنبه در 
مصاحبه ای اعالم کرد: مطرح کردن 
بحث نژادپرســتی سیستماتیک در 
کبک، قیاس غیرمنطقی نیست ولی 
قبول این مســئله برای لوگو و دولت 

وی دشوار است.
در این میان تندترین واکنش از سوی 
آلین تریــن از اعضای بلندپایه بلوک 
کبکوآ اظهار شد که روز دوشنبه در 
مجلس عوام اعالم کرد: گویا در کانادا 
تخریب و کوبیدن کبک مجاز بوده و 
حتی جایزه هــم دارد. وی همچنین 
عطاران را فردی نادان و فرانسه ستیز 
خواند.عطاران نیــز در مقابل، بلوک 
کبکــوآ را یک حــزب برتری طلب 

سفیدپوست خطاب کرد.
این نظرات به خصوص باعث واکنش 
شدید پارتی کبکوآ شده و رهبر این 
حزب تا کنون چندین بار از دانشگاه 
اتاوا خواســته تا این استاد دانشگاه را 

توبیخ کرده و رسما عذرخواهی کند.
در پاسخ به این نامه نگاری و درخواست 
عذرخواهی، رئیس دانشــگاه اتاوا در 
نامه ای به پل ســن پی یر پالموندن، 
رهبر حزب پارتی کبکوآ، نوشته است 
که دانشگاه موظف است از آزادی بیان 
افراد حفاظت و از سانسور جلوگیری 

کند.

به گزارش الپرس، رئیس دانشگاه اتاوا، 
ژاک فرمونت، در نامه ای به رهبر پارتی 
کبکوآ گفته است که حرف های یکی 
از استادان این دانشگاه، امیر عطاران، 
نه عذرخواهی الزم دارد و نه توبیخ در 
پی خواهد داشت. رئیس دانشگاه البته 
حرف های امیر عطاران را نیز رد کرده 
و تاکید کرده اســت که این سخنان 
نظر شــخصی بــوده و بازتاب دهنده 

موضوع دانشگاه نیست.
در پی انتشــار نظرات انتقادی امیر 
از  توئیتــرش،  عطاران در حســاب 
اتاوا، نسبت به  اســتادان دانشــگاه 
سیاســت های »نژادپرستانه« استان 
کبک، پل سن پی یر پالموندن، رهبر 
حزب پارتی کبکوآ، از این موسســه 
علمی خواسته بود تا رسما عذرخواهی 

کرده و این استاد را توبیخ کند.
ژاک فرمونت به رهبــر حزب پارتی 
کبکوآ نوشته که آزادی بیان یک بوفه 
نیست که هر چه خواستیم از آن سوا 
کنیم و انتخاب کنیم که چه سخنانی 
قابل قبول هســتند و چه سخنانی 
نیستند. او همچنین اضافه کرده است 
که باید میان اظهار نظرات عمومی و 
نظراتی که در محیط های رسمی مثل 
کالس درس مجازی یا حضوری ابراز 
می شــوند تفاوت قائل شویم. در این 
زمینه، دانشــگاه موظف است که به 
منظور حفظ منافع دانشجویان و کادر 
آموزشی، محیط آموزشی قابل احترام 

و مثبت ایجاد کند.
آقای فرمونت همچنین گفته اســت 
که دانشگاه اتاوا موظف است از آزادی 
بیان افــراد که در تمامی محیط های 
دانشگاهی محترم است حفاظت و از 

جاستین ترودو از امیر عطاران، استاد دانشگاه اتاوا خواست
 حمله به کبک را متوقف کند

سانسور جلوگیری کند.
امیر عطاران چندی پیش در حساب 
توئیتری شخصی خود نوشته بود که 
فرهنگ کبک نژادپرســتانه است و 
دولت کبک یک دولت سفیدپوست 
 White supremacist برتری طلب یا
اســت و کبک را »آالبامای شمال« 
خوانده کــه اشــاره ای دارد به ایالت 
جنوبــی ایاالت متحده کــه یکی از 
آخرین ســنگرهای جداسازی نژادی 

بوده است.
پل ســن پی یر پالمونــدن ادعا دارد 
کــه با اینکه امیر عطــاران نظر خود 
را در حساب توئیتری شخصی خود 

منتشر کرده، اما نظر او نماینده موضع 
دانشگاه اوتاواست.

روابــط عمومی دانشــگاه اتــاوا روز 
پنجشنبه در اعالمیه ای تاکید کرده 
بود که این استاد دانشگاه اتاوا نماینده 
دانشگاه نیســت و نظرات او به هیچ 
وجه بازتاب دهنده موضع دانشگاه اتاوا 

نیست.
رئیس دانشــگاه اتاوا نیز در نامه خود 
به پل ســن پی یر پالموندن، بار دیگر 
ارتباط میان دانشگاه و نظرات شخصی 
آقای عطاران را رد کرده است و گفته 
که این نظرات شخصی به هیچ وجه 

بازتابی از دانشگاه اتاوا نیستند.
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آمریکا 1.5 میلیون دوز واکسن آسترازنکا
 به کانادا »وام«می دهد

ایرونیا- کانادا در حال نهایی ســازی قراردادی با آمریکاست که اگر عملی شود 
منجر به ارسال 1.5 میلیون دوز از واکسن آسترازنکا به کانادا تا آخر ماه تحت 

یک توافق وامی خواهد شد.
مسئوالن هر دو سمت مرز این خبر را تایید کرده اند.

آنیتا آناند وزیر خدمات عمومی در بیانیه ای گفت: »بعد از بحث های بســیار با 
دولت بایدن، کانادا در پروســه نهایی سازی یک توافق تبادل برای دریافت 1.5 
میلیون دوز واکسن آسترازنکا از آمریکا است«. وی گفت وقتی قرارداد نهایی شد 

جزییات بیشتر مشخص می شود.
آناند گفت انتظار دارد این واکســن ها این ماه از راه برسند، به این معنی که تا 
پایان ماه کانادا باید ۹.5 میلیون دوز در کل داشته باشد که نسبت به تخمین 

قبلی ۸ میلیون دوز بیشتر است.
او گفــت: »بــاور داریم این واکســن  ها بــه زودی می رســند و این موضوع 
صحبت های مــان تا اینجا بوده اســت. اما باید تاکید کنم کــه هنوز در حال 
نهایی سازی جزییات هستیم. داریم سعی می کنیم در اولین فرصت این کار را 

انجام دهیم چون می دانیم کانادایی ها واکسن می خواهند«.
روی هــم رفته، آمریکا می خواهد چهار میلیون از دوزهای این واکســن را به 

مکزیک و کانادا بفرستد و هفت میلیون دوز از این واکسن را انبار کرده است.
واکسن آســترازنکا هنوز توسط ســازمان غذا و داروی آمریکا تایید نشده اما 

سازمان های قانون گذاری کانادا و مکزیک به آن چراغ سبز داده اند.

با همکاری آمریکا، مواد مورد نیاز برای تولید خودروهای الکتریکی
 از خاک کانادا استخراج خواهد شد

ایرانیــان کانادا- دو کشــور بر روی 
طرحــی به توافق رســیده اند که به 
موجب آن زنجیره تأمین مشــترک 
ایاالت متحده-کانــادا بتواند کنترل 
الکتریکی  تولید خودروهای  افزایش 
در آمریکای شمالی را به دست بگیرد.

ایاالت متحده و کانادا طی نشســتی 
خصوصی در هفتۀ گذشته به توافق 
رسیده اند که مواد معدنی مورد نیاز 
تولید خودروهــای الکترونیکی را با 
همکاری هم در خاک کانادا استخراج 
و برای فرآوری به آمریکا ارسال کنند. 
این دو کشور قبالً اعالم کرده بودند 
که می خواهند خودروهای الکتریکی 
بیشتری را با همکاری هم تولید کنند.

در  شمالی  آمریکای  خودروســازان 
صورت تولید میلیون ها باتری و موتور 
الکتریکی برای خودروهای الکتریکی 

آینده به این مواد معدنی نیاز دارند.
این نوع از همکاری منطقه ای شیوه ای 
اســت که صنعت خودروســازی به 
سمت آن پیش می رود؛ اروپا و آسیا 
قبالً شبکه های بومی سازی شدۀ خود 

را آغاز کرده بودند.
 همچنان که صنعت خودروسازی به 
آرامــی از در حال گذر از خودروهای 
بنزینی به خودروهای الکتریکی است، 
ارزش مواد موجود در زمین هم تغییر 
می کند. به جای حفاری برای نفت، 
نیازمند  اکنون  صنعت خودروسازی 
مواد معدنی بیشــتری برای ساخت 
موتورهای الکتریکــی و باتری برای 

اتومبیل ها الکتریکی است. معدن های 
کوبالت و لیتیوم از قبل در کانادا وجود 

داشتند و در حال گسترش هستند.
زنجیره های تأمین مواد اولی صنعت 
خودروسازی مدت های مدیدی است 
که بر اساس توافق نامه های جهانی و 
محلی بنیان نهاده شــده ست، پس 
جای هیچ تعجبی نیست که ایاالت 
متحده برای تقویت ســاخت و تولید 
خودروهای الکتریکی چشم به دست 
کانادا بدوزد. بر اســاس رویترز، هفتۀ 
گذشته وزارت بازگانی ایاالت متحده 

نشستی مجازی را پشت درهای بسته 
با تولیدکنندگان باتری و مواد معدنی 
داشته است تا مواد معدنی بیشتری 
را در کانادا استخراج کنند و آن را به 
دســت تولیدکنندگان خودرو ایاالت 
متحده برسانند، تا مواد مورد نیاز برای 
ســاخت خودروهای الکتریکی را در 

آینده داشته باشند.
 دلیل بدون شــک رقابت بین المللی 
است. فولکس واگن اخیراً اعالم کرد 
که شش کارخانۀ عظیم تولید باتری 
را در اروپا احداث می کند و چین هم 

هشدار تحلیلگر بازار نفت
 درباره تداوم افزایش قیمت بنزین در کانادا

ایرونیا- قیمت بنزین از بهار گذشته 
که بــه پایین ترین ســطح خود در 
چند سال اخیر رسید، تغییر کرده و 
اکنون در حال افزایش است و انتظار 
می رود  از سطح قبل از پاندمی عبور 
کند. یک تحلیلگر می گوید  با نزدیک 
شدن به فصل رانندگی در تابستان و 
بازگشایی اقتصاد، احتماال وقفه موقت 
در بنزین گران قیمت باید به پایان راه 

خود برسد. 
با وجود نگرانی ها برای افزایش موارد 
ابتال به کوویــد 1۹ در اروپا ، قیمت 
بنزین هفته گذشــته اندکی کم شد. 
اما این حرکت حــدود 2۰ درصد از 
آغاز سال 2۰21 افزایش یافت که به 
معنی رشــدی حدود 6۰ درصدی از 
آوریل گذشته است. میانگین قیمت 
در سراسر کانادا در روز دوشنبه حدود 

1.2۴ دالر در هر لیتر بود.
پاتریــک دی هان ، تحلیل گر نفت و 
انرژی گفت: »فکر می کنم  کاهشی 
کــه در چنــد روز اخیــر در اینجا 

شــاهدش بودیم موقتی اســت و در 
نهایت می تــوان دید که قیمت  نفت 
و بنزیــن در کانادا بــه صورت بالقوه 
برخی از سطح های باالتری را که در 
ســال های اخیر دیده ایم، پشت سر 

بگذارد«. 
قیمــت بنزین در اســتان و منطقه 
متفاوت است و مالیات ها و هزینه های 
تحویــل موجب ایجــاد این اختالف 
می شود. با این حال ، قیمت  در سراسر 

کانادا در حال افزایش است.
دی هان گفت قیمت های باالتر بیشتر 
به دلیل افزایش قیمت نفت خام است 
که آن هم به دلیل انتظارات تقاضای 
باالتر با بازگشــایی اقتصاد و عرضه 
شدید به دلیل کاهش تولید در سال 

گذشته رخ داده است.
دی هان افزود: »اتومبیل ســواران نه 
تنها در کانادا، کــه در آمریکا هم در 
حال کم شــدن هســتند و با شروع 
پروازهای روزانه و بازگشــت برخی از 
موارد به شرایط عادی، شاهد استفاده 

بیشتر از پروازها خواهیم بود«. 
چندین کشــور تولید کننده نفت ، 
از جمله گروه اوپک ، آوریل گذشــته 
تولید خود را کاهش دادند و با وجود 
افزایش در قیمت نفت خام، همچنان 

آن را پایین نگه داشته اند. 
همچنین تعطیل شــدن پاالیشگاه 
تگزاس به دلیل ســرمای زیاد هوا در 
ماه فوریــه نیز به محدودیت هایی در 
عرضه منجر شــد. به گفته دی هان 
این محدودیت ها به تنهایی هفت تا 
1۰ سنت در هر لیتر به قیمت بنزین 

در کانادا افزوده است. 
وی افزود: »تقاضــا در حال افزایش 
اســت، اما عرضه هنوز از آن پیروی 
نمی کند. اگــر اوپک تولید را افزایش 
دهد، باعث می شود قیمت ها به طرز 
قابل توجهی باال نرود. اما اگر این طور 
نشود ما می توانیم درباره قیمت بنزین 
کانادا در تابســتان به حدود 1.۳۰ یا 

1.۳5 در لیتر فکر کنیم.«

تالش های زنجیرۀ تأمین خود را آغاز 
کرده است. زمانی که گروه هلدینگ
Tsingshan  اعــالم کــرد که 1۰۰ 
هزار تن نیکل را به دو کارخانۀ تولید 
 South باتری چینی می دهد، روزنامۀ
China Morning Post خاطر نشان 
کــرد بازار نیکل رو به افزایش خواهد 
گذاشــت، و چین تســلط خود را بر 
زنجیرۀ تأمین تولید باطری در جهان 

ادامه می  دهد.
وزارت بازرگانــی ایــاالت متحده به 
درخواســت های رویتــرز مبنــی بر 
اظهار نظر در مورد این جلسه پاسخ 
نداد، اما از شواهد مشخص است که 
بیشتر از ۳۰ نفر از شرکت های تسال، 
Talon Metals و Livent Corp در 
این جلسه  شرکت داشته اند. رویترز 
گفت که مقامات آمریکایی می خواهند 
ببینند کــه آیا کانادا می تواند به یک 
منبع قابــل اعتماد بــرای 1۳ ماده 
معدنــی از ۳5 مــاده معدنی تبدیل 
شود که ایاالت متحده اکنون فکر می 
کند »بــرای امنیت ملی آمریکا مهم 
است«. وزارت بازرگانی می خواهد به 
شرکت های آمریکایی کمک کند تا رد 
پای خود را در کانادا گسترش دهند 
و همچنین از چالش های لجستیکی 
برای انتقال مواد معدنــی به ایاالت 

متحده عبور کنند.
در اواخــر مــاه فوریه، جــو بایدن و 
جاســتین تــرودو با یــک دیگر به 
صورت مجازی مالقــات کردند و دو 
کشــور قول دادند که با همکاری هم 
خودروهای الکتریکی بیشتری تولید 
کنند. در نقشۀ راه که پس از نشست 
منتشــر شــد دو رهبر گفته اند: »بر 
روی همکاری با یکدیگر برای ایجاد 
زنجیره های تأمین الزم برای رهبران 
جهانی کانادا و ایاالت متحده در تمام 
جنبه های ســاخت و تولید باتری به 

توافق رسیده اند.«
به گفتۀ ویترز، بعضی از توافقنامه ها 
خودروهای  معدنــی  مــواد  بــرای 
الکتریکی از قبل هم بین این دو کشور 
وجود داشــتند، از جمله این واقعیت 
که ایــاالت متحده بــر روی فلزات 
باتری کانادا یا قطعــات خودروهای 
الکتریکی تعرفه ای وضع نکرده است 
و شرکت های کانادایی می توانند برای 
برخی کمک های مالی دولت ایاالت 
متحده درخواســت دهند. سیموس 
اوریگان وزیر منابع طبیعی کانادا، به 
خبرگزاری رویتــرز گفت که ایاالت 
متحده می داند کانــادا »امن ترین و 
مقاومترین منبع واردات فلز برای آنها 

است«.

گزارش جدید  
درباره واکسن آسترازنکا 

 و عکس العمل کانادا
-انگلیسی  آزمایشگاه سوئدی  مداد- 
به روزرســانی  از  پــس  آســترازنکا 
داده های خود از یک آزمایش بالینی 
در ایاالت متحده آمریکا، پرو و   شیلی، 
اعالم کرد واکسن کووید1۹ آسترازنکا 
۷6 درصــد در برابر مــوارد عالمتی 
مؤثر اســت که با داده های اعالم شده 
پیشــین مطابقت دارد. این واکسن 
همچنین 1۰۰ درصد در پیشگیری 
از موارد شدید کووید1۹ مؤثر بوده و 
در پیشگیری از ابتال به کرونا در افراد 
باالی 65 ســال ۸5 درصد مؤثر و در 

همه افراد ۷۹ درصد تأثیرگذار است.
واکســن تولیدشــده آســترازنکا و 
دانشــگاه آکســفورد که در بسیاری 
از کشــورها ازجمله کانادا و  اتحادیه 
اروپا استفاده شــده اســت، هنوز در 
ایاالت متحده تأیید نشده است چراکه 
مقامات این کشور داده های بیشتری 
را در مــورد آزمایش هــای فاز ســه 
انجام شده در خاک آمریکا درخواست 

کرده بودند.
مقامــات بهداشــتی ایاالت متحده و 
ناظران مستقل، شرکت آسترازنکا را 
به دلیل عدم شــمارش برخی موارد 
کووید1۹ هنگام اعــالم نتایج اولیه 
این هفته توبیخ کردند. این شــرکت 
روز چهارشــنبه، در یــک گــزارش 
خبــری، اعالم کرد کــه نتایج کامل 
مطالعه ۳2 هزارنفری نشان می دهد 
که این واکسن ۷6 درصد مؤثر است 
درحالی که روز دوشنبه، گفته بود که 

واکسن ۷۹ درصد مؤثر است.
اعضای هیئــت نظــارت در نامه ای 
نوشــتند که اگر مدل های کووید1۹ 
موردبحــث، تجزیه وتحلیل شــوند، 
مدل آماری آن ها نشــان می دهد که 
ممکن است واکسن آسترازنکا دارای 
اثربخشــی کمتری  بیــن 6۹ تا ۷۴ 

درصد باشد. دلیل این انتخاب آماری 
می تواند مواردی از ابتالی واکســینه 
شــدگان به کووید1۹ باشد، که این 
شرکت آن ها را به عنوان موارد واقعی 
طبقه بنــدی نکرده اســت. نهادهای 
نظارتی در اروپا هفته گذشــته اعالم 
کردند که درنتیجه بررســی ایمنی 
این واکســن پس از تعداد اندکی از 
افراد که اخیراً تلقیح شده بودند، لخته 
خون و خونریزی غیرطبیعی مشاهده 
شــد. در آزمایش های ایاالت متحده 
هیچ نشانه ای از این مشکالت ایمنی 

مشاهده نشده است.
وزارت بهداشت کانادا روز چهارشنبه 
در بیانیه مطبوعاتــی اعالم کرد که 
پس از تجزیه وتحلیل و مطالعه دقیق 
روی موارد بســیار نادر لخته شــدن 
خــون همراه با پالکــت پایین خون 
)ترومبوســیتوپنی( در پــی تجویز 
اطالعات جدیدی  آسترازنکا  واکسن 
به دســت آمده، بــه افــرادی که این 
واکسن را دریافت می کنند باید توصیه 
شود که عالئم و نشانه های خاصی را 
که نیاز به رســیدگی فوری پزشکی 
دارند، موردتوجه قرار دهند. این موارد 
شامل تنگی نفس، درد قفسه سینه، 
کبودی غیرمعمــول در ناحیه تزریق 
واکســن، تورم، ظهور نقاط کوچک 
قرمز، تورم در پاها و درد مداوم شکم 
پس از واکسیناســیون است. عالئم 
عصبی مانند شــروع ناگهانی سردرد 
شــدید یا تاری دید چند روز پس از 
واکسیناســیون نیز می توانــد از این 

موارد مهم باشد.
بااین حال وزارت بهداشــت کانادا به 
مردم اطمینان می دهد که واکســن 
آســترازنکا در برابر کووید1۹ مؤثر و 

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

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

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

قیمت های ویژه ماه مارچ

ایرونیــا- رییس یکــی از بزرگترین 
داروخانه های کانادا از دولت بریتیش 
کلمبیــا خواســت تا برای ســرعت 
بخشیدن به روند ایمنی سازی مردم در 
برابر کووید از آنها برای واکسیناسیون 

استفاده کند.
جف لگر ، مدیر شرکت شاپرز دراگ 
مــارت، گفــت  از کار دولــت برای 
واکسیناسیون مردم بریتیش کلمبیا 
قدردانی می کند، اما به عقیده او  آنها 
از همه منابع موجود  اســتفاده نمی 

کنند.
لگر بــه گلوبال نیــوز گفت: »هرچه 
واکسن بیشتری وارد کشور شود، این 
کانال می تواند کارهای بیشتری انجام 

دهد«.
وی افــزود: »1۰ هــزار داروخانه در 
کانــادا وجود دارد و ما فکر می کنیم 
دو تا ســه میلیون دوز در هفته برای 
واکسیناسیون وجود دارد که می توان 

روندشان را مدیریت کرد«.

چرا بریتیش کلمبیا
 از داروخانه ها برای واکسیناسیون استفاده نمی کند؟

آلبرتا از ابتدای ماه مارس از داروخانه ها 
اســتفاده کرده  برای واکسیناسیون 

است.
انتاریــو هفته گذشــته اســتفاده از 
داروخانه ها را شروع کرد و در مونترال 
ثبت نام از روز دوشنبه برای قرارهای 

واکسیناسیون در داروخانه ها آغاز شد.
تقریبــاً 1۴۰۰ داروخانه دربریتیش 
کلمبیــا  وجود دارد و بیشــتر مردم 
استان با 1۰ دقیقه رانندگی می توانند 
به یکی از آنها دسترسی داشته باشند. 
به گفته لجر اســتفاده از داروخانه در 

ایــن زمینه می تواند بــه رفع برخی 
نگرانی هــا درباره تردید نســبت به 

واکسن کمک کند.
وی گفت: » ما میلیون ها مشــتری 
داریم که از فروشگاه های ما استفاده 
می کنند و این به معنی اســتفاده از 

عنصر اعتماد است.«
بیش از یــک میلیون نفر دربریتیش 
کلمبیــا در پاییزی که گذشــت در 
داروخانه ها تزریق آنفلوانزا انجام دادند.
آدریــان دیکس وزیر بهداشــت در 
این بــاره گفــت داروســازان » در 
ماه های آینده« نقشــی اساســی در 
واکسیناسیون کووید 1۹ ایفا می کنند، 
اما استان هیچ اطالع بیشتری مبنی بر 

زمان آن ارائه نمی کند. 
دولت واکســن های پایدار در یخچال 
مانند آســترا زنکا و به صورت بالقوه 
جانســون انــد جانســون را بــرای 
استفاده در داروخانه ها مد نظر دارد. 
داروخانه های اســتان هــای دیگر از 
واکسن های فایزر و مدرنا برای تزریق 

استفاده کرده اند.
دیکــس گفت: »ما اکنــون در حال 
بحث و مذاکره با داروسازان هستیم 
تا ببینیم چگونه می توانیم از منابع و 
استعداد فوق العاده جامعه داروسازان 
برای حمایــت از تالش هــای خود 

استفاده کنیم.«
وی افــزود: » مــا در کمپین خود با 
قدرت تمام با داروســازان همکاری 
خواهیم کرد تا مطمئن شویم که می 

توانیم به همه واکسن بدهیم«. 
دیکس در پاسخ به این که چرا استان 
از داروخانه ها استفاده نمی کند، اشاره 
کرد که استان واکسن بیشتری را به 
صورت مســتقیم در اختیار بریتیش 
کلمبیا قرار داده که شامل آنهایی که 
در جوامع بومی دورافتاده هم مصرف 

می شود، بوده است.

واکسینه شدن بیش از یک میلیون کبکی 
در برابر کووید-1۹

مداد- ســه ماه پــس از آغاز کمپین 
واکسیناسیون کووید1۹ در استان و 
از زمانی که گیزل لوکس ۸۹ ســاله 
در 1۴ دسامبر 2۰2۰ نخستین دوز 
واکســن خود را که ساخت شرکت 
فایزر بود، دریافت کرده، یک میلیون 
کبکی علیه ویروس کرونا واکســینه 

شده اند.
این برنامه واکسیناسیون با واکسینه 
کــردن ســالمندان ۸5 ســال بــه 
باال و ســاکنان مراکــز مراقبت های 
بهداشــتی  کارکنان  و  طوالنی مدت 
و کادر پزشــکی آغازشــده و سپس 
ازنظر گروه های سنی، سن  به تدریج 
شهروندان واجد واکسیناسیون کاهش 
یافت. از روز سه شنبه شهروندان باالی 
6۰ سال مونترال این فرصت را دارند 
که برای تزریق واکسن، نوبت خود را 

رزرو کنند.
در حال حاضر حدود ۳5۰ داروخانه 
در مونترال حق تزریق واکسن کرونا 
را دارند و به زودی این تعداد به 15۰۰ 
داروخانه در سراســر استان افزایش 
پیــدا می کند که به تســریع برنامه 
واکسیناســیون کمک خواهند کرد. 
کبک در برنامه واکسیناســیون خود 
سه واکسن فایزر، مدرنا و آسترازنکا را 

در اختیار دارد.
واکسن جانسون اند جانسون آمریکایی 
که برخالف ســه واکســن دیگر، در 
یک دوز تزریق می شــود، نیز توسط 
بهداشت کانادا تأیید و 1۰ میلیون دوز 

از آن سفارش داده شده است.
بــه گفتــه وزارت بهداشــت کبک، 
به زودی آمار روزانه تزریق واکسن در 
استان به 5۰ هزار نفر در روز خواهد 

رسید.
از آن ســو و علی رغم افزایش تعداد 
بیماران مبتال به ســویه های جدید 
کووید1۹ مخصوصا در شهر مونترال، 
فرانسوآ لوگو می گوید کبک در برابر 
موج سوم کووید1۹ مقاومت می کند.

لوگو در یک کنفرانس خبری همچنین 
اعالم کرد تعداد موارد جدید در حال 
تثبیت بوده و به نظر می رسد اقدامات 

کبک در حال نتیجه دادن است.
لوگو اعالم کرد که در پی ثبات موج 
دوم همه گیری، حــاال  دانش آموزان 
چهارم  سوم،  کالس های  دبیرستانی 
و پنجم دوره متوســطه  مونترال از 
روز دوشــنبه آینده به طور تمام وقت 
به کالس برمی گردند. از آن سو افراد 
ســالخورده ای کــه در اقامتگاه های 
سالمندان خصوصی در مناطق قرمز 
زندگی کــرده و حداقل ســه هفته 
از واکســینه شدنشــان می گذرد، از 
چهارشنبه مجاز به معاشرت و خوردن 
غذا در ســالن غذاخــوری با دیگران 

هستند.
در ضمــن لوگو به مناطقی که موارد 
جدید ابتال در آن ها در حال افزایش 
است هشــدار داده که از تماس های 
خود بکاهنــد تا از برقــراری دوباره 

محدودیت ها جلوگیری شود.

سالمندان انتاریو هنوز به طور کامل واکسینه نشده اند

پرژن میرور- سالمندان انتاریو و افراد 
۸۰ سال و باالتر که در ردیف نخست 
اولویت دریافت واکســن کووید-1۹ 
هستند هنوز به طور کامل واکسینه 

نشدند.
مقامات بهداشتی استان انتاریو اعالم 
کرده اند که تاکنون کمتر از سه چهارم 
افراد ۸۰ ســال و باالتر ساکن انتاریو 
در برابر بیماری کووید-1۹ واکسینه 
شــدند و یا برای دریافت آن ثبت نام 
کرده اند، در صورتی که انتظار می رفت 
تعداد افراد دریافت کننده واکسن در 

این گروه سنی بیش از این باشد.
واکســن  دریافــت  بــرای  تقاضــا 
کووید-1۹ در میان گروه ســنی ۸۰ 
ســال و باالتر از هفته گذشــته که 
دولت انتاریو دسترسی برای دریافت 
نوبت واکسیناســیون را بــرای گروه 
ســنی پایین تر باز کرد کاهش قابل 

مالحظه ای داشته است.
برخی از کارشناسان بهداشتی چند 
دلیل برای این امر برشــمردند که به 

برخی از آنها اشاره می شود:
1- خودداری ســالمندان از رفتن به 
مراکــز دریافت واکســن کووید-1۹ 
می تواند به دلیل مشکل دسترسی به 
وسیله نقلیه مناسب برای مراجعه به 
مراکز واکسیناسیون و احتمال تماس 
بیشــتر با افراد حاضر در این مراکز 

باشد.

2- فرصت های محدود برای دریافت 
واکســن کووید-1۹ از طریق پزشک 

خانواده این گروه سنی.
۳- موانع زبانی، سواد و دانش استفاده 
از تکنولــوژی بــرای دریافت نوبت 
واکسیناسیون از طریق وب سایت و 

اپلیکیشن.
۴- وجود نگرانــی از تاثیرات پایین 
واکســن آســترازنکا و خودداری از 
دریافت آن به دلیل اعالم اولیه کمیته 
ملی ایمن ســازی که اعالم کرده بود 
این واکسن برای افراد 65 سال به باال 

نمی تواند مفید باشد.
5- تــرس از واکســن بخصوص در 
میان افراد سالمند درباره تداخل این 
واکسن و داروهایی که به طور معمول 
استفاده می کنند نیز از دالیل کاهش 
دریافت واکسن کووید-1۹ در میان 
گروه ســنی ۸۰ سال و باالتر شمرده 

شده است. 
روز دوشنبه این هفته مقامات دولت 
استانی انتاریو اعالم کردند که نزدیک 
به ۷1 درصد از افراد گروه ســنی ۸۰ 
سال و بیشتر در سراسر انتاریو دست 
کم یک دوز واکسن کووید-1۹ خود 
را دریافت کرده و یا برای دریافت آن 

نوبت گرفته اند.
این بدین معنی اســت که نزدیک به 
2۰۰ هزار نفر از سالمندان ۸۰ سال به 
باالی انتاریو هنوز برای دریافت نوبت 

واکسیناسیون به دالیل مختلف ثبت 
نام نکرده اند.

نیتــان اســتال، متخصص  دکتــر 
بیماری های سالمندان در بیمارستان 
ســینای تورنتو به شبکه خبری سی 
بی ســی گفته است: “ نحوه دریافت 
واکسن کووید-1۹ در میان افراد ۸۰ 
سال و باالتر در حال حاضر یکی از غم 
انگیز ترین اتفاقاتی است که تاکنون 
دیده ام. واقعاً تعداد بســیار زیادی از 
این افراد را هنوز واکســینه نکردیم. 
در مقایسه با شــهر کبک، در زمینه 
این گروه جمعیتی  واکسیناســیون 

بسیار عقب تر از آنها هستیم.“
انتاریو  اســتان  بهداشــتی  مقامات 
همچنین اعالم کردند که یکی دیگر از 
دالیل واکسینه نشدن افراد ۸۰ سال 
و باالتر در این استان، عدم اطمینان 
این افراد به کادر مســتقر در مراکز 
بزرگ واکسیناسیون است و اغلب آنها 
ترجیح می دهند تا واکسن آنها توسط 
پزشــکان خانواده که همیشه به آنها 

مراجعه می کنند تزریق شود.
بــا اینکه بخشــی از واکســن های 
آســترازنکا به پزشــکان خانواده در 
سراســر انتاریو تحویل داده شده، اما 
تعداد این واکســن ها بسیار کم است 
و نمی تواند پاسخگوی نیاز بخش قابل 

توجهی از این گروه سنی باشد.
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چرا پاندمی هم نتوانست
 مانع رشد بی رویه قیمت مسکن در کانادا شود؟

ایرونیا- در ماه دسامبر ، آرون مور یک 
خانه ســه خوابه قدیمی را در حومه 
تورنتو خریداری کرد و پس از نقاشی 
و بازسازی ، آن را دوباره در بازار عرضه 

کرد.
در ماه مارس ، او یــک خریدار پیدا 
کرد: با قیمــت: ۸1۰ هزار دالر کانادا 
)حدود 6۴۹،۰۰۰ دالر آمریکا( که 2۸ 
درصد بیشــتر از آن مبلغی بود که او 

برای خرید ساختمان پول داده بود. 
معموال چنین نوع احتکاری از سوی 
اقتصاددانان ، سیاســت گــذاران و 
کارگزاران امور مالی به عنوان نشانه ای 
غیرقابل انکار از حباب مسکن تفسیر 

می شود.
این گروه در ســالهای اخیر همچون 
پیشــگویان فاجعه از سقوط قیمتها 
در بازار مســکن کانادا خبر داده اند 
اما در مقابل عده زیادی هم بوده اند 
که  حاضر به  شرط بندی و سرمایه 
گذاری کوتاه مدت در این بازار شده و 
سود قابل توجهی به دست آورده اند. 
یکــی از اولین چهره ها در این زمینه 
مارک کارنی، رئیس وقت بانک مرکزی 
کانادا بود که به زودی ریاســت بانک 
مرکزی انگلیس را برعهده می گیرد. 
وی در اوایل سال 2۰12 تکیه کشور 
به ارزش مسکن را »ناپایدار« خوانده 
بود. پس از آن موج ســرمایه گذاران 
آمریکایی از راه رســید که یکی پس 
از دیگری، بر سقوط مسکن در کانادا 
شرط  بندی کردند . بسیاری از آنها ، 

 Big«  مانند استیو آیزمن که با فیلم
Short« معروف شده بود، درس هایی 
را که ســالها قبل از ترکیدن حباب 
مسکن آمریکا آموخته بودند ، به کار 

گرفتند.
با شــیوع کووید1۹، حتــی آژانس 
مسکن ملی کانادا نیز به نظر می رسید 
مطمئن است که سرانجام این کار به 
سر رسیده و پیش بینی کرد که ارزش 
خانه به سطح بد تا فاجعه بار سقوط 
کند. اما به جای آن بازار مسکن یک 
سال رکوردشــکن دیگر را پشت سر 

گذاشت و حتی از سودی که در بازار 
داغ آمریکا تجربه شده بود هم جلو زد. 
درنهایت این رییس آژانس مسکن بود 
که مجبور شد در توییتر اذعان کند 
که اشتباه کرده و اندکی پس از آن هم 

جایش را به فرد دیگری داد.
به گفته بانک تسویه حساب های بین 
المللی، امروز خرید، فروش و ساخت 
خانه در کانادا سهم بیشتری از اقتصاد 
را در مقایســه با دیگر کشــورهای 
توســعه یافته در اختیــار دارد. این 
از  بخش همچنین ســهم بیشتری 
ســرمایه گذاری را بــه خــود جذب 

می کند.
وام های مســکن کانادایی ها کمک 
کرده تا یکی از بزرگترین بدهی های 
مصــرف کنندگان در جهان شــکل 
بگیرد . این سیســتم مالــی دو برابر 
بزرگ تر از سیستم مالی آمریکاست. 
با قیمت هایی کــه در حال حاضر در 
سطح رکورد هســتند، بازار مسکن 
کانادا ســال 2۰21 را با سرعت بیش 
از حد آغاز کرد و سود ساالنه ۳۰٪ در 
بسیاری از جوامع در سراسر کشور به 

جای گذاشت.
با وجود این چهره های سرشناســی 
که با جسارت پایان کار را پیش بینی 
کرده بودند ، ساکت مانده اند – شاید 
ترسیده اند که توجه بیشتری را به این 
راه جلب کنند. با کمرنگ شدن این 
اشخاص، یک سوال جدید و از برخی 
جهات حتی نگــران کننده در حلقه 
سیاســت گذاری تورنتو و اتاوا مطرح 
می شود: اگر حباب به این زودی ها 
نترکــد ، چه می کنید؟ اگر قیمت ها 

فقط باال و باالتر بروند چه می شود؟ 
نگرانی آنها این است که این امر فقط  
ثروتمندان و فقرای کانادا را بیشتر از 
هم جدا می کند. به گفته »دموگرافیا« 
که مشاور برنامه ریزی شهری است، 
در دو دهه گذشــته شهرهای بزرگ 
کشــور بدترین وضعیــت در قیمت 
مسکن را در میان کالنشهرهای بزرگ 
جهان داشــته اند. این مســیر که به 
صورت سنتی به عنوان مطمئن ترین 
مسیر مطرح کانادا برای ایجاد توانایی 
در طبقه متوسط برای خانه دار شدن 
بوده است، همچنان دور از دسترس 
بسیاری از مردمی است که هنوز در 
بازار نیستند و به همین دلیل شکاف 

نابرابری را تشدید می کند.
این نگرانی با انتقــال از بازاری نابود 
شده به رشدی بســیار سریع شروع 
می شــود. اوضاع کمی احمقانه شده 
اســت: به تازگی در تورنتو یک گاراژ  
– بدون خانه – به قیمت ۷2۹،۰۰۰ 

دالر کانادا برای فروش در نظر گرفته 
شد. در وودستاک انتاریو که شهری 
با حدود ۴۰ هزار جمعیت در جنوب 
غربی تورنتو است ، میانگین افزایش 
ارزش خانه در سال گذشته بیشتر از 

درآمد ساالنه بیشتر ساکنان بود.

ســفته بازی و خریــد و فروش های 
احتکاری هم ممکن اســت در حال 
افزایش باشــد: طبق گفته کارگزاری 
Realosophy ، در ژانویــه 6 درصد 
از کل خانه هایــی که برای فروش در 
حومه تورنتو وارد لیست شده بودند، 
در 12 ماه گذشــته خریداری شده 
بودند. این رقم ســال پیــش برابر ۴ 

درصد بود.
همه اینها باعث شــده است توانایی 
مردم برای تهیه مکانی برای زندگی 
به ســرعت تضعیف شــود. امسال ، 
دموگرافیا ونکوور را به عنوان دومین 
شهر با کمترین مقرون به صرفگی در 
جهان معرفــی کرد که پس از هنگ 
کنگ قرار گرفت. در ســال 2۰۰6 ، 
این شهر در رتبه پانزدهم لیست قرار 
داشت. رده بندی تورنتو هم از ۳۷ در 
آن سال به پنجم امسال رسیده است.

و به لطف پاندمی ، این دو شــهر در 
حال حاضر مشکالت مسکن خود را 
به شــهرهای کوچک سراسر کشور 
صادر می کنند زیرا ساکنان شهرها ، 
کــه در حال حاضر از راه دور کار می 
کننــد ، برای به دســت آوردن خانه 
های بزرگتر راهی آن شهرها می شوند 
و قیمت هایی را پیشنهاد می کنند که 

فراتر از توان محلی هاست. 
و اقتصاددانــان در بانک های بزرگ 
کشــور مدتی است هشدار می دهند 
که در صورت عدم اقدام دولت، خطر 
بازارها با شــوریدگی ســفته بازی و 

احتکار از حد تصور فراتر می رود. 
اما رونق طوالنی مســکن کانادا قبال 
نیز با فشارهای سیاسی روبه رو شده 
که از تغییر در قوانین پیش پرداخت 
تا مالیات خرید و مالکیت خارجی را 
دربرمی گیرد. در پایان ، این اقدامات 
ثابــت کردنــد که خودشــان نقش 
زیادی در صعود طوالنی مدت ارزش 
خانه داشــته اند. با موجودی مسکن 
در سطح کشــور که در پایین ترین 
سطح خود است، دولت ترودو اهداف 
گسترش مهاجرت را دنبال می کند تا 
جاماندگی سال گذشته را جبران کند 
و به همین دلیل و خیلی دالیل دیگر 
می توانیم فکر کنیم این روند همچنان 

ادامه خواهد داشت .

آیا دولت کانادا 
 از میزان افزایش قیمت ها

 در بازار مسکن غافلگیر شده است ؟

ایرونیا- یک مقام ارشد بانک مرکزی 
کانادا اخیرا اعالم کرد افزایش قیمت 
مسکن  ظاهرا مورد توجه دولت فدرال 
قرار نگرفته و واکنشی از سوی مقامات 
ارشد دولتی شاهد نبودیم. اما در عین 
حال اشاره نکرد  بانک مرکزی چگونه 
و چه زمــان  با این قضیــه برخورد 
خواهــد کرد تا کمترین آســیب به 

سیستم مالی کشور وارد شود. 
الرنس شمبری، معاون رییس بانک 
کانادا پس از یک سخنرانی مجازی به 
گزارشگران گفت: ما به این حقیقت 
توجه داریم که قیمت خانه  در ماه های 
گذشته تقریبا ســریع افزایش یافته 

است.
وی گفت: »باید تایید کرد آنچه سال 
2۰2۰ در بــازار مســکن اتفاق افتاد 
بســیار غیرمعمول بود و در دوره ای 
رخ داد که بازارهای مســکن به دلیل 
محدودیت های کامال ســختگیرانه و 
گسترده به طور موثری تعطیل شده 
بودند و بعــد که دوباره بازگشــایی 
صــورت گرفت، بازار مســکن و یک 
تقاضای رها شده، همه جا را گرفت«.

شــمبری گفت ترکیبــی از عوامل 
غیرمعمول که با پاندمی پیوند داشتند 
از جمله تمایل کانادایی ها برای داشتن 
فضای بیشتر برای کار در خانه و عدم 
تمایــل صاحبان خانه برای لیســت 
کــردن خانه هایشــان – از پایه های 
اساسی افزایش قیمت های اخیر است 
که اخیرا توجه بازار سرمایه را به خود 

جلب کرده است.
هفته پیش درِک هولت رییس اقتصاد 
بازارهای ســرمایه بانک اسکوشیا، در 
یادداشتی به مشتریان نوشت: »اتاوا 
از نظر میزان پاســخگویی مسکن به 
هزینه های تأمین مالی بســیار کم، 
کامال غافلگیر شــده اســت«. هولت 
افزود دولت فدرال ممکن است تالش 
کند بــا برخی اقدامــات کلیدی در 
بودجه آینده برای مهار قیمت مسکن، 

این موضوع را جبران کند.
 BMO رابرت کاوچیــچ ، اقتصاددان
نیز گزارشی مشابه را جمعه پیش به 
مشتریان ارائه کرد. وی گفت: »به یاد 
بیاورید که سال های 2۰16-2۰1۷ 
همیشه با رشد سرســام آور قیمت 
مســکن  در تورنتو و ونکوور و اطراف 
آنها شناخته می شوند و البته آن اتفاق 
واکنش های جدی را در هر دو سطح 
فدرال و اســتانی را به همراه داشت. 
حاال به نظر می رسد در اواخر دوران 
رکود افتصادی ناشی از پاندمیک ، بار 

دیگر  درست همانجا قرار داریم«.
زنــگ خطــر در میــان برخــی از 
اقتصاددانان در شرایط رشد شگفت 
انگیــز قیمت در برخــی از بازارهای 

مسکن کشور در حال افزایش است.
در حالی که رشــد قیمت بحث های 

حبابی را در بی اســتریت به جنب و 
پیشنهاد  جوش درمی آورد، شمبری 
کرد بانک مرکــزی رویکردی مبنی 
بر انتظار و  تحلیل شرایط بازار را در 

پیش بگیرد.
وی گفت: »نگرانی ما این اســت که 
اگر این افزایش قیمت ها با همان نرخ 
ادامه یابد، ما شاهد میزان بیشتری از 

سفته بازی خواهیم شد«. 
وی با اشــاره به اینکه بانک مرکزی 
گزارش اقتصادی و تغییرات نرخ بهره 
را در مــاه مه اعــالم می کند ، گفت: 
»مسئله مهم این است که ما به دقت 
قیمت مســکن را رصد می کنیم تا از 
میزان افزایش فعالیت های سوداگرانه 

در بازار مطلع باشیم.«

کارشناسان می گویند
 دولت بریتیش کلمبیا باید برای موج جدید

 افزایش قیمت مسکن کاری انجام دهد

ایرونیــا- شــماری از کارشناســان 
می گویند وقتش رســیده که دولت 
گام به عرصه عمل بگذارد و دســت 
به اقدامی  درباره محدودیت شــدید 
عرضه مســکن در بازار ونکوور بزرگ 
بزند  که  این روزها به شــرایط سال 
2۰1۴ و افزایــش ماهیانــه قیمتها 

نزدیک می شود. 
تعدادی از امالک واقع در مترو ونکوور 
دارند به ازای صدها هزار دالر بیشتر 
از قیمتی که باید داشــته باشند در 
یک بازه زمانی کوتاه مدت لیســت 

می شوند.
در ونکوور، کیت ســورونگن که یک 
مشــاور امالک اســت می گوید فکر 
نمی کنــد موقعیت بازار مســکن در 
وضعیت فعلی چیزی جدید باشــد 
که قبال دیده نشده، اما در عین حال 
شرایط برای خریداران در بازار سخت 
اســت و نمی توان ایــن موضوع را 

کتمان کرد.
او تاکید کرد دخالت دولت در بازار در 
صورت عدم توقف روند افزایش قیمت 
در بــازار طی ماه هــای آینده امری 

قطعی است ولی در حال حاضر عوامل 
زیادی هستند که بازار را تحت تاثیر 
قرار داده اند و شاید دولت فعال قصد 

مقابله با همه آنها را نداشته باشد. 
او گفت: »نیرویی کــه بازار  را پیش 
می راند  تعداد زیادی از سرمایه گذاران 
محلــی هســتند، در عیــن حــال 
ســازندگانی داریم که دوباره به بازار 
بازگشــته اند. به خاطر این فعالیت، 
فروشــندگان ســعی دارند بــا روند 
قیمت گذاری و شرایط فعلی بازار  با 
هم  رقابت کنند. مطمئن هستم که 
آن هــا از اتفاقی کــه در حال افتادن 
اســت خوششــان نمی آید، اما این 
واقعیتی اســت که اکنون با آن روبرو 

هستیم«.
او اضافه کرد: »وقتی مردم می بینند 
که قیمت فروش چیزی حدود 2۰۰ 
تــا ۳۰۰ هزار دالر بیشــتر از قیمت 
لیست شده است، به این معنی نیست 
که فقط در یک مــاه 2۰۰ هزار دالر 
باال رفته، بلکه به این معنی است که 
فرد قیمت را کمی پایین تر قرار داده 
تا کلی رقابت ایجاد کند و مشــاوران 

امالک ارزش واقعی بازار را می دانند«.
آنــدری پاولوف از مدرســه تجاری 
SFU Beedie می گویــد بــا وجود 
اینکه ممکن اســت حاال وقت تدابیر 
سیاست گذاری برای کندتر کردن بازار 
از راه رسیده باشــد، مدیریت کردن 
عرضه اندک مسکن مسئله ای بنیادی 

است که باید به آن رسیدگی شود.
او توضیح داد: »در کوتاه مدت، امکان 
انجام برخی کمی تدابیــر برای آرام 
کردن بازار از سوی دولت وجود دارد؛ 
از جمله نیازمندی های سفت و سخت تر 
بــرای پرداخت پول پیــش خانه و 
کاهــش دادن بــازه بازپرداخت وام 
مسکن که این ها می تواند ایده خوبی 
باشد. البته تا موقعی که این تدابیر با 
برنامه هایی کامال واضح برای تسهیل 
افزایش عرضه در ونکوور بزرگ  اعمال 

شوند«.
سورونگن تخمین زد که ظرف چند 
ماه آینده بازار دوباره به تعادل می رسد 
ولی بهرحال دولت استانی باید برنامه 
ای برای متعادل کردن بازار در صورت 

عدم وقوع چنین امری داشته باشد.



۹9 Issue 1521 Friday March 26, 2021 شماره ۱52۱ جمعه  6 فروردین ۱۴۰۰

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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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)
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LX  
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Proximity keyless entry with  
push-button ignition
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for only
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60,000 km

36 months /  
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Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models
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0% 72
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$ 11 more 
weekly◊ and get

Example selling price of $29,749 on the 2.0L Preferred FWD
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LE 
FWD
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Mazda 
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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 /  
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Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های
 شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

2020 HYUNDAI ELANTRA PREFFERED2019 HYUNDAI ACCENT PREFERED 2015 GENESIS LUXURY 3.8 2019 HONDA CR-V EXL AWD

NOW: $15,887
36,452 KM

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

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

Was: $17,895

 Stk#R21139A
NOW: $23,996

54,259km

Was:$25,496

 Stk#B20272A
NOW: $11,652

109,543km

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

27,765km

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

21,543km

Was:$19,395

2017 HYUNDAI ELANTRA GL

 Stk#RH20641  Stk#B20315  Stk#HB21003
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West 
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 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment of $50/$73/$61 
for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease 
offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 
2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,499. Weekly payments are $95/$79 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. 
Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ♦Price of model shown: 2021 ELANTRA Ultimate Intense 
Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Offer valid January 5 to March 31, 2021 on the purchase or lease of any 2021 TUCSON or 2021 VENUE. No cash value and cannot be substituted for a cash discount. Valid at participating Hyundai Canada dealership locations in Canada. 
Limit to one (1) offer per collector number. AIR MILES® card must be presented at the time of purchase. Can be combined with other offers. The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. Offers available for a limited 
time and subject to change or cancellation without notice. ®/™Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and Hyundai Auto Canada Corp. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021 Hyundai models. Payment 
deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 
days) of the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in 
part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊†♦^*^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full 
tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle 
components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without 
notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None
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None
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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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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
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push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
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Based on OEM websites and AutoPlanner™ as of February 2021.
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push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

Check out all the 
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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 
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Preferred 
FWD

2021 
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FWD

2021 
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FWD
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Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
Unlimited km
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with Lane Keeping Assist
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you get with the 
TUCSON 2.0L 
Preferred FWD
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months† on all 2021 TUCSON models
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0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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0 % on select models 
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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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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*



1111 Issue 1521 Friday March 26, 2021 شماره ۱52۱ جمعه  6 فروردین ۱۴۰۰

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

اکثریت بریتیش کلمبیایی ها حامی 
برنامه استان برای تمدید  عدم افزایش 
اجاره بها در بحبوحه پاندمی هستند. 

بر اســاس یک نظرسنجی جدید که 
توســط Insights West انجام شد، 
همچنین نشان داده شد که متوقف 
شدن اجاره ممکن است عاملی باشد 
که برخی از صاحبخانــه ها ترجیح 
می  دهند امالک خــود را در اختیار 

مستاجر قرار ندهند. 
این بررسی نشــان داد که 6۸ درصد 
از پاسخ دهندگان از قانون پیشنهادی 
برای تمدید عدم افزایش اجاره بها تا 

پایان سال 2۰21 حمایت می کنند.
۹۳ درصــد از اجاره کننــدگان در 

بریتیش کلمبیا  از متوقف شدن اجاره 
حمایــت کرده انــد در حالی که ۴۷ 
درصد مالکان حامی این طرح دولت 

بوده اند. 
این بررسی نشان داد که ۳۷ درصد از 
پاسخ دهندگان معتقدند عدم افزایش 
اجاره بها می تواند بر تامین مســکن 
تأثیر بگــذارد و 6۳ درصد معتقدند 
صاحبخانه ها مجبور نیســتند تمام 
هزینه های پاندمی را به دوش بکشند 
و مســتاجرها نیز الزم است در این 

میان سهمی داشته باشند. 
55 درصد موافــق بودند که قیمت 
خانه ها و هزینه هایی مانند مالیات بر 
امالک در حال افزایش است و اجاره 

کنندگان باید ســهم عادالنه خود را 
حتی در زمان پاندمی  پرداخت کنند.
این بررسی نشــان داد که 12 درصد 
بزرگساالن در بریتیش کلمبیا خود را 
به عنوان مالک تعریف می کنند ، اما 
۹ درصــد دیگر مالک ملکی اجاره ای 
هســتند که ترجیح می دهند آن را 

اجاره ندهند.
۴۷ درصد از کسانی که ملک را اجاره 
نداده اند گفتند این کار دردسر زیادی 
دارد و 2۸ درصــد از آنها  بر کنترل 
اجاره و متوقف کردن پرداخت اجاره 
تاکید داشتند و ۳۷ درصد هم نگران 

کووید 1۹ بودند.

حمایت گسترده از
 عدم افزایش اجاره مسکن در بریتیش کلمبیا

پیش بینی روند کاهش قیمت
در  بازار مسکن کانادا

ایرانیان کانادا- انجمن ملی مشاوران 
امــالک کانــادا )CREA( تازه ترین 
پیش بینی خود را در بارۀ قیمت امالک 
در سراســر کانادا منتشر کرده  است. 
این پیش بینی با استفاده از اطالعات 
به دست  آمده از سیستم های خدمات 
 Multiple( فهرســت بندی چند گانه
و  انجمن هــا  و   )Listing Service
هیأت های امالک و مستغالت کانادا 

انجام گرفته است.
در چند سال گذشته، سطوح رکورد 
شــکن مهاجرت بین المللی )به جز 
سال 2۰2۰(، نرخ ســود پایین و رو 
به میانسالی رفتن هرچه بیشتر نسل 
هــزاره )متولدیــن 1۹۸1 تا 1۹۹6( 
همگی باعث شکل گیری خانوار های 
قدرتمنــد ]از نظر مالی[ و در نتیجه 
افزایش تقاضا برای مســکن شــده 
اســت. زمان پیش از کووید 1۹ را به 
یاد بیاورید، تعداد خانه های در معرض 
فروش در پایین ترین ســطح خود در 
1۴ سال گذشته بوده است. پاندمی 
کووید 1۹ تنها روندی را تشدید کرد 

که قبالً وجود داشت.
پاندمــی رابطه ای را که بســیاری با 
مسکن داشــتند تغییر داد. در سال 
گذشــته خانه برای بسیاری به همه 
چیز بدل شــده است. اشــتیاق به 
داشتن خانه ای از خود، فضای بیشتر 
و حیاتی بزرگتر بیشتر شد. هم زمان، 
حساب مجاورت خانه با محل کار که 
یکی از بزرگترین فاکتور ها در انتخاب 
خانه برای زندگی بود، امسال به طور 
چشــمگیری تغییر کرد و احتماالً تا 
حدی این تغییرات دائمی خواهد بود. 
در نتیجه، فعالیت های شــدید خرید 
خانه توسط آنهایی که برای اولین بار 

خانه می خرند، به فعالیت های خرید 
توسط کســانی که دنبال خانه های 

بزرگتر هستند، اضافه شد.
به اینها وام با نرخ بهره پایین را اضافه 
کنید، مواد الزم برای شکستن رکورد 
قیمت های مسکن در سراسر به دست 
می آید. آن روی دیگر ســکه مردمی 
قرار دارد که پاندکی در سال گذشته 
باعث شده است که وارد بازار مسکن 
نشــوند، به ویژه در بخــش تأمین. 
خانه های در معرض فروش در سراسر 
کانادا بیشتر از هر زمان دیگری کاهش 
یافت، در حالی که ب صورت هم زمان 
تقاضای باال باعث جابه جا شدن رکورد 
قیمت ها به صورت ماهانه شــد. این 
پویایی در بخش قیمت ها به شــکل 
صعود خود را نشــان داد. این به نوبه 
خود، ممکن است تقاضای بیشتری 
را از آینده منتقل کند زیرا خریداران 
احساس می کنند که فوریت بیشتری 
برای خرید در قیمت های فعلی با نرخ 

پایین وام مسکن وجود دارد.  
در طول ماه های زمستان فعالیت های 
اقتصادی بیشــتر از انتظار ها بود. در 
حالی که نرخ بهرۀ وام مسکن در طول 
سال 2۰2۰ کاهش یافت و اکنون هم 
در پایین ترین ســطح قرار دارد، سال 
2۰21 با ترس های تورمی آغاز شــد. 
در حال حاظر بانــک مرکزی کانادا 
گفته اســت که می خواهد نرخ بهره 
در زمان باقیمانده از ســال 2۰21 و 
سراسر سال 2۰22 ثابت نگه دارد. به 
عالوه، واکسیناسیون عمومی جمعیت 
که باعث بازگشایی بخش های بزرگی 
از اقتصاد می شــود و سرعت  گرفتن 
مجدد مهاجرت خیلی دور از دسترس 

نیست.

پیش بینی می شود حدود ۷۰1 هزار 
ملک در سال 2۰21 در سیستم های 
چند گانه  فهرســت بندی  خدمــات 
 )Multiple Listing Service(
معامله شوند. قدرت تقاضا به صورتی 
است که انجمن ملی مشاوران امالک 
کانادا رشــد های دورقمه فروش را در 
تمام استان ها پیش بینی می کند. در 
حالی که پیش بینــی قبلی انجمن 
ملــی مشــاوران امالک نیــز تعداد 
بی سابقه فروش در ســال 2۰21 را 
پیش بینی کرده بود، فعالیت بســیار 
شــدیدتر از حد انتظار بوده اســت و 
این نشــان دهنده یک تجدید نظر 
بزرگ در جهت صعودی اســت که از 
رشد باورنکردنی فروش در طی چند 
ماه گذشــته حاصل شده است. برای 
مرجع، رکورد جدیــد ماهانه در کل 
تاریخ که در فوریه 2۰21 ثبت شــد 
بیــش از ۷۸۳ هزار فروش به صورت 

ساالنه بود.
پیش بینی می شــود قیمت مسکن 
در سراسر کشور به صورت ساالنه در 
سال 2۰21، 16.5 درصد افزایش یابد 
و به باالی 665 هزار دالر برســد. این 
امر بازتاب دهندۀ عدم توازن بی سابقه 
در عرضــه و تقاضا اســت. شــرایط 

اکنــون در تمام بازار هــا تا حدی به 
نفع فروشنده ها است. اکثریت قریب 
به اتفاق بازار های انتاریو اکنون اکنون 
در فهرســت هفتگی قرار دارند. با در 
نظر گرفتن اعداد فروش های ساالنه، 
انجمن ملی مشــاوران امالک معتقد 
اســت پیش بینی قیمت در سمت 

محافظه کارانه در مقایسه با داده های 
ماهانۀ اخیر قرار دارد.

به صــورت ماهانه و فصلی، فروش ها 
بــه تدریج رونــدی کاهشــی را به 
سمت ســطوح معمول در نیمۀ دوم 
ســال 2۰21 و سال 2۰22 در پیش 
می گیرد. انتظار می رود عرضۀ محدود 

و قیمت هــای باال در ســال 2۰21 
برخالف ســال 2۰22 فعالیت بازار را 
کاهش دهد، اگرچــه افزایش خرده 
فروشــی در بازارهای فروش مجدد 
ناشــی از کووید 1۹ ادامــه خواهد 
داشــت. در واقع، بسیاری از تغییرات 
ناشــی از کار از خانه تــا زمانی که 
حصول قطعیت بیشــتری نسبت به 
آینده پســا کرونا به جای خود باقی 

خواهد ماند.
انتظار مــی رود قیمــت خانه ها در 
سراسر کشور کاهشی 12.6 درصدی 
را تجربه کنند و بــه 61۴ هزار دالر 
در سال 2۰22 برسد. همچنین این 
انتظار وجود دارد این روند کاهشــی 
در سراســر کانادا به وجود بیاید زیرا 
قیمت هــای باالتر و کمبــود عرضه 
موجود بر تمام مناطق کشور تأثیر می 
گذارد.  چرا که افزایش تقاضای قبلی 
کاهش می یابد، و فوریت خرید خانه 
برای گــذر از پاندمی با از بین رفتن 

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

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

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
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- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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
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مشاوره اولیه رایگان

رییس پیشین بانک مرکزی :
 رونق بازار مسکن کانادا 

مانع رکود »خیلی بد« اقتصادی شد
ایرونیا- اســتیون پولوز رییس سابق 
بانک مرکــزی کانادا فکــر می کند 
وضعیــت فعلی بازار مســکن کانادا 
تبادلــی قابل قبول بــه ازای تجربه 
نکردن رکود است و بانک های مرکزی 
دیگــر دنیا هم نرخ بهــره خود را در 
تالش برای مقابله بــا پاندمی پایین 

آورده اند.
پولوز که حاال یکی از مشــاوران ویژه 
 Osler, Hoskin & Harcourt
است در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: 
»ما بــرای تقویت اقتصاد نرخ بهره را 
کاهش دادیم. خب، اگر قرار نباشــد 
بازار مســکن داغی داشته باشیم به 
هیچ وجه هیچ واکنشــی نسبت به 
نــرخ بهره پایین نخواهیم داشــت و 
بنابراین چنین مســئله ای بخشی از 
اثرات جانبی کاری است که باید انجام 

دهیم«.
او اضافه کــرد: »اما اگر اثرات جانبی 
این کار یک بازار مسکن داغ باشد، من 
یک نفر حاضر هســتم همیشه آن را 

قبول کنم«.
تحت نظر پولوز، بانک مرکزی کانادا 
نــرخ بهــره خــود را در دوران اولیه 
پاندمی سه بار کاهش داد و نرخ معیار 
را از 1.۷5 درصــد بــه ۰.25 درصد 

رساند.
تحت هدایت فعلی تیف مکلم، بانک 
مرکزی گفته می خواهــد حداقل تا 
سال 2۰2۳ نرخ را همان جا نگه دارد 
چون به دنبال نشانه هایی برای ریشه 
گرفتن بهبود اقتصادی و بازگشــت 

تورم به درجات نرمال است.
با وجود اینکه حرف های زیادی درباره 
کانادا  بازارهای مســکن  بزرگ ترین 
زده شده، مخصوصا با توجه به اینکه 
قیمت ها در تورنتو به صورت ساالنه 
15 درصد و در ونکوور تقریبا ۷ درصد 
افزایش داشته اند، پولوز گفت باور دارد 
که وام دهندگان مسکن قطعا مراقب 
هستند بازار مســکن تبدیل به یک 
نقطه آسیب پذیری عظیم اقتصادی در 

ماه های آینده نشود. 
او گفت: »ما قوانین خیلی خوبی در 
زمینه وام دهی خرید مســکن داریم 
و بانک هایــی خوبی هــم داریم که 
می داننــد دارد چه کار می کنند و در 
نهایت وام مسکن بین قرض گیرنده و 
قرض دهنده اســت. من بسیار به این 

پروسه وام  دهی اطمینان دارم«.
پولوز گفت پویایــی  بازار اوراق قرضه  
ممکن است باعث شــود مقداری از 
فشــارها بر سیاست گذاران به منظور 
مداخله با نرخ های باالتر، کم شــود. 
دلیل هم این اســت که وام دهندگان 
مسکن نرخ های بهره وام خود را برای 

این که با هزینه های باالتر همســان  
شوند، بیشــتر می کنند و از آن زمان 
باید منتظر کاهــش فعالیت در بازار 

مسکن بود. 
در نهایت،  پولوز گفت هیجان در بازار 
کانادا ممکن اســت منجر به اعمال 
سفته بازی بیشتر شود، اما اضافه کرد 
که باور دارد وقتی بحث کاهش دادن 
نرخ بهره می شــود،  این تقریبا بهایی 

است که باید پرداخت کرد. 
او گفت: »بازار داغ اســت و می توانیم 
نشانه هایی از سفته بازی را هم ببینیم، 
اما باید ایــن را قبول کنیم چون اگر 
غیر از این بود ممکن بود با یک رکود 

خیلی خیلی بد مواجه شویم«.

اکثریت مردم کانادا انتظار دارند قیمت مسکن باز هم باالتر برود
ایرونیا- شمار کانادایی هایی که انتظار 
دارند قیمت مسکن از این هم باالتر 
برود و به باالترین سطح خود تاکنون 
برسد، رکورد جدیدی گذاشته است. 
این افزایش قیمــت موجب نگرانی 
بازار مســکن برای ایجاد یک حباب 

سوداگرانه می شود.
نظرســنجی  جدیدترین  برمبنــای 
نانوس«   هفتگی »گــروه تحقیقاتی 
برای بلومبرگ، از هــر 1۰ کانادایی 
6 نفــر معتقدنــد ارزش امالک در 
محلــه آنها در 6 ماه آینــده افزایش 
خواهد یافت. از ســال 2۰۰۸ که این 
نظرسنجی انجام می شود، برای اولین 
بار است که میزان وجود چنین باوری 
در جامعــه  از 6۰ درصد مردم  فراتر 

رفته است.
ایــن نگرانی وجــود دارد که  این به 
اصطالح انتظــارات برون گرا موجب 
ایجاد تقاضایی نادرست شود و دالالن 
یا ســرمایه گذاران از ترس اینکه این 
موقعیت را از دست بدهند با تقاضای 
خود به تورم بــازار در حدی فراتر از 
معمول دامن بزننــد. این امر مقرون 
به صرفه نبودن را برای خانواده های 
جوان یا کم درآمد را تشدید می کند 
و به نوبه خود موجب افزایش بدهی 

وام گیرندگان به بانکها و افزایش خطر 
سقوط بازاری می شــود که از ثباتی 

برخوردار نیست.
رابرت هوگ ، اقتصاددان رویال بانک 
کانادا در تورنتو ، گفت: »این ترس از 
دست دادن همان بیرون وجود دارد و 
مردم را وادار می کند تصمیمی بگیرند 

که باید با آن زندگی کنند«.
تنها شــاخص  نظرســنجی  نتیجه 
مسکنی نیست که غیرعادی به نظر 

می رسد:
هفته گذشته آمار کانادا گزارش کرد 
که افزایش قیمت خانه های جدید در 
ماه فوریه با سریعترین سرعت ماهانه 

در بیش از سه دهه رخ داد. 
 شاخص قیمت مسکن جداگانه که 
توســط اتحادیه امالک و مستغالت 
کانادا محاســبه شده ، نشان می دهد 
قیمت ها در سطح کشور طی 12 ماه 
گذشته 1۷ درصد افزایش یافته است.

در دوازده بــازار عمده – یــا تقریباً 
یک چهــارم از کل بازارها – بیش از 
۳۰ درصد افزایــش قیمت را تجربه 

کرده اند.
دالیل خوبــی برای این بــاال رفتن 
قیمت وجود دارد. برای اولین بار، نرخ 
بهره وام مســکن در سال گذشته به 
پایین ترین سطح کاهش یافت و توان 
این بدهی را بســیار ارزان تر کرد. به 
همین دلیل هزینه های مالکیت خانه 
فقط حدود 2.2 درصد در سال رشد 
می کند و این رشــد اندک  با وجود 
افزایش ارزش مسکن، با میانگین های 

تاریخی اخیر مطابقت دارد.
کار از راه دور در دوران پاندمــی نیز 

منجر به افزایش تقاضا برای خانه های 
تک خانواده ، به ویژه در مناطق حومه 
ای و شهرهای کوچک شده است. در 
همین حال، موجــودی کاال محدود 
اســت و این امربه خــودی خود به 

افزایش قیمت ها دامن می زند. 
اما نگرانی ها در حال افزایش اســت. 
تیف مکلــم ، رئیس بانک کانادا ، ماه 
گذشته هشــدار داده بود که برخی 
عالیم اولیه »قعالیــت بیش از حد« 
وجود دارد. آن هایی که دست به خرید 

می زند تا به ســرعت بخواهد دوباره 
ملک را به فروش برســانند و پس از 
تغییرات جزیی سود عمده ای کسب 
کنند، بیشــتر به چشم می  آیند و در 
این میان داستانهایی از خانه هایی که 
با اندازه متوسط   با قیمت های گزاف 
فروخته می شوند، بیش از همیشه به 

گوش می رسد.
کانادایی ها انتظــار ندارند این روند 
متوقف شود. در نظرسنجی نانوس ، 
سهم پاسخ دهندگانی که می گویند 
ارزش امالک و مستغالت افزایش می 
یابد ، از رقم پایین ۹درصد در اواسط 

پاندمی در ماه می باالتر رفته است.
همچنین نشانه های زیادی مبنی بر 
این قصد دولت برای برداشــتن گام 
هایی در جهت کند کردن روند فعلی 

وجود ندارد.
افزایــش قیمت مســکن یک نکته 
کلیدی پیش برنده از ارزش جدید و 
اعتماد به نفس در زمانی است که عدم 
اطمینان زیاد است و سیاست سازان 
در قبال هر نوع  مداخله جانب احتیاط 

را می گیرند.
همچنین یک محدودیت سیاســی 
برای هر نوع اقدام وجود دارد و دولت 
نخست وزیر جاستین ترودو در حال 
سبک سنگین کردن این امر است که 

آیا امسال انتخابات برگزار کند؟
هوگو گفــت: » به نظرم حداقل  آنها 
باید اظهار نگرانی کنند  و گزینه هایی 
را برای سرد کردن و پایین آوردن بازار 

در نظر خواهند داشت«.

کاهش یا افزایش قیمت، 
کدام یک در انتظار بازار امالک مونترال 

خواهد بود؟
مداد- کارشناسان در مورد اینکه آیا قیمت امالک و مستغالت مونترال 
که طی سال گذشته افزایش زیادی داشته، مجدداً کاهش پیدا می کند یا 

خیر، اختالف نظر دارند.
 به باور کارشناسان طی چند سال گذشته حوزه امالک و مستغالت در 
مونترال با رشد زیادی مواجه شده و شاهد شکل گیری معامالتی در این 
حوزه هســتیم که تقریباً تا پنج سال پیش به هیچ عنوان متصور نبودند. 
طی این بازه زمانی خانه ها به طور مرتب بیش از قیمت درخواســتی به 
فروش می رســند و تعداد بازدیدها و درخواست های خرید نیز افزایش 
زیادی داشــته است. این موضوع سبب شده است که بیشتر امالکی که 
برای فروش عرضه می شوند، درنهایت بیش از مبلغ مورد انتظار به فروش 
رفته و در بسیاری از مناطق، تنها یک روز پس از ثبت ملکی برای فروش، 
معامله و قرارداد آن انجام می شــود که ایــن موضوع برای فعاالن حوزه 

امالک عجیب بوده و سال ها است که چنین پدیده ای را شاهد نبوده اند.
طبق اعالم اتحادیه حرفه ای کارگزاران امالک و مستغالت کبک، قیمت 
خانه های تک خانواده در سراســر اســتان به طرز چشمگیری در حال 

افزایش بوده است. 
این موضوع سبب شده است که برخی اقتصاددانان از وجود حباب در بازار 
مسکن کانادا خبر داده و می گویند ما شاهد شرایطی هستیم که سالیانه 
قیمت مســکن 1۸ درصد افزایش می یابد و عمالً هیچ رشد دستمزدی 
وجود ندارد. در نقطه مقابل اما برخی کارشناسان با فرضیه ترکیدن حباب 
و ســقوط بازار مسکن موافق نبوده و دلیل این موضوع را کاهش عرضه 
می دانند. درهرصورت باید پذیرفت ایــن موضوع تا حد زیادی متأثر از 
شــرایط همه گیری کرونا بوده و با پایان یافتن این بحران باید در انتظار 

واکنش بازار مسکن بود.

 ایر کانادا از ماه می پروازهای خود
 به مناطق گرمسیری را از سر می گیرد

از اوایــل ماه می و پس از اتمام دوران تعلیق دولتی، پروازها به مناطق 
گرمسیری ایر کانادا مانند جامائیکا، مکزیک و باربادوس که در ماه ژانویه 

متوقف شده بود دوباره از سر گرفته می شود.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، بر همین اســاس ایر کانادا از سوم ماه 
می هر هفته سه پرواز از تورنتو به مکزیکو سیتی و به ترتیب از 5 و ۹ 
می هفته ای یک پرواز از تورنتو به کینگســتون، جامائیکا و بریج تاون، 
باربادوس انجام خواهد داد. تعلیق پروازها به مقصد مناطق گرمسیری تا 

۳۰ آوریل ادامه دارد.
ایر کانادا در ماه فوریه گفت که انتظار دارد دولت فدرال تا زمان برنامه 
ریزی شــده برای لغو تعلیق ها، برخی برنامه هــای قرنطینه ای را برای 
مسافران بین المللی جایگزین برنامه آزمایش در فرودگاه ها داشته باشد.

طــی ماه های اخیر عالوه بر پروازها به مناطق گرمســیری ایر کانادا ، 
این شــرکت پرواز خود را به برخی از مسیرهای ایاالت متحده و سایر 
کشورهایی که تقاضای کمی برای سفر به آن ها بود را به حالت تعلیق 

درآورد.
این شرکت هواپیمایی قصد دارد از اول ماه می پرواز ونکوور به توکیو، 
از 6 می پرواز تورنتو به هنگ کنگ و از ۷ می تورنتو به بوگوتا کلمبیا 

را بازیابی کند.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com با بیش از با بیش از 3030 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

 تأثیر پاندمی
 بر مهاجرت به کانادا

ایرانیان کانادا- تنها چند روز پس از 
اینکه مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت 
کانــادا برنامه هایی را بــرای افزایش 
مهاجرت در ســال 2۰2۰ اعالم کرد، 
جاســتین ترودو به جهان گفت که 
کانادا در روز 1۸ مارس )یک ســال 
پیــش( مرز های خــود را می بندد تا 
از سرایت و گســترش ویروس کرونا 

جلوگیری به عمل آید.
در ابتدا، چنین انتظــار می رفت که 
مرز ها تا ۳۰ ژوئن، 2۰2۰ بسته بمانند. 
گرچه تغییراتــی در محدودیت های 
مســافرتی به وجود آمــد، ولی هنوز 
به جای خود باقی هســتند. عبور از 
گذرگاه های مرزی زمینی ۸۸ درصد 
و مرز هــای هوایی ۹6 درصد کاهش 
یافت. اکنون دولــت فدرال برنامه ای 
برای زمان و چگونگی بازگشایی  مرز ها 

ندارد.
تــا مــاه ژانویــه، میــزان مهاجرت 
کانــادا متحمــل کاهــش عظیمی 
شــد، که بخش بزرگی آن به دلیل 
محدودیت های مسافرتی بود. تا پایان 
ســال 2۰2۰، تنها 1۸۴ هزار مهاجر 
دائمی جدید وارد کانادا شــدند که از 
ســال 1۹۹۸ به این سو پایین ترین 

میزان به شمار می آید.
امــا محدودیت های مســافرتی تنها 
دلیلی نبود که باعص کاهش ســطح 
مهاجرت شد. فاصله گذاری اجتماعی 
و دیگــر اقدامات ایمنــی مربوط به 
کووید 1۹ در کانادا و در کشــور های 
دیگــر هم بــر برنامه های ســازمان 
مهاجرت، پناهندگان و شــهروندی 

کانادا گذاشت.
 

روز های اول
 

در آغــاز، تنها کانادایی هــا، کارگران 
ضروری، و اعضای درجه یک خانواده 
از محدودیت های مســافرتی مععاف 
بودند و می توانستند به کانادا بیایند. 
معافیت های دیگر شامل مسافرت های 

»غیراختیاری« می شد. 
سازمان مهاجرت کانادا تمام جشن ها، 
آزمون ها و باز آزمون های شهروندی را 
لغو کرد. برای تقریباً یک ماه، قرار های 
مصاحبۀ حضورِی لغو شدند. در سراسر 
جهان مراکز رسیدگی به درخواست 
ویزا تعطیل شدند، و آزمون های زبان 
نیز لغو شدند، بدن معنی که تکمیل 
فرایند مهاجرت کانادا برای بعضی ها 

مشکل تر شد.
در حالــی که این خدمــات متوقف 
شــدند، ســازمان مهاجــرت کانادا 

محدودیت زمانی را برای درخواست 
برای مهاجرت تمدید کرد. آنهایی که 
به دلیل تعطیلی خدمات تحت تأثیر 
قرار گرفتند می توانستند از مهاجرت 
کانادا ۹۰ روز بیشــتر وقت بخواهند 
تا درخواســت های خــود را تکمیل 

می کردند.
ســاکنین دائمی تأیید شده تنها در 
صورتی از محدودیت های مســافرتی 
معاف می شدند که تأییدیه اقامت دائم 
را قبــل از 1۸ مارس 2۰2۰ دریافت 

کرده باشند.
به جز مواردی معدود، تمام مسافرین 
به کانــادا می بایســت 1۴ روز را به 
اجبــار در قرنطینه می گذراندند. آنها 
می بایست قبل از ورود برنامۀ قرنطینۀ 
1۴ روزۀ خــود را ارائــه می دادند و 
سالمت و ایمنی افراد به خصوص افراد 

آسیب پذیر را حفظ می کردند.
دانشــجویان بین المللــی که مجوز 

با ا�دوه �اوان
 � �ذ�ت ���ر و ما� ��مان ار�� ��و�
 را  � �گا�ی دو�تان و آ�نایان �ی رسا��م. 

�ا�م خا��پاری ا�شان روز � ���ه ٢٣ مارچ ا�جام �د.

 � ��� �وت�ول ا��د�ی و�وس �ا�م �ر�دا�ت

 �آ��ده ا�جام �وا�د �د � �ر�خ آن � �گا�ی دو�تان �وا�د ر��د.

�را  ���ل و �ی�ول ��و�

تحصیــل خود را بعــد از 1۸ مارس 
دریافت کردند، در آغاز نمی توانستند 
بــه کانادا بیایند، اما دولت فدرال گام 
بی سابقه  ای را در اجازۀ تحصیل آنالین 
به دانشــجویان بین المللی و متعاقباً 
ارائۀ مجوز کار پس از فارغ التحصیلی 
برداشــت.  آنــان  بــه   )PGWP(
دانشــجویان بین المللــی می توانند 

1۰۰ درصد برنامۀ درســی خود را تا 
۳۰ دسامبر 2۰21 به صورت آنالین 
بگذرانند، و هنوز مشــمول دریافت 
مجوز کار پس از فارغ التحصیلی قرار 

گیرند.
در پاییــز، مندیچینــو اعــالم کرد 
که دانشــجویان بین المللــی اگر در 
نــام کنند که  دانشــگاه  هایی ثبت 
برنامه آمادگی کوویــد 1۹ دارند، از 
مقرات منع سفر معاف می شوند. در 
همان روز وزیــر مهاجرت اعالم کرد 
که اعضای درجــه یک دیگر خانواده 
هم می توانند بــه کانادا بیایند، بدین 
وسیله فرزندان بزرگ سال شهروندان 
کانادایی می توانستند برای مالقات با 
والدین خود به کانادا بیایند. همچنین 
افــراد خارجی که به دالیل انســان 
دوستانه خواهان ورود به کانادا بودند، 
می توانستند وارد کانادا شوند، و حتی 
در بعضی شرایط، قوانین قرنطینه ای را 

نیز نقض کنند.
پاندمی همچنین باعث شد بسیاری 
از خدمات سازمان مهاجرت دیجیتال 
شوند. ساکنان دائمی تأیید شده اکنون 
می توانند فراینــد ورود را به صورت 
الکترونیکی تکمیل کنند. همچنین، 
کانادا در حال حاضر هر دو مراســم 

شهروندی و آزمون های شهروندی را 
به صورت آنالین ارائه می دهد.  

کانادا در ۹ دسامبر، پس از آنکه موارد 
جدید ابتال به ویروس کرونا به سطوح 
بی سابقه ای رسیده بود واکسن فایزر 
را تأییــد کرد. در حــال حاضر چهار 
واکســن مورد تایید در کانادا وجود 
دارد و این واکســن ها برای هر کسی 
که واجد شــرایط باشند، بدون توجه 
به وضعیت شــهروندی، در دسترس 

هستند.
در ماه ژانویه، کانادا مقررات قرنطینه 
اجباری جدید را اجرا کرد، و مسافران 
هوایی بین المللی می بایست در یک 
هتل تأیید شــده توســط دولت در 
نزدیکی یکی از چهار فرودگاه بزرگ 
اقامت داشــته باشند. همه مسافرین 
جدید هم می بایســت هنــگام ورود 

آزمایش کووید 1۹ می دادند.
 

آنهایی که هنوز جا مانده اند
 

گرچــه کانادا همچنــان به پذیرش 
درخواســت های مهاجرت ادامه داد، 
دولت متقاضیانی را که از هر کشوری 
غیر از ایاالت متحده تصویب کرده اند، 
معاف نکــردد. این بدان معناســت 

کسانی که برای اقامت دائم پذیرفته 
شدند باید تحت مقرراتی دیگر معاف 

شوند تا بتوانند وارد کانادا شوند.
سازمان مهاجرت کانادا گفته است که 
این افراد می توانند هنگام برداشــتن 
کانادا  وارد  مسافرتی  محدودیت های 
شــوند و اگر هم پروندۀ آنان منقضی 
شود، نسازی به ثبت درخواست مجدد 

نیست.
 

بازیابی  بــرای   مهاجرت: »کلیدی 
اقتصادی«

 
همراه با ســطح پایین مهاجرت در 
سال 2۰2۰، رشد جمعیت کانادا نیز 
کاهش یافت. برای جبران آن، دولت 
کانادا هدف بلندپروازانه از ۴۰1۰۰۰ 
مهاجر جدید را در سال 2۰21 تعیین 
کرد. ماه اول سال جاری با حدود 25 
هزار تازه وارد، کانادا به دوران پیش از 

پاندمی بازگشته است.
کانــادا همچنین تالش هــای خود 
را بــرای پذیــرش ســاکنان دائمی 
جدید که اکنون در کانادا هســتند، 
را افزایش داده اســت. در 1۳ فوریه 
کانادا هر کاندیدای ورودی اکسپرس 
را که واجد شرایط برای کالس تجربه 
کانادایی بود، دعوت کرد تا برای اقامت 
دائم درخواست کند. حدود ۹۰ درصد 
از افرادی که واجد شرایط این برنامه 

هستند اکنون در کانادا حضور دارند.
در سراسر طول دوران پاندمی، دولت 
فــدرال معتقد بود کــه مهاجرت به 
عنوان اولویت باقی خواهد ماند. کانادا 
هنوز با چالش های جمعیتی - نیروی 
کار رو بــه پیری و کاهش نرخ تولد - 
مواجه اســت. که قبل از پاندمی هم 
وجود داشــتند. این مشکالت را تنها 
می توان با استقبال از سطح باالیی از 

مهاجران مرتفع کرد.
هنوز زمان دقیق بازگشــایی مرز ها و 
مســافرت آزادانه به کانادا مشخص 
نشــده. با این حال، ترودو چندین بار 
وعده داده اســت تمام افراد حاضر در 
کانادا تا سپتامبر یا زود تر حداقل یک 

دوز واکسن را دریافت خواهند کرد.

ایرونیا- بیمارستان کودکان مک مستر می گوید از زمانی که پاندمی کووید 
1۹ شروع شد تاکنون، شاهد افزایش مداوم بحران جوانان بوده است.

این بیمارســتان گفته است، شمار جوانانی که پس از اقدام به خودکشی 
در طی چهار ماه پاندمی برای دریافت کمک های پزشکی در بیمارستان 
بستری شده اند، در مقایسه با سال پیش سه برابر شده است. بیمارستان 
همچنین گفت بیماران به دلیل اقدام های جدی تر، مدت بیشتری هم در 

بیمارستان می مانند تا بهبودی خود را به دست آورند.
بیمارستان کودکان مک مستر می  گوید تعداد زیادی از این جوانان مسائل 
مربوط به  کووید مانند نبودن تعامل اجتماعی، افزایش درگیری در خانه 
و ناتوانایی در اعتماد به دوســتان را به عنوان عوامل اصلی اقدام خود نام 

برده اند. 
 این بیمارستان می گوید در این مدت، جوانان پذیرفته شده با اختالالت 
مصرف مواد در مقایســه با سال گذشته دو برابر شده اند. به طور خاص ، 

استفاده از مخدرهای مرگبار افزایش یافته است.
شمار موارد بستری در بیمارستان با عالئم غالب روان پریشی دو برابر شده 

که در این میان بیشتر آنها به مصرف مواد مخدر مرتبط هستند.
پیرس می گوید کودکان و جوانانی که با سالمت روانی خود دست و پنجه 
نرم می کنند ممکن است عالئمی بروز دهند که مراقبان می توانند متوجه 

آنها شوند.
وی می گوید: » تغییرات در غذا خوردن ، خوابیدن و رفتارهایی که روزها یا 

هفته ها طول می کشد ممکن است نشانه هایی از بیماری باشد.«
به گفته وی »تغییر رفتار می تواند دربرگیرنده بیان کردن ناراحتی ، قطع 
ارتباط با عزیزان و یا رفتارهای خارج از هنجار باشــد. مراقبان تشــویق 
می شــوند که برای کودکان خود یا خودشان به عنوان والد، از متخصصان 
کمک بگیرند«.  در همین حال ، بیمارستان کودکان مک مستر می گوید 
میزان مراجعه به برنامه اختالالت خوردن در مدت چهار ماه ۹۰ درصد در 

مقایسه با سال پیش افزایش یافته است.

در دوره پاندمی شمار جوانان انتاریویی 
که به دلیل خودکشی راهی بیمارستان 

شدند،3 برابر شده است
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

���ده �وروز با�تا�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

استان انتاریو در مناطق شمالی
 و دورافتاده مهاجر می  پذیرد

به منظــور ایجــاد افزایش جمعیت 
ســریع تر در مناطق شــمالی استان 
انتاریو اداره مهاجــرت با معرفی 1۰ 
برنامه کوتاه مدت و بلندمدت در صدد 
جذب بیشــتر مهاجرین تازه وارد به 
این مناطق است. محبوبیت شهرهای 
بزرگ در میان مهاجرین تازه وارد به 
کانادا موجب شده است تا شهرهای 
کوچک و مناطق دور افتاده با کمبود 
نیروی کار و تنزل رشــد جمعیت و 
گاهی با رشد منفی جمعیتی مواجه 
گردند. بدین جهت این مناطق تصمیم 
به همــکاری متفق برای معرفی یک 
برنامه واحــد مهاجرتــی نمودند تا 
بتوانند بر اساس نیاز نیروی متخصص 
و تامین روند رشد جمعیت، مهاجرین 
بیشــتری را به این مناطق جذب و 
ساالنه نیز اقدام به روزرسانی این برنامه 
مهاجرتی بر اساس نیاز بازار کار در این 
طبیعی  نمایند.  به روز رسانی  مناطق 
اســت پذیرش مهاجرین تــازه وارد، 
نیاز به برنامه ریزی برای تســریع در 
نیز  تازه واردین  این  اســتقرارپذیری 
دارد. بدیــن منظور بررســی ایجاد 
امکانــات اســتقرارپذیری مهاجرین 
تازه وارد و مبارزه با تبعیض در اولویت 

بررسی این مناطق قرار گرفت.
عالقه مندان مهاجرت به این مناطق 
از طریق دو روش »برنامه منتخبین 
اســتانی انتاریو« و یا از طریق برنامه 
مناطق دوردســت می تواننــد اقدام 
کننــد. الزمه درخواســت داشــتن 
پیشنهاد کاری از یکی از کارفرمایان 

در این مناطق است.
افــرادی که در یکــی از این مناطق 
موفق به اتمام دوره تحصیل، از یکی از 
موسسات آموزشی پس از دبیرستان 
شــده و یا دارای حداقل یک ســال 
کار تمام وقت طی ســه سال قبل از 
درخواست هســتند می توانند برای 
دریافت توصیه نامــه از این مناطق و 

نامه ساپورت اقدام و سپس با دریافت 
دعوتنامه اقدام به درخواســت اقامت 

دائم نمایند.
عالوه بر این نامه ســاپورت، متقاضی 
می بایست در منطقه مربوطه مشغول 
به کار باشد. ارائه نتیجه آزمون زیان و 
مدرک اثبات توانایی مالی مورد نیاز 
برای ساپورت مالی متقاضی و خانواده 
همراه او نیز از دیگر مدارک موردنیاز 

درخواست هستند.
به نظر می رسد دولت در صدد ایجاد 
توازن جمعیت و نیروی کار موردنیاز 
در تمامــی اســتان ها اســت. تراکم 
جمعیت در شــهرهای بزرگ موجب 
نگرانــی دولت برای از دســت دادن 
توانایی ایجــاد یک پارچگی در روند 

رشد شهرهای مختلف شده است.
بسیاری از استان های کم جمعیت نیز 
با معرفی برنامه های مختلف در صدد 
جذب بیشــتر دانشجویان خارجی و 
ارائه برنامه های مهاجرتی جذاب برای 
ماندگاری  و  فارغ التحصیالن  تشویق 
و اســتقرار و اقامت آنــان را در این 

استان ها دارند.
به نظــر می رســد به علت اشــباع 
شــهرهای بزرگ در کانــادا، بزودی 
مسیر درخواست مهاجرت به شهرها و 
استان های کوچک تر برای متقاضیان 

مهاجرت، تنها گزینه مهاجرت باشد.

به بهانه هشتاد و سومین سالگرد تولد دیوید سوزوکی، دانشمند محبوب کانادا 
دیوید سوزوکی، یک عمر تالش برای سیاره زنده

دیویــد ســوزوکی را بیشــتر از 
برنامه هــای مســتند تلویزیونی 
و رادیویــی  وی دربــاره طبیعت 
بادامی،  چشــم  مرد  می شناسیم. 
با موهــای ســفید نامرتب، ریش 
پروفســوری و یک عینک پنسی 
که با لحنــی روایت گونه از ارتباط 
ظریف طبیعت و جهان مدرن سخن 
کانادا  کشور  برای  او  ولی  می گوید. 
بیشتر از یک تولید کننده برنامه های 
تلویزیونی اســت. بنیادی که او به 
انداخته و شــبکه ای که حول  راه 
فعالیت های این بنیاد به وجود آمده 
از  بزرگی  گروه  پیونددهنده  است، 
محیط زیست  فعاالن  و  دوستداران 

کشور است.

 David( مــداد- دیویــد ســوزوکی
Suzuki( دانشــمندی کانادایــی با 
اصالت ژاپنی است که در سال 1۹61 
مدرک دکتــرای خود را در رشــته 
جانورشناسی از دانشگاه شیکاگو اخذ 
کرده اســت. او از سال 1۹6۳ تا زمان 
بازنشستگی خود در سال 2۰۰1 در 
دانشگاه بریتیش کلمبیا در دانشکده 
ژنتیک تدریس می کرده است. یکی 
از مشــهورترین سری های تلویزیونی 
سی.بی.سی  شــبکه  در  ســوزوکی 
برنامه های مستند »طبیعت چیزها« 
)The Nature of Things( بــود که 
در ۴۰ کشور دنیا مخاطبان فراوانی را 
پای صفحات تلویزیون میخکوب کرده 
اســت.  همچنین یکی از کتاب های 
او با نام میــراث )The legacy(  در 
ســال 2۰11 برنده جایــزه ناتیلوس 
)Nautilus Book Award( شــد که 
ســاالنه به کتاب هــای تاثیرگذار در 
حوزه های اجتماعی و محیط زیستی 

تعلق می گیرد.
ســوزوکی یکی از منتقدان پرشهرت 
دولت ها به دلیل سهل انگاری آن ها در 
حوزه حفاظت از محیط زیست است.  
او معتقد اســت که هــر ضربه ای به 

محیط زیست به زودی متوجه خود ما 
می شود. او بنیاد دیوید سوزوکی را نیز 
که یک بنیاد مردم نهاد و غیرانتفاعی 
است، برپایه همین نگاه کل نگرانه به 
جهان، در سال 1۹۹۰ بنا نهاده است. 
اولین جمله ای که در تعریف این بنیاد 
بیان شــده این اســت که: »ما همه 
طبیعت هستیم: همه انسان ها و همه 
گونه های دیگر. ما همه با طبیعت و 
با یکدیگر پیوند داریم. پس هر چه با 
سیاره و موجودات زنده اش می کنیم، 

کاری است که با خودمان می کنیم«
بنیاد دیوید ســوزوکی در ســه شهر 
ونکوور، مونترال و تورنتو دفتر رسمی 
دارد و در سراسر کانادا فعالیت می کند. 
در حال حاضر فعالیت های این بنیاد 
بر پایه حفاظت از محیط زیســت و 
ســاختن کانادا بر پایه اصول توسعه 
پایدار است. فعالیت های این بنیاد به 

پنج حوزه اصلی تقسیم می شود:

* حــوزه تغییــرات اقلیــم کــه بر 
راه حلهای کاهش گازهای گلخانه ای 
و ایجاد ثبــات آب و هوایی در جهان 

استوار است.
* حوزه تنوع زیستی که می خواهد در 
نگاه و عملکرد انسان تغییر ایجاد کند 
به نحوی که از تنوع زیستی محافظت 

نماید.
* حوزه حقوق زیستی که از حق آحاد 
مردم در برخورداری از آب پاک، هوای 

تمیز و غذای سالم دفاع می کند.
* حوزه حفاظت از اقیانوس ها که بر 
احیای مجدد زنجیره ظریف حیات در 

اقیانوسها تمرکز دارد.
* حوزه شهرها که حمل و نقل پایدار، 
انرژی هــای پاک و زیرســاخت های 
زیست سازگار در محیط های شهری 

را ترویج می کند.
محققــان، فعاالن محیط زیســت و 
نیروهــای داوطلب مردمی می توانند 

به صورت های گوناگونی با این بنیاد 
همــکاری کنند. تمامــی اطالعات 
مربوط به همکاری با این بنیاد محیط 
زیســتی از طریق وب سایت آن قابل 

دسترسی است.
دیوید ســوزوکی در ســال 2۰۰۴ و 
در نظرخواهی تلویزیون سی.بی.سی 
بــه عنوان پنجمین فــرد محبوب و 
تاثیرگذار کانادا انتخاب شد. او در 2۴ 
مارچ امســال، هشتاد و سومین سال 
زندگی خود  را جشن خواهد گرفت. 
اما همچنان هشدار او در گوش فعاالن 
اقتصادی جهان طنین انداز خواهد بود 
که: »کاری که ما می کنیم این است، 
به جای آنکه از ســرمایه زیستی مان 
سود ببریم، ســرمایه مان را ]تا انتها[ 
مصرف می کنیم. ما در واقع چیزی را 
مصرف می کنیم که میراث فرزندان و 

نوادگانمان است«
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کانادا  برای رهگیری زباله های فضایی ماهوار ه  می سازد
ایرانیان کانــادا- یک اســتارت آپ 
کانادایی قصد دارد تا اولین ناوگان از 
ماهواره های تجاری را برای رهگیری 
زباله های خطرناک فضایی تا ســال 

2۰22 به فضا بفرستد.
شــرکت فضا و زمین نورث اســتار 
 )NorthStar Earth & Space(
مســتقر در مونتــرال در حال حاظر 
مشغول ســاخت و تولید سه عدد از 
ماهواره هــای Skylark  خــود برای 
شبکۀ جدید اســت که نهایتاً به 52 

سفینۀ فضایی افزایش خواهد یافت.
این ناوگان از ماهواره ها برای رهگیری 
زباله های فضایــی از فضا، فــارغ از 
تکنولوژی های رصدی از زمین مانند 

رادار، در نوع خود اولین هستد.
ایــن ماهواره ها برای مقابله با معضل 
زباله های فضایی ساخته می شوند، که 
ناســا می گوید در حال ایجاد مشکل 
اســت و »و به تجهیزات در فضا و به 
مردم در زمین ممکن اســت آسیب 
برسانند.« بیشتر زباله های فضایی 2۹ 
هزار کیلومتر در ساعت سرعت دارند، 
که حدود هفت برابر سریع تر از گلوله  

هستند.
اســتوارت باین یکی از مؤسســین 
و مدیرعامل شــرکت نورث اســتار 
می گوید: »مــا روش رصد زباله های 
فضایــی را از روی زمن مورد مطالعه 
قــرار دادیم، و با خود گفتیم که بهتر 

است این کار را از فضا انجام دهیم.«
باین می گوید: »هدف ما ساده کردن 
هدایــت ماهواره در فضا بدون نیاز به 
دانش باال و تجهیــزات صد میلیون 
دالری برای پردازش اطالعات است.«

این ماهواره ها که توســط شــرکت 
Thales Alenia Space در فرانسه 
ساخته می شوند، نســبتاً با اندازه ای 
کوچــک ســاخته می شــوند و صد 
کیلو وزن خواهد داشــت که مجهز 
به تلســکوپ و پیشرانه هایی کوچک 
هستند. نورث  استار 65 میلیون دالر 

آمریکا را برای مراحل اولیۀ برنامۀ خود 
دریافت کرده است که مقداری از آن 

توسط دولت کانادا تأمین شده است.
باین می گوید، این شــرکت در حال 
مذاکــره با ارائه دهنــدگان خدمات 
پرتاب است و به زودی یکی را انتخاب 
خواهد کرد. او از ارائه اطالعت بیشتر 
در مورد ارائۀ خدمات پرتابی خود دری 
کرد، اما گفت که مطمئناً از سابقه ای 

درخشان برخوردار خواهد بود.
ماهواره هــای نــورث اســتار بعد از 
از اشــیاء فضایی  عملیاتی شــدن، 
شناخته شده شش بار در روز عکس 
برداری خواهد. این کار در مقایســه 
با تالش های پراکنده بــرای رصد و 
رهگیری این زباله هــا از روی زمین 

پیشرفت عظیمی است.
طبــق گفتۀ این شــرکت، رهگیری 
ماهواره های نورث استار حدود ۸۰ تا 
۹۰ درصد دقت را در مورد پیش بینی 
فاصله بــرای دو شــیئ فضایی ارائه 

می دهد.
برای مثــال، ســامانه های رهگیری 
مستقر بر روی زمین، در سال 2۰۰۹ 
پیش بینی کردنــد دو ماهــواره در 
نزدیک ترین نقطــه 6۰۰ متر از یک 
دیگــر فاصله دارند، امــا در نهایت با 

یکدیگر برخورد کردند.
در ایــن مورد یــک ماهــواره با نام 
ایریدیوم ۳۳ می توانســت از سفینۀ 
روســی از کارافتادۀ کازموس-2251 
فاصله بگیرد. ایــن برخورد باعث به 
وجود آمدن 2۰۰۰ تکه زباله فضایی 
شد، که یکی از آنها در سال 2۰12 از 
فاصلۀ 12۰ متری ایستگاه بین المللی 

فضایی رد شد.
باین گفــت: »نمی توانیم دیگر صبر 
کنیــم. نمی توانیم از پس هزینه های 
زیادی که ممکن اســت این زباله ها 

برای ما در پی داشته باشد بر آییم.«
زمانی که نورث اســتار تنها 12 عدد 
از ماهواره های Skylark خود را برای 

نظــارت بر زباله  هــای فضایی پرتاب 
کنــد، 12 عدد دیگــر را که قابلیت 
تصویربــرداری از زمین را دارد نیز به 
فضا پرتاب می کند تــا بتواند، توجه 
مشتریان بیشــتری را به خود جلب 

کند.
موریبا جا )Moriba Jah(، استادیار 
هوافضای دانشگاه تگزاس در آستین 
می گوید، برنامه های نورث استار گامی 
مهم در رهگیری زباله های فضایی که 
به آن هوشــیاری موقعیتی نیز گفته 

می شود.
جا کــه مشــاورۀ فنــی در اختیار 
نورث اســتار قرار می دهد، می گوید 
ســفینه های مقرون بــه صرفه گام 
مناسبی برای مدیریت بهتر ترافیک 

فضایی است.
جا می گوید، این امر به آن دلیل است 
که ســامانه های رصد فضایی مانند 
نورث استار هنوز باید داده های خود 
را برای پرازش به زمین ارسال کنند و 

این کار باعث تأخیر می شود.
او می گوید: »هدف باید این باشد که 
هر پالتفرم فضایی و یا ســفینه باید 
شــامل بخش محاســباتی نیز باشد 
تــا بتواند داده ها را اســتخراج کند و 
اطالعات الزم را از داده ها بدون ارسال 

آنها به زمین به دست بیاورد.«
بیشتر شــبکه های ماهواره  ای ایاالت 
متحده تنها داده هایی را در بارۀ محل 
ماهواره خود دارند و به داده های ارتش 
آمریکا تکیه می کنند تا بتوانند برای 
جلوگیــری از برخــورد احتمالی در 
مسیر، تنظیمات الزم را انجام دهند. 
وابســتگی به یک یک واسطه باعث 

ایجاد تأخیر می شود.
ناســا و دیگر آژانس های فضایی در 
سراســر جهان نســبت به زباله های 
فضایی شــکاف اطالعاتی دارند که 
می شود توسط داده های بهتر از سامانه 

های مستقر در فضا پُر شوند.

زلزله در نهاد سطلنت 
و نظام پادشاهی کانادا

مصاحبه اخیر شاهزاده بریتانیایی و همسرش که هنرپیشه ای رنگین پوست از 
آمریکا است با یکی از مطرح ترین مجریان گفتگوهای تلویزیونی در آمریکا 
بارها و بارها در شبکه های اجتماعی بازنشر شده و  باعث شد که گفتگوهای 
حاشــیه ای دیگری در زمینه نژادپرستی در خاندان سلطتنی بریتانیا شکل 

بگیرد.
این مصاحبه فقط یک شوی تلویزیونی برای سرگرمی نبود و موضوع صحبت 
نیز تنها به یک اختالف خانوادگی محدود نمی شد، بلکه این گفتگو ساختار 
نهاد چندصدساله تاج و تخت بریتانیا را با تهمتی که نه می توان ثابتش کرد و نه 
می توان ردش نمود، به لرزه انداخته است. ساختاری که سیستم های سیاسی 

برخی از کشورهای مشترک المنافع از جمله کانادا از آن پیروی می کند.
تبعات این مصاحبه برای کانادا چه خواهد بود و اگر اتهامات جدی شوند، آیا 
کانادا می تواند در صورت اجماع نظر عمومی خاندان ســلطنتی بریتانیا را از 

سیستم سیاسی خود حذف کند؟ کانادایی ها در این باره چه فکری می کنند؟

مــداد-  خاندان ســلطنتی کانادا از 
نخســتین روزی که از عروس جدید 
خود در قصر پذیرایی کردند همواره 
با شــخصیت آزادی خواه آمریکایی او 
دست به گریبان بوده اند. عروسی که 
روزگاری محبوب مردم و رسانه ها بود، 
ناگهان دست شوهرش را گرفت و از 
قصر و ســلطنت خداحافظی کرد تا 
زندگی جدید خود و خانواده اش را در 

کانادا و سپس آمریکا ایجاد کند.
از جدا شــدن این زوج از خانواده ی 
ســلطنتی مدت زیادی نگذشته بود 
که گزارشــاتی از بدرفتاری و قلدری 
عروس جدید با پرسنل کاخ در دوران 
اقامت آنها گزارش شــد. موضوع در 
حال بررســی بود که ناگهان مگان و 

شــوهرش پرنس هری در حمله ای 
متقابل جلوی دوربین های تلویزیونی 
نشســتند تا پرده از رازهــای دوران 
ســخت زندگی خود در کاخ بردارند. 
دورانی که مگان معتقد است او را تا 
سرحد تصمیم به خودکشی کشانده 

بود.
اما ضربه نهایی به خانواده ســلطنتی 
انگلستان که هم زمان خاندان سلطنتی 
چند کشــور مشترک المنافع دیگر از 
جمله کانادا نیز محســوب می شود، 
زمانی وارد شد که این زوج ادعا کردند 
که زمانی که مگان فرزند نخست خود 
را بــاردار بوده یکی از اعضای خانواده 
سلطنتی درباره رنگ پوست نوزاد پس 
از تولد، سوالی پرسیده است. موضوعی 

که به قول یکی از مجریان تلویریونی 
انگلســتان اگر بخواهی، می توانی آن 
را کامــال نژادپرســتانه ارزیابی کنی 
وگرنه می شــود آن را یک کنجکاوی 

خانوادگی قلمداد نمود.

کانادا بر سر دوراهی؟

اتهام نژادپرستی در خاندان سلطنتی 
برای کانادایی ها مسئله ای جدی است، 
زیرا دولت کانادا نمی تواند »نماینده« 
تــاج و تختی باشــد که ادعا شــده 

اعضای خاندان  آن، آنطوری که مگان 
مــرکل در مصاحبه ادعا کرده، نگران 
رنگ پوست فرزندان نسل بعدترشان 
هستند. البته مشخص نشده که این 
نقل قول به چه کســی نسبت داده 
شــده،  اما اگر منظور دو مرد خاندان 
سلطنتی باشد که مستقیما در نوبت 
رســیدن به ریاست این نهاد هستند 
)شاهزاده چارلز و شــاهزاده ویلیام( 
و اگر ثابت شــود که این ادعا درست 
اســت، آینده ســلطنت در کانادا در 

هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
در کانادا، جاســتین ترودو در پاسخ 
بــه ســوال رســانه ها در واکنش به 
ایــن مصاحبه از ارائه نظر مســتقیم 
خودداری کرد، اما پاسخ خود را با یک 
گفتگوی تقریبا بلند درباره مخالفت 
با تبعیض سیســتمیک کامل کرد. 
»همیشه گفته ایم که دولت ما در برابر 
و  می ایستد  سیستمیک  نژادپرستی 
هیچ نــوع آن را تحمل نمی کند. من 
و دولت تبعیض سیستمیک )موجود( 
را به رسمیت می شناسیم و به سمت 
مبارزه با آن قدم برداشته ایم، زیرا که 
در نهادهای کشــورمان و در تمامی 
سیستم ما وجود دارد. باید آگاه باشیم 

و این اقدامات را ادامه دهیم.«
درســت است که جلب شدن نظرات 
عمومی در کانادا به این مصاحبه، آن 
هم در میانه بحران همه گیری که باید 
تمامی توجه و تالش دولت و مردم را 
مشغول به خود کند، شاید گذرا باشد 
اما حذف ســلطنت در کانادا فقط با 
تغییر قانون اساسی ممکن می شود. 
بحثی قدیمی که در چند روز گذشته 
بار دیگر در فضای عمومی مطرح شده 

است.
نظرســنجی های اخیر نشان داده که 
خواست عمومی برای برچیده شدن 
نظام پاشــاهی در کانادا در باالترین 
حد خود در دوازده ســال اخیر قرار 
دارد و بــه عدد تاریخــی ۴5 درصد 
رسیده است. در این نظرسنجی فقط 
2۴ درصد لــز کانادایی ها با قاطعیت 
گفته اند که مایلنــد کانادا یک نظام 

»سلطنت مشروطه« باقی بماند.
ســلطنت در کانادا کامال فرمایشی 
است و خانواده سلطنتی هیچ نقشی 
در تصمیم گیری های کشــور ندارند. 
حضور آنها در سیستم نظام سیاسی 
کشــور صرفا حفظ ظاهر یک سنت 
چند صد ساله و نمادی برای اتحاد و 

یکپارچگی ملت است.

اصالح قانون اساسی

برچیــده شــدن نظام پادشــاهی و 
جایگزینــی ملکــه الیزابــت دوم و 
جانشینانش در کانادا از طریق اصالح 

قانون اساسی ممکن است، اما فرآیند 
ایجاد اصالحات  ســاده ای نیســت. 
الزم در قانون اساســی کانادا نیازمند 
تایید پارلمان و تمامی ده اســتان در 
کاناداست و در پیچیدگی این امر تنها 
کافی است اشاره کنیم که در آلبرتا و 
بریتیش کلمبیا قانونی وجود دارد که 
تغییرات در قانون اساسی را مشروط 
به برگزاری رفراندوم در استان می داند.

درست است که گاهی ضرورت ایجاب 
می کند که سخت ترین و سنگین ترین 
وظایف نیز به انجام برسند، اما تجربه 
چند دهه گذشته نشــان داده است 
که ایجاد کوچکترین تغییر در قانون 
اساسی کانادا آنقدر دشوار است که در 
واقع ناممکن است. استان ها اغلب از 
موقعیت رای خود در چنین مواقعی 
اســتفاده می کنند تا تغییرات مورد 
نظر خودشان را به بحث وارد نمایند 
و نهایتا در انتها نمی توانند به اجماع 

برسند.
یک راه دیگر، ســاده تر اما رادیکال تر، 
این است که کانادا نظام پادشاهی را 
در قانون اساسی خود حفظ کند، اما 
رئیس این نظام پادشاهی را شخصا و 
از میان کســانی که در کانادا هستند 
انتخاب کند. دوره ریاســت این فرد 
کوتاه مــدت و انتخاب او مشــابه با 
انتخاب »فرمانــدار کل« خواهد بود، 
امــا در نتیجه ارتباط این نهاد با نهاد 
سلطنتی بریتانیا قطع می شود. کشور 
به همان روش تاریخی اداره می شود، 
اما شاه یا ملکه آینده در کانادا حضور 
خواهد داشت و از میان شخصیت هایی 
با ســابقه فعالیت  دولتی درخشــان 
انتخاب می شــود. در نگاه اول به نظر 
می رسد که با این فرآیند مشکل اصلی 
کانادا حل خواهد شد، اما ایجاد چنین 
نهادی در درون کشور مستلزم صرف 

وقت و هزینه بسیار باالیی است.
این گزینه دوم تقریبــا برابر با ایجاد 
»جمهوری« اســت کــه در آن یک 
نهاد کل با به دست آوردن مشروعیت 
دموکراتیک )یعنی از طریق انتخابات 
سالم مردمی( قدرت اجرایی باالیی به 
دســت می آورد. فردی که در ریاست 
چنین نهادی قرار می گیرد برای انجام 
وظایف روزانه خــود دفتر پرخرج و 
پرمسئولیت تری نســبت به فرماندار 
کل تاســیس خواهد کرد که هزینه 
فعلــی نهاد ســطلنتی بریتانیا برای 
کانادا در برابر آن پول خرد محسوب 

می شود.
در نهایت، به نظر می رســد پرسش 
اصلی در این زمینه، مسئله اولویت های 
کشور و مردم باشد. اینکه آیا زمانی فرا 
خواهد رســید که کانادایی ها تغییر 
قانــون اساســی و جایگزینــی نهاد 
سلطنتی بریتانیا را جزو اولویت های 
مهم و اساسی خود بدانند سوالی است 
که برای پاسخ به آن تنها باید منتظر 
رســیدن زمان مناســب و صد البته 

قضاوت تاریخی بمانیم.

رتبه پانزدهم کانادا 
در بین شادترین کشورهای جهان

ایرونیا- در حالی که  پاندمی کووید-1۹ در سراسر جهان  همچنان قربانی 
می گیرد، شاید شادی بیش از همیشه از ما دور باشد. جدیدترین گزارش 
شــادی جهان کانادا را در رده پانزدهم قــرار داده که حاکی از افت پنج 

رده ای نسبت به موقعیت دهم قبلی اش است.
این گزارش به صورت ســاالنه توسط تیمی از محققان مستقل منتشر 
می شــود. آن ها شــش متغیر را در رده بندی خــود در نظر می گیرند: 
درآمد، آزادی، اعتماد به دولت، امید به زندگی ســالم، حمایت اجتماعی 
و بخشندگی. امســال فنالند یک بار دیگر در صدر لیست قرار گرفت و 

افغانستان در قعر رده بندی نشست.
در نتیجــه پاندمی، محققان نتوانســتند داده های مورد نیــاز خود را از 
تمام 1۴۹ کشــور حاضر در گزارش جمع آوری کنند. آن ها از اطالعات 
جمع آوری شــده از ۹5 کشــور بهره بردند و برای کشورهایی که داده ای 

نداشتند از داده های گذشته برای تخمین زدن استفاده کردند.
گــزارش برای جمع آوری نظر مردم درباره حمایت های اجتماعی، آزادی 
و بخشــندگی از نظرسنجی استفاده می کند.  گزارش امسال بر پاندمی 
کووید-1۹ تمرکز داشت و تعجبی هم نداشت که به این نتیجه برسد که 

در سطح جهان، رفاه نسبت به سال های قبل کاهش یافت.
در گزارش آمده: »اثرات پاندمی بر احساســات منفی واضح است و ۴2 
کشــور نشان از تداوم بسیار باالتر احساسات منفی دارند و این در حالی 

است که ۹ کشور نشان از حضور بسیار کمتر این احساسات داشتند«.
با این حال، شــادترین کشورها نسبت به سال های قبل در صدر لیست 
باقی ماندند و پنج کشور برتر به ترتیب فنالند، دانمارک،  سوییس، ایسلند 

و هلند بودند.
در گزارش به این نکته اشــاره شده که امید می رود دلیل این امر کشف 
شود که چرا مرگ و میر به خاطر کروناویروس تا این حد در میان کشورها 
و مناطق مختلف متفاوت بوده و گفت نتیجه ای که خودش به آن رسیده 
این اســت که این مسئله می تواند فرهنگی باشد. گزارش به این نتیجه 
رســیده که کلید عقب راندن موفقیت آمیز پاندمی در وهله اول اعتماد 
به دولت است و بعد از آن یاد گرفتن درس های اپیدمی های قبلی مانند 
ســارس قرار می گیرد. همچنین این مسئله که آیا یک زن در راس امور 

باشد یا نه در مقابله با کووید-1۹ اثرگذار بوده است.
گزارش همچنین به این نتیجه رسیده که در کشورهایی که شهروندان به 

یکدیگر اعتماد دارند، نرخ مرگ و میر پایین تر بوده است.
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

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

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

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

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

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

دولت فدرال معتقد است برای تضمین بقا و تقویت زبان فرانسه
 الزم است که مهاجرت فرانسوی زبانان به کشور افزایش یابد

هفته- دولت لیبرال جاستین ترودو 
معتقد اســت که بــرای تضمین بقا 
و تقویت زبان فرانســه در کانادا الزم 
است که مهاجرت فرانسوی زبانان به 
کشــور افزایش یابد. وزارت مهاجرت 
کانادا بــرای تحقق ایــن هدف باید 
اهداف مشخصی را که دولت در زمینه 
جذب مهاجران فرانسوی زبان تعیین 
کرده اســت رعایت کند تا نسبت و 
وزن جمعیتی فرانسوی زبانان کانادا 

در محیط های اقلیتی حفظ شود.
مالنی ژولی، وزیر توسعه اقتصادی و 
زبان های رسمی کانادا با اذعان به این 
که عدم تحرک و انفعال می تواند برای 
آینده زبان فرانسه در کانادا خطرناک 
باشــد، تاکید کرد دولت فدرال باید 
طی ســال های آینده برای جذب هر 
چه بیشتر مهاجرانی که به زبان مولیر 
صحبت می کنند، تالش های خود را 

افزایش دهد.
این کــه مطابق بــا قانــون وزارت 
مهاجرت فدرال، کانادا ملزم شده است 
هر سال شمار مشخصی از مهاجران 
فرانســوی زبان را جذب کند، نشات 

گرفته از همین دیدگاه است.
خانم مالنــی ژولی هفته گذشــته 
اصالحیه ای مشــتمل بر حدود ۳۰ 
صفحه را ارائه کرد کــه هدف از آن 
غبارزدایی از قانون زبان های رســمی 
کانادا اســت که پنج دهه از تصویب 
و اجرای آن در کشور می گذرد. خانم 
ژولــی که مســئولیت تحقق اهداف 
تعیین شده در زمینه مهاجرت را بر 
عهده گرفته، عمیقا معتقد است که 
مهاجرت فرانســوی زبانان به کانادا 
برای تضمین موفقیت اصالحاتی که 
او در رابطه با زبان های رسمی کانادا 

پیشنهاد کرده، امری ضروری است.
وزیر مهاجرت فدرال تاکید کرد: »الزم 
اســت که وزارت مهاجــرت امکان و 
انعطاف الزم را برای جذب مهاجران 

مالنی ژولی وزیر توسعه اقتصادی و زبان های رسمی کانادا

فرانســوی زبان داشته باشد و بتواند 
با جوامع فرانســوی زبان موجود در 
کشور که قرار است مهاجران فرانسوی 
زبان جدید را پذیرش و در خود ادغام 
کنند، همکاری های الزم را انجام دهد. 
همچنین الزم است که در ادامه نیز 
مهاجران فرانســوی زبان شــرایطی 
داشته باشند که بتوانند فرزندان خود 
را به مدارس و موسســات آموزشی 
فرانســوی زبان بفرســتند. با ایجاد 
چنین شرایطی است که می توان به 
بقای زبان فرانسه و حتی ارتقای آن 

در کشور فکر کرد.«
مالنی ژولی افزود دولت های پیشین 
کانادا برای جذب مهاجران فرانسوی 
زبــان تالش هــای چندانــی انجام 
نداده اند. عالوه بر این برای آن دسته 
از متقاضیان مهاجــرت به کانادا که 
بــه هیچ یک از دو زبان فرانســوی و 
زبان  نمی کنند،  انگلیســی صحبت 
انگلیسی جذابیت بیشــتری دارد و 

طبیعتا همین موضوع در کاهش وزن 
جمعیت فرانســوی زبانان در خارج 
اســتان کبک تاثیر داشته است. این 
شــرایط موجب شده است که دولت 
فدرال به دنبال راه عالج این مشکل 
باشد و در زمینه مهاجرت تدابیری به 
کار گیرد که وزن جمعیتی فرانسوی 
زبانان دست کم ۴.۴ درصد جمعیت 

کشور باشد.
دولــت جاســتین تــرودو اهــداف 
بلندپروازانه ای را در زمینه مهاجرت 
تعریف کرده اســت تــا از این طریق 
رشد اقتصادی کشــور را تضمین و 
نیروی کار مورد نیاز در کشور را تامین 
کند. اکتبر گذشته مارکو مندیچینو 
وزیر مهاجرت کانــادا اعالم کرد اتاوا 
قصد دارد تا سال 2۰۰۳ یک میلیون 
و دویســت هزار مهاجر جدید )یعنی 

۴۰۰ هزار نفر در سال( جذب کند.
مالنــی ژولــی در اصالحیــه خود 
همچنین پیشــنهاد کرده است که 

دولت فدرال معلمان زبان فرانسه را در 
خارج جــذب کند و با به کار گرفتن 
آنها مشاغل متعددی را که در مدارس 

فرانسوی زبان خالی هستند، پر کند.
عالوه بر این خانم ژولی در اصالحات 
پیشنهادی خود به منظور تقویت زبان 
فرانســه تدابیر دیگری را نیز مد نظر 
قرار داده است که از آن جمله می توان 
به این موارد اشــاره کرد: تســهیل 
به کالس های  مهاجران  دسترســی 
فراگیری زبان فرانســه؛ تضمین حق 
کارکردن به زبان فرانسوی و استفاده 
از ایــن زبــان در کســب و کارها و 
شــرکت های تحت صالحیت فدرال 
در استان کبک و مناطقی که درصد 
باالیی از فرانســوی زبان  ها را در خود 
جای داده اند؛ اجباری کردن انتصاب 

قضات دوزبانه در دیوان عالی کانادا.
خانم ژولی همچنین در گفت وگو با 
الپرس اعالم کرد کــه دولت فدرال 
اگر واقعا مایل اســت که بین دو زبان 
رسمی کشور برابری ایجاد شود، الزم 
است که تدابیر موثر و مثبتی را در این 

زمینه به اجرا گذارد.
از دیدگاه خانــم مالنی ژولی، تحقق 
مفهوم برابری واقعــی بین زبان های 
رسمی کانادا به پشتوانه تصمیمات و 
احکامی که دادگاه  ها صادر می کنند، 
بســتگی دارد.   او به عنــوان مثال به 
دیوان عالــی کانادا اشــاره می کند 
کــه در قضیه بــوالک Beaulac به 
صراحت اعــالم کرد کــه دوزبانگی 
نهــادی به معنای »دسترســی برابر 
به خدمات با کیفیت برابر« اســت و 
دیوان استیناف انتاریو نیز که به حفظ 
بیمارستان Montfort در انتاریو رای 
داد، به اهمیت و نقش کلیدی نهادها 
در حفظ ســالمت و پویایی جوامع 

فرانسوی زبان اذعان کرد.
منبع: وب سایت خبری الپرس

گروهی از صاحبان مشاغل در کانادا 
خواهان ادامه پرداخت کمک هزینه 

دستمزد و اجاره پس از ماه ژوئن هستند
ایرونیا- آن دسته از مشاغل کانادایی که از نظر اقتصادی بیش از سایرین تحت 
تأثیر پاندمی کووید 1۹ قرار گرفته اند، با از دولت فدرال می خواهند به برنامه های 

اضطراری کمکی خود پس از تاریخ 5 ژوئن هم ادامه دهد. 
ائتالف مشاغل سخت از دولت خواسته اند تا ادامه پرداخت یارانه دستمزد فدرال و 
برنامه های یارانه اجاره فدرال را تا پایان سال تمدید کند.  این ائتالف که نماینده 
صنایع هتلداری، گردشگری، هنر، فرهنگ و مهمان نوازی است، این درخواست 
را بر مبنای نتایج نظرســنجی که اوایل همین ماه در میان اعضای خود انجام 
داد ، طرح کرده اســت.  تقریباً 6۰۰۰ شرکت و کسب و کار به این نظرسنجی 
پاسخ دادند و 6۰ درصد از آنها گفتند بدون دسترسی به سوبسیدها و برنامه های 
پشتیبانی فدرال از پا می افتند. فقط 1۴ درصد گفته اند که برای ادامه حیات کار 
خود به منابع مالی کافی از منابع منظم دسترســی دارند. فقط 12 درصد هم 

گفتند که منابع داخلی کافی برای ادامه کار را در اختیار دارند.
بت پاتر، رئیس انجمن صنعت گردشــگری کانادا ، در بیانیه ای که ائتالف صادر 
کرد ، گفت: »مشــاغل ما با اولین هجوم پاندمی بســته شدند و  آخرین هایی 
خواهند بود که دوباره شروع به کار می کنند«.  همچنین گفته شده: »با گسترش 
پشتیبانی، ما می توانیم رشد کنیم و زنده بمانیم. بدون آن ، صنعت گردشگری، 

فرهنگ و مهمان نوازی کانادا برای یک نسل ویران خواهد شد.

یک گروه حمایت قانونی که در بریتیش کلمبیا قوانین کووید-1۹ را به چالش 
کشیده بود می گوید پیشنهادش مبنی بر اینکه محدودیت های اعمال شده برای 
مقابله با گســترش کرونا ویروس به طور غیرقابل توجیهی حقوق و آزادی های 

مذهبی را زیر پا می گذارند توسط یک قاضی رد شده است.
دادخواهانی که تحت نمایندگی »مرکز عدالت آزادی های تحت قانون اساسی« 
بودند شــامل گروهی از کلیساهای واقع در فریزر ولی می شوند که می خواهند 
خدمات حضوری برگزار کننــد. این خدمات تا حدود زیادی از ماه نوامبر تا به 

حال ممنوع اعالم شده اند.
این مرکز واقع در کلگری گفت دادگاه عالی بریتیش کلمبیا به این نتیجه نرسیده 
که دستورهای صادر شده توســط دکتر ارشد استان باعث محدود شدن حق 

آزادی مذهبی می شود اما باور دارد که چنین اتفاقی به وقوع پیوسته است.
کریســتوفر هینکسون قاضی ارشد گفت سوالی که نزد دادگاه مطرح شده این 
نبوده که آیا دکتر بانی هنری به توازن درســتی بین دســتورات خود و زیر پا 
گذاشتن آزادی مذهبی دست یافته یا خیر، بلکه مسئله این بوده که آیا او با توجه 

به اطالعاتی که در دسترس دارد عملکردی منطقی داشته یا خیر.
قاضی گفت: »با وجود اینکه اثرات این دستورها روی حقوق دادخواهان مذهبی 
چشمگیر هستند، مزایای اهداف این دستورها حتی قابل توجه تر هستند. از نظر 

من، این دستورها نمایانگر توازنی منطقی و قابل قبول هستند«.

دادگاه عالی بریتیش کلمبیا
 دادخواست کلیساها 

علیه قوانین کووید-1۹ را رد کرد
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 و تا یک ِســنت آخر وام ها باید طی 
5 سال آینده پرداخت شود. وانگهی، 
تعداد بســیار کمی از کشــورها در 
جنوب جهانی مشــمول ایــن اقدام 
»ســخاوت مندانه« قرار گرفته اند، و 
برای بقیه فرایند پایان پذیر پرداخت 
بدهی به کشــورهای ثروتمند بدون 
هیچ وقفــه ای ادامه خواهــد یافت. 
مثالً در خاورمیانه تنها افغانســتان و 

پاکستان در فهرست قرار دارند.
مضــاف بر ایــن، این طــرح تعلیق 
خدمات بدهی، وام دهندگان خصوصی 
 Blackrock، JP Morgan، مثــل 
HSB، UBS و اشــخاص ثروتمند را 
در بر نمی گیرد و داستان آنها کاًل  چیز 
دیگری است. حتی شــامل وام های 
مربوط به بانک جهانی نیز نمی شود. 
به طور کلی تنها در حدود ۴۰ درصد 
بدهی  کشورهایی که در فهرست قرار 
دارند، مشمول طرح تعلیق خدمات 

بدهی خواهند شد.
و البته همان طور که جان اســمیت 
می نویســد، این طرح کمک می کند 
کــه کشــورهای فقیر و مســتأصل 
راحت تر و با دســت بازتر به ســمت 
وام دهندگان خصوصی بروند. در واقع، 
کمک وام دهندگان رسمی و دولت به 
جیب وام دهندگان خصوصی می رود. 
نخیر، خبری از نجات کشورهای فقیر 

نیست، کشــورهای ثروتمند در حال 
نجــات ســرمایه گذاران ثروتمند در 

کشورهای فقیر اند.
بدهی کشورهای فقیر تنها یک وجه از 
بحران عظیم بدهی جهانی است. اگر 
بدهی عمومی و خصوصی کشورهای 
بادرآمد متوسط و ثروتمند را نیز در 
نظر بگیریم،  مجمــوع بدهی جهانی 
چیزی در حــدود 2۷۷ تریلیون دالر 
است. ]هر تریلیون برابر با هزار میلیارد 

است[.
از سال 2۰16 تا سپتامبر 2۰2۰، 52 
تریلیون دالر به میزان بدهی جهانی 
اضافه شده است. و حاال رقم بدهی ها 
برابــر با ۳65 درصــد تولید ناخالص 

داخلی جهانی است.
ایــن جهان غــرق در بدهــی تنها 
محصــول ضربــه اقتصــادی کرونا 
نیســت و ریشــه های آن را باید در 
سیاســت گذاری های پولی نئولیبرال 
چند دهــه اخیــر جســتجو کرد. 
احتماالً بدهی مهم ترین نشانه بحران 
ســاختاری اقتصاد جهانی است. این 
بحران البته راه حلــی ندارد مگر لغو 
بخش  عمــده ای از بدهی هــا. و این 
یعنی اقلیت فوق العاده ثروتمند جهان 
از بخشی از دارایی هایی که انباشته  و 

غارت کرده، بتواند صرف نظر کند.
همان طــور که نیچه خاطرنشــان 

کرده، واژه ماتریالیســتی و اقتصادی 
بدهــی )Schulden( و واژه اخالقی 
و متافیزیکی گناه )Schuld( ریشــه 

مشترکی دارند.
هــر دورانــی خالق مفهــوم خاص 
خویــش از گناه و خطــای تراژیک 
اســت. انضمامی ترین تجلی گناه در 
ســرمایه داری متأخر چیزی نیست 
جز همین رابطه میــان بدهکاران و 

طلبکاران.
امروز مــا در جهانی زندگی می کنیم 
که نه فقط در ســطح میان دولت ها، 
که در سطح فردی نیز بدهی به قول 
مائوریتزیــو الزاراتو بــه »یک رابطه 
اجتماعی جهان شــمول« بدل شده 
اســت؛ امری که خودآئینی نسبتی 
دولت ها و افراد را مطلقاً زیر ســوال 
برده است. حاال کنترل زندگی و آینده 
و بالقوگی ها در ســطح فردی و فرا-
فردی در دست اقلیت طلبکار است، 
همان طور که بخش عمده ای از ثروت 

جهانی.
مــا در جهانی زندگــی می  کنیم که 
کمتر از یک درصد از جمعیت صاحب 
نیمی از ثروت جهانی هستند. حدود 
ســه میلیارد و نیم نفــر از جمعیت 
جهــان در فقر زندگــی می کنند و 
نزدیک به یک میلیون نفر به معنای 
دقیق کلمه گرســنه  اند. و حقیقت 
این اســت که بحران های اقتصادی 
این جهان جنون آمیــز، هیچ راه حل 

سرمایه دارانه ای ندارند.

ادامه از صفحه ۲بزرگ ترین بحران بدهی...

مصاحبه اختصاصی کیهان لندن با 
شاهزاده رضا پهلوی

من از پرنسیپ های فکری
 و سیاسی خودم صحبت می کنم

در آخرین هفته 1۳۹۹ )26 اســفند 
1۳۹۹( یک فایل صوتی در اینترنت و 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که در 
آن بخش هایی از سخنان شاهزاده رضا 
پهلوی در یک نشست مجازی شنیده 
می شــود که وی به تشــریح نظرات 
خــود درباره موضوعــات مختلف از 
جمله نظام های پادشاهی و جمهوری 
می پردازد. این سخنان با اینکه پیش 
از این و در ســال های گذشته نیز به 
اشکال مختلف از سوی شاهزاده رضا 
پهلوی مطرح شــده بود اما بالفاصله 
مورد تعبیر و تفســیرهای گوناگون 
قرار گرفــت و رســانه های مختلف 
فارســی زبان در برنامه های متعدد به 

آن واکنش نشان دادند.
شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه 
اختصاصــی کــه توســط نازنیــن 
انصــاری روزنامه نــگار بین المللی و 
مدیرمسئول کیهان لندن انجام شده 
پرنسیپ های  درباره  پرسش هایی  به 

سیاسی و فکری خود پاسخ می دهد.

شاهزاده رضا پهلوی، از طرف خانواده 
کیهان لندن نوروز و آغاز یک سده 
با  تبریک می گویم.  به شما  را  نوین 
سپاس از اینکه فرصت این مصاحبه 

را به ما دادید.
 من هم به شما و همه رسانه ها تبریک 
می گویم. این سده و عصر نوین مال 
شماســت. در آینــده، ارتباطــات و 
اطالعات بیش از هر دوران تاریخی رل 
عمده را در تعیین جهت تاریخ بازی 
خواهد کــرد. اما خطر های پنهان در 
انقالب ارتباطات را نیز نباید فراموش 
کرد. خطــر اقتدارگرایــان مدرن و 
نیروهــای پلیدی که بــا هزینه های 
شگفت آور وارد صحنه ارتباطات جدید 
شده اند را نباید دست کم گرفت. این 
تیزهوشی و وفاداری به تعهد صنفی 

و حرفه ای ژورنالیســتی شماست که 
می تواند روایت  های جعلی مخالفین 
دموکراسی و حقوق بشر را خنثی کند 
تا دســتاورد های عصر روشنگری در 

ایران نیز پیروز شوند.

 شــاهزاده، اجازه بدهید مستقیم 
وارد موضوعــی بشــویم که اخیرا 
در  داشته.  بســیاری  واکنش های 
بخش گزینشــی پخش شده ای از 
نوار صحبت های ظاهرا طوالنی شما 
با جمعی، گفته ایــد جمهوری را به 
پادشاهی موروثی ترجیح می دهید؛ 

چرا؟
به عنوان یک دموکرات، باور به مقام 
موروثی و گزینــش ژنتیک ندارم. در 
عرصه عمومی  این تبعیض مسلّم را رد 
می کنم. میراث، موضوعی مربوط به 
زندگی شخصی و روابط فامیلی است، 

نه امور دولتی و حکومتی.

یعنی اگر در فردای ایران رفراندمی 
 بــرای انتخاب نظــام جمهوری و 
پادشاهی باشــد، رای شما به اولی 

خواهد بود؟
 بــه حقوقدانــان جمهوریخــواه و 
مشــروطه  خواه اجازه بدهید بهترین 
گزینه های خود را در پیشگاه مجلس 
مؤسســان که منتخــب آزاد مردم 
خواهد بــود ارائه دهنــد. آنگاه من 
می توانم مثل همه ایرانیان رأی خود 
را بین معلومات، و نه مجهوالت، بدهم.

بین  را  پس شما هنوز تصمیم خود 
جمهوری و پادشاهی نگرفته اید...

 ببینید، اگر پیــش از تدقیق اینکه 
ســخن راجع به چه نــوع جمهوری 
و کدام پادشــاهی اســت، بگویم که 
قطعا انتخابم جمهوریست، معنایش 
این اســت که هر جمهوری را به هر 
پادشــاهی ترجیح می دهــم! اما به 

تحقیق و بنا بر واقعیات موجود دنیا، 
این جواب درســت نیست! بعضی از 
پیشرفته ترین نظام های سیاسی مثل 
اسکاندیناوی، هلند و بلژیک پادشاهی 
و بسیاری جمهوری ها نیز از بدترین 

حکومت ها هستند!

می گویند  پاسخ شما  این  منتقدین 
آن کشور ها در شــمال اروپا ربطی 
و  واقعیات کشــورهای اسالمی  به 
منطقه ما ندارد. اینجا پادشــاهی ها 

دموکراتیک نیستند!
مگر جمهوری هایشــان دموکراتیک 
هستند؟! ثبات و وضع زندگی مردم 
در مراکــش، اردن، امارات و عمان به 
مراتب بهتر از لیبی، ســوریه، عراق و 
یمن است. البته جمهوری سکوالر و 
مدرن آتاتورک در همسایگی ما موفق 
بــود. ولی آنهم امروز بــا تالش برای 
وارد کردن دین در دولت وهمچنین  
پایمال کردن حقوق شهروندان ُکرد 
آن کشــور به وحــدت ترکیه کمک 

نمی کند.
چرا راه دور برویم! مگــر در رفراندم 
پس از انقالب اســالمی مردم به یک 
جمهوری  رای ندادند که ماهیت اش 
نمی دانســتند  و  نمی شــناختند  را 
چیســت؟! این اشتباه بزرگ تاریخی 
را تکرار نکنیــم. بدانیم دقیقا به چه 
رأی می دهیم. پافشــاری بر شــکل 
نظام قبــل از آنکه بدانیم محتوایش 
اسالمی  خواست جمهوری  چیست، 
است تا مخالفین خود را در یک بحث 
بی پایان فلج کند. آنچه امروز می تواند 
محور همگرایی و همبستگی ملی قرار 
بگیرد و راه کشور را به سوی آزادی و 
رفاه ایرانیان باز کند، یک نهاد مقتدر 
پارلمانی برخاسته از رای همه مردم 
و رفع هرگونه تبعیض و رعایت کامل 
حقوق بشراســت. این حــرف و باور 

همیشگی من بوده است.
تاکید می کنم، در ســایه قانونی که 
آن حقوق، بخصــوص حقوق اقلیت 
در مقابل اکثریــت را حفظ می کند 
اســت که اقتدار و مشــروعیت نهاد 
پارلمان تحکیم می شود. در حالی که 
تمرکز قدرت در دیکتاتوری اکثریت 
باعث می شود که اقتدار و مشروعیت 
حکومت در جامعه ی متنوع و متکثر 

ایران کم شود.

 پس شما همصدا با آنهایی نیستید 
که در خیابان های ایران فریاد زدند 
»رضا شاه، روحت شاد«. چون به نظر 
می آید که آنها یک پادشــاه مقتدر 

می خواهند.
پدربزرگم از بیشتر همروزگارانش در 
ایران جلوتر و بــه فکر عظمت ایران 
در صد سال آینده بود. فکر می کنید 
اگر امــروز زنده بود همــان کار های 
صد ســال پیش را انجام مــی داد؟! 
برداشــت من از این فریاد ها، اهداف 
و خدمات پدربزرگم، یعنی مدرنیته 
و عظمت ایران اســت. ما باید به روز 
شــویم. امروز این امر بدون مشارکت 
همگانی ممکن نیســت. حل سازنده 
اختالفات بدون داد و ســتد پارلمانی 
بین نمایندگان راســتین همه مردم 
ایران ممکن نیست. آنچه ضروریست 
همکاری حول هدف مشترک رسیدن 
به آن پارلمان است. امروز درماندگی 
در اختالفاتی که فقط در آن پارلمان 
می تواند حل شود، کمک به استبداد 
دینی اســت که هر روز ادامه اش به 
فقر، نارضایتــی و حتی خطر تجزیه 
کشور اضافه می کند. به همین دلیل 
کمپین »نه به جمهوری اسالمی« نه 

تنها بسیار اهمیت دارد بلکه همزمان 
می بایست جامعه سیاســی و مردم 
ایران دربــاره محتوای آینده به بحث 
و گفتگو بپردازنــد تا بدانند وقتی به 
جمهوری اســالمی »نه« می گویند 
قرار اســت به کدام جایگزین »آری« 

بگویند.

 حاال فرض کنیم مردم به نوع خوبی 
از پادشــاهی رأی بدهنــد. اگر از 
بپذیرید،  را  این مقام  شما بخواهند 

جوابتان چه خواهد بود؟
 بجای مفروضــات و »اگر« بگذارید 
شک و شبهه ای درباره شخص خودم، 
یعنی آنچــه می خواهم و آنچه قبول 

نخواهم کرد، باقی نگذارم:
صحنه سیاست به دو بخش جبری و 
اختیاری تقسیم می شود. اولی راجع 
به حکومت است؛ و ما در اینجا از یک 
»حکومت خوب« صحبت می کنیم؛ 
قانون اساسی و مصوبات این حکومت 
را بایــد پذیرفت و ســرپیچی از آن 
قانون شکنی است و مجازات دارد. اما 
بخش دوم مربوط به تشکل های آزاد 
مدنی و سیاســی مثل احزاب است. 
هرکــس می تواند به آن بپیوندد یا از 

آن جدا شود.
من وقتی می گویــم تصمیم خودم 
را گرفته ام، درواقع از پرنســیپ های 
سیاســی و فکری خــودم صحبت 
می کنــم کــه حاصــل مطالعات و 
تجربیات خودم و در ارتباط با آینده ی 
بــا ثبات بــرای ایران اســت. من به 
هیچ وجه نمی خواهم هیچ نقشی را 
درحکومت یا بخش جبری و سیاسی 

به عهده بگیرم.

 شما گفته اید که یک رل سمبلیک 
یا نمادین که قدرت حکومتی ندارد، 
ممکن است مطلوب باشد. آیا چنین 

نقشی را قبول می کنید؟
 اگــر منظورتان یک رل کاخ نشــین 
و محدود به تشــریفات باشــد، ابدا! 
مــن اصــرار دارم کــه در ارتباط با 
هم میهنانم آزاد و فعال باشم. به گوشه 
و کنار کشورم بدون محدودیت های 
تشریفاتی ســفر کنم. با مردم باشم، 
حرف دل آنها را بشــنوم. نمی خواهم 
آنطور که به وابستگان قدرت حکومتی 
می گویند، به اصطالح »آقاباالسر« آنها 

باشم و مرا از خودشان جدا بدانند.
ببینید، دولت هــا می توانند بهترین 
قوانین را بــرای حمایــت از زنان و 
کارگــران و اقلیت های مختلف وضع 
کنند. اما نمی توان آنها را با هیچ قانونی 

مجبور کرد که از حقوق خود مطلع 
نیز باشــند و برای به دســت آوردن 
حقوق قانونی خود پافشــاری کنند! 
مــن در رابطه با این آگاهی و بیداری 
اجتماعی است که می خواهم آنچه را 
که پس از دهه ها زندگی در جهان آزاد 
و پیشــرو، تجربه کردم به هموطنانم 
منتفل کنم تا هرگاه هر بخشــی از 
جامعــه از حقوق خود محروم شــد 
یا محــروم ماند، صدایش را به گوش 
سایر ایرانیان و جهانیان برسانم. عالقه 
عمیق من به ایفای این نقش است. نه 
بیشــتر، نه کمتر. تا آن زمان هم که 
ترجیح می دهم همین نقش خودم را 
در همگرایی و همبستگی ملی و در 
حمایت از کمپین هایی مانند »نه به 
جمهوری اسالمی« ایفا کنم و آن را 
با امکاناتی که دارم به گوش جهان و 
سیاستمدارانش برسانم تا مردم ایران 
پــس از جمهوری اســالمی بتوانند 
آزادانه انتخاب کنند که کدام نظام را 
برای داشتن دموکراسی و حقوق بشر، 
برای تضمین آزادی و رفاه و امنیت و 

آبادی ایران، ترجیح می دهند.
پافشاری بر شکل نظام قبل از آنکه بدانیم محتوایش چیست، خواست جمهوری اسالمی است تا مخالفین 
خود را در یک بحث بی پایان فلج کند. آنچه امروز می تواند محور همگرایی و همبستگی ملی قرار بگیرد 
و راه کشور را به سوی آزادی و رفاه ایرانیان باز کند، یک نهاد مقتدر پارلمانی برخاسته از رای همه مردم 

اولین گفتگو با و رفع هرگونه تبعیض و رعایت کامل حقوق بشراست.
رضا پهلوی بعد از انتشار 

فایل صوتی جنجالی
 و ماجراتراشی گزارشگر

مصاحبه ای از سوی گزارشگر کیهان 
لندن با شاهزاده رضا پهلوی انجام شده 
است. وقتی می گوییم، نمی توان دید و 
فهمید که از کجا، و چرا اینقدر ضربه 
به این صفوف و قامت های مبارزه  در 
خارج از کشــور می خــورد، بی دلیل 
نیست. این هم شاهدی از این دست 
که توسط گزارشگر این مصاحبه، روز 
دوم فرودین مــاه 1۴۰۰، عیدی مان 
شد. ســماجت مکدر گزارشگر عیان 
است و پرسش های تکراری، با همان 
دســت و دســته،همچون دهه های 
گذشــته هاون کوبی و به هوا افشان 

می شنوند:
در حیرت فرو می مانیم از پرسش های 
این گزارشگر، که گویی بیشتر دنبال 
تهیه یک »ماجرای تاریخی« اســت 
تــا اینکه مطلبی را در همســویی و 
هم آوایی بــا این روزهــای مهم در 
مبارزات مردم ایران با رژیم اهریمنی 

حاکم بر کشور، گرد آورد.
وقتــی می گوییم، نمی تــوان دید و 
فهمید که از کجا، و چرا اینقدر ضربه 
به این صفوف و قامت های مبارزه  در 
خارج از کشــور می خــورد، بی دلیل 
نیست. این هم شاهدی از این دست 
که توسط گزارشگر این مصاحبه، روز 
دوم فرودین مــاه 1۴۰۰، عیدی مان 
شد. پرســش های تکراری، با همان 
دســت و دســته،همچون دهه های 
گذشــته هاون کوبی و به هوا افشان 

می شنوند:
. شما پدربزرگ ات می توانی بشوی، یا 

نمی خواهی بشوی؟
. شما اگر مردم بگویند »شاه ما شو«، 

شاه شان می شوی؟
. شــما باالخره چه چیزی را به چه 
چیزی ترجیح می دهی؟ جمهوری را 

به پادشاهی یا بر عکس؟
. شما کار دیگری که نداری، پس بگو 
فردا که رفراندومی بشود، رای اولی ات 

چیست؟
. شــما بگو بالخره کدام کشــورها 
جمهوری خــوب و کدام کشــورها 

پادشاهی خوب هستند؟
. شما بگو برایت چقدر مهم و مطلوب 
اســت که در آینده ی ایــران نقش 

سمبلیک و نمادین داشته باشی؟
آنهاییکه  اما  »ما که نمی فهمیــم«، 
سردبیر رســانه ها هستند بی زحمت 
نگاهی به این گزارش و این پرسش ها 
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حمید زرگرزاده

بیاندازند. »ما که بلد نیستیم«، اما اهل 
رسانه و خواص دنیای رسانه ای، یکی 
دو دقیقه عینک شان را عوض کنند و 
ببینند که؛ این ست روند و سیاق یک 
گزارش حرفه ای برای بیرون کشیدن 
»زوایــای پنهان« در پس مســائل 
و تصمیم های سیاســی، و آشــکار 
ساختن افق تماشایی تر و جدیدی به 

مخاطبان؟
شک، تردید، یاس، و هر چه بگویید، 
از نیت و اجرای این گزارش ســرایت 
می کنــد، اما ذره ای روشــنایی برای 
فردای سیاسی رضا پهلوی و طرفداران 
او در پس و پیش این پرسش ها دیده 
نمی  شود. مگر رضا پهلوی به زبان غیر 
فارســی حرف زده و یا اینکه اشعار را 
بجای کالم صریح بکار برده اســت. 
پس هدف از ارسال این گزارشگر برای 
انجام این مصاحبه، چه بوده است؟ باز 
هم »مچ گیــری« از رضا پهلوی و به 

نفع اپوزیسیون برونمرز؟!
این همه پرســش حرفــه ای و به روز 
می توان از شــاهزاده نمود! در ازا، از 
کسیکه می تواند در مبارزه با جمهوری 
اسالمی، مهره ای پر توان باشد، فقط، 
و فقــط، می خواهیــم در یک کالبد 
بماند؛ »شــاه می خواهی بشــوی یا 
اولین رییس جمهور پس از براندازی 
رژیم باشی؟« گویی مسیر مبارزات و 
توانایی های رضا پهلوی، تنها، و تنها، 
موکول به این مقوله است و از او هیچ 

انتظار و برداشت دیگری نداریم.
ناگفته نماند، که پاسخ های رضا پهلوی 
همچنان در راســتای تایید سخنان 
سال های گذشــته و بویژه مصداقی 
تاویلی بر فایل صوتی معروفی است که 
این اواخر انتشار یافته است. او بسیار با 
دقت و با نکته سنجی، به شیطنت های 
پرسش ها آرامش می بخشد و تفهیم 
می کند که هــر آنچه کــرده ام، در 
راســتای تقویت و فربه کردن مبارزه 
علیه جمهوری اســالمی ایران است 
که باید هدف اصلی همه ی ما باشــد 
و بدان دســت یابی بــه اتحاد مقدور 

نمی گردد.
منبع: سایت نقطه

اخراج هشت نفراز کانادا به دلیل تروریسم و جاسوسی در سال ۲۰۲۰
ایرانیان کانادا- مدارک منتشــر شده 
توســط وزارت امنیت عمومی کانادا 
نشــان می دهد که دولــت فدرال در 
سال 2۰2۰ هشت عنصر خارجی را به 
ظّن جاسوسی، براندازی، یا تروریسم 

از کانادا اخراج کرده است. 
بر اساس خبرگزاری »گلوب اندمیل« 
این پرونده ها و مدارک، کشــور مبدأ 
این هشــت فرد را مشــخص نکرده 
اســت، همچنین اطالعات بیشتری 
در مورد ماهیت فعالیت های آنان در 

کانادا داده نشده است. 
تیم وارمینگتون ســخنگوی وزارت 
امنیت عمومی در بیانیه ای گفت: »با 
این حال، می توانیم به شما بگوییم که 
در سال 2۰2۰ آژانس خدمات مرزِی 
کانادا )CBSA( هشت فرد را به دالیل 
امنیتی از خاک کانــادا اخراج کرده 
است. اخراج به دالیل امنیتی ممکن 
است به معنای جاسوسی، براندازی، 
تروریســم و یا عضویت در گروه هایی 
باشد که دســت به چنین کارهایی 

می زنند.
بعد از اینکه مایک بورگس مدیر کل 
ســازمان اطالعات و امنیت استرالیا 
هفته گذشــته اعالم کرد، کشورش 
در سال 2۰2۰ تعداد قابل توجهی از 
عناصر نامطلوب را خنثی کرده و یا از 
استرالیا اخراج کرده است، خبرگزاری 
گلوب اندمیل از دولت کانادا خواست 
که تعداد افراد اخراج شــده به دلیل 
جاسوسی در ســال 2۰2۰ مشخص 

کند. 
بورگس به رســانه استرالیایی گفت: 
»صحبت از تعدادی دو رقمی است.«

آقای وارمینگتون گفــت که وزارت 
امنیت عمومــی »نمی تواند اطالعات 
دقیقــی را نصبت بــه اخراج ها ارائه 

دهد.«
اندی الیس مشاور پیشین عملیات های 
سازمان اطالعات و امنیت کانادا گفت 
که در تجربــه او ملیت افرادی که به 

دلیل جاسوسی اخراج می شوند بیشتر 
ایرانی، چینی، روســی، و پاکستانی 

است.
او گفــت: »امــا از کره شــمالی هم 
هستند. از کشورهای دیگر هم دیده ام . 
کســانی ]اگر ملیتشان را بدانید[ که 

شما را بسیار متعجب خواهد کرد.«
آقای الیس گفت گاهی اوقات مقامات 
اطالعاتــی بــه دنبال بــه کارگیری 
همین افــراد در ســازمان اطالعاتی 
خود هستند . اما پیشنهادهایی از این 
دست در داخل دولت با مقاومت های 

شدیدی روبرو می شود. 
ریچارد فادن، مدیر پیشــین سازمان 
اطالعات و امنیت کانادا که مشــاور 
امنیــت ملی دو نخســت وزیر بوده 
است، می گوید مقابله با جاسوسی و 
دخالت خارجی در کانادا بسیار مشکل 
است، چرا که این کشور جامعه ای باز 
دارد و منابع گســترده ای را برای این 

کار اختصاص نداده است. 
»یکی از این مشــکالت در تقابل با 

جاسوســی و تأثیرگــذاری خارجی 
اغلب اولویت پایین تر آن نســبت به 
چیزی مانند تروریسم است که آسیب 
مستقیم و مشهود اســت .« دومین 
دلیل از منظر او این اســت که ثابت 
کردن جــرم افراد در جاسوســی و 

تأثیرگذاری خارجی مشکل است.

استفانی کاروین استاد امور بین الملل 
دانشــگاه کارلتون در اتــاوا که قباًل 
تحلیل گر امنیت ملی در دولت فدرال 
بود، گفت که در طول سال های اخیر 
بر تعداد افرادی که به دالیل مشــابه 
اخراج شــده اند به طور چشم گیری 
افزوده شده اســت. اما او خاطرنشان 
کرد که کانــادا اجازه ندارد افراد را به 
کشورهایی که وضعیت حقوق بشر در 

آنها وخیم است، دیپورت کند. 
ماه نوامبر گذشته سازمان اطالعات و 
 The Globe امنیت کانادا به نشریه
گفت، که امنیت ملــی و کانادایی ها 
توسط عناصر مخفی اطالعاتی چین 

و دیگر کشورها تحت خطر قرار دارد 
که در تالش هســتند تا با استفاده از 
تاکتیک های هراس افکنی و اقدامات 
تالفــی جویانه بر علیــه منتقدین و 

خانواده های آنها عمل کنند. 
ســازمان اطالعات و امنیــت کانادا 
می گوید کــه این اقدامات غیرقانونی 
بخشــی از کمپین بین المللی تحقیر 
اســت. یکی از تالش های سطح باال، 
عملیات موســوم به »شــکار روباه« 
است که از سال 2۰1۴ توسط وزارت 
امنیت عمومی پکن هدایت می شود. 
این عملیات مثالً می خواهد مقامات و 
تاجران فاسد چینی هدف قرار دهد اما 
در اصل به دنبال مخالفان و منتقدان 
رئیس جمهور شی جین پینگ است.

دیوید ویگنــو، مدیر کل ســازمان 
اطالعات و امنیت کانادا در سخنرانی 
بــرای مرکــز »نــوآوری حاکمیت 
بین المللی« در فوریه گذشته هشدار 
داد کــه ســرویس های نظامــی و 
اطالعاتی رژیم پکن در حال گردآوری 

داده های حساس کانادایی ها و سرقت 
تکنولوژی های کلیدی هستند و تالش 
می کننــد کانــادا را در مقابل چین 

تحقیر کنند.
آقای وینگلو گفــت، »تعدادی دولت 
خارجــی در حــال انجــام اقدامات 
خصمانه هستند که به صورت روتین 
افرادی را در کانــادا تهدید و تحقیر 
می کنند، تا ترس، سکوت و فشار بر 

مخالفان را به اعمال کنند.« 
ســال گذشته، ســازمان اطالعات و 
امنیت کانادا به محققان و شرکت های 
بــزرگ کانادایــی هشــدار داد، که 
می خواهند  بیگانه  دولت های  عوامل 
پیشــرفت ها برای ســاخت واکسن 
کووید 1۹ را مــورد هدف قرار دهد. 
ایــن ســازمان به طور مشــخص از 
کشــورها نامی نبرد، امــا اف.بی.آی، 
چین و روسیه را به تالش برای سرقت 
مالکیت های فکری ارزشــمند متهم 

کرده است.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3085و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وپنجم  شماره 7039
 شنبه  31 فروردین 1398

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

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 - نام یک نوع کالس خودرو کالسکه ای- جلبک

2 - بین پیچ و مهره- خانه های ریز روی عکس - واحد انرژی
3 - مرضی در اثر اختالل عمل کبد - مجرای آب - کتاب رکوردهای بین المللی

ــــی- چوب بستی  4 - قایق تفریحی - تکان خوردن - مبدع درمان REBT در روانشناس
جهت نشستن پرندگان

5 - یک لحظه - پافشاری - شهری در استان »اردبیل«
6 - گیاهی - رسوم - پیچیدن

7 - گوشه مثلثی دامن - سد شمال شهر »مراغه«- پرنده ای پر سر و صدا
8 - روستایی توریستی در استان »تهران«- بالشتك نانپزی – پیشکش ها 

9 - کوزه سفالی - شهری در »ترکیه«- هیکل
10 - رخساره - مرکز برنامه ریزی و فرماندهی در ارتش- پرگار

11 – بی صدایی - یک نوع غذای آماده - ترش و شیرین
12 - چرخ تانک - مارکی بر خودرو »نیسان«- موش صحرایی- درخور 

13 - شهری در »روسیه«- سخن نغز- نام »کمال« ادیب ترکیه
14 - پادشاه ظالم عصر ابراهیم نبی - جای بارگیری کشتی- از توابع »اصفهان«

ــید فلزی -  ــ ــد با اس ــ ــــب قن 15 - ترکی
مهاجم تیم ملی »کلمبیا«

 عمودي:
1 – فیلسوف »فرانسوی«- بخت

ــاعر  ــ ــبو - ش ــ ــــی خوش ــا - گل ــ 2 - رفق
نوپرداز

ــواری- قدرت- جرم  ــ 3 - رنج و دش
کوچک آسمانی

4 - عقب - جانوران دریایی- سرکه - 
سرمایه زندگی

ــوه ای ریز به  ــ ــــع نجیب – می 5 - جم
رنگ قرمز تیره و آبدار - لؤلؤ

ــراگاه -  ــ ــــی«- چ ــوز »انگلیس ــ 6 – هن
زبانی اروپایی 

ــــفت و سخت – کتاب  7 - نقیض س
»هومر«- تیره روزی

ــــد«- پول »کره«-  8 - ایالتی در »هن
پارچه نخی شبیه به اطلس

ــــن هنر رزمی  ــا - بنیانگذار ای ــ 9 - زیب
»موریهه اوشیبا« نام دارد- سرمنزل

ــــری  ــهر هن ــ ــــی - ش 10 - گل آپارتمان
فرانسه - نشان مفعول

ــاوری  ــ ــــن - فن ــــن - بلدرچی 11 - زوبی
اطالعات

ــر پیکاندار -  ــ ــزا - تی ــ ــه نهان ــ 12 - دان
افسرده - کلس

ــیاهی جسم-  ــ ــیدن - س ــ 13 - جوش
خوش خبر

ــــش  بخ ــع  ــ تواب از  ــتایی  ــ روس  -  14
»کلیجان  رستاق« شهر ساری- تأیید 

پست اینترنتی- مفت
15 - واحد شمارش برنج - فیلمی از 

»غالمرضا رمضانی«
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   افقي:
1 - پـــس از ســـامانیان بـــر ایران حکومـــت کردنـــد - از موفق ترین 

داستان های کوتاه فارسی نوشته »بزرگ علوی«
2 - بیمارســـتانی در »تهران« در خیابان ســـمیه – خواندنی های دانـــش آموز - خیابان 

گل کاری شده 
3 - ردگیر فضاپیماها- پاک سازی گیاهان هرز - هوو

4 - مزه - یار پت! - خودرو سنگین - وسیله احتیاطی
5 - لنگه در - پوشاک پا- درخشان

6 - کشوری در »امریکای جنوبی«- قلعه و برج- گونه و روی
7 - خاور - فیلمی از »هاتف علیمردانی«- ماتم

8 - همشیره - درد - فرمانروایی و حکومت
9 - پاسخ مثبت - عنوان سالطین مغول - اخترشناسی

10 - پاسخ دلگیر کننده – بی ادب و شریر- یکدنده
11 - زینت - شهری در »امریکا« دارای برجی فوق العاده زیبا و مدرن - بیماری ریوی 

12 - عمارت عالی - جمع نفس - ضمیر داخل - شش خودمانی!
13 - مرکز بخش »جلگه قدیم« اصفهان - راه رفتن کودک نوپا - سبزی خوشبو 

GPS - 14 – منطقه نمونه گردشگری »بوشهر«- حکاک »آلمانی«
15 - از آثار دیدنی و باســـتانی استان »کهگیلویه و بویر احمد« که تپه ای است در جنوب 

شهر یاسوج- شهری معروف 
در »قبرس«

 عمودي:
1 - اثری تاریخی و توریستی در 

شهرستان »ایوان«- نام آوری
2 - کشـــاورزی - ســـلول های 
مرده پوســـت ســـر – شـــهری 
و  محـــال  »چهـــار  اســـتان  در 

بختیاری«
3 - پشـــیمان - بـــه علـــت - 

مخلوط گوگرد و آرسنیک
4 - کتـــاب مقـــدس هنـــدوان 
- ریزه آتـــش - ویتامین موز – 

وسیله ای در دست برزگر
5 - رازهـــای پنهان - عنصری 

گازی - زمین و خشکی
6 - اســـم آذری- قهوه خانه - 

مورن
7 - امـــر از نرفتـــن – میـــوه ای 
ملین و اشـــتها آور - اســـتاندار 

سابق
8 - لـــزوم امری - الـــی آخر - 

ضعف و رخوت
 - مختصـــر   - روانـــه   -  9 

موی گردن اسب
10 - نانوای خودمانی - رهایی 
 از خطـــر یـــا وضـــع دشـــوار - 

رمق آخر
 - صـــورت  در  عضـــوی   –11
بندری زیبا در »بلغارستان«- از 

مصالح ساختمانی
12 - میوه تابستانی - تصدیق 
ژرمـــن هـــا- دارایی - بهشـــت 

معروف
13 - منبع بـــزرگ آهن بدن - 

ناتوان - کر نیست
14 - واحد بوکس - پس انداز - 

سیارات بسیار کوچک
15 - ســـکه قدیمـــی – لقـــب 

»جامی«
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آبی که بر باد رفت
چرا نتوانستیم از میلیاردها متر مکعب بارش استفاده کنیم؟

رنا
: اي

س 
عک

ــد، ارتفاع  ــ ــان می ده ــ آمارهای وزارت نیرو نش
ــال آبی 98-97 بیش از 189  ــ کل بارش های س
میلی متر بوده که نسبت به میانگین دوره های 
مشابه درازمدت با افزایش 50درصدی روبه رو 
ــال  ــ ــتان س ــ ــــن بارش ها از زمس ــــت. ای بوده اس
گذشته برای نوار غربی و جنوب غرب کشورمان 
ــه  های هواشناسی  ــ ــده بود و نقش ــ پیش بینی ش
ــا باالتر از حد  ــ ــان می داد که بارندگی ه ــ هم نش

نرمال خواهد بود.
ــای دز، کارون،  ــ ــــدن رودخانه ه ــر آب ش ــ پ
ــکان و حتی  ــ ــرم رود و کش ــ ــیمره، خ ــ ــه، س ــ کرخ
ــزد می کرد  ــ رودخانه  های فصلی خطر را گوش
ــود در  ــ ــرار ب ــ ــه ق ــ ــــی ک ــات تلخ ــ ــه اتفاق ــ ــی ب ــ ول

فروردین ماه رخ دهد آنچنان توجهی نشد.
ــــدن  ــــم بارندگی و پر آب ش ــــش حج افزای
ــــمالی  ش ــان  ــ خراس از  ــه  ــ ک ــــرک  ات ــه  ــ رودخان
سرچشمه می گیرد و به دریای خزر می ریزد و 
از سوی دیگر پر آب شدن گرگان رود، گمیشان 
ــه رو کردند. دو  ــ ــر جدی رو ب ــ ــال را با خط ــ و آق ق
ــان چند سال  ــ رودخانه ای که به گفته کارشناس

پیاپی الیروبی نشده بودند.
ــــن ماجرا، جاری  ــد روز پس از ای ــ دقیقاً چن
ــــهرهای خرم آباد، معموالن  شدن سیل در ش
ــتان  ــ ــتا در اس ــ و پل دختر و نابودی چند 10 روس
ــتان گزارش شد. حجم بارش ها به حدی  ــ لرس
ــانی در چند روز  ــ ــه حتی امکان امدادرس ــ بود ک
ــــت امکان پذیر نبود اما با فروکش کردن  نخس
ــتان،  ــ ــتاهای لرس ــ ــــهرها و روس ــــیالب در ش س
ــتان سرازیر شد.  ــ ــــوی خوزس خطر این بار به س

ــتان ظرفیت  ــ ــا بارش های خوب پاییز و زمس ــ ب
ــود و حاال  ــ ــده ب ــ ــــدهای کرخه و دز تکمیل ش س
ــد بزرگ  ــ ــیالبی که به این 2 س ــ ــار حجم س ــ مه
ــود. بنابراین  ــ ــد در توان آنها نب ــ ــرازیر می ش ــ س
ــد کوچک  ــ ــا توجه به نبود چند س ــ ــه ناچار و ب ــ ب
ــال ها  ــ ــه که باید س ــ ــد کرخ ــ ــــت س در پایین دس
ــد و حتی برای آن ردیف  ــ ــاخته می ش ــ پیش س
ــده بود، باعث  ــ ــه هم اختصاص داده ش ــ بودج
ــئوالن ارشد خوزستان برای پیشگیری  ــ شد مس
ــد دز و کرخه  ــ ــــیب وارد شدن به س از خطر آس
ــاز کنند تا آب های ورودی  ــ دریچه های آنها را ب
ــود.  ــ ــــت ش ــه ناچار وارد زمین های پایین دس ــ ب
ــــت کم بیش از هفت میلیارد  آب مازاد که دس
ــتاها و چند  ــ ــیاری از روس ــ ــــب بود بس متر مکع
ــتان را بشدت تهدید کرد و هزاران  ــ شهر خوزس
ــــهرهای سوسنگرد و حمیدیه و  نفر از مردم ش

شیبان و رفیع و بامدژ و... آواره شدند. موضوع 
ــته از آوارگی مردم و از بین  ــ قابل بررسی، گذش
ــه خطر افتادن  ــ ــاورزی و ب ــ رفتن زمین های کش
چاه های نفت و آلودگی های زیست محیطی، 
هدررفت میلیاردها آبی بود که به دریا سرازیر 
شد؛ ثروتی خدادادی که با برنامه ریزی بهترین 
استفاده را از آن می شد کرد از دست مان رفت. 
به عبارتی دیگر می توان گفت مصرف یکسال 
ــور در طول چند روز از سر  ــ ــامیدنی کش ــ آب آش

ناچاری به دریا ریخته شد!
ــارش، 20 روز ابتدایی  ــ ــار ب ــ ــــم به آم برگردی
ــا  ــ بارش ه ــــم  ــــن حج ــاه میانگی ــ م ــــن  فروردی
ــــبت  ــید که این حجم نس ــ به290میلی متر رس
ــــدت  ــابه درازم ــ ــای مش ــ ــــن دوره ه ــه میانگی ــ ب
ــابه  ــ ــــبت به دوره مش ــد افزایش و نس ــ 50درص
ــان  ــ ــته 190 درصد افزایش نش ــ ــال آبی گذش ــ س

ــور حوضه آبریز تالش  ــ می دهد. در شمال کش
ــارش 86  ــ ــاهد ب ــ ــال ش ــ ــــت س در 20 روز نخس
ــــبت به سال گذشته  میلی  متری بودیم که نس
ــــت. همچنین سفید رود  10 برابر افزایش داش
ــــری و افزایش 12 برابری  با بارش 85 میلی مت
ــتند.  ــ ــــی را داش ــترین بارندگ ــ ــوع بیش ــ در مجم
ــارس و دریای  ــ ــز خلیج ف ــ ــه آبری ــ ــا در حوض ــ ام
عمان کرخه 201میلی متر بارش دریافت کرد 
ــابه کوتاه مدت آن فقط  ــ درحالی که مدت مش
5 میلی متر بوده. کارون هم با 180 میلی متر از 
این بارش ها دشت خوبی داشت. این درحالی 
ــته این حوضه فقط شاهد  ــ است که سال گذش
ــــالت مرکزی  ــــری بوده. ف ــه میلی مت ــ بارش س
ــورد زد و حوضه آبریز آن که طی مدت  ــ هم رک
ــته فقط یک میلی متر باران  ــ مشابه سال گذش
ــه هفته 107 میلی متر  ــ دیده بود، در کمتر از س

بارش را تجربه کرد.
ــال  ــ ــارش را که در50س ــ ــــن حجم ب خب ای
ــور  ــ چط ــوده  ــ ب ــابقه  ــ بی س ــاً  ــ تقریب ــته  ــ گذش
ــه بهترین نحو  ــ ــرل و از آن ب ــ ــتیم کنت ــ می توانس
ــــت و شهرها  بهره ببریم تا هم به محیط زیس
ــود  ــ ــــیب وارد نش ــتاها و اموال مردم آس ــ و روس
ــــی از  ــارات ناش ــ ــــی از بی آبی و خس و هم بخش

خشکسالی را جبران کنیم؟
پروفسور کريم سلیمانی، استاد آبخیزداری 
ــدران یکی از  ــ ــگاه مازن ــ ــــع طبیعی دانش و مناب
ــــرب و  ــــیالب در غ ــروز س ــ ــل ب ــ ــــن دالی مهم تری
ــور را تعرض به بستر و حریم  ــ جنوب غرب کش
رودخانه  ها، از بین بردن طبیعت و بهره نبردن 
از آبخیزداری و آبخوان داری در کشور می داند.

ــــیالب  ــانی در بروز س ــ ــاره نقش انس ــ او درب
ــــت و  ــــن می گوید: »رفتار ما با محیط زیس چنی

طبیعت مان از زمان قاجار تاکنون خوب نبوده 
ــر آن درآورده ایم.  ــ ــته ایم س ــ ــر بالیی خواس ــ و ه
ــای هوایی که  ــ ــوان مثال بروید و عکس ه ــ به عن
از پوشش سراسری ایران در سال 1955 گرفته 
ــال پیش مقایسه کنید  ــ ــده با عکس های س ــ ش
ــاده. بخش اعظمی  ــ ــــی افت ــد چه اتفاق ــ و ببینی
ــــل مختلف از جمله  ــــش گیاهی به دالی از پوش
چرای بی رویه، توسعه فیزیکی غیرکارشناسی 
ــیر  ــ مس در  ــه  ــ ک ــــی  مناطق در  ــــاخت ها  زیرس
ــــاخت و سازهای  رودخانه ها قرار دارند یا با س
ــــری آب به داخل  ــــب نفوذپذی ــــمار ضری بی ش

زمین را از بین برده ایم.
ــــی خود را از  ــــش گیاه وقتی منطقه ای پوش
ــد بارندگی رخ دهد روان آب  ــ ــــت داده باش دس
ــرد و تبدیل به  ــ ــه خود می گی ــ ــــرعت زیادی ب س
ــــل کنترل  ــود و خیلی زود غیرقاب ــ ــیل می ش ــ س
می شود و زیان  به بار می آورد. در سیل گمیشان 
ــــدن  و آق قال افزایش بارندگی ها و الیروبی نش
ــــاخت و ساز در  گرگان رود و اترک و از طرفی س
حاشیه این رودخانه ها و ضعیف بودن پوشش 
ــیلی شد  ــ گیاهی منطقه منجر به بروز چنین س

که هر دو شهر را به زیر آب برد.«
ــد که  ــ ــوان می کن ــ ــلیمانی عن ــ ــور س ــ پروفس
ــبات سیالب  ــ ــورمان محاس ــ ــفانه در کش ــ متأس
ــده اند و آمارهایی که موجودند  ــ پیش بینی نش
مربوط به 60 سال پیش هستند و همین کمبود 
ــاز می شود: »گاهی  ــ اطالعات برایمان خطرس
ــه یا با در  ــ ــا بدون مطالع ــ ــاخت ابنیه و پل ه ــ س
ــته آن منطقه صورت  ــ نظر گرفتن اقلیم گذش
ــــن ابنیه و پل ها  ــیل همی ــ می گیرد که با بروز س
ــوند. وقتی سیل جاری  ــ خود عامل خطر می ش
می شود و با خود سنگ و چوب و هر چیزی که 

زورش برسد می آورد، تبدیل به سد می کند و 
خطر سیل باز هم تشدید می شود.«

ــیالب را کنترل کنیم؟  ــ    اما چرا نتوانستیم س
ــلیمانی نبود  ــ ــــم س ــور کری ــ ــه عقیده پروفس ــ ب
لجستیک و اهمیت ندادن به نظر کارشناسان 
ــــل اصلی از  ــــگاهی جزو دالی و محققان دانش
ــــت.  ــــت رفتن این حجم از بارندگی هاس دس
ــد: »روش جمع آوری  ــ وی در این باره می گوی
ــــت که هنوز  ــــیالب خودش یک تکنیک اس س
نتوانسته ایم آن را عملی کنیم و از یک تهدید 
برای خودمان یک فرصت بسازیم. درحالی 
که ژاپنی ها توانسته اند سیالب ها را کنترل کنند 
ــد ولی ما در  ــ ــــی از آن برق هم تولید کنن و حت

سیل اخیر کاماًل شکست خورده بودیم.
ما با استفاده از آبخیزداری و آبخوان داری 
می توانستیم این ثروت عظیمی را که آسمان 
ــیاری از  ــ ــره کنیم و بس ــ ــه داده بوده ذخی ــ هدی
ــــرف کنیم.  ــا آن برط ــ ــــم آبی را ب ــــکالت ک مش
ــه های  ــ ــا توجه به نقش ــ ــتیم ب ــ حتی می توانس
ــــی که بارندگی ها را از چند ماه قبل  هواشناس
پیش بینی می کند سدها را سبک کنیم و آب 
ــــت ارژن و هورالعظیم و برخی  ــه دش ــ آن را ب
ــنه منتقل کنیم ولی متأسفانه نه  ــ مناطق تش
زیرساخت ها فراهم بود نه اینکه از تحقیقات 
و مطالعات دانشگاهیان استفاده ای شد. اگر 
ــئوالن اجرایی از تحقیقات ما بهره ببرند  ــ مس
دست کم از بروز بسیاری از مشکالت طبیعی 
پیشگیری می شود. سال هاست که می گوییم 
ــــش گیاهی آنها از بین  برای مناطقی که پوش
ــــیالب ها  ــــدهای زیرزمینی بزنید تا س رفته  س
ــفره های زیرزمینی  ــ ــرل کنیم و با آن س ــ را کنت
ــــرح آن هم آماده  ــــم و حتی ط ــــت کنی را تقوی
است ولی هیچ وقت به آن توجهی نشده و به 

مرحله اجرا درنیامده است.«
ــــخاوتمندانه  ــــمان در این چند ماه س آس
بارید تا زمین تشنه را سیراب کند ولی قدرش 
ــیدیم.  ــ ــه دریا بخش ــ ــه را ب ــ ــتیم و هم ــ را ندانس
چندین دهه زمان برایمان کافی بود تا بتوانیم 
ــه آبخیزداری و  ــ ــوازن منابع آبی و توجه ب ــ با ت
آبخوان داری از بروز چنین اتفاقات تلخی که 
ــاله در فصل بهار دامن مان را  ــ معموالً هر س
می گیرد، پیشگیری کنیم. هفت میلیارد متر 
ــــم و آن را تبدیل  ــــت دادی ــــب آب از دس مکع
ــــت  ــــزرگ کردیم. معلوم نیس ــه تهدیدی ب ــ ب
ــــخاوتمندانه رفتار  ــــمان دوباره با ما س آیا آس

می کند یا نه؟

آسمان در این چند ماه سخاوتمندانه بارید تا زمین تشنه را 
سیراب کند ولی قدرش را ندانستیم و همه را به دریا بخشیدیم. 

چندین دهه زمان برایمان کافی بود تا بتوانیم با توازن منابع آبی 
و توجه به آبخیزداری و آبخوان داری از بروز چنین اتفاقات تلخی 
که معمواًل هر ساله در فصل بهار دامن مان را می گیرد، پیشگیری 
کنیم. هفت میلیارد مترمکعب آب از دست دادیم و آن را تبدیل 

به تهدیدی بزرگ کردیم. معلوم نیست آیا آسمان دوباره با ما 
سخاوتمندانه رفتار می کند یا نه؟
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ارتش بسوي نقده حركت كرد
ديروز و ديشب هم نقده وضعي بحراني داشت و ديشب 
به علت قطع ارتباط تلفني نقده با تهران و ديگر شهرهاي ايران، 
خبرنگار ما نتوانست گزارش هاي مربوط وضع متشنج اين شهر 

را به مركز خبري سازمان شهرستان ها مخابره كند.
تا ديشب بعلت ادامه تيراندازي هاي شديد، جمع آوري 
اجساد كشته شدگان ميسر نشده بود. شهر نقده تقريبا بين طرفين 
درگير تقسيم شده و دو گروه عليه هم جبهه گرفته اند و به سوي 
هم تيراندازي مي كنند. ديروز گروهي از سربازان اروميه براي 
فيصله دادن به درگيريهاي نقده، عازم اين شهر شدند. عباس امير 
انتظام معاون نخست وزير و سخنگوي دولت امروز در جلسه 
مطبوعاتي با شركت خبرنگاران داخلي و خارجي در مورد نقده 
گفت: دليل درگيري هاي نقده هنوز مشخص نيست و متأسفانه 
عده اي از هموطنان ما كشته شده اند. ارتش از نزديكترين پادگان 
مستقر در نقده باين شهر حركت و انتظار ميرود تا ظهر داخل شهر 
شده و امنيت را برقرار كند. ساعت يازده صبح امروز، واحدهاي 
نظامي براي مداخله در برخوردهاي خونين نقده و استقرار نظم 
از »پيرانشهر« و »توشچي« به نقده اعزام شد، سرهنگ عباسي 
سرپرست كميته انقالب اروميه گفت: اعزام نيرو تنها به منظور 

ايجاد نظم است. 
حفاظت كاخ نخست وزيري به افراد گارد شهرباني 

محول شد
حفاظت كاخ نخست وزيري به گارد شهرباني و پاسداران 
انقالب محول ش���د. كاخ نخست وزيري قبال توسط پرسنل 
نيروي هوائي حفاظت ميشد و از امروز اين وظيفه را افراد گارد 
شهرباني با همكاري پاس���داران انقالب انجام خواهند داد. 
پرسنل نيروي هوائي بمناسبت اين جايگزيني بيانيه اي انتشار 
داده اند كه ساعت 12 آنرا براي آقاي مهدي بازرگان نخست وزير 

قرائت كردند.
10 ماه زندان براي نگهبان مجسمه شاه مخلوع!

رشت � اولين دادگاه انقالب اسالمي رشت 7نفر را باتهام 
سرقت مسلحانه، تيراندازي بسوي مردم و ضرب و جرح آنها 
محاكمه و محكوم نمود. فرامرز علي ... دانش آموز س���ال دوم 
هنرستان صنعتي رش���ت رهبر يك گروه چهارنفري كه در 
طرح و اجراي نقش���ه سرقت اسالح و تيراندازي بسوي يك 
راننده شركت داش���ت به 3سال و 6 ماه زندان تاديبي، بهمن... 
هنرجوي ديگر هنرستان باتهام معاونت در جرم به 6 ماه زندان، 
شهرداد... محصل سال سوم نظري به يك سال زندان،  بهروز 
.... و جمشيد.... دانش آموزان نيروي دريائي باتهام شركت در 
جرم هر يك به 3 ماه زندان محكوم شدند. پاسبان جعفر... نيز 
كه بمدت 8ماه نگهبان مجسمه شاه مخلوع در ميدان شهرداري 
رشت بود باتهام تيراندازي بسوي مردم به 10 ماه حبس تاديبي 
و پاس���بان رمضانعلي.... باتهام ايراد ضرب و جرح نسبت به 
تظاهركنندگان ضمن اخراج از خدمت شهرباني به 18 ماه حبس 

تاديبي محكوم شدند.
گذرنامه شاه مخلوع و همراهانش اعتبار ندارد

مكزيكوسيتي � آسوشيتدپرس � يك مقام دولت مكزيك 
گفت كه شاه مخلوع مي تواند به عنوان يك مسافر توريست به آن 
كشور سفر كند و اين به آن معني است كه اقامت شاه مخلوع در 
مكزيك نمي تواند از 90 روز تجاوز كند و اگر بخواهد بيشتر از 
اين بماند بايد موقتا از مكزيك خارج شود و دوباره بازگردد. اين 
نظر دولت مكزيك رسما به محمدرضا پهلوي اطالع داده شده 
است. هنوز معلوم نيست محمدرضا پهلوي در چه تاريخي وارد 
مكزيك خواهد شد و از چه طريقي تقاضاي سفر به مكزيك را 
به اين دولت تسليم كرده است. شاه اينك با همراهانش كه عده 
آنها بين 30 تا 50 نفر است در باهاما كه تا مكزيك فاصله زيادي 
ندارد بسر مي برد. وزارت امور خارجه ايران نيز ديروز بار ديگر به 
دولت هاي مكزيك و آمريكا تاكيد كرد كه گذرنامه هاي شاه سابق 
و افراد و خانواده وي و همراهان او فاقد هرگونه اعتبار قانوني 
است و صدور هر نوع رواديد و پناهندگي از جانب دول مزبور 
يك اقدام غيردوستانه نسبت به جمهوري اسالمي ايران تلقي 

شده و در روابط ايران با آنها تأثير سوء خواهد داشت.
500 دست لباس شمس پهلوي حراج شد

ديروز لباس هاي شمس پهلوي خواهر شاه مخلوع در 
محوطه كاخ خصوصي شمس واقع در مهردشت كرج كه در 
تصرف نيروهاي انقالب است. حراج شد. بمناسبت اعالم حراج 
لباس هاي شمس ديروز ترافيك فشرده اي در خيابان هاي مهر � 
دشت كرج بوجود آمد و رفت و آمد اتومبيل ها در خطوط تهران 
كرج و بالعكس بمراتب بيشتر از روزهاي قبل بود. حراج لباسها 
از ساعت 2 بعدازظهر در محوطه كاخ شمس شروع شد و جمعا 
پانصد دست لباس در معرض ديد تماشاچيان و خريداران قرار 
گرفت. قيمتي كه از طرف كميته براي حراج لباسها تعيين شده 
بود عادالنه بود و در اطراف چهارصدتومان دور ميزد ولي اشتياق 
خريداران براي لباس هاي خواهر شاه مخلوع آنچنان بود كه 

قيمت ها در حراج به 2500تومان هم ميرسيد.

 تمامي مطالب از روزنامه  اطالعات روز یكشنبه 2  اردیبهشت ماه 1358 
)برابر با  24جمادي االول 1399، 22 آویل1979( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
  

پيمان مشترك ايران، افغانستان و تركيه
22اپريل 1926 ميان ايران، تركيه و افغانس���تان يك پيمان 
امنيت مشترك به امضاء رسيد كه برخي مورخان نوشته اند سياست 
انگلستان پشت سر آن بود كه در آن زمان يك قدرت بزرگ جهاني 

و استعمارگر شماره يك به شمار مي رفت. 
به باور اين مورخان، قرارداد پاريس كه به موجب آن دولت 
تهران حاكميت خود بر هرات و مناطق غربی افغانستان را واگذار 
كرد، سازشنامه ای مشروط است و در مواردي دست ايران را در 
فرستادن نيروی نظامی به هرات باز گذارده و هدف لندن از پيمان 
دوستی اپريل 1926 سه كشور، گرفتن تاييد ضمني ديگری از 
دولت تهران مبنی بر برسميت شناختن استقالل افغانستان )تجزيه 

ايران( بود.
»انتقاد كردن، تکليف روزنامه نگار است«

شعبه يكم دادگاه جنايي تهران كه دكتر مظفر بقايي كرماني 
را بنا به دادخوست ارتش محاكمه مي كرد دوم ارديبهشت 1329با 
صدور حكمي جالب و ماندنی، وي را از اتهام منتسبه تبرئه كرد. 

سه قاضي اين دادگاه در حكم خود نوشته بودند: "مقالهِ مظفر 
بقايي در روزنامه شاهد كه در آن به ارتش اشاره رفته بود، اهانت به 
نيروهاي مسلح نبود بلكه يك انتقاد بود و چون راه حل نشان داده 
بود، پس اين مقاله يك »انتقاد سازنده« بود و تكليف روزنامه نگار 
گفتن مسائل و ارائه راه حل است � از زبان خود يا به صورت نقل 
قول از ديگران و .... اين نوش���ته، يك مقاله بود و نه خبر كه حتي 

بشود ناشررا به تكذيب آن يا دادن توضيح  وادار كرد.".
ارتش در دادخواست خود، مقاله نگار )بقايي( را متهم به 
اهانت به نيروهاي مسلح و درنتيجه متزلزل ساختن صميميت افراد 
آن نسبت به فرماندهان ارشد ارتش كرده بود و خواستار مجازات 

او شده بود.
 نظرات »كانت« برای ايجاد جامعه ای بهتر

ايمانوئل كانت انديشمند آلماني 22 اپريل 1724 در كالينينگراد 
به دنيا آمد و هشتاد سال عمر كرد. در آن زمان، كالينينگراد جزيي 
از پروس )آلمان( بود كه اينك متعلق به روس���يه فدراتيو است. 

»كانت« در ژوئن 1795 اثر خود »صلح پايدار« را منتشر كرد .
كانت در زماني از ضرورت دمكراسي  براي تأمين و تضمين 
حقوق اساسي مردم و پيشرفت كشورها و استفاده از همه مغزها 
براي خدمت به جامعه سخن به ميان آورد كه كشورهاي اروپای 
قاره ای ازجمله آلمان )پروس( نظام فئودالي و ش���به استبدادی 

داشتند. 
كانت در كتاب »صلح پايدار« نوشته است كه اگر دمكراسي 
در يك جامعه تحقق يابد پديدآورنده افرادي خواهد بود كه در 
نهايت دقّ���ت، و رعايت منطق و منافع جامعه به تصميم گيري 

خواهند پرداخت.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

قاب امروز

 سرایه
در عشق تو عافيت حرام است

آن را كه نه عشق پخت خام است
كس را ز تو هيچ حاصلی نيست

جز نيستيی كه بر دوام است
صد ساله ره است راه وصلت

با داعيه تو نيم گام است
شهری ز تو مست عشق و ما هم

اين باد ندانم از چه جام است

بندر والدی وستوک روسیهـ    ساحل شیشه ای

ز آن نيمه كه پاك بازی ماست
با درد تو داو ما تمام است

ز آنجا كه جفای توست بر ما
ديدار تو تا ابد حرام است

هر دل ز تو با هزار داغ است
هر داغی را هزار نام است

خاقانی را ز دل خبر پرس
تا داغ به نام او كدام است
خاقانی
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ح�ل 2443    

  

 

بصيرت و بينش

عقل و خرد 

نهضت 
پوشش 

خودرو جنگي 

ميوه باب گلو

نابغه عالم سينما

گوارا  بز كوهي

بند دست

مفرد ايام 

تنبل 

هر نوع آش 

بالش 

بانك خانگي!

صليب 

صبحانه

راهنمايي انسان
كردن  وسيله نخ ريسي 

نوعي رنگ 
قهوه اي 

اثري از 
جان اشتاين 

بك

كتاب 
عالمه 

طباطبايي

ح�ل
4956

به ... چنين شتابان؟

حجم هندسي

غالف شمشير 
بر شما مبارك 

ا

س

خ

س

از ويتامين ها

غول يخي فيلم 
اسپيلبرگ

يگانه
خون بها

اسلوب 
كاله باراني 

فرش شده

ارتش بسوي نقده حركت كرد
ديروز و ديشب هم نقده وضعي بحراني داشت و ديشب 
به علت قطع ارتباط تلفني نقده با تهران و ديگر شهرهاي ايران، 
خبرنگار ما نتوانست گزارش هاي مربوط وضع متشنج اين شهر 

را به مركز خبري سازمان شهرستان ها مخابره كند.
تا ديشب بعلت ادامه تيراندازي هاي شديد، جمع آوري 
اجساد كشته شدگان ميسر نشده بود. شهر نقده تقريبا بين طرفين 
درگير تقسيم شده و دو گروه عليه هم جبهه گرفته اند و به سوي 
هم تيراندازي مي كنند. ديروز گروهي از سربازان اروميه براي 
فيصله دادن به درگيريهاي نقده، عازم اين شهر شدند. عباس امير 
انتظام معاون نخست وزير و سخنگوي دولت امروز در جلسه 
مطبوعاتي با شركت خبرنگاران داخلي و خارجي در مورد نقده 
گفت: دليل درگيري هاي نقده هنوز مشخص نيست و متأسفانه 
عده اي از هموطنان ما كشته شده اند. ارتش از نزديكترين پادگان 
مستقر در نقده باين شهر حركت و انتظار ميرود تا ظهر داخل شهر 
شده و امنيت را برقرار كند. ساعت يازده صبح امروز، واحدهاي 
نظامي براي مداخله در برخوردهاي خونين نقده و استقرار نظم 
از »پيرانشهر« و »توشچي« به نقده اعزام شد، سرهنگ عباسي 
سرپرست كميته انقالب اروميه گفت: اعزام نيرو تنها به منظور 

ايجاد نظم است. 
حفاظت كاخ نخست وزيري به افراد گارد شهرباني 

محول شد
حفاظت كاخ نخست وزيري به گارد شهرباني و پاسداران 
انقالب محول ش���د. كاخ نخست وزيري قبال توسط پرسنل 
نيروي هوائي حفاظت ميشد و از امروز اين وظيفه را افراد گارد 
شهرباني با همكاري پاس���داران انقالب انجام خواهند داد. 
پرسنل نيروي هوائي بمناسبت اين جايگزيني بيانيه اي انتشار 
داده اند كه ساعت 12 آنرا براي آقاي مهدي بازرگان نخست وزير 

قرائت كردند.
10 ماه زندان براي نگهبان مجسمه شاه مخلوع!

رشت � اولين دادگاه انقالب اسالمي رشت 7نفر را باتهام 
سرقت مسلحانه، تيراندازي بسوي مردم و ضرب و جرح آنها 
محاكمه و محكوم نمود. فرامرز علي ... دانش آموز س���ال دوم 
هنرستان صنعتي رش���ت رهبر يك گروه چهارنفري كه در 
طرح و اجراي نقش���ه سرقت اسالح و تيراندازي بسوي يك 
راننده شركت داش���ت به 3سال و 6 ماه زندان تاديبي، بهمن... 
هنرجوي ديگر هنرستان باتهام معاونت در جرم به 6 ماه زندان، 
شهرداد... محصل سال سوم نظري به يك سال زندان،  بهروز 
.... و جمشيد.... دانش آموزان نيروي دريائي باتهام شركت در 
جرم هر يك به 3 ماه زندان محكوم شدند. پاسبان جعفر... نيز 
كه بمدت 8ماه نگهبان مجسمه شاه مخلوع در ميدان شهرداري 
رشت بود باتهام تيراندازي بسوي مردم به 10 ماه حبس تاديبي 
و پاس���بان رمضانعلي.... باتهام ايراد ضرب و جرح نسبت به 
تظاهركنندگان ضمن اخراج از خدمت شهرباني به 18 ماه حبس 

تاديبي محكوم شدند.
گذرنامه شاه مخلوع و همراهانش اعتبار ندارد

مكزيكوسيتي � آسوشيتدپرس � يك مقام دولت مكزيك 
گفت كه شاه مخلوع مي تواند به عنوان يك مسافر توريست به آن 
كشور سفر كند و اين به آن معني است كه اقامت شاه مخلوع در 
مكزيك نمي تواند از 90 روز تجاوز كند و اگر بخواهد بيشتر از 
اين بماند بايد موقتا از مكزيك خارج شود و دوباره بازگردد. اين 
نظر دولت مكزيك رسما به محمدرضا پهلوي اطالع داده شده 
است. هنوز معلوم نيست محمدرضا پهلوي در چه تاريخي وارد 
مكزيك خواهد شد و از چه طريقي تقاضاي سفر به مكزيك را 
به اين دولت تسليم كرده است. شاه اينك با همراهانش كه عده 
آنها بين 30 تا 50 نفر است در باهاما كه تا مكزيك فاصله زيادي 
ندارد بسر مي برد. وزارت امور خارجه ايران نيز ديروز بار ديگر به 
دولت هاي مكزيك و آمريكا تاكيد كرد كه گذرنامه هاي شاه سابق 
و افراد و خانواده وي و همراهان او فاقد هرگونه اعتبار قانوني 
است و صدور هر نوع رواديد و پناهندگي از جانب دول مزبور 
يك اقدام غيردوستانه نسبت به جمهوري اسالمي ايران تلقي 

شده و در روابط ايران با آنها تأثير سوء خواهد داشت.
500 دست لباس شمس پهلوي حراج شد

ديروز لباس هاي شمس پهلوي خواهر شاه مخلوع در 
محوطه كاخ خصوصي شمس واقع در مهردشت كرج كه در 
تصرف نيروهاي انقالب است. حراج شد. بمناسبت اعالم حراج 
لباس هاي شمس ديروز ترافيك فشرده اي در خيابان هاي مهر � 
دشت كرج بوجود آمد و رفت و آمد اتومبيل ها در خطوط تهران 
كرج و بالعكس بمراتب بيشتر از روزهاي قبل بود. حراج لباسها 
از ساعت 2 بعدازظهر در محوطه كاخ شمس شروع شد و جمعا 
پانصد دست لباس در معرض ديد تماشاچيان و خريداران قرار 
گرفت. قيمتي كه از طرف كميته براي حراج لباسها تعيين شده 
بود عادالنه بود و در اطراف چهارصدتومان دور ميزد ولي اشتياق 
خريداران براي لباس هاي خواهر شاه مخلوع آنچنان بود كه 

قيمت ها در حراج به 2500تومان هم ميرسيد.

 تمامي مطالب از روزنامه  اطالعات روز یكشنبه 2  اردیبهشت ماه 1358 
)برابر با  24جمادي االول 1399، 22 آویل1979( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
  

پيمان مشترك ايران، افغانستان و تركيه
22اپريل 1926 ميان ايران، تركيه و افغانس���تان يك پيمان 
امنيت مشترك به امضاء رسيد كه برخي مورخان نوشته اند سياست 
انگلستان پشت سر آن بود كه در آن زمان يك قدرت بزرگ جهاني 

و استعمارگر شماره يك به شمار مي رفت. 
به باور اين مورخان، قرارداد پاريس كه به موجب آن دولت 
تهران حاكميت خود بر هرات و مناطق غربی افغانستان را واگذار 
كرد، سازشنامه ای مشروط است و در مواردي دست ايران را در 
فرستادن نيروی نظامی به هرات باز گذارده و هدف لندن از پيمان 
دوستی اپريل 1926 سه كشور، گرفتن تاييد ضمني ديگری از 
دولت تهران مبنی بر برسميت شناختن استقالل افغانستان )تجزيه 

ايران( بود.
»انتقاد كردن، تکليف روزنامه نگار است«

شعبه يكم دادگاه جنايي تهران كه دكتر مظفر بقايي كرماني 
را بنا به دادخوست ارتش محاكمه مي كرد دوم ارديبهشت 1329با 
صدور حكمي جالب و ماندنی، وي را از اتهام منتسبه تبرئه كرد. 

سه قاضي اين دادگاه در حكم خود نوشته بودند: "مقالهِ مظفر 
بقايي در روزنامه شاهد كه در آن به ارتش اشاره رفته بود، اهانت به 
نيروهاي مسلح نبود بلكه يك انتقاد بود و چون راه حل نشان داده 
بود، پس اين مقاله يك »انتقاد سازنده« بود و تكليف روزنامه نگار 
گفتن مسائل و ارائه راه حل است � از زبان خود يا به صورت نقل 
قول از ديگران و .... اين نوش���ته، يك مقاله بود و نه خبر كه حتي 

بشود ناشررا به تكذيب آن يا دادن توضيح  وادار كرد.".
ارتش در دادخواست خود، مقاله نگار )بقايي( را متهم به 
اهانت به نيروهاي مسلح و درنتيجه متزلزل ساختن صميميت افراد 
آن نسبت به فرماندهان ارشد ارتش كرده بود و خواستار مجازات 

او شده بود.
 نظرات »كانت« برای ايجاد جامعه ای بهتر

ايمانوئل كانت انديشمند آلماني 22 اپريل 1724 در كالينينگراد 
به دنيا آمد و هشتاد سال عمر كرد. در آن زمان، كالينينگراد جزيي 
از پروس )آلمان( بود كه اينك متعلق به روس���يه فدراتيو است. 

»كانت« در ژوئن 1795 اثر خود »صلح پايدار« را منتشر كرد .
كانت در زماني از ضرورت دمكراسي  براي تأمين و تضمين 
حقوق اساسي مردم و پيشرفت كشورها و استفاده از همه مغزها 
براي خدمت به جامعه سخن به ميان آورد كه كشورهاي اروپای 
قاره ای ازجمله آلمان )پروس( نظام فئودالي و ش���به استبدادی 

داشتند. 
كانت در كتاب »صلح پايدار« نوشته است كه اگر دمكراسي 
در يك جامعه تحقق يابد پديدآورنده افرادي خواهد بود كه در 
نهايت دقّ���ت، و رعايت منطق و منافع جامعه به تصميم گيري 

خواهند پرداخت.

امروز در تاريخ
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قاب امروز

 سرایه
در عشق تو عافيت حرام است

آن را كه نه عشق پخت خام است
كس را ز تو هيچ حاصلی نيست

جز نيستيی كه بر دوام است
صد ساله ره است راه وصلت

با داعيه تو نيم گام است
شهری ز تو مست عشق و ما هم

اين باد ندانم از چه جام است

بندر والدی وستوک روسیهـ    ساحل شیشه ای

ز آن نيمه كه پاك بازی ماست
با درد تو داو ما تمام است

ز آنجا كه جفای توست بر ما
ديدار تو تا ابد حرام است

هر دل ز تو با هزار داغ است
هر داغی را هزار نام است

خاقانی را ز دل خبر پرس
تا داغ به نام او كدام است
خاقانی
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3085و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وپنجم  شماره 7039
 شنبه  31 فروردین 1398

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

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 - نام یک نوع کالس خودرو کالسکه ای- جلبک

2 - بین پیچ و مهره- خانه های ریز روی عکس - واحد انرژی
3 - مرضی در اثر اختالل عمل کبد - مجرای آب - کتاب رکوردهای بین المللی

ــــی- چوب بستی  4 - قایق تفریحی - تکان خوردن - مبدع درمان REBT در روانشناس
جهت نشستن پرندگان

5 - یک لحظه - پافشاری - شهری در استان »اردبیل«
6 - گیاهی - رسوم - پیچیدن

7 - گوشه مثلثی دامن - سد شمال شهر »مراغه«- پرنده ای پر سر و صدا
8 - روستایی توریستی در استان »تهران«- بالشتك نانپزی – پیشکش ها 

9 - کوزه سفالی - شهری در »ترکیه«- هیکل
10 - رخساره - مرکز برنامه ریزی و فرماندهی در ارتش- پرگار

11 – بی صدایی - یک نوع غذای آماده - ترش و شیرین
12 - چرخ تانک - مارکی بر خودرو »نیسان«- موش صحرایی- درخور 

13 - شهری در »روسیه«- سخن نغز- نام »کمال« ادیب ترکیه
14 - پادشاه ظالم عصر ابراهیم نبی - جای بارگیری کشتی- از توابع »اصفهان«

ــید فلزی -  ــ ــد با اس ــ ــــب قن 15 - ترکی
مهاجم تیم ملی »کلمبیا«

 عمودي:
1 – فیلسوف »فرانسوی«- بخت

ــاعر  ــ ــبو - ش ــ ــــی خوش ــا - گل ــ 2 - رفق
نوپرداز

ــواری- قدرت- جرم  ــ 3 - رنج و دش
کوچک آسمانی

4 - عقب - جانوران دریایی- سرکه - 
سرمایه زندگی

ــوه ای ریز به  ــ ــــع نجیب – می 5 - جم
رنگ قرمز تیره و آبدار - لؤلؤ

ــراگاه -  ــ ــــی«- چ ــوز »انگلیس ــ 6 – هن
زبانی اروپایی 

ــــفت و سخت – کتاب  7 - نقیض س
»هومر«- تیره روزی

ــــد«- پول »کره«-  8 - ایالتی در »هن
پارچه نخی شبیه به اطلس

ــــن هنر رزمی  ــا - بنیانگذار ای ــ 9 - زیب
»موریهه اوشیبا« نام دارد- سرمنزل

ــــری  ــهر هن ــ ــــی - ش 10 - گل آپارتمان
فرانسه - نشان مفعول

ــاوری  ــ ــــن - فن ــــن - بلدرچی 11 - زوبی
اطالعات

ــر پیکاندار -  ــ ــزا - تی ــ ــه نهان ــ 12 - دان
افسرده - کلس

ــیاهی جسم-  ــ ــیدن - س ــ 13 - جوش
خوش خبر

ــــش  بخ ــع  ــ تواب از  ــتایی  ــ روس  -  14
»کلیجان  رستاق« شهر ساری- تأیید 

پست اینترنتی- مفت
15 - واحد شمارش برنج - فیلمی از 

»غالمرضا رمضانی«
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جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7039

   افقي:
1 - پـــس از ســـامانیان بـــر ایران حکومـــت کردنـــد - از موفق ترین 

داستان های کوتاه فارسی نوشته »بزرگ علوی«
2 - بیمارســـتانی در »تهران« در خیابان ســـمیه – خواندنی های دانـــش آموز - خیابان 

گل کاری شده 
3 - ردگیر فضاپیماها- پاک سازی گیاهان هرز - هوو

4 - مزه - یار پت! - خودرو سنگین - وسیله احتیاطی
5 - لنگه در - پوشاک پا- درخشان

6 - کشوری در »امریکای جنوبی«- قلعه و برج- گونه و روی
7 - خاور - فیلمی از »هاتف علیمردانی«- ماتم

8 - همشیره - درد - فرمانروایی و حکومت
9 - پاسخ مثبت - عنوان سالطین مغول - اخترشناسی

10 - پاسخ دلگیر کننده – بی ادب و شریر- یکدنده
11 - زینت - شهری در »امریکا« دارای برجی فوق العاده زیبا و مدرن - بیماری ریوی 

12 - عمارت عالی - جمع نفس - ضمیر داخل - شش خودمانی!
13 - مرکز بخش »جلگه قدیم« اصفهان - راه رفتن کودک نوپا - سبزی خوشبو 

GPS - 14 – منطقه نمونه گردشگری »بوشهر«- حکاک »آلمانی«
15 - از آثار دیدنی و باســـتانی استان »کهگیلویه و بویر احمد« که تپه ای است در جنوب 

شهر یاسوج- شهری معروف 
در »قبرس«

 عمودي:
1 - اثری تاریخی و توریستی در 

شهرستان »ایوان«- نام آوری
2 - کشـــاورزی - ســـلول های 
مرده پوســـت ســـر – شـــهری 
و  محـــال  »چهـــار  اســـتان  در 

بختیاری«
3 - پشـــیمان - بـــه علـــت - 

مخلوط گوگرد و آرسنیک
4 - کتـــاب مقـــدس هنـــدوان 
- ریزه آتـــش - ویتامین موز – 

وسیله ای در دست برزگر
5 - رازهـــای پنهان - عنصری 

گازی - زمین و خشکی
6 - اســـم آذری- قهوه خانه - 

مورن
7 - امـــر از نرفتـــن – میـــوه ای 
ملین و اشـــتها آور - اســـتاندار 

سابق
8 - لـــزوم امری - الـــی آخر - 

ضعف و رخوت
 - مختصـــر   - روانـــه   -  9 

موی گردن اسب
10 - نانوای خودمانی - رهایی 
 از خطـــر یـــا وضـــع دشـــوار - 

رمق آخر
 - صـــورت  در  عضـــوی   –11
بندری زیبا در »بلغارستان«- از 

مصالح ساختمانی
12 - میوه تابستانی - تصدیق 
ژرمـــن هـــا- دارایی - بهشـــت 

معروف
13 - منبع بـــزرگ آهن بدن - 

ناتوان - کر نیست
14 - واحد بوکس - پس انداز - 

سیارات بسیار کوچک
15 - ســـکه قدیمـــی – لقـــب 

»جامی«
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آبی که بر باد رفت
چرا نتوانستیم از میلیاردها متر مکعب بارش استفاده کنیم؟

رنا
: اي

س 
عک

ــد، ارتفاع  ــ ــان می ده ــ آمارهای وزارت نیرو نش
ــال آبی 98-97 بیش از 189  ــ کل بارش های س
میلی متر بوده که نسبت به میانگین دوره های 
مشابه درازمدت با افزایش 50درصدی روبه رو 
ــال  ــ ــتان س ــ ــــن بارش ها از زمس ــــت. ای بوده اس
گذشته برای نوار غربی و جنوب غرب کشورمان 
ــه  های هواشناسی  ــ ــده بود و نقش ــ پیش بینی ش
ــا باالتر از حد  ــ ــان می داد که بارندگی ه ــ هم نش

نرمال خواهد بود.
ــای دز، کارون،  ــ ــــدن رودخانه ه ــر آب ش ــ پ
ــکان و حتی  ــ ــرم رود و کش ــ ــیمره، خ ــ ــه، س ــ کرخ
ــزد می کرد  ــ رودخانه  های فصلی خطر را گوش
ــود در  ــ ــرار ب ــ ــه ق ــ ــــی ک ــات تلخ ــ ــه اتفاق ــ ــی ب ــ ول

فروردین ماه رخ دهد آنچنان توجهی نشد.
ــــدن  ــــم بارندگی و پر آب ش ــــش حج افزای
ــــمالی  ش ــان  ــ خراس از  ــه  ــ ک ــــرک  ات ــه  ــ رودخان
سرچشمه می گیرد و به دریای خزر می ریزد و 
از سوی دیگر پر آب شدن گرگان رود، گمیشان 
ــه رو کردند. دو  ــ ــر جدی رو ب ــ ــال را با خط ــ و آق ق
ــان چند سال  ــ رودخانه ای که به گفته کارشناس

پیاپی الیروبی نشده بودند.
ــــن ماجرا، جاری  ــد روز پس از ای ــ دقیقاً چن
ــــهرهای خرم آباد، معموالن  شدن سیل در ش
ــتان  ــ ــتا در اس ــ و پل دختر و نابودی چند 10 روس
ــتان گزارش شد. حجم بارش ها به حدی  ــ لرس
ــانی در چند روز  ــ ــه حتی امکان امدادرس ــ بود ک
ــــت امکان پذیر نبود اما با فروکش کردن  نخس
ــتان،  ــ ــتاهای لرس ــ ــــهرها و روس ــــیالب در ش س
ــتان سرازیر شد.  ــ ــــوی خوزس خطر این بار به س

ــتان ظرفیت  ــ ــا بارش های خوب پاییز و زمس ــ ب
ــود و حاال  ــ ــده ب ــ ــــدهای کرخه و دز تکمیل ش س
ــد بزرگ  ــ ــیالبی که به این 2 س ــ ــار حجم س ــ مه
ــود. بنابراین  ــ ــد در توان آنها نب ــ ــرازیر می ش ــ س
ــد کوچک  ــ ــا توجه به نبود چند س ــ ــه ناچار و ب ــ ب
ــال ها  ــ ــه که باید س ــ ــد کرخ ــ ــــت س در پایین دس
ــد و حتی برای آن ردیف  ــ ــاخته می ش ــ پیش س
ــده بود، باعث  ــ ــه هم اختصاص داده ش ــ بودج
ــئوالن ارشد خوزستان برای پیشگیری  ــ شد مس
ــد دز و کرخه  ــ ــــیب وارد شدن به س از خطر آس
ــاز کنند تا آب های ورودی  ــ دریچه های آنها را ب
ــود.  ــ ــــت ش ــه ناچار وارد زمین های پایین دس ــ ب
ــــت کم بیش از هفت میلیارد  آب مازاد که دس
ــتاها و چند  ــ ــیاری از روس ــ ــــب بود بس متر مکع
ــتان را بشدت تهدید کرد و هزاران  ــ شهر خوزس
ــــهرهای سوسنگرد و حمیدیه و  نفر از مردم ش

شیبان و رفیع و بامدژ و... آواره شدند. موضوع 
ــته از آوارگی مردم و از بین  ــ قابل بررسی، گذش
ــه خطر افتادن  ــ ــاورزی و ب ــ رفتن زمین های کش
چاه های نفت و آلودگی های زیست محیطی، 
هدررفت میلیاردها آبی بود که به دریا سرازیر 
شد؛ ثروتی خدادادی که با برنامه ریزی بهترین 
استفاده را از آن می شد کرد از دست مان رفت. 
به عبارتی دیگر می توان گفت مصرف یکسال 
ــور در طول چند روز از سر  ــ ــامیدنی کش ــ آب آش

ناچاری به دریا ریخته شد!
ــارش، 20 روز ابتدایی  ــ ــار ب ــ ــــم به آم برگردی
ــا  ــ بارش ه ــــم  ــــن حج ــاه میانگی ــ م ــــن  فروردی
ــــبت  ــید که این حجم نس ــ به290میلی متر رس
ــــدت  ــابه درازم ــ ــای مش ــ ــــن دوره ه ــه میانگی ــ ب
ــابه  ــ ــــبت به دوره مش ــد افزایش و نس ــ 50درص
ــان  ــ ــته 190 درصد افزایش نش ــ ــال آبی گذش ــ س

ــور حوضه آبریز تالش  ــ می دهد. در شمال کش
ــارش 86  ــ ــاهد ب ــ ــال ش ــ ــــت س در 20 روز نخس
ــــبت به سال گذشته  میلی  متری بودیم که نس
ــــت. همچنین سفید رود  10 برابر افزایش داش
ــــری و افزایش 12 برابری  با بارش 85 میلی مت
ــتند.  ــ ــــی را داش ــترین بارندگ ــ ــوع بیش ــ در مجم
ــارس و دریای  ــ ــز خلیج ف ــ ــه آبری ــ ــا در حوض ــ ام
عمان کرخه 201میلی متر بارش دریافت کرد 
ــابه کوتاه مدت آن فقط  ــ درحالی که مدت مش
5 میلی متر بوده. کارون هم با 180 میلی متر از 
این بارش ها دشت خوبی داشت. این درحالی 
ــته این حوضه فقط شاهد  ــ است که سال گذش
ــــالت مرکزی  ــــری بوده. ف ــه میلی مت ــ بارش س
ــورد زد و حوضه آبریز آن که طی مدت  ــ هم رک
ــته فقط یک میلی متر باران  ــ مشابه سال گذش
ــه هفته 107 میلی متر  ــ دیده بود، در کمتر از س

بارش را تجربه کرد.
ــال  ــ ــارش را که در50س ــ ــــن حجم ب خب ای
ــور  ــ چط ــوده  ــ ب ــابقه  ــ بی س ــاً  ــ تقریب ــته  ــ گذش
ــه بهترین نحو  ــ ــرل و از آن ب ــ ــتیم کنت ــ می توانس
ــــت و شهرها  بهره ببریم تا هم به محیط زیس
ــود  ــ ــــیب وارد نش ــتاها و اموال مردم آس ــ و روس
ــــی از  ــارات ناش ــ ــــی از بی آبی و خس و هم بخش

خشکسالی را جبران کنیم؟
پروفسور کريم سلیمانی، استاد آبخیزداری 
ــدران یکی از  ــ ــگاه مازن ــ ــــع طبیعی دانش و مناب
ــــرب و  ــــیالب در غ ــروز س ــ ــل ب ــ ــــن دالی مهم تری
ــور را تعرض به بستر و حریم  ــ جنوب غرب کش
رودخانه  ها، از بین بردن طبیعت و بهره نبردن 
از آبخیزداری و آبخوان داری در کشور می داند.

ــــیالب  ــانی در بروز س ــ ــاره نقش انس ــ او درب
ــــت و  ــــن می گوید: »رفتار ما با محیط زیس چنی

طبیعت مان از زمان قاجار تاکنون خوب نبوده 
ــر آن درآورده ایم.  ــ ــته ایم س ــ ــر بالیی خواس ــ و ه
ــای هوایی که  ــ ــوان مثال بروید و عکس ه ــ به عن
از پوشش سراسری ایران در سال 1955 گرفته 
ــال پیش مقایسه کنید  ــ ــده با عکس های س ــ ش
ــاده. بخش اعظمی  ــ ــــی افت ــد چه اتفاق ــ و ببینی
ــــل مختلف از جمله  ــــش گیاهی به دالی از پوش
چرای بی رویه، توسعه فیزیکی غیرکارشناسی 
ــیر  ــ مس در  ــه  ــ ک ــــی  مناطق در  ــــاخت ها  زیرس
ــــاخت و سازهای  رودخانه ها قرار دارند یا با س
ــــری آب به داخل  ــــب نفوذپذی ــــمار ضری بی ش

زمین را از بین برده ایم.
ــــی خود را از  ــــش گیاه وقتی منطقه ای پوش
ــد بارندگی رخ دهد روان آب  ــ ــــت داده باش دس
ــرد و تبدیل به  ــ ــه خود می گی ــ ــــرعت زیادی ب س
ــــل کنترل  ــود و خیلی زود غیرقاب ــ ــیل می ش ــ س
می شود و زیان  به بار می آورد. در سیل گمیشان 
ــــدن  و آق قال افزایش بارندگی ها و الیروبی نش
ــــاخت و ساز در  گرگان رود و اترک و از طرفی س
حاشیه این رودخانه ها و ضعیف بودن پوشش 
ــیلی شد  ــ گیاهی منطقه منجر به بروز چنین س

که هر دو شهر را به زیر آب برد.«
ــد که  ــ ــوان می کن ــ ــلیمانی عن ــ ــور س ــ پروفس
ــبات سیالب  ــ ــورمان محاس ــ ــفانه در کش ــ متأس
ــده اند و آمارهایی که موجودند  ــ پیش بینی نش
مربوط به 60 سال پیش هستند و همین کمبود 
ــاز می شود: »گاهی  ــ اطالعات برایمان خطرس
ــه یا با در  ــ ــا بدون مطالع ــ ــاخت ابنیه و پل ه ــ س
ــته آن منطقه صورت  ــ نظر گرفتن اقلیم گذش
ــــن ابنیه و پل ها  ــیل همی ــ می گیرد که با بروز س
ــوند. وقتی سیل جاری  ــ خود عامل خطر می ش
می شود و با خود سنگ و چوب و هر چیزی که 

زورش برسد می آورد، تبدیل به سد می کند و 
خطر سیل باز هم تشدید می شود.«

ــیالب را کنترل کنیم؟  ــ    اما چرا نتوانستیم س
ــلیمانی نبود  ــ ــــم س ــور کری ــ ــه عقیده پروفس ــ ب
لجستیک و اهمیت ندادن به نظر کارشناسان 
ــــل اصلی از  ــــگاهی جزو دالی و محققان دانش
ــــت.  ــــت رفتن این حجم از بارندگی هاس دس
ــد: »روش جمع آوری  ــ وی در این باره می گوی
ــــت که هنوز  ــــیالب خودش یک تکنیک اس س
نتوانسته ایم آن را عملی کنیم و از یک تهدید 
برای خودمان یک فرصت بسازیم. درحالی 
که ژاپنی ها توانسته اند سیالب ها را کنترل کنند 
ــد ولی ما در  ــ ــــی از آن برق هم تولید کنن و حت

سیل اخیر کاماًل شکست خورده بودیم.
ما با استفاده از آبخیزداری و آبخوان داری 
می توانستیم این ثروت عظیمی را که آسمان 
ــیاری از  ــ ــره کنیم و بس ــ ــه داده بوده ذخی ــ هدی
ــــرف کنیم.  ــا آن برط ــ ــــم آبی را ب ــــکالت ک مش
ــه های  ــ ــا توجه به نقش ــ ــتیم ب ــ حتی می توانس
ــــی که بارندگی ها را از چند ماه قبل  هواشناس
پیش بینی می کند سدها را سبک کنیم و آب 
ــــت ارژن و هورالعظیم و برخی  ــه دش ــ آن را ب
ــنه منتقل کنیم ولی متأسفانه نه  ــ مناطق تش
زیرساخت ها فراهم بود نه اینکه از تحقیقات 
و مطالعات دانشگاهیان استفاده ای شد. اگر 
ــئوالن اجرایی از تحقیقات ما بهره ببرند  ــ مس
دست کم از بروز بسیاری از مشکالت طبیعی 
پیشگیری می شود. سال هاست که می گوییم 
ــــش گیاهی آنها از بین  برای مناطقی که پوش
ــــیالب ها  ــــدهای زیرزمینی بزنید تا س رفته  س
ــفره های زیرزمینی  ــ ــرل کنیم و با آن س ــ را کنت
ــــرح آن هم آماده  ــــم و حتی ط ــــت کنی را تقوی
است ولی هیچ وقت به آن توجهی نشده و به 

مرحله اجرا درنیامده است.«
ــــخاوتمندانه  ــــمان در این چند ماه س آس
بارید تا زمین تشنه را سیراب کند ولی قدرش 
ــیدیم.  ــ ــه دریا بخش ــ ــه را ب ــ ــتیم و هم ــ را ندانس
چندین دهه زمان برایمان کافی بود تا بتوانیم 
ــه آبخیزداری و  ــ ــوازن منابع آبی و توجه ب ــ با ت
آبخوان داری از بروز چنین اتفاقات تلخی که 
ــاله در فصل بهار دامن مان را  ــ معموالً هر س
می گیرد، پیشگیری کنیم. هفت میلیارد متر 
ــــم و آن را تبدیل  ــــت دادی ــــب آب از دس مکع
ــــت  ــــزرگ کردیم. معلوم نیس ــه تهدیدی ب ــ ب
ــــخاوتمندانه رفتار  ــــمان دوباره با ما س آیا آس

می کند یا نه؟

آسمان در این چند ماه سخاوتمندانه بارید تا زمین تشنه را 
سیراب کند ولی قدرش را ندانستیم و همه را به دریا بخشیدیم. 

چندین دهه زمان برایمان کافی بود تا بتوانیم با توازن منابع آبی 
و توجه به آبخیزداری و آبخوان داری از بروز چنین اتفاقات تلخی 
که معمواًل هر ساله در فصل بهار دامن مان را می گیرد، پیشگیری 
کنیم. هفت میلیارد مترمکعب آب از دست دادیم و آن را تبدیل 

به تهدیدی بزرگ کردیم. معلوم نیست آیا آسمان دوباره با ما 
سخاوتمندانه رفتار می کند یا نه؟
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11 – بی صدایی - یک نوع غذای آماده - ترش و شیرین
12 - چرخ تانک - مارکی بر خودرو »نیسان«- موش صحرایی- درخور 

13 - شهری در »روسیه«- سخن نغز- نام »کمال« ادیب ترکیه
14 - پادشاه ظالم عصر ابراهیم نبی - جای بارگیری کشتی- از توابع »اصفهان«

ــید فلزی -  ــ ــد با اس ــ ــــب قن 15 - ترکی
مهاجم تیم ملی »کلمبیا«

 عمودي:
1 – فیلسوف »فرانسوی«- بخت

ــاعر  ــ ــبو - ش ــ ــــی خوش ــا - گل ــ 2 - رفق
نوپرداز

ــواری- قدرت- جرم  ــ 3 - رنج و دش
کوچک آسمانی

4 - عقب - جانوران دریایی- سرکه - 
سرمایه زندگی

ــوه ای ریز به  ــ ــــع نجیب – می 5 - جم
رنگ قرمز تیره و آبدار - لؤلؤ

ــراگاه -  ــ ــــی«- چ ــوز »انگلیس ــ 6 – هن
زبانی اروپایی 

ــــفت و سخت – کتاب  7 - نقیض س
»هومر«- تیره روزی

ــــد«- پول »کره«-  8 - ایالتی در »هن
پارچه نخی شبیه به اطلس

ــــن هنر رزمی  ــا - بنیانگذار ای ــ 9 - زیب
»موریهه اوشیبا« نام دارد- سرمنزل

ــــری  ــهر هن ــ ــــی - ش 10 - گل آپارتمان
فرانسه - نشان مفعول

ــاوری  ــ ــــن - فن ــــن - بلدرچی 11 - زوبی
اطالعات

ــر پیکاندار -  ــ ــزا - تی ــ ــه نهان ــ 12 - دان
افسرده - کلس

ــیاهی جسم-  ــ ــیدن - س ــ 13 - جوش
خوش خبر

ــــش  بخ ــع  ــ تواب از  ــتایی  ــ روس  -  14
»کلیجان  رستاق« شهر ساری- تأیید 

پست اینترنتی- مفت
15 - واحد شمارش برنج - فیلمی از 

»غالمرضا رمضانی«
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جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7039

   افقي:
1 - پـــس از ســـامانیان بـــر ایران حکومـــت کردنـــد - از موفق ترین 

داستان های کوتاه فارسی نوشته »بزرگ علوی«
2 - بیمارســـتانی در »تهران« در خیابان ســـمیه – خواندنی های دانـــش آموز - خیابان 

گل کاری شده 
3 - ردگیر فضاپیماها- پاک سازی گیاهان هرز - هوو

4 - مزه - یار پت! - خودرو سنگین - وسیله احتیاطی
5 - لنگه در - پوشاک پا- درخشان

6 - کشوری در »امریکای جنوبی«- قلعه و برج- گونه و روی
7 - خاور - فیلمی از »هاتف علیمردانی«- ماتم

8 - همشیره - درد - فرمانروایی و حکومت
9 - پاسخ مثبت - عنوان سالطین مغول - اخترشناسی

10 - پاسخ دلگیر کننده – بی ادب و شریر- یکدنده
11 - زینت - شهری در »امریکا« دارای برجی فوق العاده زیبا و مدرن - بیماری ریوی 

12 - عمارت عالی - جمع نفس - ضمیر داخل - شش خودمانی!
13 - مرکز بخش »جلگه قدیم« اصفهان - راه رفتن کودک نوپا - سبزی خوشبو 

GPS - 14 – منطقه نمونه گردشگری »بوشهر«- حکاک »آلمانی«
15 - از آثار دیدنی و باســـتانی استان »کهگیلویه و بویر احمد« که تپه ای است در جنوب 

شهر یاسوج- شهری معروف 
در »قبرس«

 عمودي:
1 - اثری تاریخی و توریستی در 

شهرستان »ایوان«- نام آوری
2 - کشـــاورزی - ســـلول های 
مرده پوســـت ســـر – شـــهری 
و  محـــال  »چهـــار  اســـتان  در 

بختیاری«
3 - پشـــیمان - بـــه علـــت - 

مخلوط گوگرد و آرسنیک
4 - کتـــاب مقـــدس هنـــدوان 
- ریزه آتـــش - ویتامین موز – 

وسیله ای در دست برزگر
5 - رازهـــای پنهان - عنصری 

گازی - زمین و خشکی
6 - اســـم آذری- قهوه خانه - 

مورن
7 - امـــر از نرفتـــن – میـــوه ای 
ملین و اشـــتها آور - اســـتاندار 

سابق
8 - لـــزوم امری - الـــی آخر - 

ضعف و رخوت
 - مختصـــر   - روانـــه   -  9 

موی گردن اسب
10 - نانوای خودمانی - رهایی 
 از خطـــر یـــا وضـــع دشـــوار - 

رمق آخر
 - صـــورت  در  عضـــوی   –11
بندری زیبا در »بلغارستان«- از 

مصالح ساختمانی
12 - میوه تابستانی - تصدیق 
ژرمـــن هـــا- دارایی - بهشـــت 

معروف
13 - منبع بـــزرگ آهن بدن - 

ناتوان - کر نیست
14 - واحد بوکس - پس انداز - 

سیارات بسیار کوچک
15 - ســـکه قدیمـــی – لقـــب 

»جامی«
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آبی که بر باد رفت
چرا نتوانستیم از میلیاردها متر مکعب بارش استفاده کنیم؟

رنا
: اي

س 
عک

ــد، ارتفاع  ــ ــان می ده ــ آمارهای وزارت نیرو نش
ــال آبی 98-97 بیش از 189  ــ کل بارش های س
میلی متر بوده که نسبت به میانگین دوره های 
مشابه درازمدت با افزایش 50درصدی روبه رو 
ــال  ــ ــتان س ــ ــــن بارش ها از زمس ــــت. ای بوده اس
گذشته برای نوار غربی و جنوب غرب کشورمان 
ــه  های هواشناسی  ــ ــده بود و نقش ــ پیش بینی ش
ــا باالتر از حد  ــ ــان می داد که بارندگی ه ــ هم نش

نرمال خواهد بود.
ــای دز، کارون،  ــ ــــدن رودخانه ه ــر آب ش ــ پ
ــکان و حتی  ــ ــرم رود و کش ــ ــیمره، خ ــ ــه، س ــ کرخ
ــزد می کرد  ــ رودخانه  های فصلی خطر را گوش
ــود در  ــ ــرار ب ــ ــه ق ــ ــــی ک ــات تلخ ــ ــه اتفاق ــ ــی ب ــ ول

فروردین ماه رخ دهد آنچنان توجهی نشد.
ــــدن  ــــم بارندگی و پر آب ش ــــش حج افزای
ــــمالی  ش ــان  ــ خراس از  ــه  ــ ک ــــرک  ات ــه  ــ رودخان
سرچشمه می گیرد و به دریای خزر می ریزد و 
از سوی دیگر پر آب شدن گرگان رود، گمیشان 
ــه رو کردند. دو  ــ ــر جدی رو ب ــ ــال را با خط ــ و آق ق
ــان چند سال  ــ رودخانه ای که به گفته کارشناس

پیاپی الیروبی نشده بودند.
ــــن ماجرا، جاری  ــد روز پس از ای ــ دقیقاً چن
ــــهرهای خرم آباد، معموالن  شدن سیل در ش
ــتان  ــ ــتا در اس ــ و پل دختر و نابودی چند 10 روس
ــتان گزارش شد. حجم بارش ها به حدی  ــ لرس
ــانی در چند روز  ــ ــه حتی امکان امدادرس ــ بود ک
ــــت امکان پذیر نبود اما با فروکش کردن  نخس
ــتان،  ــ ــتاهای لرس ــ ــــهرها و روس ــــیالب در ش س
ــتان سرازیر شد.  ــ ــــوی خوزس خطر این بار به س

ــتان ظرفیت  ــ ــا بارش های خوب پاییز و زمس ــ ب
ــود و حاال  ــ ــده ب ــ ــــدهای کرخه و دز تکمیل ش س
ــد بزرگ  ــ ــیالبی که به این 2 س ــ ــار حجم س ــ مه
ــود. بنابراین  ــ ــد در توان آنها نب ــ ــرازیر می ش ــ س
ــد کوچک  ــ ــا توجه به نبود چند س ــ ــه ناچار و ب ــ ب
ــال ها  ــ ــه که باید س ــ ــد کرخ ــ ــــت س در پایین دس
ــد و حتی برای آن ردیف  ــ ــاخته می ش ــ پیش س
ــده بود، باعث  ــ ــه هم اختصاص داده ش ــ بودج
ــئوالن ارشد خوزستان برای پیشگیری  ــ شد مس
ــد دز و کرخه  ــ ــــیب وارد شدن به س از خطر آس
ــاز کنند تا آب های ورودی  ــ دریچه های آنها را ب
ــود.  ــ ــــت ش ــه ناچار وارد زمین های پایین دس ــ ب
ــــت کم بیش از هفت میلیارد  آب مازاد که دس
ــتاها و چند  ــ ــیاری از روس ــ ــــب بود بس متر مکع
ــتان را بشدت تهدید کرد و هزاران  ــ شهر خوزس
ــــهرهای سوسنگرد و حمیدیه و  نفر از مردم ش

شیبان و رفیع و بامدژ و... آواره شدند. موضوع 
ــته از آوارگی مردم و از بین  ــ قابل بررسی، گذش
ــه خطر افتادن  ــ ــاورزی و ب ــ رفتن زمین های کش
چاه های نفت و آلودگی های زیست محیطی، 
هدررفت میلیاردها آبی بود که به دریا سرازیر 
شد؛ ثروتی خدادادی که با برنامه ریزی بهترین 
استفاده را از آن می شد کرد از دست مان رفت. 
به عبارتی دیگر می توان گفت مصرف یکسال 
ــور در طول چند روز از سر  ــ ــامیدنی کش ــ آب آش

ناچاری به دریا ریخته شد!
ــارش، 20 روز ابتدایی  ــ ــار ب ــ ــــم به آم برگردی
ــا  ــ بارش ه ــــم  ــــن حج ــاه میانگی ــ م ــــن  فروردی
ــــبت  ــید که این حجم نس ــ به290میلی متر رس
ــــدت  ــابه درازم ــ ــای مش ــ ــــن دوره ه ــه میانگی ــ ب
ــابه  ــ ــــبت به دوره مش ــد افزایش و نس ــ 50درص
ــان  ــ ــته 190 درصد افزایش نش ــ ــال آبی گذش ــ س

ــور حوضه آبریز تالش  ــ می دهد. در شمال کش
ــارش 86  ــ ــاهد ب ــ ــال ش ــ ــــت س در 20 روز نخس
ــــبت به سال گذشته  میلی  متری بودیم که نس
ــــت. همچنین سفید رود  10 برابر افزایش داش
ــــری و افزایش 12 برابری  با بارش 85 میلی مت
ــتند.  ــ ــــی را داش ــترین بارندگ ــ ــوع بیش ــ در مجم
ــارس و دریای  ــ ــز خلیج ف ــ ــه آبری ــ ــا در حوض ــ ام
عمان کرخه 201میلی متر بارش دریافت کرد 
ــابه کوتاه مدت آن فقط  ــ درحالی که مدت مش
5 میلی متر بوده. کارون هم با 180 میلی متر از 
این بارش ها دشت خوبی داشت. این درحالی 
ــته این حوضه فقط شاهد  ــ است که سال گذش
ــــالت مرکزی  ــــری بوده. ف ــه میلی مت ــ بارش س
ــورد زد و حوضه آبریز آن که طی مدت  ــ هم رک
ــته فقط یک میلی متر باران  ــ مشابه سال گذش
ــه هفته 107 میلی متر  ــ دیده بود، در کمتر از س

بارش را تجربه کرد.
ــال  ــ ــارش را که در50س ــ ــــن حجم ب خب ای
ــور  ــ چط ــوده  ــ ب ــابقه  ــ بی س ــاً  ــ تقریب ــته  ــ گذش
ــه بهترین نحو  ــ ــرل و از آن ب ــ ــتیم کنت ــ می توانس
ــــت و شهرها  بهره ببریم تا هم به محیط زیس
ــود  ــ ــــیب وارد نش ــتاها و اموال مردم آس ــ و روس
ــــی از  ــارات ناش ــ ــــی از بی آبی و خس و هم بخش

خشکسالی را جبران کنیم؟
پروفسور کريم سلیمانی، استاد آبخیزداری 
ــدران یکی از  ــ ــگاه مازن ــ ــــع طبیعی دانش و مناب
ــــرب و  ــــیالب در غ ــروز س ــ ــل ب ــ ــــن دالی مهم تری
ــور را تعرض به بستر و حریم  ــ جنوب غرب کش
رودخانه  ها، از بین بردن طبیعت و بهره نبردن 
از آبخیزداری و آبخوان داری در کشور می داند.

ــــیالب  ــانی در بروز س ــ ــاره نقش انس ــ او درب
ــــت و  ــــن می گوید: »رفتار ما با محیط زیس چنی

طبیعت مان از زمان قاجار تاکنون خوب نبوده 
ــر آن درآورده ایم.  ــ ــته ایم س ــ ــر بالیی خواس ــ و ه
ــای هوایی که  ــ ــوان مثال بروید و عکس ه ــ به عن
از پوشش سراسری ایران در سال 1955 گرفته 
ــال پیش مقایسه کنید  ــ ــده با عکس های س ــ ش
ــاده. بخش اعظمی  ــ ــــی افت ــد چه اتفاق ــ و ببینی
ــــل مختلف از جمله  ــــش گیاهی به دالی از پوش
چرای بی رویه، توسعه فیزیکی غیرکارشناسی 
ــیر  ــ مس در  ــه  ــ ک ــــی  مناطق در  ــــاخت ها  زیرس
ــــاخت و سازهای  رودخانه ها قرار دارند یا با س
ــــری آب به داخل  ــــب نفوذپذی ــــمار ضری بی ش

زمین را از بین برده ایم.
ــــی خود را از  ــــش گیاه وقتی منطقه ای پوش
ــد بارندگی رخ دهد روان آب  ــ ــــت داده باش دس
ــرد و تبدیل به  ــ ــه خود می گی ــ ــــرعت زیادی ب س
ــــل کنترل  ــود و خیلی زود غیرقاب ــ ــیل می ش ــ س
می شود و زیان  به بار می آورد. در سیل گمیشان 
ــــدن  و آق قال افزایش بارندگی ها و الیروبی نش
ــــاخت و ساز در  گرگان رود و اترک و از طرفی س
حاشیه این رودخانه ها و ضعیف بودن پوشش 
ــیلی شد  ــ گیاهی منطقه منجر به بروز چنین س

که هر دو شهر را به زیر آب برد.«
ــد که  ــ ــوان می کن ــ ــلیمانی عن ــ ــور س ــ پروفس
ــبات سیالب  ــ ــورمان محاس ــ ــفانه در کش ــ متأس
ــده اند و آمارهایی که موجودند  ــ پیش بینی نش
مربوط به 60 سال پیش هستند و همین کمبود 
ــاز می شود: »گاهی  ــ اطالعات برایمان خطرس
ــه یا با در  ــ ــا بدون مطالع ــ ــاخت ابنیه و پل ه ــ س
ــته آن منطقه صورت  ــ نظر گرفتن اقلیم گذش
ــــن ابنیه و پل ها  ــیل همی ــ می گیرد که با بروز س
ــوند. وقتی سیل جاری  ــ خود عامل خطر می ش
می شود و با خود سنگ و چوب و هر چیزی که 

زورش برسد می آورد، تبدیل به سد می کند و 
خطر سیل باز هم تشدید می شود.«

ــیالب را کنترل کنیم؟  ــ    اما چرا نتوانستیم س
ــلیمانی نبود  ــ ــــم س ــور کری ــ ــه عقیده پروفس ــ ب
لجستیک و اهمیت ندادن به نظر کارشناسان 
ــــل اصلی از  ــــگاهی جزو دالی و محققان دانش
ــــت.  ــــت رفتن این حجم از بارندگی هاس دس
ــد: »روش جمع آوری  ــ وی در این باره می گوی
ــــت که هنوز  ــــیالب خودش یک تکنیک اس س
نتوانسته ایم آن را عملی کنیم و از یک تهدید 
برای خودمان یک فرصت بسازیم. درحالی 
که ژاپنی ها توانسته اند سیالب ها را کنترل کنند 
ــد ولی ما در  ــ ــــی از آن برق هم تولید کنن و حت

سیل اخیر کاماًل شکست خورده بودیم.
ما با استفاده از آبخیزداری و آبخوان داری 
می توانستیم این ثروت عظیمی را که آسمان 
ــیاری از  ــ ــره کنیم و بس ــ ــه داده بوده ذخی ــ هدی
ــــرف کنیم.  ــا آن برط ــ ــــم آبی را ب ــــکالت ک مش
ــه های  ــ ــا توجه به نقش ــ ــتیم ب ــ حتی می توانس
ــــی که بارندگی ها را از چند ماه قبل  هواشناس
پیش بینی می کند سدها را سبک کنیم و آب 
ــــت ارژن و هورالعظیم و برخی  ــه دش ــ آن را ب
ــنه منتقل کنیم ولی متأسفانه نه  ــ مناطق تش
زیرساخت ها فراهم بود نه اینکه از تحقیقات 
و مطالعات دانشگاهیان استفاده ای شد. اگر 
ــئوالن اجرایی از تحقیقات ما بهره ببرند  ــ مس
دست کم از بروز بسیاری از مشکالت طبیعی 
پیشگیری می شود. سال هاست که می گوییم 
ــــش گیاهی آنها از بین  برای مناطقی که پوش
ــــیالب ها  ــــدهای زیرزمینی بزنید تا س رفته  س
ــفره های زیرزمینی  ــ ــرل کنیم و با آن س ــ را کنت
ــــرح آن هم آماده  ــــم و حتی ط ــــت کنی را تقوی
است ولی هیچ وقت به آن توجهی نشده و به 

مرحله اجرا درنیامده است.«
ــــخاوتمندانه  ــــمان در این چند ماه س آس
بارید تا زمین تشنه را سیراب کند ولی قدرش 
ــیدیم.  ــ ــه دریا بخش ــ ــه را ب ــ ــتیم و هم ــ را ندانس
چندین دهه زمان برایمان کافی بود تا بتوانیم 
ــه آبخیزداری و  ــ ــوازن منابع آبی و توجه ب ــ با ت
آبخوان داری از بروز چنین اتفاقات تلخی که 
ــاله در فصل بهار دامن مان را  ــ معموالً هر س
می گیرد، پیشگیری کنیم. هفت میلیارد متر 
ــــم و آن را تبدیل  ــــت دادی ــــب آب از دس مکع
ــــت  ــــزرگ کردیم. معلوم نیس ــه تهدیدی ب ــ ب
ــــخاوتمندانه رفتار  ــــمان دوباره با ما س آیا آس

می کند یا نه؟

آسمان در این چند ماه سخاوتمندانه بارید تا زمین تشنه را 
سیراب کند ولی قدرش را ندانستیم و همه را به دریا بخشیدیم. 

چندین دهه زمان برایمان کافی بود تا بتوانیم با توازن منابع آبی 
و توجه به آبخیزداری و آبخوان داری از بروز چنین اتفاقات تلخی 
که معمواًل هر ساله در فصل بهار دامن مان را می گیرد، پیشگیری 
کنیم. هفت میلیارد مترمکعب آب از دست دادیم و آن را تبدیل 

به تهدیدی بزرگ کردیم. معلوم نیست آیا آسمان دوباره با ما 
سخاوتمندانه رفتار می کند یا نه؟
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 سال بیست وپنجم  شماره 7039
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - نام یک نوع کالس خودرو کالسکه ای- جلبک

2 - بین پیچ و مهره- خانه های ریز روی عکس - واحد انرژی
3 - مرضی در اثر اختالل عمل کبد - مجرای آب - کتاب رکوردهای بین المللی

ــــی- چوب بستی  4 - قایق تفریحی - تکان خوردن - مبدع درمان REBT در روانشناس
جهت نشستن پرندگان

5 - یک لحظه - پافشاری - شهری در استان »اردبیل«
6 - گیاهی - رسوم - پیچیدن

7 - گوشه مثلثی دامن - سد شمال شهر »مراغه«- پرنده ای پر سر و صدا
8 - روستایی توریستی در استان »تهران«- بالشتك نانپزی – پیشکش ها 

9 - کوزه سفالی - شهری در »ترکیه«- هیکل
10 - رخساره - مرکز برنامه ریزی و فرماندهی در ارتش- پرگار

11 – بی صدایی - یک نوع غذای آماده - ترش و شیرین
12 - چرخ تانک - مارکی بر خودرو »نیسان«- موش صحرایی- درخور 

13 - شهری در »روسیه«- سخن نغز- نام »کمال« ادیب ترکیه
14 - پادشاه ظالم عصر ابراهیم نبی - جای بارگیری کشتی- از توابع »اصفهان«

ــید فلزی -  ــ ــد با اس ــ ــــب قن 15 - ترکی
مهاجم تیم ملی »کلمبیا«

 عمودي:
1 – فیلسوف »فرانسوی«- بخت

ــاعر  ــ ــبو - ش ــ ــــی خوش ــا - گل ــ 2 - رفق
نوپرداز

ــواری- قدرت- جرم  ــ 3 - رنج و دش
کوچک آسمانی

4 - عقب - جانوران دریایی- سرکه - 
سرمایه زندگی

ــوه ای ریز به  ــ ــــع نجیب – می 5 - جم
رنگ قرمز تیره و آبدار - لؤلؤ

ــراگاه -  ــ ــــی«- چ ــوز »انگلیس ــ 6 – هن
زبانی اروپایی 

ــــفت و سخت – کتاب  7 - نقیض س
»هومر«- تیره روزی

ــــد«- پول »کره«-  8 - ایالتی در »هن
پارچه نخی شبیه به اطلس

ــــن هنر رزمی  ــا - بنیانگذار ای ــ 9 - زیب
»موریهه اوشیبا« نام دارد- سرمنزل

ــــری  ــهر هن ــ ــــی - ش 10 - گل آپارتمان
فرانسه - نشان مفعول

ــاوری  ــ ــــن - فن ــــن - بلدرچی 11 - زوبی
اطالعات

ــر پیکاندار -  ــ ــزا - تی ــ ــه نهان ــ 12 - دان
افسرده - کلس

ــیاهی جسم-  ــ ــیدن - س ــ 13 - جوش
خوش خبر

ــــش  بخ ــع  ــ تواب از  ــتایی  ــ روس  -  14
»کلیجان  رستاق« شهر ساری- تأیید 

پست اینترنتی- مفت
15 - واحد شمارش برنج - فیلمی از 

»غالمرضا رمضانی«
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   افقي:
1 - پـــس از ســـامانیان بـــر ایران حکومـــت کردنـــد - از موفق ترین 

داستان های کوتاه فارسی نوشته »بزرگ علوی«
2 - بیمارســـتانی در »تهران« در خیابان ســـمیه – خواندنی های دانـــش آموز - خیابان 

گل کاری شده 
3 - ردگیر فضاپیماها- پاک سازی گیاهان هرز - هوو

4 - مزه - یار پت! - خودرو سنگین - وسیله احتیاطی
5 - لنگه در - پوشاک پا- درخشان

6 - کشوری در »امریکای جنوبی«- قلعه و برج- گونه و روی
7 - خاور - فیلمی از »هاتف علیمردانی«- ماتم

8 - همشیره - درد - فرمانروایی و حکومت
9 - پاسخ مثبت - عنوان سالطین مغول - اخترشناسی

10 - پاسخ دلگیر کننده – بی ادب و شریر- یکدنده
11 - زینت - شهری در »امریکا« دارای برجی فوق العاده زیبا و مدرن - بیماری ریوی 

12 - عمارت عالی - جمع نفس - ضمیر داخل - شش خودمانی!
13 - مرکز بخش »جلگه قدیم« اصفهان - راه رفتن کودک نوپا - سبزی خوشبو 

GPS - 14 – منطقه نمونه گردشگری »بوشهر«- حکاک »آلمانی«
15 - از آثار دیدنی و باســـتانی استان »کهگیلویه و بویر احمد« که تپه ای است در جنوب 

شهر یاسوج- شهری معروف 
در »قبرس«

 عمودي:
1 - اثری تاریخی و توریستی در 

شهرستان »ایوان«- نام آوری
2 - کشـــاورزی - ســـلول های 
مرده پوســـت ســـر – شـــهری 
و  محـــال  »چهـــار  اســـتان  در 

بختیاری«
3 - پشـــیمان - بـــه علـــت - 

مخلوط گوگرد و آرسنیک
4 - کتـــاب مقـــدس هنـــدوان 
- ریزه آتـــش - ویتامین موز – 

وسیله ای در دست برزگر
5 - رازهـــای پنهان - عنصری 

گازی - زمین و خشکی
6 - اســـم آذری- قهوه خانه - 

مورن
7 - امـــر از نرفتـــن – میـــوه ای 
ملین و اشـــتها آور - اســـتاندار 

سابق
8 - لـــزوم امری - الـــی آخر - 

ضعف و رخوت
 - مختصـــر   - روانـــه   -  9 

موی گردن اسب
10 - نانوای خودمانی - رهایی 
 از خطـــر یـــا وضـــع دشـــوار - 

رمق آخر
 - صـــورت  در  عضـــوی   –11
بندری زیبا در »بلغارستان«- از 

مصالح ساختمانی
12 - میوه تابستانی - تصدیق 
ژرمـــن هـــا- دارایی - بهشـــت 

معروف
13 - منبع بـــزرگ آهن بدن - 

ناتوان - کر نیست
14 - واحد بوکس - پس انداز - 

سیارات بسیار کوچک
15 - ســـکه قدیمـــی – لقـــب 

»جامی«
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آبی که بر باد رفت
چرا نتوانستیم از میلیاردها متر مکعب بارش استفاده کنیم؟

رنا
: اي

س 
عک

ــد، ارتفاع  ــ ــان می ده ــ آمارهای وزارت نیرو نش
ــال آبی 98-97 بیش از 189  ــ کل بارش های س
میلی متر بوده که نسبت به میانگین دوره های 
مشابه درازمدت با افزایش 50درصدی روبه رو 
ــال  ــ ــتان س ــ ــــن بارش ها از زمس ــــت. ای بوده اس
گذشته برای نوار غربی و جنوب غرب کشورمان 
ــه  های هواشناسی  ــ ــده بود و نقش ــ پیش بینی ش
ــا باالتر از حد  ــ ــان می داد که بارندگی ه ــ هم نش

نرمال خواهد بود.
ــای دز، کارون،  ــ ــــدن رودخانه ه ــر آب ش ــ پ
ــکان و حتی  ــ ــرم رود و کش ــ ــیمره، خ ــ ــه، س ــ کرخ
ــزد می کرد  ــ رودخانه  های فصلی خطر را گوش
ــود در  ــ ــرار ب ــ ــه ق ــ ــــی ک ــات تلخ ــ ــه اتفاق ــ ــی ب ــ ول

فروردین ماه رخ دهد آنچنان توجهی نشد.
ــــدن  ــــم بارندگی و پر آب ش ــــش حج افزای
ــــمالی  ش ــان  ــ خراس از  ــه  ــ ک ــــرک  ات ــه  ــ رودخان
سرچشمه می گیرد و به دریای خزر می ریزد و 
از سوی دیگر پر آب شدن گرگان رود، گمیشان 
ــه رو کردند. دو  ــ ــر جدی رو ب ــ ــال را با خط ــ و آق ق
ــان چند سال  ــ رودخانه ای که به گفته کارشناس

پیاپی الیروبی نشده بودند.
ــــن ماجرا، جاری  ــد روز پس از ای ــ دقیقاً چن
ــــهرهای خرم آباد، معموالن  شدن سیل در ش
ــتان  ــ ــتا در اس ــ و پل دختر و نابودی چند 10 روس
ــتان گزارش شد. حجم بارش ها به حدی  ــ لرس
ــانی در چند روز  ــ ــه حتی امکان امدادرس ــ بود ک
ــــت امکان پذیر نبود اما با فروکش کردن  نخس
ــتان،  ــ ــتاهای لرس ــ ــــهرها و روس ــــیالب در ش س
ــتان سرازیر شد.  ــ ــــوی خوزس خطر این بار به س

ــتان ظرفیت  ــ ــا بارش های خوب پاییز و زمس ــ ب
ــود و حاال  ــ ــده ب ــ ــــدهای کرخه و دز تکمیل ش س
ــد بزرگ  ــ ــیالبی که به این 2 س ــ ــار حجم س ــ مه
ــود. بنابراین  ــ ــد در توان آنها نب ــ ــرازیر می ش ــ س
ــد کوچک  ــ ــا توجه به نبود چند س ــ ــه ناچار و ب ــ ب
ــال ها  ــ ــه که باید س ــ ــد کرخ ــ ــــت س در پایین دس
ــد و حتی برای آن ردیف  ــ ــاخته می ش ــ پیش س
ــده بود، باعث  ــ ــه هم اختصاص داده ش ــ بودج
ــئوالن ارشد خوزستان برای پیشگیری  ــ شد مس
ــد دز و کرخه  ــ ــــیب وارد شدن به س از خطر آس
ــاز کنند تا آب های ورودی  ــ دریچه های آنها را ب
ــود.  ــ ــــت ش ــه ناچار وارد زمین های پایین دس ــ ب
ــــت کم بیش از هفت میلیارد  آب مازاد که دس
ــتاها و چند  ــ ــیاری از روس ــ ــــب بود بس متر مکع
ــتان را بشدت تهدید کرد و هزاران  ــ شهر خوزس
ــــهرهای سوسنگرد و حمیدیه و  نفر از مردم ش

شیبان و رفیع و بامدژ و... آواره شدند. موضوع 
ــته از آوارگی مردم و از بین  ــ قابل بررسی، گذش
ــه خطر افتادن  ــ ــاورزی و ب ــ رفتن زمین های کش
چاه های نفت و آلودگی های زیست محیطی، 
هدررفت میلیاردها آبی بود که به دریا سرازیر 
شد؛ ثروتی خدادادی که با برنامه ریزی بهترین 
استفاده را از آن می شد کرد از دست مان رفت. 
به عبارتی دیگر می توان گفت مصرف یکسال 
ــور در طول چند روز از سر  ــ ــامیدنی کش ــ آب آش

ناچاری به دریا ریخته شد!
ــارش، 20 روز ابتدایی  ــ ــار ب ــ ــــم به آم برگردی
ــا  ــ بارش ه ــــم  ــــن حج ــاه میانگی ــ م ــــن  فروردی
ــــبت  ــید که این حجم نس ــ به290میلی متر رس
ــــدت  ــابه درازم ــ ــای مش ــ ــــن دوره ه ــه میانگی ــ ب
ــابه  ــ ــــبت به دوره مش ــد افزایش و نس ــ 50درص
ــان  ــ ــته 190 درصد افزایش نش ــ ــال آبی گذش ــ س

ــور حوضه آبریز تالش  ــ می دهد. در شمال کش
ــارش 86  ــ ــاهد ب ــ ــال ش ــ ــــت س در 20 روز نخس
ــــبت به سال گذشته  میلی  متری بودیم که نس
ــــت. همچنین سفید رود  10 برابر افزایش داش
ــــری و افزایش 12 برابری  با بارش 85 میلی مت
ــتند.  ــ ــــی را داش ــترین بارندگ ــ ــوع بیش ــ در مجم
ــارس و دریای  ــ ــز خلیج ف ــ ــه آبری ــ ــا در حوض ــ ام
عمان کرخه 201میلی متر بارش دریافت کرد 
ــابه کوتاه مدت آن فقط  ــ درحالی که مدت مش
5 میلی متر بوده. کارون هم با 180 میلی متر از 
این بارش ها دشت خوبی داشت. این درحالی 
ــته این حوضه فقط شاهد  ــ است که سال گذش
ــــالت مرکزی  ــــری بوده. ف ــه میلی مت ــ بارش س
ــورد زد و حوضه آبریز آن که طی مدت  ــ هم رک
ــته فقط یک میلی متر باران  ــ مشابه سال گذش
ــه هفته 107 میلی متر  ــ دیده بود، در کمتر از س

بارش را تجربه کرد.
ــال  ــ ــارش را که در50س ــ ــــن حجم ب خب ای
ــور  ــ چط ــوده  ــ ب ــابقه  ــ بی س ــاً  ــ تقریب ــته  ــ گذش
ــه بهترین نحو  ــ ــرل و از آن ب ــ ــتیم کنت ــ می توانس
ــــت و شهرها  بهره ببریم تا هم به محیط زیس
ــود  ــ ــــیب وارد نش ــتاها و اموال مردم آس ــ و روس
ــــی از  ــارات ناش ــ ــــی از بی آبی و خس و هم بخش

خشکسالی را جبران کنیم؟
پروفسور کريم سلیمانی، استاد آبخیزداری 
ــدران یکی از  ــ ــگاه مازن ــ ــــع طبیعی دانش و مناب
ــــرب و  ــــیالب در غ ــروز س ــ ــل ب ــ ــــن دالی مهم تری
ــور را تعرض به بستر و حریم  ــ جنوب غرب کش
رودخانه  ها، از بین بردن طبیعت و بهره نبردن 
از آبخیزداری و آبخوان داری در کشور می داند.

ــــیالب  ــانی در بروز س ــ ــاره نقش انس ــ او درب
ــــت و  ــــن می گوید: »رفتار ما با محیط زیس چنی

طبیعت مان از زمان قاجار تاکنون خوب نبوده 
ــر آن درآورده ایم.  ــ ــته ایم س ــ ــر بالیی خواس ــ و ه
ــای هوایی که  ــ ــوان مثال بروید و عکس ه ــ به عن
از پوشش سراسری ایران در سال 1955 گرفته 
ــال پیش مقایسه کنید  ــ ــده با عکس های س ــ ش
ــاده. بخش اعظمی  ــ ــــی افت ــد چه اتفاق ــ و ببینی
ــــل مختلف از جمله  ــــش گیاهی به دالی از پوش
چرای بی رویه، توسعه فیزیکی غیرکارشناسی 
ــیر  ــ مس در  ــه  ــ ک ــــی  مناطق در  ــــاخت ها  زیرس
ــــاخت و سازهای  رودخانه ها قرار دارند یا با س
ــــری آب به داخل  ــــب نفوذپذی ــــمار ضری بی ش

زمین را از بین برده ایم.
ــــی خود را از  ــــش گیاه وقتی منطقه ای پوش
ــد بارندگی رخ دهد روان آب  ــ ــــت داده باش دس
ــرد و تبدیل به  ــ ــه خود می گی ــ ــــرعت زیادی ب س
ــــل کنترل  ــود و خیلی زود غیرقاب ــ ــیل می ش ــ س
می شود و زیان  به بار می آورد. در سیل گمیشان 
ــــدن  و آق قال افزایش بارندگی ها و الیروبی نش
ــــاخت و ساز در  گرگان رود و اترک و از طرفی س
حاشیه این رودخانه ها و ضعیف بودن پوشش 
ــیلی شد  ــ گیاهی منطقه منجر به بروز چنین س

که هر دو شهر را به زیر آب برد.«
ــد که  ــ ــوان می کن ــ ــلیمانی عن ــ ــور س ــ پروفس
ــبات سیالب  ــ ــورمان محاس ــ ــفانه در کش ــ متأس
ــده اند و آمارهایی که موجودند  ــ پیش بینی نش
مربوط به 60 سال پیش هستند و همین کمبود 
ــاز می شود: »گاهی  ــ اطالعات برایمان خطرس
ــه یا با در  ــ ــا بدون مطالع ــ ــاخت ابنیه و پل ه ــ س
ــته آن منطقه صورت  ــ نظر گرفتن اقلیم گذش
ــــن ابنیه و پل ها  ــیل همی ــ می گیرد که با بروز س
ــوند. وقتی سیل جاری  ــ خود عامل خطر می ش
می شود و با خود سنگ و چوب و هر چیزی که 

زورش برسد می آورد، تبدیل به سد می کند و 
خطر سیل باز هم تشدید می شود.«

ــیالب را کنترل کنیم؟  ــ    اما چرا نتوانستیم س
ــلیمانی نبود  ــ ــــم س ــور کری ــ ــه عقیده پروفس ــ ب
لجستیک و اهمیت ندادن به نظر کارشناسان 
ــــل اصلی از  ــــگاهی جزو دالی و محققان دانش
ــــت.  ــــت رفتن این حجم از بارندگی هاس دس
ــد: »روش جمع آوری  ــ وی در این باره می گوی
ــــت که هنوز  ــــیالب خودش یک تکنیک اس س
نتوانسته ایم آن را عملی کنیم و از یک تهدید 
برای خودمان یک فرصت بسازیم. درحالی 
که ژاپنی ها توانسته اند سیالب ها را کنترل کنند 
ــد ولی ما در  ــ ــــی از آن برق هم تولید کنن و حت

سیل اخیر کاماًل شکست خورده بودیم.
ما با استفاده از آبخیزداری و آبخوان داری 
می توانستیم این ثروت عظیمی را که آسمان 
ــیاری از  ــ ــره کنیم و بس ــ ــه داده بوده ذخی ــ هدی
ــــرف کنیم.  ــا آن برط ــ ــــم آبی را ب ــــکالت ک مش
ــه های  ــ ــا توجه به نقش ــ ــتیم ب ــ حتی می توانس
ــــی که بارندگی ها را از چند ماه قبل  هواشناس
پیش بینی می کند سدها را سبک کنیم و آب 
ــــت ارژن و هورالعظیم و برخی  ــه دش ــ آن را ب
ــنه منتقل کنیم ولی متأسفانه نه  ــ مناطق تش
زیرساخت ها فراهم بود نه اینکه از تحقیقات 
و مطالعات دانشگاهیان استفاده ای شد. اگر 
ــئوالن اجرایی از تحقیقات ما بهره ببرند  ــ مس
دست کم از بروز بسیاری از مشکالت طبیعی 
پیشگیری می شود. سال هاست که می گوییم 
ــــش گیاهی آنها از بین  برای مناطقی که پوش
ــــیالب ها  ــــدهای زیرزمینی بزنید تا س رفته  س
ــفره های زیرزمینی  ــ ــرل کنیم و با آن س ــ را کنت
ــــرح آن هم آماده  ــــم و حتی ط ــــت کنی را تقوی
است ولی هیچ وقت به آن توجهی نشده و به 

مرحله اجرا درنیامده است.«
ــــخاوتمندانه  ــــمان در این چند ماه س آس
بارید تا زمین تشنه را سیراب کند ولی قدرش 
ــیدیم.  ــ ــه دریا بخش ــ ــه را ب ــ ــتیم و هم ــ را ندانس
چندین دهه زمان برایمان کافی بود تا بتوانیم 
ــه آبخیزداری و  ــ ــوازن منابع آبی و توجه ب ــ با ت
آبخوان داری از بروز چنین اتفاقات تلخی که 
ــاله در فصل بهار دامن مان را  ــ معموالً هر س
می گیرد، پیشگیری کنیم. هفت میلیارد متر 
ــــم و آن را تبدیل  ــــت دادی ــــب آب از دس مکع
ــــت  ــــزرگ کردیم. معلوم نیس ــه تهدیدی ب ــ ب
ــــخاوتمندانه رفتار  ــــمان دوباره با ما س آیا آس

می کند یا نه؟

آسمان در این چند ماه سخاوتمندانه بارید تا زمین تشنه را 
سیراب کند ولی قدرش را ندانستیم و همه را به دریا بخشیدیم. 

چندین دهه زمان برایمان کافی بود تا بتوانیم با توازن منابع آبی 
و توجه به آبخیزداری و آبخوان داری از بروز چنین اتفاقات تلخی 
که معمواًل هر ساله در فصل بهار دامن مان را می گیرد، پیشگیری 
کنیم. هفت میلیارد مترمکعب آب از دست دادیم و آن را تبدیل 

به تهدیدی بزرگ کردیم. معلوم نیست آیا آسمان دوباره با ما 
سخاوتمندانه رفتار می کند یا نه؟

حميد حاجی پور
گزارش نويس

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

درخوکیارسناوراک1

زومرمناپقروما2

دایزکتوسخاشرس3

اجرشویننانوه4

نهشیردرزگسدص5

خکیرسمادیوهب6

یرپخوسنمناوار7

انراوتوتهدابل8

بایساهدیمخراب9

اایریجنارکنر10

نمرگانشنمیای11
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ریامترپویژایرام1

ارگمهرداننووش2

لاوداکیمزیداک3

فقساقنعدنینخ4

وترپاهارمهسا5

افلامکریراکل6

لتارهاوجدنبکی7

دورمارهمزیراو8

وردنتامنخنالپ9

الاخبتدیدجکر10

مفرایهمرگنله11

ررشنشاراییتی12

سوموهیلستالوز13

وشاننسوتتراما14

نیلکنارفنیماجنب15

فروردین : شما اخیرا برای پیدا کردن تعادلی بین سادگی و پیچیدگی درگیری 
و کشمکش درونی داشته اید. شما مطمئنا طالب آسودگی و آرامش هستید اما 
برای بدســت آوردن آن دوست ندارید بهای زیادی پرداخت کنید. دیگر زمان 
آن فرا رســیده اســت که خودتان به تنهایی تصمیم بگیرید البته می توانید از 

تجربه های یا مشورت های دیگران نیز بهره ببرید.

اردیبهشــت :  اکنون در چشمان شــما برق هیجان انگیزی دیده می شود 
و توانایی شــما در متقاعد کردن دیگران واقعاً کســانی را که به شما نزدیکند 
می ترساند. کامالً مشخص است که شما حاضرید برای رسیدن به چیزهایی که 
دوست دارید بجنگید. اگر به نظر می رسد که دیگران به خاطر عملکردهای شما 

ناراحت شده اند!

خرداد :  در روابط اجتماعی تان به حدی غوطه ور شــده اید که از یاد خودتان 
رفته اید و خود را فراموش کرده اید. برای داشــتن روابطی سالم با محیط بیرون 
و جامعه، در ابتدا باید دارای روح و جسمی سالم باشید پس بیشتر به خودتان 
برسید. بهتر است دوســت های کمتر ولی همراهی را داشته باشید تا این که 

دوستان زیادی داشته باشید.

تیر: شما این روزها قادرید که نیمه خوب هر اتفاقی را ببینید،  حتی در موقعیتی 
که دیگران فکر می کنند موقعیتی بسیار پیچیده است. این به معنی این نیست 
که شما آنها را انکار می کنید؛ بلکه تنها این است که شما می توانید در یک زمان 
واقع بین و خوش بین باشید. این قابلیت به شما امتیاز خاصی می دهد که شما 

را از اطرافیان تان متمایز می کند.

مرداد : هدفگذاری در کار کافی نیست؛ شما باید حرکت را آغاز کنید و تصمیمات 
خوب تان را به عمل تبدیل کنید. نگران نباشید که چقدر کار می توانید انجام 
دهید یا اینکه چگونه و تا کجا باید به این سفر ادامه دهید. همیشه اولین قدم 
است که بیشترین ارزش را دارد. آهسته و پایدار قدم هایتان را بردارید تا به هدف 

برسید.

شهریور : شــما باید باور کنید که کنترل زندگی تان از دستت تان خارج شده 
اســت، اما می توانید به این اطمینان متکی باشد که این شرایط تغییر خواهد 
کرد. با وجود این شاید مجبور باشید خواسته های سختی را که از شما می شود 
تحمل کنید. برای دوری کردن از یک کشمکش آماده باشید که برنامه هایتان را 

به تعویق بیندازید.

مهر : در این روزها شــما کارهای جدیدی را آغاز کرده اید که فوق العاده برای 
پیشــرفت شما موثر می باشند، زیرا نقشه و برنامه ریزی این کارها را مدت های 
مدیدی است که در ذهن خود می پرورانید. فقط کمی باید سرعت خود را زیاد 
کنید و با ســرعت بیشــتری پیش بروید زیرا دنیا و جهــان اطراف ما د رحال 

پیشرفت سریع می باشد.

آبان : شــما به مشکل مهم و تامل برانگیزی برمی خورید که مجبور می شوید 
فعال آرزوهای خود را در مقابل نیازتان به امنیت کنار بگذارید. و اگر شما اتفاقاتی 
که در زندگی تان می افتد را بیش از اندازه شخصی کنید، مشکلتان پیچیده تر 
می شــود. نیازی نیست به زور کارتان را جلو ببرید. فقط باید تا موقعی که این 

طوفان فروننشته صبر کنید.

آذر :  شما نمی توانید از میدان موانع که در سر راه شما قرار دارد فرار کنید؛ این 
یک زمان دگرگون کننده است. شما باید تصمیم بگیرید که آیا به جلو بروید یا 
سر جای خود بمانید یا اینکه آیا می خواهید که عوامل جایگزینی که می تواند 
تغییرات مهمی در زندگی تان بدهد را بررسی کنید. االن وقتش است؛ ذهن تان 

را سر و سامان دهید و حرکت کنید.

دی : دیگران از شــما می خواهند که نقش راهنمای آنها را بازی کنید و شــما 
هم دوســت دارید تا جایی که می توانید به آنها کمک کنید. کمک کردن به به 
کســانی که با شما رابطه نزدیکی دارند کار قابل تحسینی است، اما انگیزه های 

شما می توانند کارهای خوبی که هم اکنون انجام می دهید را کم ارزش کنند. 

بهمن : شــما این روزها بی جهت به خودتان ســخت می گیرید. انرژی خود را 
ذخیره کنید که بتوانید کارهایتان را تمــام کنید، در این صورت از نظر کاری 
احساس خوبی پیدا خواهید کرد. اگر ذهن شما با فکر کردن به اشتباهات گذشته 
منحرف شــده است، توجه خود را روی زمان حال و کارهایی که االن می توانید 

انجام دهید متمرکز کنید.

اسفند : شما روزهای کامال شگفت انگیز و شادی را سپری خواهید کرد و تمام 
این هیجانات به خاطر روحیه ی شادی است که شما به تازگی در درونتان بیدار 
ساخته اید. فعالیت های شاد، ممکن است شــما را از انجام کارهایتان باز دارد. 
برای اینکه شادیتان دوام بیشتری داشته باشد و لذت بیشتری ببرید، بهتر است 

دیگران را نیز در شادی تان شریک سازید.
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اسامی برندگان جدول  3822
  1ـ  مجید محمدیـ  نطنز

2ـ سیده نسیم امیریـ  تبریز
3ـ مجتبی مویدیـ  قم

افقي:
ــیناـ  عنوان افتخارآمیز  1. كتابي معروف از ابوعلي س

برای عزیز رها شده از اسارت بعثیـ  چیره دستي
2. زادگاه رئیس عليـ  احتمال داشته 

ــهر مركبات كرمانـ  نشانهـ  ظلمـ  گورـ  نوعي  3. ش
شیریني

ــي ازلباسـ  بر پشت شتر بجوییدشـ  تهمت  4. بخش
زننده

ــع  ــات كاالـ  از تواب ــن خدم ــهـ  تضمی ــع نكت 5. جم
سیستان و بلوچستان

6. قورباغه درختيـ  احسانـ  نام دیگر
7. سیليـ  فریبـ  مذمت به شعرـ  دردـ  من و شما

8. از سازهاي زهيـ  خداشناس
ــه  ــتبند زنانهـ  از نیروهاي س ــه كوچكـ  دس 9. كاس

گانه نظامي
10. گیاه تلخكـ  نام پسر افراسیاب

11. چهره شطرنج نشینـ  مادربزرگـ  بهشت شداد 
ـ حركت به شیوه كرمـ  ماه پنجم میالدي

ــهري  ــتيـ  آرزوـ  ش 12. زرداب، صفراـ  كارگر كش
در آلمان

13. ماه هشتمـ  وكیلـ  روزها
ــیمیایي و گازي  ــيـ  عنصري ش ــره اي ایران 14. جزی

شكل كه یك صدم هوا را تشكیل مي دهدـ  لرزنده
ــادمانيـ  سگ پاچه گیر  15. ضمیر وزنيـ  مجلس ش

ـ ننرـ  حرف فاصله
16. از تنقالتـ  میانجي ، دالل

ــتان كرمانـ  بي خبر از  ــهري در اس 17. از گلهاـ  ش
پیاده

عمودي:
1. عید اضحيـ  نامه برـ  كشوري در اروپا

2. پول فلزيـ  راننده هواپیما
ــي ام الفبا  3. همتاـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

ـ یك ورق كاغذ
4. فرمانروایيـ  شهري در ایتالیاـ  نامناسب

5. جدیدـ  باریك بینـ  عالمت
6. گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سایه

ــطحـ  شیریني كرمانشاهـ  عقیدهـ  از ضمایر  7. واحد س
ـ اندك

8. كشوري عربيـ  دربه در
9. میل به خوراكـ  حیوانـ  تنها
10. روپوش زنانهـ  تمرین جنگي

ــایه شماليـ  شهرهاـ  درختي  11. همچنینـ  بدبوـ  همس
است

12. آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )  ق ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3822 
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13. تمام كنندهـ  سرپوش جنگيـ  باني، بنیانگذار
14. رفیق راهـ  طریقهـ  معلم اول

15. خاندانـ  تیرهـ  ضایع، بیهودهـ  خانه شعريـ  نشان 
جمع

16. رسم كردنـ  بزرگ منشي، عالي طبعي
17. تهنیتـ  جمعهـ  داراي شباهت

رمز جدول:  پیامی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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اسامی برندگان جدول  3822
  1ـ  مجید محمدیـ  نطنز

2ـ سیده نسیم امیریـ  تبریز
3ـ مجتبی مویدیـ  قم

افقي:
ــیناـ  عنوان افتخارآمیز  1. كتابي معروف از ابوعلي س

برای عزیز رها شده از اسارت بعثیـ  چیره دستي
2. زادگاه رئیس عليـ  احتمال داشته 

ــهر مركبات كرمانـ  نشانهـ  ظلمـ  گورـ  نوعي  3. ش
شیریني

ــي ازلباسـ  بر پشت شتر بجوییدشـ  تهمت  4. بخش
زننده

ــع  ــات كاالـ  از تواب ــن خدم ــهـ  تضمی ــع نكت 5. جم
سیستان و بلوچستان

6. قورباغه درختيـ  احسانـ  نام دیگر
7. سیليـ  فریبـ  مذمت به شعرـ  دردـ  من و شما

8. از سازهاي زهيـ  خداشناس
ــه  ــتبند زنانهـ  از نیروهاي س ــه كوچكـ  دس 9. كاس

گانه نظامي
10. گیاه تلخكـ  نام پسر افراسیاب

11. چهره شطرنج نشینـ  مادربزرگـ  بهشت شداد 
ـ حركت به شیوه كرمـ  ماه پنجم میالدي

ــهري  ــتيـ  آرزوـ  ش 12. زرداب، صفراـ  كارگر كش
در آلمان

13. ماه هشتمـ  وكیلـ  روزها
ــیمیایي و گازي  ــيـ  عنصري ش ــره اي ایران 14. جزی

شكل كه یك صدم هوا را تشكیل مي دهدـ  لرزنده
ــادمانيـ  سگ پاچه گیر  15. ضمیر وزنيـ  مجلس ش

ـ ننرـ  حرف فاصله
16. از تنقالتـ  میانجي ، دالل

ــتان كرمانـ  بي خبر از  ــهري در اس 17. از گلهاـ  ش
پیاده

عمودي:
1. عید اضحيـ  نامه برـ  كشوري در اروپا

2. پول فلزيـ  راننده هواپیما
ــي ام الفبا  3. همتاـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

ـ یك ورق كاغذ
4. فرمانروایيـ  شهري در ایتالیاـ  نامناسب

5. جدیدـ  باریك بینـ  عالمت
6. گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سایه

ــطحـ  شیریني كرمانشاهـ  عقیدهـ  از ضمایر  7. واحد س
ـ اندك

8. كشوري عربيـ  دربه در
9. میل به خوراكـ  حیوانـ  تنها
10. روپوش زنانهـ  تمرین جنگي

ــایه شماليـ  شهرهاـ  درختي  11. همچنینـ  بدبوـ  همس
است

12. آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )  ق ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3822 
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13. تمام كنندهـ  سرپوش جنگيـ  باني، بنیانگذار
14. رفیق راهـ  طریقهـ  معلم اول

15. خاندانـ  تیرهـ  ضایع، بیهودهـ  خانه شعريـ  نشان 
جمع

16. رسم كردنـ  بزرگ منشي، عالي طبعي
17. تهنیتـ  جمعهـ  داراي شباهت

رمز جدول:  پیامی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3822
  1ـ  مجید محمدیـ  نطنز

2ـ سیده نسیم امیریـ  تبریز
3ـ مجتبی مویدیـ  قم

افقي:
ــیناـ  عنوان افتخارآمیز  1. كتابي معروف از ابوعلي س

برای عزیز رها شده از اسارت بعثیـ  چیره دستي
2. زادگاه رئیس عليـ  احتمال داشته 

ــهر مركبات كرمانـ  نشانهـ  ظلمـ  گورـ  نوعي  3. ش
شیریني

ــي ازلباسـ  بر پشت شتر بجوییدشـ  تهمت  4. بخش
زننده

ــع  ــات كاالـ  از تواب ــن خدم ــهـ  تضمی ــع نكت 5. جم
سیستان و بلوچستان

6. قورباغه درختيـ  احسانـ  نام دیگر
7. سیليـ  فریبـ  مذمت به شعرـ  دردـ  من و شما

8. از سازهاي زهيـ  خداشناس
ــه  ــتبند زنانهـ  از نیروهاي س ــه كوچكـ  دس 9. كاس

گانه نظامي
10. گیاه تلخكـ  نام پسر افراسیاب

11. چهره شطرنج نشینـ  مادربزرگـ  بهشت شداد 
ـ حركت به شیوه كرمـ  ماه پنجم میالدي

ــهري  ــتيـ  آرزوـ  ش 12. زرداب، صفراـ  كارگر كش
در آلمان

13. ماه هشتمـ  وكیلـ  روزها
ــیمیایي و گازي  ــيـ  عنصري ش ــره اي ایران 14. جزی

شكل كه یك صدم هوا را تشكیل مي دهدـ  لرزنده
ــادمانيـ  سگ پاچه گیر  15. ضمیر وزنيـ  مجلس ش

ـ ننرـ  حرف فاصله
16. از تنقالتـ  میانجي ، دالل

ــتان كرمانـ  بي خبر از  ــهري در اس 17. از گلهاـ  ش
پیاده

عمودي:
1. عید اضحيـ  نامه برـ  كشوري در اروپا

2. پول فلزيـ  راننده هواپیما
ــي ام الفبا  3. همتاـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

ـ یك ورق كاغذ
4. فرمانروایيـ  شهري در ایتالیاـ  نامناسب

5. جدیدـ  باریك بینـ  عالمت
6. گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سایه

ــطحـ  شیریني كرمانشاهـ  عقیدهـ  از ضمایر  7. واحد س
ـ اندك

8. كشوري عربيـ  دربه در
9. میل به خوراكـ  حیوانـ  تنها
10. روپوش زنانهـ  تمرین جنگي

ــایه شماليـ  شهرهاـ  درختي  11. همچنینـ  بدبوـ  همس
است

12. آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )  ق ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3822 
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13. تمام كنندهـ  سرپوش جنگيـ  باني، بنیانگذار
14. رفیق راهـ  طریقهـ  معلم اول

15. خاندانـ  تیرهـ  ضایع، بیهودهـ  خانه شعريـ  نشان 
جمع

16. رسم كردنـ  بزرگ منشي، عالي طبعي
17. تهنیتـ  جمعهـ  داراي شباهت

رمز جدول:  پیامی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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اسامی برندگان جدول  3822
  1ـ  مجید محمدیـ  نطنز

2ـ سیده نسیم امیریـ  تبریز
3ـ مجتبی مویدیـ  قم

افقي:
ــیناـ  عنوان افتخارآمیز  1. كتابي معروف از ابوعلي س

برای عزیز رها شده از اسارت بعثیـ  چیره دستي
2. زادگاه رئیس عليـ  احتمال داشته 

ــهر مركبات كرمانـ  نشانهـ  ظلمـ  گورـ  نوعي  3. ش
شیریني

ــي ازلباسـ  بر پشت شتر بجوییدشـ  تهمت  4. بخش
زننده

ــع  ــات كاالـ  از تواب ــن خدم ــهـ  تضمی ــع نكت 5. جم
سیستان و بلوچستان

6. قورباغه درختيـ  احسانـ  نام دیگر
7. سیليـ  فریبـ  مذمت به شعرـ  دردـ  من و شما

8. از سازهاي زهيـ  خداشناس
ــه  ــتبند زنانهـ  از نیروهاي س ــه كوچكـ  دس 9. كاس

گانه نظامي
10. گیاه تلخكـ  نام پسر افراسیاب

11. چهره شطرنج نشینـ  مادربزرگـ  بهشت شداد 
ـ حركت به شیوه كرمـ  ماه پنجم میالدي

ــهري  ــتيـ  آرزوـ  ش 12. زرداب، صفراـ  كارگر كش
در آلمان

13. ماه هشتمـ  وكیلـ  روزها
ــیمیایي و گازي  ــيـ  عنصري ش ــره اي ایران 14. جزی

شكل كه یك صدم هوا را تشكیل مي دهدـ  لرزنده
ــادمانيـ  سگ پاچه گیر  15. ضمیر وزنيـ  مجلس ش

ـ ننرـ  حرف فاصله
16. از تنقالتـ  میانجي ، دالل

ــتان كرمانـ  بي خبر از  ــهري در اس 17. از گلهاـ  ش
پیاده

عمودي:
1. عید اضحيـ  نامه برـ  كشوري در اروپا

2. پول فلزيـ  راننده هواپیما
ــي ام الفبا  3. همتاـ  درخت انگورـ  چمدانـ  حرف س

ـ یك ورق كاغذ
4. فرمانروایيـ  شهري در ایتالیاـ  نامناسب

5. جدیدـ  باریك بینـ  عالمت
6. گوشت آذريـ  جذابـ  پنهانـ  سایه

ــطحـ  شیریني كرمانشاهـ  عقیدهـ  از ضمایر  7. واحد س
ـ اندك

8. كشوري عربيـ  دربه در
9. میل به خوراكـ  حیوانـ  تنها
10. روپوش زنانهـ  تمرین جنگي

ــایه شماليـ  شهرهاـ  درختي  11. همچنینـ  بدبوـ  همس
است

12. آزادهـ  خرابـ  روشـ  نت ششم

حرف )  ق ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم 
تعداد حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول )در 
شماره  هر  چهارشنبه(  تا  شنبه  روزهای   16:30 تا   8 ساعت های 
 ضرورت دارد که با پیامک  آن به شماره 09304740289  همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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13. تمام كنندهـ  سرپوش جنگيـ  باني، بنیانگذار
14. رفیق راهـ  طریقهـ  معلم اول

15. خاندانـ  تیرهـ  ضایع، بیهودهـ  خانه شعريـ  نشان 
جمع

16. رسم كردنـ  بزرگ منشي، عالي طبعي
17. تهنیتـ  جمعهـ  داراي شباهت

رمز جدول:  پیامی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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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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رزومه
»خالصه سوابق آموزشی

و شغلی«
نامه نگاری تجاری
۷۷۸-۸۴۶-1۰۲۴

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  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

این مکان

 برای آگهی شما

رزرو شده است

با ما تماس بگیرید 
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶  

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.
۷۷۸-۸۴۰-۰۰26

1521 2۳6-۸۷۸-5۴۴۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم

 نیازمندم.
1521 6۰۴-۳6۸-۷۹۹5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اجارهاجاره
به یک کمک نقاش

 برای کاردر نورت ونکوور 
نیازمندیم.

152۳ 6۰۴-۷2۸-2۰22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Oscar Painting
به چند نقاش ساختمان ماهر

و کمک نقاش نیازمندیم.
لطفا با شماره زیر تماس بگیرید.

1521 ۷۷۸-۹۸۸-2۷۴۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نورت ونکوور- وودکرافت
آپارتمان مبله دوخوابه و

یا یک اتاق مبله با تمامی امکانات
اجاره داده می شود.

1521 6۰۴-6۰۰-5۸۸6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 

152۳
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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. 1521

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

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 


