
سال 26 شماره 1522جمعه ۱3 فروردین ۱۴۰۰

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

دندانپزشک خانواده 
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

صـرافی حافظصـرافی حافظ
سرویس برتر

Tel: 604-984-4445
Fax: 604-984-4448
www.hafezfx.com
info@hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave., North Vancouver

پرداخت آنالین
از طریق کلیه کارت های 

عضو شبکه شتاب

Vol. 26 Issue1522 Friday April 2, 2021

778-558-8272

مدیریت امالك مسکونی 
و خدمات اجاره

فروزان یزدان
Licensed Property Manager

604-817-9933604-817-9933

SAVE LIVES

دفتر حقوقی  هـما یحـیوی
وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی )طالق(

604-620-9598
info@yalaw.ca

(US Waiver( جهت رفع ممنوعیت به آمریکا
و کانادا با ما تماس بگیرید.

Issue No. 

1522

مسعود شفیعی

604.230.1000
«مشاور امالك»

AstraZeneca

نگرانی کانادایی ها
 از تغییر موضع مقامات بهداشت 

در مورد واکسن آسترازنکا

علیرغم تسریع واکسیناسیون،
 گونه های جدید ویروس کووید-۱۹ در سراسر کانادا در حال افزایش است



22 Issue 1522 Friday April 2, 2021 شماره ۱522 جمعه ۱3 فروردین ۱۴۰۰

سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان

وب سایت: امیررضا تمدن دوست
پیوند مونتریال: محمد رحیمیان ۵۱۴-۹۹۶-۹۶۹۲

- پیوند در ویرایش نوشته ها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  - نوشته ها و عکس های فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد 
- نظریه های چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های پیوند نیست  - پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور است 

ـ نقل نوشته ها با درج ماخذ آزاد است   - پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با نوشته های چاپ شده است

PAIVAND Newspaper
Published on Friday of each week

Mailing Address: P.O.Box 38521 Metropolitan Postal Outlet, North Vancouver, BC  V7M 3N1

Editor in chief: Ramin Mahjouri
Managing Editor: Forouzan Yazdan

Tel: 604-921-4726
www.paivand.com   

Email: editor@paivand.com

هر جمعه منتشر می شود

عبدالستار دوشوکی

چرا دادخواست
 به اصطالح ۵٠ هزار امضایی

 را نباید امضاکرد

اگرچه این روزها فصل طومار جمع کردن ها و بیانیه های 
دســته جمعی و امضاهای گروهی و غیره است که به نوبه 
خود اگرچه اصال کافی نیســت اما در ذات خود قابل درک 
است و بعنوان حرکت های سمبولیک قابل ارج هستند. اما 
در سایت گویا بیانیه جدیدی تحت عنوان»دادخواست در 
محکومیت قرارداد جمهوری اسالمی با چین به بیش از 5۰ 
هزار امضا رسیدـ  شما هم امضا کنید« را مشاهده کردم که 
متن ساده انگارانه و شوکه آور آن, و نه الزاما نفس نمادین 

آن تکانه دهنده و دریغ آور بود.
افرادی این بیانیه را امضاء کــرده اند که ادعای بصیرت و 
فضل و کرامات سیاسی دارند. مطمئن نیستم اگر این جمع 
با حواس جمعی و دقت این نامه را خوانده اند. چون نگارنده 
تحت هیچ شرایطی آن را امضاء نمی کنم. در روز امضای آن 
قرارداد ننگین در مقاله ای تحت عنوان » قرارداد 25 ساله با 
چین؛ باید عزای عمومی اعالم شود« از ملت ایران خواسته 
بودم تا عزای عمومی بگیرند. حال می بینم که دهها هزار 
نفر بجای عزا گرفتن و سوگواری, برای دیکتاتور چین نامه 
»الهی ما فدایت بشویم« نوشتند. در ابتدای نامه به دیکتاتور 
چین )عالیجناب شی جین پینگ( ادای احترام کرده اند. 
آن هــم در روزی که کنگره حزب کمونیســت چین با به 
اصطالح »مهر پالستیکی« خود بر سرکوب آزادی خواهان 
و طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ با بیرحمی بی سابقه 
ای صحه گذاری کرد. آن هم در روزی که ژنرال های چینی 
و روسی در کنار حکومت نظامی خونخوار میانمار قرار می 
گیرند و بیش از 5۰۰ معترض بیگناه را وحشیانه به قتل می 
رسانند. قابل تصور نیست که حتی 5۰ نفر میانماری از خود 
چنین سادلوحی و خوش باوری )اگر از الفاظ دیگر استفاده 
نکنم( نشان بدهند و با استمالت و دریوزگی حقیرپندارگونه 
ای بــرای احقاق حقوق خویش از رئیس جمهور چین که 
شریک ُجرم نظامیان میانمار است طلب شفاعت و کمک 
بکنند. یعنی اینکه چوپان برای پس گرفتن گوســفندان 
خویش به گرگ نامه بنویسد و بگوید: الهی قربانت بروم در 
مورد گوسفندان من به شما اطالعات غلط داده اند؛ لطف 
کن و گوسفندان مرا پس بیار. هیچ مثالی ساده تر و بدیهی 
تر از این برای غیرمنطقی و نامعقول بودن این دادخواست 

نابرازنده که به آدرس عوضی فرستاده شده ندارم.
حکومت چین اگرچه غیرمذهبی اســت و اقتصاد نســبتا 
پویایی دارد و به اندازه جمهوری اسالمی در زندگی شخصی 
افراد دخالت نمی کند؛ اما از نظر حقوق بشر, دموکراسی و 
سیاسی از حکومت جمهوری اسالمی که بسیاری از امضاء 

کنندگان این درخواســت, ظاهرا در آنجا آزادانه زندگی و 
مصاحبه و امضاء و براندازی و هزار مخالفت دیگر می کنند, 
بسیار بسیار بدتر است. نمی دانم چه کس و یا کسانی با چه 
اهدافی, دانسته یا نادانسته )بخوان ندانسته( از ِعرق ملی و 
احساســات دهها هزار نفر اینگونه سوءاستفاده کرده اند تا 
به دیکتاتور چین که در طی بیســت سال گذشته عامدانه 
سیاست سرکوب شــدید و اعدام )حتی بدتر از جمهوری 
اسالمی( در داخل کشور و سیاست حمایت از دیکتاتورهای 
خون آشام مثل میانمار و استعمار شنیع و فاحش کشورهای 
فقیر و ضعیف آسیایی و آفریقایی و حتی آمریکای التین 
مثــل ونزوئال را با بیرحمی تمــام دنبال می کند؛ بگویند: 
الهی قربانت شوم, سفارت شما در تهران تحلیل صحیحی 
از آنچه در ایران می گذرد نکرده )بند ٤ دادخواســت(. این 
نشان می دهد که یا بانیان این بیانیه گمراه کننده در ٤2 
سال گذشــته در خواب بوده اند و مثال از قتل عام فجیع 
»میدان تیانمن«خبر ندارند؛ یا اینکه دستور کار دیگری را 

دنبال می کنند.
در بند 5 دادخواست عمق ساده پنداری جمعی و نفی اصول 
جهانشمول دموکراتیک و انسانی به نمایش گذاشته شده 
است. امضاء کنندگاه با ساده لوحی باورنکردنی »عالیجناب 
محترم« اما مظلوم و بی خبر را مطلع می سازند که نظام 
جمهوری اســالمی، نماینده واقعی ملت ایران نیست. باید 
گفت عجب ! البد خواهید گفت که امضاء کنندگان همه این 
ها را می دانند. اما با سیاست می خواهند سر عالیجناب را 
»شیره« بمالند تا دل نازک ش به درد آید و به وزیر خارجه 
خود بگوید آن قرارداد را پاره کن و برگرد. خنده آورتر اینکه 
گویا این افراد به رئیس جمهور فرانسه نامه می نویسند و به 
او اطالع می دهند که حکومت ایران دمکراتیک و نماینده 
مردم ایران نیســت. این بیچاره ها خبر ندارند که از منظر 
سیاسی و سرکوب و غیر دموکراتیک بودن حکومت چین 

بدتر از ایران است.
اگر منظور از نوشتن این دادخواست روشنگری و افشاگری 
می بود, که در آن صورت این نامه باید به ســازمان ملل و 
نهادهای بین المللی نوشــته می شد و یک کپی آن برای 
»عالیجناب محترم« جهت اطالع فرستاده می شد. نه اینکه 
اینگونه ســاده لوحی و »بی خردی سیاسی« خویش را در 
مسلخ و قربانگاه یک دیکتاتور که شریک جرم آخوندها بوده 
و اســت به نمایش بگذارند. آن هم چه نمایش غم انگیز و 

تاسف آوری!

اگر منظور از نوشــتن این دادخواست روشنگری و افشاگری می بود, که در آن صورت این نامه 
باید به سازمان ملل و نهادهای بین المللی نوشته می شد و یک کپی آن برای »عالیجناب محترم« 
جهت اطالع فرستاده می شد. نه اینکه اینگونه ساده لوحی و »بی خردی سیاسی« خویش را در 
مسلخ و قربانگاه یک دیکتاتور که شریک جرم آخوندها بوده و است به نمایش بگذارند. آن هم چه 

نمایش غم انگیز و تاسف آوری!

چین چگونه با پرداخت وام 
کشورهای در حال توسعه را می خرد

ســند جامــع همــکاری اقتصادی 
چین و ایران، بار دیگــر نگاه ها را به 
سیاست های مالی چین در کشورهای 
در حال توســعه معطوف کرده است. 
چین این ســند و اســناد مشابه را 
»محرمانــه« تلقی می کنــد. اکنون 
اطالعاتی دقیقتر از برخی اسناد فاش 

شده است.
ســند همــکاری 25 ســاله ایران و 
چین، نخستین نمونه از فعالیت های 
اقتصادی چین در کشورهای در حال 
توسعه نیست. بسیاری از کشورهای 
دیگر از الئوس گرفته تــا ونزوئال، از 
کســتاریکا گرفته تا غنا، از آرژانتین 
گرفته تا هنــدوراس و اکوادور و ده ها 
کشــور دیگر تا کنون از چین »وام« 

دریافت کرده اند.
مضمون ســند جامع همــکاری 25 
ســاله ایران و چین فاش نشده است. 
اما پژوهشگران دانشگاه های آمریکا در 
همراهی با چندین اندیشکده همچون 
اقتصادی کیل آلمان موفق  موسسه 
شــده اند به متن کامل 1۰۰ قرارداد 

اعتباری چین دست یابند.
مضمــون این 1۰۰ قــرارداد پرده از 
سیاســت های چین و نکات پنهانی 
قراردادهای همکاری این کشــور با 
کشورهای در حال توسعه برمی گیرد.

چرا محرمانه؟

جمهوری اسالمی ایران پس از امضای 
سند همکاری های جامع با چین اعالم 
کرد که متن این سند محرمانه است و 
چین مانع از انتشار جزئیات این توافق 

شده است.
پدیده ای که تازگی نــدارد. چین تا 
کنون دست کم ٤۰۰ میلیارد دالر در 
پروژه های مختلف در کشــورهای در 
حال توسعه سرمایه گذاری کرده است. 
به این ترتیب، چیــن به بزرگ ترین 
پرداخت کننده وام در اقتصاد جهان 
تبدیل شده است. تا کنون اطالعات 
دقیقی درباره نحوه واگــذاری وام و 
شــروط چین برای دادن این وام ها و 

اعتبارات در دست نبوده است.
برخی از رســانه های آلمان، از جمله 
سایت »اشــپیگل آنالین« و روزنامه 
»زوددویچه« بخشی از نتایج پژوهش 
و همچنین  آمریــکا  دانشــگاه های 
اندیشــکده هایی که به متــون این 
قراردادها دســت یافته اند، را منتشر 
کرده اند. یکی از شروط تصریح شده در 
این قراردادها »محرمانه« تلقی کردن 
آن ها بوده است. همه کشورهایی که 
از چین وام دریافت کرده اند، تضمین 
داده انــد که درباره نکات مطروحه در 

این قراردادها سکوت پیشه کنند.

مضمون ســند جامع همکاری ۲۵ 
ساله ایران و چین فاش نشده است. 
اما پژوهشگران دانشگاه های آمریکا 
در همراهی با چندین اندیشــکده 
کیل  اقتصادی  همچون موسســه 
کامل  متن  به  موفق شده اند  آلمان 
۱۰۰ قرارداد اعتباری چین دســت 
یابنــد. مضمون ایــن ۱۰۰ قرارداد 
نکات  و  از سیاست های چین  پرده 
پنهانــی قراردادهای همکاری این 
کشور با کشورهای در حال توسعه 

برمی گیرد.

باید یادآور شد که واگذاری وام از سوی 
نهادهای مالی بین المللی و کشورهای 
مختلف و از آن جمله از سوی کلوب 
پاریس برخــالف قراردادهای چین، 
شفاف بوده و متن واگذاری این وام ها 

منتشر می شوند.

چین چه چیزی را پنهان می کند؟

بر اساس اطالعات منتشر شده چین 
تا کنون صدهــا میلیارد دالر پول در 
پروژه های ساخت وساز پل، سدسازی 
و بنادر در کشورهای مختلف جهان 

تزریق کرده است. 
تنظیــم قراردادها به گونه ای اســت 
که به چین اجــازه می دهد در ازای 
پرداخت وام، بر کشــورهای دریافت 
کننده کنترل اعمال کند. کنترلی که 

صرفا جنبه اقتصادی ندارد.
بازپرداخت وام هایی که کشــورهای 
در حال توسعه دریافت کرده اند یا به 
صورت صدور نفــت خواهد بود یا به 
دالر. در صورت آنکه کشــور دریافت 
کننــده وام قادر نباشــد وام خود را 
پرداخت کنــد، چین بــه برخی از 
امکانات آن کشورها و از جمله به بنادر 

آن ها دسترسی خواهد یافت.
حق دسترسی به حساب  های بانکی 
و دارایــی آن کشــورها در خارج از 
مرزهای خود از جمله امکانات چین 
برای جبران خسارات مالی آن کشور 

به حساب می آیند.
شــرایط پرداخت وام از سوی چین 
در قیاس با دیگر کشورهای صنعتی 
ناعادالنه تر اســت. معموال آن دسته 
از کشــورهای در حال توسعه که با 
مشکالت مالی روبه رو هستند، تن به 
چنین قراردادهایی می دهند. به عنوان 
نمونه، ایــران که به علت تحریم های 
مالــی، چــاره را در امضــای چنین 

قراردادی با چین دیده است.
کریســتوف تربش، پروفسور اقتصاد 
در دانشــگاه کیل آلمــان و یکی از 
کســانی که در تحقیقات مربوط به 
شــرایط واگذاری وام از سوی چین 
مشارکت داشته می گوید که افشای 
مفاد این توافق نامه ها از نظر چین به 
معنای عهدشکنی است و برای کشور 
دریافت کننده وام پیامد دارد. در این 
توافق نامه ها پیش بینی شده است که 
هرگاه کشورهای دریافت کننده وام 
به تعهدات مالــی خود عمل نکنند، 
بانک هــای دولتی چیــن از این حق 
برخوردارند که از منابع مالی آن کشور 

بهره گیرند. از سوی دیگر، کشورهای 
دریافت کننده وام در هنگام امضای 
قرارداد متعهد می شوند که از اخذ وام 
از کشور دیگری برای بازپرداخت وام 

خود به چین استفاده نکنند.

نفوذ سیاسی

از ســوی دیگر، پرداخــت این وام ها 
نه تنها از منظر اقتصادی راه را برای 
دسترســی چین به بنــادر و دیگر 
در  کشــورهای  زیرساختی  امکانات 
حال توســعه همــوار می کند، بلکه 
زمینه گسترش نفوذ سیاسی چین را 

نیز فراهم می سازد.
در متن توافق نامه ها اغلب بندی وجود 
دارد که کشورهای دریافت کننده وام 
را ناگزیر بــه رعایت منافع جمهوری 
خلق چین می کند. به عنوان نمونه، 
هر اقدامی از ســوی این کشورها که 
به معنای لطمه زدن به منافع یکی از 
موسسات و نهادهای چین تلقی شود، 
به معنای نقض توافق همکاری بوده و 
کشور »خاطی« باید هزینه های آن را 

برعهده گیرد.

وام های در هم تنیده

اکثــر وام هایی که چیــن در اختیار 
کشــورهای در حــال توســعه قرار 
می دهــد، در پروژه هایــی هزینــه 

می شوند که مرتبط با هم هستند.
گاهی چین به طور همزمان در چند 
پــروژه ســرمایه گذاری می کند. لغو 
پیــش از موعد یکــی از این پروژه ها 
عمال بر اســاس توافق بین آن کشور 
و چین ناممکن است.  چنین موردی 
را می تــوان در ماجرای مائوریســیو 
ماکــری، رئیــس جمهور پیشــین 
آرژانتین مشــاهده کــرد. ماکری در 
سال 2۰15 تصمیم گرفته بود پروژه 
ساخت یک سد را که با وام چین در 
دست احداث بود، متوقف کند. چین 
پس از آن به رئیس جمهور آرژانتین 
اطالع داد که پروژه احداث این سد با 
پروژه اجرای احداث خط راه آهن گره 
خورده است و هرگاه پروژه احداث سد 
متوقف شود، آن پروژه دیگر نیز اجرا 

نخواهد شد.
روزنامــه »زوددویچــه« بــه پروژه 
»جاده ابریشــم جدید« اشاره کرده 
و می نویســد که چین با واگذاری وام 
عمال بر وابستگی سیاسی بیشتر این 

کشورها به خود می افزاید.
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Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

License, Warranty, 
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604.781.7778 (امین)
Info@HomeFloorDecor.ca

شرکت  ساختمانی

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

درای وال
مسکونی کردن زیرزمین

 لوله کشی و برق
نقاشی ساختمان

انواع پرده
www.HomeFloorDecor.ca

وزارت بهداشت کانادا تزریق واکسن آسترازنکا به افراد زیر ۵۵ سال را توصیه نمی کند

نگرانی و حیرت کانادایی ها از تغییر موضع مسئوالن بهداشت در مورد واکسن آسترازنکا
ایرونیــا- عدم اطمینان نســبت به 
استفاده از واکسن آســترازنکا  بین 
کانادایی ها در حال افزایش اســت و 
پس از ابراز اطمینان مقامات ارشــد 
بهداشت کشــور در مورد عدم وجود 
عوارض استفاده از این واکسن ، حاال 
استفاده از آن تقریبا در تمامی استانها 

متوقف شده است . 
دوشــنبه کمیتــه مشــاوره ملــی 
 )NACI( کانــادا  مصون ســازی 
رهنمودهــای جدیدی صادر کرد که 
می گفت از این واکســن نباید برای 
افــراد زیر 55 ســال اســتفاده کرد 
چون نگرانی هایی درباره گزارش های 
شکل گیری لخته خون در افراد وجود 

دارد.
این در حالی اســت کــه چند هفته 
قبل این کمیته گفته بود این واکسن 
نباید روی افراد 65 سال به باال مورد 
اســتفاده قرار بگیرد چون اطالعات 
کاملی درباره اثرگــذاری آن در این 
گروه ســنی در اختیار نیســت. این 
ســازمان بعدا تصمیم خود را عوض 
کرد و گفت واکسن بر اساس شواهد 
کسب شده می تواند روی تمام افراد 

مسن استفاده شود.
این تغییرهــا باعث افزایش نگرانی ها 
دربــاره ایمنی این واکســن و نحوه 
اثرگذاری این مسئله روی برنامه های 
کشــور برای واکسیناسیون عمومی 

شده است.
کری بومن متخصص اخالقیات امور 
بیولوژی دانشــگاه تورنتو گفت این 
مســئله به شدت عموم مردم را گیج 
کرده و او می ترسد که چنین اتفاقی 
به طور جدی اطمینان را از بین ببرد.

جرالــد اونز متخصــص بیماری های 
واگیردار دانشــگاه کویینز در انتاریو 
گفت »این مشکل عظیمی است چون 
عمال ترس های مــردم درباره اینکه 
شاید واکســن ایمن نباشد را تشدید 
می کنــد« و اضافه کرد که این ترس 

ممکن است به سرعت به واکسن های 
دیگر هم سرایت کند.

مانیتوبا و کبک هم اعالم کردند برنامه 
خود برای اســتفاده از این واکسن را 

فعال متوقف کرده اند.
کمیتــه مصون ســازی در ارتباط با 
جدیدتریــن رهنمودهایــش گفت: 
»مواردی که تا اینجا شناسایی شده اند 
بیشــتر در زنان زیر 55 سال بوده اند، 
البته مــواردی در مردها هم گزارش 
شده و بیشتر بین ٤ تا 16 روز بعد از 

دریافت واکسن رخ داده است«.

با وجــود اینکه به طــور موقتی به 
جوان ها توصیه شــده از این واکسن 
اســتفاده نکنند، افراد باالی 55 سال 
نباید خیلی نگران احتمال واکشــن 

منفی نسبت به واکسن ها باشند.
این در حالی است که به نوشته روزنامه 
وال اســتریت ژورنــال در آلمان 21 
مورد تشکیل لخته خون در بین افراد 
واکسینه شــده با آسترازنکا مشاهده 
شده که 9 مورد از آنها متاسفانه منجر 
به مرگ شخص شده . این افراد بین 

2۰ تا 63 سال سن داشتند.
دکتــر زیــن چــاگال متخصــص 
در مصاحبه ای  واگیردار  بیماری های 
با گلوبال نیوز گفــت: »احتمال این 
چیزی شبیه به احتمال ضربه دیدن 
از صاعقــه در حال رفتــن به محل 
واکسن زدن است. کامال صفر نیست، 
اما در دنیایی که کووید-19 در حال 
افزایش است و مشکالت مردم بیشتر 

می شوند، این متوازن تر است«.
اونز در مورد نگرانی ها درباره آسترازنکا 
همچنین گفت ریســک آن نسبت 
به لخته خونی که ممکن اســت فرد 
به خاطر کووید-19 بگیرد »بســیار 
کوچک« اســت. او به این نکته اشاره 
کرد که کمیته مصون سازی دارد در 
رویکرد خود »بیش از حد محتاطانه« 
عمل می کنــد اما اضافه کرد که الیه 
اضافی احتیــاط می تواند »منجر به 
کاهش قابلیت ما در واکسینه کردن 

مردم« شود.
به گفتــه متخصصان، هــر فرد زیر 
55 سال که نخســتین دوز واکسن 
آســترازنکا را دریافت کــرده و هیچ 
عوارض جانبی جــدی تجربه نکرده 

باید دوز دوم را هم دریافت کند.
سمیر سینها مدیر درمان سالمندان 
بیمارستان های شبکه سالمت دانشگاه 

و بهداشت ســینای در تورنتو گفت: 
»فکر نکنم به هیچ کسی که از قبل 
دوز اول را گرفته پیشنهاد کنم که دوز 

دوم را دریافت نکند«.
هفته گذشــته برای دوزهای واکسن 
آسترازنکای کانادا کلیدی بوده است. 
کانادا قرار است این هفته 1,5 میلیون 
دوز واکســن آســترازنکا را از آمریکا 
دریافت کند و 3۰۰ هزار دوز دیگر که 
از قبل در اختیار کانادا بوده تا جمعه 

منقضی می شود.
دکتر متیو میلر دستیار مدیر بخش 
بیوشیمی و علوم بیوپزشکی دانشگاه 
مک مســتر گفت: »زمان سختی بود 
که این اخبار منتشر شود، با توجه به 
اینکه موج سوم دارد تقویت می شود و 
فشار افزوده ای برای اطمینان حاصل 
کردن از ســرعت بخشیدن به برنامه 

واکسیناسیون خلق می کند«.
او گفت این احتمــال وجود دارد که 
بخشــی از دوزهای آســترازنکا هدر 
برود. با این حال، با وجود این موانع، 
متخصصان می گوینــد انتظار ندارند 
جدیدترین اخبار باعث کند شــدن 

پیشرفت واکسیناسیون کانادا شود.
سینها گفت: »من فکر نمی کنم این 

مانع عظیمی باشــد چــون ما ده ها 
میلیــون دوز فایزر و مدرنــا در راه 

داریم«.
همچنین محققان در حال بررســی 
احتمــال ترکیب کردن واکســن ها 
هستند و بنابراین ممکن است فردی 
که یک دوز آسترازنکا دریافت کرده 
بتواند دوز دوم را از واکسن فایزر بزند. 
میلر گفت مشکالت آسترازنکا نباید 
در نهایت مانع بزرگی باشد چون این 
از پرتفولیوی  واکسن بخش اعظمی 

کشور را تشکیل نمی دهد.
او گفــت: »ما به انــدازه کافی دوز از 
واکســن های ام آران ای داریــم که تا 
پاییز بتوانیم به هر کسی که واکسن 

می خواهد خدمت رسانی کنیم«.
آژانس داروهای اروپا تغییر نام واکسن 
 )Vaxzevria( آسترازنکا به وکسزیوریا
کــه در 25 مارس صــورت گرفت را 
تأیید کرد. برچسب گذاری این واکسن 
نیز تغییر خواهد کرد، اما تغییری در 
خود واکسن وجود نخواهد داشت. این 
تغییر نــام می تواند به دلیل تبلیغات 
منفی به جهت حوادث اخیر عوارض 

جانبی تزریق این واکسن بوده باشد.
iroonia.ca

جاستین ترودو: پایان واکسیناسیون عمومی تا سپتامبر
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
سه شــنبه 3۰ مارس در کنفرانسی 
مطبوعاتی اغالم کرد همه شهروندان 
بالغ کانادایی که خواســتار واکسینه 
شــدن در برابر کووید19 هستند، تا 

سپتامبر آینده واکسینه خواهند شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
با این حال تحقق قولی که ترودو در 
این زمینه داده است، به روند برگزاری 
پویش واکسیناســیون سراسری که 
استان ها و سرزمین های کانادا به اجرا 

گذاشته اند، بستگی دارد.
ترودو همچنین اعالم کرد شــرکت 
فایزر زودتر از آن چه پیش بینی شده 
بود، پنج میلیون دوز جدید واکســن 
در اختیار کانادا قــرار خواهد داد. به 
گفته ترودو این دوزهــا که قرار بود 
در تابستان به کانادا ارسال شود، ماه 
ژوئن به کانادا خواهد رســید. در ماه 
ژوئــن در مجمع 9 میلیون دوز فایزر 
در اختیار کانادا قرار خواهد گرفت و 
البته به این ها باید واکسن های مدرنا 

و آسترازنکا را نیز اضافه کرد.

نخســت وزیر لیبرال افــزود پیش از 
این هــدف دولت این بود که تا پایان 
مــاه ســپتامبر به همــه متقاضیان 
واکسیناسیون یک دوز واکسن تزریق 
کند اما اتاوا اکنون تحقق این هدف را 
»پیش از تابستان« مد نظر قرار داده 
است. با این حال ترودو مشخص نکرد 
که منظور اتاوا آغاز فصل تابســتان 
یعنی 21 ژوئن است یا تاریخی زودتر 

از آن را مد نظر قرار داده است.
ترودو خاطر نشــان کرد در مجموع 

تا پایــان ژوئن کانادا ٤٤ میلیون دوز 
واکسن دریافت خواهد کرد که بیشتر 

از میزان مورد نیاز کشور است.
در رابطه با واکسن آسترازنکا نیز که 
تزریق آن به افراد پیر 55 سال متوقف 
شده اســت، ترودو تاکید کرد هنوز 
تصمیم رســمی درباره ازسرگیری یا 
ادامه تعلیق استفاده از آسترازنکا اتخاذ 
نشده است و بهداشت عمومی منتظر 
اطالعات بیشتر درباره این واکسن و 

عوارض احتمالی آن است.

خانه های سالمندان کانادا دارای 
بدترین سابقه مرگ ناشی از کووید۱۹ 

در میان کشورهای ثروتمند

مداد- به گزارش سی.بی.ســی، بر اســاس گزارش جدیــدی که روز 
سه شنبه توسط موسسه اطالعات بهداشتی کانادا )CIHI( منتشر شد، 
کانادا بــا 69 درصد مرگ ومیر از کل تلفات در مقایســه با ٤1 درصد 
میانگین بین المللی نسبت به سایر کشورهای ثروتمند، بدترین رکورد را 
در مورد مرگ ومیر ناشی از کووید19 در خانه های سالمندان و مراقبت 

طوالنی مدت دارد.
در کانادا، بین ماه مارس 2۰2۰ و فوریه 2۰21، بیش از ۸۰ هزار نفر از 
ساکنان و کارکنان دو هزار و 5۰۰ خانه سالمندان و مرکز مراقبت های 
طوالنی مدت به ویروس کرونا آلوده شــدند که از آن میان 1٤ هزار نفر 

جان خود را ازدست داده اند.
در این گزارش مشخص شده که در شش ماهه اول همه گیری، در سراسر 
کشور، ساکنان خانه سالمندان کمترین مراقبت های پزشکی را دریافت 
کرده اند. در ضمن نسبت ساکنانی که در موج اول هیچ ارتباطی با یکی 
از عزیزانشــان نداشته اند، در مقایسه با سال های گذشته سه برابر شده 

است که این مسئله با افزایش افسردگی این افراد ارتباط دارد.
به نظر می رســد تجربه تلخ موج اول باعث نشده تا در موج دوم تعداد 
مبتالیان و مرگ ومیر در این مراکز کاهش پیدا کند. تعداد مبتالیان این 
مراکز در موج دوم در مقایسه با موج اول افزایش 62 درصدی را نشان 

می دهد.
دولــت فدرال طی ســخنرانی تاج وتخت ســال گذشــته، قــول داد 
اســتانداردهای ملی جدیدی را برای مراکز مراقبت های طوالنی مدت 

تعیین کند اما این قوانین جدید هنوز عملی نشده است.
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لطفاً جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید.

»پنومونی« در ووهان
اطالع کانادا و قصور در هشداردهی

شــبکه جهانی اطالع رســانی درباره 
سالمت عمومی RMISP وابسته به 
 ASPC آژانس سالمت عمومی کانادا
از 3۰ دسامبر ســال 2۰19 از وجود 
شیوع پنومونی در ووهان چین اطالع 
پیدا کرد اما ظاهرا این موضوع را جدی 
نگرفت و به کشــورهای شریک خود 
درباره خطــر این پنومونی که خیلی 
زود زمینه ساز یک پاندمی مهلک در 

جهان تبدیل شد، هشدار نداد.
بــه گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، ایــن موضوع را یک کمیته 
مســتقل در گزارشــی کــه وزارت 
بهداشت کانادا منتشر کرد، اعالم و از 
این مسئله ابراز تاسف کرد که سیستم 
نظارت و هشدار RMISP آن طور که 
انتظار می رفت کارآیی الزم را از خود 
نشان نداد و به دیگر کشورها به ویژه 
متحدان کانــادا درباره خطری که در 
صفحه رادار خود دیده بود، هشــدار 

نداد.
درســت به همین علت بود که پتی 
هاجو وزیر بهداشــت کانــادا نوامبر 
گذشته از یک کمیته مستقل خواست 
این موضوع را به دقت مورد بررســی 

قرار دهد.
از حدود ساعت 22 و 3۰ دقیقه سی 
و یکم سپتامبر سال 2۰19 گزارشی 
رسمی از شــیوع کووید19 در شهر 
ووهــان چین خبــر داد و فردای آن 
روز یعنی اول ژانویه 2۰2۰ بهداشت 

عمومی کانادا این موضوع را به اطالع 
دولــت فدرال رســاند و یک روز بعد 
نیز ادارات مختلف بهداشت عمومی 
استان ها و مناطق کانادا در جریان این 

موضوع قرار گرفتند.
کمیته مســتقل وزارت بهداشت در 
گزارش خود ضمن ابراز تاسف از این 
که هیچ هشــداری درباره کووید19 
منتشر نشد، تاکید کرد الزم است که 
درباره هشدار و اهداف هشدار در این 
گونه موارد بحثی جدی صورت گیرد.

کمیته مســتقل تحقیق در مرحله 
بعدی تحقیقات خود این مســئله را 
 RMISP بررســی خواهد کرد کــه
چگونه می تواند خطرات را ارزیابی کند 
و درباره خطرات موجود هشدارهای 
زودهنگام برای شــرکای بین المللی 

خود صادر کند.

ایرونیا- ارزیابی ها نشــان دهنده این 
است که میزان پذیرش آمریکایی ها 
در12 ماهی که از آغاز پاندمی گذشته، 
33 درصد افزایش یافته است و قطعا 
سرعت قابل توجه واکسیناسیون در 

آمریکا در این امر موثر بوده است .
یک ســال پس از آن کــه آمریکای 
شــمالی درگیر پاندمــی کووید 19 
شــد، کانادایی ها علــی رغم افزایش 
خوش بینی نسبت به آنچه در جنوب 
مرز می گذرد، نسبت به صدور اجازه 
به بازدید کننــدگان آمریکایی کامال 

محتاط هستند.
برمبنای نظرسنجی جدید، یک نفر 
از هر هفت نفری که در نظرســنجی 
آنالین لجر شرکت کردند ، اظهار کرد 
که آنها نه تنها محتاط بلکه تاحدودی 
نگران هستند که به آمریکایی ها اجازه 
سفر داده شود. این تحقیق هفته پیش 
برای انجمن مطالعات کانادایی انجام 
شد. فقط 26 درصد از 22۰۰ کانادایی 
که به این نظرســنجی پاسخ دادند، 

افزایش چشمگیر اعتماد کانادایی ها به بازگشایی مرز آمریکا

اظهار کردند که خیلی نگران نیستند 
و یا اصالً نگران این امر نیستند.

نتایــج حاصل از پاســخ های 196۸ 
آمریکایــی که در این نظرســنجی 
شرکت کردند ، عکس این موضوع را 
نشــان داد: 31 درصد آنها بسیار یا تا 
حدی مضطرب بودند که سفر را از سر 
بگیرند و 5۸ درصد ابراز نگرانی کم تا 

هیچ داشتند. 
جک جــدواب ، رئیس انجمن گفت 

، این تحقیق که توســط موسســه 
تحقیقات بهداشت کانادا برای دانشگاه 
منیتوبا و انجمــن مطالعات کانادایی 
تأمین شده است ، به اختالف فزاینده 

نگرش بین دو کشور اشاره دارد.
جدواب گفت: »یــک حس در کانادا 
باقی می ماند و آن این که آمریکایی ها 
هنوز از نظر فکــری مراقب اقدامات 
ایمنــی نیســتند و در ایــن زمینه 
هوشیاری کمتری نسبت به کانادایی 

ها دارند.« وی افزود ، تصاویر اخیر از 
تعداد زیادی از پارتی های بدون ماسک 
بهاری که در خیابان های شلوغ ساحل 
میامی برگزار شده، همراه ایالت هایی 
مانند تگزاس و می سی ســی پی که 
محدودیت های کوویــد 19 خود را 
برداشته اند ، فقط این تصور را تقویت 

کرده است.
به گفته وی »میزان بی اعتمادی در 
دوران ترامــپ برای کاهش و بازیابی 

اعتماد به زمان نیاز دارد.«
محافظه کاران همچنیــن به دولت 
فدرال فشار می اورند تا طرح گسترده 
تــری برای کاهــش محدودیت های 
پاندمی در سراســر کشور اجرا کند و 
استراتژی جامعی برای بازگشایی مرز 
داشته باشد. رهبر محافظه کار ، ارین 
اتول در یک کنفرانس خبری گفت: 
»ما در مورد یک برنامه ایمن، مبتنی 
بر داده و موثر برای بازگشایی صحبت 
می کنیــم. وی افزود: »این شــامل 
مرز می شود که خودش دربرگیرنده 
فرودگاه ها ، بنادر، همه مناطق تحت 
صالحیت فدرال که باید فرایند سریع 
آزمایــش و آزمایش ملی را داتشــه 

باشند، می شود.«
برخی از فانونگذاران آمریکایی نیز از 
جمله برایان هیگینز از اعضای کنگره 
نیویورک به شدت در حال البی کردن 
با کاخ سفید است تا بتواند به صورت 
جدی طرح بازگشایی مرزها را شروع 
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اذعان به عدم آمادگی بهداشت عمومی کانادا
 برای مقابله با پاندمی

بهداشت عمومی کانادا سال گذشته 
به اندازه کافی برای مقابله با بحران 
همه گیری کرونا در ســال آمادگی 
نداشته و در هفته های ابتدایی شیوع 
ویروس کرونــا خطرات و پیامدهای 

این بحران را جدی نگرفته است.
این نتیجه تحقیقاتی است که کارن 
هوگان بــازرس کل کانــادا درباره 
آمادگی دولــت کانادا برای مقابله با 
بحران کرونا در اول ژانویه تا 3۰ ژوئن 

سال 2۰2۰ انجام داده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
نتایج این تحقیق که روز پنجشنبه 
منتشر شــد حاکی از آن است که 
برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان 
مختلف  ســرزمین های  و  استان ها 
کانادا برای مقابله با شــیوع ویروس 
کرونا مشــکالت کهنه و عدیده ای 
وجود داشته است و همین موضوع 
به تبــادل اطالعات میان دولت های 
اســتانی و دولت فدرال لطمه زده و 
مانع از آن شــده اســت که مقامات 
بهداشــت عمومی کانادا به سرعت 
تصویری کامل و روشــن از وضعیت 
ویــروس در ســطح کشــور تهیه 
و اقدامــات و تدابیــر الزم را بــرای 
جلوگیــری از وخامت اوضاع به اجرا 
گذارند. به همیــن علت بازرس کل 
کانادا معتقد است که این مشکالت 
اجازه نمی دهد که آمار دقیق و واقعی 

بستری شدن بیماران کرونا مشخص 
شــود و عوامل خطرناکی که در این 
بحران شهروندان با آن روبرو هستند، 

شناسایی شود.
همچنین طبق این تحقیقات، تاخیرها 
و عدم هماهنگی ها موجب شده است 
مسئوالن نتوانند آمار و ارقام دقیقی 
نیز در رابطه با بحران کرونا تهیه کنند. 
طبق گزارش کارن هوگان بازرس کل 
کانادا از فوریه تا ژوئن سال 2۰2۰ تنها 
چهــار درصد موارد ابتال به کووید19 
2٤ ساعت پس از تشخیص آن ها به 
آژانس بهداشت عمومی کانادا گزارش 

شــده اند و بقیه مــوارد با تاخیرهای 
حتی چندین روز در آژانس بهداشت 

عمومی به ثبت رسیده اند.
گرچه برخــی انتقادات در این زمینه 
متوجه دولت های استانی و سرزمینی 
کانادا اســت، بازرس کل این کشور 
آژانس بهداشــت عمومــی را نیز از 
انتقادات خود بی نصیب نگذاشــته و 
تاکید کرده است که آژانس بهداشت 
عمومی کانادا طرح های مداخله سریع 
در ســطح ملی را در صــورت وقوع 
پاندمی به روزرسانی نکرده و به همین 
علت این طرح ها کــه برخی از آن ها 

مربوط به دو دهه پیش بوده، کارآیی 
الزم را نداشته است.

کارن هــوگان بــازرس کل کانادا در 
کنفرانســی مطبوعاتــی تاکید کرد 
برخی از مشکالتی که ما در تحقیقات 
خود مشــاهده کردیــم خیلی پیش 
از این ها در بررســی های ســال های 
1999، 2۰۰2 و 2۰۰۸ ردیابی شده 
بــود اما از این کــه می بینیم آژانس 
بهداشــت عمومــی در فاصله میان 
بحران های بهداشتی از فرصتی که در 
اختیار داشته برای پر کردن خالءها 
و برطــرف کردن نقایص بهره الزم را 

نبرده است، دلسرد شدیم.
کارن هــوگان بــازرس کل کانــادا 
همچنین تصریح کرد آژانس بهداشت 
عمومی برای ارزیابی خطرات موجود 
در بحــران کرونــا از ســازوکارها و 
ابزارهایی اســتفاده کرد که برای این 

کار طراحی و تهیه نشده بود.
مسئوالن بهداشــت عمومی کانادا تا 
اواســط ماه مارس گذشته خطرات 
شیوع کرونا را ضعیف ارزیابی کردند 
و آن را چندان جدی نگرفتند این در 
حالی بود کــه موارد ابتال به کرونا در 
جهان هر روز و بلکه هر ســاعت در 
حال افزایش بود. پانزدهم مارس سال 
گذشــته یعنی چهار روز پس از آن 
که شیوع کووید19 در جهان توسط 
سازمان جهانی بهداشت پاندمی اعالم 
شــد که دکتر ترزا تام مدیر ارشــد 
بهداشــت عمومی کانادا خواستار آن 
شد که سطح هشدار در کانادا »باال« 

اعالم شود.
دکتر هــوگان معتقد اســت که در 
ماه های اول شــیوع ویروس، کمی و 
کاستی های آژانس بهداشت عمومی 
کانادا تالش های کشور را برای ردیابی 

و مهار ویروس مختل کرد.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Refinance & Renewals
Construction Mortgages
Second Mortgage
Equity Take out
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Self Employed

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7۹3۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
* وام برای مهاجرین تازه وارد

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

نتایج یک تحقیق: 
ضرورت واکسینه شدن افراد چاق 

همراه با سالمندان
اســت  محققــان می گویند ممکن 
واکســن کووید19 مصونیت کمتری 
در افراد چــاق ایجاد کند و این افراد 
به دو دوز واکســن نیاز داشته باشند. 
این در حالی اســت که خطر ابتالی 
افراد چاق به انواع شــدید کووید19 
و احتمــال مرگ و میــر آن ها بر اثر 
این بیماری بیشــتر از دیگران است. 
این نتیجه تحقیقاتی است که نشان 
می دهد واکسیناسیون افراد چاق باید 
به سرعت انجام شود و تاثیر و کارآیی 
واکســن روی بدن آن ها نیز باید به 
دقت مورد نظارت و بررسی قرار گیرد.

به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
کارشناســان و محققانی که در این 
زمینه مطالعه کرده اند از دولت کبک 
خواســته اند افراد چاق را به سرعت 
واکســینه کند. آن ها معتقدند شاید 
الزم باشــد که به این افراد دوزهای 
قویتر یا با فاصله کمتری تزریق شود.

 Richard بلیوو  ریشــار  پروفســور 
Béliveau اســتاد دانشــگاه کبک 
مونترال متخصص در پیشــگیری و 
درمان سرطان می گوید: »تحقیقات 
نشان داد که چاقی عاملی خطرناک 
است که می تواند به ویژه در افراد زیر 
پنجاه ســال به موارد حاد کووید19 

احتمال کافی بودن یک دوز واکسن
 برای افرادی که تا به حال به کووید ۱۹ مبتال شده اند

ایرانیان کانادا- دانشــمندان کمیته 
مشــورتی ملی در مورد ایمنی سازی 
در حال بررسی پژوهشی هستند که 
می گوید افرادی که قبالً به کووید 19 
مبتال شــده اند می توانند پادتن های 
خود را تنها با دریافت دوز واکســن 

تقویت کنند. 
در بیانیه ای توســط ایــن پانل آمده 
است که این کمیته به طور »فعال در 
حال مرور و بررسی شواهدی در مورد 
حفاظت ایجاد شــده توسط دریافت 
تنها یک دوز واکســن هستند؛ آنها 
همچنین می خواهنــد بدانند که آیا 
دریافــت دوز دوم در افرادی که قباًل 
به کووید 19 مبتال شــده اند ضروری 

است یا خیر.«
کارولین کواچ تان گفت این کمیته در 
حال مناظره در مورد این سوال است 
که کسی که قبالً به کووید 19 مبتال 
شده است، به چند دوز از واکسن نیاز 

دارد.
کواچ تان رئیس کمیته مشورتی ملی 
ایمنی ســازی طی یک ایمیل گفت: 
»فرانسه و کبک گفته اند که تنها یک 

دوز کافی است.«
مطالعات نشان داده است افرادی که 
قبالً به کووید 19 مبتال شده اند ممکن 
اســت پادتن مورد نیاز برای مقابله با 
ابتالی دوبــاره را تنها با دریافت یک 
دور از واکســن در بــدن خود تولید 

کنند. 
یک نامه منتشــر شــده در نشریه 
 New England تخصصی پزشــکی
اوایل این ماه گفت این سوال که تنها 
یک دوز کافی اســت، نیاز به تحقیق 
بیشتر دارد. این نامه توسط 32 محقق 
از دانشکده پزشکی Mount Sinai در 
نیویورک بعد از انجام حقیقی کوچک 

نوشته شد. 
افرادی  این تحقیق نشــان می دهد 
که قبالً به ویــروس کرونای جدید و 
یا همــان کووید 19 مبتال شــده اند 
در مقایسه با افرادی که هرگز مبتال 
نشده اند، ممکن اســت تنها پس از 
دریافت دوز اول  واکسن های فایزر و 
مدرنا  1۰ تا ٤5 برابر پادتن بیشتر در 
بدن تولید کنند. این تحقیق هنوز باید 

مورد داوری همتا قرار گیرد. 
کواچ تان گفت داده ها نشان می دهند 
که پاســخ دوز اول از واکســن برای 
افرادی کــه قبالً به ویــروس مبتال 

شده اند بسیار قدرتمند است.
او می گوید: »مانند تزریق تقویتی.« 
وی می افزاید آنهای که بیمار شده اند 
و دوز دوم واکسن را دریافت می کنند 

ممکن است عوارض جانبی شدید تری 
مانند تل، درد عضالنی و احســاس 
خستگی را تجربه کنند، که نشانی از 
آن اســت سیستم ایمنی آنها از قبل 

آمادگی کافی را داشته است.
»سوالی که باقی مانده این است: آیا 
این امر در همه صدق می کند و یا تنها 

برای اکثریت این اثر را دارد.«
دکتر بانی هنری افسر ارشد پزشکی 
اســتانی بریتیــش کلمبیــا گفت، 
داده های اولیــه از اقصی نقاط جهان 
نشــان می دهد افرادی که آزمایش 
کووید آنها مثبت شــده است، پاسخ 
خوبــی را تنها با دریافــت یک دوز 

واکسن به دست می آورند. 
هوراسیو آرودا مدیر سالمت عمومی 
کبک در یک کنفرانس خبری اوایل 
این هفته ته گفــت که متخصصان 
ایمنی سازی معتقدند یک دوز واحد 
از واکســن پس از سه ماه از بهبودی، 
به همان اندازه دریافت دو  دوز واکسن 

ایمنی ایجاد می کنند.
آرودا توضیح می دهد، دوز دوم برای 
آنانی که قبالً کووید 19 داشــته اند 
توصیه نمی شــود، چرا کــه ایمنی 
بیشــتری را ارائه نمی دهد و عوارض 
جانبی بیشــتری مانند عالئم شــبه 

آنفوالنزا را به دنبال دارد. 
پروفسور فیونا برینکمن از دپارتمان 
بیولــوژی مولکولــی و بیوشــیمی 
دانشگاه سایمن فریزر می گوید تعداد 
پادتن های تولید شده توسط بدن فرد 
ممکن است به شدت بیماری کووید 
19 مرتبط باشد. وی افزود، این بدان 
معنا نیســت که فرد برای واکسینه 

شدن باید آزمایش پادتن بدهد. 
»هم اکنون سیاســت بر این است که 
همه را واکسینه کنیم و این کار را با 

دوز اول آغاز می کنیم.«
با این حال کواچ تان هشدار می دهد 
که وجود پادتن ها به خودی خو نشانی 

از ایمنی نیستند. 
او گفت: »بعضی از افراد بدون پادتن 
کافی ایمنی خواهند داشت در حالی 
که افرادی با ســطوح باالی پادتن از 

ایمنی کافی بر خوردار نباشند.« 
برینکمن گفت همچنین ممکن است 
که تفاوتی بین نوع پادتن های تولید 
شــده بعد از ابتال و دریافت واکسن 
وجود داشته باشد. او گفت: »مهمترین 
چیز تولید پادتن هــای خاص - و یا 
پادتن های خنثی کننــده - در بدن 
اســت. این همان چیزی است که به 
آن نیاز داریم، چیزی که واکســن ها 
نشان داده اند که آنها را به خوبی تولید 

می کنند.«
کارشناسان گفته اند آنهایی که قباًل 
به کووید 19 مبتال شده اند می توانند 
هر دو دوز واکسن را دریافت کنند، و 

خطری آنان را تهدید نمی کند.
بیانیه منتشر شــده از سوی کمیته 
مشورتی ملی ایمنی سازی همچنین 
گفته که آنها بر اساس شواهد نوظهور 
در حال ارزیابی زمان مورد نیاز برای 
واکسیناســیون بعد از ابتال به کووید 

19 هستند.
برینکمن گفت یکی از نگرانی ها که 
محققان دارند این است که ایمنی تا 

چه مدت زمانی باقی می ماند.
»این بیماری جدید اســت و ما زمان 

کافی برای ارزیابی وجود پادتن ها در 
بدن بعد از ابتال به ویروس نداشته ایم.«
برینکمن گفت: »استفاده از یک دوز 
در افراد قبالً مبتال شــده خبر خوبی 
اســت، چرا که ســریع تر می توانیم 
جمعیت بیشــتری از مردم را ایمن 

سازیم.«

اکثر مسافران ورودی به کانادا قوانین قرنطینه
 را رعایت نمی کردند

مقامات مرزی و مأموران بهداشــت 
عمومــی کانادا در روزهــای ابتدایی 
شــیوع کووید19 تالش زیادی برای 
نگه داشــتن مســافران بازگشتی به 
کانــادا می کردند اما اکنــون دولت 
مطمئن نیست که آیا دو سوم افرادی 
که قرار بود تحت قرنطینه باشند واقعاً 

از این قوانین پیروی می کردند یا نه.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، کارن 
هوگان، حســابرس کل کانــادا روز 
پنجشــنبه اولین گزارش خود را در 
این رابطه منتشــر کرد و پیش بینی 
می شــود طــی ماه های آینــده نیز 
گزارش های تکمیل تری منتشر کند.

از اوایــل شــیوع کرونــا در کانادا، 
مســافرینی که وارد کانادا می شدند 
موظف به قرنطینه اجباری 1٤ روزه 
بوده اند. گزارش  هوگان نشان می دهد 
بیشــتر مســافران این قانون را اصال 

رعایت نمی کردند.
بنابر گزارش سازمان بهداشت عمومی 
کانادا، از 5 می تــا 3۰ ژوئن 2۰2۰، 

بالغ بر 66 درصد مســافران ورودی 
ملزم به انزوا بوده اند.

این گزارش نشان می دهد 6۰ درصد 
مسافران ورودی به کانادا حداقل یک 
تماس غیرقانونی با سایر افراد داشته اند 

و از قوانین پیروی نکرده اند.
هوگان همچنیــن دریافته که حتی 
زمانی که ســازمان بهداشت عمومی 
نگران عدم رعایت قوانین بوده مسافران 
اغلب در این رابطه بی احتیاط بوده اند.

در این گزارش آمده اســت: »کمتر 
از نیمی از مســافران مظنون به عدم 
برای  قرنطینــه  دســتورات  رعایت 

پیگیری به پلیس ارجاع شده اند«.
بیل بلر، وزیر ایمنــی عمومی کانادا 
نیز در ایــن رابطه گفــت: »از زمان 
ابتال به بیمــاری همه گیر، تغییرات 
زیادی در اقدامــات غربالگری ایجاد 
شده از جمله اینکه مسافران عالوه بر 
اقدامات قرنطینه ای جدید در هتل ها 
باید اطالعات تماسشان را به صورت 
دیجیتالی ارائه دهند و همچنین قبل 
و بعد از سفرشان تست کرونا داشته 

باشند«.
وی با تاکید بر اینکه تمام این موارد 
در حال حاضر رعایت می شود افزود: 
»در حال حاضر مسافران بازگشتی به 
کانادا برای حفظ خود و خانواده شان 
به قوانین قرنطینه پایبند هســتند و  
99.6 درصد قرنطینه ها انجام شده و 

با دقت بررسی می شوند«.

منجر شود. بســیار عجیب است که 
چطور مســئله به این مهمی چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است. صحبت 
از یک مشکل کوچک یا گروه کوچکی 

از جامعه نیست.«
دکتر بلیوو که به علت ارتباط چاقی 
با سرطان توجه زیادی به این معضل 
دارد، افــزود نزدیک بــه یک چهارم 
بزرگساالن در کبک )1.۷ میلیون نفر( 
از چاقــی رنج می برند. اما خیلی ها از 
صحبت کردن درباره معضل چاقی در 
کبک پرهیز می کنند و بیم آن دارند 
که به »چاقی هراســی« متهم شوند. 
وقت آن اســت که این مالحظات را 

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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افزایش ۱۵٠ درصدی جریمه نقدی 
نقض دستورات بهداشتی کووید ۱۹ 

در استان بریتیش کلمبیا
ایرونیا- افرادی که یکی از قوانین کووید 19 استان بریتیش کلمبیا را نقض 
کنند از این پس بیش از دو برابر جریمه نقدی می شــوند.  وزارت ایمنی 
عمومی گفت: این مقررات بالفاصله اجرایی  شــده و برمبنای آن جریمه 

تبلیغ یا شرکت در یک اجتماع غیرمجاز اکنون 5۷5 دالر است.
پیش از این افرادی که قانون گردهمایی های اجتماعی بریتیش کلمبیا را 

زیر پا می گذاشتند تنها 23۰ دالر جریمه پرداخت می کردند. 
مایک فارنورث وزیر ایمنی عمومی با صدور بیانیه ای تاکید کرد: »در چند 
ماه اخیر، مشخص شد که برای برخی، خطر دریافت جریمه 23۰ دالری 
برای جلوگیری از حضور در رویدادهایی که طبق دستور )افسر بهداشت 
استان( ممنوع شده، کافی نیست«. وی در ادامه تصریح کرد: »از این که 
می بینم اقلیت کوچکی از بریتیش کلمبیا با شرکت در اجتماعات غیر ایمن 
همچنان سالمتی خود و دیگران را در به خطر می اندازند، ناامید شده ام. این 
رفتار خودخواهانه الزم است متوقف شود و پلیس و مقامات اجرایی استان 

iroonia.ca .»مجاز هستند این جریمه های جدید را فورا به کار بیندازند

بازداشت ۳٠ نفر به دلیل ارائه تست تقلبی کرونا برای ورود به کانادا
پرژن میرور- ورود به کانادا برای تمام 
مسافران به این کشور اعم از کانادایی 
و غیر کانادایی نیازمند داشتن نتیجه  
منفی تست کرونا در ۷2 ساعت پیش 

از ورود به این کشور است.
آژانس خدمات مرزی کانادا در ایمیلی 
که برای شــبکه خبری سی بی سی 
ارسال کرده تایید کرده است که 3۰ 
نفر از مسافرانی که قصد ورود به کانادا 
با نتیجه منفی جعلی تست کرونا را 

داشتند بازداشت کرده است.
لوئی کارل بریست لی سیج، سخنگوی 
این آژانس در این ایمیل گفته است 
کــه بین هفتم ژانویه تــا 2٤ مارس 
سال جاری، ماموران مرزی کانادا 1۰ 
مسافر که دارای مدارک جعلی مبنی 
بر نتیجه منفی تست کرونا بودند را در 

فرودگاه های کانادا شناسایی کردند.
همچنین بین روزهای 15 فوریه الی 
2٤ مارس 2۰21، مامــوران آژانس 
خدمات مرزی کانادا در گذرگاه های 

مرزی زمینی نیــز 2۰ نفر که قصد 
داشــتند با ارایه نتایج جعلی تست 
منفی کرونــا وارد کانادا بشــوند را 

بازداشت کردند.
سخنگوی آژانس خدمات مرزی کانادا 

اضافه کرده اســت: “تمام مســافران 
ورودی بــه کانادا طبــق قانون این 
کشور موظف هســتند تا به صورت 
صادقانه به سواالت پاسخ دهند. ارایه 
اطالعات غلط هنگام ورود به کانادا به 
مقامات دولتی یا اقدام به دروغگویی و 
کالهبرداری یک جرم جدی است و 
ممکن است منجر به مجازات کیفری 

شود.“
در ماه ژانویه سال جاری، دولت فدرال 
کانادا دستور داد تا تمام مسافران پنج 
ســال و باالتر کــه از مرزهای هوایی 
قصد ورود به این کشور را دارند باید 
مدرک مستند مبنی بر نتیجه منفی 
تست کرونا در ۷2 ساعت قبل از پرواز 
را به مامــوران خطوط هواپیمایی در 
کشور مبدا و هنگام ورود به ماموران 

مرزی کانادا ارایه دهند. 
دســتورالعمل مشــابه ای نیز در ماه 
گذشته برای مسافران غیر ضروری که 
قصــد دارند از طریق مرزهای زمینی 

وارد کانادا بشوند به اجرا درآمد.
یکی از این موارد تخلف توسط فردی 
٤5 ساله اهل ادمونتون بود که در روز 
21 مارس مامــوران آژانس خدمات 
مرزی کانادا هنگام بازرســی معمول 

خود به هنگام ورود این مســافر در 
فرودگاه پیرســون تورنتو به مدرک 
نتیجه تست کرونا وی مشکوک شدند 
و پس از بررسی توسط مقامات اداره 
بهداشت کانادا مســتقر در فرودگاه، 
بر جعلــی بودن این مدرک اطمینان 
یافتند و پلیــس او را به اتهام جعل 

سند بازداشت کرد.
آژانــس خدمات مــرزی کانادا اعالم 
کرده است که تخلف از مقررات فعلی 
و محدودیت های وضع شده مسافرتی 
توسط هر مســافر می تواند منجر به 
شــش ماه حبس در زندان به عالوه 
جریمه نقدی به مبلغ ۷5۰ هزار دالر 
کانادا و یا یکی از این دو مجازات شود.
همچنین بر اســاس اعــالم آژانس 
خدمات مرزی کانــادا و طبق قانون، 
فردی که باعث مرگ قریب الوقوع یا 
آسیب جدی بدنی به شخص دیگری 
شــود در حالیکه این امر را عمداً و یا 
بدون توجه و دقــت بر خالف قانون 
قرنطینه فدرال انجام دهد، می تواند با 
سه ســال زندان و حداکثر 1 میلیون 
دالر جریمه نقدی و یا هر دو مجازات 

روبرو شود.

رونمایی از الیحه بودجه فدرال 
در ماه آوریل

کریستیا فریلند وزیر دارایی کانادا اعالم کرد الیحه بودجه جدید را 19 آوریل 
ارائه خواهد کرد. ارائه الیحه بودجه جدید توســط فریلند که ساعت چهار بعد 
از ظهر نوزدهم آوریل اتفاق خواهد افتاد، تصویر روشن تری از آثار و پیامدهای 

همه گیری کرونا بر دارایی های عمومی کشور ترسیم خواهد کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، آخرین بودجه ای که دولت جاستین ترودو 
ارائه کرد به بیش از دو ســال پیش برمی گردد. در این مدت دولت فدرال که 
اکتبر سال 2۰19 بار دیگر انتخاب شد، چند بار وضعیت اقتصاد و بودجه کشور 

را به روزرسانی کرده است.
تازه ترین به روزسانی اقتصادی که نوامبر گذشته صورت گرفت، از کسری دست 
کم 3۸1.6 میلیارد دالری در ســال گذشته حکایت داشت. این میزان کسری 
3۸.٤ میلیارد دالر بیشتر از آن چیزی بود که چند ماه قبل و دقیقا ژوئیه گذشته 

بیل مورنو وزیر دارایی وقت کانادا پیش بینی کرده بود.
دولت های استانی به منظور مقابله با همه گیری کرونا یک رشته محدودیت های 
بهداشتی به اجرا گذاشتند که با تعطیلی بخش های قابل توجهی از اقتصاد آن ها 
همراه شد. در چنین شرایط دشواری دولت فدرال نیز برنامه های حمایتی خود 
از خانواده ها و کســب وکارها را تمدید کرد و همین موضوع به افزایش هر چه 

بیشتر کسری بودجه کشور منجر شد.
کمپین ملی واکسیناسیون در حال سرعت گرفتن است با این حال سرعت آن 
به اندازه ای نیســت که بتواند شیوع سویه های جدید کرونا را مهار و شبح موج 

سوم بیماری را از کشور دور کند.

الیحه ای برای قطع حقوق بازنشستگی
 ژولی پی یت، فرماندارکل سابق کانادا

مداد- به گزارش ژورنال دو مونتریال،روز سه شــنبه  سناتور محافظه کار، کلود 
کاریگنان الیحه ای را برای اطمینان از این که فرماندار سابق، ژولی پی یت حق 

بازنشستگی مادام العمر ندارد، ارائه می کند.
ژولی پی یت در 31 ژانویه، تقریباً دو ســال پیش از پایان دوره فرمانداری خود 
و در پی تأیید گزارشــی مبنی بر رفتار نامناسب در فضای کاری دفتر فرماندار 
و توهین و تحقیر همکارانش استعفا داد. بر اساس قانون فعلی، وی می تواند از 
حقوق بازنشستگی مادام العمر 15۰ هزار دالر در سال و کمک هزینه ساالنه 2۰6 

هزار دالری برای هزینه های نمایندگی خود برخوردار شود.
در الیحه ســناتور کارینگان پیشنهادشــده اســت که حقوق بازنشستگی و 
کمک هزینه فرمانداران کل ســابق که حداقل برای پنج سال متوالی خدمت 

کرده اند یا به دالیل پزشکی پست خود را ترک کرده اند، اختصاص یابد.
کارینگان توضیح می دهد که پی یت 5۸ سال دارد و امید به زندگی یک زن در 
کانادا ۸٤ سال است بنابراین خزانه داری عمومی مجبور است در مدت 26 سال 
آینده، فقط در مستمری بازنشستگی، حدود چهار میلیون دالر به او بپردازد. چرا 
باید مردم سخت کار کنند و مالیات دهند و مالیات در این زمینه ها خرج شود. 
دولت می تواند بالفاصله این وضعیت را تغییر دهد و قوانین را در بودجه بعدی 

که در 19 آوریل ارائه می شود، اصالح کند.
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کارشناس ارشد رویال بانک 
خواستار اقداماتی برای آرام کردن 

بازار مسکن کانادا شد

ایرونیا- یک اقتصــاددان رویال بانک 
کانادا)RBC( که به عنوان بزرگترین 
بانک کشــور و وام دهنده محسوب 
می شود، بازار مسکن کانادا را بیش از 
حد داغ خواند و گفت سیاست گذاران 
باید برای آرام کردن آن دست به کار 

شوند. 
رابرت هوگ، اقتصاددان در RBC، در 
یادداشتی که به تازگی منتشر کرد، 
نوشــت: »تقاضا بســیار شدید است 
، موجــودی کاال در کل کم اســت و 
ارزش امــالک خــارج از هنجارهای 
تاریخی باال رفته اســت. بدتر از همه 
این که خریداران و فروشــندگان هم 
انتظار دارند افزایش قیمت ها باز هم 

ادامه یابد«.
هوگ آخرین فردی اســت که درباره 
بازار مســکن دیوانه وار کانادا صحبت 
و استدالل می کند این بازار بوده که 
قیمت خانه ها را آنقــدر باال برده که 
در این زمینه رکورد گذاشــته شد و 
از دســترس مردم خارج شد. این در 
حالی است که سیاست گذاران اشاره 
دارند که ترکیبی از نرخ بهره پایین و 
تقاضا برای داشتن خانه های بزرگتر به 
دلیل پاندمی است که  بازار را هدایت 
می کند. آنها همچنین اعالم کرده اند از 
نزدیک در حال مشاهده همه عالئم و 

نشانه ها هستند. 
اســتدالل هوگ این اســت که الزم 
اســت در همین مقطع بــه اقدامی 
دســت زد که بتواند به اصالح مسیر 
کمک کند و از افزایش ارزش امالک 

و مستغالت جلوگیری کند. وی تاکید 
دارد که در ادامه این مســیر افزایش 
شکاف بین فقیر و غنی رخ می دهد و 
شرایط بدتری را باید در جامعه انتظار 

داشت. 
از آنجــا که بانک کانادا همچنان نرخ 
بهره را پایین نگه می دارد تا از اقتصاد 
حمایت کند، هوگ می گوید مسئولیت 
مهار بازار مســکن می تواند به عهده 
مسئوالن محلی در سطح شهرداری 
و استان باشد که از بیشترین قدرت 
برای افزایش تامین مســکن با دادن 

مجوز و منطقه بندی برخوردارند.
وی همچنیــن گفت دولــت فدرال 
تحت نخست وزیری جاستین ترودو 
باید حمایت هایــی را که از مالکیت 
خانــه انجام می دهد – از قوانین ملی 
وام گرفته تا مشوق های مالیاتی برای 
سرمایه گذاران در امالک و مستغالت 
مسکونی – بررسی کند. وی همچنین 
پیشــنهاد کرد که معافیت مالیاتی 
طوالنی مدت سود سرمایه در محل 

زندگی اصلی شخص از بین برود. 
هوگ گفــت: »این حمایــت تا حد 
زیادی در زمان هایــی که نرخ بهره 
بسیار باالتر بود و در بعضی موارد برای 
مقابله با تأثیر نرخ باال طراحی شــده 
بود. با توجه به اینکه بانک کانادا خود 
را متعهد به پایین نگه داشــتن نرخ 
بهره برای مدت زمان طوالنی می داند، 
پشتیبانی سیاسی از مالکیت خانه نیاز 

به محاسبه مجدد دارد«.
iroonia.ca

روزنبرگ: حباب مسکن کانادا 
به مراتب بدتر از شرایط قبل از رکود مالی 2٠٠8 آمریکاست

ایرونیا- دیویــد روزنبرگ اقتصاددان 
می گوید شــاهد نشانه هایی است که 
شرایط در برخی از داغ ترین بازارهای 
مســکن کانادا  بدتر از زمانی اســت 
که  بحران وام مسکن آمریکا و رکود 

اقتصادی  رخ داد.
و  ارشــد  اقتصــاددان  روزنبــرگ- 
استراتژیســت شــرکت روزنبــرگ 
ریســرچ- در مصاحبه ای تلویزیونی 
گفت تقریبا بر اساس تمام معیارهایی 
کــه او آن هــا را تحــت نظــر دارد، 
شــرایط مالی در بازارهای مســکن 
تورنتــو و ونکوور آنقدر بد شــده که 
سیاســت گذاران را دچار نگرانی های 

عظیمی می کند.
او گفت: »من دارم به تمام معیارهایی 
نگاه می کنم که در سال های 2۰۰5 و 
2۰۰6 در بازار مسکن آمریکا مدنظر 
نسبت های  معیارهایی چون  داشتم؛ 
قیمــت به اجاره مســکن، قیمت به 
درآمد و گستره در معرض خطر قرار 
گرفتن صورت های مالی بخش امالک 

مسکونی «.
او اضافه کرد: »برای تان خبری دارم: 
ارقام در کانــادا، در تمام معیارها، در 
حال حاضر باالتر از اوج حباب مسکن 

13 سال پیش آمریکا قرار دارند«.
هشــدارهای پیاپی روزنبرگ درباره 
حباب مسکن در حالی از راه رسیده  
که ترکیبی از نرخ بهره پایین و تقاضای 
باال برای خانه های مستقل در دوران 
پاندمی باعث شده قیمت مسکن در 
دو بازار بزرگ  کانادا به شدت باال برود. 
قیمت میانگیــن یک خانه در تورنتو 
در فوریه شــاهد افزایش ساالنه 15 

درصدی بود و بــه 1۰٤5٤۸۸ دالر 
رســید و قیمت متوسط ونکوور هم 
با افزایشی ۷ درصدی به 1۰۸٤۰۰۰ 
دالر رســید. این وضعیــت حتی به 
جوامع حاشــیه ای هم گسترش پیدا 
کــرده و حومه هــای تورنتو از جمله 
برمپتون و اشــاوا شاهد رشد قیمت 
دو رقمــی بوده اند. خریداران بیش از 
گذشته برای پیدا کردن فضای بیشتر 
در دوران محدودیت های پاندمی و کار 

از خانه به مناطق مختلف می روند.
این وضعیت در بازار مســکن داخلی 
خالف جهــت انتظــار بعضی ها در 
دوران پاندمــی بوده اســت. در ابتدا 
تصور می شــد پاندمی باعث کاهش 
قیمت خانه به دلیل شوک اقتصادی 
کووید-19 شود. ســازمان مسکن و 
وام مســکن کانادا در ابتدا گفته بود 

انتظار دارد قیمت مسکن در کشور با 
کاهشی 9 تا 1۸ درصدی مواجه شود.
با توجــه به افزایش قیمتی که پیش 
آمــده، روزنبرگ می گوید بــازار در 
حباب قرار دارد و آن را با تجربه خود 
در متقاعد کردن آمریکایی ها درباره 
بحرانی مشابه بیش از 15 سال پیش 

مقایسه کرده است.
او گفــت: »مثــل گوش کــردن به 
حرف های بن برننکــی رییس بانک 
مرکزی آمریکا در سال 2۰۰6 می ماند 
که به همه گفت اصال نگران نباشید، 
قیمت مســکن در سطح ملی هرگز 
پایین نمی رود، نگران نباشید. باید به 
شما بگویم که وقتی آن موقع به عنوان 
اقتصاددان ارشد مریل لینچ آنجا بودم، 
وقتی در ســال های 2۰۰5 و 2۰۰6 
درباره حباب مسکن صحبت می کردم 

با خنده من را بیرون می فرستادند«.
با وجود آن تعهد، روزنبرگ هنوز آماده 
نیست بگوید دقیقا چه زمانی حباب 
می ترکــد. با این حــال گفت در هر 

صورت این اتفاق خواهد افتاد.
به گفته روزنبــرگ، هر گونه حرکت 
افولی در بازار امالک مسکونی می تواند 
عواقب شــدیدی برای اقتصاد داشته 
باشد. او هشدار داد که کاهش قیمت 
مسکن می تواند باعث شود کانادا به 
خاطر افزایش ابر اقتصادی این بخش 

وارد رکود شود.
او گفت: »اگر روند بازار مسکن ناگهان 
معکوس شــود، اثر آن روی بازارهای 
مالی کانادایی آنقدر شدید خواهد بود 
که شاید وارد همان رکودی شویم که 
استیون پولوز اخیرا درباره آن صحبت 

iroonia.ca.»کرد 

بازار مسکن کانادا، قطار افسار گسیخته
بانک مرکزی کانادا در گزارشــی به 
رویتــرز اعالم کرد کــه در برخی از 
مناطق کشور شاهد افزایش تقاضای 
خرید خانه با هدف ســرمایه گذاری 
است. افزایش تمایل به خرید به قصد 
ســرمایه گذاری تنها دلیل باال رفتن 
قیمت نیســت. یکی دیگر از دالیل، 
کمبود عرضه مسکن است که ناشی از 
ترس فروشندگان نسبت به از دست 
دادن ســرمایه در حال ترقی و عقب 
ماندن از روند رو به رشد بازار مسکن 

است.
بانک مرکزی کانادا با در نظر گرفتن 
شواهد و داده های تجربی سعی دارد 
متوجه شود که همه گیری و هیجان 
بازار هرکدام تا چه حد باعث تشدید 
حباب مســکن شده اســت. در این 
تحلیل از داده  هایی اســتفاده شــده 
است که نشان می دهند تا چه میزان 
معامــالت ملک با هــدف مصرف یا 
سرمایه گذاری انجام شده است. البته 
این داده   ها بیشــتر با در نظر گرفتن 
کالن شهر تورنتو و مناطقی از اونتاریو 
استخراج شده    اند و جنبه ملی ندارند 
ولی با این وجود نگرانی ناشی از این 
تحلیل   ها در ماه هــای اخیر خصوصا 
با شــروع فصل بهار بــه موضوع اول 
بحث میــان بانک مرکــزی و دولت 
تبدیل شــده اســت. بانک مرکزی 
کانادا به عنوان کنتــرل کننده بازار 
مالی ابزارهای محدودی برای کنترل 
شرایط در دست دارد. در حباب های 
مشــابه در بازار مسکن، دولت فدرال 
برای کاهش هیجان افسار گسیخته 
معامالت مسکن شرایط دریافت وام 
را ســخت تر     می کرد و انواع جدیدی 

از مالیــات بر معامالت وضع     می کرد. 
سیاست گذاران کالن دولت تا کنون 
رغبــت زیادی به دخالــت در بازار و 
کنترل شرایط از خود نشان نداده    اند 
و دلیل آن تالش برای بازیابی اقتصاد 
دوران همه گیــری و تــرس از رکود 

است.
تورنتو به عنوان بزرگ ترین کالن شهر 
کانادا در ماه فوریه با جهش در قیمت 
مســکن مواجه بود و متوسط بهای 
امالک به فروش رفته برای اولین بار به 
مرز یک میلیون دالر رسید. در مناطق 
دیگر کانادا قیمت امالک در ماه فوریه 
به طور متوســط حدود بیست و پنج 
درصد از میزان مشابه در سال گذشته 

افزایش یافت.

خوش بینی به افزایش قیمت

یکی دیگر از دالیل استمرار افزایش 

قیمت، خوش بینی به افزایش قیمت 
است! بســیاری از کانادایی   ها بر این 
باورند که قیمت ملک مرزهای کنونی 
را خواهد شکســت و از این هم فراتر 
خواهــد رفت. در نظر ســنجی های 
اخیر که توسط گروه تحقیقات نانوس 
وابسته به بلومبرگ انجام شده حدود 
شــصت درصد کانادایی   ها باور دارند 
که قیمت ملک در شــش ماه آینده 
افزایش خواهد یافت. از ســال 2۰۰۸ 
تا کنون که این نظرســنجی در حال 
انجام است این اولین بار است که این 
رقم از مرز شصت درصد عبور     می کند.

همین باور باعث     می شود سوداگران 
مســکن برای سود کالن کوتاه مدت 
به فکر خرید ملک و صاحبان امالک 
با همین باور به فکــر حفظ ملک و 
عدم رغبت به فــروش یا به عبارتی 
احتکار ملک باشــند. به زبان اقتصاد 
ایــن یعنی افزایش قیمــت به دلیل 
کاهش عرضه و افزایش تقاضا. روندی 
که در صورت تشدید به وسیله موج 
هیجان منجر به ایجــاد حباب و در 
نهایت بحران اقتصادی خواهد شــد. 
ادامه این وضع     می تواند بازار مسکن 
را به سمت اشتباه هدایت کند. یعنی 
ســرمایه گذارانی که بــه فکر عقب 
از دور رقابت، سرمایه شــان  نماندن 
را به ســمت مسکن سرازیر     می کنند 
باعث تورم افسار گسیخته     می شوند 
و از ســوی دیگــر، بازیگران حقیقی 
این بازار یعنــی خانواده های جوان یا 
کم درآمد که قصد خرید ملکی برای 
گذران عمر دارند از رســیدن به این 
هدف باز     می مانند. خطری که اقتصاد 
را در این شــرایط تهدید خواهد کرد 
سیل پرفشار افزایش بدهی های ملکی 
به بانک هاست که در نهایت     می تواند 
به عدم ثبات و فروپاشی بازار بیانجامد.

در ماه فوریه قیمت خانه های نوســاز 
با سرعتی بی سابقه در طول سه دهه 
اخیر افزایش یافت. شــاخص قیمت 
ملک که توســط انجمــن معامالت 
ملکی کانادا منتشر     می شود در دوازده 
ماه گذشته رشد هفده درصدی قیمت 
را در سراســر کانادا ثبــت کرد. نرخ 
پایین بهــره بانکی نیز از جمله دیگر 
دالیل جذابیت بازار مسکن است. در 
این میان به دنبال افزایش دورکاری، 
درخواســت برای خانه هــای ویالیی 
خصوصــا در مناطق حومه شــهرها 
افزایش یافته که با وجود محدود بودن 
تعداد این امالک، تقاضای بیش از حد 
موجب باال رفتن ایــن نوع خاص از 
مسکن نیز شده است. به عالوه، به طور 
کلی خانه  هایی با مساحت و امکانات 
متوســط، این روزها به قیمت  هایی 
گزاف به فروش     می رسند و دلیل آن 
وجود سوداگران سودجویی است که 
با هدف رسیدن به سود هنگفت کوتاه 

مدت خانه های متوســط را     می خرند 
و با اندکی نوســازی برای فروش به 
قیمت گران احتکار     می کنند. به گفته 
رئیس بانک مرکزی کانادا، شمار این 
دسته از مشتریان رو به افزایش است 

که موجب نگرانی است.

نشانه های بحران

 CMHC آژانس وام و مســکن کانادا
در گزارشــی اعالم کرد در حالی که 
اونتاریو و ساحل شرقی کانادا به دلیل 
افزایش قیمت   ها و ارزش گذاری بیش 
از حــد و غیر واقعــی امالک با خطر 
جدی بی ثباتی مواجه هســتند، در 
ســایر نقاط کانادا شــاخص »خطر 
آسیب پذیری بازار مسکن« در دومین 
فصل پیاپی به حد »متوسط« رسیده 
است. شــاخص »خطر آسیب پذیری 
بازار مســکن« با ســه درجه پایین، 
متوسط و باال در هر فصل برای کالن 
شــهرها و شــهرهای بزرگ با چهار 
معیار ســرعت افزایش قیمت، گرم 
شدن بیش از حد بازار، ارزش گذاری 
بیش از حد امالک و میزان موجودی 
ملک در بازار ارزیابی     می شود. اگر این 
معیارها از حالت تعادل خارج شوند یا 
در برخی از مناطق به یکباره افزایش 
یابنــد آژانس وام و مســکن با اعالم 
شاخص در مقابل آن موضع     می گیرد. 
شاخص باال نشان دهنده این است که 
در آن منطقه خــاص به مرور تعادل 
وام   هــا و بازپرداخت آن   ها با اشــکال 

مواجه خواهد شد.
در خالل دوره همه گیــری کرونا، با 
وجود اینکــه تعداد موجوی ملک در 
بازار کم اســت ولی تعداد متقاضیان 
برای خرید خانه کاهش نیافته است. 
چنین عواملــی در مناطقی همچون 
ونکوور و تورنتو قیمت ملک را شدیدا 
افزایــش داد. ایــن افزایش قیمت به 
دلیــل تمایل روز افــزون مردم برای 
کار از خانه و اشــتیاق بــرای خرید 
خانه بزرگ تر، حتی مناطق حومه و 
روســتایی را نیز تحت تاثیر قرار داد. 
مونترال نیز از این قائده مستثنی نبود 
و با وجود اینکه شاخص آسیب پذیری 
در محدوده متوســط قرار دارد ولی 
تعداد معامالت ملک رکورد تازه ای از 
خود به جا گذاشت. تا جایی که آژانس 
وام و مســکن معیار »ارزش گذاری 
بیش از حــد« خانه   ها را زیر ذره بین 
برده اســت. در حالی که بازار مسکن 
در برخی از شهرهای بزرگ به سمت 
بحران پیش     می رود، نرخ پایین بهره 
نیز مانند ریختــن بنزین روی آتش، 
هیجان بازار را بیش از پیش شعله ور     

می کند.

آرمین آریان پور )نشریه هفته(
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 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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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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Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1032
Hyundai
Mar HA Print
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

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

Hyundai Sans Head (Medium, Regular), Minion Pro 

(Regular)

None None

MARHA_WZMASTER_EN
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Job #
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Project 
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Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1032
Hyundai
Mar HA Print
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

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

Hyundai Sans Head (Medium, Regular), Minion Pro 

(Regular)

None None
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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 
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Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM
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for 48 months  
with $1,095 down◊
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$ 50 at 2.49%
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ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)
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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 
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FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

•  Heated front seats 
•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM and 
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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^^.
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push-button ignition

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
100,000 km
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Blind-Spot Collision Warning

2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.
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on any 2021 TUCSON model*
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Ultimate model shown ♦
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Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

مالیات اشخاص و شرکت ها
مشاوره در امور مالی، حقوق و دستمزد

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

North Vancouver office:
 #110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826

Tri-City office:
 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664    Fax: 604-945-6606

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

چرا ماسک های
 دارای خطر استفاده

 در کانادا پخش شدند؟
هفته گذشته اعالم شد که برخی از ماسک های آبی-خاکستری توزیع شده 
در سطح مراکز آموزشی استان کبک، آغشته با الیه ای از نانو مواد گرافنی 

بوده که می تواند برای ریه خطرناک باشد.
به گفته مقامات سازمان بهداشت کانادا، شکایت یک شهروند باعث بررسی 
دقیق تر و اقدام جهت فراخوان این نوع از ماسک ها در کشور شده و باعث 

شده تا تحقیقات در مورد سایر ماسک ها نیز آغاز شود.
وزارت بهداشت کانادا با فرض ایمن و استاندارد بودن ماسک های پزشکی، 
تاکنون رویه ای برای تست و ارزیابی این ماسک ها نداشته و موضوع اخیر 

باعث تغییر رویکردها در این وزارتخانه شده است.

مداد- به گزارش سی.تی.وی، سازمان 
بهداشــت کانادا می گوید توزیع این 
ماسک ها در ابتدای همه گیری تحت 
نظــارت دقیقی قــرار نگرفته اند، اما 
اکنون روند بررســی ماسک ها بسیار 

دقیق تر شده است.
ثبــت شــکایت از ســوی یکــی از 
شــهروندان، آژانس فــدرال را وادار 
کرد که به بررســی کیفیت و شرایط 
ماسک ها بپردازد. متأسفانه تحقیقاتی 
کــه روی موش ها در این رابطه انجام 
شد، نشان دهنده نتایج نگران کننده ای 

بود.
آنــدره گاگنون، ســخنگوی آژانس 
بهداشت کشــور در این رابطه گفت: 
بهداشت کانادا ارزیابی علمی مقدماتی 
را انجام داده و پتانســیل مسمومیت 
اولیه در ریه در موش های صحرایی به 
دلیل گرافن استنشاقی موجود در این 

ماسک ها را شناسایی کرده است.
برخی از کارگران آســیب دیده اعالم 
کرده بودند که پس از پوشیدن مکرر 
این نوع ماســک ها احساس تنفس 
در موی گربه داشــته و دچار سردرد 
می شــدند. پیش بینی می شود موارد 

شکایت در روزهای آینده بیشتر شود.
طی هفته گذشته یک اخطار بهداشتی 
در مــورد نوعی ماســک با شــماره 
توســط  واردشــده   SNN200642
 Metallifer شــرکت تأمین کننــده
صادرشــده و اعالم شد اســتفاده از 
این ماســک خطرناک است. آژانس 
بهداشــت کانادا، خبر از شناســایی 
دومین مورد ماســک های خطرناک 
شناسایی شــده ای داده است که در 
آن نیز از ماده گرافن نانوفرم به عنوان 
پوشش استفاده شده است. البته هنوز 
به طورقطع مضر بودن این محصوالت 
اثبــات نشــده و مقامات بهداشــت 
کانادا در حال بررســی اطالعات دو 
تولیدکننده ماسک صورت با روکش 
گرافن بــرای تعیین ایمنی و کارآیی 
آن ها است و در صورت لزوم اقدامات 

مناسب را انجام خواهد داد.
اخطار فدرال هفته گذشــته کبک را 
بر آن داشت تا استفاده از ماسک های 
 Metallifer عرضه شده توسط شرکت
را ممنوع کــرده و برای ردیابی آن ها 
تالش کند. تاکنون گروهی از معلمان، 
کارکنــان مهدکودک هــا، کارمندان 

ترانزیت مونترال و برخی از کارکنان 
مراقبت های بهداشتی این ماسک ها را 

دریافت کرده اند.
آژانس بهداشت کانادا توضیح داد که 
تولید و توزیع ماسک ها نیازی به مجوز 
ندارند، زیــرا آژانس، آن ها را در گروه 
کم خطرترین تجهیزات پزشکی قرار 
می دهد. بااین حال، تمام دستگاه های 
پزشکی مشمول مجموعه ای از الزامات 
ایمنی و اثربخشی هستند و شرکت ها 
موظفنــد در صــورت درخواســت، 
سریعاً اطالعات موردنظر را به آژانس 

بهداشت کشور ارائه دهند.
در هشدار اصلی منتشرشده در مورد 
این ماسک ها اعالمشده بود که پس 
از درخواست اطالعات بیشتر و عدم 
اطمینان خاطر، آژانس بهداشت کانادا 
خطر اســتفاده از این محصول را در 
گروه غیرقابل قبول قرار داده و اقدامات 
ســخت گیرانه ای علیه ماســک های 

دارای الیه گرافن انجام خواهد داد.

ماسکی ساخته شده با مواد جدید

ذرات بســیار ریز نانــو، در طبیعت 
وجود دارند امــا ذرات نانو همچنین 
می توانند برای اهداف علمی مختلف 

ساخته شوند. اگرچه حوزه علوم نانو 
طی چند دهه اخیر به سرعت در حال 
رشد است، اما بســیاری از خطرات 
بهداشتی آن به تازگی در حال درک 

شدن هستند.
گاگنــون در این رابطه اعالم کرد که 
درواقع ما باید با دقت بیشتری به این 
محصوالت داشته باشیم زیرا گرافن 

یک ماده نانو جدید است.
ماسک های موردنظر به شکل نانو با 
الیه ای از گرافن یا نوعی کربن پوشانده 
شــده اند. این ذرات ریز آن قدر به هم 
نزدیک هستند که ظاهراً به ویروس ها 
اجازه عبور نمی دهند. از سوی دیگر 
گروهی متخصصین اعتقاددارند برخی 
از مواد نانو نمی توانند به ریه ها و سایر 

اندام ها آسیب برسانند.
 ،)Richard Nho( نهــو  ریچــارد 
پژوهشگر دانشگاه مینه سوتا که اثرات 
سالمتی نانو ذرات را مطالعه می کند، 
در این رابطه گفت: نمی توانم بگویم 
که همه نانو ذرات بد هستند، زیرا ما 
هرروز دو تا سه هزار لیتر هوا استنشاق 
می کنیم. به این مقدار عظیم هوا فکر 
کنید. به طور حتم مقدار زیادی ذرات 
ریز یا باکتری در آن وجود دارد، اما ما 

با مشکلی روبه رو نمی شویم.

نانو ذرات مختلف، خطرات مختلف

اشــیایی کــه توســط مــواد نانــو 
ساخته شــده اند و همچنیــن اندازه 
آن ها، هر دو در تعیین اینکه آیا برای 
سالمتی انســان خطرناک هستند یا 
خیر، مؤثر بوده و همچنین مهم است 
که فرد چه مدت در معرض آن ها قرار 
داشته و تراکم میزان نفس کشیدن او 

چه میزان بوده است.
به طورکلی، ما یک سیســتم دفاعی 
در ریه هــای خود داریــم که وظیفه 
پاک ســازی نانــو ذرات را به ویــژه 
هنگامی که به مدت کمی در معرض 
یک ماده قرار می گیریم، بر عهده دارد. 
خطرناک ترین مواد نانو، کوچک ترین 
آن ها هســتند که در ابعاد میکرومتر 
شناخته شده و پاک سازی آن ها برای 
سیستم ایمنی بدن دشوار است. این 
مواد بسیار کوچک بوده و می توانند در 
حفره های ریه ما جمع شده و سپس 

وارد جریان خون شوند.
استنشــاق این مواد برای چند ماه یا 
چند ســال می تواند منجر به التهاب 
اندام مختلف و مشــکالت سالمتی 
 COPD ماننــد  طوالنی مدتــی 
بیماری های ریوی، آســم، سرطان و 
بیماری های قلب یا کلیه شــود. این 
امر می تواند در طبیعت اتفاق بیفتد، 
به ویژه هنگامی کــه مردم در معرض 
آتش سوزی یا آتش فشان قرار بگیرند، 
به طور طبیعی این نانو ذرات به اندازه 
میکرومتر در هوا آزاد می شود. از سوی 
دیگر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، 
مانند لس آنجلس نیز می تواند همین 

اثر را ایجاد کند.
برای درک بهتــر ابعاد این نانو ذرات 
کافی اســت تصور کنید یک تار مو 
حدود ۷۰ میکرومتر ضخامت داشته 
و هر چیزی زیر 2۰ میکرومتر باشد 
برای نفس کشــیدن خطرناک تلقی 

می شود.

هنوز به طورقطع نمی توان اعالم کرد 
که این ماسک ها خطرناک هستند

سخنگوی آژانس بهداشت کانادا اعالم 
کرد هنوز مشــخص نیست که ذرات 
گرافن به کاررفته در ماسک ها دارای 
چه ابعادی هســتند و هر شــرکت 
تولیدکننده نانو مواد این کار را متفاوت 
انجام می دهــد. این مواد باید به دقت 
موردمطالعه قرارگرفته و تأثیر آن بر 
سالمت شــهروندان مشخص شود. 
فناوری نانو اگر به درســتی استفاده 
شــود، می تواند برای سالمتی مردم 
مفید باشد؛ اما نکته منفی این است 
که برخی مطالعات نشان می دهد اگر 
هیچ تنظیم مناسبی در مورد گرافن یا 
گرافن اکسید وجود نداشته باشد، این 
مواد می توانند به طور بالقوه سلول های 

ریه را از بین ببرند.
در حال حاضر شــاهد گزارش برخی 
عالئم توسط شهروندان کبکی هستیم 
که از این ماسک ها استفاده کرده اند و 
باید مطالعات عمیق تری برای تعیین 
عوامل دیگر در این زمینه انجام گرفته 
تا مشــخص شــود آیا این ماسک ها 
به طورقطــع عامل بــروز عالئم فوق 

هستند یا خیر؟
گفتنی اســت اگرچــه تاکنون هیچ 
حادثــه ای مربوط به آســیب جدی 
در رابطه با اســتفاده از ماســک های 
فوق گزارش نشده اما ارزیابی علمی 

بیشتری در حال انجام است.
توجه بــه این نکته نیز مهم اســت 
که برخی از سیســتم های ایمنی در 
پاک ســازی نانو ذرات از دیگران بهتر 
هستند. به طورکلی، بدن افراد جوان و 
میان سال می توانند این کار را به طور 

مؤثرتری انجام دهند.
بدن افراد باالی 65 سال در این مورد 
کارآیی کمتری داشته و درنتیجه در 
برابر مشــکالت ریوی، آسیب پذیرتر 
هســتند. این موضوع در مورد زنان 
باردار، نــوزادان و کودکان نیز صدق 

می کند.
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kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

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

Farshadx@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

با پشت سر گذاشتن آمریکا و دیگر کشورهای برتر اقتصادی جهان 
کانادا دارای جذابیت بیشتری برای کارگران خارجی است

پــرژن میرور- بر اســاس نتایج یک 
از گروه مشاوره  نظرســنجی جدید 
بوستون که از 2۰9 هزار نفر در 19۰ 
کشــور جهان صــورت گرفته، همه 
گیری بیماری کووید-19 نقش زیادی 
بر تعیین مکانی که کارگران خارجی 
ترجیح می دهنــد در آنجا کار کنند 

گذاشته است.
به طور کلی به دلیل بروز همه گیری 
بیمــاری کووید-19 افــراد کمتری 
عالقه مند به کار در کشورهای دیگر 
هستند. بین ماه های اکتبر و دسامبر 
2۰2۰ فقط 5۰ درصد از مردم به کار 
در خارج از کشــور خود عالقه نشان 
دادند. این رقم در سال 2۰1۸، حدود 
5۷ درصد و در سال 2۰1٤ نزدیک به 

6٤ درصد بوده است.
عامل مهــم دیگری که در رده بندی 
کشور مورد عالقه برای کار تاثیر گذار 
بوده، چگونگی مدیریت همه گیری 
بیماری کووید-19 در آن کشور بوده 
اســت. به طور مثال، کانادا، استرالیا، 

ژاپن، سنگاپور و نیوزلند دارای آمار کم 
ابتال به ویروس کرونا بوده و در میان 

ده کشور نخست برای جذب کارگران 
خارجی قرار گرفتند.

در همین حال، کشورهایی همچون 
آلمان و فرانسه که پیش از همه گیری 
کرونا از مقاصد اصلی کارگران خارجی 
بودند در این رده بندی دو پله سقوط 
کردند و کشورهایی همانند ایتالیا و 
اسپانیا به دلیل تعداد زیاد مبتالیان به 
بیماری کووید-19 در بین 1۰ کشور 
نخســت این رده بندی نتوانســتند 

جایگاهی را نصیب خود نمایند.
شــهرهایی مانند نیویورک، بارسلون 
و رم نیز در حــال حاضر از جذابیت 
کمتری در میــان کارگران خارجی 
برخوردار هســتند. اما از سویی دیگر 
شــهرهایی که آســیب کمتــری از 
بیمــاری کوویــد-19 دیده اند مانند 
توکیو، سنگاپور، ُدبی و ابو ظبی در بین 
کارگران خارجی جذابیت بیشتری به 

دست آورده اند.
کشور کانادا در ســال های 2۰1٤ و 
2۰1۸ در ایــن رده بندی در جایگاه 

امکان معافیت ورزشکاران حرفه ای
 از محدودیت های مسافرتی ورود به کانادا

ایرانیان کانادا- کانادا ورود به کشور را 
برای ورزشکاران آماتور دارای عملکرد 
بــاال در طول پاندمــی کووید 19 را 

آسان تر می کند.
ورزشکاران آماتور و پرسنل پشتیبانی 
همراه کــه در رویداد های ورزشــی 
بین المللی یک نفره شرکت می کنند 
ممکن است از محدودیت های اجباری 
مسافرتی کانادا برای کاهش گسترش 
کووید 19 معاف شوند. به عالوه، آنها 
مجبور نیســتند که 1٤ روز قرنطینۀ 

اجباری را بگذرانند.
برای واجد شرایط بودن، ورزشکاران 
آماتور خارجی بایــد در یک رویداد 
ورزشی یک نفره شرکت کنند و حتماً 
باید وابســته به یک سازمان ورزشی 
باشند. برای مثالریال یک وزنه بردار 
از ایاالت متحده باید به فدراســیون 
وزنه بــرداری ایاالت متحــدۀ آمریکا 
وابسته باشد. اتباع خارجی که در یک 
رویداد ورزشــی نقشی اساسی را ایفا 
می کنند باید به یک سازمان ورزشی 

وابسته باشند.
به عــالوه، هم ورزشــکاران آماتور و 
هم پرسنل ورزشی پشتیبان نیازمند 
دریافت مجــوز از جانب معاون وزیر 
میراث کانادایی اســت. این مجوز به 
عنوان مدرکی برای شــرکت در این 
رویداد ایفای نقش می کند. به گفتۀ 
وبسایت دولت، سازمان ورزشی ملی 
که برگزاری رویداد ورزشی را بر عهده 
دارد، مســئول ارائه درخواست برای 

دریافت مجوز است.  
شایان ذکر اســت که مجوز نامه به 
تنهایی برای ســفر به کانــادا کافی 
نیســت. اتباع خارجی همچنین در 
صورت لزوم باید ویزای اقامت موقت 
)TRV( یا مجوز ســفر الکترونیکی 
)eTA( را نیــز دریافت کنند. آنهایی 
که برای آمدن بــه کانادا به ویزا نیاز 
دارند باید بــرای ویزای اقامت موقت 
اقدام کننــد و آنهایی که برای آمدن 
به کانادا نیازی به ویزا ندارند باید برای 
مجوز ســفر الکترونیکی اقدام کنند. 
شهروندان ایاالت متحده به هیچکدام 

از اینها نیازی ندارند.
ورزشکاران و پرســنل پشتیبانی در 
صورت داشتن شــرایط الزم ممکن 
است اجازه یابند تا وارد کانادا شوند. 
به عنوان مثال، مســافرانی که عالئم 
کووید را دارند ممکن است اجازه ورود 
به کانادا را نداشــته باشند، همچنین 
افرادی که به دلیل ســوابق کیفری 

قبلی مجاز نیستند.
باید به منظور  مســافران همچنین 
حضور در این رویداد ورزشی در صدد 
ورود به کانادا باشند. اگر آنها به دالیل 
می خواهند وارد کانادا شوند، ممکن 
اســت در درگاه ورودی از ورود آنها 
به کانادا جلوگیری شــود، و متعاقباً 

دیپورت شوند.
حتی اگر یک مسافر مجوز ویزای اقامت 
موقت و یا مجوز سفر الکترونیکی خود 
را داشته باشد، ممکن است بازگردانده 
شود. یک افســر مهاجرت در درگاه 
ورودی تصمیم نهایی را در مورد اینکه 

چه کسی باید وارد شود، می گیرد.

پردازش سریع برای شرکت کنندگان 
در رویدادهای ورزشی

دریافت نامه از وزارت میراث فرهنگی 
کانادا برای سفر به کانادا کافی نیست، 
مگر اینکه شما شهروند ایاالت متحده 

باشید.
اتباع خارجی که برای ســفر به کانادا 
نیاز بــه ویزای اقامــت موقت دارند،  
گفته می شود که چه زمانی باید برای 
ویزا اقدام کنند. آنها به این مجوز نیاز 

دارند تا روند ویزای آنها تسریع شود.
بــه اتباع خارجی که به مجوز ســفر 
الکترونیکی احتیــاج دارند نیز گفته 
می شــود که چه زمانــی باید برای 
دریافــت آن اقدام کننــد. آنها باید 
پناهندگان و  با ســازمان مهاجرت، 
شــهروندی کانادا تمــاس بگیرند تا 
درخواست آنها را تسریع بخشند. آنها 
می توانند این کار را با ارسال فرم وب 

در وب سایت دولت انجام دهند.

با �ھا�� ��ف ��ذ�ت آر�� ��مان 
ا�سا�ی وار��ه، ���بان، ��ر�واه و �یک ا�د�ش 

را �د�ت �ناب آ�ی �را ��و� و �ز�دان ا�شان خا�م ���ل
 و �ی�ول ��و� و خا�واده �ی ���رم ��و�  از ���م ق�� �س��ت �ی �و��م.

 ��واره یادش با ما �وا�د �ود. 

رو�ش شاد و یادش �ا�ی باد

��ه - گ�ناز - ��شا و خا�واده �ی ر�وی -ا�صاری و اد�� �ور

مداد- به گزارش سی.تی.وی، نتایج مطالعات و بررسی های آماری در کشور 
نشان می دهد کودکان مهاجر بیشتر از کودکان کانادایی متقاضی داشتن 
تحصیالت تکمیلی ورود به دانشگاه ها یا کالج ها هستند. این در حالی است 
که احتمال داشتن درآمد خانوادگی کمتر در این گروه از افراد مهاجر، دو 
برابر بیشتر از متولدین کانادایی است. بر این اساس در سال 2۰1۸، هفتاد 
درصد از مهاجران 2۰ ساله که پیش از 15 سالگی به کانادا آمده بودند به 
تحصیالت خود در مقاطع باالتر دانشگاهی ادامه داده بودند که این میزان 

در افراد متولدشده در کشور حدود 56 درصد است.
متخصصین جامعه شناسی و مهاجرت در این رابطه اعتقاددارند که بیشتر 
خانواده های مهاجر به این دلیل به کانادا می آیند تا به فرزندان خود فرصت 
بهتری بدهند و این همان کاری اســت که این کودکان با ورود به مقاطع 
تحصیالت تکمیلی انجام می دهند. جدیدترین یافته ها با مطالعات پیشین 
در این مورد مطابقت داشــته و نشان می دهد کودکان مهاجر به طورکلی، 

میزان تحصیالت دانشگاهی باالتری از متولدین کانادایی دارند.

تمایل به تحصیالت تکمیلی در فرزندان مهاجر
 بیشتر از متولدین در کانادا

ســوم از نظر کارگــران خارجی قرار 
داشــت، اما در ســال 2۰2۰ به رده 
نخست این جدول رســیده است و 
کشورهای آمریکا، اســترالیا، آلمان، 
انگلستان، ژاپن، سوئیس و سنگاپور به 
ترتیب در رده های دوم تا هشتم این 

رده بندی قرار گرفتند.
افــراد زیر 3۰ ســال، افــراد دارای 
تحصیالت فوق لیســانس و دکترا و 
همچنیــن افــراد دارای تخصص در 
تکنولوژی دیجیتال از جمله کسانی 
بودند که کانــادا را به عنوان مقصد 
اصلی خود برای کار در خارج از کشور 

محل زندگی خود انتخاب کردند.
عالوه بر این، مقررات ســخت گیرانه 
مهاجرتی آمریکا در دوران ریاســت 
جمهوری دونالد ترامپ رییس جمهور 
سابق آمریکا نیز از جمله دالیل مهم 
بــرای عدم عالقه بــه کار در آمریکا 

اظهار شده است.
یکی دیگر از عوامل مهم ذکر شده در 
این نظر سنجی که باعث پایین آمدن 
رتبه آمریکا از کانادا شده، اعتراضات 
اجتماعی ســال گذشته در آمریکا به 
دلیل بی عدالتی نژادی و خشــونت 

پلیس این کشور عنوان شده است.
در این نظر سنجی نتیجه گرفته شده 
که اگر نگرانی های سیاسی، اجتماعی 
و مشکالت سالمت و بهداشت عمومی 
را کنار بگذارید و کار کردن از راه دور 
را در نظر بگیرید، آمریکا همچنان در 
رده نخســت جذابیت برای کارگران 

خارجی قرار خواهد داشت.
نزدیــک بــه 5۷ درصد از شــرکت 
کنندگان در این نظرســنجی عالقه 
بــه کار از راه دور دارند و این گروه با 
وجود تمام مسایل پیش آمده در میان 
همه گیری کرونا، هنوز عالقه مند به 
کار برای شرکت های بزرگ در آمریکا 

و سپس کانادا هستند.
افرادی کــه دارای تخصص در زمینه 
تکنولوژی دیجیتال هستند بیش از 
دیگر افراد عالقــه به دورکاری دارند. 
حدود ۷1 درصد از این افراد گفته اند 
که بیش از گذشته عالقه به کار از راه 
دور و بدون حضور فیزیکی در کشور 
مقصد بــرای کمپانی مورد نظر خود 
دارند. به همین دلیل شــرکت های 
کانادایی می تواننــد از این فرصت به 

نفع خود استفاده کنند.
داشــتن تجربه کاری در شرکت های 
کانادایی چه به صــورت دورکاری و 
چه به صورت فیزیکی و داخل کانادا، 
می توانــد باعث باال بــردن امتیاز در 
تقاضانامه های مهاجرتی این گروه از 
کارگران خارجی برای دریافت اقامت 

دایم این کشور بشود.
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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.
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Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

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

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

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

$369,000

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000

2659 Fromme Road, North Van

$999,000

2012 Fullerton Ave., N.Van

$399,000

$568,000

7180 Linden Ave., Burnaby

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

#1203-3080 Lincoln Avenue,
Coquitlam

$698,000
4640 Highland Blvd., North Vancouver

$2,040,000

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«

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

رکوردشکنی
 خشونت علیه زنان در کانادا: 

هر دو روز و نیم یک قتل

نمایندگان مجلس کانادا: مهاجران پذیرفته شده باید اجازه ورود بگیرند
نمایندگان مجلس خواهان برداشتن 
محدودیت های سفر برای متقاضیان 
مهاجــرت به کانــادا کــه موفق به 
دریافــت تأیید دریافــت اقامت دائم 
شده  اند  ، هســتند. هزاران متخصص  ، 
کارآفرینان خارجی  و  ســرمایه گذار 
در کانادا که پس از ســال ها انتظار، 
تأییدیه دریافت اقامــت دائم خود و 
افراد خانواده وابسته شان را پس از 1۸ 
مارچ 2۰2۰ دریافت کرده  اند همچنان 
در انتظار ورود  ، پشــت در های بسته 
برای انجام امور لندینگ قرار گرفته  اند. 
بسیاری از این افراد با مشکالت زیادی 
از قبیل منقضی شــدن مهلت ورود 
به کانادا و یا انقضای اعتبار معاینات 

پزشکی و غیره مواجه هستند.
اداره مهاجرت و شــهروندی کانادا با 
اعمال محدودیت های سفر برای این 
مهاجرین تازه وارد نه تنها مشــکالت 
عدیده ای را بــرای این افراد به وجود 
آورده است بلکه صدور مدارِک تمدید 
برای مجوزهای ورود جدید این افراد 
نیز به کندی در دوران پاندمیک انجام 
می گیرد. بدیهی است عالوه بر کندی 
پروسه بررسی در دوران پاندمیک این 
امر موجب اختالل در پروسه بررسی 

شده  دریافت  درخواست های  تمامی 
نیز شده است.

اعتراض نماینــدگان مجلس بر این 
اصل اســتوار اســت که چرا با وجود 
قوانیــن قرنطینــه 1٤ روزه پس از 
ورود  ، بــه ایــن افراد اجازه ســفر به 
کانادا داده نمی شــود. این در حالی 
است که متقاضیان برنامه های کفالت 
برای ملحق شدن به افراد خانواده در 
کانادا  ، در صورتی که موفق به دریافت 
تأییدیه اقامت دائم شوند از این قاعده 
مستثنی هستند. سؤال مهم از دولت 
این اســت که چرا این استثناء برای 
صدور مجوز ســفر برای متخصصین 
و ســرمایه گذاران و کارآفرینانی که 
ســال ها در انتظــار دریافت تأییدیه 
و قبــول درخواســت مهاجرت خود 

بوده  اند مقرر نیست؟
اگر این سیاست برای حفظ سالمت 
شــهروندان مقرر گشته چرا گروهی 
از این مهاجرین تازه وارد شــامل این 

استثناء واقع نمی شوند؟
بســیاری از این افراد بالغ بر یک سال 
است که در کشــور محل اقامتشان 
به علت نامشــخص بودن تاریخ سفر 
به کانادا در بالتکلیفی بزرگی از نظر 

کاری و کســب درآمد بسر می برند. 
بســیاری حتی تمامــی دارایی های 
خود را برای انتقــال به کانادا در بدو 
مهاجرت نقد کرده  اند و محل زندگی 
و کسب و کار ثابتی نیز به دنبال این 

بالتکلیفی ندارند.
عالوه بر این بسیار با محدودیت تاریخ 
ورود منــدرج در تأییدیه صادره برای 

انجــام امور لندینگ و دریافت اقامت 
کانادا روبرو هستند. باوجوداینکه اداره 
مهاجرت این اطمینان را به این افراد 
داده اســت کــه محدودیت تاریخی 
مندرج در گواهی صادره قابل تمدید 
است ولی متأســفانه تمدید اوراق و 
صدور مجوز های جدید نیز بســیار با 
کندی انجام می گیرد. بسیاری نگران 

نیاز به انجام مجدد معاینات پزشکی 
و هزینه های باالی آن بخصوص برای 

خانواده های پرجمعیت هستند.
در نامه ارسال شده به وزیر مهاجرت 
توســط نماینده مجلس اعالم شده 
اســت با توجه به اینکه تاکنون هیچ 
برنامه ریزی مشــخصی برای برخورد 
قاطع با این مشــکل از طــرف اداره 
مهاجــرت انجام نشــده، نمایندگان 
مجلــس خواهان رســیدگی هر چه 
ایجاد  بــه  ســریع تر وزیر مهاجرت 
ساده سازی ورود این مهاجرین جدید 

شده است.
در این نامه  ، بر این امر تأکید شــده 
اســت تا هر چه سریع تر محدودیت 
ســفر برای ایــن مهاجریــن جدید 
برداشته شود تا بتوانند دراسرع وقت 
در آســتانه اتمام پاندمیک وارد بازار 
کار و اقتصاد کانادا شوند. بسیار باعث 
تعجب است که با توجه به نیاز مبرم 
کانادا به مهاجرین تازه وارد و باالبردن 
سهمیه گزینش مهاجرین در طی سه 
سال آینده چرا آنان که پروسه بررسی 
درخواست خود را به پایان رسانیده  اند 
قادر بــه ورود و انجام امور لندینگ و 
استقرار هر چه سریع تر در این کشور 

نیستند؟

معصومه علی محمدی )هفته(

دولت فدرال قصد دارد 
قانون منع ورود مهاجرت بیماران به کانادا را تغییر دهد

ایرانیان کانادا- دولت فدرال قصد دارد 
قانون فعلی را که از ورود و مهاجرت 
افراد دارای ناتوانی و بیماری به کانادا 

جلوگیری می کرد، تغییر دهد. 
دولــت فــدرال می خواهــد بــرای 
همیشــه قانون موســوم به »قانون 
 medical( »عدم پذیرش پزشــکی
inadmissibility rule( را لغــو کند. 
این قانون بر علیه آنهایی است که به 
دنبــال مهاجرت دائمی و یا موقت به 
کانادا هستند و دارای مشکلی پزشکی 
هستند به دلیل فشار بیش از حد بر 
خدمات بهداشتی و اجتماعی کانادا از 
ورود آنان به کشور جلوگیری می شود.

هزینۀ بیش از حد تقاضا با متوســط 
ســرانۀ خدمات پزشکی و اجتماعی 
کانادا مرتبط اســت. آستانۀ هزینه بر 
علیه مهاجران به صورت ساالنه به روز 
می شود. در ســال 2۰2۰ این هزینه 

21,2۰٤ دالر محاسبه شد. 
بر اساس پیشــنهای که روز جمعه 
در Canada Gazette منتشر شد: 
»این سیاســت، ایــن هزینه ها را به 
جای سرمایه گذاری در فعال کردن 
مشــارکت ، شــمول و همکاری  های 
مثبت، به عنوان باری بر دوش جامعه 

تلقی می کند.« 
»مقررات فعلی ممکن است ناخواسته 
افــراد دارای ناتوانی را شــامل نکند، 
کــه درصورت دریافــت حمایت ها و 
پشــتیبانی از این خدمــات ممکن 
اســت برای جامعه کانادایی عضوی 
مســمر ثمر واقع شــوند، برای مثال 
آنها می توانند وارد دانشــگاه شوند، 
کار پیــدا کنند و به طور داوطلبانه از 
استعداد های خود برای تعالی جامعه 

استفاده کنند.«
در ســال 2۰1۷، کمیتــۀ پارلمانی 
روی  بــر  را  تحقیقــی  مهاجــرت 
سیاست ها و دستورالعمل های فدرال 
در رابطه با عدم پذیرش پزشکی انجام 
داد، و پیشنهاد کرد که این قوانین باید 
جایگزین شوند چرا که در تعارض با 

ارزش های شمولیت کانادایی است. 
در واکنش، دولت تغییرات موقتی را 
در ســال 2۰1۸ برای افزایش آستانۀ 
هزینه تقاضا تا ســه برابر انجام داد و 
سیاست را دستکاری کرد، در همین 
حال بــر روی تغییرات مقــررات با 
اســتان ها و قلمروها مذاکره می کرد؛ 
در کانادا استان ها و قلمروها مسئول 
خدمــات اجتماعــی و مراقبت های 

پزشکی هستند. 
یک بازبینــِی اولیه در مورد تغییرات 
سیاست نشــان داد که 62 متقاضی 
و اعضــای خانــواده آنها کــه دارای 
مشکالت پزشکی »مدیریت شدنی« 

هستند و در گذشته به دلیل »قانون 
عدم پذیرش پزشکی« از ورود آنها به 
کانادا جلوگیری می شــد، از آن زمان 
توانســته اند وارد کانادا شوند و برای 
اقتصاد کانادا مسمر ثمر واقع شده اند. 
پس از بررسی هزینه های مراقبت های 
پزشکی و خدمات دیگر برای این 62 

نفر، مشخص شد که پذیرش این افراد 
هزینه های مراقبت های بهداشتی در 
کانادا را ٤,2 میلیون دالر طی 5 سال 
یا ۸٤۰,۰۰۰ دالر در سال باال می برد، 
که استانها و قلمروها این هزینه ها را از 

دولت فدرال دریافت می کنند.
همچنیــن ۷۰ متقاضــی مهاجرت 

بدون نگرانی ها در زمینه مراقبت های 
پزشکی و درمانی از خدمات آموزش 
استثنائی بهره مند شده اند. از آنجا که 
تعریف جدید خدمات اجتماعی تحت 
این سیاست همه ارجاعات به خدمات 
آموزش اســتثنائی را حذف می کند، 

همه ۷۰ متقاضی تأیید شدند.
دولت پیشــنهاد می کند »خدمات 
بهداشتی« و »خدمات اجتماعی« را 
دوباره تعریف کند و اشــاره به برخی 
خدمــات اجتماعی ماننــد خدمات 

آموزش استثنائی را حذف کند.
 Canada Gazette دولت در روزنامه
اعالم کرده است: »سیاست اولیه هزینۀ 
بیش از حد بــرای جلوگیری از وارد 
آمدن فشار بیش از حد به بخش های 
بهداشتی و خدمات اجتماعی طراحی 
شده بود، اما همانطور که هم اکنون 
منعکس شده اســت ... این سیاست 
تعادل مناســبی را بین پشتیبانی از 
خدمات بهداشتی و ترویج شمولیت 

ایجاد نمی کند.«
مردم کانادا 3۰ روز وقت دارند تا قبل 
از نهایی شدن نظر خود را در مورد این 

پیشنهاد بیان کنند.

سال 2۰2۰ رکوردی غم انگیز و دردناک برای کانادا به ثبت رسید چرا که طبق 
آمار رسمی به طور میانگین هر دو و نیم روز یک زن کانادایی به علت خشونت 

جان خود را از دست داد.
به گزارش هفته، به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو کانادا، »مرکز مقابله با خشونت بر 
ضد زنان و حمایت از عدالت و مسئولیت پذیری« با انتشار گزارشی تکان دهنده 
اعالم کرد در سال گذشته در مجموع یکصد و شصت زن به علت خشونت های 
خانوادگی در کانادا کشــته شــدند. به عبارت دقیق تر هر دو نیم روز یک زن 

کانادایی بر اثر خشونت جان خود را از دست داد.
کارمن گیل استاد جامعه شناسی در دانشگاه نیوبرانزویک و عضو »مرکز مقابله 
با خشونت بر ضد زنان و حمایت از عدالت و مسئولیت پذیری« ضمن ابراز تاسف 
از آماری که در زمینه قتل زنان در سال گذشته در کانادا به ثبت رسید، تاکید 
کرد بسیار الزم است که برای مهار این معضل دردناک و جلوگیری از تکرار این 
اتفاقات غم انگیز راهکارهایی پیدا کنیم. وی تصریح کرد طی پنج سال گذشته 

زن کشی در کانادا روندی صعودی طی کرده است.
با این حال آمار و ارقام باالی خشونت های خانوادگی در کانادا میشل اودت معاون 
دانشگاه الوال و کمیسر پیشین تحقیق ملی درباره زنان و دختران بومی ناپدید یا 
کشته شده در کانادا را متعجب نکرده است. میشل اودت معتقد است آمار و ارقام 
خشونت بر ضد زنان و به ویژه قتل آن ها در کانادا به شدت ترسناک و کامال غیر 
قابل قبول است با این حال راه حل های زیادی برای مهار این پدیده وجود دارد.

شانتال آرســونو رئیس گروه خانه های امن برای زنان و قربانیان خشونت های 
خانوادگی نیز ضمن تاکید بر این که از خواندن گزارش مربوط به خشــونت بر 
ضد زنان کانادایی در سال گذشته بهت زده شده است، گفت الزم است که برای 
تغییر ذهنیت ها و افکار در میان مدت و درازمدت تالش کنیم. وی افزود باید بری 

ایجاد یک شبکه حمایت اجتماعی از زنان و فرزندانمان تالش کنیم.
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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

محدودیت های کرونا  دانشجویان بین المللی
 را بی انگیزه کرده است

مداد- دستورالعمل های جدید بهداشتی، فرود پروازهای خارجی در فقط چهار 
فرودگاه و لزوم اقامت گران قیمت ســه روزه در هتل باعث شده تا دانشگاه های 

کانادا با کاهش 1۷ درصدی در ورود دانشجویان بین المللی روبه رو شوند.
در سال 2۰19 کانادا پذیرای 639 هزار دانشجوی بین المللی بود. اما حاال این 

آمار با شیب تندی در حال کاهش است.
دانشجویان بین المللی نه تنها با پرداخت شهریه )ساالنه 22 میلیارد دالر( ازنظر 
اقتصادی به دانشگاه های کشور کمک می کنند بلکه تعداد زیادی از آن ها پس از 
فارغ التحصیلی، به عنوان نیروی آموزش دیده ی کانادایی جذب بازار کار تشنه ی 
کشور می شوند. از آن سو برخی از رشته ها مثل مهندسی، با اقبال کمی در بین 
کانادایی ها روبرو است و کاهش دانشــجوی خارجی می تواند آن ها را با خطر 

تعطیلی روبرو کند.
به همین جهت و در پی تالش های آمریکا و انگلیس برای جذب دانشــجوی 
خارجی بیشتر، انجمن دانشگاه های کانادایی تالش هایی را آغاز کرده تا دولت 
را به برداشتن برخی محدودیت های کرونایی برای ورود دانشجویان به کانادا و 

تسهیل شرایط اقامت آن ها پس از فارغ التحصیلی قانع نماید.

دستگیری مجدد مالک ایرانی-کانادایی 
پنت هاوس ونکوور بابت سرپیچی 
از دستور دادگاه و برگزاری پارتی

ایرونیــا- یک مرد ایرانــی در ونکوور 
که مــاه ژانویه به اتهام راه اندازی یک 
کلوپ شبانه موقت از پنت هاوس خود 
در مرکز شهر و نقض مقررات مربوط 
به محدودیت های تجمع اجتماعی در 
دوره پاندمی دستگیر شده بود، دوباره 
دستگیر و با اتهامات جدید روبه رو شد.

پلیس ونکوور می گوید محمد موثقی 
٤2 ســاله ســاعت 5 صبح شــنبه 
بازداشت شد. افسران پلیس در پاسخ 
به شکایتی مبنی بر اینکه وی بار دیگر 
از میهمانانی در مجموعه لوکس خود 
در برج »تالس گاردن« شــماره۷۷۷ 
خیابان ریچاردز میزبانی می کند، وی 

را بازداشت کردند.
گروهبان اســتیو آدیسون سخنگوی 
پلیس ونکوور گفت موثقی در حالی 
که دستگیر می شــد مواد مخدر در 

اختیار داشت. 
در دادگاه اســتان در ونکوور که روز 

دوشــنبه برگزار شــد، موثقی اتهام 
نگهــداری از ماده کنتــرل کننده را 
پذیرفت. موثقی کــه قبال با دو اتهام 
عدم رعایت دستورات موارد بهداشتی 
پاندمی و یک مورد خرید غیرقانونی 
الکل در 31 ژانویه روبه رو شــده بود 
اکنون با اتهام جدیدی ســرپیچی از 

حکم دادگاه هم روبه رو شده است. 
وی قرار است با این اتهامات 23 آوریل 

در دادگاه ونکوور حاضر شود.

پافشاری امیر عطاران بر وجود نژادپرستی سیستماتیک در کبک
بــه رغم فشــارها و تهدیدهــا، امیر 
عطاران اســتاد ایرانی دانشگاه اتاوا به 
هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نیامده 
است و قصد ندارد صحبت های خود را 
درباره وجود نژادپرستی سیستماتیک 

در استان کبک پس بگیرد.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
استاد ایرانی دانشــگاه اتاوا که بابت 
حرف هــای انتقادآمیز خــود درباره 
نژادپرستی گســترده و ریشه دار در 
کبک با فشــارها و حتی تهدیدهای 
زیادی مواجه شــده است، از موضع 
خود عقب نشــینی نکرد و بار دیگر 
تاکید کرد نژادپرستی در استان کبک 
یک واقعیت انکارناپذیر است و تالش 
برای انکار آن جلو پیشــرفت استان 

کبک را می گیرد.
امیر عطاران در گفت وگو با ژورنال دو 
مونترال تاکید کرد: »کبک تنها استان 
کانادا اســت که وجود نژادپرســتی 
سیستماتیک را انکار می کند. وجود 
نژادپرستی گســترده در کبک فقط 
نظر و دیدگاه شخصی من نیست بلکه 

یک واقعیت انکار ناپذیر است.«
استاد حقوق و مدرسه اپیدمولوژی و 
سالمت عمومی دانشگاه اتاوا با انتقاد 
از سیاست های تبعیض آمیز در استان 
فرانســوی زبان کبک و نژادپرســت 
خواندن دولت اســتانی کبک موجی 
از انتقــادات شــدید را برضــد خود 

برانگیخته است.
مناقشــه میان کبک و این اســتاد 
ایرانی زمانی شــروع شد که عطاران 
در صفحه شخصی توییتر خود نوشت 
که کبک »آالبامای شمالی« است. در 
واقع استاد ایرانی دانشگاه اتاوا در این 
اظهارنظر خود به ضعف های شــدید 
در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی 
ارائه شده به بومیان و رسوایی اخیری 
که مرکز منســجم خدمات درمانی 
و اجتماعی منطقــه النودیئر در آن 
دخیل بوده است، اشاره و از آن انتقاد 

کرد. عطاران همچنین در توییتر خود 
نوشــت که کبک در قبال اقوام اولیه 
کانادا مرتکب »لینچ پزشــکی« شده 
است. امیر عطاران همچنین فرانسوا 
لوگــو وزیر اول کبک را حامی برتری 

سفیدپوستان دانسته است.
امیر عطاران در واقع از این مسئله به 
خشم آمده است که مراکز بهداشت 
و درمــان منطقــه لورانتید اســتان 
کبک تالش می کنند فقط پرســنل 
درمانی سفیدپوســت را برای کار در 

بیمارستان های منطقه جذب کنند.
این اســتاد ایرانی با تاکید بر این که 
نژادپرستی در همه کشورها از جمله 
آمریکا و کانادا وجود دارد، معتقد است 
که این پدیده در استان کبک به ویژه 
در دادگاه ها بر ضد اقلیت های نژادی 
ملموس تر از دیگر استان های کانادا 
اســت. به گفته عطاران اگر اقلیت ها 
ایــن رفتارهای  برابر  همچنــان در 
نژادپرستانه تمکین کنند و سرشان 
را پاییــن نگه دارند، این معضل محو 

نخواهد شد. وی تاکید کرد: »من نیز 
دو گزینه را پیش روی خودم می بینم: 
یا خودم را پنهــان کنم و دم نزنم یا 
این که مبارزه کنم. من گزینه دوم را 

انتخاب کرده ام.«
جاگمیــت ســینگ رئیــس حزب 
نیودموکرات کانادا در دفاع از همکار 
خود متیو گرین نماینده مجلس عوام 
که آشکارا به حمایت از امیر عطاران 
برخاسته است، تاکید کرد: »افرادی 
که قربانی اقدامات و رفتار نژادپرستانه 
می شــوند و در ایــن زمینــه تجربه 
شخصی دارند، حق دارند که واقعیاتی 
را که لمس کرده اند، بیان کنند. این 
موضوع از اهمیت زیــادی برخوردار 
اســت و همه باید به حرف های آن ها 

گوش دهیم.«
اما نژادپرســتی تنها موضوع مبارزه 
امیر عطاران نیســت بلکه این استاد 
ایرانی که تحقیقــات خود را بر روی 
سالمت عمومی متمرکز کرده است، 
در ماه هــای اخیر از راهبرد دولت نیز 

در مقابله با همه گیری کرونا به شدت 
انتقاد کرده است.

پیــش از این نیز امیر عطاران منتقد 
سرســخت موسســات بهداشــت و 
سالمت بین المللی بود. انتقادات وی 
از سازمان جهانی بهداشت و صندوق 
جهانی مبارزه با ایدز، سل و ماالریا این 
دو نهاد را مجبور کرد داروهای موثری 

در اختیار کشورهای فقیر قرار دهند.
اساتید دانشگاه اتاوا با تهیه طوماری 
با امضای بالغ بر 55۰۰ نفر در فضای 
ژاک  اســتعفای  خواســتار  مجازی 

فرمونت، رئیس دانشگاه اتاوا شدند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، پی یر 
انکتیل، استاد گروه تاریخ دانشگاه اتاوا 
در این رابطه گفت: »این طومار از آن 
جهت تهیه شده که فرمونت درحال 
حاضر به معنی واقعی کنترل دانشگاه 
را از دســت داده و این وضعیت مدت 
زیادی ادامه خواهد داشت و تنها راه 
برون رفت از آن اعتراف به عدم توانایی 
در کنترل دانشــگاه و واگذاری آن به 

فرد دیگری است«.
درعین حــال وی تصریــح کرد که 
معتقد است تصمیم به استعفا باید از 
طرف آقای فرمنت رئیس دانشگاه اتاوا 

انجام شود.
ماکســیم پرووســتف یکی دیگر از 
همکاران فرمونت در گروه فرانســه 
دانشگاه اتاوا نیز بر این موضوع تاکید 
کرد و گفت: »من معتفد هســتم و 
فکر می کنم که تصمیــم گیری در 
رابطه با اســتعفا، تصمیمی دشــوار 
و شــخصی اســت و ما نمی توانیم با 
جمع کردن طومــار امضای گرد هم 
بیاییم و خواستار استعفای شخصی 
شــویم که حتی با بدترین عملکرد، 
قانونا مسئولیت دانشگاه را دارد. وی 
خاطرنشــان کرد که قبل از انتصاب 
فرمونت بــرای قرار گرفتن در چنین 
پســتی باید شرایط وی مورد ارزیابی 

قرار می گرفت«.



1616 Issue 1522 Friday April 2, 2021 شماره ۱522 جمعه ۱3 فروردین ۱۴۰۰

استعفا از کنگره ایرانیان کانادا
یا بمان و سکوت کن یا برو 

گفت و گوی اختصاصی »هفته«
 با مهرنوش احمدی

مهرنوش احمدی تنهــا عضو کارزار 
تغییر و بازســازی کنگره بود که در 
انتخابات دســامبر 2۰2۰ توانست به 
هیات مدیره 9 نفره ی کنگره ایرانیان 
کانادا راه یابد. او که دانش آموخته ی 
رشته ی زبان آلمانی از دانشگاه تهران و 
آواشناسی از دانشگاه وسترن است، در 
رشته ی روانشناسی از دانشگاه یورک 
هــم فارغ التحصیل شــده و در حال 
اتمام رشته ی مشاوره ی روانشناسی از 

دانشگاه یورک ویل است.

مهرنوش احمدی از فعاالن فرهنگی 
و اجتماعــی ایرانیــان کاناداســت، 
اقدامات موثــری در زمینه ی حقوق 
انجام داده  جامعه ی ال.جی.بی.تــی 
و به اقلیت های جنســیتی در ایران 
نیز خدمات مشــاوره ای می دهد. او 
همچنین یکی از بنیانگذاران »گروه 
چل تکه« و »مــادران رنگین کمان« 
اســت که به بهبود زندگی و سالمت 
روان اعضای ایرانی جامعه ی ال.جی.

بی.تی کمک می کنند.

شما  گرامی  احمدی  مهرنوش  خانم 
طی چند روز گذشته از هیئت مدیره 
کنگره ایرانیان کانادا استعفا داده اید. 

چرا؟
 بلــه. پیش ازاین که دربــاره دالیل 
اســتعفایم بنویســم اندکی در مورد 
جریانــات قبل از انتخابــات کنگره 
توضیــح می دهــم. من بــه عنوان 
یکی از کاندیداهــای کارزار تغییر و 
بازســازی کنگره ایرانیان وارد رقابت 
انتخاباتی شــدم. پلتفرمی که من با 
آن موافقت کرده بودم قصد داشــت 
کنگره را قانونمند، شفاف و عضومحور 
کند و بــا قــراردادن الیه های توازن 
و تعادل، هیئت مدیره را نســبت به 
اعضا پاسخگو کند. این مهم از طریق 
ایجاد هیئت مشاورین غیر فرمایشی 
متکثر و از طریــق جداکردن هیئت 
اجرایی از هیئت مدیره، ایجاد فضای 
گفت وگو میان اعضا و تضمین رفتار 
غیر پارتیزانی هیئت مدیره و اقدامات 
پیش بینی  می شــد.  ممکــن  دیگر 
می کردیم تغییر اساسنامه و ساختار 
کنگره حدود یک سال زمان خواهد 
بــرد. کاندیداهای کارزار از طیف های 
مختلف سیاســی، جنسیتی، سنی 
و قومی بودند؛ از پادشــاهی خواه در 
درون این طیف داشتیم تا چپ ضد 
امپریالیســت و لیبرال. این مســئله 
ما را امیــدوار می کرد که تصمیمات 
هیئت مدیره ماهیت حزبی یا جناحی 
به خود نگیرد. البته همین مسئله بعداً 
به ضرر ما تمام شد، چون سبب شد 
که در انتخابات افراد بر اساس سلیقه 
شخصی شــان به بعضی از کاندیداها 
رأی دهنــد و نهایتاً رأی های هر یک 

از کاندیداها شکسته شد.
در طول پروسه کارزارهای انتخاباتی، 
فضای جامعه به شــدت دوقطبی و 
ســمی شــده بود. طیف پویش تنها 
یک ماه قبل از انتخابات، پلتفرم خود 
را منتشر کرد. پیش از آن رسانه های 
همسو با این طیف حمالت خود را به 
کاندیداهــای کارزار آغاز کرده بودند. 
یکی از نقص های طیف کارزار این بود 
که رسانه ای نداشت که از آن حمایت 
کند یا دیــد یک طرفه رســانه های 
معطوف به پویش یا رسانه های دست 

راســتی تمامیت خواه را تا حدودی 
خنثی کند. طیف کارزار تا به امروز هم 
نتوانسته چنین نشریه ای را به وجود 
آورد. مــن در چنین فضایی به عنوان 
تنها عضــو کارزار وارد هیئت مدیره 

کنگره شدم.

در توییتی دلیل اســتعفای خود از 
هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا را 
برخوردهای حذفی و عدم تکثر در 
تصمیمات عنوان کرده اید. مصادیق 
خاصی در این موارد وجود دارد که 

حاضر به بیان آن باشید؟
یکی از برنامه های من به عنوان یک 
فعال حقــوق جامعه ال.جی.بی.تی و 
مشاور و روان شناس این بود که بعد 
از اصالح ســاختار کنگره، آگاهی در 
مورد اهمیت سالمت روان در جامعه 
ایرانی- کانادایی را باال ببرم. در اولین 
جلسه هیئت مدیره متوجه شدم که 
تمام صحبت ها برای تعیین مسئولین 
کمیته ها بدون حضور من انجام شده 
و بر سر کمیته ها از پیش توافق شده 
است. همان جا به این پروسه اعتراض 
کردم. به من مسئولیت کمیته سالمت 

روان داده شد و با اکراه پذیرفتم.
در ســالگرد جنایــت ســپاه علیه 
سرنشــینان پرواز پی.اس ۷52، متن 
بیانیه ای را به اعضــای هیئت مدیره 
پیشنهاد دادم. هیئت مدیره با گذاشتن 
چند کلمه موافقت کــرد ولی نهایتاً 
بیانیه ای را منتشر کرد که از محتوای 
دادخواهانه تهی شده بود و بیشتر به 

نظر می رسید برای رفع تکلیف است.
در دومین جلسه هیئت مدیره )یعنی 
بیــش از یک ماه بعــد از انتخابات(، 
مســئولین کمیته هــای هنــری و 
فرهنگی بدون این که با من تماســی 
گرفته باشــند، یک پروژه کامل شده 
هنری با شــرکت زنــان را روی میز 
قــرار دادند و بــدون رأی گیری، روز 
بعــد آن را در صفحه کنگره ایرانیان 
کانادا قرار دادند. بعدها به من اطالع 
دادند آنها به دلیل گمانی که در مورد 
گرایش سیاســی من داشتند با یک 
زن کوئیر در آمریــکا برای همکاری 
تماس گرفته اند. در همان جلسه اعالم 
کردم که تا زمانی که با ایجاد هیئت 
مشاورین متکثر اعضای مخالف را در 
دخیل  تصمیم گیری  ســازوکارهای 
نکنند و اعتماد اعضایی که به من رأی 
داده انــد را جلب نکنند، فعالیت هایم 
برای کمیته ســالمت روان را متوقف 
خواهــم کرد و به تمام موشــن های 
هیئت مدیره رأی ممتنع خواهم داد. 
تقاضای من خواسته عجیبی نبود. با 
هر حســابی باید پذیرفت که حدود 
نیمی از اعضای کنگره به کاندیداهای 
پویش رأی نداده بودند و این وظیفه 
هیئت مدیره بود کــه این اعضا را در 
نهادی که متعلق به آنها هم هســت، 
دخیل کند. فراموش نکنیم که یکی از 
شعارهای اصلی پویش، »همبستگی« 

بود.
از طرفی کمیته ساختار سازمانی اطالع 
می داد که به افراد با دیدگاه های متکثر 
برای همکاری مراجعه کرده است اما 
وقتی با اعضای متکثــر و مخالف با 
دیدگاه هــای هیئت مدیــره صحبت 
می کــردم هیچ کــس دعوت نامه ای 
دریافت نکرده بود. در ابتدا اکثر کارها 
پشــت درهای بسته در جریان بود و 

حتی مــن از جزئیات کارها بی اطالع 
بودم. در هفته های آخر عنوان کردند 
که بعضی جلسات عمومی خواهد بود 
و اعضای دیگــر نیز می توانند حاضر 

شوند.
در این میان، ناگهان مسئول کمیته 
پژوهش در گــروه تلگرامی ما اعالم 
کرد که یک بیانیه در حمایت از برجام 
از طرف کنگره ایرانیان کانادا منتشر 
کنیم. همان طور که می دانید مسئله 
تحریم یکی از مناقشــه برانگیزترین 
مسائل چه در داخل چه خارج از ایران 
اســت. این اختالفات برخالف ادعای 
برخی بر ســر وجود یا عــدم وجود 
تحریم نیســت بلکه در مورد اشکال 
تحریم است. افراد بسیاری چون من، 
با تحریم گسترده مردم ایران مخالفیم 
ولی طرف دار تحریم ناقضین حقوق 
بشر و نهادهای سرکوبگر هستیم. تنوع 
دیدگاه هــا در این مورد آن را به یکی 
از جنجال برانگیزترین مسائل تبدیل 

کرده است.
من به هیئت مدیــره اخطار دادم که 
یــا وارد این مقوله نشــود یا پیش از 
دادن اعالمیه فضای گفت وگو در این 
مورد را ایجاد کند. از آنها خواستم که 
اجازه دهند متخصصیــن و اعضا در 
گفت وگوهای مجــازی از طریق زوم 
از زوایای مختلف به مســئله تحریم 
بپردازند که هم فرصتی اســت برای 
آموزش جامعــه و هم اعضا با نظرات 
یکدیگر بیشتر آشنا می شوند. از آنها 
درخواست کردم که هر چه سریع تر 
هیئت مشــاورین متکثر را تشکیل 
دهنــد تا در این موارد بتوانند زوایای 
مختلف تصمیمات خود را بسنجند. 
خاطرنشــان کردم که این عمل یک 
عمــل حذفی اســت و باعث خروج 
بســیاری از اعضای فعــال از کنگره 
خواهد شد. کما این که این اتفاق هم 
افتاد و بسیاری از اعضا نیز با من تماس 
گرفتند و اطالع دادند که در صورت 
پایان یافتن زمان عضویتشان، آن را 
تمدید نخواهند کرد. هیئت مدیره به 
هیچ یک از توصیه های من توجه نکرد 
و نهایتاً همه آنها در رأی گیری ایمیلی، 
به دادن بیانیه از طرف همه اعضا رأی 
مثبت دادند. همان گونه که در قبل 
اشاره کردم، من به همه موشن ها رأی 

ممتنع می دادم.

آیا تنها این اتفاقات منجر به استعفای 
شــما از هیئت مدیره کنگره شد یا 

موارد دیگری هم وجود داشت؟
 موارد دیگــری هم وجود داشــت. 
به عنوان مثال یکــی از اقداماتی که 
اعضای هیئت مدیره البته با تأکیدهای 
مکرر من انجام دادند بازکردن فرومی 
بود که هیئت مدیره پیشین به مدت 
چهار سال به روی اعضا بسته بود. باز 
شدن فروم در ابتدا بارقه های امیدی 

در میان اعضای مخالف هیئت مدیره 
ایجاد کرده بود تا بتوانند در آن نظرات 
خود را بیــان کنند و با اعضای دیگر 
در مورد کنگره به گفت وگو بپردازند. 
متأســفانه با گذشــت یکی دو ماه 
مشخص شــد که بازکردن این فضا 
بیشتر شکل سطحی دارد. بسیاری از 
پست ها و کامنت های افراد با نگرش 
مخالف هیئت مدیــره، بدون توضیح 
پســت هایی  حذف می شــد؛ حتی 
که از گردانندگان صفحــه در مورد 
منع تبعیض زبانی و فرهنگی سؤال 
داشتند یا سؤال می کردند دلیل حذف 
یک پست چیست. این در حالی بود 
که پســت های بی ربط به موضوعات 
کنگره از طرف همســویان با اعضای 
هیئت مدیره در صفحه باقی می ماند. 
از طرفی خود اعضای هیئت مدیره به 
پست کردن محتویات ایدئولوژیک و 
بحث های داغ مربوط به روابط کانادا 
و ایران می پرداختنــد یا موضوعات 
سیاســی که ربطی به ایران و کانادا 
نداشــت و در این میان بــا اعضای 
آی.سی.سی درگیر می شدند. با ادامه 
این روند، رفته رفته بسیاری از افراد با 
نگرش های متفاوت از هیئت مدیره از 
فروم خارج شدند یا از ابراز نظراتشان 
دســت کشــیدند. من در پستی از 
هیئت مدیره درخواست کردم که اداره 
صفحه را به یک جمع متکثر بسپارند 
که بازهم با ســکوت مطلق از طرف 

هیئت مدیره مواجه شدم.
تنهــا پــروژه کاری کارزار تغییــر و 
بازســازی که من عضوی از آن بودم، 
قربانیان  خانواده هــای  از  حمایــت 
هواپیمــای اوکراینــی بــود. پس از 
انتشار بیانیه مشــترک کانادا، سوئد، 
انگلیس و اوکراین در شورای حقوق 
بشر سازمان ملل، ایمیلی به اعضای 
هیئت مدیره فرستادم و از آنها خواستم 
که بیانیه ای در حمایت از این حرکت 
منتشر کنند. دقت کنید که این تقاضا 
را برای هیئت مدیره ای فرســتادم که 
چند هفته قبــل بیانیه ای یک جانبه 
در حمایت از بیانیــه دولت کانادا در 
حمایت از برجام داده بود. به موازات آن 
نمونه پیشنهادی بیانیه را برای اعضا 
در فروم آی.سی.سی نیز قرار دادم تا 
طی گفت وگویی سالم، اعضا با نظرات 
یکدیگر آشنا شــوند و هیئت مدیره 
دیــدی از نظرات مختلف پیدا کنند. 
بسیاری از اعضا با نگرش های سیاسی 
مختلف، موافقت خود را با بیانیه اعالم 
کردند. بعد از یک هفته جوابی دریافت 
کردم که درخواست اصلی من را ندیده 
گرفته بود. خواسته اصلی من این بود 
که کنگره در حمایت از بیانیه دولت 
کانادا بیانیــه ای صادر کند و حمایت 
خود را از پنج درخواست دولت کانادا 
اعالم کند. به من جواب دادند که ما 
نمی توانیم خواسته های دولت کانادا را 

در بیانیه تکرار کنیم. در عوض متنی 
پیشنهاد دادند که تکرار همان بیانیه 

ناقص ابتدایی بود.
در آخرین جلسه هیئت مدیره در ماه 
مارس طــی بحث هایی که با اعضای 
دیگر هیئت مدیره داشــتم آب پاکی 
را روی دســتم ریختند و گفتند: »ما 
برنده شدیم و نماینده اعضایی هستیم 
که به پلتفرم ما رأی داده اند و ما منابع 
)وقــت( الزم برای گفت وگو با افراد با 
نگرش های سیاسی مخالف را نداریم.«
تجربــه کلی مــن در این ســه ماه، 
ابتدا حرف های مؤدبانــه ولی نهایتاً 
اعمال کامالً حذفی و یک جانبه بود. 
درصورتی کــه هیئت مدیره به همین 
روش ادامه دهد بسیاری از افراد که با 
نگرش و ایدئولوژی هیئت مدیره زاویه 
دارند لغو عضویت خواهند کرد و تمام 
آن پُل هایی کــه پویش ادعا می کرد 
اعضــای کامیونیتی  بین  می خواهد 
بزنــد و اتحاد و صلح در حد شــعار 
باقی خواهد ماند. پیامی که در عمل 
من در این ســه ماه از اعضای دیگر 
هیئت مدیره گرفتــم این بود: »یا در 
موضوعات مربوط به سیاست گذاری، 
تغییر ساختار سازمانی، مسائل هنری 
و فرهنگی دخالت نکــن و با همان 
کمیته ســالمت روان مشغول شو یا 
خــودت از جمع ما بــرو!« در حرف، 
بعضی از اعضای هیئت مدیره گفتند 
بمان، ولــی حرف به چــه کار من و 
اعضای حامی من می آید؟ بمانم که 
چه کنم؟ که تصویــری غیرواقعی از 
تکثــر در کنگره بدهند و در عمل به 

کارهای حذفی شان ادامه دهند؟

شما در ســخنان خود، در خصوص 
بیانیه های یک جانبه در زمینه روابط 
ایران و کانــادا هم مطالبی را مطرح 
کردید. نظر شــما به عنوان یکی از 
اعضای کارزار تغییر و بازســازی در 

این زمینه چیست؟
ایرانیان کانادا نظرات  اعضای جامعه 
بســیار متفاوتی در این زمینه دارند. 
بسیاری با برقراری روابط دیپلماتیک 
مخالف هســتند، به خصوص بعد از 
ســرنگون کردن هواپیمای اوکراینی 
توسط ســپاه پاســداران. برخی هم 
روابــط کامل  برقــراری  طــرف دار 
دیپلماتیک هســتند. آن چه به نظر 
دیدگاه هاست  مشترک  مرز  می رسد 
وجود دفتر حافظ منافع برای خدمات 
کنسولی در ســفارتخانه یک کشور 
ثالث در کانــادا و وجود دفاتر ویزا در 
تهران اســت. موضع کارزار تغییر و 
بازسازی این بود که کنگره نمی تواند 
ایــن موضوع را به شــکل یک جانبه 
پیگیری کنــد و باید به دنبال یافتن 
راهکار میانی باشد که به همبستگی 

اجتماعی ضربه نزند.

موقعیت شــما  می کنید  تصور  آیا 
به عنوان کنشگر جامعه ال جی بی تی 
در نگرش اعضای هیئت مدیره به شما 

تأثیر داشت؟
 فکر نمی کنم. اگر هم تأثیر داشــت 
تصور می کنــم تأثیر مثبتی بود. من 
تبعیض بر اســاس گرایش و هویت 
جنســیتی ام در این سه ماه در میان 
هیئت مدیره ندیدم. البته با توجه به 
این که تنها مکالمات من با پرزیدنت 
سازمان بود و دو تماس تلفنی با آقای 
رضوی، باید بگویــم فرصتی هم در 
مورد ارزیابی نگاه آنها به من به عنوان 
کنشگر حقوق جامعه ال.جی.بی.تی 
پیدا نشد. درمجموع در کار اکتیویستی 
در حوزه ال.جی.بی.تی نیز تنوع وجود 
دارد. مســئول کمیتــه فرهنگی به 
خیال این که من ضد امپریالیســت 
نیستم در جلســه ماه مارس شروع 
به صحبت کردن در مورد تاریخ ستم 
غرب بر جامعه ال.جی.بی.تی کردند؛ 
بی خبر از این که مــن این مطالب را 
به فعالین دیگر ایــن حوزه تدریس 
می کنم. در زمان انتخابات هم ایشان 
با اعضای کنگره تماس گرفته بودند 
و کاندیداهــای کارزار را جنگ طلب 
معرفی کــرده بودنــد و گفته بودند 
اگر اعضــا به کاندیداهای پویش رأی 
ندهند جنگ طلبان و تحریم خواهان 

وارد کنگره خواهند شد.
نتیجه این که اعضــای هیئت مدیره 
بیشتر به خاطر گمانی که در مورد نگاه 
سیاسی ام به مســائل ایران داشتند، 
باعث می شد من را مورد تبعیض قرار 
دهند. من در هیچ کدام از جلســات 
غیررسمی آنها دعوت نشدم. اعضای 
زن هیئت مدیره حتی یک بار هم با من 
تماس نگرفتند و گفت وگو نکردند و 
همان طور که گفتم به خاطر گمانی که 
در مورد مواضع سیاسی من داشتند، 
حاضر شــدند با یــک زن کوئیر که 
شــهروند کانادا هم نیست، همکاری 

کنند ولی با من همکاری نکنند.

اعضای  نظر شــما  به  به طور کلی 
ایرانیان  کنگره  کنونی  هیئت مدیره 
کانادا تا چه حــد در تأمین منافع 

کامیونیتی مؤثر خواهند بود؟
 به نظــر من اعضــای هیئت مدیره 
می توانند بسیار در جامعه مفید باشند 
در صورتی که اعتماد و همبســتگی 
نسبی را بتوانند حداقل میان اعضای 
متکثــر خــود ایجاد کننــد. این در 
صورتی ممکن است اگر وارد مسائل 
مناقشه آمیز و بعضاً بی ربط به منافع 
ایرانیــان کانادا )مثــل روابط ایران و 
کانادا یا ایران و آمریکا( نشوند یا اگر 
هم می شــوند، اجــازه دهند اعضای 
متکثر و متخصــص در گفت وگوها 
و تصمیم ســازی ها نقــش اصلی را 
بازی کنند. اگر اعضای هیئت مدیره 
فــارغ از مصلحت های سیاســی در 
رابطه با حکومت ایران، پیگیر حقوق 
شــهروندان ایرانــی کانادایی )مثل 
خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی( 
باشند. اگر بتوانند واقعاً غیر حزبی و 
غیر جناحی عمل کنند و میان اعضای 
کنگره به خاطر گرایش های سیاسی، 
چشــم انداز  نشــوند،  قائل  تبعیض 

روشنی در انتظار است.
اگر تفکر آنها پیش از ورود به کنگره 
این بوده که باید کنگره را به یک سنگر 
اکتیویستی برای مبارزه با امپریالیسم 
)از نــوع رادیکالش( تبدیــل کرد و 
با »شکســت دادن« رقبا، صداهای 
مخالــف خود را خامــوش کرد، این 
مسئله با شعار همبستگی تناقض پیدا 
می کند. بدون اعتماد و همبستگی هم 
نمی توان همکاری ســازنده ای میان 

اقشار مختلف ایرانی در کانادا داشت.

خانم مهرنوش احمدی گرامی از شما 
سپاسگزاریم.
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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

پاسخ مسلم نوری
رئیس کنگره ایرانیان کانادا

 به مهرنوش احمدی، عضو مستعفی
توضیح: نوشته زیر برگرفته از متن طوالنی تری است که روی فیس بوک 
رسمی کنگره ایرانیان کانادا منتشر شده است. این متن با امضای آقای 
مسلم نوری، در پاسخ به نکات مطرح شده توسط خانم مهرنوش احمدی 
نوشته شده اســت. برای خواندن متن کامل آقای نوری به فیس بوک 

رسمی کنگره ایرانیان کانادا مراجعه کنید. / تحریریه هفته

مسلم نوری: متأسفم که علی رغم تمام 
تالش های انجام شــده از سوی سایر 
اعضای هیئت مدیره برای همکاری با 
خانم مهرنوش احمدی، ایشان تصمیم 
گرفتند که از سمت خود استعفا کنند. 
امیدوارم که در فعالیت های آینده خود 

موفق باشند.
الزم دیدم که در مورد پستی که ایشان 
در خصوص اســتعفای خود منتشر 
کردند و اقداماتی که ســایر اعضای 
هیئت مدیره برای همکاری با ایشان 
داشتند، توضیحاتی را ارائه دهم. هدف 
از ارائه این توضیحات شفاف سازی و 
کمک به روشن شدن سیر اتفاقات و 
مکاتباتی است که مابین ایشان و سایر 
اعضای هیئت مدیــره صورت گرفته 

است.

مهرنوش احمدی: تعیین مســئولین 
کمیته ها بدون حضور من انجام شد.

مســلم نوری: در روز 13 دســامبر 
سال 2۰2۰ و تنها چند ساعت پس 
از اعالم نتایج انتخابات، من از طریق 
با خانــم احمدی تماس  فیس بوک 
گرفتــم و انتخاب ایشــان را تبریک 
گفتم. ســپس در روز 1٤ دســامبر 
سال 2۰2۰ گفتم که مایل هستم در 
مورد شــیوه کار و همکاری با ایشان 
صحبت کنم. ایشان در پاسخ به من 
گفتند کــه باید مقداری فکر کنند و 
ببینند که قدم درســت بعدی برای 
ایشان چیســت. پس از اینکه ایشان 

در جلسه ای که با حضور وکیل کنگره 
در روز 1۸ دسامبر سال 2۰2۰ انجام 
شــد، حضور یافتند، مجدداً از طریق 
پیام فیسبوکی با خانم احمدی تماس 
گرفتم. در این پیغام به ایشان گفتم 
که می خواهم با ایشان جهت آشنایی 
بیشتر و این که در چه قسمتی عالقه 
به فعالیت دارنــد، صحبت کنم. در 
پاسخ ایشان به من گفت که به زودی 
در مورد زمان مناسب برای صحبت به 

من خبر خواهند داد.
چون از ایشــان خبری نشد، مجدداً 
در روز 23 دســامبر ســال 2۰2۰ از 
طریق پیامک با ایشان تماس گرفتم 
و درخواســت کــردم که با ایشــان 
صحبت کنم. این مرتبه خوشبختانه 
موفق شدیم که برای همان روز قرار 
یک مکالمه ویدئویی را بگذاریم. من 
و خانم احمدی بــه مدت حدود ٤5 
دقیقــه به صــورت ویدئویی صحبت 
کردیم. در ایــن صحبت ها عالوه بر 
آشــنایی اولیه و اطمینــان دادن به 
ایشان که ما قصد همکاری و ارتباط 
مناسب و سازنده با ایشان را داریم، از 
ایشان در مورد عالیقشان برای کار در 
کنگره سؤال کردم. همچنین به ایشان 
گفتم تقسیم وظایف در هیئت مدیره 
بر اساس عالیق افراد و نیز توانایی شان 
ســبب خواهد شــد عملکرد بهتری 
داشته باشیم. ایشان در پاسخ به من 
گفتند که زمینه اصلی فعالیت ایشان 
در راســتای دفــاع از حقوق جامعه 
LGBTQ می باشــد. من به ایشــان 

گفتم که کمیته سالمت روان می تواند 
یکــی از کمیته های بســیار مهم در 
کنگره باشد، به خصوص با شرایطی که 
بیماری کرونا روی وضعیت سالمت 
روان جامعه ما، به عنوان یک جامعه 
مهاجر، داشته است. همچنین با توجه 
به اینکه ایشان در زمینه روان شناسی 
تحصیل کرده اند و مشــاور هستند، 
بهترین شخص برای به عهده گرفتن 
مســئولیت این کمیته می باشند. از 
ایشان سؤال کردم که آیا عالقه دارند 
که مسئولیت این کمیته را به عهده 
بگیرند و ایشــان پاسخ مثبت دادند. 
ایشان از روز 23 دسامبر و بیش از 1۰ 
روز پیش از اولین جلسه هیئت مدیره 
برای گرفتن مسئولیت کمیته سالمت 

روان موافقت کرده بودند.
به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره 
خوشحال بودم که شخصی با دانش 
و تجربه در زمینه ســالمت روان در 
هیئت مدیره حضور دارند و می توانیم 
در این حوزه که از اهمیت بســیاری 
برای جامعه مــان برخوردار اســت، 
فعالیت کنیم. در مکالمه ام در روز 23 

دسامبر با خانم احمدی به این نکته 
نیز اشــاره کردم که شاید بتوانیم از 
طریق برنامه ای که دولت فدرال برای 
اســتخدام کارآموز در تابستان دارد، 
تعدادی کارآموز برای کمیته سالمت 
روان داشــته باشیم. خانم احمدی از 

این موضوع نیز استقبال کردند.

مهرنــوش احمــدی: هیئت مدیره 
بیانیه ای منتشــر کــرد که به نظر 

می رسید برای رفع تکلیف بود.

مســلم نوری: در روز 2 ژانویه ســال 
2۰21 از تمامی اعضای هیئت مدیره 
خواسته شد که پیشنهادهای خود در 
مورد بیانیه کنگره به مناسبت سالگرد 
ســقوط پرواز PS752 را به اشتراک 
بگذارنــد. خانم احمــدی همان روز 
ایمیلی برای سایر اعضای هیئت مدیره 
فرستادند که در آن پیش نویس اولیه 
ایشــان به همراه  بیانیه پیشنهادی 
نکاتی که ایشــان فکر می کردند باید 
در بیانیه اعالم شــود را به اشــتراک 
گذاشتند. این نکات شامل سه مورد 

بود:
1. پرواز  PS752 توسط )موشک های( 

سپاه پاسداران ساقط شده است.
2. درخواست از دولت کانادا برای فشار 
آوردن به مقامــات ایران و همچنین 
سازمان های بین المللی مانند سازمان 
بین المللی هوانوردی غیرنظامی برای 
انجام تحقیقات کامــل در مورد این 

سانحه دلخراش
3. حمایت از خانواده های قربانیان در 

راستای احقاق عدالت
مــورد اول نکات پیشــنهادی خانم 
احمدی، در خط اول بیانیه منتشــر 
شده از سوی کنگره اعمال شد و ایشان 
در یک پست فیسبوکی خودشان نیز 
به این نکته اشــاره کردند. مورد دوم 
از نکات ایشــان در درخواســت های 
اول، دوم، و چهارم بیانیه منتشرشده 
از سوی کنگره، و مورد سوم از نکات 
درخواستی ایشان در انتهای پاراگراف 
دوم و مورد درخواستی چهارم بیانیه 
منتشر شــده در نظر گرفته شدند. 
طبیعی اســت کــه پــس از اعمال 
نظرات افراد مختلف در هیئت مدیره، 
بیانیه نهایی متفاوت با متن اولیه ای 
که خانــم احمدی پیشــنهاد داده 
بودند، باشد. خانم احمدی در جلسه 
اول هیئت مدیره خــود به این نکته 
اذعان داشــتند که بیانیه نهایی شده 
جنبه های انســانی را بیشتر از بیانیه 
پیشنهادی ایشان مورد توجه قرار داده 
اســت. همچنین، بیانیه منتشرشده 
به اهمیت پیشگیری از وقوع چنین 
حوادثی در آینده نیز پرداخت که در 
بیانیه پیشنهادی ایشان به آنها اشاره 

نشده بود.

مهرنوش احمــدی: گفتند به دلیل 
گمانی که در مورد گرایش سیاسی 
من داشتند با یک زن کوئیر در آمریکا 

برای همکاری تماس گرفته اند.

مســلم نــوری: در جلســه ســوم 
هیئت مدیره در تاریخ ٤ مارس 2۰21، 
در مورد برگزاری اولین جلسه کمیته 
فرهنگی گزارش داده شــد. در خالل 
این گزارش، اشــاره شد که چندین 

نفر، من جمله فردی که عالقه مند به 
تهیه مطلب در مورد محیط زیســت، 
حقــوق LGBTQ، و حقوق حیوانات 
می باشد، جهت انجام کار داوطلبی در 
ابراز عالقه کرده اند .  کمیته فرهنگی 
لطفاً توجه کنید که خانم احمدی در 
جلسه قبلی هیئت مدیره در تاریخ ٤ 
فوریه اعــالم کرده بودند که تا زمانی 
که شــرایط موردنظر ایشــان فراهم 
نشود، فعالیتی در راستای پروژه های 
کنگره نخواهند داشت و چون تغییری 
در تصمیم خود اعــالم نکرده بودند، 
انتظار نمی رفت که ایشــان عالقه ای 
برای مشارکت و همکاری در کارگروه 
فرهنگی داشته باشند. با پیگیری هایی 
که انجام دادم، خود ایشان هم پیامی 
به مسئول کمیته فرهنگی در رابطه با 

تمایل به همکاری نداده بودند.

مهرنوش احمــدی: اعالم کردم که 
تا زمانی که اعضــای مخالف را در 
تصمیم گیری دخیل نکنند فعالیت را 

متوقف خواهم کرد.

مســلم نوری: پیش از جلســه دوم 
هیئت مدیره در تاریخ ٤ فوریه 2۰21 
من تماسی با خانم احمدی در تاریخ 
2۰ ژانویه 2۰21 داشــتم و به ایشان 
برنامه ای در مورد  پیشنهاد برگزاری 
آثار بیماری کرونا بر ســالمت روان 
جامعه ایرانی تبار کانادا را دادم. اعالم 
آمادگی کردم که در این مورد با ایشان 
همفکری و همکاری داشته باشم. در 
پاسخ ایشــان به من گفتند که ایده 
خوبی است، اما پیش از آن ایشان باید 
در مورد باز شــدن فروم آی.سی.سی 
ایمیلی به اعضای هیئت مدیره ارسال 
کنند. در آینده ایشان پاسخ دیگری به 

این پیشنهاد من ندادند.
در جلسه ٤ فوریه سال 2۰21 خانم 
احمــدی اعالم کردند کــه تا زمانی 
که اعتماد افرادی که به ایشــان رأی 
داده اند جلــب نشــود، فعالیتی در 
کارگروه سالمت روان انجام نخواهند 
داد. از آنجا که برای من اهمیت داشت 

که جهت استفاده از
لطفا ورق بزنید
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اعضــای  تمامــی  ظرفیت هــای   
هیئت مدیره شــرایط مناسب کاری 
برای ایشــان فراهم شــود، از ایشان 
پرسیدم چه اقدام مشخصی می توانیم 
انجام دهیم که اعتماد افرادی که به 
ایشان رأی داده اند، جلب شود. ایشان 
در پاسخ به من گفتند که این اعتماد 
از طریق ارتباط بیشتر با اعضا به دست 

خواهد آمد.
لطفاً توجه کنید که در همین جلسه 
که در مــورخ ٤ فوریه 2۰21 برگزار 
شد، سه اقدام مشخص برای افزایش 

ارتباط با اعضا به تصویب رسید:

 قدم اول باز شدن فروم آی.سی.سی و 
قدم دوم تصمیم گیری برای برگزاری 
جلســات مرتب با اعضای ســازمان 
بودند. زمان جلســه اول به اتفاق نظر 
اواخر ماه مارس تعیین شد. قدم سوم 
نشر خبرنامه برای خبررسانی در مورد 
فعالیت های کنگره بود. با این ســه 
اقدام و نیز برگزاری نظرســنجی که 
همگی در راســتای ارتباط بیشتر با 
اعضا هستند، امیدوار بودم که خانم 
احمدی فعالیت های کمیته سالمت 
روان را آغــاز کننــد که متأســفانه 
این چنین نشــد. خاطرنشان می کنم 
که خانم احمدی در جلســه ٤ فوریه 
صحبتی مبنی بــر دادن رأی ممتنع 
به تصمیمــات هیئت مدیره نکردند، 
بلکه در روز 2۰ فوریه از طریق پستی 
فیسبوکی در فروم آی.سی.سی این 

نکته را اعالم نمودند.
ایجاد کمیته مشــاوران در جلســه 
هیئت مدیــره در تاریــخ ٤ مــارس 
2۰21 مطرح و مدتــی در مورد آن 
صحبت شــد. خانم احمدی گفتند 
کــه ممکن اســت ایشــان دیگر در 
هیئت مدیره نباشــند و پیش از آن 
می خواهند که دو سه نفر )از افرادی 
که ایشان پیشــنهاد می دهند( وارد 
هیئت مشــاوران شوند تا »خودشان 
بیایند و صحبــت کنند و هر چیزی 
که قرار باشــد را پیش ببرند«. سایر 
اعضای هیئت مدیــره نیز بر اهمیت 
هیئت مشاوران تأکید داشتند و قرار 
شد که جلسات گفت وگوی بیشتری 
در ایــن مورد انجام گیــرد. به عنوان 
قدم اول مقرر شــد که در مورد روند 
انتخاب کاندیداهای هیئت مشاوران 
خاطرنشــان  شــود.  تصمیم گیری 
می کنم که طبق اساســنامه هیئت 
مشاوران با رأی اعضای هیئت مدیره 

انتخاب می شوند.

خانم مهرنوش احمدی: در ابتدا اکثر 
کارها پشت درهای بسته در جریان 
بود و حتی مــن از جزئیات کارها 

بی اطالع بودم.

مسلم نوری: همان طور که در خبرنامه 
دوم کنگره نیز مفصل تر به این موضوع 
پرداخته شــده، از صاحب نظرانی با 
دیدگاه های مختلف برای شرکت در 
کمیته ساختار سازمانی دعوت شده 
اســت. من جمله، دو تن از نامزدهای 
کارزار تغییر و بازسازی برای همکاری 
در ایــن کمیته دعوت شــدند. برای 
جزئیات بیشــتر، شــما را دعوت به 
خواندن صفحه 1۸ خبرنامه شــماره 

2 می کنم.

مهرنوش احمدی: بــه هیچ یک از 
توصیه های من توجه نکردند.

مســلم نوری: پس از مخالفت خانم 
احمدی با صــدور بیانیه در ارتباط با 
پشتیبانی دولت کانادا از برجام، من 
و یکی دیگــر از اعضای هیئت مدیره 
از ایشان سؤاالتی را مطرح کردیم تا 
بتوانیم دالیل مخالفت ایشان را بهتر 
متوجه شویم. این سؤاالت در روز 21 

فوریه در یک مکالمه تلگرامی از ایشان 
پرسیده شد. پس از اینکه با گذشت 
سه روز ایشان به ســؤاالت ما پاسخ 
ندادند، متن بیانیــه از طریق ایمیل 
به رأی گذاشــته شد. الزم به توضیح 
می دانم که هنوز هم در مورد سؤاالتی 
کــه از ایشــان مطرح کــرده بودیم 
پاســخی دریافت نکرده ایم. در مورد 
تشکیل کمیته مشاوران نیز پیش تر 

توضیحاتی ارائه کردم.

مهرنوش احمــدی: گفتند که برای 
گفت وگو بــا افراد بــا نگرش های 

سیاسی مخالف وقت ندارند

مســلم نوری: الزم به ذکر است که 
خانم احمدی در جلسات هیئت مدیره 
چندین بار این نکته را تکرار کردند که 
ایشان تنها نماینده افرادی هستند که 
به ایشــان رأی داده اند و تا زمانی که 
اعتماد این افراد جلب نشود، فعالیتی 
در کنگره نخواهند داشت. ایشان در 
جلســه ٤ مارس به این نکته اشاره 
کردند که »هرچقدر هم که بخواهیم 
ما عمالً تنها نماینده گروهی هستیم 
کــه به ما رأی داده اند«. این در حالی 
است که چندین نفر از اعضای دیگر 
هیئت مدیره روی ایــن نکته تأکید 
کردند که علی رغم این که در انتخابات 
پیروز شده اند، به خواسته های اعضایی 
که به آنها رأی نداده اند، توجه خواهند 

کرد.
چنانچه خانــم احمدی در مکالمه با 
یکــی دیگر از اعضــای هیئت مدیره 
شنیده اند که هیچ گاه منابع الزم برای 
گفت و گو با افراد با نگرش های متفاوت 
را نداریم، از ایشان درخواست می کنم 
که زمان مکالمه و اشخاص حاضر در 
مکالمه را به من اطالع دهند تا در این 

مورد پیگیری های الزم را انجام دهم.

مهرنوش احمدی: به من گفته شد با 
مشغول  روان  سالمت  کمیته  همان 

شو یا خودت از جمع ما برو!

مسلم نوری: در جلسه اول هیئت مدیره 
که در تاریــخ ٤ ژانویه 2۰21 برگزار 
مشخص شــدن  از  پــس  گردیــد، 
مسئولیت اعضای هیئت مدیره، به این 
نکته اشاره شــد که درست است که 
مسئولیت کمیته ها با فرد مشخصی 
است، اما سایر اعضای هیئت مدیره هم 
می توانند در فعالیت های کمیته های 
مختلف مشــارکت داشته باشند. در 
هیــچ یک از جلســات هیئت مدیره 
به خاطر ندارم که فردی از هیئت مدیره 
به خانــم احمدی جملــه ای که در 

پستشان ذکر شده را گفته باشند. 
اگر ایشان مکالمه ای با فردی دیگر از 
اعضای هیئت مدیره داشته اند و در آن 
مکالمه چنین صحبتی با ایشان مطرح 
شده از ایشان درخواست می کنم که 
اطالعات مربوط به زمان و فردی که 
مکالمه را با ایشان داشته اند را به من 
بدهند و من در ایــن مورد پیگیری 

خواهم کرد.
در مــدت زمانی که خانم احمدی در 
هیئت مدیره کنگره بودند، هیچ یک از 
بدون اطالع  تصمیمات هیئت مدیره 
ایشــان انجام نگرفت. طبیعی است 
که ایشان با برخی از این تصمیمات 
مخالف بودند کــه جزئی از طبیعت 
کار تیمی اســت. هرچند که ایشان 
دیگــر در هیئت مدیره کنگره حضور 
ندارنــد، اما از طرف خودم و ســایر 
اعضای هیئت مدیره اعالم می کنم که 
همچنان مایل به همکاری و شنیدن 
نظرات سازنده تمامی اعضا، من جمله 
اعضایی که در انتخابــات به ما رأی 
نداده اند، هستیم و دست یاری شان را 

به گرمی می فشاریم.

جوابیه مهرنوش احمدی به اظهارات مسلم نوری
این متن تنها جهت پاســخ به پست 
فیســبوکی آقای نوری نوشته شده 
اســت. از آقای نوری برای وارد شدن 
به گفت وگو در این زمینه خوشحالم 
که این مسائل تنها نکاتی از متن من 
بوده اند که ایشان قابل نقد دیدند. از 
نحوه ی نوشتار ایشان نیز که با ادبیات 
پروفشنال نوشته شده ممنونم. پاسخم 
را در مورد نکاتــی که مطرح کردند 

برای مخاطبین در ادامه می نویسم.
در مورد صحبت هایم با آقای نوری با 
اعضای حامی خودم در جلسه ی زوم 
صحبت کردم. گفتم که مشــتاق به 
همکاری در زمینه ی تخصص خودم 
بودند و این نکته در نوشته ها نکته ی 

جدیدی نیست.
البته نمی دانســتم صحبت های من 
با آقای نوری راجع به این اســت که 
قرار شده مسئولیت یک کمیته را به 
من بدهند. هیچ صحبتی از »کمیته« 
نبود. می دانستم می خواهند همکاری 
کنم. طبیعی هم بــود. جایگاهش را 
نمی دانســتم. تصور من این بود که 
ما یک هیئــت اجرایی جدا از هیئت 
مدیــره خواهیــم داشــت. بنابراین 
طبیعی بود که در روزی که رئیس هر 
کمیته را اعالم می کردند من شوکه 
شوم. بعدا هم آقای نوری و هم آقای 
خانیکی بــه خاطر عدم هماهنگی با 
من، از من معذرت خواهی کردند. پس 
ادعای آقای نــوری مبنی بر این که 
»من ده روز پیش از اولین جلســه ی 
هیئت مدیره برای گرفتن مسئولیت 
کمیته ی سالمت روان موافقت کرده 
بودم« نادرست است. این که با اکراه 
کمیته ی ســالمت روان را پذیرفتم 
فکر می کنــم بر هیچ کدام از اعضای 
هیئت مدیره که در جلسه ی چهارم 
مارچ حضور داشتند پوشیده نیست. 
در جلسه ی اول اشــتیاق آنها در به 
کارگیری مــن در این جایگاه خاص 
را می دیدم. در آن جلســه گفتم که 
من از برچسب زدن ها در کامیونیتی 
راضی نیســتم. بعضی از آنها از این 
جمله ی من خوشحال شدند. تا امروز 
هم از استفاده از برچسب هایی مثل 
تحریم چی، جنگ طلب، مزدور/عامل 
جمهوری اســالمی و غیره خودداری 

کردم.
اعــالم وقفــه ی مــن در کمیته ی 
ســالمت روان تا زمانی که یک وفاق 
و همبستگی و اعتماد با اعضای حامی 
من شکل بگیرد در جلسه ی چهارم 
فوریــه اتفاق افتاد. همــان زمان که 
پروژه ی تکمیل شــده فرهنگی روی 
میز قرار گرفت. پیش از آن من به هیچ 
وجه اعالم نکردم که خواهان همکاری 
در پروژه های فرهنگی مربوط به زنان 
نیستم. پیش از آن و پس از آن هیچ 
تماسی از طرف کمیته ی فرهنگی با 

من صورت نگرفت.
از نظر من، تماس باید از طرف اعضای 
دیگــر هیئت مدیره کــه اکثریت را 
داشــتند با من انجام می شد. من اگر 
به جای آنهــا در جایگاه قدرت بودم، 
خودم بــرای ارتباط گیری پیش قدم 
می شدم. این را به آقای نوری منتقل 
کردم و ایشان برایم نوشتند که متوجه 
منظور من هستند. با وجود این اعتقاد 
خودم بــرای ارتباط با آقای رضوی و 

احساندار پیش قدم شدم.
اولین بیانیه ای که آی.سی.ســی در 
سالگرد جنایت سپاه علیه سرنشینان 
هواپیمای اوکراینی در ژانویه منتشر 
کرد باعث واکنش منفی بسیار از طرف 
بخش قابل توجهی از فعالین جامعه ی 
کانادا شد؛ افرادی که اکثرا در دوره ی 
انتخابــات حامــی کارزار بودند. این 

عملکرد باعث ضربه به اعتماد اعضای 
متکثر شد. می توانید اعالمیه ی من را 
با اعالمیه ی کنگره مقایســه کنید و 
خودتان در مورد محتوا قضاوت کنید.

در جلســه ی فوریه راجع به موکول 
کمیته ی  در  فعالیت هایــم  کــردن 
ســالمت روان به زمانــی که هیئت 
مدیره بتواند اعتماد اعضای حامی من 
را جلب کند صحبت کردم. ایمیلی که 
آقای مسلم نوری به آن اشاره نکردند. 
در آن ایمیل به اعضای هیئت مدیره 
نوشتم از این پس به تمام موشن های 
هیئت مدیره رای ممتنع می دهم. در 
فروم هم آن را قــرار دادم؛ چون نیاز 
بود اعضــا راجع به تصمیمات من به 
موقع خبردار شوند تا در صورتی که با 
آن مخالفت جدی دارند، به اطالع من 
برسانند. همان طور که توضیح دادم از 
نظر من پروسه ی تصمیم گیری میان 
اعضای هیئت مدیره بدون مشاوره با 
هیئت مشاوری که متکثر و متخصص 
باشد پروسه ی نادرســتی بود و من 
نمی خواستم مسئولیت تصمیماتی که 
گرفته می شــود بخصوص در مسائل 

مناقشه برانگیز را بر عهده بگیرم…
کارزار کاندیداهای بسیار متنوعی را 
بر خالف پویش معرفــی کرده بود. 
بعضی از لحاظ نظری بســیار هم به 
کاندیداهــای پویــش نزدیک بودند. 
وقتی آقای سوشیانت از کاندیداتوری 
استعفا دادند، بسیاری از اعضای پویش 
از این مسئله ناراحت شدند. کمیته ی 
ســاختار ســازمانی میــان همه ی 
کاندیداهای کارزار به سراغ افرادی که 
از نظر فکری نزدیک ترین به آنها بودند 
رفته بود. در واقع به نظر می رسید قصد 
داشت با جذب کردن این دو کاندیدا 
)آقای سوشــیانت و آقای خدیر( هم 
به طور سطحی نشــان دهند که به 
مخالــف خود صــدا داده اند؛ هم این 
کــه دهان کســانی را که می گفتند 
تکثر در ساختار تصمیم گیری نیست 
را ببندنــد. تمام ایــن کارها را بدون 
تمــاس و هماهنگی بــا من که تنها 
نماینده ی انتخاب شده ی کارزار بودم 
انجام دادند. متاسفانه به خاطر بیانیه ی 
تهــی از دادخواهی که در ژانویه داده 
بودند و عدم هماهنگی با من، آقایان 
سوشیانت و خدیر از همکاری با آنها 
سرباز زدند. بعد از آن هم آقای رضوی 
با من تماس نگرفتند و این مسئله را 
به من اطالع ندادند. در نوشــته ام در 
مورد ظرافت در کار صحبت کردم که 
کارزار تغییر و بازسازی در وفاق سازی 
انجام داد ولی پویش این ظرافت ها را 
در کار نداشــت. آنها افرادی که واقعا 
از لحاظ نظری با آنها زاویه داشتند را 
انتخاب نکردند. بعد هم که با در بسته 
مواجه شدند به من اطالع ندادند. کال 
پرونده را بستند و البد با خود گفتند 

سعی کردیم و نشد.
برخالف نوشته ی آقای نوری گفت وگو 
در مورد نظرات من درباره ی ورود به 
برجــام طی دو روز انجام شــده بود. 
ســوال هایی که بعــد از گفت وگو در 
مورد تصمیم به حمایت از برجام برای 

من فرستادند، برای ارسال به اعضای 
کارزار جهت پاســخ گویی بود نه من. 
تمام ســوال ها را به جمعی از اعضای 
موســوم به کارزار منتقل کردم. فکر 
می کنم به دلیل عــدم اعتمادی که 
به آنها داشتند جوابی به آن سوال ها 
ندادند.  اآلن فکر می کنم بهتر بود آن 
ســوال ها را نیز در فروم قرار می دادم 
تا گفت وگویی در این زمینه شــکل 
بگیــرد. نباید منتظــر می ماندم که 
هیئت مدیره فراخوان گفت وگو میان 
اعضا و متخصصین را بدهد که هرگز 

هم این کار را نکرد.
اعضای هیئــت مدیره بارهــا تکرار 
کرده اند کــه نماینده ی همه ی اعضا 
هســتند ولی همان طور که جلسه ی 
آخر برای آنهــا توضیــح دادم: این 
گفته یک انکار بــزرگ دارد. اعضای 
متکثر باید هیئت مدیره را به عنوان 
نماینــده ی خود بپذیرنــد. تا زمانی 
که با اعمال حذفی خود، خواسته ی 
عده ای از اعضا را که دید سیاسی شان 
با آنها زاویه دارد نادیده می گیرند، آن 
اعضا آنها را نماینده ی خود نمی دانند. 
نتیجه این می شــود که افراد زیادی 
فقط منتظرند که عضویتشــان تمام 
شود یا این که خودشان عضویتشان 
را لغــو کرده اند یا فقط برای مبارزه و 
از تصمیمات یک جانبه ی  جلوگیری 
هیئت مدیره در مورد سیاست مربوط 
به ایران و کانادا یا مسائل مناقشه آمیز 

دیگر عضویت خود را حفظ کرده اند.
دیگر اعضــای هیئت مدیــره اینها 
را نمی داننــد؛ چــون ایــن اعضا که 
تعدادشــان اصال اندک نیست با آنها 
این مســائل را در میان نمی گذارند. 
نهایتا ممکن است به طور غیرمستقیم 
در سوشــال مدیا متوجه صدای آنها 
شوند. مســلم است که من به عنوان 
تنها عضو از کارزار باید ســعی کنم 
کسانی را نمایندگی کنم که »عمال« 
نماینده ی دیگــری ندارند. حاال هر 
چقدر هم که هیئت مدیره بگویند ما 
نماینده ی آنها هم هستیم. اگر بودند 
الاقل در یکی از جلساتی که هر سه 
هفته برگزار می شد و بعضا باالی صد 
عضو در آن حاضر می شدند، شرکت 

می کردند.
مــن تمایلی به نام بــردن ندارم ولی 
آقای نوری از من پرسیده اند نام فرد 
و زمان جلســه ای را که در آن گفته 
شــده ما منابع کافی برای همکاری 
با کســانی که نظراتشان با ما مخالف 
اســت را بنویســم. آقای خانیکی در 
جلسه ی چهارم مارس مصر بودند که 
منابع یعنی )زمان( برای بحث کردن 
و همکاری با افــراد مخالف را ندارند. 
ایشان حتی ذکر کردند ما نمی توانیم 
کســانی را که ما را دادگاهی کردند 
برای همکاری بپذیریم. افراد دیگری از 
هیئت مدیره نیز با این گفته همراهی 
کردند. نهایتا تصمیمی در مورد هیئت 
مشاوران متکثر در آن جلسه گرفته 

نشد.
امیدوارم این قسمت از نوشته ی من را 
آقای نوری تعمدا تغییر نداده باشند. 

ایشــان از قول من نوشته اند: »سایر 
اعضای هیئت مدیره به من گفتند« 
در حالی که من در نوشته ام آورده ام: 
»پیامی کــه من در این ســه ماه از 
اعضای دیگر هیئــت مدیره گرفتم 
این بود: یــا در موضوعــات مربوط 
به سیاســت گذاری، تغییر ســاختار 
سازمانی، مســائل هنری و فرهنگی 
دخالــت نکن و با همــان کمیته ی 
سالمت روان مشغول شو یا خودت از 
جمع ما بــرو!« و بعد هم آقای نوری 
نتیجه گرفته اند که این جمله گفته 

نشده است.
فکر می کنم نیاز به توضیح ندارد ولی 
اینجا توضیح می دهم که سایر اعضای 
هیئــت مدیره در »عمل« به من این 
پیــام را دادند که یــا در موضوعات 
مربوط به سیاســت گذاری و ساختار 
دخالت  هنری  مســائل  ســازمانی، 
نکــن و با همان کمیته ی ســالمت 
روان مشغول شــو یا خودت از جمع 
ما بــرو! هنوز هم به همین مســئله 
معتقدم. وقتی اعضای مخالف هیئت 
مدیره که اکثرا به مــن رای داده اند 
در سازوکارهای تصمیم گیری غایب 
هستند، وقتی اعتماد دائما با وارد شدن 
هیئت مدیره به مسائل مناقشه آمیز و 
حذفی )مسائلی که نیمی از اعضا به 
شکل بنیادی با آن زاویه دارند( از بین 
می رود، وقتی حتــی باز کردن فروم 
هم همــراه با حذف صداهای مخالف 
آنهاســت، وقتی درخواست های من 
برای سپردن اداره ی فروم به اعضای 
متکثر با سکوت مطلق مواجه می شود، 
وقتی می گویند ما در انتخابات بردیم و 
برنامه های خودمان را دنبال می کنیم، 

این به چه معناست؟
همان طور که می بینیــد تاکید من 
بر پیامی اســت که »عمال« از هیئت 
مدیــره گرفتم نــه در کالم… وقتی 
تصمیمــات و اعمال حذفــی انجام 
می دادند من هم نمی توانستم اعضای 
مخالــف نظرات آنهــا را مجاب کنم 
که در کمیته های آنها عضو شــوند و 
شرکت کنند. کما این که بارها از آنها 

درخواست کردم. 
دوباره برمی گردیم به چرخه ی باطل 
اعمال حذفی، شکستن اعتماد اعضای 
مخالــف و متکثر، عدم همکاری آنها 
با هیئت مدیره، سرخوردگی هیئت 
مدیره، عمل حذفی، شکستن اعتماد 

و…
شــاید هیئت مدیره دوســت داشت 
که نماینده ی همــه ی اعضا می بود 
ولی نبود و بــا مقهور کردن اعضایی 
که با آنها موافق نبودند هم نمی شود 
نماینده شان شــد. الاقل اگر مشتاق 
در  می توانســتند  بودنــد  همکاری 
جلساتی که سه هفته یک بار تشکیل 
می دادند شــرکت کنند و حرف ها و 
خواسته هایشان را بشنوند. پروسه ی 
وفاق سازی بسیار سخت تر از آن است 

که فکرش را بکنید.
من یک نفر کاندیــد کارزار بودم که 
سعی می کردم خواسته های بنیادین 
اعضای حامی ام را به هشت نفر دیگر 
منتقل کنــم. از اینجا به بعد هیئت 
مدیره کنگره خــودش می داند. من 
هم وقتم آزادتر شــده کــه بتوانم به 
پروژه های دیگری کــه به جامعه ی 
ال.جی.بی.تــی ایران مربوط اســت 

بپردازم.
با بعضــی از اعضای هیئــت مدیره 
ممکن اســت بتوانم در آینده خارج 
از چارچــوب آی.سی.ســی )جایی 
که به سیاســت های مربوط به ایران 
نمی پــردازد( همکاری کنم. این را به 
دو عضو هیئت مدیره گفتم و آنها نیز 

استقبال کردند.
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یک پنجم کانادایی ها آثار
 شبکه های اجتماعی را منفی می دانند

نتایــج یک تحقیق که توســط اداره 
آمار کانادا صورت گرفته است نشان 
می دهد که شبکه های اجتماعی تاثیر 
منفی بر زندگی بسیاری از کانادایی ها 
دارد و در این میان جوانان بیشــتر از 
دیگران تحت تاثیر آثــار منفی این 
شبکه ها قرار می گیرند: بیست درصد 
شــهروندان زیر 3۰ ســال کانادایی 
از شــبکه های  اســتفاده  می گویند 
اجتماعی اضطراب و افسردگی آن ها 
را تشدید کرده و نظم زندگی آن ها را 

به هم ریخته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
هدف از این تحقیق که تحت عنوان 
تاثیر استفاده از شبکه های  »ارزیابی 
اجتماعی بــر زندگــی کانادایی ها« 
صورت گرفتــه این بوده اســت که 
ارتباط شهروندان با این شبکه ها که 
روز بــه روز نفوذ و حضور بیشــتری 
در زندگــی روزمره همه ملت ها پیدا 

می کنند، چگونه است.
این تحقیق نشان می دهد که بیست 
درصد شهروندان کانادایی آثار منفی 
شبکه های اجتماعی را بر زندگی خود 
کامال احساس می کنند. آن ها اذعان 
می کنند که این شــبکه ها بر خواب، 
فعالیت های جســمانی  و  خــوراک 
آن ها آشکارا تاثیر منفی گذاشته و در 
بسیاری از موارد قدرت تمرکز خود را 

نیز از دست داده اند.
از دیگر عوارضی منفی که اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی بر زندگی 
شــخصی و اجتماعــی شــهروندان 
کانادایی گذاشته اســت می تواند به 
از قبیل  اختالالت احساسی فزاینده 
تشدید اضطراب، افســردگی، ناامید 
و خشم اشــاره کرد. برخی از شرکت 
کنندگان در این تحقیق تاکید کردند 
که نسبت به زندگی دیگران احساس 

حسادت می کنند.

دولت فدرال
 در فکر برقراری قوانین و مقررات  دور کاری از منزل است

پرژن میرور- کار کردن از خانه زمانی 
برای کارکنان سازمان ها و اداره ها در 
حد یک آرزو بود اما پس از بروز همه 
گیری بیماری کووید-19 و تعطیلی 
اقتصاد  از  اجباری بخش های بزرگی 
در سراسر جهان و کانادا، و همچنین 
شروع دور کاری از منزل، اکنون افراد 
بســیار زیادی از جامعه از خانه کار 

می کنند.
این دور کاری از خانه در ابتدا شــاید 
هیجان انگیز بود و اغلب مردم تصور 
می کردند که با کار کردن در خانه هم 
حقوق خود را دریافت می کنند و هم 
نیازی به رفت و آمد به محل کار خود 
ندارند و در بســیاری از هزینه های 

خود نیز صرفه جویی می کنند.
اما بــا ادامــه همه گیــری بیماری 
کووید-19 و طوالنی شدن تعطیلی 
بخش های بزرگــی از اقتصاد و انجام 
کار از منزل، رفته رفته مشکالت دور 
کاری از خانه خود را نمایان ساختند 
به طوری که هم اکنون بســیاری از 
دولت هــا در کشــورهای مختلف از 

جمله دولت کانــادا در فکر برقراری 
قوانین و مقررات کار از خانه هستند.

با تداخل محدوده مشــخص “ زمان 
کار “ و “ زمان استراحت در منزل “ و 
عدم وجود ترک محل کار به صورت 

فیزیکی در پایان روز کاری، بسیاری 
از افــرادی که از خانــه کار می کنند 
ساعت های بیشتری نسبت به زمان 
پیش از همه گیری کرونا مشغول به 
کار هســتند اما دستمزد آنها تفاوتی 

نکرده و نمی توانند به ســادگی پایان 
زمان کار خــود را تعیین کنند و در 
هر زمان و هر مکان از طریق تلفن و 
کامپیوتر خود مشغول به کار هستند.

با گذشــت بیش از یکسال از شروع 
همه گیری بیماری کووید-19 و انجام 
دور کاری در بسیاری از نقاط جهان و 
البته کانادا، فعاالن این حوزه و دولت ها 
هیچ اقدامی برای ایجاد مقررات کاری 
با شــیوه جدید کار از منزل نکرده اند 
و مشــخص نیســت که چرا افرادی 
که دور کاری می کنند از هیچ حقی 
برای قطع ارتباط کاری خود در پایان 

ساعت کاری برخوردار نیستند.
در نظرسنجی که دولت فدرال کانادا 
از مردم این کشور درباره این موضوع 
کرده آمده اســت که برقراری چنین 
مقرراتــی می تواند به افــرادی که از 
منزل کار می کننــد این اطمینان را 
دهد که بین زندگی شغلی و شخصی 
و سالمتی آنها یک تعادلی برقرار است.
همچنیــن مقررات جدیــد به ایجاد 
انتظــارات واضح درباره اســتفاده از 
وســایل ارتباط جمعی مانند گوشی 
موبایل پس از پایان روز کاری کمک 

خواهد کرد.
برای همین منظور از ســوی دولت 
فدرال کانادا یک کمیته مشاوره  ویژه 
برای بررسی قوانین جدید که به شکل 
واقعیت های  کننده  منعکس  بهتری 
شــغلی در دوران همه گیری کرونا 
باشــند و بتوانند به قانون کار فعلی 

کانادا اضافه شوند، تعیین شده است.
مردم کانادا می توانند نقطه نظرات و 
تجربیات خود درباره کار از خانه را با 
دولت فدرال از طریق ایمیل، شرکت 
در یک جلسه عمومی ویژه و یا پاسخ 
به تعدادی پرسش مشخص به صورت 
آنالیــن و حداکثر تــا روز 3۰ آوریل 
2۰21 به دولت فــدرال کانادا اعالم 

نمایند.

افزایش شدید جنایات ناشی از تنفر در کانادا
طبق تازه ترین مطالعــه ای که اداره 
آمار کانادا انجام داده اســت، در سال 
2۰19 در مجموع 19٤6 فقره جنایت 
ناشــی از تنفر در کانادا ثبت شد و از 
این حیث پس از سال 2۰1۷ بدترین 

سال لقب گرفت.
از ســال 2۰۰9 آمار و ارقام تطبیقی 
در این زمینه در کانــادا جمع آوری 
می شود. میزان جنایات ناشی از تنفر 
که به پلیس گزارش می شود از 11۷6 
فقره در ســال 2۰13 به 2۰۷3 فقره 
در سال 2۰1۷ رسید. به طور متوسط 
پلیس کانادا از ســال 2۰۰9 به این 
طرف هر ســال 151۸ فقره جنایات 

ناشی از تنفر ثبت کرده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اداره آمــار کانــادا در گــزارش خود 
تصریــح کرد بخش عمــده افزایش 
جنایات ناشی از تنفر در سال 2۰19 
مربوط به استان های بریتیش کلمبیا 
)٤9+(، انتاریو )٤3+( و کبک )23+( 

بوده است.
در سال 2۰19 نزدیک به نیمی )٤6 
درصد( از جنایــات مبتنی بر نفرت 
که پلیس ثبت کرده، ناشــی از تنفر 
نژادی یا قومی بوده اســت. جنایات 
ناشی از نفرت از گرایش های جنسی 
1٤ درصد و جنایات ناشی از نفرت از 

دین و مذهب 31 درصد کل جنایات 
ارتکابی با انگیزه های نفرت را تشکیل 

داده اند.
طبق گزارش اداره آمار کانادا، تحقیق 
صورت گرفته در این زمینه که البته 
دوره پاندمی را شامل نمی شود، نشان 
می دهــد که جنایات بــا انگیزه های 
نفرت بر ضد آســیایی تبارها آشکارا 

افزایش یافته است.
باربارا پری مدیر مرکز مقابله با تنفر و 
افراط گرایی دانشگاه انتاریو اعالم کرد 
پیش بینی می شود که جنایات ناشی 
از تنفــر در ســال 2۰2۰ نیز به طرز 

ملموسی افزایش یابد.

تجمع مقابل سفارت چین در ونکوور

از کلیه هموطنان گرامي با هر گونه گرایش سیاسي
 و عقیدتي صمیمانه دعوت میشود در تجمع اعتراضي 

روز شنبه سوم  اپریل ساعت ۱2 تا 2 مقابل سفارت چین 
واقع در خیابان گرنویل حضور بهم رسانند.

هموطن گرامي امروز روز سکوت نیست ، 
سکوت ما را تاریخ قضاوت خواهد کرد.

جمعي از وطن دوستان ونکوور
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
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   افقي:
1- حرکتی استثنایی و بسیار مفید در شطرنج- شهری بزرگ و 

مهم در شرق آلمان
2- آنچه با میل، قالب، دست یا ماشین بافته شود- غذای نوروزی- چه بسیار

3- شریك دانستن برای خدا- عددی ترتیبی- روستایی توریستی در 1۵ کیلومتری 
»هشجین«  در استان اردبیل- سطح

4- پول چشم بادامی ها- جاوید- درنده جنگلی
۵- ردیف قالیبافی- مشکین شهر سابق- عنوان کتابی از »سمعانی مروزی«

6- یکزبان- خسته و رنجور – شرکت معروف تولید الستیک
7- سرهنگ- از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب- ریشه

8- مجموعه افراد یک شغل- یک خودمانی- بوی کهنگی- سوراخ کوه
9- منش- َخط ُالَقعر- سمبل

10- خس خس صدری- غیرمذهبی- پرستاری بیمار
11- دریانورد قرن پانزدهم- دروازه بان سابق »تاتنهام«- عضو تنفسی

12- یخه- خاندان پیامبر اکرم)ص(- اثر رطوبت
13- دریا- کیف ورزشی- سندرم تنفسی خاورمیانه- حلقوم

14- تشک- پناهگاه- بادام زمینی
دفاعــی  هافبــک    -1۵
»تراکتورســازی«- دژی تاریخــی و 

دیدنی در 5 کیلومتری »چابهار«
 عمودي:

1- کتابــی نوشــته »آکواکــی امزی« 
)2019(- رفتن با ناز

2- بمب پرتابی- راست، درست- 
تکلیف محصل

3- از تنقالت- اجزا- نوعی قایق- 
لقب سالطین پیشدادی

4- اســب آذری- مقابل موافقت- 
شهرستانی در اسپانیا

اروپایــی- رســم و روش-  ۵- رود 
ایالتی در جنوب امریکا

6- خبرگــزاری دانشــجویان- پیــر 
و مرشــد قماربــازان- طرح ســابق 

مدارس
7- بسیار مهربان- نمایان- کلمه 

شگفتی
خشــک-  صحــرای  رازقــی-   -8

مرداب- مرغ استخوان خوار
آفریــن  ســرما  رفقــا-  قلــق-   -9

تابستانی
10- اشــاره به دور ادبی- شهری در 

حومه »ملکان«- بهار
11- فراشــی کــه سردســته صد نفر 
باشد- تکیه کننده- خدای مصری

12- بزدلــی- خــالف هــم بــودن- 
نفس سوخته دالن

حصــه ای  و  ســهم  مفــت-   -13
که به کســی می رســد- بشــر- نفوذ 

تدریجی آب
14- سهولت- آتشگیره- معارفه

1۵- گلــی برای تســکین اعصاب- 
بانی دانش »استاتیک«
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   افقي:
1- پیک نیک و تفریح- کاردان و الیق

2- مؤلف راحة الصدور- برادر بزرگ تر- تظاهر به نیکی
3- جمع ملت- آرایش و زینت- برگه- غنچه صورت

4 - زاییدن- معادل فارسی »پارتیشن«- اجاق گرمای خشک
5- شکم بند طبی- ترشرو- بخشی در درمانگاه

6- آسایش یافتن- عنصر فلزی شماره 75 جدول تناوبی- ضمیر مفعولی
7- دندانی در دهان- کاخ پادشاهی- همسر مرد

8- پسر- شکوفه- ویتامین جوانی- پسر عرب
9- رنجوری- نژادی سفیدپوست- مژده

10- نابغه- صافی و پاالیه- گل پاییزی
11- مراسمی سنتی در فرآیند ازدواج- چوپان- جنبش

12- عدد دریاچه!- دارای طول و عرض زیاد- تیشه
13- پزشکی- مارپیچ بزرگ- گهواره بچه- سوره انجیر

14- زمین آماده کشت- زادگاه- پیروز و موفق
15- شــاعر دامغانــی که برای جلب حمایت »عنصری« قصیــده ای به نام »لغز 

شمع« سرود و در آن وی را ستایش کرد- اخاذی
 عمودي:

اثــری  جنوبــی-  اســتان   -1
در  دیدنــی  و  تاریخــی 
»آذربایجان غربی« در جوار 

شهرستان »خوی«
شــیمیایی-  ظرفیــت   -2

درگاه- وسط
3- نخست- تلفظ »و«- به 

یکباره- امر از شستن
4- انبــار کشــتی- اداره ای از 
تشکیالت قضایی- آن سوی 

سقف
5- بتــی در دوره جاهلیت- 
آبگوشــت ســاده- کتابــی از 

»ناصر خسرو«
زیرزمینــی-  ســاقه   -6
دوستداران، عارفان- قدرت

7- ســرگرد قدیم- نان پاره 
گدایی- قبیله حاتم

و  مثــل  خودپســندی-   -8
مانند- جامه پوستی- جمع 

سنت
9- بوسیله- شیره خشکیده 

گون- ریسیدن پنبه با دوک
10- بازگشــت صدا- نیزه دو 
شاخ کوچک قدیمی- ناحیه 

تکلم در مغز
دوســتی-  مباشــر-   -11

برجستگی ته گیوه
کامپیوتــر-  زور-  پــر   -12

صدای مرغابی
عــدد،  ســطح-  واحــد   -13

شماره- نخست- یک نفره
دانــه  ترکــی-  ســال   -14
خوراکــی پرندگان- معاون و 

آسیستان
15- فصل گرما- لغت نامه 

انگلیسی
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جنگل های حرا؛ کشف ابن سینا يا کاشت انگلیسی ها؟

گفت و گوی شن و ستاره در نایبند
مریم طالشی

گزارش نویس

»هنــوز حــرا را ندیــده ای؟ جــای خــوب 
اینجــا همان اســت. اصــاًل فــرق دارد با 

همه جا. چه بهشتی است.« 
بهشــتی کــه راننده جــوان وعــده اش را 
می دهد، کمی بعد پدیدار می شود؛ یک 
خط ســبز ممتد در حاشیه جاده لخت. 
خنــکای کولر ماشــین، روزهــای آغازین 
بهار را ریشــخند می کند، زمستان را هم 
البد. شیشــه را پایین می کشــم. شرجی 
می ریــزد توی ماشــین. راننده دســتش 
ســمت پیــچ کولــر نمــی رود. خامــوش 
»ولــش  می گویــد:  را؟  کولــر  نمی کنیــد 

کنید، نمی خواهد.«
محلی هــا  حــرا.«  اســت،  همیــن  »هــا 
همینجــور صدایش می کننــد، به همان 
نــام واقعی اش. جنگل حرا که ماهیتش 
را از درختــان حــرا می گیــرد؛ درختانــی 
از جامعــه گیاهــی مانگــرو کــه معــرف 
اکوسیســتم خاص نواحی استوایی است 
 Avicennia marina نــام علمــی اش و 
اســت که می گویند بــه افتخار ابن ســینا 
نامگذاری شده و شاید برای همین است 
که بعضی ها معتقدند ابوعلی ســینا آن 
را بــرای اولین بار کشــف کرده و کاشــته و 
بــه او منســوبش می کنند. یــک عده هم 
داســتان رویش حرا را به خیلی قبل تر از 
آن برمی گردانند و می گویند این جنگلی 
اســت که از اشــک چشــم حضــرت آدم 

روییده.
کار  کار،  می کننــد  فکــر  امــا  بعضی هــا   

یــک  هــم  ایــن  بلــه،  انگلیسی هاســت. 
داســتان قدیمی اســت که نقل می شود. 
ماجــرا از این قرار اســت که انگلیســی ها 
بــا هواپیمــا می آینــد و تخم حــرا را توی 
آب می پاشــند تــا مثــاًل زهــری بریزنــد و 
آب را بخشکانند غافل از اینکه مکرشان 
جــواب نمی دهــد و حــرا از دل آب ســبز 
می شــود و مثل واحه ای در زمین بی گیاه 
جلوه می کند؛ چیزی شــبیه یک افســانه 
پنــد  آمــوز که شــاید بــه معجــزه ای هم 
اشــاره دارد. آدم هــا معجــزه را دوســت 
از دل  دارنــد آخــر. دلشــان می خواهــد 
هــر رویــداد یا قصــه ای، اعجــازی بیرون 
بکشــند.  حــرا را مقدس می داننــد؟ نه، 
چیزی در این باره نشنیده ام. اسطوره ای 
چرا، مقدس اما نه. بیشتر برایشان حکم 
همــان واحــه را دارد کــه میــان منظــره 
دودآلود و شعله  فلرهای فازهای پارس 

جنوبی پیدا شده.
»عســلویه جــای تفریحی زیــادی ندارد. 
دریاســت و همین حرا. بهتر از همه اش 
حراست. اسفند قشنگتر هم می شود، پر 
از پرنده اســت. ها، آنجا را ببینید، هستند 

هنوز.«
جایی که اشاره می کند، سه تا فالمینگو با 
فاصلــه از هم، روی آب دیده می شــوند؛ 
شــاید جامانــده از مهاجرتــی طوالنــی. 
دوربیــن را برمــی دارم و ســعی می کنــم 
هرســه را در یک قاب جا کنم. نمی شود. 
سرعت حرکتشــان روی آب بیشتر از آن 
چیزی اســت کــه فکــر می کنم، بــا اینکه 
از دور بــه نظــر می رســد در یــک نقطــه 
ایســتاده اند. بــه لنــز دوربیــن عکاس هــا 

و پرنــده نگرهــا حتمــاً عــادت دارنــد که 
اینجــا برایشــان حکــم همان بهشــت را 
دارد. فصــل زمســتان گذرانــی پرنده ها، 

خیلی هایشان را اینجا می کشاند.
حــاال دیگــر وارد منطقــه حفاظت شــده 
نایبنــد شــده ام؛ نقطــه اتصــال کوه های 
عســلویه به خلیج فــارس. چرا بــه اینجا 
نایبند می گویند؟ نام اصلی این منطقه، 
نابند یا ناوبند بوده، به معنی محل پهلو 
گرفتن و لنگرانداختن ناو. البته در برخی 
منابــع ناو را به محل عبور آب هم تعبیر 

کرده اند.
 دماغــه نایبنــد همــان جایــی اســت که 
خشــکی در آب پیشــروی کــرده و خلیج 
نایبند را تشــکیل داده است که می گویند 
در عصر آل بویه از مهم ترین مراکز صید 
و تجــارت مروارید ایران بــوده. هنوز هم 
مروارید صید می کنند؟ راننده می خندد: 
»نه دیگر، مروارید کجا بود! فقط همین 
در  را  ماشــین  مانده انــد.«  درخت هــا 
از  می کنــد.  متوقــف  جــاده  شــانه کش 
آنجــا تــا ردیف ماشــین های پارک شــده 
10قدم فاصله اســت و تــا اولین مواجهه 
با درختان حرا که ریشــه در آب شــور یله 
داده اند، حدود 20 قدم. روی تابلو نوشته 
شــده لطفاً بــه 50 متری ریشــه درختان 
حرا نزدیک نشوید. کمی آنسوتر گروهی 
گردشگر تالش دارند قایق بادی را داخل 
آب بیندازند. قایق روی آب سر می خورد 
و کودکی که داخلش نشســته، شــادمانه 

دست می زند.
»مــردم فکر می کنند فقط قشــم اســت 
کــه جنــگل حــرا دارد. ایــن جنگل هــا در 

منظره زباله های پالستیکی که جا به جا، به ریشه درختان گیر کرده اند 
غم انگیز است. می دانید اینجا پارک ملی است؟ زن با تعجب نگاه می کند: 

»پارک ملی؟! نمی دانم.« و بعد مشغول سلفی گرفتن می شود. زن دیگری 
رو به او می گوید: »کاش ماشین را تا همینجا می آوردیم، مامان پایش درد 

می کند.« محلی ها معتقدند ساحل شنی نایبند با همه جا فرق می کند. 
می گویند برق طالیی شن ها را حتی در شب هم می شود دید. نور آفتاب 

را در خودشان نگه می دارند و شب به آسمان برش می گردانند و بعد یک 
هاله طالیی توی نقطه ای از آسمان دیده می شود

پشتش هم خار داشت.« مثل دایناسور؟ 
می گوید: »ها، شــبیه همان که می گویی. 
جانورهای دیگر هم هســت. قباًل بیشــتر 
می دیــدم، مخصوصاً دم غــروب، وقتی 
تنهــا بــودم. یک بار با یکی شــان چشــم 
تو چشــم شــدم. چشــم، انگار که چشــم 
آدم. خوف افتاد توی دلم. داد کشــیدم. 
نفهمیــدم کجــا رفــت امــا یکهــو ناپدید 

شد.«
الک پشــت عقابــی و الک پشــت ســبز از 
گونه هــای جانوری هســتند کــه در نایبند 
فکــر می کنــم شــاید  زیســت می کننــد. 
عبداهلل الک پشتی غول پیکر دیده باشد. 
خودش اصرار دارد الک پشت نبوده اما.

اوضاع ماهیگیری چطور است؟
»اوضــاع صیــد کــه خــوب نیســت. مــن 
دیگر نمــی روم، یعنی مریضــم، توانش 
را ندارم، اما خبری هم نیســت. تا دو ماه 
پیــش می رفتم صیــد. دریا خالی ســت، 
نمی دهنــد،  صیــاد  بــه  صیــد  مجــوز 
می گوینــد قایــق موتــور قوی نبایــد برود 
صیــد. خــب چــه کار کنــد پــس؟ صیــاد 
مجبــور می شــود قاچاقــی بــرود ســمت 
شیخ نشین. باید هزینه کند، پس دست 
خالــی نمی توانــد برگردد. ســرش برود، 
باید دســت پر برگــردد. هزار خطــر را به 
جانش می خرد، چرا؟ دریا ماهی ندارد. 
برکــت از آب رفته. لنج هــای بزرگ دریا 
را خالی می کنند. ســوخت هــم که دیگر 
صیــادی را زمیــن زده. ســوخت بــه این 
گرانــی اصاًل صرف نمی کند بــروی دریا. 
ســوخت را بفروشــی بــه خــدا ســودش 
بیشــتر اســت. االن همــان بندرعســلویه 
لنج ها همــه بیکار مانده انــد. بروید بازار 

ماهی ببینید ماهی کجا بود.«
ماهیگیــر حرف هایــش تمــام می شــود 
انگار چون همان جور که سر و کله اش با 
آن موهای سفید در هم پیچیده و شلوار 
تا زیر زانو تا زده پیدا شده، بی  آنکه حرف 
دیگری بزند راهش را می کشد و از همان 
مســیری کــه آمــده برمی گردد و ســمت 

ساحل می رود.
شــن ها از دور و زیــر نــور عســلی غروب، 
بــرق می زننــد انــگار. دارم فکــر می کنم 
البد آفتاب را گرفته اند تا شب به آسمان 
پــس اش بدهنــد و یــک هالــه طالیی در 

پهنه ای دور از دسترس خلق کنند.
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و زیرســاخت هایی مثــل جاده ســازی به 
طبیعت وارد می کنند، نادیده گرفت.«

منظره زباله های پالستیکی که جا به جا، 
به ریشــه درختان گیــر کرده اند غم انگیز 
اســت. می دانید اینجا پارک ملی است؟ 
زن با تعجب نگاه می کند: »پارک ملی؟! 
نمی دانم.« و بعد مشغول سلفی گرفتن 
می شــود. زن دیگــری رو بــه او می گویــد: 
»کاش ماشــین را تا همینجا می آوردیم، 

مامان پایش درد می کند.«
 محلی ها معتقدند ســاحل شــنی نایبند 
با همه جــا فرق می کنــد. می گویند برق 
هــم  شــب  در  حتــی  را  شــن ها  طالیــی 
می شــود دید. نور آفتاب را در خودشــان 
نگــه می دارنــد و شــب به آســمان برش 
می گرداننــد و بعــد یــک هالــه طالیــی 
تــوی نقطه ای از آســمان دیده می شــود. 
عبداهلل، ماهیگیر پیشین و ساکن روستای 
بیدخــون عســلویه، از قصــه ای می گوید 
کــه شــاید ســاخته ذهــن خودش باشــد: 
»من جانورهــای عجیب اینجــا دیده ام، 
از همانهــا کــه می گویند منقرض شــده. 
به چشــم خــودم دیده ام. ســرش شــبیه 
گاو بــود و تنــش مثــل الک پشــت و روی 

هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان هــم 
نایبنــد.  در  البتــه  خــب  و  دارد  زیســت 
عســلویه جزو گزینه های اولی نیست که 
مردم برای گردشگری انتخاب می کنند. 
تصــور عموم این اســت که یــک منطقه 
کامــاًل صنعتــی اســت امــا جاذبه هــای 
طبیعی اش کم نیست.« این را مهندس 
و  زیســت  محیــط   کارشــناس  میرپــور، 
شــاغل در بخــش کنتــرل کیفیــت یکــی 
از فازهــای پــارس جنوبــی می گویــد. بــا 

خانواده اش برای تفریح به نایبند آمده: 
»خانواده های ما که اقماری در عســلویه 
کار می کنیــم، در فرصت تعطیالت عید 
اینجــا می آیند. خیلی از گردشــگرانی که 
اینجا می بینید، وضعیت مشــابه دارند، 
ســالی یک بــار عیدها می آینــد. بعدش 
کــه دیگر جهنــم می شــود از گرمــا. البته 
گردشــگر از بوشــهر و کنــگان و شــیراز و 
شهرهای نزدیک هم هست اما کم پیش 
می آیــد کســی صرفــاً بــه قصد عســلویه 

از تهــران یــا اصفهــان راه بیفتــد. ایــن از 
یــک جهــت بــد اســت و از یــک جهت، 
خــوب. قســمت بــدش ایــن اســت کــه 
مردم با تمام جاذبه های کشورمان آشنا 
نمی شوند و بخش خوبش هم این است 
کــه هرچقدر جایی بکرتر بماند، کمتر به 
طبیعت آســیب می رسد. همین جا االن 
بــا وجــود اینکــه گردشــگر زیــاد نیامده، 
گوشه و کنار زباله دیده می شود. البته که 
نمی شود زیانی را که تأسیسات صنعتی 
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زوبين

حمل اسلحه در نقده ممنوع شد 
اروميه � هيات حس���ن نيت مرك���ب از روحانيون و 
معتمدان آذربايجان غربي كه برقراري صلح و آرامش و جبران 
خسارات وارده در وقايع خونين نقده را به عهده دارد، در پايان 

اولين جلسه خود اعالميه اي انتشار داد. 
در اين جلس���ه بعنوان نخستين گام مثبت تصميماتي 

بشرح زير اتخاذ گرديد: 
1� آزادي كليه گروگان هاي طرفين بدون قيد و شرط. 

2� برگشتن آوارگان به محل سكونت خود. 
3� ممنوعيت حمل اس���لحه در شهر نقده براي افراد 

غيرنظامي باستثناي پاسداران انقالب گروه هدايت. 
4� ايجاد امنيت در جاده 

اولين حساب بانك اسالمي بنام امام خميني افتتاح مي شود 
امام خميني رهبر انقالب اسالمي ايران طي دستور كتبي 
كه به هيئت موس���س بانك اسالمي ايران صادر كردند اجازه 
دادند كه هم زمان با آغاز كار بانك اس���المي و افتتاح شعبه 
مركزي اين بانك، حسابي بنام ايشان گشايش يابد. يك مقام 
مسئول در بانك در شرف تاسيس اسالمي با اعالم اين مطلب 
افزود: هيئت موسس تصويب كرد كه اولين حساب اين بانك 

بنام رهبر انقالب اسالمي ايران افتتاح شود. 
باهاما در وحشت ربودن شاه مخلوع توسط فلسطيني ها 

ناسائو � رويتر � يك سناتور باهاما در پي تصميم فدائيان 
فلسطيني به ربودن ش���اه مخلوع، اخطار كرد كه وجود شاه و 
همراهانش كشور كوچك آنها را سخت در معرض خطر قرار 
داده و به صنعت توريسم اين كشور كه تنها راه درآمد آن است 
لطمه شديد وارد ساخته است.  وي گفت: پس از انتشار تصميم 
عرفات به ربودن شاه مخلوع، از ميزان مسافران خارجي باهاما 
به نحو چشمگيري كاسته شده است و مسافران موجود قصد 
خروج از باهاما را كرده  اند و مانند فراريان چمدان بدس���ت به 
فرودگاه ها هجوم برده اند، زيرا از آن بيم دارند كه در يك درگيري 

مسلحانه ميان فدائيان فلسطيني و محافظان شاه كشته شوند. 
فوتبال ايران كامالً  آماتور مي شود 

شاه حسيني گفت: ديگر ورزش فوتبال بصورتي كه در 
زمان طاغوت از آن بهره برداري هاي تبليغاتي مي ش���د دنبال 
نخواهد شد، فوتبال ايران از اين به بعد يك فوتبال پاك كامال 
آمات���وري خواهد بود. ضمنا كميته اي از افراد كامال مطلع در 
زمينه هاي مختلف ورزش فوتبال مشغول بررسي و ارائه طريق 
براي بوج���ود آوردن امكاناتي در جهت رفاه مادي و معنوي 
بازيكنان، مربيان، داوران و بطور كلي دست اندركاران ورزش 

فوتبال مشغول كار مي باشند. 
محدوديت كشت توتون و تنباكو لغو شد 

براي افزايش توليد و تش���ويق كشاورزان، محدوديت 
سطح كشت توتون و تنباكو از ميان رفت و نرخ خريد اين كاال 
از سوي دولت بين 30 تا 38 درصد افزايش يافت.  سخنگوي 
ش���ركت دخانيات ايران امروز اعالم كرد: در اجراي سياست 
كشاورزي دولت موقت جمهوري اسالمي بمنظور رفاه حال و 
افزايش درآمد كشاورزان توتونكار و تنباكوكار و تشويق زارعين 
به افزايش سطح زير كشت و رسيدن به مرحله خودكفائي، به 
نرخ رسمي توتون و تنباكو و توتون چپق ارقامي بين 30 الي 38 

درصد نسبت به سال قبل اضافه شده است. 
به اتهام�ات مأم�وران ش�هرباني و ژاندارمري دادگس�تري 

رسيدگي ميكند 
با تصويب يك ماده واح���ده از طرف دولت موقت 
انقالب، از اين پس دادگاه هاي نظامي تنها بجرايم مربوط به 
وظايف خاص نظامي رسيدگي خواهند كرد و رسيدگي به 
جرايمي كه در رژيم گذشته در صالحيت دادگاه هاي نظامي 
بود، به مراجع قضايي دادگس���تري محول شد.  همچنين به 
جرايمي كه افسران و درجه داران و افراد و كارمندان شهرباني 
و ژاندارمري كش���ور به سبب خدمت يا در حين خدمت و 
سبب آن مرتكب شده يا بشوند در مراجع قضايي دادگستري 

رسيدگي خواهد شد. 
هيچ بي گناهي در زندان نخواهد ماند 

سخنگوي دادس���راي انقالب امروز اعالم داشت كه با 
پيگيري ش���بانه روزي اين دادسرا اميد مي رود كه ديگر هيچ 

بيگناهي در زندان بازداشت نباشد. 
اين سخنگو ضمن اشاره به فعاليت دادسراي انقالب 
حتي در روزهاي تعطيل اظهارداشت بدستور امام خميني مبني 
بر رسيدگي فوري و تعيين تكليف زندانيان، قضات جديدي در 
دادسراي انقالب مستقر شده اند و بطور مستمر به پرونده هاي 
متهمان زير نظر دادستان موقت دادسراي انقالب رسيدگي 
مي كنند. اين س���خنگو گفت ظرف چند روز گذشته 47 تن 
از زندانيان قصر پس از بررس���ي هاي الزم آزاد شده اند و اميد 
مي رود پس از رسيدگي باتهام زندانيان بالتكليف كه در اثر 
فقدان كادر الزم و كافي مدتي در زندان بسر برده اند، ظرف چند 

روز آينده تعداد ديگري از زندانيان آزاد شوند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز یكشنبه 9 اردیبهشت ماه 1358 
)برابر با 2 جمادي الثاني، 29 آوریل 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
  

پایان حکومت اشکانیان
پاره اي از موّرخان طبق محاس���بات تقويمي تازه، وقوع 
نبرد ُهرُمزدگان را 28 مارس سال 224 ميالدي نوشته اند كه در 
كنار رود َجّراحي در نيمراه شوش و بهبهان روي داد و نبرد سوم 
نبرد نهايي اردشير پاپكان و اردوان پنجم بود و برخی ديگر از 
موّرخان، وقوع اين نبرد را 11 س���پتامبر نوشته اند و از آن به نام 

جنگ داخلي ايرانيان نام برده اند.
 در نبرد ُهرُمزدگان، اردشير پاپكان حاكم پارس بر اردوان 
پنجم شاه اش���كاني غلبه كرد كه با كشته شدن وي، حكومت 
476 ساله اش���كانيان پايان يافت. به نوشته برخي از موّرخان، 
اردوان پنجم در جريان همين نبرد كش���ته شد و پاره اي ديگر 
نوشته اند كه فرار كرد و دو سال بعد � سال 226 � در مخفي گاه 

خود درگذشت.
خودكشي هیتلر

29 اپريل 1945 و يك روز پس از آويزان كردن اجس���اد 
موسوليني، كالرتا و ديگران و زماني كه ارتش شوروي بيشتر 
نقاط شهر برلين را به تصرف خود درآورده بود، هيتلر در پناهگاه 
خود در برلين با »اوا براون« كه بيش از يك دهه معشوقه او بود 
قرارداد ازدواج امضاء كرد و چند ساعت بعد، اين دو خودكشي 

كردند.
 »اوا« كه ششم فوريه 1912 به دنيا آمده بود نيز مانند كالرتا 
در چهارمين دهه حيات خود بود كه جان س���پرد. هيتلر هنگام 

خودكشي 56 ساله و »اوا« 37 ساله بود.
خبر مرگ هيتلر در ساعت 22 و 30 دقيقه اول مه از راديو 
هامبورگ كه س���الم مانده بود پخش شد بدون اين كه اشاره به 
خودكش���ي شود. اين راديو گفت كه »پيشوا« در راه آلمان جان 
خود را از دست داد و گروس ادميرال دونيتس صدراعظم تازه 

است.
 روزنامه نگار واقعي

امروز سالگشت درگذشت »مايك رويكو« روزنامه نگار 
آمريكايي و مردي است كه به حرفه ژورناليسم وفاداري تعصب 
آميز داشت. مايك 29 اپريل س���ال 1997 درگذشت. »مايك 
رويكو« بارها گفته بود كه روزنامه بايد صداي هر انسان باشد. 

روزنامه نگار بايد هنگام تهيه و نگارش يك مطلب، خود را 
جاي مخاطب بگذارد و آن چه را كه او انتظار دارد و برايش الزم 
و مفيد است برنگارد. راضي كردن مقامات دولتي، كار روزنامه 
نگار حرفه اي نيست، وظيفه نشريه دولتي يا رسانه اي است كه 

از دولت كمك مالي مي گيرد.
مايك رويكو در طول چهل سال روزنامه نگاري عالوه 
بر تهيه خبر، هفت هزار و پانصد مقاله، گزارش تحقيق شده و 

تحليل نوشت.
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قاب امروز

 سرایه
امشب كه حضور يار جان افروزست

بختم به خالف دشمنان پيروزست
گو شمع بمير و مه فرو شو كه مرا

آن شب كه تو در كنار باشی روزست
سعدی

گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان /  عكس از:  زهرا باغبان

پند بزرگان

 آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل 
شود كه همة انسان ها باهم برابرند. 

مارتين لوتر کينگ
چيزي ساده تر از بزرگي نيست. آري ساده بودن 

همانا بزرگ بودن است . 
امرسون  
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نوعي شيريني

كاشف اشعه ايكس 

مكان

يك عاميانه

بيماري وبا

زوبين

حمل اسلحه در نقده ممنوع شد 
اروميه � هيات حس���ن نيت مرك���ب از روحانيون و 
معتمدان آذربايجان غربي كه برقراري صلح و آرامش و جبران 
خسارات وارده در وقايع خونين نقده را به عهده دارد، در پايان 

اولين جلسه خود اعالميه اي انتشار داد. 
در اين جلس���ه بعنوان نخستين گام مثبت تصميماتي 

بشرح زير اتخاذ گرديد: 
1� آزادي كليه گروگان هاي طرفين بدون قيد و شرط. 

2� برگشتن آوارگان به محل سكونت خود. 
3� ممنوعيت حمل اس���لحه در شهر نقده براي افراد 

غيرنظامي باستثناي پاسداران انقالب گروه هدايت. 
4� ايجاد امنيت در جاده 

اولين حساب بانك اسالمي بنام امام خميني افتتاح مي شود 
امام خميني رهبر انقالب اسالمي ايران طي دستور كتبي 
كه به هيئت موس���س بانك اسالمي ايران صادر كردند اجازه 
دادند كه هم زمان با آغاز كار بانك اس���المي و افتتاح شعبه 
مركزي اين بانك، حسابي بنام ايشان گشايش يابد. يك مقام 
مسئول در بانك در شرف تاسيس اسالمي با اعالم اين مطلب 
افزود: هيئت موسس تصويب كرد كه اولين حساب اين بانك 

بنام رهبر انقالب اسالمي ايران افتتاح شود. 
باهاما در وحشت ربودن شاه مخلوع توسط فلسطيني ها 

ناسائو � رويتر � يك سناتور باهاما در پي تصميم فدائيان 
فلسطيني به ربودن ش���اه مخلوع، اخطار كرد كه وجود شاه و 
همراهانش كشور كوچك آنها را سخت در معرض خطر قرار 
داده و به صنعت توريسم اين كشور كه تنها راه درآمد آن است 
لطمه شديد وارد ساخته است.  وي گفت: پس از انتشار تصميم 
عرفات به ربودن شاه مخلوع، از ميزان مسافران خارجي باهاما 
به نحو چشمگيري كاسته شده است و مسافران موجود قصد 
خروج از باهاما را كرده  اند و مانند فراريان چمدان بدس���ت به 
فرودگاه ها هجوم برده اند، زيرا از آن بيم دارند كه در يك درگيري 

مسلحانه ميان فدائيان فلسطيني و محافظان شاه كشته شوند. 
فوتبال ايران كامالً  آماتور مي شود 

شاه حسيني گفت: ديگر ورزش فوتبال بصورتي كه در 
زمان طاغوت از آن بهره برداري هاي تبليغاتي مي ش���د دنبال 
نخواهد شد، فوتبال ايران از اين به بعد يك فوتبال پاك كامال 
آمات���وري خواهد بود. ضمنا كميته اي از افراد كامال مطلع در 
زمينه هاي مختلف ورزش فوتبال مشغول بررسي و ارائه طريق 
براي بوج���ود آوردن امكاناتي در جهت رفاه مادي و معنوي 
بازيكنان، مربيان، داوران و بطور كلي دست اندركاران ورزش 

فوتبال مشغول كار مي باشند. 
محدوديت كشت توتون و تنباكو لغو شد 

براي افزايش توليد و تش���ويق كشاورزان، محدوديت 
سطح كشت توتون و تنباكو از ميان رفت و نرخ خريد اين كاال 
از سوي دولت بين 30 تا 38 درصد افزايش يافت.  سخنگوي 
ش���ركت دخانيات ايران امروز اعالم كرد: در اجراي سياست 
كشاورزي دولت موقت جمهوري اسالمي بمنظور رفاه حال و 
افزايش درآمد كشاورزان توتونكار و تنباكوكار و تشويق زارعين 
به افزايش سطح زير كشت و رسيدن به مرحله خودكفائي، به 
نرخ رسمي توتون و تنباكو و توتون چپق ارقامي بين 30 الي 38 

درصد نسبت به سال قبل اضافه شده است. 
به اتهام�ات مأم�وران ش�هرباني و ژاندارمري دادگس�تري 

رسيدگي ميكند 
با تصويب يك ماده واح���ده از طرف دولت موقت 
انقالب، از اين پس دادگاه هاي نظامي تنها بجرايم مربوط به 
وظايف خاص نظامي رسيدگي خواهند كرد و رسيدگي به 
جرايمي كه در رژيم گذشته در صالحيت دادگاه هاي نظامي 
بود، به مراجع قضايي دادگس���تري محول شد.  همچنين به 
جرايمي كه افسران و درجه داران و افراد و كارمندان شهرباني 
و ژاندارمري كش���ور به سبب خدمت يا در حين خدمت و 
سبب آن مرتكب شده يا بشوند در مراجع قضايي دادگستري 

رسيدگي خواهد شد. 
هيچ بي گناهي در زندان نخواهد ماند 

سخنگوي دادس���راي انقالب امروز اعالم داشت كه با 
پيگيري ش���بانه روزي اين دادسرا اميد مي رود كه ديگر هيچ 

بيگناهي در زندان بازداشت نباشد. 
اين سخنگو ضمن اشاره به فعاليت دادسراي انقالب 
حتي در روزهاي تعطيل اظهارداشت بدستور امام خميني مبني 
بر رسيدگي فوري و تعيين تكليف زندانيان، قضات جديدي در 
دادسراي انقالب مستقر شده اند و بطور مستمر به پرونده هاي 
متهمان زير نظر دادستان موقت دادسراي انقالب رسيدگي 
مي كنند. اين س���خنگو گفت ظرف چند روز گذشته 47 تن 
از زندانيان قصر پس از بررس���ي هاي الزم آزاد شده اند و اميد 
مي رود پس از رسيدگي باتهام زندانيان بالتكليف كه در اثر 
فقدان كادر الزم و كافي مدتي در زندان بسر برده اند، ظرف چند 

روز آينده تعداد ديگري از زندانيان آزاد شوند.
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پایان حکومت اشکانیان
پاره اي از موّرخان طبق محاس���بات تقويمي تازه، وقوع 
نبرد ُهرُمزدگان را 28 مارس سال 224 ميالدي نوشته اند كه در 
كنار رود َجّراحي در نيمراه شوش و بهبهان روي داد و نبرد سوم 
نبرد نهايي اردشير پاپكان و اردوان پنجم بود و برخی ديگر از 
موّرخان، وقوع اين نبرد را 11 س���پتامبر نوشته اند و از آن به نام 

جنگ داخلي ايرانيان نام برده اند.
 در نبرد ُهرُمزدگان، اردشير پاپكان حاكم پارس بر اردوان 
پنجم شاه اش���كاني غلبه كرد كه با كشته شدن وي، حكومت 
476 ساله اش���كانيان پايان يافت. به نوشته برخي از موّرخان، 
اردوان پنجم در جريان همين نبرد كش���ته شد و پاره اي ديگر 
نوشته اند كه فرار كرد و دو سال بعد � سال 226 � در مخفي گاه 

خود درگذشت.
خودكشي هیتلر

29 اپريل 1945 و يك روز پس از آويزان كردن اجس���اد 
موسوليني، كالرتا و ديگران و زماني كه ارتش شوروي بيشتر 
نقاط شهر برلين را به تصرف خود درآورده بود، هيتلر در پناهگاه 
خود در برلين با »اوا براون« كه بيش از يك دهه معشوقه او بود 
قرارداد ازدواج امضاء كرد و چند ساعت بعد، اين دو خودكشي 

كردند.
 »اوا« كه ششم فوريه 1912 به دنيا آمده بود نيز مانند كالرتا 
در چهارمين دهه حيات خود بود كه جان س���پرد. هيتلر هنگام 

خودكشي 56 ساله و »اوا« 37 ساله بود.
خبر مرگ هيتلر در ساعت 22 و 30 دقيقه اول مه از راديو 
هامبورگ كه س���الم مانده بود پخش شد بدون اين كه اشاره به 
خودكش���ي شود. اين راديو گفت كه »پيشوا« در راه آلمان جان 
خود را از دست داد و گروس ادميرال دونيتس صدراعظم تازه 

است.
 روزنامه نگار واقعي

امروز سالگشت درگذشت »مايك رويكو« روزنامه نگار 
آمريكايي و مردي است كه به حرفه ژورناليسم وفاداري تعصب 
آميز داشت. مايك 29 اپريل س���ال 1997 درگذشت. »مايك 
رويكو« بارها گفته بود كه روزنامه بايد صداي هر انسان باشد. 

روزنامه نگار بايد هنگام تهيه و نگارش يك مطلب، خود را 
جاي مخاطب بگذارد و آن چه را كه او انتظار دارد و برايش الزم 
و مفيد است برنگارد. راضي كردن مقامات دولتي، كار روزنامه 
نگار حرفه اي نيست، وظيفه نشريه دولتي يا رسانه اي است كه 

از دولت كمك مالي مي گيرد.
مايك رويكو در طول چهل سال روزنامه نگاري عالوه 
بر تهيه خبر، هفت هزار و پانصد مقاله، گزارش تحقيق شده و 

تحليل نوشت.
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قاب امروز

 سرایه
امشب كه حضور يار جان افروزست

بختم به خالف دشمنان پيروزست
گو شمع بمير و مه فرو شو كه مرا

آن شب كه تو در كنار باشی روزست
سعدی

گردشگران خارجی در شهر تاریخی اصفهان /  عكس از:  زهرا باغبان

پند بزرگان

 آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل 
شود كه همة انسان ها باهم برابرند. 

مارتين لوتر کينگ
چيزي ساده تر از بزرگي نيست. آري ساده بودن 

همانا بزرگ بودن است . 
امرسون  

جدول سودوکو
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- حرکتی استثنایی و بسیار مفید در شطرنج- شهری بزرگ و 

مهم در شرق آلمان
2- آنچه با میل، قالب، دست یا ماشین بافته شود- غذای نوروزی- چه بسیار

3- شریك دانستن برای خدا- عددی ترتیبی- روستایی توریستی در 1۵ کیلومتری 
»هشجین«  در استان اردبیل- سطح

4- پول چشم بادامی ها- جاوید- درنده جنگلی
۵- ردیف قالیبافی- مشکین شهر سابق- عنوان کتابی از »سمعانی مروزی«

6- یکزبان- خسته و رنجور – شرکت معروف تولید الستیک
7- سرهنگ- از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب- ریشه

8- مجموعه افراد یک شغل- یک خودمانی- بوی کهنگی- سوراخ کوه
9- منش- َخط ُالَقعر- سمبل

10- خس خس صدری- غیرمذهبی- پرستاری بیمار
11- دریانورد قرن پانزدهم- دروازه بان سابق »تاتنهام«- عضو تنفسی

12- یخه- خاندان پیامبر اکرم)ص(- اثر رطوبت
13- دریا- کیف ورزشی- سندرم تنفسی خاورمیانه- حلقوم

14- تشک- پناهگاه- بادام زمینی
دفاعــی  هافبــک    -1۵
»تراکتورســازی«- دژی تاریخــی و 

دیدنی در 5 کیلومتری »چابهار«
 عمودي:

1- کتابــی نوشــته »آکواکــی امزی« 
)2019(- رفتن با ناز

2- بمب پرتابی- راست، درست- 
تکلیف محصل

3- از تنقالت- اجزا- نوعی قایق- 
لقب سالطین پیشدادی

4- اســب آذری- مقابل موافقت- 
شهرستانی در اسپانیا

اروپایــی- رســم و روش-  ۵- رود 
ایالتی در جنوب امریکا

6- خبرگــزاری دانشــجویان- پیــر 
و مرشــد قماربــازان- طرح ســابق 

مدارس
7- بسیار مهربان- نمایان- کلمه 

شگفتی
خشــک-  صحــرای  رازقــی-   -8

مرداب- مرغ استخوان خوار
آفریــن  ســرما  رفقــا-  قلــق-   -9

تابستانی
10- اشــاره به دور ادبی- شهری در 

حومه »ملکان«- بهار
11- فراشــی کــه سردســته صد نفر 
باشد- تکیه کننده- خدای مصری

12- بزدلــی- خــالف هــم بــودن- 
نفس سوخته دالن

حصــه ای  و  ســهم  مفــت-   -13
که به کســی می رســد- بشــر- نفوذ 

تدریجی آب
14- سهولت- آتشگیره- معارفه

1۵- گلــی برای تســکین اعصاب- 
بانی دانش »استاتیک«
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   افقي:
1- پیک نیک و تفریح- کاردان و الیق

2- مؤلف راحة الصدور- برادر بزرگ تر- تظاهر به نیکی
3- جمع ملت- آرایش و زینت- برگه- غنچه صورت

4 - زاییدن- معادل فارسی »پارتیشن«- اجاق گرمای خشک
5- شکم بند طبی- ترشرو- بخشی در درمانگاه

6- آسایش یافتن- عنصر فلزی شماره 75 جدول تناوبی- ضمیر مفعولی
7- دندانی در دهان- کاخ پادشاهی- همسر مرد

8- پسر- شکوفه- ویتامین جوانی- پسر عرب
9- رنجوری- نژادی سفیدپوست- مژده

10- نابغه- صافی و پاالیه- گل پاییزی
11- مراسمی سنتی در فرآیند ازدواج- چوپان- جنبش

12- عدد دریاچه!- دارای طول و عرض زیاد- تیشه
13- پزشکی- مارپیچ بزرگ- گهواره بچه- سوره انجیر

14- زمین آماده کشت- زادگاه- پیروز و موفق
15- شــاعر دامغانــی که برای جلب حمایت »عنصری« قصیــده ای به نام »لغز 

شمع« سرود و در آن وی را ستایش کرد- اخاذی
 عمودي:

اثــری  جنوبــی-  اســتان   -1
در  دیدنــی  و  تاریخــی 
»آذربایجان غربی« در جوار 

شهرستان »خوی«
شــیمیایی-  ظرفیــت   -2

درگاه- وسط
3- نخست- تلفظ »و«- به 

یکباره- امر از شستن
4- انبــار کشــتی- اداره ای از 
تشکیالت قضایی- آن سوی 

سقف
5- بتــی در دوره جاهلیت- 
آبگوشــت ســاده- کتابــی از 

»ناصر خسرو«
زیرزمینــی-  ســاقه   -6
دوستداران، عارفان- قدرت

7- ســرگرد قدیم- نان پاره 
گدایی- قبیله حاتم

و  مثــل  خودپســندی-   -8
مانند- جامه پوستی- جمع 

سنت
9- بوسیله- شیره خشکیده 

گون- ریسیدن پنبه با دوک
10- بازگشــت صدا- نیزه دو 
شاخ کوچک قدیمی- ناحیه 

تکلم در مغز
دوســتی-  مباشــر-   -11

برجستگی ته گیوه
کامپیوتــر-  زور-  پــر   -12

صدای مرغابی
عــدد،  ســطح-  واحــد   -13

شماره- نخست- یک نفره
دانــه  ترکــی-  ســال   -14
خوراکــی پرندگان- معاون و 

آسیستان
15- فصل گرما- لغت نامه 

انگلیسی

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7045
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جنگل های حرا؛ کشف ابن سینا يا کاشت انگلیسی ها؟

گفت و گوی شن و ستاره در نایبند
مریم طالشی

گزارش نویس

»هنــوز حــرا را ندیــده ای؟ جــای خــوب 
اینجــا همان اســت. اصــاًل فــرق دارد با 

همه جا. چه بهشتی است.« 
بهشــتی کــه راننده جــوان وعــده اش را 
می دهد، کمی بعد پدیدار می شود؛ یک 
خط ســبز ممتد در حاشیه جاده لخت. 
خنــکای کولر ماشــین، روزهــای آغازین 
بهار را ریشــخند می کند، زمستان را هم 
البد. شیشــه را پایین می کشــم. شرجی 
می ریــزد توی ماشــین. راننده دســتش 
ســمت پیــچ کولــر نمــی رود. خامــوش 
»ولــش  می گویــد:  را؟  کولــر  نمی کنیــد 

کنید، نمی خواهد.«
محلی هــا  حــرا.«  اســت،  همیــن  »هــا 
همینجــور صدایش می کننــد، به همان 
نــام واقعی اش. جنگل حرا که ماهیتش 
را از درختــان حــرا می گیــرد؛ درختانــی 
از جامعــه گیاهــی مانگــرو کــه معــرف 
اکوسیســتم خاص نواحی استوایی است 
 Avicennia marina نــام علمــی اش و 
اســت که می گویند بــه افتخار ابن ســینا 
نامگذاری شده و شاید برای همین است 
که بعضی ها معتقدند ابوعلی ســینا آن 
را بــرای اولین بار کشــف کرده و کاشــته و 
بــه او منســوبش می کنند. یــک عده هم 
داســتان رویش حرا را به خیلی قبل تر از 
آن برمی گردانند و می گویند این جنگلی 
اســت که از اشــک چشــم حضــرت آدم 

روییده.
کار  کار،  می کننــد  فکــر  امــا  بعضی هــا   

یــک  هــم  ایــن  بلــه،  انگلیسی هاســت. 
داســتان قدیمی اســت که نقل می شود. 
ماجــرا از این قرار اســت که انگلیســی ها 
بــا هواپیمــا می آینــد و تخم حــرا را توی 
آب می پاشــند تــا مثــاًل زهــری بریزنــد و 
آب را بخشکانند غافل از اینکه مکرشان 
جــواب نمی دهــد و حــرا از دل آب ســبز 
می شــود و مثل واحه ای در زمین بی گیاه 
جلوه می کند؛ چیزی شــبیه یک افســانه 
پنــد  آمــوز که شــاید بــه معجــزه ای هم 
اشــاره دارد. آدم هــا معجــزه را دوســت 
از دل  دارنــد آخــر. دلشــان می خواهــد 
هــر رویــداد یا قصــه ای، اعجــازی بیرون 
بکشــند.  حــرا را مقدس می داننــد؟ نه، 
چیزی در این باره نشنیده ام. اسطوره ای 
چرا، مقدس اما نه. بیشتر برایشان حکم 
همــان واحــه را دارد کــه میــان منظــره 
دودآلود و شعله  فلرهای فازهای پارس 

جنوبی پیدا شده.
»عســلویه جــای تفریحی زیــادی ندارد. 
دریاســت و همین حرا. بهتر از همه اش 
حراست. اسفند قشنگتر هم می شود، پر 
از پرنده اســت. ها، آنجا را ببینید، هستند 

هنوز.«
جایی که اشاره می کند، سه تا فالمینگو با 
فاصلــه از هم، روی آب دیده می شــوند؛ 
شــاید جامانــده از مهاجرتــی طوالنــی. 
دوربیــن را برمــی دارم و ســعی می کنــم 
هرســه را در یک قاب جا کنم. نمی شود. 
سرعت حرکتشــان روی آب بیشتر از آن 
چیزی اســت کــه فکــر می کنم، بــا اینکه 
از دور بــه نظــر می رســد در یــک نقطــه 
ایســتاده اند. بــه لنــز دوربیــن عکاس هــا 

و پرنــده نگرهــا حتمــاً عــادت دارنــد که 
اینجــا برایشــان حکــم همان بهشــت را 
دارد. فصــل زمســتان گذرانــی پرنده ها، 

خیلی هایشان را اینجا می کشاند.
حــاال دیگــر وارد منطقــه حفاظت شــده 
نایبنــد شــده ام؛ نقطــه اتصــال کوه های 
عســلویه به خلیج فــارس. چرا بــه اینجا 
نایبند می گویند؟ نام اصلی این منطقه، 
نابند یا ناوبند بوده، به معنی محل پهلو 
گرفتن و لنگرانداختن ناو. البته در برخی 
منابــع ناو را به محل عبور آب هم تعبیر 

کرده اند.
 دماغــه نایبنــد همــان جایــی اســت که 
خشــکی در آب پیشــروی کــرده و خلیج 
نایبند را تشــکیل داده است که می گویند 
در عصر آل بویه از مهم ترین مراکز صید 
و تجــارت مروارید ایران بــوده. هنوز هم 
مروارید صید می کنند؟ راننده می خندد: 
»نه دیگر، مروارید کجا بود! فقط همین 
در  را  ماشــین  مانده انــد.«  درخت هــا 
از  می کنــد.  متوقــف  جــاده  شــانه کش 
آنجــا تــا ردیف ماشــین های پارک شــده 
10قدم فاصله اســت و تــا اولین مواجهه 
با درختان حرا که ریشــه در آب شــور یله 
داده اند، حدود 20 قدم. روی تابلو نوشته 
شــده لطفاً بــه 50 متری ریشــه درختان 
حرا نزدیک نشوید. کمی آنسوتر گروهی 
گردشگر تالش دارند قایق بادی را داخل 
آب بیندازند. قایق روی آب سر می خورد 
و کودکی که داخلش نشســته، شــادمانه 

دست می زند.
»مــردم فکر می کنند فقط قشــم اســت 
کــه جنــگل حــرا دارد. ایــن جنگل هــا در 

منظره زباله های پالستیکی که جا به جا، به ریشه درختان گیر کرده اند 
غم انگیز است. می دانید اینجا پارک ملی است؟ زن با تعجب نگاه می کند: 

»پارک ملی؟! نمی دانم.« و بعد مشغول سلفی گرفتن می شود. زن دیگری 
رو به او می گوید: »کاش ماشین را تا همینجا می آوردیم، مامان پایش درد 

می کند.« محلی ها معتقدند ساحل شنی نایبند با همه جا فرق می کند. 
می گویند برق طالیی شن ها را حتی در شب هم می شود دید. نور آفتاب 

را در خودشان نگه می دارند و شب به آسمان برش می گردانند و بعد یک 
هاله طالیی توی نقطه ای از آسمان دیده می شود

پشتش هم خار داشت.« مثل دایناسور؟ 
می گوید: »ها، شــبیه همان که می گویی. 
جانورهای دیگر هم هســت. قباًل بیشــتر 
می دیــدم، مخصوصاً دم غــروب، وقتی 
تنهــا بــودم. یک بار با یکی شــان چشــم 
تو چشــم شــدم. چشــم، انگار که چشــم 
آدم. خوف افتاد توی دلم. داد کشــیدم. 
نفهمیــدم کجــا رفــت امــا یکهــو ناپدید 

شد.«
الک پشــت عقابــی و الک پشــت ســبز از 
گونه هــای جانوری هســتند کــه در نایبند 
فکــر می کنــم شــاید  زیســت می کننــد. 
عبداهلل الک پشتی غول پیکر دیده باشد. 
خودش اصرار دارد الک پشت نبوده اما.

اوضاع ماهیگیری چطور است؟
»اوضــاع صیــد کــه خــوب نیســت. مــن 
دیگر نمــی روم، یعنی مریضــم، توانش 
را ندارم، اما خبری هم نیســت. تا دو ماه 
پیــش می رفتم صیــد. دریا خالی ســت، 
نمی دهنــد،  صیــاد  بــه  صیــد  مجــوز 
می گوینــد قایــق موتــور قوی نبایــد برود 
صیــد. خــب چــه کار کنــد پــس؟ صیــاد 
مجبــور می شــود قاچاقــی بــرود ســمت 
شیخ نشین. باید هزینه کند، پس دست 
خالــی نمی توانــد برگردد. ســرش برود، 
باید دســت پر برگــردد. هزار خطــر را به 
جانش می خرد، چرا؟ دریا ماهی ندارد. 
برکــت از آب رفته. لنج هــای بزرگ دریا 
را خالی می کنند. ســوخت هــم که دیگر 
صیــادی را زمیــن زده. ســوخت بــه این 
گرانــی اصاًل صرف نمی کند بــروی دریا. 
ســوخت را بفروشــی بــه خــدا ســودش 
بیشــتر اســت. االن همــان بندرعســلویه 
لنج ها همــه بیکار مانده انــد. بروید بازار 

ماهی ببینید ماهی کجا بود.«
ماهیگیــر حرف هایــش تمــام می شــود 
انگار چون همان جور که سر و کله اش با 
آن موهای سفید در هم پیچیده و شلوار 
تا زیر زانو تا زده پیدا شده، بی  آنکه حرف 
دیگری بزند راهش را می کشد و از همان 
مســیری کــه آمــده برمی گردد و ســمت 

ساحل می رود.
شــن ها از دور و زیــر نــور عســلی غروب، 
بــرق می زننــد انــگار. دارم فکــر می کنم 
البد آفتاب را گرفته اند تا شب به آسمان 
پــس اش بدهنــد و یــک هالــه طالیی در 

پهنه ای دور از دسترس خلق کنند.
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و زیرســاخت هایی مثــل جاده ســازی به 
طبیعت وارد می کنند، نادیده گرفت.«

منظره زباله های پالستیکی که جا به جا، 
به ریشــه درختان گیــر کرده اند غم انگیز 
اســت. می دانید اینجا پارک ملی است؟ 
زن با تعجب نگاه می کند: »پارک ملی؟! 
نمی دانم.« و بعد مشغول سلفی گرفتن 
می شــود. زن دیگــری رو بــه او می گویــد: 
»کاش ماشــین را تا همینجا می آوردیم، 

مامان پایش درد می کند.«
 محلی ها معتقدند ســاحل شــنی نایبند 
با همه جــا فرق می کنــد. می گویند برق 
هــم  شــب  در  حتــی  را  شــن ها  طالیــی 
می شــود دید. نور آفتاب را در خودشــان 
نگــه می دارنــد و شــب به آســمان برش 
می گرداننــد و بعــد یــک هالــه طالیــی 
تــوی نقطه ای از آســمان دیده می شــود. 
عبداهلل، ماهیگیر پیشین و ساکن روستای 
بیدخــون عســلویه، از قصــه ای می گوید 
کــه شــاید ســاخته ذهــن خودش باشــد: 
»من جانورهــای عجیب اینجــا دیده ام، 
از همانهــا کــه می گویند منقرض شــده. 
به چشــم خــودم دیده ام. ســرش شــبیه 
گاو بــود و تنــش مثــل الک پشــت و روی 

هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان هــم 
نایبنــد.  در  البتــه  خــب  و  دارد  زیســت 
عســلویه جزو گزینه های اولی نیست که 
مردم برای گردشگری انتخاب می کنند. 
تصــور عموم این اســت که یــک منطقه 
کامــاًل صنعتــی اســت امــا جاذبه هــای 
طبیعی اش کم نیست.« این را مهندس 
و  زیســت  محیــط   کارشــناس  میرپــور، 
شــاغل در بخــش کنتــرل کیفیــت یکــی 
از فازهــای پــارس جنوبــی می گویــد. بــا 

خانواده اش برای تفریح به نایبند آمده: 
»خانواده های ما که اقماری در عســلویه 
کار می کنیــم، در فرصت تعطیالت عید 
اینجــا می آیند. خیلی از گردشــگرانی که 
اینجا می بینید، وضعیت مشــابه دارند، 
ســالی یک بــار عیدها می آینــد. بعدش 
کــه دیگر جهنــم می شــود از گرمــا. البته 
گردشــگر از بوشــهر و کنــگان و شــیراز و 
شهرهای نزدیک هم هست اما کم پیش 
می آیــد کســی صرفــاً بــه قصد عســلویه 

از تهــران یــا اصفهــان راه بیفتــد. ایــن از 
یــک جهــت بــد اســت و از یــک جهت، 
خــوب. قســمت بــدش ایــن اســت کــه 
مردم با تمام جاذبه های کشورمان آشنا 
نمی شوند و بخش خوبش هم این است 
کــه هرچقدر جایی بکرتر بماند، کمتر به 
طبیعت آســیب می رسد. همین جا االن 
بــا وجــود اینکــه گردشــگر زیــاد نیامده، 
گوشه و کنار زباله دیده می شود. البته که 
نمی شود زیانی را که تأسیسات صنعتی 
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   افقي:
1- حرکتی استثنایی و بسیار مفید در شطرنج- شهری بزرگ و 

مهم در شرق آلمان
2- آنچه با میل، قالب، دست یا ماشین بافته شود- غذای نوروزی- چه بسیار

3- شریك دانستن برای خدا- عددی ترتیبی- روستایی توریستی در 1۵ کیلومتری 
»هشجین«  در استان اردبیل- سطح

4- پول چشم بادامی ها- جاوید- درنده جنگلی
۵- ردیف قالیبافی- مشکین شهر سابق- عنوان کتابی از »سمعانی مروزی«

6- یکزبان- خسته و رنجور – شرکت معروف تولید الستیک
7- سرهنگ- از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب- ریشه

8- مجموعه افراد یک شغل- یک خودمانی- بوی کهنگی- سوراخ کوه
9- منش- َخط ُالَقعر- سمبل

10- خس خس صدری- غیرمذهبی- پرستاری بیمار
11- دریانورد قرن پانزدهم- دروازه بان سابق »تاتنهام«- عضو تنفسی

12- یخه- خاندان پیامبر اکرم)ص(- اثر رطوبت
13- دریا- کیف ورزشی- سندرم تنفسی خاورمیانه- حلقوم

14- تشک- پناهگاه- بادام زمینی
دفاعــی  هافبــک    -1۵
»تراکتورســازی«- دژی تاریخــی و 

دیدنی در 5 کیلومتری »چابهار«
 عمودي:

1- کتابــی نوشــته »آکواکــی امزی« 
)2019(- رفتن با ناز

2- بمب پرتابی- راست، درست- 
تکلیف محصل

3- از تنقالت- اجزا- نوعی قایق- 
لقب سالطین پیشدادی

4- اســب آذری- مقابل موافقت- 
شهرستانی در اسپانیا

اروپایــی- رســم و روش-  ۵- رود 
ایالتی در جنوب امریکا

6- خبرگــزاری دانشــجویان- پیــر 
و مرشــد قماربــازان- طرح ســابق 

مدارس
7- بسیار مهربان- نمایان- کلمه 

شگفتی
خشــک-  صحــرای  رازقــی-   -8

مرداب- مرغ استخوان خوار
آفریــن  ســرما  رفقــا-  قلــق-   -9

تابستانی
10- اشــاره به دور ادبی- شهری در 

حومه »ملکان«- بهار
11- فراشــی کــه سردســته صد نفر 
باشد- تکیه کننده- خدای مصری

12- بزدلــی- خــالف هــم بــودن- 
نفس سوخته دالن

حصــه ای  و  ســهم  مفــت-   -13
که به کســی می رســد- بشــر- نفوذ 

تدریجی آب
14- سهولت- آتشگیره- معارفه

1۵- گلــی برای تســکین اعصاب- 
بانی دانش »استاتیک«
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   افقي:
1- پیک نیک و تفریح- کاردان و الیق

2- مؤلف راحة الصدور- برادر بزرگ تر- تظاهر به نیکی
3- جمع ملت- آرایش و زینت- برگه- غنچه صورت

4 - زاییدن- معادل فارسی »پارتیشن«- اجاق گرمای خشک
5- شکم بند طبی- ترشرو- بخشی در درمانگاه

6- آسایش یافتن- عنصر فلزی شماره 75 جدول تناوبی- ضمیر مفعولی
7- دندانی در دهان- کاخ پادشاهی- همسر مرد

8- پسر- شکوفه- ویتامین جوانی- پسر عرب
9- رنجوری- نژادی سفیدپوست- مژده

10- نابغه- صافی و پاالیه- گل پاییزی
11- مراسمی سنتی در فرآیند ازدواج- چوپان- جنبش

12- عدد دریاچه!- دارای طول و عرض زیاد- تیشه
13- پزشکی- مارپیچ بزرگ- گهواره بچه- سوره انجیر

14- زمین آماده کشت- زادگاه- پیروز و موفق
15- شــاعر دامغانــی که برای جلب حمایت »عنصری« قصیــده ای به نام »لغز 

شمع« سرود و در آن وی را ستایش کرد- اخاذی
 عمودي:

اثــری  جنوبــی-  اســتان   -1
در  دیدنــی  و  تاریخــی 
»آذربایجان غربی« در جوار 

شهرستان »خوی«
شــیمیایی-  ظرفیــت   -2

درگاه- وسط
3- نخست- تلفظ »و«- به 

یکباره- امر از شستن
4- انبــار کشــتی- اداره ای از 
تشکیالت قضایی- آن سوی 

سقف
5- بتــی در دوره جاهلیت- 
آبگوشــت ســاده- کتابــی از 

»ناصر خسرو«
زیرزمینــی-  ســاقه   -6
دوستداران، عارفان- قدرت

7- ســرگرد قدیم- نان پاره 
گدایی- قبیله حاتم

و  مثــل  خودپســندی-   -8
مانند- جامه پوستی- جمع 

سنت
9- بوسیله- شیره خشکیده 

گون- ریسیدن پنبه با دوک
10- بازگشــت صدا- نیزه دو 
شاخ کوچک قدیمی- ناحیه 

تکلم در مغز
دوســتی-  مباشــر-   -11

برجستگی ته گیوه
کامپیوتــر-  زور-  پــر   -12

صدای مرغابی
عــدد،  ســطح-  واحــد   -13

شماره- نخست- یک نفره
دانــه  ترکــی-  ســال   -14
خوراکــی پرندگان- معاون و 

آسیستان
15- فصل گرما- لغت نامه 
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جنگل های حرا؛ کشف ابن سینا يا کاشت انگلیسی ها؟

گفت و گوی شن و ستاره در نایبند
مریم طالشی

گزارش نویس

»هنــوز حــرا را ندیــده ای؟ جــای خــوب 
اینجــا همان اســت. اصــاًل فــرق دارد با 

همه جا. چه بهشتی است.« 
بهشــتی کــه راننده جــوان وعــده اش را 
می دهد، کمی بعد پدیدار می شود؛ یک 
خط ســبز ممتد در حاشیه جاده لخت. 
خنــکای کولر ماشــین، روزهــای آغازین 
بهار را ریشــخند می کند، زمستان را هم 
البد. شیشــه را پایین می کشــم. شرجی 
می ریــزد توی ماشــین. راننده دســتش 
ســمت پیــچ کولــر نمــی رود. خامــوش 
»ولــش  می گویــد:  را؟  کولــر  نمی کنیــد 

کنید، نمی خواهد.«
محلی هــا  حــرا.«  اســت،  همیــن  »هــا 
همینجــور صدایش می کننــد، به همان 
نــام واقعی اش. جنگل حرا که ماهیتش 
را از درختــان حــرا می گیــرد؛ درختانــی 
از جامعــه گیاهــی مانگــرو کــه معــرف 
اکوسیســتم خاص نواحی استوایی است 
 Avicennia marina نــام علمــی اش و 
اســت که می گویند بــه افتخار ابن ســینا 
نامگذاری شده و شاید برای همین است 
که بعضی ها معتقدند ابوعلی ســینا آن 
را بــرای اولین بار کشــف کرده و کاشــته و 
بــه او منســوبش می کنند. یــک عده هم 
داســتان رویش حرا را به خیلی قبل تر از 
آن برمی گردانند و می گویند این جنگلی 
اســت که از اشــک چشــم حضــرت آدم 

روییده.
کار  کار،  می کننــد  فکــر  امــا  بعضی هــا   

یــک  هــم  ایــن  بلــه،  انگلیسی هاســت. 
داســتان قدیمی اســت که نقل می شود. 
ماجــرا از این قرار اســت که انگلیســی ها 
بــا هواپیمــا می آینــد و تخم حــرا را توی 
آب می پاشــند تــا مثــاًل زهــری بریزنــد و 
آب را بخشکانند غافل از اینکه مکرشان 
جــواب نمی دهــد و حــرا از دل آب ســبز 
می شــود و مثل واحه ای در زمین بی گیاه 
جلوه می کند؛ چیزی شــبیه یک افســانه 
پنــد  آمــوز که شــاید بــه معجــزه ای هم 
اشــاره دارد. آدم هــا معجــزه را دوســت 
از دل  دارنــد آخــر. دلشــان می خواهــد 
هــر رویــداد یا قصــه ای، اعجــازی بیرون 
بکشــند.  حــرا را مقدس می داننــد؟ نه، 
چیزی در این باره نشنیده ام. اسطوره ای 
چرا، مقدس اما نه. بیشتر برایشان حکم 
همــان واحــه را دارد کــه میــان منظــره 
دودآلود و شعله  فلرهای فازهای پارس 

جنوبی پیدا شده.
»عســلویه جــای تفریحی زیــادی ندارد. 
دریاســت و همین حرا. بهتر از همه اش 
حراست. اسفند قشنگتر هم می شود، پر 
از پرنده اســت. ها، آنجا را ببینید، هستند 

هنوز.«
جایی که اشاره می کند، سه تا فالمینگو با 
فاصلــه از هم، روی آب دیده می شــوند؛ 
شــاید جامانــده از مهاجرتــی طوالنــی. 
دوربیــن را برمــی دارم و ســعی می کنــم 
هرســه را در یک قاب جا کنم. نمی شود. 
سرعت حرکتشــان روی آب بیشتر از آن 
چیزی اســت کــه فکــر می کنم، بــا اینکه 
از دور بــه نظــر می رســد در یــک نقطــه 
ایســتاده اند. بــه لنــز دوربیــن عکاس هــا 

و پرنــده نگرهــا حتمــاً عــادت دارنــد که 
اینجــا برایشــان حکــم همان بهشــت را 
دارد. فصــل زمســتان گذرانــی پرنده ها، 

خیلی هایشان را اینجا می کشاند.
حــاال دیگــر وارد منطقــه حفاظت شــده 
نایبنــد شــده ام؛ نقطــه اتصــال کوه های 
عســلویه به خلیج فــارس. چرا بــه اینجا 
نایبند می گویند؟ نام اصلی این منطقه، 
نابند یا ناوبند بوده، به معنی محل پهلو 
گرفتن و لنگرانداختن ناو. البته در برخی 
منابــع ناو را به محل عبور آب هم تعبیر 

کرده اند.
 دماغــه نایبنــد همــان جایــی اســت که 
خشــکی در آب پیشــروی کــرده و خلیج 
نایبند را تشــکیل داده است که می گویند 
در عصر آل بویه از مهم ترین مراکز صید 
و تجــارت مروارید ایران بــوده. هنوز هم 
مروارید صید می کنند؟ راننده می خندد: 
»نه دیگر، مروارید کجا بود! فقط همین 
در  را  ماشــین  مانده انــد.«  درخت هــا 
از  می کنــد.  متوقــف  جــاده  شــانه کش 
آنجــا تــا ردیف ماشــین های پارک شــده 
10قدم فاصله اســت و تــا اولین مواجهه 
با درختان حرا که ریشــه در آب شــور یله 
داده اند، حدود 20 قدم. روی تابلو نوشته 
شــده لطفاً بــه 50 متری ریشــه درختان 
حرا نزدیک نشوید. کمی آنسوتر گروهی 
گردشگر تالش دارند قایق بادی را داخل 
آب بیندازند. قایق روی آب سر می خورد 
و کودکی که داخلش نشســته، شــادمانه 

دست می زند.
»مــردم فکر می کنند فقط قشــم اســت 
کــه جنــگل حــرا دارد. ایــن جنگل هــا در 

منظره زباله های پالستیکی که جا به جا، به ریشه درختان گیر کرده اند 
غم انگیز است. می دانید اینجا پارک ملی است؟ زن با تعجب نگاه می کند: 

»پارک ملی؟! نمی دانم.« و بعد مشغول سلفی گرفتن می شود. زن دیگری 
رو به او می گوید: »کاش ماشین را تا همینجا می آوردیم، مامان پایش درد 

می کند.« محلی ها معتقدند ساحل شنی نایبند با همه جا فرق می کند. 
می گویند برق طالیی شن ها را حتی در شب هم می شود دید. نور آفتاب 

را در خودشان نگه می دارند و شب به آسمان برش می گردانند و بعد یک 
هاله طالیی توی نقطه ای از آسمان دیده می شود

پشتش هم خار داشت.« مثل دایناسور؟ 
می گوید: »ها، شــبیه همان که می گویی. 
جانورهای دیگر هم هســت. قباًل بیشــتر 
می دیــدم، مخصوصاً دم غــروب، وقتی 
تنهــا بــودم. یک بار با یکی شــان چشــم 
تو چشــم شــدم. چشــم، انگار که چشــم 
آدم. خوف افتاد توی دلم. داد کشــیدم. 
نفهمیــدم کجــا رفــت امــا یکهــو ناپدید 

شد.«
الک پشــت عقابــی و الک پشــت ســبز از 
گونه هــای جانوری هســتند کــه در نایبند 
فکــر می کنــم شــاید  زیســت می کننــد. 
عبداهلل الک پشتی غول پیکر دیده باشد. 
خودش اصرار دارد الک پشت نبوده اما.

اوضاع ماهیگیری چطور است؟
»اوضــاع صیــد کــه خــوب نیســت. مــن 
دیگر نمــی روم، یعنی مریضــم، توانش 
را ندارم، اما خبری هم نیســت. تا دو ماه 
پیــش می رفتم صیــد. دریا خالی ســت، 
نمی دهنــد،  صیــاد  بــه  صیــد  مجــوز 
می گوینــد قایــق موتــور قوی نبایــد برود 
صیــد. خــب چــه کار کنــد پــس؟ صیــاد 
مجبــور می شــود قاچاقــی بــرود ســمت 
شیخ نشین. باید هزینه کند، پس دست 
خالــی نمی توانــد برگردد. ســرش برود، 
باید دســت پر برگــردد. هزار خطــر را به 
جانش می خرد، چرا؟ دریا ماهی ندارد. 
برکــت از آب رفته. لنج هــای بزرگ دریا 
را خالی می کنند. ســوخت هــم که دیگر 
صیــادی را زمیــن زده. ســوخت بــه این 
گرانــی اصاًل صرف نمی کند بــروی دریا. 
ســوخت را بفروشــی بــه خــدا ســودش 
بیشــتر اســت. االن همــان بندرعســلویه 
لنج ها همــه بیکار مانده انــد. بروید بازار 

ماهی ببینید ماهی کجا بود.«
ماهیگیــر حرف هایــش تمــام می شــود 
انگار چون همان جور که سر و کله اش با 
آن موهای سفید در هم پیچیده و شلوار 
تا زیر زانو تا زده پیدا شده، بی  آنکه حرف 
دیگری بزند راهش را می کشد و از همان 
مســیری کــه آمــده برمی گردد و ســمت 

ساحل می رود.
شــن ها از دور و زیــر نــور عســلی غروب، 
بــرق می زننــد انــگار. دارم فکــر می کنم 
البد آفتاب را گرفته اند تا شب به آسمان 
پــس اش بدهنــد و یــک هالــه طالیی در 

پهنه ای دور از دسترس خلق کنند.
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و زیرســاخت هایی مثــل جاده ســازی به 
طبیعت وارد می کنند، نادیده گرفت.«

منظره زباله های پالستیکی که جا به جا، 
به ریشــه درختان گیــر کرده اند غم انگیز 
اســت. می دانید اینجا پارک ملی است؟ 
زن با تعجب نگاه می کند: »پارک ملی؟! 
نمی دانم.« و بعد مشغول سلفی گرفتن 
می شــود. زن دیگــری رو بــه او می گویــد: 
»کاش ماشــین را تا همینجا می آوردیم، 

مامان پایش درد می کند.«
 محلی ها معتقدند ســاحل شــنی نایبند 
با همه جــا فرق می کنــد. می گویند برق 
هــم  شــب  در  حتــی  را  شــن ها  طالیــی 
می شــود دید. نور آفتاب را در خودشــان 
نگــه می دارنــد و شــب به آســمان برش 
می گرداننــد و بعــد یــک هالــه طالیــی 
تــوی نقطه ای از آســمان دیده می شــود. 
عبداهلل، ماهیگیر پیشین و ساکن روستای 
بیدخــون عســلویه، از قصــه ای می گوید 
کــه شــاید ســاخته ذهــن خودش باشــد: 
»من جانورهــای عجیب اینجــا دیده ام، 
از همانهــا کــه می گویند منقرض شــده. 
به چشــم خــودم دیده ام. ســرش شــبیه 
گاو بــود و تنــش مثــل الک پشــت و روی 

هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان هــم 
نایبنــد.  در  البتــه  خــب  و  دارد  زیســت 
عســلویه جزو گزینه های اولی نیست که 
مردم برای گردشگری انتخاب می کنند. 
تصــور عموم این اســت که یــک منطقه 
کامــاًل صنعتــی اســت امــا جاذبه هــای 
طبیعی اش کم نیست.« این را مهندس 
و  زیســت  محیــط   کارشــناس  میرپــور، 
شــاغل در بخــش کنتــرل کیفیــت یکــی 
از فازهــای پــارس جنوبــی می گویــد. بــا 

خانواده اش برای تفریح به نایبند آمده: 
»خانواده های ما که اقماری در عســلویه 
کار می کنیــم، در فرصت تعطیالت عید 
اینجــا می آیند. خیلی از گردشــگرانی که 
اینجا می بینید، وضعیت مشــابه دارند، 
ســالی یک بــار عیدها می آینــد. بعدش 
کــه دیگر جهنــم می شــود از گرمــا. البته 
گردشــگر از بوشــهر و کنــگان و شــیراز و 
شهرهای نزدیک هم هست اما کم پیش 
می آیــد کســی صرفــاً بــه قصد عســلویه 

از تهــران یــا اصفهــان راه بیفتــد. ایــن از 
یــک جهــت بــد اســت و از یــک جهت، 
خــوب. قســمت بــدش ایــن اســت کــه 
مردم با تمام جاذبه های کشورمان آشنا 
نمی شوند و بخش خوبش هم این است 
کــه هرچقدر جایی بکرتر بماند، کمتر به 
طبیعت آســیب می رسد. همین جا االن 
بــا وجــود اینکــه گردشــگر زیــاد نیامده، 
گوشه و کنار زباله دیده می شود. البته که 
نمی شود زیانی را که تأسیسات صنعتی 
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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- حرکتی استثنایی و بسیار مفید در شطرنج- شهری بزرگ و 

مهم در شرق آلمان
2- آنچه با میل، قالب، دست یا ماشین بافته شود- غذای نوروزی- چه بسیار

3- شریك دانستن برای خدا- عددی ترتیبی- روستایی توریستی در 1۵ کیلومتری 
»هشجین«  در استان اردبیل- سطح

4- پول چشم بادامی ها- جاوید- درنده جنگلی
۵- ردیف قالیبافی- مشکین شهر سابق- عنوان کتابی از »سمعانی مروزی«

6- یکزبان- خسته و رنجور – شرکت معروف تولید الستیک
7- سرهنگ- از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب- ریشه

8- مجموعه افراد یک شغل- یک خودمانی- بوی کهنگی- سوراخ کوه
9- منش- َخط ُالَقعر- سمبل

10- خس خس صدری- غیرمذهبی- پرستاری بیمار
11- دریانورد قرن پانزدهم- دروازه بان سابق »تاتنهام«- عضو تنفسی

12- یخه- خاندان پیامبر اکرم)ص(- اثر رطوبت
13- دریا- کیف ورزشی- سندرم تنفسی خاورمیانه- حلقوم

14- تشک- پناهگاه- بادام زمینی
دفاعــی  هافبــک    -1۵
»تراکتورســازی«- دژی تاریخــی و 

دیدنی در 5 کیلومتری »چابهار«
 عمودي:

1- کتابــی نوشــته »آکواکــی امزی« 
)2019(- رفتن با ناز

2- بمب پرتابی- راست، درست- 
تکلیف محصل

3- از تنقالت- اجزا- نوعی قایق- 
لقب سالطین پیشدادی

4- اســب آذری- مقابل موافقت- 
شهرستانی در اسپانیا

اروپایــی- رســم و روش-  ۵- رود 
ایالتی در جنوب امریکا

6- خبرگــزاری دانشــجویان- پیــر 
و مرشــد قماربــازان- طرح ســابق 

مدارس
7- بسیار مهربان- نمایان- کلمه 

شگفتی
خشــک-  صحــرای  رازقــی-   -8

مرداب- مرغ استخوان خوار
آفریــن  ســرما  رفقــا-  قلــق-   -9

تابستانی
10- اشــاره به دور ادبی- شهری در 

حومه »ملکان«- بهار
11- فراشــی کــه سردســته صد نفر 
باشد- تکیه کننده- خدای مصری

12- بزدلــی- خــالف هــم بــودن- 
نفس سوخته دالن

حصــه ای  و  ســهم  مفــت-   -13
که به کســی می رســد- بشــر- نفوذ 

تدریجی آب
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جنگل های حرا؛ کشف ابن سینا يا کاشت انگلیسی ها؟

گفت و گوی شن و ستاره در نایبند
مریم طالشی

گزارش نویس

»هنــوز حــرا را ندیــده ای؟ جــای خــوب 
اینجــا همان اســت. اصــاًل فــرق دارد با 

همه جا. چه بهشتی است.« 
بهشــتی کــه راننده جــوان وعــده اش را 
می دهد، کمی بعد پدیدار می شود؛ یک 
خط ســبز ممتد در حاشیه جاده لخت. 
خنــکای کولر ماشــین، روزهــای آغازین 
بهار را ریشــخند می کند، زمستان را هم 
البد. شیشــه را پایین می کشــم. شرجی 
می ریــزد توی ماشــین. راننده دســتش 
ســمت پیــچ کولــر نمــی رود. خامــوش 
»ولــش  می گویــد:  را؟  کولــر  نمی کنیــد 

کنید، نمی خواهد.«
محلی هــا  حــرا.«  اســت،  همیــن  »هــا 
همینجــور صدایش می کننــد، به همان 
نــام واقعی اش. جنگل حرا که ماهیتش 
را از درختــان حــرا می گیــرد؛ درختانــی 
از جامعــه گیاهــی مانگــرو کــه معــرف 
اکوسیســتم خاص نواحی استوایی است 
 Avicennia marina نــام علمــی اش و 
اســت که می گویند بــه افتخار ابن ســینا 
نامگذاری شده و شاید برای همین است 
که بعضی ها معتقدند ابوعلی ســینا آن 
را بــرای اولین بار کشــف کرده و کاشــته و 
بــه او منســوبش می کنند. یــک عده هم 
داســتان رویش حرا را به خیلی قبل تر از 
آن برمی گردانند و می گویند این جنگلی 
اســت که از اشــک چشــم حضــرت آدم 

روییده.
کار  کار،  می کننــد  فکــر  امــا  بعضی هــا   

یــک  هــم  ایــن  بلــه،  انگلیسی هاســت. 
داســتان قدیمی اســت که نقل می شود. 
ماجــرا از این قرار اســت که انگلیســی ها 
بــا هواپیمــا می آینــد و تخم حــرا را توی 
آب می پاشــند تــا مثــاًل زهــری بریزنــد و 
آب را بخشکانند غافل از اینکه مکرشان 
جــواب نمی دهــد و حــرا از دل آب ســبز 
می شــود و مثل واحه ای در زمین بی گیاه 
جلوه می کند؛ چیزی شــبیه یک افســانه 
پنــد  آمــوز که شــاید بــه معجــزه ای هم 
اشــاره دارد. آدم هــا معجــزه را دوســت 
از دل  دارنــد آخــر. دلشــان می خواهــد 
هــر رویــداد یا قصــه ای، اعجــازی بیرون 
بکشــند.  حــرا را مقدس می داننــد؟ نه، 
چیزی در این باره نشنیده ام. اسطوره ای 
چرا، مقدس اما نه. بیشتر برایشان حکم 
همــان واحــه را دارد کــه میــان منظــره 
دودآلود و شعله  فلرهای فازهای پارس 

جنوبی پیدا شده.
»عســلویه جــای تفریحی زیــادی ندارد. 
دریاســت و همین حرا. بهتر از همه اش 
حراست. اسفند قشنگتر هم می شود، پر 
از پرنده اســت. ها، آنجا را ببینید، هستند 

هنوز.«
جایی که اشاره می کند، سه تا فالمینگو با 
فاصلــه از هم، روی آب دیده می شــوند؛ 
شــاید جامانــده از مهاجرتــی طوالنــی. 
دوربیــن را برمــی دارم و ســعی می کنــم 
هرســه را در یک قاب جا کنم. نمی شود. 
سرعت حرکتشــان روی آب بیشتر از آن 
چیزی اســت کــه فکــر می کنم، بــا اینکه 
از دور بــه نظــر می رســد در یــک نقطــه 
ایســتاده اند. بــه لنــز دوربیــن عکاس هــا 

و پرنــده نگرهــا حتمــاً عــادت دارنــد که 
اینجــا برایشــان حکــم همان بهشــت را 
دارد. فصــل زمســتان گذرانــی پرنده ها، 

خیلی هایشان را اینجا می کشاند.
حــاال دیگــر وارد منطقــه حفاظت شــده 
نایبنــد شــده ام؛ نقطــه اتصــال کوه های 
عســلویه به خلیج فــارس. چرا بــه اینجا 
نایبند می گویند؟ نام اصلی این منطقه، 
نابند یا ناوبند بوده، به معنی محل پهلو 
گرفتن و لنگرانداختن ناو. البته در برخی 
منابــع ناو را به محل عبور آب هم تعبیر 

کرده اند.
 دماغــه نایبنــد همــان جایــی اســت که 
خشــکی در آب پیشــروی کــرده و خلیج 
نایبند را تشــکیل داده است که می گویند 
در عصر آل بویه از مهم ترین مراکز صید 
و تجــارت مروارید ایران بــوده. هنوز هم 
مروارید صید می کنند؟ راننده می خندد: 
»نه دیگر، مروارید کجا بود! فقط همین 
در  را  ماشــین  مانده انــد.«  درخت هــا 
از  می کنــد.  متوقــف  جــاده  شــانه کش 
آنجــا تــا ردیف ماشــین های پارک شــده 
10قدم فاصله اســت و تــا اولین مواجهه 
با درختان حرا که ریشــه در آب شــور یله 
داده اند، حدود 20 قدم. روی تابلو نوشته 
شــده لطفاً بــه 50 متری ریشــه درختان 
حرا نزدیک نشوید. کمی آنسوتر گروهی 
گردشگر تالش دارند قایق بادی را داخل 
آب بیندازند. قایق روی آب سر می خورد 
و کودکی که داخلش نشســته، شــادمانه 

دست می زند.
»مــردم فکر می کنند فقط قشــم اســت 
کــه جنــگل حــرا دارد. ایــن جنگل هــا در 

منظره زباله های پالستیکی که جا به جا، به ریشه درختان گیر کرده اند 
غم انگیز است. می دانید اینجا پارک ملی است؟ زن با تعجب نگاه می کند: 

»پارک ملی؟! نمی دانم.« و بعد مشغول سلفی گرفتن می شود. زن دیگری 
رو به او می گوید: »کاش ماشین را تا همینجا می آوردیم، مامان پایش درد 

می کند.« محلی ها معتقدند ساحل شنی نایبند با همه جا فرق می کند. 
می گویند برق طالیی شن ها را حتی در شب هم می شود دید. نور آفتاب 

را در خودشان نگه می دارند و شب به آسمان برش می گردانند و بعد یک 
هاله طالیی توی نقطه ای از آسمان دیده می شود

پشتش هم خار داشت.« مثل دایناسور؟ 
می گوید: »ها، شــبیه همان که می گویی. 
جانورهای دیگر هم هســت. قباًل بیشــتر 
می دیــدم، مخصوصاً دم غــروب، وقتی 
تنهــا بــودم. یک بار با یکی شــان چشــم 
تو چشــم شــدم. چشــم، انگار که چشــم 
آدم. خوف افتاد توی دلم. داد کشــیدم. 
نفهمیــدم کجــا رفــت امــا یکهــو ناپدید 

شد.«
الک پشــت عقابــی و الک پشــت ســبز از 
گونه هــای جانوری هســتند کــه در نایبند 
فکــر می کنــم شــاید  زیســت می کننــد. 
عبداهلل الک پشتی غول پیکر دیده باشد. 
خودش اصرار دارد الک پشت نبوده اما.

اوضاع ماهیگیری چطور است؟
»اوضــاع صیــد کــه خــوب نیســت. مــن 
دیگر نمــی روم، یعنی مریضــم، توانش 
را ندارم، اما خبری هم نیســت. تا دو ماه 
پیــش می رفتم صیــد. دریا خالی ســت، 
نمی دهنــد،  صیــاد  بــه  صیــد  مجــوز 
می گوینــد قایــق موتــور قوی نبایــد برود 
صیــد. خــب چــه کار کنــد پــس؟ صیــاد 
مجبــور می شــود قاچاقــی بــرود ســمت 
شیخ نشین. باید هزینه کند، پس دست 
خالــی نمی توانــد برگردد. ســرش برود، 
باید دســت پر برگــردد. هزار خطــر را به 
جانش می خرد، چرا؟ دریا ماهی ندارد. 
برکــت از آب رفته. لنج هــای بزرگ دریا 
را خالی می کنند. ســوخت هــم که دیگر 
صیــادی را زمیــن زده. ســوخت بــه این 
گرانــی اصاًل صرف نمی کند بــروی دریا. 
ســوخت را بفروشــی بــه خــدا ســودش 
بیشــتر اســت. االن همــان بندرعســلویه 
لنج ها همــه بیکار مانده انــد. بروید بازار 

ماهی ببینید ماهی کجا بود.«
ماهیگیــر حرف هایــش تمــام می شــود 
انگار چون همان جور که سر و کله اش با 
آن موهای سفید در هم پیچیده و شلوار 
تا زیر زانو تا زده پیدا شده، بی  آنکه حرف 
دیگری بزند راهش را می کشد و از همان 
مســیری کــه آمــده برمی گردد و ســمت 

ساحل می رود.
شــن ها از دور و زیــر نــور عســلی غروب، 
بــرق می زننــد انــگار. دارم فکــر می کنم 
البد آفتاب را گرفته اند تا شب به آسمان 
پــس اش بدهنــد و یــک هالــه طالیی در 

پهنه ای دور از دسترس خلق کنند.
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و زیرســاخت هایی مثــل جاده ســازی به 
طبیعت وارد می کنند، نادیده گرفت.«

منظره زباله های پالستیکی که جا به جا، 
به ریشــه درختان گیــر کرده اند غم انگیز 
اســت. می دانید اینجا پارک ملی است؟ 
زن با تعجب نگاه می کند: »پارک ملی؟! 
نمی دانم.« و بعد مشغول سلفی گرفتن 
می شــود. زن دیگــری رو بــه او می گویــد: 
»کاش ماشــین را تا همینجا می آوردیم، 

مامان پایش درد می کند.«
 محلی ها معتقدند ســاحل شــنی نایبند 
با همه جــا فرق می کنــد. می گویند برق 
هــم  شــب  در  حتــی  را  شــن ها  طالیــی 
می شــود دید. نور آفتاب را در خودشــان 
نگــه می دارنــد و شــب به آســمان برش 
می گرداننــد و بعــد یــک هالــه طالیــی 
تــوی نقطه ای از آســمان دیده می شــود. 
عبداهلل، ماهیگیر پیشین و ساکن روستای 
بیدخــون عســلویه، از قصــه ای می گوید 
کــه شــاید ســاخته ذهــن خودش باشــد: 
»من جانورهــای عجیب اینجــا دیده ام، 
از همانهــا کــه می گویند منقرض شــده. 
به چشــم خــودم دیده ام. ســرش شــبیه 
گاو بــود و تنــش مثــل الک پشــت و روی 

هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان هــم 
نایبنــد.  در  البتــه  خــب  و  دارد  زیســت 
عســلویه جزو گزینه های اولی نیست که 
مردم برای گردشگری انتخاب می کنند. 
تصــور عموم این اســت که یــک منطقه 
کامــاًل صنعتــی اســت امــا جاذبه هــای 
طبیعی اش کم نیست.« این را مهندس 
و  زیســت  محیــط   کارشــناس  میرپــور، 
شــاغل در بخــش کنتــرل کیفیــت یکــی 
از فازهــای پــارس جنوبــی می گویــد. بــا 

خانواده اش برای تفریح به نایبند آمده: 
»خانواده های ما که اقماری در عســلویه 
کار می کنیــم، در فرصت تعطیالت عید 
اینجــا می آیند. خیلی از گردشــگرانی که 
اینجا می بینید، وضعیت مشــابه دارند، 
ســالی یک بــار عیدها می آینــد. بعدش 
کــه دیگر جهنــم می شــود از گرمــا. البته 
گردشــگر از بوشــهر و کنــگان و شــیراز و 
شهرهای نزدیک هم هست اما کم پیش 
می آیــد کســی صرفــاً بــه قصد عســلویه 

از تهــران یــا اصفهــان راه بیفتــد. ایــن از 
یــک جهــت بــد اســت و از یــک جهت، 
خــوب. قســمت بــدش ایــن اســت کــه 
مردم با تمام جاذبه های کشورمان آشنا 
نمی شوند و بخش خوبش هم این است 
کــه هرچقدر جایی بکرتر بماند، کمتر به 
طبیعت آســیب می رسد. همین جا االن 
بــا وجــود اینکــه گردشــگر زیــاد نیامده، 
گوشه و کنار زباله دیده می شود. البته که 
نمی شود زیانی را که تأسیسات صنعتی 
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فروردین :  اخیراکمی هیجان می تواند لبخند را روی لبهای شما بنشاند، برای 
اینکه شما برای رویارویی با چیزهای جدید آمادگی دارید. شما تاحدی محتاط 
نیز هستید، برای اینکه نمی خواهید چیزهایی را که تازگیها به دست آورده اید را 
به خطر بیندازید.  شما با تمرین کردن خویشتن داری می توانید بهترین کارآیی 

را داشته باشید.

اردیبهشت :  شما دوست دارید  بیشتر به خودتان توجه کنید، اما همه چیز 
آنطوری که شــما انتظار دارید پیش نمی رود.  زیاده خواهی باعث شکســت و 
ناامیدی تان می شــود. ایده ها و آرزوهای جاه طلبانه به دلیل مغایرت داشــتن 
با حقیقت، قابل مدیریت کردن نیســتند. بهتر است قبل از اینکه مشکالت و 

سختی های نامطلوب سد راهتان شود، خودتان دست از جاه طلبی بردارید.

خرداد :  ممکن اســت شما قادر نباشید آنقدر که همیشه آرزویش را داشتید 
آســان گیر و بی قید باشید. شادابی روحی اخیر شما آنقدر نیست که کارهای 
جدی و ســختی را که در پیش رو دارید از یاد ببرید. آگاه ماندن از تفاوت بین 
لحظه حال و آینده می تواند اعصاب شما را آرام کرده و شما را قادر سازد که از 

لحظه حال خود لذت ببرید.

تیر: با وجود اینکه شما نیاز دارید به منظور درست انجام دادن کارهایتان از روش 
خود دفاع کنید، اما بهتر است به جای برخوردهای خصمانه گفتگوی دوستانه را 
انتخاب کنید. شما می توانید هر دو روی سکه را ببینید و عالقه شما به تشویق 

شدن نه تنها موقعیت شما را تضعیف نمی کند، بلکه آن را قوی تر نیز می کند.

مرداد : اگر از سرعت خود کم کنید ایده خیلی خوبی خواهد بود چون این ایام 
خیلی مشکل و پردردسر هستند.  این فرصت را بگیرید که به عقب بنشینید و 
درباره آنچه در زندگی تان در حال وقوع اســت تعمق کنید و از تجربیات خود 
درس بگیرید. فراموش نکنید صبور بودن و منطقی بودن عاقالنه ترین کاری است 

که می توانید انجام دهید.

شهریور :احســاس می کنید با زندگی که در حــال حاضر دارید کمی بیگانه 
شــده اید و نمی دانید چه نقشی را در زندگی حاضر دارید. به همین دلیل دچار 
سردرگمی شده اید، توصیه می شود اول و در ابتدا خود را پیدا کنید و بعد قدم 
در کارهای مختلف بگذارید. اتفاقات تازه ای در زندگی شما رخ می دهد، که باعث 

می شود دید تازه ای پیدا کنید.

مهر : راه حل و فعالیت های تازه ای به ذهن شما وارد شده اند، بهتر است برای 
انجام تمام آنها یک برنامه زمان بندی شده طوالنی مدتی را داشته باشید زیرا تک 
تک برنامه هایی را که در ذهن می پرورانید در آینده جواب های قطعی را به شما 
خواهند داد.قبل از شــروع این کارها انرژی الزم را در خود بیدار کنید و سپس 

برای شروع کار پیش بروید.

آبان : فعالیت هایی را که تا چندی پیش انجام می دادید را با به دســت آوردن 
نتیجه صحیحی ترک کنید زیرا شما در حال حاضر به نقطه ای رسیده اید که باید 
آماده تغییری اساسی در زندگی باشید. زندگی که در حال حاضر تجربه می کنید 
باعث شده است که شما از تمام هیجانات روحی و جسمی که می توانید تجربه 

کنید به دور باشید.

آذر :   جاه طلبی زیاد ممکن اســت کار دست تان دهد. ممکن است بخواهید 
بیشــتر از توان تان کار انجام دهید و از کاری که االن انجام می دهید خشنود 
نیســتید، حتی اگر دیگران شما را تحســین کنند. اگر بتوانید از این انتظارات 
غیرواقعی خود دست بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت 

و بهره وری تان نیز باالتر خواهد رفت.

دی : بهتر است این شلوغی و آشفتگی که در حال حاضر با آن درگیر هستید را 
به پایان برسانید. اگر زمانی احساس کردید که نیاز دارید کمی خلوت کنید و تنها 
باشید کار دلخواه خود را انجام دهید. مراقبت از روح و روان خود بسیار مهمتر 
از انجام وظایف اجتماعی است. اگر از خودتان مراقبت نکنید دیگر چیزی ندارید 

که به دیگران پیشکش کنید. 

بهمن : در رابطه با آرزوهایتان تغییرات کوچکی صورت می گیرد. شــاید یک 
مسئله را کاماًل  ساده گرفته اید و اکنون متوجه اهمیت آن شده اید. سعی کنید 
در رابطه با یک فرصت خیلی مردد نباشید زیرا ممکن است آن را از دست بدهید.

اگر به حمایت روحی احتیاج دارید در حال حاضر همه حامی شما هستند.

اسفند : شما خودتــان به این درک رســیده اید و فهمیده اید که از موضوع و 
مسئله ای مربوط به گذشته زندگی تان فرار می کنید. اما مشکل این است که 
عقل و منطق نمی تواند جایگزین عمل شــود. شجاع باشید و تمام امکاناتی که 
قبال به آن ها فکر نمی کردید را مجســم کنید. باور داشته باشید که هر چیزی 

می تواند اتفاق بیفتد.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول  3823
  1ـ  مجید میراسدیـ  تبریز
2ـ زهرا محمدیـ  رشت

3ـ لیال احمدی

افقي:
1. آسیب شناسيـ  پیدا و آشكار شدن

ــكرمـ   ــیقيـ  متش ــادهـ  مقامي در موس ــت س 2. آبگوش
زرشك

ــورهاي  ــتهـ  لقب كش ــاقه گونـ  صف، دس ــغ س 3. صم
اروپایيـ  عدد ماه

ــوبـ  بازآمدن،  ــتهـ  طالك ــیاب برگش ــدم از آس 4. گن
برگشتن

5. سازي باديـ  منصفـ  رحلت كننده
ــتاني در  ــهر و اس ــي ایرانيـ  قلبـ  ش ــادرـ  قوم 6. اوـ  م

غرب
7. هرمهاـ  دریاـ  واحد غذاـ  متضاد غرب

8. بندري توریستي در تركیهـ  نوعي حلواـ  شانهـ  آب بند
9. رودي در آسیاـ  آهنگ، نغمهـ  عقل

ــوند مانندـ  منهدم  ــرف نداـ  عملي در باغبانيـ  پس 10. ح
كننده

11. برزنـ  چین و شكنـ  بوي رطوبتـ  نادر، كمیاب
12. رشوه گرفتنـ  ضمیر متكلم وحدهـ  نفرینـ  موجودي 

خیاليـ  همچنین
13. روشـ  كمیسريـ  حیوان وحشي

14. در اسلحه بجوییدشـ  نوعي شیرینيـ  گل نومیدي
15. تصدیق انگلیسيـ  یقینـ  مربوط به ملتـ  دلخوري

16. سوره بیست و چهارم قرآنـ  غذاي پیچیدنيـ  الفت 
ـ عقیم

17. ارتقاي رایانه ايـ  اثر معروفي از نظامي
عمودي:

ــذاب از  ــي ج ــپانیایي ـ رمان ــروف اس ــاش مع 1. نق
لئوتولستوي

2. ستارهـ  هذیانـ  پول اروپاي متحدـ  غذاي مریض
3. بافتنـ  مسافرخانه مدرنـ  پدر مردهـ  جوي خون

4. فهمـ  سوبسیدـ  ستاره روشن
5. طمع زیادـ  تب نوبهـ  خوشحالي

ــني غذاـ  نت  سومـ  راز  ــكـ  چاش 6. درخت زبان گنجش
ـ پیري، سالخوردگي

ــهر  ــيـ  ش ــیزدهم انگلیس 7. مجله ویژه مد لباسـ  حرف س
آرزوـ  پایتخت ایتالیا

8. به رسم یادبود مي دهندـ  سستـ  خالصـ  دانه معطر
9. به هوش باشـ  دریانوردـ  همه دارند

10. زمینه چیزيـ  نظر دوختنـ  محبتـ  خودمختار بودن
ــوب  ــيـ  منس 11. طاقچه باالـ  كوهي در اروپاـ  ضمیر انگلیس

به برلین
ــنـ  تكرارش نوعي  ــرف صریحـ  پول ژاپ ــيـ  ح 12. ولخرج

بازیچه استـ  آب آذري
13. بچه كوچولوـ  بیرون كشیدنـ  عیب و عار

حرف )  ص ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز: 
ب�رای ح�ل ج�دول متقاط�ع اع�ام تع�داد حروف درخواس�ت ش�ده 
در ه�ر ش�ماره و اع�ام رم�ز ج�دول ب�ه هم�راه ارس�ال تصوی�ر ح�ل 
ش�ده آن ب�ه تلگ�رام مجل�ه )در س�اعت های 8 ت�ا 16:30 روزه�ای 
 ش�نبه ت�ا چهارش�نبه( ه�ر ش�ماره ض�رورت دارد البت�ه هم�راه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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ــل الزم براي  ــه عملیات و مراح ــبيـ  مجموع ــه اس 14. اراب
رسیدن به یك هدف مشخصـ  جاي خلوت و آرام

15. نوعي گل سرخـ  متكاـ  كوهي در ایرانـ  كتاب شعر
ــم ـ  ــي گلی ــبان ـ نوع ــرزي ـ پاس ــاي م 16. از روده

چشمداشت
17. تاحد توانایيـ  مجلس مشورتي عهد اشكانیان

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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زرشك

ــورهاي  ــتهـ  لقب كش ــاقه گونـ  صف، دس ــغ س 3. صم
اروپایيـ  عدد ماه

ــوبـ  بازآمدن،  ــتهـ  طالك ــیاب برگش ــدم از آس 4. گن
برگشتن

5. سازي باديـ  منصفـ  رحلت كننده
ــتاني در  ــهر و اس ــي ایرانيـ  قلبـ  ش ــادرـ  قوم 6. اوـ  م

غرب
7. هرمهاـ  دریاـ  واحد غذاـ  متضاد غرب

8. بندري توریستي در تركیهـ  نوعي حلواـ  شانهـ  آب بند
9. رودي در آسیاـ  آهنگ، نغمهـ  عقل
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ــوند مانندـ  منهدم  ــرف نداـ  عملي در باغبانيـ  پس 10. ح
كننده

11. برزنـ  چین و شكنـ  بوي رطوبتـ  نادر، كمیاب
12. رشوه گرفتنـ  ضمیر متكلم وحدهـ  نفرینـ  موجودي 

خیاليـ  همچنین
13. روشـ  كمیسريـ  حیوان وحشي

14. در اسلحه بجوییدشـ  نوعي شیرینيـ  گل نومیدي
15. تصدیق انگلیسيـ  یقینـ  مربوط به ملتـ  دلخوري

16. سوره بیست و چهارم قرآنـ  غذاي پیچیدنيـ  الفت 
ـ عقیم

17. ارتقاي رایانه ايـ  اثر معروفي از نظامي
عمودي:

ــذاب از  ــي ج ــپانیایي ـ رمان ــروف اس ــاش مع 1. نق
لئوتولستوي

2. ستارهـ  هذیانـ  پول اروپاي متحدـ  غذاي مریض
3. بافتنـ  مسافرخانه مدرنـ  پدر مردهـ  جوي خون

4. فهمـ  سوبسیدـ  ستاره روشن
5. طمع زیادـ  تب نوبهـ  خوشحالي

ــني غذاـ  نت  سومـ  راز  ــكـ  چاش 6. درخت زبان گنجش
ـ پیري، سالخوردگي

ــهر  ــيـ  ش ــیزدهم انگلیس 7. مجله ویژه مد لباسـ  حرف س
آرزوـ  پایتخت ایتالیا

8. به رسم یادبود مي دهندـ  سستـ  خالصـ  دانه معطر
9. به هوش باشـ  دریانوردـ  همه دارند

10. زمینه چیزيـ  نظر دوختنـ  محبتـ  خودمختار بودن
ــوب  ــيـ  منس 11. طاقچه باالـ  كوهي در اروپاـ  ضمیر انگلیس

به برلین
ــنـ  تكرارش نوعي  ــرف صریحـ  پول ژاپ ــيـ  ح 12. ولخرج

بازیچه استـ  آب آذري
13. بچه كوچولوـ  بیرون كشیدنـ  عیب و عار

حرف )  ص ( چه تعداد است؟

قابل توجه خوانندگان عزیز: 
ب�رای ح�ل ج�دول متقاط�ع اع�ام تع�داد حروف درخواس�ت ش�ده 
در ه�ر ش�ماره و اع�ام رم�ز ج�دول ب�ه هم�راه ارس�ال تصوی�ر ح�ل 
ش�ده آن ب�ه تلگ�رام مجل�ه )در س�اعت های 8 ت�ا 16:30 روزه�ای 
 ش�نبه ت�ا چهارش�نبه( ه�ر ش�ماره ض�رورت دارد البت�ه هم�راه 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 3823 
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ــل الزم براي  ــه عملیات و مراح ــبيـ  مجموع ــه اس 14. اراب
رسیدن به یك هدف مشخصـ  جاي خلوت و آرام

15. نوعي گل سرخـ  متكاـ  كوهي در ایرانـ  كتاب شعر
ــم ـ  ــي گلی ــبان ـ نوع ــرزي ـ پاس ــاي م 16. از روده

چشمداشت
17. تاحد توانایيـ  مجلس مشورتي عهد اشكانیان

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

45 اطالعات هفتگی        شماره  3835
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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
۷۷8-8۴۶-۱٠2۴

نــیازمــندیهـا

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-77۱-۱762

»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

تدریس خصوصی 
  شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی

 با 2٠ سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-020۱   

  و  604-700-۵6۱۵  

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهائی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
برای سکونت دارد.
۷۷۸-۷3۷-٤252

152٤ 236-۸۷۸-5٤٤۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک کمک نقاش
 برای کاردر نورت ونکوور 

نیازمندیم.
1523 6۰٤-۷2۸-2۰22

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 

1523

این مکان

 برای آگهی شما

رزرو شده است

با ما تماس بگیرید 
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶  
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1522

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شمافروزان یزدان
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری Forouzan Yazdan M.A.

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

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 


