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هشدار وزارت بهداشت کانادا
درباره شیوع گسترده سویه های جدید کووید-۱۹  

طی هفته هــای اخیر برخی از مناطق 
کانادا شــاهد افزایــش روزافزون  نوع 
تکامل یافته  ویروس کووید1۹ بوده اند 
که ســبب نگرانی شــدید  مسئوالن 
بهداشت و درمان کانادا شده است.  به 
گفته وزارت بهداشــت کانادا  اکثر این 

موارد  در بریتیش کلمبیا بوده اند .
روز پنج شنبه انتاریو سومین وضعیت 
اضطراری این استان را از آغاز پاندمی 
کووید 1۹ اعالم کرده  و دســتور »در 

خانه ماندن« اجرایی شده است.
 داگ فورد در یــک کنفرانس خبری 

به خبرنگاران گفت: »اکنون همه چیز 
بســیار جدی است. و من بسیار نگران 
هستم. اوضاع به ســرعت و ساعت به 
ســاعت در حال تغییر است. با تغییر 
اوضــاع، هرچه بیشــتر درمــورد این 
سویه های جدید مرگبار بیشتر اطالع 
به دست می آوریم، مشکالت بیشتری 
پدیدار می شوند و باید خود را با شرایط 

وفق دهیم. «
این در حالی اســت که مسئول ارشد 
کلمبیا  بریتیش  اســتانی  بهداشــت 
می گوید هیچ برنامه ای برای پیروی از 

انتاریو برای بستن مدارس در مناطق 
داغ کووید-1۹ ندارد.

با وجود اینکه از دوشنبه استان روزانه 
حدود  هزار مورد ابتال و سه مرگ دیگر 
ثبت کرده، دکتر بانی هنری اصرار دارد 
که مدارس هنوز ایمن هستند. او اشاره 
کرد  استان حدود یک ماه از گسترش 
شــدید واریانت های ویروس از انتاریو 
عقب اســت، اما گفت بستن مدارس، 
یا حداقل مدرسه ها در سرتاسر ونکوور 

بزرگ، ایده خوبی نیست.
ژک الپیئــر ویروس شــناس کانادایی 

درباره خطر افزایش صددرصدی موارد 
ابتال به سویه های جدید هشدار  جدی 
داده است . وی گفته است: »بهداشت 
عمومی درباره خطر افزایش شدید موارد 
ابتال به سویه های جدید کرونا در اواخر 
ژوئن هشدار داده است اما من معتقدم 
اگر اوضاع به همین منوال ادامه داشته 
باشــد، خیلی زودتر و تا آخر آوریل با 
شــیوع همه جانبه ســویه های جدید 
که به مراتب مســری تر و خطرناک تر 

هستند، مواجه خواهیم شد.«
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هر جمعه منتشر می شود

پرونده پرواز ۷۵۲ 
زیر دست دادستاِن
 مظنون به جاسوسی

قاضی ناصر ســراج، رئیس پیشــین 
سازمان بازرسی کل کشور، که پیش 
از این خبر تایید نشــده بازداشت او 
به اتهام جاسوســی منتشر شده بود،  
به دادســتانی نظامی تهران منصوب 
شــده اســت. وی در طی مراســم 
تودیع و معارفه ای که در دادســتانی 
نظامی تهران واقع در سازمان قضایی 
نیروهای مسلح برگزار شد، جانشین 
عباس ترکی شد. این تغییر در حالی 
صورت می گیرد که دادستانی تهران 
اعالم کرده کیفرخواست 1۰ مسئول 
متهم در پرونده ســرنگونی پرواز پی 
اس ۷52 صادر شــده اســت. اما با 
گذشــت بیش از 15 ماه هنوز هویت 
این افراد پنهان نگه داشته شده است.

بر اساس اخبار غیررسمی که پیش از 
ایــن در اختیار »زیتون« قرار گرفت، 
نیروهای اطالعات سپاه، نهاد بازداشت 
کننده سراج در سال ۹۸ در تفتیش از 
منزل او، مقادیر قابل توجهی مدارک 
در این رابطه را ضبط کرده اســت. به 
گفته این منبع موضوع جاسوســی 
»ناصر ســراج« را اطالعات ســپاه از 
مدتی پیش به صورت نامحسوس رصد 
می کرد تــا اینکه رییس قوه قضائیه، 
پس از مشورت با محمدی گلپایگانی٬ 
رییس دفتر آیــت اهلل خامنه ای، قرار 
بازداشــت وی را صادر کرد. اخباری 
همچنین درباره دستگیری او بخاطر 
اختالس هــای کالن در ســاخت و 
ســازهای غیرمجــاز و غیرقانونی در 
»باســتی هیلز« لواســان و »هفت 
ســنگان« قزوین منتشر شده بود. با 
وجود این، اخبار مربوط به جاسوسی 

و اساس بازداشت سراج تکذیب شد.
با آمدن ناصر ســراج به دادســتانی 
نظامی تهران و در شــرایطی که به 
گفته ترکی، دادستان نظامی پیشین 
پرونده 1۰ متهم ســپاه پاسداران در 
آستانه صدور رای قرار دارد، این شائبه 
را ایجاد کــرده که چنین انتصابی با 
پرونده هواپیمای اوکراینی نمی تواند 
بی ارتباط باشد. اما این ارتباط در چه 
زمینه ای است و سراج قرار است چه 
نقشی در پرونده هواپیمای اوکراینی 

بازی کند؟

ارتباطــات میان بخــش نظامی و 
غیرنظامی، حلقه مفقوده در گزارش 

ایران

پیش از این، ســه روز مانده به سال 
کشوری  هواپیمایی  سازمان   ،1۴۰۰
گــزارش نهایی و مفصــل خویش را 
از چگونگی ســقوط پــرواز ۷52پی 
اس اوکرایــن را بــه زبان فارســی و 
انگلیسی منتشــر کرد. گزارشی که 

به باور دولت هــای اوکراین و کانادا و 
همچنین انجمن خانواده های قربانیان 
پرواز ۷52 چیزی جز تالش برای انکار 

حقیقت نبود.
دولت های اوکرایــن و کانادا، خانواده 
های قربانیان و همچنین گزارشــگر 
ســازمان ملــل معتقدند که ســپاه 
پاسداران به عمد هواپیمای اوکراینی 
را ســاقط کرده اســت. امــا در این 
گــزارش چــه آمده و چــه نکاتی را 
برشمرده اســت؟ آیا در این گزارش 
هیچ حقیقتی را نمی توان اســتخراج 
کرد و آن را در کنار قطعات دیگر پازل 
شــلیک به هواپیما قرار داد؟ آیا این 
گزارش پرسش های جدیدی را طرح 
نمی کنــد و داده هایی بــرای تقویت 

فرضیه سقوط عمدی هواپیما ندارد؟

مالحظات اوکراین و کانادا بر گزارش 
ایران

مقامــات اوکراینی بر پایه چند دلیل 
معتقدند کــه گزارش ایــران صرفا 
توجیهــی برای اقدامــات جمهوری 
اســالمی اســت و نتیجه گیری آن 
گزینشــی و گمراه کننده اســت. به 
گفته وزیر امــور خارجه اوکراین این 
گزارش نیست بلکه مجموعه اطالعات 
تحریف شده ای است که دالیل اصلی 
و تمام جزییات را نشان نمی دهد. به 
باور کارشناسان اوکراینی این گزارش 
اطالعاتــی درباره چگونگــی ارتباط 
میان بخش نظامی و غیر نظامی ارائه 
نمی کند و از این رو اوکراین خواهان 
شــنود مکالمات تیم اپراتور موشکی 
سپاه شــده اســت. درخواستی که 
تاکنون از سوی جمهوری اسالمی رد 

شده است.
گفته می شــود دولت کانــادا نیز به 
در  را  خویــش  مالحظــات  زودی 
زمینه این گــزارش ارائه خواهد کرد. 
اقدامی که اوکراینی ها پیشتر با ارائه 
پاسخی ۹۰ صفحه ای به تهران ارسال 
خواســتار  همچنین  کانادا  کرده اند. 
اصالحیه دستور العمل های ایکائو در 
این زمینه شده اســت به نحوی که 
دست کشورهای ذینفع را برای انجام 

تحقیقات مستقل باز کند.

گزارش ایران چه پرسش های تازه ای 
ایجاد می کند؟

از مجموع گــزارش 1۴3 صفحه ای 
ســازمان هواپیمایی کشوری، شاید 
بتــوان گفت تنها ۴ تا 5 صفحه قابل 
تامل وجــود دارد، که به تدابیر پیش 
بینی شده برای ارتقای امنیت پروازها 
در شــب حادثه و همچنین موقعیت 

سامانه پدافند هوایی پیش از شلیک 
به هواپیمای مســافربری اشاره دارد. 
نکته مهم در بخش تدابیر پیش بینی 
شــده برای »ارتقای امنیت پروازها« 
تاکید گزارش بر هماهنگی عالی میان 
بخش غیرنظامی و نظامی در شــب 

حادثه است.
در گزارش آمده است که طبق تدابیر 
پیش بینی شــده، امنیت پروازها بر 
اساس اولویت ریسک آن طبقه بندی 
شــده و برای هر طبقه بندی پروتکل 
ویژه ای تهیه شده است. بر این اساس 
گزارش تصریح دارد که پرواز پی اس 
۷52 اوکراین در طبقه بندی پروازهایی 
قرار می گیــرد احتمال صدمه دیدن 
آنان بر فرض بــروز درگیری هوایی 
»ناچیز« اســت. با این وجود پروتکل 
این پرواز » صدور مجوز پرواز پس از 
شناسایی از سوی پدافند و عدم صدور 

هشدار حمله هوایی« بوده است.

نقض پروتکل امنیت پروازی

امــا در بخش مربوط بــه »اطالعات 
شــلیک« این گزارش کــه بر گرفته 
از اطالعات واحد ســپاه است، نکاتی 
کامال متناقض آورده شده. در گزارش 
آمده است که ســاعت ۴:5۴ دقیقه 
سامانه ســیار شــلیک کننده 1۰۰ 
متر جابجا می شــود. اما به دلیل این 
جابجایی هیچ اشــاره ای نمی شــود. 
سامانه مذکور بر پایه گزارش تا ساعت 
6:۰۷ دقیقــه در حالــت انتظار قرار 
داشــته و از آن زمان به بعد در حالت 
عملیاتــی قرار می گیــرد. این بدین 
معنی است که هشــداری برای یک 
حمله هوایی محتمل صادر شده است 
و پس از آن سامانه در حالت عملیاتی 
قرار گرفته. پرسش این جا است که 
چگونه با وجود صدور هشــدار حمله 
هوایی، واحد مقرب فرودگاه مهرآباد 
اجازه پرواز هواپیمای اوکراینی را در 
ســاعت 6:11 صادر کرده و پروتکل 

مورد اشاره را نقض کرده است؟
اگر پروتکل ادعایی سازمان هواپیمایی 
کشــوری وجود خارجی داشــته و 
هماهنگی میان بخش نظامی و غیر 
نظامی در ســطح عالی برقرار بوده، 
چطــور می تــوان تصور کــرد واحد 
مقرب فرودگاه مهرآباد هیچ اطالعی 
از هشدار حمله هوایی نداشته و یک 
دقیقه پیش از شــلیک بــه هواپیما 
یعنی راس ســاعت 6:13 بــه پرواز 
اوکراینی پیام می دهد و اجازه صعود 
به 6۰۰۰ پا را صــادر می کند بدون 
آن کــه هشــداری در زمینه حمله 
هوایی برای هواپیمای اوکراینی ارسال 

کند؟ گزارش مدعی اســت لحظاتی 
پیش از شلیک، ارتباط میان سامانه 
ســیار و مرکز پدافند قطع شــده و 
هیچ مکالماتی نیز ضبط نشده است. 
اما هیچ توضیحــی درباره علل وقوع 
این خطاها نمی دهد. دلیل جابجایی 
سامانه به میزان 1۰۰ متر چه بوده؟ 
دلیل قطع ارتباط میان سامانه سیار 
و مرکز چه بوده؟ دلیل ضبط نشدن 
مکالمات اپراتور سامانه چه بوده و از 
همه مهمتر چه پیامی در ساعت 6:۰۷ 
به سامانه سیار ارسال شده که سامانه 
را از حالت انتظار به حالت عملیات در 
آورده و در آن ۷ دقیقه چه گذشته که 
سیستم مخابراتی سامانه قطع شده 

است؟

ســه پروازی که می توانســت به 
سرنوشت پرواز اوکراینی دچار شود

نکته دیگری کــه در گزارش آگنس 
گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز بدان 
اشاره شــده، اشــتباه گرفته نشدن 
دست کم ســه پرواز دیگر است که 
پس از جابجایی ادعایی سامانه سیار 
تور، همان مســیر پرواز اوکراینی را 
طــی کرده اند. در گزارش ســازمان 
هواپیمایی کشــوری آمده است که 
پیش از پــرواز ۷52، پرواز ۴۹1 قطر 
ایرویــز به مقصد دوحــه، پرواز ۸۷3 
ترکیش ایرالین به مقصد استانبول و 
همچنین پرواز 11۸5 اطلس گلوبال 
به مقصد اســتانبول نیز به ترتیب در 
ساعت 5:۰۰، 5:۰۷ و 5:1۷ فرودگاه 
بین المللی را ترک کرده اند. این ســه 
پرواز به طور مشخص از محلی عبور 
کرده اند که ســامانه دچار مشــکل 
شده مورد ادعا می بایست آنان را نیز 
به عنوان هدف متخاصم شناســایی 
می کرد. اما واقعیت این اســت که در 
گزارش آمده ســامانه مذکور ساعت 
6:۰۷ دقیقــه در حالت عملیاتی قرار 
می گیــرد. در این شــرایط به وضوح 
می توان گفت که پیامی به ســامانه 
مخابره شده که خبر از حمله هوایی 
داده در حالــی که پیشــتر خبری از 
حمله هوایی نبوده است. اما گزارش 
هیچ توضیحی درباره منشا این خبر 
نداده و عالمت سئوال دیگری را مقابل 

دید ناظران قرار می دهد.
این نکتــه از آنجا اهمیــت دارد که 
سپاه پاســداران همچنان بر این ادعا 
مصر است که گزارش هایی مبنی بر 
حرکت موشــک های کروز به سمت 
تهــران دریافت کرده اســت. در این 
زمینه اخیرا ویدئویی منتسب به این 
سازمان نظامی منتشــر شده که در 

آن ســناریویی معکوس نوشته شده 
و اپراتــور پدافنــد در بازجویی زیر 
ســئوال اســت که چرا در شلیک به 
هدف متخاصــم تردید کرده و باعث 
شده تا اهداف اســتراتژیک از جمله 
فرودگاه مورد هدف موشک قرار گیرد. 
چنین ویدئوی تبلیغاتی نشان می دهد 
که ســپاه همچنان بدون ارائه سند و 
مدرکــی می خواهد بــه خبر جعلی 
شــلیک کروز اصالت ببخشد و آن را 
دلیل مبنایی شلیک پدافند به سمت 

هواپیما عنوان کند.
و باالخره گزارش اشاره دارد که وقوع 
خطاهایی چون شناســایی اشتباهی 
هدف، نادیده گرفتن دســتورالعمل 
شلیک، خطا در تنظیم مجدد شمال 
ســامانه و قطع ارتباط میان سامانه 
سیار تور با مرکز پدافند عامل حادثه 
بوده اســت. چنین ادعایی در صورت 
صحت نشــان می دهد کــه افرادی 
غیــر متخصص و ناآگاه از سیســتم 
پدافند مدیریت آن سامانه را بر عهده 
داشته اند. اما گزارش هیچ توضیحی 
نمی دهد که چرا ســامانه ای چنین 
حساس از ســوی افرادی اداره شده 
که تجربــه و تخصصی در این زمینه 
نداشــته اند. چه کسانی مسئول قرار 
دادن افرادی ناآگاه و بی تجربه در اداره 
بوده اند؟ مسئولیت  چنین سامانه ای 
چنین بی تدبیری مســلما در بخش 
نظامی جرمی سنگین است و تبعات 
آن متوجه فرماندهان ارشــد نظامی 

است.

تجزیه و تحلیل داده های راداری در 
تحقیقات پرواز ام اچ ۱۷

یکی از تجربه های مهم در تحقیقات 
مربوط به ســقوط پــرواز مالزی بر 
فراز اوکرایــن درباره داده های راداری 
اســت. از جایی که داده های راداری 
که در تحقیقــات پرواز ۷52 اوکراین 
نیز می تواند گره از بســیاری ابهامات 
این تجربه می تواند  بگشاید، بررسی 
در آینــده تحقیقــات دربــاره پرواز 
اوکراینــی مفید واقع شــود. به باور 
کارشناســان هنگام ارزیابی داده های 
رادار )هر دو تاسیسات راداری نظامی 
و غیرنظامــی(، باید بین رادار اولیه و 
ثانویه تمایز قائل شد. رادار اولیه امواج 
رادیویی را به صورت پالس منتشــر 
می کند. وقتی این پالس ها به جسمی 
برخورد می کنند، منعکس می شوند 
که بخشــی از آن انعکاس یا پژواک 
را می تــوان توســط رادار اولیه ثبت 
کرد. ســپس بازتاب پالس ثبت شده 
به اطالعات روی صفحه رادار تبدیل 

می شود. بنابراین رادار اولیه اطالعات 
مربوط به انواع اشــیا را ارائه می دهد، 
به شرط آنکه به خوبی انعکاس یافته 
باشد. اما یک رادار ثانویه متفاوت عمل 
می کند. این رادار اطالعات هدفمند 
را از دســتگاه فرســتنده هواپیما یا 
هواپیمای دیگر درخواســت می کند. 
سیگنال فرستاده شده شامل اطالعات 
مربوط به هواپیمــا، مانند موقعیت، 
ارتفاع، سرعت و شــماره پرواز است. 
این ســیگنال به رادار ثانویه ارســال 
روی صفحه رادار ترجمه می شــود. 
بدون ترانســپوندر، یک رادار ثانویه 
هیــچ اطالعاتی دریافــت نمی کند. 
هواپیماهای غیرنظامی ترانسپوندر را 
حمل می کننــد. رادار ثانویه کنترل 
ترافیک هوایی را با تصویری مشخص 
و دقیق از ترافیک هواپیمای کشوری 

میسر می کند.
در سیســتم راداری اشــیا پرنــده 
شناســایی  مشــخص  اندازه های  با 
می شــوند. به طور مثال یک بوئینگ 
۷۷۷ دارای مقطــع راداری ۴۰ متر 
مربع اســت، یک هواپیمای جنگنده 
دارای مقطــع راداری 2 تــا 6 متــر 
مربع اســت و یــک هواپیمای بدون 
 )Orlan-10 سرنشین کوچکتر )نوع
دارای ســطح مقطــع راداری 1 متر 
مربع اســت. یک موشک بوک دارای 
یک سطح مقطع رادار 3 مترمربع از 
پهلو و یک سطح مقطع رادار ۰.5 متر 
مربع از جلو است. تیم تحقیق پس از 
مصاحبه با کارمندان کنترل ترافیک 
هوایــی نظامی و غیر نظامی اوکراین 
شامل یک مدیر تعمیر و نگهداری و 
سه تکنسین رادار و همچنین بررسی 
داده های راداری روســیه و ســازمان 
نظامی ناتو به نتایج ذیل دست یافت:

نتیجه گیری موقت داده های رادار

تحقیقات در مورد همه سیستم های 
راداری اولیــه شــناخته شــده  که 
می توانســتند MH17 را در زمــان 
سقوط شناسایی کنند؛ نشان می دهد 
کــه اطالعــات رادار ترافیک هوایی 
بیشترین  روسیه-اوست-دونتســک 
اطالعات را در این زمینه ارائه می دهد. 
این اطالعات حاکی از آن اســت که 
هیچ موشک یا هواپیمای جنگنده ای 
در مجــاورت MH17 در پرواز نبوده 
اســت. به گفته کارشناسان دفاعی 
و هیئــت ایمنی هلنــد، توضیحات 
مختلفی در مورد عــدم ثبت راداری 
موشــک بوک وجــود دارد. به گفته 
این کارشناسان، عدم ثبت به معنای 
نبود موشک نیست. برخالف نظر دو 
کارشــناس هلندی، شرکت سازنده 
موشک و وزارت دفاع روسیه معتقدند 
که عدم ردیابی موشک از سوی رادار 
بــه معنی عدم وجود موشــک بوک 
است. اما آنچه که میان هیئت ایمنی 
هوایی هلند، وزارت دفاع روســیه و 
شرکت سازنده موشک اشتراک نظر 
وجود دارد این نکته هســت که یک 
هواپیمای نظامی بســیار از موشک 
بوک قابل تشخیص تر است. بنابراین 
این واقعیت که هیچ کدام از  رادارهای 
روسی هواپیمای نظامی در کنار پرواز 
ام اچ 1۷ را ثبت نکرده نشان از رد آن 
ادعای روس ها است که مدعی بودند 
پدافند جدایی طلبان هواپیمای مالزی 
را با یک جنگنده اوکراینی که اطراف 
هواپیما در پرواز بوده اشــتباه گرفته 

است.

گفته می شــود دولت کانادا به زودی مالحظات خویش را در زمینه 
گزارش اخیر جمهوری اسالمی ارائه خواهد کرد. اقدامی که اوکراینی 
ها پیشتر با ارائه پاســخی ۹۰ صفحه ای به تهران ارسال کرده اند. 
کانادا همچنین خواستار اصالحیه دستور العمل های ایکائو در این 
زمینه شده است به نحوی که دست کشورهای ذینفع را برای انجام 

تحقیقات مستقل باز کند.

محمدرضا سرداری )زیتون(
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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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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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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

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

تصمیم کانادا برای خریدجت های جنگنده جدید برای نیروی هوایی
ایرانیان کانــادا- عالی رتبه ترین مقام 
تهیــه و تــدارکات نظامــی ارتش 
کانادا می گویــد علی رغم چالش ها و 
تأخیر های ناشی از پاندمی، خوش بین 
اســت که دولــت فــدرال نهایتاً به 
جســتجوی یک  دهــه ای خود برای 
خریداری جت هــای جنگندۀ جدید 
برای نیروی هوایی ســلطنتی کانادا 

پایان خواهد داد.
سه ســازنده هواپیمای جنگنده در 
پیشــنهادات خود  گذشته  تابستان 
را بــرای تهیــه ۸۸ هواپیمای جدید 
به ارتــش ارائه دادند تــا جایگزین 
اِف 1۸ هــای قدیمی نیــروی هوایی 
شــود و ارزیابی کننــدگان دولت در 
حال ارزیابی ســریع این پیشنهادات 
هستند تا مشخص کنند که کدام یک 

متناسب با نیاز کانادا است.
دولت امیدوار بود که این روند ارزیابی 
را تا اواخر سال جاری به پایان برساند 

و در سال 2۰22 قرادادی را با یکی از 
پیشنهاد دهندگان منعقد کند، اولین 
جت برای تحویل، برای سال 2۰25 
برنامه ریزی شــده اســت و آخرین 
جت نیز در سال 2۰32 تحویل داده 

می شود.
بــه رغم برخی موانــع اخیر به دلیل 
کووید 1۹، تروی کراســبی، معاون 
تجهیزات وزیــر در وزارت دفاع ملی، 
می گوید که مقامات همچنان در مسیر 
رسیدن به این برنامه و انتخاب نهایی 

یک برنده در سال آینده هستند.
 کراســبی در مصاحبه اختصاصی با 
»کنیدین پرس« گفت: »این پروژه ای 
است که کووید برخی از چالش ها را 
در مسیر آن ایجاد کرده است. با وجود 
همه اینها، من هنوز معتقدم که ارزیابی 
در سال جاری به پایان می رسد. و این 
ما را به نقظه ای می رساند که بتوانیم 
توافق ها و قرارداد ها هرچه باشــد در 

سال 2۰22 آنان را شروع کنیم.«
هواپیماهایی که برای جایگزینی اف 
1۸ های کانادا در حال رقابت هستند، 
هواپیماهــای F-35 الکهید مارتین، 
سوپر هورنت بوئینگ و ساب گریپن 

)Saab Gripen( هستند.
انتخــاب موفقیت آمیــز هواپیمای 
جنگنده جدید در سال آینده به بیش 
از یک دهه تالش بی نتیجه ناشــی از 
سوءمدیریت و جنجال سیاسی در دو 

دولت متوالی فدرال پایان می دهد.
کووید 1۹ آخرین تهدید را برای این 
روند به وجود آورد، با اینکه سازندگان 
هواپیماهای جنگنده سال گذشته از 
دولت کانادا خواستند زمان بیشتری را 
برای ارائه قمت های پیشنهادی خود 

ارائه دهند.
کراســبی گفت پاندمــی همچنین 
مشکالتی را برای افرادی که ارزیابی 
پیشــنهادات را انجام می دهند ایجاد 

کــرده اســت. وی گفــت: »کمی از 
اطالعات طبقه بندی شــده اســت. 
بنابراین این کار مستلزم آوردن افراد 
به محل کار است. و ما باید این کار را 
بسیار آگاهانه و با دقت انجام دهیم. اما 
گروهی که ارزیابی را انجام می دهند 

پیشرفت چشمگیری داشته اند.«
کراسبی گفت، این پیشرفت به تازگی 
پیشنهاددهندگان  به  مراجعه  شامل 
برای ارائه فرصتی برای روشن کردن 
برخی نکات در پیشنهادهای خود یا 
ارائه اطالعات از دســت رفته است، 
تقریبــاً به همان روشــی که ســایر 

پروژه های خرید نظامی دارد.
مسئوالن تالش دارند تا هرچه زودتر 
و قبل از این کــه اف 1۸ ها به پایان 
زندگی خود برسند، کار های مربوطه 
را انجام دهند. قرار بود آخرین هواپیما 
ز سری اف 1۸ سال گذشته بازنشسته 
شود، اما به دلیل تأخیر در خرید های 

جایگزین، دولت کانادا برای عملیاتی 
نگه داشــتن آنها تا یــک دهه دیگر 

سرمایه گذاری کرده است.
کراســبی گفــت، در حــال حاضر 
کار بــرای به روزرســانی الکترونیک 
هوانوردی طی چند ســال آینده بر 
روی تمام ۷6 فروند اف 1۸ که کانادا 
از اســترالیا خریداری کرده است، در 
حال انجام اســت. وی افزود ســی و 
شــش فروند دیگر سیستم های نبرد 

خود را به روزرسانی می کنند.
پیش بینی می شود هزینه کل این به 
روز رسانی ها حدود 1.3 میلیارد دالر 

باشد.
در مورد هواپیماهای استرالیایی ، 15 
فروند از 1۸ فروند تحویل شده است. 
در حال حاضر سه فروند در حال پرواز 
در نیروی هوایی هستند و بقیه هنوز 
در حال به روزرسانی و تغییر هستند تا 
آنها را با نیازهای کانادا سازگار سازند.

رشد اقتصادی 0.۷ درصدی کانادا
 در ماه ژانویه

ایرانیان کانادا- ســازمان آمار کانادا 
می گوید که اقتصاد این کشور در ماه 

ژانویه ۰.۷ درصد رشد کرده است.
افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی 

در مقایسه با دسامبر ۰.1 درصد بود.
این رشــد همچنین بیشتر از برآورد 
۰.5درصدی اولیه سازمان آمار کانادا 

برای ماه ژانویه بود.
این نهمین افزایش متوالی ماهانه از 
زمــان آغاز رکود اقتصادی در ســال 
گذشــته در پی آغاز پاندمی در ماه 

مارس و آوریل بود.
با این حال ، آمار کانادا خاطر نشــان 
کرد که کل فعالیت اقتصادی قبل از 
شروع پاندمی، هنوز حدود سه درصد 
کمتر از ســطح فوریه سال گذشته 

است.
برآورد اولیه آمار کانــادا برای فوریه 
امسال رشــد ۰.5 درصدی را نشان 

می دهد.
در ماه ژانویه، تولید، ســاخت و ساز 
و امالک و مســتغالت همه به رشد 

اقتصادی کمک کردند 
بخــش تولید در ژانویــه 1.۹ درصد 
رشد کرد و انقباض ۰.۷ درصدی ماه 

دسامبر را جبران کرد.
داگالس پورتــر، اقتصاددان در بانک 
مونترال، گفــت: »با توجــه به این 
که تخمین زودهنــگام افزایش ۰.5 
درصدی را نشــان می دهد، افزایش 
تولیــد ناخالص داخلی چشــمگیر 

است.«
وی گفت: »بسیاری از پیش بینی های 
منتشر شده از چند ماه پیش خبر از 
کاهش تولید ناخالص داخلی در سه 
ماهه اول ســال مــی داد، اما آخرین 
افزایش   BMO Economics برآورد
3.5 درصدی را پیش بینی کرده است.

پورتر در بیانیه ای گفت: »اقتصاد بهتر 
از آن چیزی که پیش بینی می شد از 
موج دوم ]محدودیت های همه گیر[ 
در زمستان عبور کرد و نتایج بهتری 

حاصل شد.«
در پــی انقبــاض 1.5 درصــدی در 
دســامبر، تجارت عمده فروشــی در 

ژانویه 3.۹ درصد افزایش داشت.
پورتر گفت: »یک بازگشت بزرگ در 

بر اساس نظرسنجی ها، 
حزب لیبرال یک گام به پیروزی حداکثری نزدیک تر شده است

مداد- به گزارش Macleans، آخرین 
پیش بینی ها نشان می دهد در صورت 
برگزاری انتخابات زودهنگام، لیبرال ها 
به نسبت پنجاه به یک قادر به کسب 
اکثریت کرسی های مجلس بوده و این 
روند  عدم تغییر  نشان دهنده  موضوع 
کنوانسیون توسط محافظه کاران است.

با وجود اینکه چندین منطقه از کشور 
با افزایش ناگهانی نرخ همه گیری در 
حال ورود به موج سوم بیماری هستند، 
امــا هنوز در ایــن رابطه خوش بینی 
وجود دارد چراکه اگر همه چیز طبق 
برنامه پیش برود، بیشــتر کانادایی ها 
باید تا اواخر تابستان واکسینه شوند. 
در ایــن رابطه حتی فرانســوآ لوگو، 
نخست وزیر کبک پیش بینی کرده که 
تمامی مردم اســتان قادر به دریافت 
اولین دوز واکســن خود تا 2۴ ژوئن 

خواهند بود.
بــر این اســاس، تابســتان پیش رو 
برای  امیدبخشــی  نقطــه  می تواند 
لیبرال هــای فدرال در اســتان های 
و  نیوبرانزویک  کلمبیــا،  بریتیــش 
نیوفاندلند و البرادور باشــد تا شرایط 
را برای جذب آرای مردم خوشــحال 
از پایــان همه گیری فراهــم کند و 
بارگزاری انتخابات زودهنگام از دولت 
اقلیتی به دولت اکثریتی جهش کند.

کنوانسیون ملی حزب محافظه کاران 
نیــز در این رابطه اعــالم کرد که از 
چندین شــرکت نظرســنجی برای 
تجزیه وتحلیل تعداد نظرسنجی های 
پــس از کنوانســیون بهره بــرده و 

اطالعات خوبی در ایــن رابطه دارد. 
در حال حاضر دست کم می توان ادعا 
کرد که حزب محفظه کار به رهبری 
ارین اتــول از ایــن افزایش مواجهه 
رسانه ای بهره ای نبرده است. از سوی 
دیگر شــاخص هایی همچون کاهش 
نشان دهنده  اتول  رهبری  محبوبیت 
بروز شرایط دشواری برای این حزب 

در آینده ی پیش رو است.
از ســوی دیگر، آخرین به روزرسانی 
دو هفتگــی شــبکه خبــری کانادا 
نشــان می دهد، لیبرال ها دارای 35 
درصد محبوبیت هســتند و نگاهی 
به تجزیه وتحلیل منطقه ای شــرکت 

نظرسنجی لژه، مشخص می کند که 
به دلیل حمایت ضعیف آلبرتا با ۴1 
درصد، محبوبیت محافظه کاران به زیر 

سطح 3۰ درصد رسیده است.
عالوه بر این، آخرین نظرسنجی لژه 
نشــان می دهد که جاگمیت سینگ 
با 22 درصد مقبولیت در سطح ملی 
جایگاه خوبی داشــته که این رقم تا 
حدودی باالتر از میانگین فعلی حزب 
نیودموکرات، یعنی 1۸ درصد است. به 
گزارش لژه، آمار نیودمکرات ها در سال 

گذشته میالدی صعودی بوده است.
شرکت آماری آباکوس دیتا در اواسط 
ماه مارس در یک بررسی آماری برتری 

ثابت اما متوسط چهار درصدی را برای 
لیبرال ها ثبت کرد. پس از کنوانسیون 
حزب محافظه کار کانادا، آباکوس دیتا 
اکنون محبوبیت لیبرال ها را با هشت 
درصد جهش از 3۰ به 3۸ درصد ارتقا 
داد. در این آنالیز، آن ها هفت درصد 
نســبت به بلوک کبکوآ و 16 درصد 
بیشتر نسبت به حزب محافظه کار در 

انتاریو مقبولیت دارند.
گفتنی است اگرچه نخست وزیر ممکن 
است در این آمارها هیچ رکوردی را به 
دســت نیاورده باشد اما رقبای اصلی 
وی به طــور قابل توجهی در وضعیت 

بدتری بوده اند.
نیز شانس  نانوس  موسسه پژوهشی 
لیبرال ها را برای کسب مجدد قدرت 
دو برابر محافظه کاران دانسته و اقبال 
لیبرال ها را به راحتی در اکثر مناطق 
باالتر نشــان می دهد. در مورد حزب 
نیودمکرات، نانوس ســطحی مشابه 
نتایــج این حــزب در ســال 2۰1۹ 
را نشــان می دهد، بنابرایــن تقریباً 
شــرایط نیودمکرات ها را بین ارقام 
پیش بینی شده توسط مین استریت و 

لژه قرار می دهد.
با افزودن آخرین نظرسنجی ها به مدل 
»کانادا 33۸«، نتیجه نهایی ترکیب 
آینده سیاسی کشــور به این شکل 
خواهد بود: حزب لیبرال با 3۷ درصد 
حمایت ملی، سه درصد باالتر از نتایج 
این حزب در انتخابات سال 2۰1۹ و 

باالتر از سایر رقیبان قرار دارد.

تجارت عمده فروشی کاهش فعالیت 
خرده فروشــی را نیز جبران کرد، که 
بخشی از آن به دلیل تغییر هزینه های 

آنالین است.«
متحمل  فروشگاهی  خرده فروشــان 
بیشــترین زیان شــدند که شــامل 
فروشگاه های پوشاک و لوازم جانبی 
لباس - 1۷ درصد کاهش - و فروشگاه 
های لوازم ورزشی، سرگرمی، کتاب و 

موسیقی - 1۴.1 درصد کاهش بود.
با این حال، فروشــگاه های کاالهای 
عمومــی 3.3 درصد رشــد کردند، 
در حالــی که فروشــندگان مصالح 
ســاختمانی و لوازم باغــی به دلیل 
پروژه های تعمیرات و بهسازی منازل، 

3.6 درصد افزایش فروش داشتند.
به دنبــال کاهــش 6.۷ درصدی در 
دســامبر 2۰2۰، خدمــات اقامتی و 
غذایی در ژانویه ســه درصد کاهش 
یافت. در همین حال، خرده فروشان 
غیرفروشــگاهی برای ســومین ماه 
متوالی فعالیت خود را گسترش دادند 

و در ژانویه 2.۸ درصد رشد کردند.
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

ایرونیا- دو کارشناس پزشکی بریتیش 
کلمبیا  از مقامات بهداشتی خواسته اند  
جزئیات بیشتری در مورد چگونگی و 
مکان انتقال کووید 1۹ منتشر کنند و 
گفتند باید شفافیت بیشتری در این 

زمینه وجود داشته باشد.
ایــن فراخوان ها فقط یــک روز پس 
از آن طرح شــد که بریتیش کلمبیا  
1۰۷2 مورد جدید را گزارش کرد که 
به معنی باالترین میزان ابتال در یک 
روز از زمان شروع پاندمی بوده است. 

دکتر برایان کانوی ، رئیس و مدیرعامل 
مرکــز بیماری های واگیــر ونکوور، 
می گوید ایــن تعــداد دور از انتظار 
نیست و بیشــتر آنها قبل از اجرای 
اقدامات جدید بهداشــت عمومی در 

هفته گذشته ایجاد شده اند. 
او تاکید می کند مردم باید جزئیات 
بیشتری بدانند، به خصوص که برخی 
از دارنــدگان رســتوران های ونکوور 
آشکارا دســتور تعطیلی رستوران ها 

با فضای سربسته  را نقض می کنند.
کانوی روز یکشــنبه به ســی تی وی 
نیوز گفت: »کمی نافرمانی مدنی در 
جریان است«. وی افزود: باید پیام های 
بیشتری از ســوی مقامات بهداشت 
عمومی ارائه شــود تا ارقام موجود را 
برای ما توضیح دهند؛ توضیح دهند 
که این ارقام آیا مربوط به واریته های 

مختلف ویروس اســت یا خیر. یعنی 
جایی که به طور خاص تصور می رود 
شبکه های انتقال وجود داشته باشد«. 
این پیام توسط یک متخصص بهداشت 
روان از UBC هــم تکرار می شــود. 
عظیم شریف که دانشیار روانشناسی 
است می گوید وقتی صحبت از رفتار 
می شود ، افراد براساس اطالعاتی که 
دریافت می کنند خطرات را محاسبه 
می کنند. وی گفت: »ما می دانیم که 
مردم به طور کامل توصیه ها را دنبال 

نمی کنند«.
شــریف گفت: »من بــرای اولین بار 
ناامید هســتم که اطالعات بیشتری 
در مــورد محل انتقال دریافت نکرده 
ام. فکر می کنم اطالعات بیشتر  موثر 

است و اعتماد سازی می کند.«
در حالی که وی معتقد است مقامات 
بهداشــتی به خوبــی از پس هدایت 
بریتیــش کلمبیــا در دوره پاندمی 
برآمده انــد، می گوید برخی پیام های 
ترکیب شــده می توانند بی اعتمادی 
ایجاد کنند. شــریف گفــت: »وقتی 
اعتماد را تضعیف می کنید ، خواست 
مــردم برای اجرای قوانین را تضعیف 
می کنیــد ، وقتی قوانیــن ضعیف و 
ناقــص رعایت شــوند ،عواقب آن بد 
خواهد بود. شفافیت به خلق اعتماد 

iroonia.ca.»منجر می شود

با باالرفتن آمار بیماران در بریتیش کلمبیا، 
کارشناسان خواهان» اعتمادسازی«
 و انتشار جزئیات بیشتری از دولت

 در مورد انتقال بیماری هستند
وضعیت بیماری کووید-۱۹ در کانادا بغرنج است

هشدار درباره شیوع گسترده سویه های جدید کرونا در آخر آوریل

طی هفته های اخیر برخی از مناطق 
کانادا شــاهد افزایش وحشتناک این 
نــوع از ویروس کووید1۹ بوده اند که 
احتماال سرعت انتشار آن به منشا آن 

مرتبط است.
در حالی که بیشــتر مــوارد مختلف 
کووید1۹ از نــوع B.1.1.7 که برای 
اولین بار در انگلســتان دیده شــده 
است، شیوع سریع نوع P.1، مسئوالن 
بهداشت و درمان کانادا را بسیار نگران 

کرده است. 
به گفته وزارت بهداشــت کانادا ۴۸3 
مــورد این ویروس تــا اول آوریل در 
سراسر کشــور وجود داشته است که 
اکثر آن ها در بریتیش کلمبیا بوده اند 

ماریا سوندارام، متخصص اپیدمیولوژی 
از دانشــگاه تورنتو، می گوید: »گرچه 
شیوع کرونای برزیلی بیشتر در غرب 
کانادا اســت ولی افزایش تعداد موارد 
مختلف برای تمام کشور نگران کننده 

است.
وی افزود: »به نظر می رسد تمام انواع 
ویروس های شناسایی شده کرونا بد و 

نگران کننده است«.
بانی هنری، وزیر بهداشــت بریتیش 
کلمبیا نیز در این رابطه گفت که هفته 
گذشته یک گروه بزرگ از مبتالیان به 
کرونای برزیلی در منطقه ویستلر مهار 

شده است.
بنابر تعریف مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری آمریــکا »CDC« ویروس 
کرونای برزیلی در اثر 1۷ جهش )در 
برخی موارد 12 جهش( در ســاختار 
پروتئینی اسپایک به وجود آمده است.

ایالن شوارتز، متخصص بیماری های 
عفونی می گویــد: »این جهش ها، در 
آنچه دامنه اتصال گیرنده به ساختار 
پروتئینی اســپایک خوانده می شود، 

بیشترین نگرانی را ایجاد می کنند«.
این محقق دانشگاه آلبرتا افزود: »این 
جهش ها باعث می شــود که ویروس 
هنــگام ورود به بــدن کارآمدتر به 
ســلول ها متصل شــود و همچنین 
ممکن است در توانایی تشخیص آنتی 
بادی ها تولید شده از عفونت قبلی یا 

واکسن ها تداخل ایجاد کند«.
شوارتز می گوید به احتمال زیاد عالئم 
و عوارض این نوع از کرونا شدیدتر و 
ابتال به آن جدی تر اســت همچنین 
این ویروس بیشتر در جوان ها دیده 

شده است.
به گفته کارشناسان، کرونایی که برای 
اولین بار در انگلیس و آفریقای جنوبی 
شناسایی شــده اند، تقریباً 5۰ درصد 
بیشــتر از نوع اولیه ویروس مسری 
بوده و معروف به »وحشی« هستند 

اما آن ها هنوز مطمئن نیســتند که 
کرونای برزیلــی هم به همدان اندازه 

وحشی است یا نه.
ســون ماریــا ســوندارام، متخصص 
اپیدمیولوژی از دانشگاه تورنتو نیز در 
این رابطــه می گوید: »موضوع نگران 
کننده این است که این نوع ویروس 
می تواند کسانی را که قبالً کووید1۹ 
گرفته اند را نیز دوبــاره آلوده کرده و 

حتی از پای درآورد«.
طی تنهــا یک هفته درصــد موارد 
آلودگی به ســویه های شناخته شده 
جدیــد ویــروس کرونا در اســتان 
کبک دو برابر شــده و همین موضوع 
 Jacques Lapierre الپیئــر  ژک 
ویروس شناس را بر آن داشته است تا 
درباره خطر افزایش صددرصدی موارد 
ابتال به سویه های جدید هشدار دهد.

دکتر الپیئر اعالم کرد: »بهداشــت 
عمومی درباره خطر افزایش شــدید 
موارد ابتال به سویه های جدید کرونا 
در اواخر ژوئن هشــدار داده است اما 
من معتقــدم اگر اوضــاع به همین 
منوال ادامه داشــته باشــد، خیلی 
زودتر و تا آخر آوریل با شــیوع همه 
جانبه سویه های جدید که به مراتب 
مسری تر و خطرناک تر هستند، مواجه 

خواهیم شد.«
به گــزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
دو مونریال، دکتر الپیئــر ادامه داد: 
»با توجه بــه این وضعیــت، تدابیر 
پیشــگیرانه به ویــژه فاصله گذاری 
اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن 
مرتب دســت ها نه تنها نباید متوقف 
شــود بلکــه باید با دقــت و جدیت 

بیشتری ادامه یابد.«

راه اندازی وب سایت نوبت دهی واکسن کووید ۱۹ در بریتیش کلمبیا
ایرانیان کانادا- وب سایت ثبت نام برای 
دریافت واکسن دولت بریتیش کلمبیا 
اکنون فعال شــده اســت و بریتیش 
کلمبیایی ها از روز سه شنبه 6 آوریل، 
از طریق این وب سایت  می توانند وقت 

دریافت واکسن خود را رزرو کنند.
جان هورگان نخســت وزیر بریتیش 
کلمبیا در بیانیه ای گفت:  »امروز یک 
نقطه عطف مهم در مبارزه ما با کووید 
1۹ اســت، و ما از همه می خواهیم 
منتظر نوبت خود باشند و سه گام را 
برای کمک به پشت سر گذاشتن این 

پاندمی بردارند.«
بریتیــش کلمبیــا یک روند ســه 
مرحلــه ای را انتخاب کرده اســت. 
بریتیش کلمبیایی های واجد شرایط 
ابتدا باید ثبت نــام کرده و کد تأیید 
دریافــت کنند. به محــض دریافت 
ایمیل، پیامک و یا تماس تلفنی مبنی 
بر واجد شرایط بودن آنان برای رزرو، 
می توانند نوبت دریافت واکسن خود 

را رزرو کنند. مرحله آخر مراجعه به 
کلینیک واکسیناسیون برای واکسینه 
شدن اســت. پورتال وب فقط برای 
برنامه  مبتنی بر ســن است و شامل 

واکسن های ُمدرنا و فایزر است.
کســانی که رزرو آنالین بــرای آنان 
مناسب نیســت می توانند با شماره 
2323-۸3۸-۸33-1تماس  تلفــن 
بگیرنــد و یا به صــورت حضوری به 

Service BC مراجعه کنند.
آدریان دیکس وزیر بهداشت بریتیش 
کلمبیا گفت: »ما از همه در بریتیش 
کلمبیا می خواهیم واکسن خود را در 
اولین فرصت که نوبت به آنها می رسد، 

دریافت کنند.«
دکتر بانی هنری افســر بهداشــت 
استان گفت بریتیش کلمبیا در حال 
برداشــتن گام مهمــی در مرحله 3 
برنامه ایمن ســازی استان است. وی 
گفت: »هر واکسنی که به ما تحویل 
داده می شــود همــه مــا را ایمن تر 

می کند - بیایید حرکت رو به جلوی 
خود را ادامه دهیم و حداقل دوز اول 
واکســن را به تمام کانادایی ها تا روز 

کانادا تحویل دهیم.«
پورتال رزرو آنالین از برنامه واکســن 
آکسفورد-آســترازنکا جــدا اســت. 
 Lower افــراد 55 تــا 65 ســاله در
Mainland همچنــان مجاز به رزرو 
نوبت برای دریافت واکسن استرازنکا 

در داروخانه های مربوطه هستند. 
در این اســتان نزدیک به ۸۰۰ هزار 

نفر واجد شرایط، اولین دوز واکسن و 
حدود  ۹۰ هزار نفر هم دوز دوم خود 

را دریافت کرده اند.
بــرای ثبت نام آنالیــن باید نام و نام 
خانوادگی، تاریخ تولد ، کد پســتی و 
شــماره کارت بهداشت را ارائه دهید. 
وب ســایت همچنین به یک آدرس 
ایمیل کــه به طور منظم بررســی 
می شود یا شماره تلفنی که می تواند 
پیام های متنــی را دریافت کند، نیاز 

دارد.

با ایــن که خطر انتقــال ویروس در 
فضاهای داخلی و سرپوشیده بیشتر 
است، دکتر الپئیر استفاده از ماسک 
را حتی در فضاهای بیرونی هم توصیه 

می کند.
این ویروس شناس بازنشسته کانادایی 
همچنین از شــهروندان خواست از 
تجمعــات و دورهمی هــا حتی در 
فضاهــای بیرونی بپرهیزند حتی اگر 
قرار باشــد همه از ماســک استفاده 

کنند.
دکتر الپیئر ادامه داد: »هفته گذشته 
شاهد برخی تجمعات و تظاهرات در 
سطح شهر بودیم اما شهروندان باید 
بدانند در شرایطی که با خطر شیوع 
سویه های جدید ویروس کرونا روبرو 
هستیم، الزم است که از هر تجمع با 
هر انگیــزه و هدفی بپرهیزند و برای 
رســاندن صدای خود بــه مقامات از 

راه های دیگری استفاده کنند.«
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افزایش سرایت ویروس کووید-۱۹ در فضای باز
ایرانیان کانادا- اســتان آلبرتا هشدار 
داده اســت که افزایش موارد ابتالی 
کووید 1۹ ناشی از سویه های جدید 
ایــن ویــروس اســت. متخصصان 
می گویند، در حالی که بودن در فضای 
باز بسیار ایمن تر از فضای سرپوشیده 
است، سویه های جدید خطر ابتال را در 

فضای باز نیز افزایش داده اند.
افزایش سریع موارد ابتالی جدید در 
سراسر کشــور و شیوع رو به افزایش 
ســویه های جدید، معادله را برای در 
امان ماندن در موج ســوم تغییر داده 
است، این شامل فضای باز هم می شود 
که از زمان آغاز پاندمی به عنوان یک 
مکان امن عــاری از ویروس قلمداد 

می شد.
آلبرتا هشدار داده است که این استان 
موارد ابتالیی را شناسایی کرده است 
که در فضای باز به این ویروس مبتال 
شده اند، و باور بر این است که مقصر 
اصلی سویه های جدید ویروس کرونا 

باشند.
آنا بانِرجــی، متخصص بیماری های 
عفونــی کودکان و مدرس دانشــگاه 
تورنتو، می گوید: »هوا خوب اســت و 
می توان پیاده روی کرد، اما مردم هنوز 
هم باید مراقب باشند، به خصوص با 
وجود این ســویه های مســری تر از 

ویروس کرونا.«
»شاید کاری که ما سال گذشته انجام 
دادیم را نتوانیم امســال انجام دهیم 
مگر اینکه افراد زیادی را واکســینه  

کنیم.«
دکتر بانرجی می گویــد که افزایش 
عفونت هــای ناشــی از کووید 1۹ با 
وجود گرمای هوا نگران کننده است. 

وی گفــت، ســویه های جدید دلیل 
عمده هستند، و همچنین مردمی که 
از پاندمی خســته شده اند و و سطح 

مراقبت از  خود را پایین تر می آورند.
وی همچنین درک می کند که پس از 
موج دوم، که بسیاری از مردم مجبور 
شدند طول زمستان را در خانه و در 
قرنطینه بمانند، کامالً منطقی است 
که مــردم دور همی های اجتماعی و 

معاشرت های خود را افزایش دهند.
وی می گویــد: »من فکر می کنم بعد 
از یک سال بسیار طوالنی مهم است 
که مردم بتوانند بیــرون بیایند و از 
هوای تازه لذت ببرند، و می دانیم که 
بیرون بودن بسیار امن تر از در فضای 
سرپوشیده بودن است. باید هنوز هم 

کامالً محتاط بود.«
داینا هینشــاو، مدیر ارشــد پزشکی 
آلبرتا، به افزایش اخیر در نرخ سرایت 
در فضای باز اشــاره کرده است و از 

مردم خواسته  است تا جوانب احتیاط 
را همچنان رعایت کنند. دفتر وی از 
ارائه جزئیات بیشــتر، از جمله تعداد 
موارد ابتالی شناسایی شده در فضای 

باز خودداری کرد.
دکتر هینشــاو گفت: »مــواردی که 
شناسایی شــده شامل دورهمی های 
اجتماعی و معاشرت ها است که در آن 
افراد مکالمه های طوالنی داشته اند، در 
حالی که از ماسک صورت استفاده و 
یا از نظر فیزیکی فاصله کافی را رعایت 

نکرده اند.«
وی در جلســه توجیهی اخیر کووید 
1۹ گفت: »می خواهم روشن کنم که 
معاشــرت در فضای باز از اجتماع در 
فضای سرپوشیده کامالً ایمن تر است. 
اگر افراد در خارج از منزل باشــند اما 
فاصله گذاری فیزیکی را رعایت نکنند 
و از ماســک هم استفاده نکنند، تنها 
حضور در فضای باز برای جلوگیری از 

شیوع و سرایت کافی نیست.«
پیتر جونــی، مدیر میز علمی انتاریو 
و استاد پزشــکی و اپیدمیولوژی در 
دانشگاه تورنتو، گفت که در فضای باز 
بودن در مقایسه با انجام همان کار در 
محیطی داخلی، خطر آلودگی و ابتال 

را تا 1۰ برابر کاهش می دهد.«
سویه های جدید تغییری در آن پدید 
نیاورده  است، اما او گفت که سویه های 
جدید کووید 1۹ بدون در نظر گرفتن 
شــرایط ۴۰ تــا 5۰ درصد بیشــتر 

مسری تر است.
دکتر جونی گفت که این بدان معناست 
که چیزهایی که قبالً ایده های خوبی 
نبودند – مانند نادیده گرفتن استفاده 
از ماسک و فاصله گذاری فیزیکی در 
خارج از خانه، ناهار خوردن در پاسیو 
با شــخصی خارج از خانوار – اکنون 
حتی تصمیم های بدتری به شــمار 
می آیند. او نگران است که مردم فقط 
به ایــن دلیل اینکه خــارج از منزل 
هستند، توصیه های بهداشت عمومی 

را نادیده بگیرند. 
وی گفت: »ترجیــح دادن فضای باز 
به فضای سرپوشیده به معنای از بین 
بردن خطر نیســت – این تنها راهی 
برای کاهش خطر و یافتن یک روش 
بهینه برای کنار آمدن با شرایط بسیار 

دشوار است.« 
»ما در مورد سویه های نگران کننده ای 
صحبت می کنیم که شرایط را تحت 
کنترل گرفته اند. در این شرایط، همه 
باید فقط به همان توصیه های ایمنی 

قبلی به خوبی عمل کنند.«
مایکل براور، که در دانشکدۀ جمعیت 
و بهداشت عمومی دانشگاه بریتیش 
کلمبیا تدریس می کند، می گوید که 
ســاده ترین راه برای ایمن ماندن در 
فضای باز، پیروی از همان توصیه هایی 
است که مردم در سال گذشته با آنها 

زندگی کرده اند. 
وی گفت: اگر همه فاصله ایمنی خود 
را رعایت کنند و ماســک بزنند، قدم 
زدن در بیرون نسبتاً کم خطر است. 
یک مزیت در این مورد این است که 
افراد هنگام صحبت لزوماً با یکدیگر 
رو در رو نمی شوند. دکتر براوئر گفت 
اگر تعامل در فضای باز کوتاه نباشــد 
باید همگی از ماسک صورت استفاده 
کنند. وی گفت مردم باید از اجتماعات 

بزرگ در فضای باز پرهیز کنند. 
وی گفت: »همه این ها همیشه درست 
بود، اما در نظر گرفتن تفاوت ها حتی 
مهمتر است. من فکر می کنم بسیاری 
از مردم فضای باز را به چشــم کاماًل 
ایمن نگاه می کنند. حقیقت این است 
که فضای باز هرگز کامالً ایمن نبوده، 
فقط نســبت به فضای سرپوشــیده 
ایمن تر بود. و اکنون احتماالً از ایمنی 
کمتری نســبت به گذشته برخوردار 

است.«

سرمایه گذاری اتاوا در کارخانه تولید 
واکسن آنفلوآنزا در تورنتو

دولت جاســتین ترودو اعالم کرد ۴15 میلیون دالر در پروژه شــرکت بزرگ 
داروسازی سانوفی پاســتور Sanofi Pasteur که احداث یک کارخانه تولید 
واکسن آنفلوآنزا را در تورنتو مد نظر قرار داده است، سرمایه گذاری خواهد کرد.

فرانسوا-فیلیپ شــامپین وزیر نوآوری، علوم و صنعت کانادا و پتی هاجو وزیر 
بهداشــت کانادا به همراه داگ فورد وزیــر اول انتاریو و همچنین جان توری 

شهردار تورنتو این خبر را اعالم کردند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، طبق توافق نامه ای که در این زمینه منعقد 
شده، شرکت سانوفی پاستور ۴55 میلیون دالر و دولت انتاریو 55 میلیون دالر 

به این پروژه تزریق خواهند کرد.
دولت ترودو اعالم کرد به منظور تقویت بخش تولید فرآورده های زیســتی و 

دارویی در کشور، دولت فدرال تصمیم به مشارکت در این پروژه گرفته است.
وزیــر نــوآوری، علوم و صنعت کانــادا اذعان کرد که پاندمــی کرونا نیازها و 
کمبودهای کانادا را در زمینه تولید واکسن بیش از هر زمان نمایان ساخت. یکی 
از درس هایی که اتاوا باید از پاندمی کنونی بگیرد، این است که برای خودکفایی 

کشور در زمینه دارو و به ویژه واکسن تالش کند.
کارخانه جدید سانوفی پاستور در انتاریو ظرفیت تولید واکسن کووید1۹ نخواهد 

داشت بلکه واکسن های فصلی بر ضد آنفلوآنزا تولید خواهد کرد.
طبق اعالم سانوفی پاستور، این کارخانه در سال 2۰26 به بهره برداری خواهد 

رسید.
دولت ترودو تصریح کرد: »اگر یک روز ســازمان جهانی بهداشــت از پاندمی 
آنفلوآنزا خبر دهد، کارخانه آتی ســانوفی پاستور توانایی و ظرفیت آن را دارد 

که طی تنها شش ماه واکسن کافی آنفلوآنزا برای همه شهروندان تولید کند.«

احتماالً واکسن کرونا نیز مانند آنفوالنزا 
باید هرسال تزریق شود

مداد- به گزارش سی.بی.سی، پژوهشگران اعتقاددارند ویروس کرونا نیز می تواند 
مانند آنفوالنزا به واکسیناسیون های ساالنه نیاز داشته باشد. یک ویروس شناس 
برجسته کانادایی در این رابطه اعالم کرد که با ادامه جهش این ویروس و تولید 

انواع جدید، نیاز به تزریق ساالنه واکسن وجود دارد.
مارک آندره النگلویس از دانشگاه اتاوا که در حال هدایت شبکه واکنش سریع 
سویه های جدید کرونا بوده و سرپرستی یک تیم تحقیقاتی شامل متخصصانی از 
سراسر کانادا را برای بررسی علمی این موضوع و نحوه مدیریت گسترش ویروس 
را بر عهده دارد، تاکید کرد که تغییرات و جهش های ژنتیکی این ویروس برای 

مدت طوالنی وجود خواهد داشت.
ویروس کرونا حتی ممکن است بومی شود، به این معنی که مانند تزریق هرساله 
واکسن آنفلوانزا، نیاز به تزریق واکسن کرونا نیز وجود داشته باشد. در حال حاضر 
ما می خواهیم بدانیم که آیا انواع مقاوم ویروس در برابر یک نوع واکسن وجود 
دارد که منجر به تغییر مسیر زنجیره تأمین واکسن ها شده و در برابر یک نوع 

خاص از ویروس کرونا در یک منطقه مقاوم باشد.
کانادا در حال حاضر موج سوم را در این بیماری همه گیر یک ساله تجربه می کند 
و این موضوع باعث شده است که چندین استان این هفته اقدامات سختگیرانه 
قرنطینه را برای کاهش انتشــار ویروس انجام دهند. بریتیش کلمبیا و انتاریو 
محدودیت های گسترده ای را اعمال کردند و کبک با افزایش موارد ابتال روبه رو 

است.

۲۳ هزار دالر هزینه روزانه
 بستری بیماران کانادایی مبتال به کووید۱۹

مداد- گزارش جدید موسسه ی اطالعات سالمتی کانادا )CIHI(، نشان می دهد 
که فقط ده درصد از بیماران کرونایی که به اورژانس مراجعه می کنند، به بستری 
در بیمارستان نیاز پیدا کرده اند. هزینه ی بستری هر بیمار کرونایی در بخش 
عمومی بیمارستان تا 23 هزار دالر در روز هزینه روی دست دولت می گذارد که 
چهار برابر یک بیمار عادی است. متوسط دوره ی اقامت در بیمارستان ها حدود 

15 روز تخمین زده می شود.
این هزینه برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه )ICU( تا 5۰ هزار 
دالر در روز  می رسد. آمار همچنین نشان می دهد که از ده کانادایی که راهی 
بخش مراقبت های ویژه شده اند، سه نفر جان خود را از دست داده اند و این افراد 
عموما باالی ۸۰ سال سن داشته اند. این آمار همچنین نشان از آن دارد که از 
بین بیمارانی که راهی ICU شــده اند، احتمال مرگ مردان دو درصد بیش از 

زنان بوده است.
این گزارش بر اساس داده های به دست آمده از همه استان ها و قلمروهای کانادا 

به جز استان کبک به دست آمده است.

دکتر بانی هنری: 
تعطیل کردن مدارس در مناطق با آمار باالی کووید

 می تواند منجر به افزایش موارد ابتال شود!

ایرونیا- مســئول ارشــد بهداشــت 
اســتانی بریتیش کلمبیــا می گوید 
هیچ برنامــه ای برای پیروی از انتاریو 
برای بســتن مدارس در مناطق داغ 

کووید-1۹ ندارد.
با وجود اینکه از دوشنبه استان روزانه 
حدود  هزار مورد ابتال و ســه مرگ 
دیگر ثبت کــرده، دکتر بانی هنری 
اصــرار دارد که مــدارس هنوز ایمن 

هستند.
او اشاره کرد  استان حدود یک ماه از 
گسترش شدید واریانت های ویروس 
از انتاریو عقب است، اما گفت بستن 
مدارس، یــا حداقل مدرســه ها در 
سرتاســر ونکوور بزرگ، ایده خوبی 

نیست.
او گفــت: »وقتی بچه ها در مدرســه 
نیستند تعداد موارد ابتال باال می رود و 
این یک اثر منفی روی خانواده هاست. 
بنابراین ما بایــد راهی برای امن نگه 
داشتن بچه ها در مدارس پیدا کنیم 
تا بتوانیم از جوامع  محلی مان حمایت 

کنیم«.
تمام موارد از 2۰۷ مورد واریانت ثبت 
شــده سه شــنبه غیر از یک عدد در 
منطقه بهداشت ساحلی ونکوور بوده 
و مورد آخر در منطقه فریزر ثبت شده 
اســت. با این حال، در روزهای اخیر 
تعداد موارد ابتالی فراوانی به مدارس 

آن مناطق ربط داده شده است.
گسترش شدید واریانت ها در انتاریو 
باعث بسته شدن مناطق شهری شده 

است.
هنری می گوید تمرکزش هنوز روی 

اطمینــان حاصل کــردن از ایمنی 
کالس های درس مخصوصا در سوری 
اســت که تا به حال به طــور مداوم 
باالترین میزان انتقال ویروس را داشته 

است.
مــدارس  آن  در  »مــا  گفــت:  او 
مصون سازی کرده ایم و بنابراین این ها 
کارهایی هستند که االن برای کاهش 
که  می دهیم  انجــام  ریســک هایی 
می دانیم در جوامع محلی مان هستند 
و داریــم روی جوامع دارای باالترین 

ریسک ها تمرکز می کنیم«.
دکتــر ارشــد اســتان همچنین به 
کارکنــان و والدین نگــران یادآوری 
کــرده که پخش شــدن ویروس در 
مدارس نمایانگر پخش شدن آن در 

جوامع محلی است.
او گفــت: »ایــن بحرانی اســت که 
همه مان با آن مواجه هســتیم. ساده 

نیست که همه را ایزوله کنیم و اجازه 
انتقــال ویروس را ندهیــم. همه در 
متوقف کردن آن جا و نقشــی داریم. 
باید این روند افزایشــی را در جوامع 
محلی متوقف کنیم و همه مان در این 

مسئله نقشی ایفا می کنیم«.
مسئوالن بهداشتی در سرتاسر کانادا 
از افراد واجد شرایط می خواهند که با 
رزرو آنالین و یا تلفنی هر چه سریع 

تر واکسینه شوند.
امــا  این درخواســت تابحال به طور 
کامل از سوی مردم پاسخ داده نشده 
و در حالیکه برنامه واکسیناســیون 
هنوز به شــرایط آرمانی نرســیده ، 
روزانه تعدادی از دوزها  حتی با وجود 
درخواست های دکترها برای واکسینه 
ضروری،  بخشــهای  کارکنان  شدن 

بدون دریافت کننده باقی می مانند.
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نظرسنجی ها نشان می دهد
 کبکی ها بیش از بقیه  کانادا  از روند واکسیناسیون رضایت دارند

مداد- بــه گزارش ســی.تی.وی، بر 
اســاس نتایج یک نظرسنجی جدید 
که بین 26 تا 2۸ مارس انجام شــده، 
کبکی ها به نســبت سایر استان های 
کشور از روند واکسیناسیون در استان 

خود راضی تر هستند.
طبق این نظرســنجی 61 درصد از 
مردم کبک از نحوه واکسیناســیون 
استان بســیار راضی یا نسبتاً راضی 
هستند. این موضوع در حالی است که 
فقط ۴1 درصد از شــهروندان استان 
انتاریو از این روند احســاس رضایت 

می کنند.
این نظرســنجی با استفاده از روشی 
نام نمونه گیری غیــر احتماالتی  به 
انجام شــده که به قضــاوت محققان 

روش،  ایــن  در  اســت.  متکــی 
پژوهشگران سعی در ایجاد یک گروه 
نماینده داشته و 1523 نفر به صورت 
آنالین مــورد ارزیابی قرارگرفته اند و 
درنتیجه محاسبه حاشیه خطا برای 

این نظرسنجی غیرممکن است.
طبــق نتایج این نظرســنجی که به 
صــورت اینترنتی صــورت گرفت و 
1523 نفــر در آن شــرکت کرندد، 
در میان اســتان های کانادا، کبک با 
61 درصد، باالترین میزان رضایت از 
واکسیناســیون را دارد و پس از آن 
اســتان های آتالنتیک با 5۸ درصد 
در جایــگاه دوم قــرار می گیرند. در 
غرب کانادا نیز اوضاع متفاوت است. 
در استان های منیتوبا و ساسکاچوان 

تنها ۴2 درصد مردم رضایت خود را 
از واکسیناسیون اعالم کردند اما این 
رقم در اســتان آلبرتا 51 درصد و در 

بریتیش کلمبیا 5۰ درصد بود.
در ضمن در بین شهروندان باالی ۷۰ 
ســال کبک، میزان رضایتمندی به 
۸۷ درصد می رسد که این میزان در 
گروه سنی مشابه در انتاریو تنها ۴1 
درصد است. دولت کبک پنجم آوریل 
اعالم کرد دســت کم 1۸.3 درصد از 
ساکنان این اســتان دست کم یک 
دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند. 
امــا در انتاریو که 1۴ میلیون و ۷55 
هزار نفر جمعیت دارد، دو دوز واکسن 
کووید1۹ به 322 هزار نفر تزریق شده 

است. 

تأخیر بین دوز های واکسن 
کم تر از چهار ماه خواهد بود

ایرانیان کانادا- کمیتۀ مشورتی ملی 
ایمن سازی کانادا )NACI( از توصیۀ 
پیشــین خــود مبنی بر بــه تعویق 
انداختن دوز دوم واکســن کووید 1۹ 
تا چهار ماه دفــاع می کند، اما اذعان 
می دارد که با دریافت واکســن های 
بیشــتر از جانب کانادا، همه مجبور 
نخواهند بود که بین دریافت دوز های 

خود چهار ماه صبر کنند. 
ملی  مشــورتی  کمیتــۀ  مقامــات 
ایمن ســازی کانــادا، و همچنیــن 
مســئوالن فدرال و استانی بهداشت 
در جلسه ای توجیهی برای خبرنگاران 
در روز چهارشــنبه توضیح دادند که 
داده های جدیدی را منتشر ساخته اند 
کــه از نظر علمی توصیــۀ به تأخیر 
انداختن دریافت دوزهای واکســن از 

جانب آنها را تأیید می کند.
ِشــلی دیکس، نائــب رئیس کمیتۀ 
مشورتی ملی ایمن سازی کانادا گفت: 
»با در نظر گرفتــن دریافت دوزهای 
بیشتر از طرف کانادا، بازۀ زمانی بین 
دوز اول و دوز دوم کمتــر از چهارماه 

خواهد بود.«
کمیتۀ مشورتی ملی ایمن سازی کانادا 
اعالم می کند که بــا افزایش عرضۀ 
واکســن در کانادا بازه بین تزریق ها 
به دستورالعمل اولیه نزدیک می شود، 
چرا که پیش بینی می شــود دوز دوم 
برای یک و نیم یا دو ماه بعد از دریافت 

دوز اول تعیین وقت شود.
دکتر کارولیــن کوآچ، رئیس کمیتۀ 
مشورتی ملی ایمن سازی کانادا گفت: 
»با در نظر گرفتن عرضۀ مورد انتظار، 
در نهایت می توان این فاصله را کوتاه 

کرد.« 
پــس از اینکــه کمیتۀ مشــورتی 

ملی ایمن ســازی کانادا در راســتای 
واکسیناسیون حداکثر مردم کانادا در 
سه ماه مارس اعالم کرد که می توان 
فصله دوز دوم پــس از دریافت دوز 
اول می تــوان تا چهــار ماه به تعویق 
انداخت، استان ها عمدتاً راهبرداهای 
واکسیناسیون خود را تغییر دادند و 
نوبت دریافت دوز دوم مردم را چهار 

ماه پس از دوز اول تعیین کردند.
انتظــار طوالنی تــر بیــن تزریق ها 
توصیه ای اســت که در تضاد با مجوز 
وزارت بهداشــت کانــادا بــرای این 
واکســن ها اســت، که از راهنمایی 
شرکت های دارویی برای فواصل کوتاه 

تر بین تزریق ها پیروی می کند.
گزارش جدید گروه مشاوره ای واکسن 
فدرال با مراجعه به آزمایشات بالینی و 
داده های دنیای واقعی نشان می دهد 
واکسن های کووید 1۹ مورد استفاده 
کانادا استفاده، پس از دوز اول، سطح 

باالیی از ایمنی را ارائه می دهند.
به عنوان مثال، کمیتۀ مشورتی ملی 
ایمن ســازی کانادا اظهار داشت که 
داده های حاصل از دو آزمایش بالینی 
برای واکســن های mRNA  ُمدرنا و 
فایزر نشان می دهد که هر دو واکسن 
تــا ۹2 درصد بعد از دریافت دوز دوم 
۹2 درصــد کارایی دارند درحالی که 
واکسن آسترازنکا بعد از دریافت دوز 

اول کارایی ۷6 درصدی دارد.
همچنیــن، کمیتۀ مشــورتی ملی 
ایمن سازی کانادا اظهار داشته که با 
به تأخیر انداختــن تزریق دوم، افراد 
بیشــتری تحت این راهُبرد قادر به 
دریافت ســریع تر یک دوز از واکسن 
کووید 1۹ و مصون ســازی جمعیت 
بیشــتر در زمان کمتری هســتند. 

در حالــت ایده آل، ایــن امر به طور 
فزاینده ای منجر به کنترل بیشــتر 

سرایت ویروس در جامعه می شود.
در بیانیــه کامل صادر شــده در روز 
چهارشــنبه، کمیتۀ مشــورتی ملی 
ایمن ســازی کانــادا می نویســد که 
دوزهــای دوم باید »در اســرع وقت 
پس از ارائه دوزهای اول به تمام افراد 

واجد شرایط، با اولویت افراد بیشتر در 
معرض خطر  و مرگ ناشی از بیماری 

کووید 1۹، ارائه شود.«
به گفته دیکس، کانادا ممکن اســت 
تنها کشوری باشد که توصیه می کند 
چهار ماه تأخیر بیــن دو دوز فاصله  
بی افتد، اما کشورهای دیگر صحبت از 

سه ماه فاصله بین دو دوز می کنند.«

وی گفــت: »می دانم کــه تعدادی 
از مناطــق در حال حاضــر در حال 
بررسی کاهش بازۀ زمانی بین دریافت 

دوز های واکسن هستند.«
این کمیته همچنین روز چهارشنبه 
متذکر شــد که مناطــق همچنان 
»براســاس نرخ محلی موارد ابتال و 
آنچه در مــورد محل های ســرایت 
تعــداد دوزهــای موجود  می دانند، 
از واکســن، شــیوه های ارائه واکسن 
مختص به خود و شــواهد موجود« 
توانایی انتخاب بازۀ زمانی کوتاه تری 

بین دوزهای اول و دوم را دارند.
کمیتۀ مشورتی ملی ایمن سازی کانادا 
روز چهارشنبه، در توضیح ارائه شده، 
گفت: »با توجه به شــواهدی که این 
راهبرد تأثیر مهمی در کاهش مرگ 
و میر و بستری شــدن دارد، کمیتۀ 
کانادا  ایمن ســازی  ملی  مشــورتی 
توصیه های خود را در اسرع وقت برای 
حوزه مناطق از طریق بیانیه پاســخ 

سریع ارسال کرده است، در عین حال 
گزارش کامل در دســت آماده شدن 

است.«
دولت فدرال پیش بینی کرده است تا 
پایان ماه ژوئن در مجموع ۴۴ میلیون 
دوز از ســه واکسن تایید شده فایزر، 
ُمدرنا و آسترازنکا دریافت خواهد کرد. 
انتظار می رود ارسال واکسن تک دوزۀ 
جانسون اند جانســون در اواخر ماه 

جاری آغاز شود.
عفونی،  بیماری هــای  متخصصــان 
ایمونولوژی، داروخانه، اپیدمیولوژی و 
بهداشت عمومی که این نهاد مشورتی 
را تشکیل می دهند، براساس تجزیه 
و تحلیــل و »بهتریــن دانش علمی 
موجود« بــه دولت کانــادا بهترین 
توصیه هــا را در مــورد اســتفاده از 
واکسن های تأیید شده به دولت کانادا 

می کند.
کمیتۀ مشورتی ملی ایمن سازی کانادا 
همچنان می گوید که شواهد مربوط 
به اثر بخشی دوز دوم به تأخیر افتاده 
را کنترل می کنــد و در صورت لزوم 

توصیه های خود را تغییر می دهد.
در یک بیانیۀ منتشــر شدۀ جداگانه، 
شورای افسران ارشد پزشکی بهداشت 
از دستورالعمل های کمیتۀ مشورتی 
ملی ایمن سازی کانادا پشتیبانی کرد.

این شورا نوشــت: »دریافت دوز دوم 
واکســن در بازۀ زمانی توصیه شده، 
برای دستیابی به محافظت بهینه از 
واکسن های دو دوزه همچنان ضروری 

است.«
این شــورا گفت: »ما درک می کنیم 
که همه مشتاقانه منتظرند تا اوضاع 
به حالت طبیعی باز گردد ... همانطور 
که   واکســن در کانادا توزیع می شود، 
این فرصت برای ما فراهم می شــود 
تا بررســی کنیم که چگونه می توان 
اقدامات بهداشت عمومی را به بهترین 
وجه تطبیق داد و محدودکننده ترین 

مقررات را به تدریج برداشت.«
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ایرونیا- تعدادی از صاحب خانه های 
کانادایی در دوره پاندمی در پرداختی 
افزایش ایجاد کردند و  وام هایشــان 
بــا اســتفاده از پس اندازهایی که در 
دوره قرنطینه جمع شده قسط های 
بیشــتری از وام های خود را پرداخت 

کرده اند. 
 Canada بر اساس گزارش جدیدی از
 ، Mortgage and Housing Corp
در ســال گذشــته در مجمــوع 3۴ 
میلیــارد دالر وام اضافی بدون برنامه 
ریزی پرداخت شــده که در ســال 
2۰1۹ میزان آن 31 میلیارد دالر بود.

تانیا بوراســا-اوچوآ ، محقق ارشــد 
مســکن در CMHC گفــت: »ما به 
وضوح می دیدیــم که خانوارها پس 

انداز بیشتری می کردند«. 
بر مبنای گزارش صنعت رهن مسکن 
آژانس مسکن ، پیش از این پرداخت 
وام های بی برنامه از ســال 2۰1۷ تا 

2۰1۹ کاهش یافته بود. 
با این حال بیشتر مالکان خانه توانستند 
وام های بیشتری پرداخت کنند زیرا به 
دلیل قرنطینه های پاندمی هزینه های 
دیگر از جمله تعطیالت ، سرگرمی و 
هزینه های رفت و آمدها کاهش یافته 

بود.
نرخ پس انداز خانوارهای کشــور – 
ســهم درآمد یکبار مصــرف پس از 
هزینه – در سه ماهه دوم سال گذشته 
که دوره شدیدترین محدودیت ها بود؛ 
بــه 2۷.۸ درصد افزایش یافت. طبق 
آمار کانادا، این نرخ از سه ماهه چهارم 
به 12.۷ درصد کاهش یافته است. این 
رقم هنوز از نظر تاریخی و در مقایسه 

تعدادی از مالکین کانادایی در
 دوره پاندمی قسط های بیشتری از
 وام مسکن شان را پرداخت کردند

کارشناس اقتصادی مونتریال بانک : 
برخی کانادایی ها همانطور که سال 
گذشته دستمال توالت می خریدند، 
در بازار مشغول خرید ملک هستند!

ایرونیا- یکی از اقتصــاد دانان بانک 
BMO در تازه ترین یادداشــت خود  
احتمال ورود سیاســت گذاران دولت 
فدرال برای آرام کــردن بازار امالک 
کانادا – که به سرعت به سمت بیش 
از حد داغ شدن می رود- را رد نکرده 

است.
رابرت کاوچیچ اقتصاددان ارشــد  در 
یادداشــتی نوشت سیاســت گذاران 
ممکن است به خاطر بی عملی؛ بیش 
از حد تحت فشــار باشــند و این در 
حالی است که قیمت مسکن نه فقط 
در بزرگ ترین بازارهای کشور بلکه در 
بسیاری از شــهرهای حاشیه ای هم 

افزایش دو رقمی داشته است.
کاوچیچ گفــت: »کانادایی ها درحال 
حاضر در بعضــی بازارها دارند خانه، 
امالک روستایی و ویالها را همان طور 
که ســال پیش کاغذ توالت خریدند، 
می خرند. بعضی مناطق شاهد افزایش 
یک سومی قیمت بوده اند، آن هم نه 
نسبت به میزان پیش از کووید، بلکه 
نسبت به اواخر سال گذشته. این در 
حالی اســت که این باور کلی شکل 
گرفته که هیچ چیــز نمی تواند این 
تحــرک را متوقف کند چون باالخره 
بارها به ما گفته شــده که نرخ بهره 

تکان نخواهد خورد«.
او اضافــه کرد: »به این ترتیب خیلی 
از افراد با خود فکر می کنند با فرض 
اینکه نرخ بهره تکان نخورد،  تصمیم 
اتــاوا برای سیاســت گذاری موثر در 

بازار مسکن چطور می تواند عملیاتی 
شود«.

در دوران پاندمــی، قیمت متوســط 
مسکن در تورنتو و ونکوور که به طور 
ســنتی گران ترین بازارهای مسکن 
کانادا هســتند، از یک میلیون دالر 
عبور کرده و با توجه به نرخ بهره پایین 

تقاضا رو به افزایش است.
کاوچیچ در ایــن فرضیه که ممکن 
اســت سیاســت گذاران در آینــده 
حرکتی انجام دهند تنها نیست. رابرت 
هوگ اقتصاددان ارشد آر بی سی هم 
در یادداشــتی که چهارشــنبه برای 
مشتریان نوشت گفت سیاست گذاران 
باید برای کنترل کردن افزایش قیمت 
سریع مســکن تمام انتخاب ها را در 
نظر بگیرند که این می تواند شــامل 
درنظر گرفتن »گاوهای مقدســی« 
مانند مالیات عایدی سرمایه بر فروش 

امالک مسکونی هم بشود.
در غیاب هــر نوع دخالــت دولتی، 
عالیمی از این که بانک مرکزی بتواند 
در ارتباط با کاهش ســرعت حرکت 
بازار مســکن کار قابل توجهی انجام 
دهد، دیده نمی شود. بانک کانادا تعهد 
داده حداقل تا سال 2۰23 نرخ بهره 
خود را پایین نگه دارد چون ســعی 
دارد با حمایت از اقتصادی که در اوج 
پاندمی به سطحی پایین سقوط کرد و 
از طریق هزینه های پایین وام گرفتن، 
اطمینان حاصل کند اوضاع بهبود پیدا 

iroonia.ca .می کند

احتمال سقوط 40 درصدی قیمت مسکن در کانادا
ایرانیان کانادا- یک مشــاور امالک از 
بریتیش کلمبیا وضعیت حال حاضر 
را با شرایط بازاری مقایسه کرده است 
که منجر به سقوط بازار مسکن ایاالت 
متحده در سال 2۰۰۸ شد. وی معتقد 
است بازار مسکن کانادا آنقدر داغ شده 
است که می تواند همه چیز را بسوزاند.

در  امــالک  مشــاور  َمیجــر  آدام 
 Holywell بنــگاه معامالت امــالک
Properties در بریتیــش کلمبیــا 
می گوید، آن چیزی که باعث سقوط 
بازار مســکن ایاالت متحده در سال 
2۰۰۸ شد ممکن است در کانادا نیز 

اتفاق بی افتد.
َمیجر معتقد است که دولت »باید تا 

االن کاری کرده بود.«
َمیجر می گوید: »امیــدوارم که آنها 
]دولت[ بتوانند راهی برای آرام کردن 
بازار پیدا کنند و گرنه وضع فعلی در 
طوالنی مدت ممکن است باعث ایجاد 

مشکالت بیشتری شود.«
Zealty. َمیجر همچنین مدیر عامل

ca است که یک سایت ردیابی امالک 
 Holywell و مستغالت است و توسط

Properties اداره می شود.
این مشــاور امالک به یاد می آورد که 
یکی از دالیل سقوط بازار مسکن در 
 )teasers( »ایاالت متحده وام »تَیزر
یا وام های با نــرخ قابل تنظیم بوده 

است.
وی توضیــح داد: »در ایاالت متحده 
در ســال 2۰۰5 تا 2۰۰6، چیزی در 
حدود 3۰ تا ۴۰ درصد از کل وام های 
مسکن اعطا شده »تیزر« بود که نرخ 
بازپرداخت آن در ابتدا کم بود، اما پس 

از دو سال افزایش یافت.«
سپس خریداران دریافتند که پس از 
باال رفتن نرخ بازپرداخت، آنها توانایی 

پرداخت قسط ها را ندارند.
با پایین رفتن ارزش خانه هایشان، آنها 
نمی توانستند وام های خود را پرداخت 

کنند.
در اینجــا در کانــادا، بســیاری از 
خریداران مسکن در حال حاضر وام 
مســکن با نرخ 1.5 درصد و پایین تر 

دریافت می کنند.
َمیجر خاطرنشــان کرد: »ما اکنون 
در موقعیتی هستیم که تقریباً 1۰۰ 
درصــد وام های مســکن در کانادا 
می تواننــد وام های با نــرخ »تیزر« 

باشند.«
وی همچنین خاطرنشان کرد که اگر 
شخصی وامی با نرخ ثابت 1.5 درصد 
داشــته باشد و نرخ آن به 3.5 درصد 
افزایش یابــد، باز پرداخت 3۰ درصد 

افزایش می یابد.
َمیجر یادآوری کرد که تنها حدود دو 
یا سه ســال پیش، کانادا وام مسکن 
3.5 درصدی داشت. در سال 2۰۰۷، 

این نرخ تقریباً شش درصد بود.
وی گفت که با نرخ وام مســکن 5.5 
درصد   63.5 بازپرداخــت  درصــد، 
افزایش می یابــد. او همچنین یادآور 
شد: با ۷.5 درصد، باز پرداخت بیش 

از دو برابر می شود.
او گفــت: »من فکر نمی کنم نرخ وام 
مسکن ۷.5 درصد شود، اما به راحتی 
می تواند به 3.5 درصد برسد. آیا این 
نرخ می تواند به 5.5 درصد برسد؟ این 
بدان معنی است که کسی که اکنون 
3۰۰۰ دالر در مــاه قســط پرداخت 
می کند، مجبور خواهد ماهانه ۴۹۰5 

دالر پرداخت کند.
َمیجر گفت کــه آنچــه او را نگران 
می کند، کانادایی هایی اســت که در 
حال حاضر با وام های مســکن 1.5 

درصدی خانه می خرند.

»اگر در پنج ســال آینده نرخ بهره به 
3.5، ۴.5 یا 5.5 درصد تغییر کند، چه 
اتفاقی می افتد؟ آنها فقط برای حفظ 
مالکیــت خانه های خــود مجبور به 
پرداخت هزینه های بیشتری خواهنذ 

بود.«
در همیــن حال، »اگر نــرخ بهره به 
5.5 درصد برســد، که دور از واقعیت 
نیست« بسیاری از خریداران مشتاق 
قادر به بازپرداخت وام های مســکن 

خود نخواهند بود.«
بــا  صــورت،  آن  »در  گفــت:  وی 
قیمت های فعلــی هیچ کس قادر به 
خرید خانه  نخواهد بود، با قیمت های 
حال حاضر کســی نمی تواند چیزی 

بخرد.«
آنچه قرار است بعداً اتفاق بی افتد این 
اســت که »مردم فقط به کیف پول 

خود متکی خواهند شد.«
َمیجر گفت: »اگر شما توانایی پرداخت 
قسط های وام خود را نداشته باشید، 
هیچ کس دیگر نیز قادر به خرید ملک 

نخواهد بود.«
این پدیده »فشــاری رو به پایین را 
بر قیمت ها ایجاد خواهد کرد، مردم 

می خواهند امالک خود را بفروشند اما 
خریداری وجود ندارد.« 

َمیجر گفت: »اگر متوسط   نرخ رهن در 
کانادا طی 5 سال به 5.5 درصد برسد، 
می توانیم شاهد کاهش ۴۰ درصدی 

قیمت مسکن باشیم.«
در برخی از بازارهای داغ مانند ونکوور 
و سایر مناطق سرزمین اصلی ناحیه 
پایین دست بریتیش کلمبیا، قیمت 
مسکن می تواند به »نصف آن چیزی 

که اکنون است، کاهش یابد.«
َمیجر خاطرنشان کرد که مسکن کانادا 
در حال حاضر بیش از ارزش امالک 
ایاالت متحده قبل از فروپاشــی بازار 
در ســال 2۰۰۸ است؛ این فروپاشی 
قیمت مسکن در ایاالت متحده را 3۴ 

درصد کاهش داد.
وی گفــت: »ما حتی ممکن اســت 
شــاهد اصالح قیمــت بزرگتری  در 
بازار مســکن از آنچه ایاالت متحده 
تجربه کرده، باشیم. اگر بازار مسکن 
ایاالت متحده 3۴ درصد سقوط کرد،  
بازار مسکن کانادا چه میزان می تواند 

سقوط کند؟«
بانک کانادا برای کاهش تأثیر پاندمی 

کووید 1۹ بر اقتصاد، نرخ بهره خود را 
در 2۷ مارس 2۰2۰ به ۰.25 درصد 

کاهش داد.
بانک مرکزی این نرخ را حفظ کرد و 
اعالم کرده است که تا سال 2۰23 در 

این سطح باقی خواهد ماند.
با این حال، تیف ماکلم، رئیس بانک 
کانادا، »اشــتیاق بیش از حد« را در 
بازار مسکن کشور مورد رصد قرار داده 

است.
اما ماکلــم می گوید که بازار، در حال 
با  حاضر، هنوز »فاصلــه ای طوالنی 
جایی که ما در سال 2۰16 و 2۰1۷ 
بودیم، دارد.« وی معتقد است که بازار 
مسکن در آن زمان بســیار داغ تر از 

حال حاضر بود.
در تورنتو ، که شــرکت های رهنی و 
مسکن کانادا، معتقدند بیش از همه 
به دلیل داغی بیش از حد بازار از همه 
کالن شــهرهای کانادا آسیب پذیرتر 
است، قیمت مسکن باالتر از هر زمان 

دیگری است.
متوســط   قیمت فروش یــک خانه 
مســتقل در تورنتــو در مــاه فوریه 
بــود، در حالــی  1.6۸۴.۰۸3 دالر 
کــه خانه های نیمه مســتقل حدود 
1.35۴.2۴۴ دالر بــود. این ارقام از 
قیمت مسکن نسبت به سال 2۰1۷ 

پیشی گرفته است.
اوگفت: »یکی از مشکالت بزرگ وام 
های مســکن و تمدید آنها این است 
که اگر ارزش خانه شما در عرض پنج 
سال پایین بیاید، چه می کنید؟« وی 
افزود: »آیا اگر مبلغ بدهی شما بیش 
از ارزش خانه باشد، آیا بانک با همان 
نــرخ می تواند آن را تمدید کند؟ این 
امر به طور بالقــوه ای چالش برانگیز 

است.«
َمیجر خاطرنشــان کرد با اشــاره به 
کاهش پیش بینی شدۀ محدودیت ها 
خاطر نشان کرد، درها دوباره به روی 
خریداران خارجی امــالک کانادا باز 

خواهد شد.«
»هــر روز خبرهایی می شــنوید که 
خریداران هنگ کنگی برای خرید به 
کانادا می آیند. اما آیا این برای حفظ 
تورم قیمت های اینجا کافی است؟ من 

خوش بین نیستم.«
َمیجر گفت یکــه ضرب المثل وجود 
دارد کــه می گوید: »هرگز چاقویی را 

که در حال افتادن است، نگیرید.«
وی افزود: »اگر شــش ماه بتوانید با 
قیمت کمتری چیــزی را خریداری 
کنید، شــش ماه صبر خواهید کرد. 
بنابراین این رویکرد کانادایی ها و همۀ 
افرادی است که برای خرید مسکن از 
نقاط مختلف جهان به کانادا می آیند: 
در صورت آغاز روند کاهشی مسکن 

آنها منتظر خواهند ماند.«

رئیس بانک مرکزی کانادا 
 رقابت مردم برای خرید مسکن و افزایش 

بدهی شان را »نگران کننده« خواند
ایرونیا- پس از گذشــت چند ماه از 
موج جدید گرانی مســکن و رقابت 
برای خرید در اکثر شهرهای کانادا ، 
تیف مکلم  رئیس بانک  مرکزی کانادا 
تصریح کرد عالیم »نگران کننده ای« 
را در بازار داغ مسکن کانادا می بیند 
کــه در آن خانوارها بــا بدهی های 
بیشتری روبه رو می شوند به این امید 
که از افزایش قیمت مسکن جا نمانند. 
بانک مرکزی تابحال واکنشی جدی 
در قبال تحوالت بازار مسکن نداشته  
و تنهــا مکلم ماه گذشــته گفت با 
افزایش 25 درصــدی قیمت امالک 
و مستغالت در کشــور، نشانه هایی 
از »اشــتیاق بیش از حد« مشاهده 

می شود. 
از آن زمان بازار مســکن همچنان با 
ســرعت در حال تاخت و تاز در ابعاد 
مختلف اســت. مکلم  در تازه ترین 
مصاحبه اش با فایننشیال پست گفت 
افزایش قیمت با سرعت بسیار باالیی 

ادامه یافته است. 
وی گفــت: »اگر به بدهــی خانوارها 
نگاهی بیندازیــد، می بینید به طور 
متوســط   ، نسبت وام به ارزش، باالتر 
می رود و این امر بــه ویژه در فضای 

بدون بیمه بیشتر مشهود است. این 
نشــان دهنده فشــار بر کانادایی ها و 

نگران کننده است.«
 مکلم در پاسخ سوال این روزنامه در 
مورد   ارایه سیاســتی برای حل این 
مشــکل خودداری کــرد و در ادامه 
گفت: »از دیدگاه ما ، سیاســت پولی 
ابزاری کم اهمیت است. این یک ابزار 
کالن اقتصادی است. ما مجبوریم به 
کل اقتصــاد توجه کنیم. کل اقتصاد 
به سیاســت پولی حمایتی نیاز دارد 
تا بتواند از بهبود مجدد، بازگرداندن 
مردم سر کارهایشان و بازگرداندن نرخ 

iroonia.ca .»تورم حمایت کند

با دوره پیش از پاندمی بسیار زیاد و در 
سطحی است که از اوایل دهه 1۹۹۰ 

مشاهده نشده است.
بنا بر گــزارش اداره آمار کانادا ، نرخ 
پــس انداز برای گروه هــای با درآمد 
باالتر، بیشتر است. بسیاری از مالکان 
خانه آنهایی هســتند که شغل خود 
را حفــظ کرده و می تواننــد از خانه 
کار کنند ، در حالــی که پاندمی بر 
کار کارگران با حقــوق کمتر که در 
صنایع خدماتی مانند خرده فروشی 
و محل های اقامتی شاغل بودند تاثیر 

زیادی گذاشت.
به گفته ایالن وینتراب که واســطه 
رهن است، »بسیاری از افراد با درآمد 
بــاال درآمد پایداری دارند و امســال 
بسیار کمتر هم هزینه می کنند. آنها 
حتی در بنزین هم پس انداز می کنند 
زیرا الزم نیســت برای رفتن سر کار 

رانندگی کنند«. 
هر گونه اثر منفی از به تعویق انداختن 
وام های مسکن در دوره ای که بحران 
سالمت ایجاد شده، محدود بوده است. 
با وجود اینکه بانک ها برای 1۷ درصد 
از وام های خــود تعویق موقتی ارایه 
کرده اند، بیشــتر مردم پرداخت های 

iroonia.ca .خود را ادامه داده اند
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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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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

2017 HYUNDAI TUCSON Premium 2019 HYUNDAI KONA AWD 2018 HYUNDAI ELANTRA SPORT 2018 ACURA TLX ELITE FWD 

NOW: $19,480
42,084 km

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

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

Was: $21,280

 Stk# RH21337
NOW: $17,388

44,000 km

Was:$19,188

 Stk#HB21061
NOW: $39,846

31,000 km

Was: $41,464
NOW: $28,862

18,000 km

Was: $30,662
NOW: $20,875

42,000 km

Was:$22,675

2018 LEXUS NX 300 AWD

 Stk# B21063  Stk# R21138  Stk# H21216A
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 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
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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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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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_____ Copywriter
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_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model 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/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, 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/$24,999. Weekly payments are $95/$80 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. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD includes the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦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. ^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

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:
•  Heated front seats 
•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlay™ 

and Android Auto™

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

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

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 $24,999 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for
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_____ 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
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model 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/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, 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/$24,999. Weekly payments are $95/$80 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. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD includes the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦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. ^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

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:
•  Heated front seats 
•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlay™ 

and Android Auto™

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

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

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 $24,999 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for
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Ultimate model shown ♦

Ultimate model 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/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, 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/$24,999. Weekly payments are $95/$80 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. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD includes the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦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. ^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

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:
•  Heated front seats 
•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlay™ 

and Android Auto™

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

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

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 $24,999 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

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

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

قیمت های ویژه ماه مارچ

بیشترین  شهر های جستجو شده 
برای خرید خانه در کانادا

ایرانیان کانادا- پاندمی کووید 1۹ باعث 
شده است که کانادایی ها بسیاری از 
موارد را دوباره ارزیابی کنند، یکی از 
آنها خانه اســت. یک شبه، خانه ها به 
دفاتــر کاری، کالس هــای مجازی و 
نانوایی  تبدیل شدند - همه اینها باعث 
شده اســت که کانادایی ها به دنبال 

فضاهای مسکونی بزرگتر باشند.
در Google Search، شــاهد بودیم 
که جســتجوهای مربوط به مسکن 
و وام خرید مســکن در طی ســال 
گذشــته بــه باالترین رکــورد خود 
رسیده است، چرا که کانادایی ها برای 
شــروع خریداری خانه خود و کسب 
اطالعات بیشتر در مورد آنچه که برای 
مالکیت خانه الزم است، به ابزار های 
آنالین متوسل شدند. جستجو برای 
»خانه های فروشی«، »وام های خرید 
مسکن«، »حســاب گر های وام خرید 
مســکن« و »نرخ های وام » باالترین 
میزان جستجو در پنج سال گذشته 

را تجربه کرده است.
گرایش بزرگ به ســمت کار از خانه 
امکانات جدید جغرافیایی  همچنین 
را برای بســیاری از کانادایی ها فراهم 
کرده اســت. ترند جستجوی گوگل 
نشان می دهد که کانادایی ها به دنبال 
نقل مکان به خارج از مراکز شــهری 
بزرگ، به ســمت کلبه هــا یا خرید 
ملک در مناطق حومه ای و روستایی 

هستند.
شدۀ  جستجو  شــهرهای  بیشترین 

کانادا برای خرید خانه عبارتند از:
کانینگتون، انتاریو

اورلینز، انتاریو
کالرینگتون، انتاریو

سوری، بریتیش کلمبیا
پورت مودی، بریتیش کلمبیا

کاوارثا لَیکس، انتاریو
لندن، انتاریو
الوال، کبک

انتقاد از بانک مرکزی کانادا به دلیل حباب در بازار امالک
ایرانیــان کانادا- یکــی از بزرگترین 
بانک های کانادا در اقدامی غیر معمول 
نقش بانک کانادا )BoC( را در ایجاد 
حباب در بازار امالک مورد انتقاد قرار 

داد. 
رابرت کاوچیچ اقتصاد دان ارشد بانک 
مونترال، روز سه شنبه 6 آوریل برای 
مشتریان خود، تجزیه و تحلیل بازار 
مسکن را ارسال کرد. وی گذر از یک 
بازار پر رونق به بازاری که احتمال دارد 
همــۀ اقتصاد را نابود کند، را به وعدۀ 
نرخ های پایین طوالنی مدت نسبت 
می دهد. این وعده مســتقیماً توسط 
بانِک کانادا در تالش برای آرام کردن 
خانوار ها داده شــده است. در عوض، 
این وعده باعث افزایش خرید عصبی 
ناشــی از ترس از دست دادن فرصت 

شده است.
بانک مونترال به  همان نکته ای اشاره 
کرده اســت که همه در باره اش فکر 
می کنند: » بانک کانادا باعث شــده 
اســت خریداران خانه فقط به دلیل 
هیجان ناشی از ترس از دست دادن 

فرصت خانه بخرند. 
کاوچیچ شــتاب فعلی خرید خانه را 
به بانک کانادا نســبت می دهد. وی 
نوشت: »افزایش تقاضا با پاندمی آغاز 
شد، اما اکنون با وعده نرخ بهره پایین 

برای مدت زمان بسیار طوالنی شدت 
گرفته است.«

با تعیین این انتظــار، بانک مرکزی 
کانادا با تبدیل کردن بازاری پُر رونق 
به بازاری هیجانی، باعث ایجاد وحشت 
در میان خریداران شده است. اکنون 
خریــداران در کمترین زمان ممکن 
می خرند.  خانــه  می توانند  هرچــه 
کاوچیچ می گوید، بیانیۀ این سازمان 
باعث »ترس از دست دادن فرصت ها 
در مورد افزایش قیمت های پیش بینی 
شــده« را برانگیخــت. وی افزود، »و 
احتماالً گمانه زنی های بیشتری که 
این انتظارات به وجود می آورد.« اگر 
بانِک کانــادا می گوید که برای مدت 
طوالنــی وام ارزان به مردم می دهد، 
بحث بــر خالف حــدس و گمان ها 

دشوار است.
 

موجودی خانه های در معرض فروش 
رشدی باالتر از معمول دارد

مجموع شــش بانک بــزرگ کانادا 
موســوم بــه Big Six فکر می کنند 
مشکالت عرضه بسیار واقعی است و 
قطعاً کمبود در عرضه وجود دارد. این 
روند چیزی نیســت که پشت شتاب 
ناگهانی در ســال 2۰21 باشــد. وی 
گفت، »ما با از محدودیت های طوالنی 
مدت در عرضه در بازار مسکن بسیار 
آگاهیم و تقریباً یک دهه است که این 
مســئله را برجسته می کنیم. اما این 
چیزی نیست که وضعیت حال حاضر 

را به وجود آورده است.
کانادا، در مقایســه با میزان طبیعی، 
شاهد عرضۀ مقدار زیادی موجودی 
برای فروش در بازار است. وی اظهار 
داشــت: »علی رغم اعتقاد به کمبود 
موجودی، فهرست های فروش جدید 

حدوداً 1۰ تا 15 درصد ســریع تر از 
حد معمول به بازار آمده اند. این از نظر 
تاریخی یک جریــان ثابت در عرضۀ 

موجودی است.«
 

بانک کانادا باعث ایجاد تقاضای بیش 
از حد ناشی از ترس از دادن فرصت 

شده است

به دلیل ترس از دادن فرصتی که به 
صورت غیرطبیعی توسط بانِک کانادا 
ایجاد شــده، این اقتصاددان دریافت  
اســت که تقاضا مشکل اصلی است. 
او به فروش خانه در ونکوور و کلگری 
اشاره می کند. فروش در این مناطق 
تقریباً 6۰ درصد باالتر از سطح قبل 
از پاندمی است و رشدی شتابان را در 
ماه مارس نشان می دهد. سال گذشته 
در ماه مارس، فروش خانه در سطحی 
معمول قرار داشت. آوریل زمانی است. 
حداقل از نظر آماری، آوریل هر ساله 
زمانی اســت که فروش مسکن دچار 
افتی موقت می شود و این امر افزایش 

سال به سال را ایجاد می کند.

آبوتسفورد، بریتیش کلمبیا
النگلی، بریتیش کلمبیا

صنعت امالک و مستغالت همچنین 
تقاضای زیادی را از جانب خریداران 
مسکن برای اولین بار مشاهده می کند 
و ما شاهد هستیم که تعداد بیشتری 
از کانادایی ها برای جستجوی مشاوره 
معتبر به ویژه در مورد وام های رهنی 

به گوگل مراجعه می کنند.
پاندمــی کووید 1۹ نــه تنها باعث 
شده اســت که کانادایی ها در مورد 
فضای مســکونی خــود تجدید نظر 
کنند، بلکه به طــور فزاینده ای برای 
نیازهــای بانکی خود در طی پاندمی 
به کانال های دیجیتال روی آورده اند، 
چرا که بانک ها مجبور شــده اند که 
شعب خود را تعطیل کنند و زمان در 
انتظار ماندن برای دریافت راهنمایی از 
طریق تلفن طوالنی تر شده است. در 
ســال 2۰2۰، نیمی از کانادایی ها هر 
هفته معامالت بانکی خود را به صورت 
آنالین انجام دادند. با توجه به اینکه 
صاحبان خانه هــا در حال جابجایی 
هستند و بسیاری از خریداران مسکن 
برای اولین بار، نیاز به مشاوره دقیق و 
به موقع دارند، مؤسسات مالی کانادایی 
باید همچنان به افزایش و رشد حضور 
دیجیتالی خود بــرای برآورده کردن 
نیاز مصرف کنندگان در خرید خانه 

به صورت آنالین ادامه دهند.

علیرغم همه گیری کرونا
آمادگی مرکز آمار کانادا

 برای سرشماری سال ۲0۲۱ 

مداد- به گزارش ICI، علی رغم موج سوم همه گیری کرونا، مرکز آمار کانادا 
اطمینان دارد که برای انجام سرشماری سال 2۰21 خود در ماه مه به اندازه 

کافی آماده است.
اگرچه استان ها اقدامات بهداشتی خود را برای جلوگیری از انتقال ویروس 
که با ورود انواع دیگر دوباره افزایش یافته است، تشدید کرده اند، مرکز آمار 
کانادا خوش بین است که سرشماری عمومی خود را انجام دهد. مدیر این 
مرکــز اعالم کرد که برای اطمینان از ایمنی افســران آمار کانادا و مردم، 
پروتکل هایی برای جلوگیری از تماس ایجادشده است. ازجمله این موارد 
می توان به اســتفاده از ماســک، تمرکز بر جمع آوری تلفنی و اینترنتی 
اطالعات، تالش بــرای عدم مراجعه حضوری و در صــورت اجبار، انجام 

مصاحبه در خارج از منازل است.
بر این اساس از تاریخ ســوم ماه مه، کانادایی ها شروع به دریافت اسناد از 
طریق پســت می کنند که روش کار برای تکمیل پرسشنامه های کوتاه را 
نشــان می دهد. عملیات سرشــماری برای یازدهم ماه مه پیش بینی شده 
است. انتظار می رود بیش از ۹۰ درصد خانوارهای کانادایی فرم های خود را 
به صورت آنالین یا تلفنی پر کنند که خوشبختانه تجربه مشابه آن در سال 

2۰16 وجود دارد.
مرکز آمار کانادا ۹۰۰ سرپرســت استخدام کرده و قصد دارد از حدود 31 
هزار نماینــده برای کار در این زمینه، ازجمله موارد مراجعه خانه به خانه 
استفاده کند. به گفته این آژانس، تعداد بی سابقه ای از نیروهای محلی نیز 
برای انجام سرشماری در جوامع بومی مناطق دوردست شمالی استخدام 

خواهند شد.
در این میان تنها نگرانی موجود، کاهش ســطح مشارکت مردم به دلیل 
همه گیری کرونا است و مسئوالن در تالش هستند تا تجربه موفق مشارکت 
۹۸/3 درصدی سال 2۰16 را تکرار کنند. کارشناسان اعتقاددارند مشارکت 

کمتر از ۹۸ درصد می تواند کیفیت داده ها را به خطر اندازد.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

برایان مالرونی نخست وزیر پیشین کانادا 
از دولت فدرال خواست برای تحقق اهداف جمعیتی سالیانه

 یک میلیون مهاجر بپذیرد
ایرونیــا- در دوران نخســت وزیری 
برایان مالرونی ، کانادا تقریبا شــمار 
مهاجران ساالنه خود را سه برابر کرد 
و آن را از کمتر از ۹۰ هزار نفر به بیش 

از 25۰ هزار نفر رساند.
اکنون هجدهمین نخست وزیر کانادا 
از کانادایی ها خواســته است به آنچه 
از آن به عنوان »یک سیاســت ملی 
جدید« یاد کــرده عمل کنند و این 
کشور را متعهد کنند تا جمعیت خود 
را تا پایان قــرن به 1۰۰ میلیون نفر 

برساند. 
آقای مالرونی هقته گذشته در نشستی  
گفت: »اگر ما بخواهیم قدرت داخلی و 
رشد و ظرفیت و نفوذ خارجی خود را 
حفظ کنیم، به جمعیت بیشتری نیاز 

داریم؛ خیلی بیشتر«.
او از افزایــش جمعیــت تــا بیش از 
6۰ میلیــون نفر به عنوان یک ابتکار 
تاریخی و چالش برانگیــز یاد کرد:» 
بیش از 15۰ ســال طول کشــید تا 
جمعیــت کانادا بــه 3۸ میلیون نفر 
برســد. اکنون افزایش آن تا بیش از 
دو برابــر در زمانی حدود نصف آنچه 
جمعیــت را به این حد رســانده، به 
معنی ضرورت وجود اراده سیاسی و 
مردمی بسیار بیشتر از آن چیزی است 

که امروز وجود دارد. «
به باور او کانادا نیاز دارد تا جمعیتش 

را به 1۰۰ میلیــون نفر تا پایان قرن 
برساند.

در حالــت ایده آل ، هــم لیبرال ها و 
هم محافظه کاران در سطح فدرال از 
طریق آرای خود در مجلس و سنا از 
هدف جمعیــت 1۰۰ میلیون نفری 

حمایت می کنند.
در این صورت به گفته آقای مالرونی 
»این امر به هدف جدید کانادا در این 
زمینــه تبدیل خواهد شــد« و همه 
دولت ها نیــز الزم خواهد بود تا برای 
رسیدن به این هدف تالش خود را به 

کار بندند. 
چنین هدفی  به عقیده مالرونی کانادا 
را از نظر جمعیــت جلوتر از آلمان و 
فرانسه و انگلیس و احتماال حتی باالتر 
از ژاپن و کره جنوبــی و ویتنام قرار 

می دهد. 
این در حالی است که ناامنی اقتصادی 
ناشی از پاندمی روند ده ساله کاهش 
باروری را تشدید کرده است. باروری 
پاییــن در کنــار مقاومــت در برابر 
مهاجرت مشکالتی است که جمعیت 

ده ها کشور را کاهش داده است.
 او در بخش دیگری از این نشســت 
گفت :»تمایل کانادا برای اســتخدام 
افراد تازه وارد موجب می شود نسبت 
به ســایر کشورها از شــرایط بهتری 
بــرای تحمل توفان هــای جمعیتی 

برخوردار باشیم. افزایش مهاجرت از 
3۰۰ هزار نفر در ســال و رساندن آن 
به یک میلیــون نفر، در کنار افزایش 
حمایت هــا از کــودکان و مرخصی 
والدین، موجب کاهش کمبود نیروی 
کار شــده و در عیــن حال کمک به 
پرداخــت هزینه هــای مراقبت های 
بهداشــتی و بازنشستگی افراد مسن 
کانادایی به افزایش خالقیت و نوآوری 
می انجامد. تصور کنید تورنتویی که به 
اندازه نیویورک یا لندن یا توکیو باشد 
می تواند چه سهمی در کمک به این 

کشور و تمامی جهان ایفا کند. «
ولی در شرایط فعلی  پاندمی زندگی 
و کار مــا را کامــال مختــل کرده و 
الگوهای گذشته ممکن است هرگز باز 
نگردند و همچنان که میزان باروری 
کم می شــود، بزرگتریــن مانع برای 
دســتیابی به جمعیت 1۰۰ میلیون 
نفری، مقاومت داخلی نیست ، بلکه 

کاهش تعداد مهاجران است.
مهاجران همچون گذشته کانادا را به 
عنوان یکی از مقصدهای اصلی خود 
نمی شناسند و افزایش قیمت مسکن 
در دهــه اخیر یکــی از دالیل اصلی 
تغییر عقیده مهاجران جوان و راهی 

شدن آنها به اروپا و استرالیا است .
iroonia.ca

تاثیرات مهاجرت در اقتصاد انتاریو و کبک پس از پاندمی
هفتــه- بــر اســاس تحقیقــات و 
پژوهش هــای انجــام شــده اخیر، 
وابستگی شــدید اقتصاد استان های 
انتاریــو و کبک بــه ورود مهاجرین 
جدید در دوران پاندمی و پس از آن 

اجتناب ناپذیر است.
شــرایط اقتصادی و بازار کار در این 
استان ها که تحت تاثیر پاندمی است 
هنوز جانــی تازه نگرفته اســت. در 
این شرائط نتیجه تحقیقات نشانگر 
این واقعیت اســت که ورود مهاجران 
تازه وارد عالوه بر این که برای تامین 
نیروی کار مورد نیاز ضروری اســت 
منافع اقتصادی قابل توجهی را نیز به 

ارمغان خواهد آورد.
بر اساس این بررسی ها، در صورتی که 
دولت بتواند ســهمیه تعیین شــده 
گزینش مهاجرین تــازه وارد را برای 
سال 2۰21 تامین کند، گزینش بالغ 
بر ۴۰۰ هزار مهاجر در ســال 2۰21 
موجب خواهد شــد کــه بالغ بر 2.۹ 
بیلیون دالر بــه اقتصاد انتاریو و بالغ 

بر یک بیلیــون دالر به اقتصاد کبک 
با ورود ســرمایه های خارجی، برای 
دوبــاره زنده کردن اقتصــاد این دو 

استان نزریق شود.
بدیهی است ورود مهاجرین تازه وارد 
متخصص و ســرمایه گذار برای حل 

مشکالت اقتصادی یک کشور کافی 
نیست ولی منافع اقتصادی سرشاری 

را به همراه دارد.
با وجــود اختالف بین اســتانداری 
تحصیلی و سابقه کار بین متخصصین 
ماهــر و نیمــه ماهــر خارجــی با 

متخصصینی که متولد کانادا هستند 
وجود دارد ولی تحقیقات نشان دهنده 
این واقعیت اســت کــه مهاجرین با 
کوتاهی  مدت زمان  در  سخت کوشی 
خود را با متخصصین متولد در کانادا 

هم سطح می کنند.
پیش بینی می شود در 5 سال آینده، 
بار مســئولیت  مهاجرین تــازه وارد 
5۰ درصد از رشــد اقتصادی این دو 
اســتان را به دوش خواهند کشــید. 
این پیش بینــی نمی تواند زیاد دور از 
واقعیت باشد زیر هم اکنون با کاهش 
ورود مهاجران جدید، رشد اقتصادی 
استان انتاریو با 2۰ درصد تنزل مواجه 

است.
با وجود اینکه درصد بیکاری مهاجرین 
حاضر در کانادا نســبت به همتایان 
کانادایی خود بخصوص در اســتان 
کبک بسیار باالتر است ولی این فاصله 
با توجه به نیاز بازار کار پس از دوران 
پندمیک باید بسیار کمتر شود. بدیهی 
است روند کم شــدن این فاصله در 
طول 5 ســال اخیر قابل چشم پوشی 

نیست.
سیاست دولت مبنی بر اعطای اقامت 
دایــم به افرادی که بــا ویزای موقت 
کاری و تحصیلــی در کانادا موفق به 
اتمام دوره تحصیل و بدســت آوردن 
ســابقه کاری در کانــادا گام موثــر 
دیگری اســت که می تواند عالوه بر 
تامین نیروی کار مورد نیاز در کوتاه 
ترین زمان ممکن فاصله استاندارهای 
تحصیلی و کاری و یا مشکالت ناشی 
از عدم تســلط زبان در محیط را بین 
متخصصین خارجــی و کانادایی به 

میزان قابل توجهی کاهش دهد.
بدیهی اســت ایــن واقعا بســتگی 
بــه دید اقتصــادی قانون گــذاران و 
سیاستمندان دارد تا عالوه بر جذب 
مهاجرین متخصص بتوانند جذابیت 
ســرمایه گذاری در کانــادا را بــرای 
سرمایه گذاران و کارفرمایان خارجی 

بوجود بیاورند.

ایرکانادا 
از خرید ایرترانست منصرف شد

 طی چهار هفته،
 بیش از ۱000 مسافر مبتال به 
کووید-۱۹ وارد کانادا شدند

علی رغم اجرای تمهدیدات بهداشتی، 
طی چهار هفته اخیر بیش از 1۰۰۰ 
مســافر هوایی کرونایــی وارد کانادا 

شده اند.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، این 
درحالی اســت که کانــادا علی رغم 
اعتراض و انتقاد شــدید شرکت های 
هوایی، از فوریه انجام تست کرونا برای 
تمام مسافران هوایی ورودی به کانادا 
اجباری کرد و مسافران طی سه روز 
اقامت در هتل هــای قرنطینه برای 
مشخص شدن وضعیت ابتالی آن ها 

به کرونا هستند.
بــا این وجــود به گفته مســئوالن 
بهداشــت درمــان تعداد مســافران 
ورودی بــه کانادا بــا کرونای مثبت 
طی چهار هفته گذشته )22 فوریه تا 
25 مارس( 1.5 درصد بیش از سایر 

کشورها بوده است.
شــرکت  اعــالم  طبــق 
 ،»Centogene NV«آزمایــش
فرودگاه فرانکفــورت آلمان در مدت 
زمان مشــابه ۰.۴ درصــد یا 2۷۰۰ 
مسافر با کرونای مثبت را ثبت کرده 

است.
داده های دولت کانادا نشان می دهد از 
22 فوریه تا 25 مارس امسال بسیاری 
از پروازهای بین المللی در سال جاری 
حامل مسافر هوایی کرونایی بوده و از 
بین ۷۰۸1۹ مسافر ورودی به کشور 
بالغ بر 1۰۹۴ نفر آلوده به کووید1۹ 
بوده اند. بر همین اساس دولت فدرال 
قرنطینه  ندارد سیاست های  تصمیم 
ســازی خود را برای مسافران ورودی 

کانادا کاهش دهد.
محدودیت های ســفر کانادا از جمله 
ســخت ترین موارد در جهان است،. 
کول دیویدسون، ســخنگوی وزارت 
این  بهداشــت کانادا گفت: »اکنون 
اطالعات )داده های آزمایش( نشــان 
می دهد که حفظ اقدامات مرزی قوی 
برای محافظت از کانادایی ها بیش از 

هر زمان دیگری مهم است«.
کانــادا اعالم نکرده تا چه مدت انجام 
آزمایش تشخیص کرونا در فرودگاه ها 
و و سیاســت قرنطینه هتــل ادامه 

خواهد داشت.

مسئوالن ایرکانادا و ایرترانست پس از هفته ها سرانجام روز جمعه توافق کردند 
به گفت وگوهای خود پایان دهند. کریستوف هنبل سخنگوی ایرترانست در 
کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد: »کمیسیون اروپا این هفته به ما اعالم کرد که 
قصد ندارد این معامله را تایید کند بر همین اساس ما نیز تصمیم مقتضی را 

در این باره اتخاذ کردیم.«
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونریال، دولت فدرال کانادا فوریه گذشته 
معامله مد نظر ایرکانادا و ایرترانست را تایید کرده بود با این حال نهاد اجرایی 
اتحادیــه اروپا در این باره نظر قطعی خود را اعالم نکرده بود و انتظار می رفت 

اواخر ژوئن در این باره اظهارنظر کند اما ظاهرا این اتفاق زودتر افتاده است.
سوالی که اکنون مطرح می باشد این است که آیا شرکت ایرترانست می تواند به 
بقای خود دستکم در کوتاه مدت ادامه دهد. شرکت مونترالی پیش از این در 
ماه دسامبر اعالم کرده بود برای این که بتواند تا اکتبر سال 2۰21 به فعالیتش 
ادامه دهد به دســت کم 5۰۰ میلیون دالر کمک نیاز دارد. ایرترانست به دو 
برنامه حمایتی دولت فدرال کانادا چشــم امید دارد که یکی از آن ها »اعتبار 

فوری برای کارفرمایان عمده« CUGE است.
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Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

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

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

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

$369,000

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000

2659 Fromme Road, North Van

$999,000

2012 Fullerton Ave., N.Van

$399,000

$568,000

7180 Linden Ave., Burnaby

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

#1203-3080 Lincoln Avenue,
Coquitlam

$698,000
4640 Highland Blvd., North Vancouver

$2,040,000

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



1۴14 Issue 1523 Friday April 9, 2021 شماره ۱523 جمعه 2۰ فروردین ۱۴۰۰

آقای عطارانآقای عطاران
 و نژادپرستی وارونه و نژادپرستی وارونه

به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
لــودووار، بحــث پیرامون  اینترنتی 
اظهارات آتشین امیر عطاران، استاد 
دانشگاه اتاوا یک بار دیگر منطق »یک 
بــام و دو هوایی« را نشــان می دهد 
که وقتی صحبت از کبک فرانکوفن 
مطرح است، در کانادای انگلیسی زبان 
به اجرا گذاشته می شود. هنگامی که 
مظاهر و نشــانه های نژادپرستی در 
کبک نمایان می گردند، همســایگان 
ما خیلی راحــت از کوره در می روند 
امــا همیــن همســایه  ها زمانی که 
کبکی های فرانسوی زبان قربانی رفتار 
یا گفتــار نژادپرســتانه دیگران واقع 
می شوند، برای خودشیرینی رفتاری 
رضایتمندانه از خود نشان می دهند. 
لجن پراکنی بــه کبک و کبکی  ها در 
کنفدراسیون به خوبی انجام می شود.

اســتاد عطاران به خاطــر اظهارات 
سبکســرانه اش در مــورد کبــک از 
سوی دانشــگاه اتاوا مجازات نخواهد 
شد. او دولت لوگو را »طرفدار برتری 
سفیدپوســتان« می داند چرا که به 
گفتــه او آقای لوگو از اذعان به وجود 
نژادپرستی نظام مند در استان کبک 
خودداری می کنــد. آقای عطاران به 
این هم اکتفا نکرده و اســتان کبک 
را به علت »لینچ پزشــکی« بومیانی 
که در بیمارســتان  ها جان خود را از 
دســت می دهند، »آالبامای شمالی« 
توصیف کرده است. همچنین تاسیس 
 René حزب کبکوا توسط رونه لِِوک
از  دیگــری  تجســم   Lévesque
»برتری طلبی کبکی   هایی اســت که 
خود را از نســل فرانسویانی می دانند 
که در دوره »فرانســه نو« )مستعمره 
پیشین فرانسه در آمریکای شمالی( به 
کبک امروزی مهاجرت کردند. اینکه 
یک به اصطالح روشنفکر به بی ادبی، 
بد و بیراه گویی، قضاوت های شتابزده 
و نادرســت روی می آورد، چیزی جز 

یک نمایش تاسف بار نیست.
طــرز فکر عطاران بهتــر از طرز فکر 
 La« یک فعال گروه راســت افراطی
Meute« نیست. حتما می دانید که 
این گروه ملی گراِی راســت افراطی 

که سپتامبر ســال 2۰15 توسط دو 
مسلح  نیروهای  بازنشســته  نظامی 
کانادا تشــکیل شــد به شدت علیه 
اسالم رادیکال و مهاجران غیرقانونی 
است. به هر روی آنچه آقای عطاران به 
نمایش گذاشته قطعا نوعی نژادپرستی 

وارونه است.
 Jacques یک بار دیگر ژاک فرمون
Frémont، رئیــس دانشــگاه اتــاوا 
بی کفایتــی خود را نشــان داد. اگر 
چــه آقای فرمــون لیوتنــان دووال 
Lieutenant-Duval را صرفا به علت 
استفاده غیرمستقیم از واژه nègre در 
کالس درس اخراج کرد و از شــرش 
خالص شــد اما اما در مورد عطاران 
کامال جانب احتیاط را در پیش گرفت. 
رئیس دانشــگاه اتاوا ضمن محکوم 
کردن اظهارات عطاران بر این مسئله 
تاکید کرده اســت که او حق آزادی 
بیان دارد. در واقع، اگر آزادی آموزش 
و آزادی بیان هنوز هم در موسسات 
آموزش عالی کبک حرفی برای گفتن 
داشته باشند، نه لیوتنان-دووال و نه 
نیستند.  عطاران شایســته مجازات 

رئیس دانشگاه اتاوا می توانست از اولی 
با اطمینان بیشــتری حمایت کند و 
دومی را با مالحظه کاری کمتر محکوم 
نماید. عصبانیت آقای فرمون مبتنی 
بر مهندسی متغیر است که بسته به 
موضوع و شرایط تغییر می کند و این 

موضوع واقعا آزاردهنده است.
اما عطــاران را آن گونه که هســت، 
قضاوت کنیم: یک آدم دردسرســاز 
که کســی به او توجه نمی کند؛ اما با 
این کار نگاه های زیــادی را به خود 
معطوف کرده اســت. آنچه در رابطه 
با این مشــاجره جالب توجه اســت، 
چیزیست که درباره رهبران سیاسی 
ما بر مال کرده اســت. در این ماجرا 
هر چه زمان بیشتر می گذرد، بیشتر 
مشخص می شود که جاگمیت سینگ 
حــزب  رهبــر   Jagmeet Singh
نیودموکراتیــک درباره کبک چیزی 
نمی فهمد. شاهد این مدعا آن است 
که آقای جاگمیت سینگ حاضر نشد 
 Matthew Green از متیــو گریــن
نماینده هم حزبی خــود در پارلمان 
که در ایــن ماجرا از عطاران حمایت 

کرده است، برائت بجوید. آقای سینگ 
در توجیه رویکرد خود در این ماجرا 
می گویــد از آن جاکه ایــن نماینده 
پارلمــان )متیو گرین( در گذشــته 
قربانی نژادپرســتی بوده و زخم های 
نژادپرســتی را تحمل کرده اســت، 
بســیار حائز اهمیت است که بتواند 
آزادانه صحبت کند. آیا از این موضوع 
باید نتیجه گرفت که بین شهروندانی 
که حق بیان اظهارات توهین آمیز را 
دارند، نوعی سلسله مراتب وجود دارد؟ 
آیا از دیدگاه آقای جاگمیت سینگ 
اقلیت   هایی که مورد نژادپرستی قرار 
گرفته اند، این حــق و این امتیاز را 
دارنــد که بدون کوچک ترین تمایز و 
مالحظه ای فرانســوی زبانان کبک را 

آماج افتراهای خود قرار دهند؟
بدون تردید کبــک و نهادهای آن از 
آماج انتقادها در امان نیستند. امتناع 
دولت لوگو از به رســمیت شناختن 
وجود نژادپرستی نظام مند در استان 
از اعتبــار آن نــزد گروه های اقلیتی 
می کاهد و به تضعیف هر چه بیشتر 
اعتماد بین دولت و این گروه ها منجر 

می شود. آنها کامال حق دارند که خشم 
و عصبانیت خود را از این وضعیت با 

صدای بلند فریاد بزنند.
اظهارات عطاران و واکنش محتاطانه 
و کمرنگ دانشــگاه اتاوا، مجمع ملی 
کبک را بر آن داشــت تا به اتفاق آرا 
با تصویــب طرحی »حمالت مکرر با 
انگیزه های نفرت، تبعیض و فرانسوی 
هراسی علیه استان کبک« را محکوم 
کند. در عیــن حال ایــن طرح که 
بسیاری از نمایندگان را دچار تردید 
کرد و در برابر یک دو راهی قرار داد، 

ارزشی نمادین دارد.

در پی افزایش حوادث و قضایایی که 
به آزادی آمــوزش و آموزش بیان در 
دانشگاه های کبک آسیب وارد کرده 
است، صداهای متعددی در محکوم 
کردن درخواست  ها برای سانسور این 
جریان جدید چپ مبارز بلند شــده 
است. در همین راستا دولت فرانسوآ 
لوگو کمیته مســتقلی به سرپرستی 
 Alexandre کلوتیــه  الکســاندر 
Cloutier نماینــده پیشــین حزب 

بخش »دیدگاه« نشریه هفته یک تریبون 
آزاد است و انتشار مطالب در این بخش به 

معنای تایید یا رد محتوی مطلب نیست.

گروه ترجمه هفته 
BRIAN MYLES برایان مایلز 
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کبکوآ تشکیل داده و آن را مامور کرده 
است این پدیده و مسایل مرتبط با آن 
را مورد بررسی قرار دهد. مسلما این 
تالش ها نباید به مداخله بیشتر دولت 
در جهت ایجاد چارچوب برای آزادی 
در دانشگاه ها منجر شود در غیر این 
صورت دیگر حرفی برای گفتن باقی 

نمی ماند.
ماجرای عطاران یــک بار دیگر به ما 
یادآوری کرد کــه آزادی بیان حقی 
اســت که آن طور که باید و شــاید 
رعایت و درک نمی شود. آزادی بیان 
می تواند شامل اظهارات تکان دهنده 
یــا آزاردهنده باشــد. آزادی بیان از 
اندیشه مخالف حمایت می کند اما به 
محض این که پای افترا و تحریک به 
تنفر به میان کشیده می شود، آزادی 
بیان متوقف می گردد. اگر نمایندگان 
کبک می خواهنــد در این عرصه کار 
مفیدی انجام دهند، بهتر اســت بار 
دیگــر در قوانین و مقــررات موجود 
تامل و تفکر کنند. شکایت بابت افترا 
بــرای افراد قابل اجرا اســت نه برای 
گروه هــا. پل ســن-پییر پالموندون 
 .Paul St-Pierre Plamondon
رئیس حــزب کبکوا می تواند ماهیت 
افتراآمیز اظهارات عطــاران را درباره 
کبک و کبکی  ها با اهداف و انگیزه های 
سیاســی محکوم نماید اما در قانون 
کبک ماده و تبصــره ای وجود ندارد 
کــه بتوان به موجب آن عطاران را به 

نام مردم کبک تحت پیگرد قرار داد.
اظهارات انحطــاط آمیز امیر عطاران 
مشخصا فرانسوا لوگو وزیر اول کبک 
را هدف قرار داده است. بنابراین وزیر 
اول کبــک می تواند بــا تحت پیگرد 
قراردادن عطاران در این زمینه موثر و 
مفید عمل کند اما صحبت این است 
که آیا این کار به زحمتش می ارزد و 

آیا واقعا آفتابه خرج لحیم نیست؟
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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.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

هزاران کانادایی که از خانه کار می کنند ،
گرفتار فرسودگی روحی و عاطفی شده اند

ایرونیا- این روزها داستان های شبیه 
به هم زیادی از زندگی اطرافیان مان 
می شنویم چرا که پاندمی تقریبا تنوع 

را در زندگی از بین برده.
 پدری چهل و چند ساله از استرس 
ابروهایش را از دســت داد. یک مدیر 
فروش کــه در میانــه راه جدایی از 
همسرش بود ، به این نتیجه رسید که 
بهترین راه این است که کارش را ول 
کند. یک مدیر اجرایی از رویای ارتقا 
گرفتن دست کشید زیرا تحمل فشار 

کاری بیشتر را نداشت…. 
پائــوال آلــن ، رئیــس تحقیقات و 
بهزیســتی در مورنو شپل ، می گوید: 
»مردم از اصطالح خســتگی پاندمی 
اســتفاده می کنند ، اما این اصطالح 
بیان کننده واقعی آنچه بر ما می رود 
نیســت. مــردم در اوج فرســودگی 

عاطفی هستند«. 
تقریبا یک سال پس از جدایی فیزیکی 
از همکاران، روســا و مشتریان – که 
گاهی هم با بچه های بــه تله افتاده 
در خانه همراه شــده – متخصصان 
“یقه ســفید” در حال از دست دادن 
وجهه  خود هستند. نظرسنجی اخیر 
مورنو شپل نشــان داد که ۴۰ درصد 
از مدیران امور مالی و ســرویس های 
تخصصی از زمان شــروع پاندمی، به 

ترک کردن شغل خود فکر کرده اند. 
از نــگاه برخــی ایــن یــک نتیجه 
غیرمنتظره است  چون انتظار می رفت 
کارمندان”یقه ســفید” دقیقا همان 
افرادی باشــند که بهترین شــرایط 
را داشته باشــند . در بیشتر موارد ، 
مشاغل آنها از بحران اقتصادی سال 
گذشته حفظ شــده است. در حالی 
که مشاغل کوچک و کارمندان بخش 
خدمات به دلیــل قرنطینه ها از بین 
رفته اند، کارگران صنایعی مانند امور 
مالی ، فناوری ، حقوق و حسابداری 

توانسته اند شغل خود را حفظ کنند 
– و در بیشتر موارد از انعطاف پذیری 
الزم برای این کــه بتوانند کار خود 
را در خانــه یا تعطیالت انجام دهند، 

برخوردار بوده اند.
این امر حتی برای برخی از بخش ها 
زمان رونق را رقم زد. به عنوان مثال 
بازارهای سهام در باالترین سطح قرار 
دارند و این به همه فعالیت ها کمک 
کرده و بر اســاس آمار کانادا به رشد 
3 درصدی تولید ناخالص داخلی در 
بخش مالی و بیمه در فوریه و دسامبر 

سال 2۰2۰ کمک کرده است.
اما اکنون روشن شده است که برای 
بســیاری از متخصصان “یقه سفید” 
مبــارزه برای ادامــه زندگی “عادی” 
دشــوار شده  اســت. موفقیت مالی 
می تواند فشــارهای روانی فزاینده را 
پنهــان کند – به ویــژه به این دلیل 
که کارمندان یقه سفید به راحتی می 
توانند به خود بگویند که از این پاندمی 
تقریبا چندان آسیبی ندیده اند و الزم 

نبوده تالشی هم به خرج دهند. 
بخشی از موضوع احساسات را می توان 
با از بین رفتن ارتباطات اجتماعی در 
محل کار که به مردم کمک می کند تا 
روزهای طوالنی و شدید را پشت سر 

بگذارند، توضیح داد.
کار و زندگی در خانــه اکنون با هم 
درآمیخته اســت و البتــه کار اغلب 
اولویت بیشتری را به خود اختصاص 
زندگی  کوچک  شادی های  می دهد. 
که زمانی بــرای مدتی ذهن کارمند 
را از دشــواری های کار پرت می کرد 
تقریبا از بین رفته است ،از سوی دیگر 
محققان می گویند برخی مسائل کاری 
بــرای درگیر کردن ما و جلوگیری از 
فرســودگی شــغلی مهم هســتند: 
نشســتن ها و قهوه خوردن ها ، ناهار 

خوردن ها و بازار شایعات.
برای شروع ، بسیاری از مردم ساعات 
بیشــتری را صــرف کار می کننــد. 
تحقیقات نشــان می دهــد که این 
کارمنــدان روزانه 2 تا 2.5 ســاعت 

بیشتر از قبل از پاندمی کار می کنند. 
عوامل مختلفی در این زمینه دخیل 
هستند، اما اغلب آنها حد فاصلی برای 
جداسازی کار و زندگی در خانه تعیین 

نمی کنند.
برای برخی ، دلیل پرکاری این است 
که هیچ رفت و آمــدی وجود ندارد. 
بــرای برخــی دیگر، دلیــل این امر 
می تواند به خاطر ســر رفتن حوصله 
آنها باشــد و بنابرایــن برای تحریک 

شدن بیشتر کار می کنند.
در راس همه اینها، تعطیالت اســت 
که به شــدت از دســت رفته است و 
بســیاری از مردم مرخصی خود را به 
امید استفاده از تعطیالت در دوره ای 
که همه چیز به شرایط نرمال برگردد، 

به تاخیر انداخته اند. 
طبق آمار کانادا ، شــمار ساعاتی که 
کارمندان در تعطیالت به سر می برند 
بیش از 2۰ درصد در ســال گذشته 
کاهش یافت و به کمترین میزان خود 

در ۴۰ سال اخیر رسید.
به طور معمــول کارمندانی که دچار 
فرسودگی شغلی هستند ، می توانند 
از بخش منابع انســانی خود در مورد 
مزایای بهداشت روان ، که معموال به 
عنوان بخشی از بسته های معلولیت 
محسوب می شوند سوال کنند. با این 
حال، در طی پاندمی، مقیاس مشکل 
آنقدر بی ســابقه بوده کــه می تواند 

سیستم را دچار اوورلود کند. 
Sun Life Financial که از بزرگترین 
بیمه های معلولیت کشور است، گفت 
شمار جستجو برای روانشناسان محلی 
در لومینو که یک برنامه بهداشــتی 
رایگان برای همه کانادایی هاست، به 
تازگی به 2۰۰۰ مورد در روز رسیده 
اســت که دو برابر شمار آن در فوریه 

سال 2۰2۰ است.
iroonia.ca

رشد گزارش های رویت 
اشیای ناشناخته در دوران پاندمی

نتایج یک بررسی جدید حاکی از آن 
است که در دوره پاندمی کرونا اشیاء 
پرنده ناشــناخته بیشتری در آسمان 

کانادا مشاهده شده اند.
از مســئوالن  کریس راتکوفســکی 
مرکز تحقیقــات یوفولوژی )مطالعه 
گزارش  ها، پرونده های بصری، شواهد 
فیزیکی و دیگــر پدیده های مرتبط 
با اشــیاء پرنده ناشناخته( مستقر در 
وینیپگ تاکید کرد مشــاهده اشیاء 
پرنده ناشناخته در ســال 2۰2۰ در 

کانادا ۴6 درصد افزایش یافته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
به گفته راتکوفسکی سال گذشته در 
مجموع 12۴3 گزارش مربوط به اشیاء 
پرنده ناشناخته در کانادا دریافت شد 
که یکی از باالترین آمار ساالنه مربوط 

به این پدیده محسوب می شود.
حدود 3۰ درصد گزارش های مربوط 
به مشاهده این اشیاء پرنده اسرارآمیز 
در انتاریو و 2۴ درصد آن ها در کبک 

ثبت شده است.

یک سوم مبتالیان به کووید۱۹ 
بعد از بهبودی دچار اختالالت عصبی

 و روانی می شوند
مداد- به گزارش فایننشــال پست، 
پژوهشگران دانشــگاه آکسفورد روز 
سه شــنبه اعالم کردند که از هر سه 
بازمانده بیمــاری کووید1۹، یک نفر 
در طی شش ماه با اختالالت مغزی 
یا روان پزشکی روبه رو شده که نشان 
می دهد همه گیری کرونا ممکن است 
به موجی از مشکالت روانی و عصبی 

منجر شود.
در این مطالعه بیش از 23۰ هزار بیمار 
عمدتاً آمریکایی موردبررسی قرارگرفته 
و مشــخص نیســت که چگونه این 
ویروس با بیماری های روان پزشــکی 

مانند اضطراب و افســردگی ارتباط 
دارد اما این رایج ترین تشــخیص در 
بین 1۴ اختاللی است که پژوهشگران 
بررسی کردند. در ضمن موارد سکته 
مغزی، زوال عقل و ســایر اختالالت 
عصبی بعــد از ابتال به کووید1۹ نادر 
بــوده اما در بیماران مبتال به کرونای 

نوع شدید قابل توجه است.
نتایج این مطالعات نشــان می دهد 
که بیماری های مغــزی و اختالالت 
روان پزشکی بعد از کووید1۹ بیشتر 
از آنفلوانزا یا سایر عفونت های تنفسی 

است.

کریــس راتکوفســکی تصریح کرد 
برخــی از ایــن اشــیاء ناشــناخته 
ماهواره یا هواپیماهایی بوده اند که با 
زاویه های عجیب و غریب در آسمان 
پرواز می کردند امــا برای 13 درصد 
گزارش هــای مربوط به این اشــیاء 
پرنده ناشناخته هیچ توضیحی وجود 
ندارد. وی ادامه داد این احتمال وجود 
دارد که پاندمی کرونا و پیامدهای آن 
خیلی از آدم ها را وادار کرده باشد که 
درباره جایگاه خود در جهان سواالتی 
در ذهنشان مطرح کنند و نسبت به 
گذشته زمان بیشتری را به مشاهده 
آسمان و تفکر و تامل در اسرار و رموز 
آن به ویژه وجود احتمالی موجودات 

فرازمینی صرف کنند.
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مربی سابق تیم بلو ِجیز تورنتو
 متهم به آزار جنسی کودکان شد

پرژن میرور- مربی سابق تیم بیسبال 
بلو ِجیــز تورنتــو، جــان داگالس 
هاشــیموتو 56 ساله ســاکن شهر 
همیلتون در جنــوب غربی تورنتو با 
اتهام دو فقره آزار جنســی کودکان 

روبرو شده است.
در بیانیه ای که توســط پلیس ناحیه 
هالتون در روز پنجشــنبه اول آوریل 
2۰21 منتشر شد آمده است که جان 
داگالس هاشــیموتو متهم به فریب 
یک کودک زیر 16 ســال و دعوت از 
او بــرای لمس بدن وی به قصد لذت 

شده است.
در بیاینــه پلیــس آمده اســت که 
هاشــیموتو مربی آکادمی بیســبال 
تیم بلو جیز است، اما مسوؤلین تیم 
بلو جیز در بیانیه ای که برای شــبکه 
خبری ســی بی سی ارســال کردند 
اظهار داشتند که هاشیموتو کارمند 
پیشین این تیم بوده و هم اکنون در 

این تیم مشغول به کار نیست.
در بیانیه تیم بلو جیز آمده اســت: “ 
این سازمان عمیقاً از اتهامات مطرح 
شده علیه کارمند سابق خود ناراحت 
اســت، اما به دلیل اینکه این پرونده 
همچنان در جریان اســت، در حال 
حاضر نمی توانیم نظری بیش از این 

ارایه دهیم.“ 
جســیکا برد، سخنگوی تیم بیسبال 
بلو جیز تورنتو گفته اســت که جان 
داگالس هاشیموتو از سال 2۰۰6 تا 
اوایل ســال 2۰2۰ به صورت کارمند 
فصلی در آکادمــی جوانان این تیم 
مشغول به کار بوده و قرارداد همکاری 
او با تیم بلو جیز با شروع همه گیری 

بیماری کووید-1۹ لغو گردید.
در بیانیه تیم بلو جیز آمده است که 
هاشــیموتو به دلیل وجود بندی در 
قرارداد وی هر ساله باید تحت بررسی 
سابقه جنایی و عدم سوء پیشینه قرار 
می گرفت و آخرین بار در سال 2۰1۹ 

این بررسی برای او انجام شده است.
همچنین این تیم اعالم کرده است که 
در آموزش های اجباری سالیانه برای 
مربیان این تیم مقرر شــده است که 
کارکنان این تیم در هیچ شــرایطی 
نباید با کودکان و نوجوانان شــرکت 
کننده در تمرینات این تیم تنها باشند.

در بیانیه پلیس منطقه هالتون آمده 
اســت که هاشــیموتو دارای مدرک 
مربی گری ارشد از فدراسیون بیسبال 
کانادا بوده است. او در شهر هامیلتون 
نیز مربی بیسبال جوانان بوده و معلم 
بازنشسته مدارس منطقه هامیلتون – 

وِنت وورت بوده است.
شان مک  کیلوپ، سخنگوی هیئت 
مدیره مــدارس منطقه هامیلتون – 
ونت وورت گفته است که این هیئت 
مدیره از شــنیدن این خبر بســیار 
ناراحت اســت. وی در ایمیلی اعالم 
کرده اســت: “ این خبر باعث نگرانی 
درباره حفظ امنیت کودکان شده و ما 
از تحقیقات در این زمینه پشتیبانی 
کامل می کنیم. تمام مدارسی که فرد 
مظنون در آنها فعالیت داشته نامه ای 
مبنی بر انجام تحقیقات جدی در این 

زمینه دریافت خواهند کرد.“
هیئــت مدیــره مــدارس منطقــه 
هامیلتون – ونــت وورت اعالم کرده 
اســت که جان داگالس هاشیموتو 
پیش از بازنشستگی در چهار مدرسه 
به نام های: مدرسه ابتدایی بیلی گرین، 
مدرسه ابتدایی دکتر ِجی ای ِدیوی، 
مدرسه ابتدایی کوئینز ِدیل و مدرسه 

راهنمایی ِشروود فعالیت کرده است.
گروهبان استیو اِلمز، سخنگوی پلیس 
منطقــه هالتون از هر فــردی که در 
سال های گذشــته با فرد مظنون در 
تماس بوده درخواست کرده است تا 

با پلیس تماس بگیرد.
وی گفته اســت: “ ما می خواهیم از 
قربانیانی که تصمیم می گیرند به نزد 
پلیس بیایند پشتیبانی کامل کنیم و 
واضح است که اتهامات بیشتری علیه 
وی مطرح خواهیم کرد. من به عنوان 
یک پدر، از اینکه ببینم این قبیل رفتار 
از ســوی فردی که بر روی نوجوانان 
و کودکان تاثیر دارد انجام شــود و از 
قدرت خود سوء اســتفاده می کند، 
نفــرت دارم. این یک واقعه غم انگیز 

است.“
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

متهم اختالس ۱۱ میلیون دالری انتاریو، دولت استانی را 
به دلیل فراهم آوردن زمینه اختالس مقصر دانست!

ایرونیا- یک کارمند ارشد ارشد سابق 
که متهم شده حداقل 11 میلیون دالر 
از پول امداد کوویــد 1۹ را اختالس 
کرده، اکنون اســتدالل می کند که 
دولت انتاریو باید برای هر خسارتی که 

متحمل شده سرزنش شود.
ســانجی مدن در دفاعیــه خود که 
این هفته خــود در دادگاه عالی ارایه 
شــد، این اســتان را به دلیل اتهام 
اقدامات امنیتــی ضعیف که موجب 
از پول شد،  »سوءاستفاده گسترده« 
مقصــر خواند. این پــول باید صرف 
هزینه های یادگیری کودکان در خانه 
می شد.  وی ادعا کرده است: »شاکی 
می دانســت که افراد بی وجدان، از 
جمله کارمندان خود وی، ممکن است 
سعی کنند از نقاط ضعف امنیتی برای 

برداشتن پول استفاده کنند«.
وی افزوده اســت: دولت باید چنین 
تهدیدهایــی را پیش بینی می کرد و 
با اقدامات الزم مانع آنها می شــد و یا 
سعی می کرد حداقل میزان خسارت 

را کاهش دهد.
دولت انتاریو  از مدن، همســر وی و 
دو پســر آنها برای سوء استفاده  11 
میلیون دالری از برنامه پشــتیبانی 
کووید شکایت کرده است. همچنین 
ادعا شده که وی میلیون ها دالر از یک 
برنامه مرتبط به استخدام پیمانکار که 
سالها پیش شــروع شده است،درآمد 
داشــته. طبق این دادخواســت ادعا 
شــده، مدن در کنار سعداندان مدن 
و خانواده اش هزاران حســاب بانکی 
بین آوریل و مه سال گذشته افتتاح 
کرده اند. آنها ســپس ادعا کردند که 

هزاران چک را به حساب متقاضیان 
ســاختگی که تحت پوشش برنامه 

پشتیبانی بوده اند، واریز کرده اند.
اســتدالل مدن این است که استان 
نتوانسته اســت مانع سوء استفاده و 

کاهش خسارت شود. 
وی ادعا کرده که دولت با اســتخدام 
»کارمندان بی کفایت یا حاشــیه ای« 
بــرای اجــرای برنامــه حمایــت از 
خانواده ها ، نتوانســته است ضمانت 
الزم بــرای ممانعت از هر نوع معامله 
غیرمجاز را ایجاد کند.  طبق استدالل 
وی مواردی چون اطمینان از اسامی 
در یک حساب بانکی مرتبط با شخص 
متقاضی پرداخت ها و محدود کردن 
تعداد پرداخت به یک حساب از جمله 

این رفتارهای غیرمسئوالنه است.
وی می گویــد همه اینهــا به دلیل 
ســهل انگاری خود شــاکی رخ داده 
اســت. مدن که کارشــناس ارشــد 
فناوری اطالعات بود و در توسعه یک 
برنامه رایانه ای مرتبط با مزایای کووید 
همکاری می کــرد ، در نوامبر اخراج 
شد. همسر و پسران وی نیز در همین 
برنامه کار می کردند، اما آنها سوگند 
یاد کرده اند که از عملکرد وی اطالعی 
نداشته اند.  وی نیز در پرونده جدیدش 
ادعا کرده که خانواده اش نقشــی در 

مسایل مالی نداشته اند. 
وی می گوید: »متهمان اوجاوال مدن ، 
شالینی مدن و چینماایا مدن با متهم 
سانجی مدن در هیچ یک از فعالیت  
های مورد بحث همکای نداشته اند و 
کامال بی گناه هستند.« وی همچنین 
می گویــد هر پولی را کــه در اختیار 

داشته بازپرداخت کرده است. در حالی 
که دادگاه ها دارایی های وسیع مدن را 
مسدود کرده اند، وکیل دولت می گوید 
به این ترتیب درواقع  پولی از ســوی 

مدن بازپرداخت نشده است.
دولت استانی همچنین ادعا می کند  
مــدن 1۰ میلیون دالر کمیســیون 
پنهانی دریافت کرده که بابت هدایت 
قراردادهــای مشــاوره ای دولتی به 

شرکت های خاص بوده است. 
مدن که مالک چندین شرکت است 
همه ادعاها را رد می کند و استدالل 
می کنــد که از قوانیــن خرید عادی 
پیروی کرده و در واقع کار وی موجب 
شده در هزینه های استان صرفه جویی 

iroonia.ca .هم بشود

پروانه وکالت گلسا ) ُگلدی ( قمری،
 نماینده ایرانی تبار پارلمان انتاریو تعلیق شد

پرژن میــرور- پروانه وکالت گلســا 
) ُگلــدی ( قمری، نماینــده حزب 
محافظــه کار در پارلمــان انتاریو از 
منطقــه کارلتون پــس از اینکه در 
کمیته انضباطی انجمن وکالی انتاریو 
مشخص شد رفتار غیر حرفه ای داشته 

است، تعلیق شد.
در حکــم کمیته انضباطــی که روز 
3۰ مارس 2۰21 صادر شــده آمده 
است که گلدی قمری، نماینده حزب 
محافظــه  کار در پارلمــان انتاریو در 
تحقیقات پرونده شکایت مالک یک 
رســتوران علیه او، در انجمن وکالی 
انتاریــو در ســال 2۰1۹ “ همکاری 

نکرده است “ .
مالک رستوران که در مدارک منتشر 
شده کمیته انضباطی انجمن وکالی 
انتاریو بر روی نام او خط کشیده شده، 
اظهار داشته است که او گلدی قمری 
را برای دفاع در یک پرونده حقوقی، 
دو ســال پیش از اینکه بــه عنوان 
نماینده پارلمان انتخاب شود استخدام 

کرده بود.
به گزارش سی بی سی، مالک رستوران 
اظهار داشته است که در اواخر مارس 
2۰1۷ مبلــغ ۹5۰۰ دالر به صورت 
نقدی به گلدی قمری پرداخت کرده 
امــا او در مقابل هیــچ اقدامی برای 
موکل خــود نکرده اســت. به گفته 
مالک رستوران، عدم انجام وکالت از 
سوی گلدی قمری باعث از بین رفتن 
ســرمایه وی در این رســتوران شده 

است.
کمیته انضباطی انجمن وکالی انتاریو 
به این نتیجه رسیده است که گلدی 

قمری از ارایه پاسخ به موقع و کامل 
به درخواست های کتبی برای کمک 
به تحقیقــات درباره این شــکایت 
خودداری کرده است. در نتیجه، پروانه 
وکالت او فوراً تعلیق شده و محکوم به 
پرداخت مبلغ 1۰ هزار دالر می شود 
و در صورت ادامه عــدم همکاری با 
تحقیقات این پرونــده مبلغ جریمه 

افزایش خواهد یافت.
تعلیــق پروانه وکالت گلدی قمری تا 
زمانی که پاســخ کامل به مسئولین 
تحقیق این پرونــده ارایه نکند ادامه 

خواهد یافت.

گلدی قمری در بیانیــه ای که برای 
شــبکه خبری سی بی ســی ارسال 
کرده نوشته است: “ من به طور کامل 
با ایــن تحقیقات همکاری کرده و به 
همکاری خود ادامــه خواهم داد. در 
حال گفتگو در مــورد مراحل بعدی 
با وکیل خود هســتم تا یکبار برای 
همیشــه این مســئله را حل کنم تا 
بتوانم بر روی چیزی که بیشــترین 
اهمیت را برای من دارد یعنی خدمت 

به مردم کارلتون تمرکز کنم.“ 
گلدی قمری از تاریخ ۷ ژوئن 2۰1۸ 
به عنوان نماینده منطقه کارلتون در 
پارلمان انتاریو انتخاب شده است. او به 
بازپرسان انجمن وکالی انتاریو گفته 
بــود که درباره تاثیر این تحقیقات بر 

آینده سیاسی خود نگران است. 
در بخشــی از اظهارات بازپرسان این 
پرونده آمده اســت که گلدی قمری 
به ســواالت آنها پاســخ کوتاه داده و 
شکایت مالک رستوران مورد نظر در 
تاریخ 6 سپتامبر 2۰1۹ را انکار کرده 
و موکل خود را متهم کرده که برای 
انجام کارهای پیشــین به او بدهکار 

است.
هنگامی که یکی از بازپرسان پرونده 
از گلدی قمری ســوال کرده که چرا 
تراکنش های مالی با موکل او از طریق 
پول نقد انجام شــده، قمری توضیح 
داده که این “ شیوه ای بوده که موکل 

او همیشه انجام می داده است“.
گلدی قمری در ادامــه ایمیل خود 
گفته اســت: “ وقتــی او را مالقات 
کــردم به من گفت که پــول نقد را 
ترجیح می دهد، به همین دلیل گزینه 

پرداخت صورت حساب ها به صورت 
»مانی اُردر« یا پول نقد را به او دادم.“

گلدی قمری در توضیحات خود اعالم 
کرده اســت که چندین بار به موکل 
خود گفته بود که موقعیت او به عنوان 
وکیل محدود است و در پایان مارس 
2۰1۷ مــدارک موکل خــود را به او 
باز گردانــده و رابطه کاری آنها پایان 
یافته است و در آن زمان وارد مسایل 

سیاسی و انتخابات شده بود.
گلدی قمری در ادامه ایمیل خود به 
سی بی سی نوشته است که در نهایت 
راه های ارتباطی با موکل خود را قطع 
کرده چون شنیده بود که موکل او در 
گذشــته با گروهی که دولت فدرال 
کانــادا آن را به عنوان یک ســازمان 
تروریستی شــناخته در ارتباط بوده 
اســت. البته این اتهامی است که در 
حکم کمیته انضباطی انجمن وکالی 
انتاریو علیه موکل گلدی قمری تایید 

نشده است.
گلدی قمــری در ایمیل خود اضافه 
کرده است که شایعات پیرامون موکل 
وی احســاس خوبی به او نداده و از 
آنجایی که نگران این بوده که دیگران 
او را به این سازمان تروریستی مرتبط 
کنند، تصمیم به قطع کامل ارتباط با 

موکل خود گرفته است.
گلدی قمری مجــوز وکالت خود را 
در ســال 2۰13 گرفته اما بین ژوئن 
2۰1۷ و ژوئیه 2۰2۰، برای مواردی 
همچون پرداخت نکردن حق عضویت 
ســاالنه انجمن وکالی انتاریو یا عدم 
ارایــه گزارش ســاالنه فعالیت خود، 
هشــت بار تعلیق اداری شده است. 
وی تا جلســه دادرسی هفته گذشته 
همچنان در تعلیق اداری باقی مانده 

بود.
در گزارش سی بی ســی آمده اســت 
که تعلیق فعلی پروانه وکالت گلدی 
قمری بســیار جدی است چراکه در 
حکم تعلیق وی آمده است که به دلیل 
عدم پیروی از درخواســت بازپرسان 
پرونده شکایت علیه او مرتکب رفتار 
غیرحرفه ای و یا رفتاری که منجر به 

لغو پروانه وکالت شود، شده است.
اگر گلدی قمری پــس از 3۰ روز از 
صدور حکم کمیته انضباطی انجمن 
وکالی انتاریــو بــرای همــکاری با 
بازپرسان پرونده تبعیت نکند، مجبور 
به پرداخت مبلــغ 2 هزار دالر دیگر 
خواهد شــد که بهره بانکی نیز به آن 

تعلق خواهد گرفت. 
گلــدی قمری همچنین یک ســال 
فرصت دارد تا مبلغ ۸ هزار دالر هزینه 
اداری انجمن وکالی انتاریو را پرداخت 

کند.
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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

طرح های جنجالی نیودموکرات ها 
برای انتخابات

مداد- به گــزارش »گلوب اند میل«، 
حزب نیودموکــرات در فعالیت های 
پیش از انتخابات خــود صدها اقدام 
جدیــد ازجمله درخواســت اعمال 
مالیات صددرصدی برای میلیاردرها و 
حذف مجسمه های اولین نخست وزیر 
کانادا یعنی ســر جان آ. مک دونالد را 

آغاز کرده اند.
این حزب در نظر دارد طی آخر هفته 
جاری، کنفرانسی برگزار کرده و طی 
آن پلت فرمی برای مبارزات انتخاباتی 
جگمیت سینگ، رهبر این حزب به 

وجود آورد.
با شروع هفته، اعضای حزب در حال 
رأی گیری بــرای تعیین این موضوع 
هستند که کدام یک از حداقل ۴5۰ 
مورد پیشــنهادی، وارد لیست کوتاه 
۷۰ موردی شــود که قرار اســت در 
اواخر هفته منتشــر شــود. در میان 
متعارف  ایده های  پیشــنهادها،  این 
ازجمله گزینه های  سیاســت گذاری 
تکراری که آقای سینگ اخیراً در مورد 
آن ها بحث کرده اســت، مانند تالش 
برای اطمینان از مراقبت طوالنی مدت 
باکیفیت باال، لغو بدهی دانشجویان و 
تصویب درآمد پایه جهانی وجود دارد.

در میــان این پیشــنهادها مواردی 
جنجالی تــر مانند افزایــش مالیات 
میلیاردرها، حذف نیروهای مســلح 
کانادا، به روزرســانی پرچــم کانادا با 

نمادهــای بومی و قطعنامــه ای در 
مورد مک دونالد و حذف مجسمه های 
وی به عنــوان فردی نژادپرســت که 
سیاســت هایش علیه بومیــان بوده، 

وجود دارد.
 اقدامات برای دستیابی به این هدف 
شــامل همکاری با شهرداری ها برای 
حــذف مجســمه های مک دونالد از 
فضاهای عمومــی و نمایش آن ها در 

موزه ها است.

تقریبا ۳0 درصد از مشاغل بخش گردشگری کانادا 
در سال ۲0۲0 از بین رفته است

ایرونیا- بنا به تازه ترین گزارش مرکز 
آمار کانادا  در حالی که اقتصادکانادا 
سال فاجعه باری را پشت سر گذاشت 
، نیمی از مشاغل در بخش گردشگری 
بر اثر بحران ناشــی از پاندمی از بین 

رفتند. 
بر همیــن اســال در حالــی که با 
بازگشــایی اکثر مراکز فعال تجاری  
در سه ماهه آخر سال گذشته اقتصاد 
رشدی 2.3 درصدی داشت ،اما روند 
فاجعه بار از میان رفتن مشــاغل در 
بخش گرذشگری ادامه یافت و شمار 
مشــاغل در ســه ماهه چهارم  3.3 

درصد کاهش یافت. 

این نهاد فدرال گزارش داد با اینکه در 
کل اقتصاد در سه ماهه چهارم سال 
گذشــته  2.3 درصد رشد کرد و در 
سال 2۰2۰ برابر 5.۴ درصد کاهش 

یافت، عقب مانده است.
آمار کانادا می گوید مشــاغل مربوط 
به توریسم در سال 2۰2۰  با کاهش 
32.۷ درصدی روبه رو شده و بیشترین 
افت را در سه ماهه دوم تجربه کرده 

است.
در بخش گردشگری، خدمات غذایی 
و آشامیدنی و محل اقامت بیشترین 
کاهش شــغل را داشتند و به ترتیب 
با کاهش 32.3 و 35.2 درصد روبه رو 

شدند. 
در ســال 2۰2۰ ، بــا توجــه بــه 
محدودیت هایی که برای ســفرهای 
بین المللی وضع شد، سهم گردشگری 
داخلی از کل هزینه های گردشگری 
کانادا از ۷۸.۴ درصد در سال 2۰1۹ 

به ۹2.۷ درصد افزایش یافت.
در سه ماهه چهارم ، توریسم داخلی  
3.۴ درصد کاهش یافت و از ســوی 
دیگــر بــا افزایــش 1۸.5 درصدی 
هزینه هــای حمل و نقــل هوایی، تا 
حدی کاهش هزینه های مصرف شده 
در بخش سوخت و غذا و نوشیدنی ها 

iroonia.ca .را جبران کرد

مالک رستوران تعطیل شده ونکوور :»هیچ آماری وجود ندارد 
که رستوران ها در باال رفتن آمار مبتالیان کووید نقش داشته اند«

ایرونیا- مالک رستوان گاستو به دلیل 
سرپیچی از دســتورالعمل های اخیر 
اســتان مبنی بر ممنوعیت سرو غدا 
در فضای داخل رستوران اکنون ناچار 
است رســتوران خود را تا 2۰ اپریل 

تعطیل کند. 
وی می گویــد محدودیت هایــی که 
به تازگی در این زمینه اعالم شــده 
می توانــد »میخ آخر تابــوت« برای 

مشاغلی مانند وی باشد.
فدریکو فوکو ، صاحب رستوران گاستو 
که در دهکده المپیک واقع شده، ابتدا 
حاضر نبود به دستور بهداشت استان 
عمل کنــد و معتقد اســت این کار 
به معنی هدف قــرار دادن ناعادالنه 

رستوران هاست. 
وی می گویــد: »دلیل ایــن کار وی 
بی احترامی و غیرمسئول بودن نیست 
زیرا هیچ سیاســت پوششــی برای 
مشاغلی مانند کاستکو، فروشگاه های 
مشروبات الکلی و والمارت وجود ندارد. 

هیچ محدودیتی برای این مشــاغل 
نیست«. 

فوکو می گوید اگر شــواهدی وجود 
می داشت که نشان می داد رستوران ها 
عاملی برای انتقال بیماری و افزایش 
شــمار روزانــه مبتالیان بــه کووید 
هستند حتما این کار را می کرد اما او 
متقاعد نشده که چنین رابطه ای وجود 

داشته باشد. 
وی می گوید: »غیرمنصفانه است که 
تیرهای دروازه جا به جا شــوند. هیچ 
منطق علمــی و مدرکی وجود ندارد 
که نشان دهد رستورانی عامل شیوع 
بیماری بوده و هیچ مشورتی هم در 

این زمینه صورت نگرفته است«.
وی در ادامه افزود: »دیگر بس اســت 
. با این کار مشــاغل کوچک کشته 
می شــوند، این یک مــرگ تدریجی 
است. بنابراین همه ما می خواهیم این 
مساله اثبات شــود و به شیوه علمی 
نشان دهند رستوران ها عامل شیوع 

بیماری هستند«. 
مایک فارنورث ، وزیر ایمنی عمومی 
بریتیش کلمبیا می گویــد فوکو در 
صورت سرپیچی از این دستور ممکن 
اســت بــا 23۰۰ دالر جریمه نقدی 
روبه رو شــود و در عیــن حال مجوز 

کارش را هم از دست بدهد. 
ظرفیــت رســتوران گاســتو از ۴۰ 
صندلی به 1۰ صندلی کاهش یافته 
است. عالوه بر این ضربه که به درآمد 
رســتوران وارد آمده، فوکو می گوید 
رســتوران هایی مانند او هزاران دالر 
خرج کرده اند تا موانعی از پلکســی 
اقدامات پیشگیرانه  گالس و ســایر 
برای جلوگیری از شیوع بیماری ایجاد 

کنند.
وی می گوید: »ما به همه چیزهایی 
که آنها خواستند عمل کردیم. کامال 

مســئوالنه و محترمانه رفتار کردیم. 
همه این پروتکل ها را رعایت کردیم 
ولی باز هم از نظر آنها هیچ کاری به 

اندازه کافی خوب نیست«. 
وی افــزود: »ایــن کاری دیوانه وار و 
جنایتکارانه است، آنها نمی فهمند این 
کار چقدر بر مشــاغل اثر می گذارد، 
چگونه بر تامین معاش اثر می گذارد. 
با کار ما برای ســفره زندگی خودم و 

کارمندانم غذا تهیه می شود«.
همچنین رستوران دیگری نیز به نام 
»کوردوری« با جریمه مشابهی روبرو 

شده است. 
شهردار ونکوور در گفتگو با رسانه ها 
گفت اقــدام ایــن دو رســتوران و 
ســرپیچی از قانون در حالی که آمار 
مبتالیان به سرعت رو به افزایش است 

iroonia.ca .قابل قبول نیست
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عرف های زندگی اجتماعی در جوامع 
مختلف از جمله در کانادا به مرورزمان 
تغییر می کند. به همین نسبت قوانین 
کشــورها برای عقب نماندن از روند 
تغییرات جامعه ناگزیر باید به روزرسانی 
شــود. قانون طالق کانادا که طی 2۰ 
سال گذشته به روزرسانی نشده بود در 
سال 2۰1۹ تغییر کرد. این قانون قرار 
بود در سال 2۰2۰ اجرایی شود اما به 
دلیل پاندمی کرونا دولت رسماً اجرایی 
شدن آن را به تعویق انداخت. اکنون، 
اتفاقاً بــه دلیل همیــن پاندمی که 
تأثیرات منفی متنوعی در روح و روان 
انسان ها گذاشته و این خود تبعاتی در 
خانواده ها داشته، دولت اجرایی شدن 

این قانون را اعالم کرد.
به مناسبت اجرایی شدن قانون طالق 
کانادا نشــریه »هفته« با خانم نیوشا 
ریاحی، عضو کانون وکال به گفت وگو 

نشست که در زیر می خوانید:

خانم نیوشــا ریاحــی گرامی فکر 
می کنم قبل از اینکه سراغ تغییرات 
در قوانین برویم الزم است مقداری 
درباره کلیات قانون خانواده صحبت 
کنیم. ما می دانیم که در سیســتم 
فدرال زندگــی می کنیم و در اینجا 
قوانین استانی و فدرال داریم. از این 
زاویه می توانید کمی در مورد قوانین 
بخش  کدام  دهید.  توضیح  خانواده 
آن استانی و کدام بخش آن فدرال 

است؟
در قانون اساســی کانادا که تقسیم 
قدرت هــا را بین اســتان ها و فدرال 
تنظیم کــرده، فدرال وظیفه دارد که 
شرایط ازدواج را مشخص کند. برای 
مثال افراد از چه سنی می توانند ازدواج 
کنند یا اصالً چه کســانی می توانند 
ازدواج کنند. نکتــه دومی که قانون 
فدرال مشخص می کند شرایط طالق 
اســت. این دو مورد است که پارلمان 
فدرال می تواند ازلحاظ قانون اساسی 

در مورد آن ها قانون گذاری کند.
بندی که ما در مورد قدرت استان ها 
داریم یــک بند کلی اســت؛ یعنی 
معموالً قوانینی که مربوط به حقوق 
شــخصی افراد و همچنین امالک و 
دارایی هایی آن ها شــوند جزو قوانین 
اصطالحاً  می شود؛  محسوب  استانی 
تقسیم اموال یا تعهدات مالی که افراد 
نسبت به خانواده، چه پدر چه زوجین 
دارند، جزو قوانین اســتانی محسوب 
می شود. پس در مورد کیس هایی که 
ازدواج کرده باشند شاید یک سری از 
قوانین اســتانی و یک سری از آن ها 

فدرال باشد.
اینکه در چه شرایطی می توانند طالق 
بگیرند یا برای طالق به کدام دادگاه 
مراجعــه کنند و مســائل مربوط به 
حضانت، خرجی بین زوجین و خرجی 
پدر و مادر نسبت به فرزند را قوانین 
فدرال ما مشخص می کند. در موارد 
ازدواج های رسمی تقسیم اموالشان بر 

اساس قوانین استانی است.
البته مــا به غیــراز ازدواج رســمی 
Marriage و همســری عرفی )باهم 
زندگی کردن زوجین بدون ازدواج و 
ثبت و رسمی( common law یک 
نوع سوم هم وجود دارد به نام »ازدواج 
مدنی« Civil union. سیویل یونیون 
شــاید نزدیک ترین فرم به ازدواج و 
معادل آن در قوانین اســتانی باشد. 
مثال وقتــی که افرادی به دالیل عدم 
باورهــای مذهبی یا غیره نخواهند از 
اصطالحات ازدواج  یا طالق استفاده 
کنند، یا در کیس هایی که دو طرف 
یک پیوند هم جنس هستند این نوع 

پیوند قانونی صورت می گیرد.  قوانین 
مربوط به ســیویل یونیون اســتانی 
اســت و قوانین فدرال تنها در مورد 
کیس هایی که ازدواج رســمی شده 

باشند قابل اجرا است.

فقط برای اینکه کمی روشن تر شود 
یونیون  سیویل  یا  مدنی  پیوندهای 
تحت قوانین اســتانی است درست 

است؟
 اجازه بدهید اشاره کنیم که سیویل 
یونیون ابتکار استان کبک بود. چراکه 
همان طور که گفتم شــرایط ازدواج 
را قانون فــدرال تعیین می کند و در 
قانون ازدواج قبالً نوشــته شده بود: 
»مرد و زنی که باهم ازدواج می کنند« 
نمی توانستند  دادگاه ها  به این ترتیب 
ازدواج دو مرد یا دو زن را ثبت کنند. 
استان کبک می خواســت که اجازه 
ثبت پیوند این افراد را صادر کند ولی 
حق قانون گذاری یا استفاده از کلمه 

marriage را نداشت.
به این ترتیب قانون گذار در کبک آمد 
و گفت من اسم این پیوند را سیویل 
یونیــون می گذارم و بــه این صورت 
می توانم در قانون مدنی آن را بگنجانم. 
ولی از لحاظ تقسیم اموال دقیقاً همان 
شرایطی را دارد که ازدواج های رسمی 
دارند یعنی می توانند تقسیم اموال و 
تعهدات مالِی نفقه بین همســرها را 

داشته باشند.
تا قبل از اینکــه قوانین کبک عوض 
شــود و ازدواج زوج های هم جنِس را 
به رسمیت بشناسد، این دسته افراد 
از سیویل یونیون استفاده می کردند. 
می دانیم که اصطالح marriage   و 
divorce )ازدواج و طالق( واژه هایی 
بــا پیش زمینه مذهبی و کلیســایی 
هستند و به این دلیل افراد غیرمذهبی 
که واقعاً نمی خواســتند از این کلمه 
استفاده کنند از قانون سیویل یونیون 

استفاده می کردند.
امروزه شــاید خیلی کاربرد نداشته 
باشــد ولی همچنان در قانون است و 
شاید در یک سری فرم ها هم ببینید 
که در بخش ســؤال درباره وضعیت 
تأهل مورد ســیویل یونیون هم ذکر 
شــده اســت. ولی در کل این قانون 
استانی است و استان هایی هم هستند 
که مشابه آن را دارند ولی کبک اولین 
اســتانی بود که چنین ابتکاری را به 

خرج داد.

نوعــی از رابطــه کــه در کانادا 
common law نامیده می شــود 
در ایران ازدواج سفید می گویند که 
است  غیرقانونی  ایران  در  صدالبته 
و این رابطه ها به هیچ وجه زیر چتر 
قانون قرار نمی گیرند.  این نوع پیوند 
چه فرقی دارد با روابطی که در پس 

یک ازدواج رسمی شکل می گیرد؟
نکته اصلی که باید بدانیم این اســت 
که قانــون طالق روی کســانی که 
ازدواج ســفید دارند تأثیری ندارد و 
همچنین به طریقــی اختیار قوانین 
مربوط به این افراد برعهده اســتان ها 
گذاشته شــده چراکه جزو اختیارات 
اســتان است. در مورد این موضوع ما 
بایــد دو نکته را در نظر بگیریم. یکی 
در مورد فرزندان اســت. وقتی فرزند 
شما حاصل ازدواج باشد قوانین طالق 
که فدرال است برای این فرزند مؤثر 
خواهــد بود ولی اگــر فرزند حاصل 
ازدواج نباشد قوانینش استانی است. 
در اینجا گرچه ما از دو قانون )فدرال 
و استانی( صحبت می کنیم ولی طبق 
قانون مدنی و همچنین طبق منشور 

برابری حقوقی هیچ گونه تمایزی در 
مورد حقوق فرزندان نمی توانیم داشته 
باشیم. این یعنی حتی اگر اصطالحاً 
قاضی دو قانون متمایــز را در مورد 
فرزندان به کار می گیرد ولی مسائل 
به دســت آوردن  حضانت،  به  مربوط 
شناســنامه یا حتی خرجی فرزندان 
در هر دو قانون فدرال و استانی یکی 
است. در مورد شناسنامه شاید کمی 
بروکراسی بیشتری داشته باشد ولی 
اصل قانون که می گوید در مورد فرزند 
هیچ گونه تفاوتی نباید وجود داشــته 
چه در یک ازدواج به دنیا آمده باشد و 
چه در یک رابطه غیررسمی یا همان 

.commom law پیونده های

یعنی برای این مورد اسماً ما دو کد 
قانونی مختلف داریم ولی عمالً این 

قوانین تفاوت چندانی ندارند!
بله یعنی ماهیت همان اســت شاید 
ازنظر تکنیکالتی و حقوقی در مورد دو 
حقوق مجزا صحبت کنیم یا شاید اگر 
از کارمند دادگاه یا قاضی بپرسید دو 
شماره دادگاهی متمایز به شما بدهد، 
ولی از نظر ماهیت و اینکه شــما به 
کدام دادگاه رجوع کنید دقیقاً همان 
دادگاه است و دقیقاً همان پیامدها را 
در پی دارد. ما بند مشخصی داریم که 
از فرزندان حمایــت می کند و کاماًل 
مشخص می کند که هیچ گونه تمایزی 
در مــورد فرزندانی کــه در ازدواج یا 
خــارج از ازدواج به وجــود می آیند 

قابل قبول نیست.
البته وقتی کــه در مورد تعهدات بین 
زوجین صحبت می کنیم؛ یعنی نفقه 
بین زوجین و تقســیم اموال، این دو 
مورد مشمول قوانین استانی هستند و 
ربطی به قوانین طالق که فدرال است 
ندارند. در این صورت اســتان کبک 
در مورد کســانی که ازدواج کرده اند 
و کســانی که ازدواج نکردند تفاوت 

مشهودی قائل می شود.

یعنــی در مورد روابــط مالی بین 
ازدواج رســمی کرده  زوجین، چه 
باشــند و چه پیوندشان غیررسمی 
باشــد، هر دو جزو قوانین استانی 

محسوب می شود. درست است؟
بله. اصالً کل مســئله تقسیم اموال 

استانی است.

تقسیم اموال و نفقه؟
خیر. قانون طالق کــه قانون فدرال 
اســت در مورد نفقه زوجین صحبت 

کرده است.
هم نفقــه بین زوجیــن و هم نفقه 
فرزنــدان. همان طور کــه در ابتدای 
مصاحبه گفتیم قانون طالق که فدرال 

است این موضوع را پوشش می دهد.

پس تنها چیزی که در اینجا استانی 
می شود مسئله تقسیم اموال بعد از 

جدایی است؟

دقیقاً.

تصویب  تغییــرات  این  زمانی  چه 
شدند و چه زمانی اجرایی شدند یا 

می شوند؟
فکر می کنم این قانون در سال 2۰1۹ 
تصویب شد، قرار بود جوالی 2۰2۰ 
اجرایی شود ولی درگیر شرایط کرونا 
شــدیم و این اجرایی شدن به تأخیر 
افتاد. اتفاقاً جالب است که بدانید در 
آن زمان پارلمان فکر می کرد که یک 
سال این داستان را به تعویق بیندازد 
ولی یکی از عناصری که این تغییرات 
خیلــی روی آن دســت می گــذارد 
 Domestic یا خشــونت خانوادگی 
violence اســت و ازآنجاکه شرایط 
پاندمی طوری شــده اســت که آمار 
طالق باال رفته و همچنین کسانی که 
در شرایط خشونت خانوادگی هستند 
به حمایت بیشتری نیاز دارند دولت 
فدرال تصمیم گرفت به اجرا گذاشتن 
این تغییرات را جلو بیندازد و به جای 
اینکه تابستان امسال باشد از اول ماه 
مارس قوانین جدید الزم االجرا شدند. 
مــن فکر می کنم با توجــه به اینکه 
اجرایی شــدن قانون مصادف بود با 
نزدیکی روز جهانی زن )هشتم مارس( 
اتفاق خوبی بود زیرا خیلی وقت بود 

که وکال منتظر این تغییرات بودند.

خیلی از آقایان شــکایت می کنند 
که کانادا کشــور زنان است و همه 
قوانین به نفع زنان است و حاال شما 

می گویید بیشتر به نفع زنان شده!
واقعیت این اســت که اگر دقیق نگاه 
کنیم قانون درباره خشــونت یکی از 
زوجین علیه دیگری صحبت می کند 
یعنی مردهایی هم مورد خشونت قرار 
می گیرند، از این قانون سود می برند. 
نکته در اینجا بود که به دلیل قرنطینه 
و اینکه زوجین وقت بسیار بیشتری 
را به اجبار در فضای تنگ خانه با هم 
هستند سبب خشونت های بیشتری 
شده است و اعمال این قانون مهم تر 

شده بود.

پس اجرایی شدن این قانون عمالً از 
اول مارس شروع شده!

بله

دقیقاً کدام بخش از قانون شامل این 
تغییر شده است؟

من ایــن تغییرات را به ســه بخش 
تقسیم کردم البته طبقات دیگری هم 
وجود دارد ولی اگر بخواهیم خالصه 
کنیم می توانیم آن ها را در سه بخش 

قرار دهیم:
اول اینکــه حضانــت فرزنــد مورد 
توجه قرار گرفته اســت. قانون فدرال 
به صورت خیلی مشــخص می گوید 
در این مورد ما »نفــع اولیه فرزند« 
را نگاه می کنیــم. البته چه در قانون 
فدرال و چه در قانون مدنی قبالً هم 

این کلمه را داشتیم. ولی این مشکل 
وجود داشت که از این کلمه استفاده 
تجمیعی می شــد و تفســیر دقیقی 
نداشــت و هر زوجی تفسیر شخصی 
خودش را داشت؛ اینکه درواقع اولویت 

با فرزند یا نفع اولیه فرزند چیست!
خوبی که وجود داشت این بود که در 
رأی ها و رویه های دادگاه شرایطی کلی 
را گذاشته بودند و برای اولین بار این 
شرایط کامالً مشخص شده و قانون بر 
آنها تأکید گذاشته است. مثالً اینکه 
تمرکز اولیه بر ثبات وضعیت و امنیت 
فرزند است مورد تأکید مشخص قرار 
گرفته. البته در مورد امنیت فرزند در 
بحث بعدی که خشــونت خانوادگی 
اســت بیشــتر توضیح می دهم. این 
مهم حداقل چندین بار تکرار شــده 
و کامالً مشخص شــده که قاضی در 
مورد حضانت فقط بایــد اول از دید 
فرزند نگاه کند و بعد درخواست های 
والدین را در نظر بگیرد. این بخش اول 

تغییرات است.
دوم اینکه قانون جدید ازلحاظ انتخاب 
کلمات تغییر ایجاد کــرده. در مورد 
فرزندان اصطالحاً همیشــه از کلمه 
حضانــت Custody و حق مالقات 
استفاده می شد. همین کلمه که چه 
کسی حق حضانت دارد باعث ایجاد 
حالت رقابت میــان بعضی از والدین 
در دادگاه می شــد. حــاال قانون این 
کلمه را عوض کرده و این تغییر واژه 
سبب می شود که بحث بردوباخت و 
رقابت کم رنگ بشــود. به جای کلمه 
»حضانت« Custody از کلمه پرنتال 
اوردر parental order یعنی »دستور 
مربوط به والدین« استفاده شده است. 
در این »دستور« مســئولیت پدر و 
مادر در روزها و ســاعات مشــخص 
تعریف می شود. دقیقاً از همین کلمه 
مسئولیت هم اســتفاده شده است. 
شاید به نظر برســد ما فقط کلمات 
رو تغییــر دادیم ولــی همین باعث 
می شــود به جای اینکه مادر و پدرها 
با هم سر مسئله حضانت بجنگند به 
آن ها یادآوری شــود که ما در مورد 
جنگ پدر و مادر صحبت نمی کنیم 
بلکه فقط در مورد تقسیم مسئولیت 
صحبت می کنیم. شاید شروع خوبی 
باشد برای اینکه یک ذهنیت جدید 
را در مــورد اقامه خانــواده هم برای 
وکال و هم برای پدر و مادرها به وجود 

بیاوریم.
ســوم اینکه، و این شاید بزرگ ترین 
تغییــر در قانون طالق باشــد که در 
رســانه ها هم روی آن زیــاد تأکید 
شد، مفهوم »خشــونت خانگی« )یا 
خشونت خانوادگی( است. جالب است 
بدانید تا قبل از این تغییرات در مورد 
»خشونت خانگی« یک کلمه هم در 
قوانین ما گفته نشــده بود. در مورد 
cruelty صحبت شده بود ولی درباره 
اینکه خشــونت خانوادگی چیست و 

چه تأثیری می تواند در پروسه طالق 
بگذارد صحبت نشده بود.

 بر اســاس قوانین فــدرال کانادا 
چه چیــزی »خشــونت خانگی یا 
خانوادگی« محســوب می شود؟ آیا 

اصالً چنین تعریفی داریم؟
برای اولین بار در قانون نام برده شــده، 
برای اولین بار برای آن تعریف در نظر 
گرفته شــده و برای اولین بار در مورد 
پیامدهای آن و تأثیرش روی پروسه 

طالق صحبت شده.
 نکته اولی که باید بدانیم این اســت 
که خشونت خانوادگی حتماً و لزوماً 
یک جرم کیفری نیست؛ یعنی قوانین 
کیفری ما در مورد خشــونت و آزار و 
هجــوم فیزیکی صحبــت می کند و 

تعاریف سخت گیرانه ای دارد.
قبل از اینکــه تغییرات جدید اعمال 
شوند وقتی که دادگاه ها می خواستند 
در مورد ایــن کلمات صحبت کنند 
اکثر مواقع مجبور بودند نشان دهند 
یک پرونده کیفری مربوط به خشونت 
وجود دارد. در پــی تغییرات جدید، 
بــرای اولین بار تعریف با این شــروع 
می شود که »خشــونت خانوادگی« 
می تواند فراتر از تعریف قوانین کیفری 
»خشونت« باشد، می تواند یک جرم 
کیفری باشد یا نباشد! و در این صورت 
کســی که مورد خشونت قرار گرفته 
مجبور نیســت که حتماً یک پرونده 

کیفری باز کند.

گاهی شــاهد هستیم که یک خانم 
در کانــادا می خواهد از یک آقا جدا 
شود، می آید و یک فایل کیفری برای 
آن آقا درست می کند. بعضی اوقات 
متأُسفانه این اتهامات پایه های واقعی 
هم ندارند. این یعنی یک سوءپیشینه 
برای شوهر قانونی اش درست می کند 
که به دادگاه ببــرد و بگوید اینجا 

خشونتی صورت گرفته…
واقعیت اینکه بر اســاس قانون قبلی 
هم به ایــن کار نیــازی نبود. یعنی 
طبق قوانین قبلی برای اینکه یک فرد 
بخواهد از زوجش جدا شود همین که 
از او طالق بگیرد کفایت می کرد و نیاز 
به مستندسازی یک خشونت نداشت.

به نظر می آیــد در برخی موارد به 
خانم ها مشــورت نادرســتی داده 
می شود مبنی بر اینکه اگر می خواهی 
زودتر طالق بگیــری و یا حضانت 
فرزند از آن خودت کنی می توانی به 
دادگاه نشان بدهی که یک خشونت 

از طرف شوهر صورت گرفته...
نکته ای که افراد باید بدانند این است 
که مسئله کیفری و مسائل مدنی یا 
خانوادگی دادگاه هــای جدا، قوانین 
جــدا و احتماالً قاضی های جدا دارند 
و کوچک ترین ربطی به هم ندارند که 
حتی برعکس ازلحاظ عملی موقعی 
که ما دو فایل در جریان داریم حتی 
ممکن است کار پیچیده تر شود و زمان 
بیشتری هم صرف شود. مسلماً نیازی 
به این کار نیست. قوانین کیفری برای 
موقعی است که کسی قربانی است یا 
مورد تهدید و خشونت قرار گرفته و 
نیاز به حمایت قانون دارد تا بتواند از 
خــودش و فرزندانش دفاع کند. ولی 
به غیراز آن ربطی به مســائل خانواده 
ندارد بعضی از افراد هستند که به هر 
دلیلی نمی خواهند به پلیس مراجعه 
کنند ولی می خواهند از فرزندانشان 
حمایت کننــد و در این صورت افراد 
به طور کل می توانند از قوانین خانواده 
استفاده کنند و هر حمایتی الزم باشد 
در مورد فرزندانشان به دست بیاورند 
بــدون اینکه الزم باشــد حتماً فایل 
کیفری داشــته باشند. این دو قضیه 

کامالً از مستقل و جدا هستند.
خشــونت خانگی به هر نوع رفتاری 
اطالق می شــود کــه می تواند جرم 
کیفری باشد یا نباشد و یکی از اعضای 

 گفت وگو با نیوشا ریاحی، وکیل حقوقی و عضو کانون وکال 

قانون جدید طالق در کانادا اجرایی شد
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خانواده علیه یکی دیگــر از اعضای 
خانواده استفاده می کند، به طوری که 
آن رفتار همراه با خشــونت یا تهدید 
باشد و باعث شود احساس سلطه بر 
روی یکی از اعضای خانواده به وجود 
آید؛ یا باعث می شود آن فرد خانواده 
دررابطه با خودش یــا در مورد فرزند 
احساس خطر کند. مثالً: به کارگیری 
خشونت فیزیکی یا جسمی، ایزوله یا 
حبس کردن، خشونت جنسی، تهدید 
به مرگ، جلوگیری از دسترســی به 
نیازهای اولیه، خشــونت روانی، اینها 
همه مثال هایی از »خشونت خانگی« 

هستند.

موارد دیگری هم هست که بیشتر با 
شرائط ما مهاجران نزدیک باشد؟

بله. مثالً در مورد کسانی که مهاجرت 
کردنــد، بعضی اوقــات پیش می آید 
کسی تهدید می کند که من تو را به 
کشورت برمی گردانم، حتی تهدید به 
دیپورت کردن کسی یا تهدید به اینکه 
کســی را از خانه اش )خانه خانواده( 
بیرون کنید؛ این ها می تواند »تعرض« 
محسوب شــود؛ یا کامنت هایی که 
بعضی اوقات در مــورد ظاهر افراد یا 
اعضای خانواده بیان می شود که اگر 
به صورت مداوم و تحقیرکننده باشد 
می توان خشونت روحی و سایکلوژیک 
محسوب شود. البته این مثال های که 
آوردم در قانون نیامده ولی معموالً در 

رویه های دادگاهی است.
ازجملــه مثال های که در قانون آمده 
سوءاســتفاده مالی است. مثالً وقتی 
شما تعهد مالی تان را نسبت به کسی 
قطع کنید یا کســی را تحت فشــار 
قرار دهید که اســتقالل مالی اش را 
از او گرفته می گیریــد از نمونه های 
سوءاســتفاده مالی اســت. دو مثال 
آخر مربوط به حقوق حیوانات است 
یعنی اگر کسی حیوان خانوادگی را 
اذیت کند، بکشــد یا تهدید کند که 
بالیی بر سر حیوان خانوادگی می آورد 
مواردی است که جزو حقوق حیوانات 

محسوب می شود.
در مورد اول کــه حضانت فرزند بود 
توضیح دادیم. یکی از فاکتورها برای 

حضانت فرزند این است که بدانیم تا 
به حال کدام یکی از والدین به نیازهای 
اولیه فرزند بیشتر توجه داشته اند و در 
کدام یک  زندگی اش  شرایط حساس 
از والدین حضور و فعالیت بیشــتری 

داشته است.
فاکتورهای بعدی می تواند این باشد 
که مثــالً کدام یــک از والدین رفتار 
صلح جویانه تــری دارد یا کدامشــان 
در دادگاه همکاری بیشــتری دارند. 
ازلحاظ  افراد در جدایی  بعضی اوقات 
احساســی ممکن اســت حق پدر یا 
والد دیگر را از او بگیرند ولی نکته ای 
که باید بدانند این اســت که واقعاً در 
مورد حضانت رفتار والدین نســبت 
به همدیگــر هم موردنظر قاضی قرار 
می گیرد و در شــرایط یکسان قاضی 
ممکن اســت آن پدر یا مادری که با 
والد دیگر همکاری بیشتری می کند را 
ترجیــح دهد به آن پدر یا مادری که 
همیشــه سعی بر این داشته که حق 

والد دیگر را ضایع کند.

یعنی اآلن برای این بخش یک پایه 
قانونی وجود دارد؟

این پایه در رویه های قانونی همیشه 
وجود داشته است. فقط آمدیم و آن 
را مکتوب کردیم چون ازلحاظ قانونی 
رویه های دادگاهی هم یکی از منابع 
قانون هســتند ولــی آن را به صورت 
مکتوب درآوردیم. شاید تنها موردی 
کــه در رویه های دادگاهــی وجود 
نداشته و اولین باری است که در قانون 
آمده این است که ما مسئله حضانت 
را کامالً آگاهانه با »خشونت خانگی« 

مربوط کردیم.
در قانون آورده شده که وقتی قاضی 
در مــورد حضانــت تصمیم گیــری 
می کند باید مسائل مربوط به خشونت 
خانوادگــی را هم در نظر بگیرد. مثاًل 
اگر آن والد یا آن فرزند قبالً در شرایط 
خشونت خانوادگی بودند سعی کند تا 
ریسک شکل گیری دوباره آن را کمتر 
کند. شاید قبالً دادگاه ها خیلی به این 
مسائل دقت نمی کردند و قانون جدید 

در اینجا می تواند یک نوآوری باشد.

هشدار بهداشت کانادا در مورد ماسک های حاوی گرافین
ایرانیان کانادا- وزارت بهداشت کانادا 
هشــداری را صادر کــرده و از توزیع 
ماسک های  است  خواسته  کنندگان 
فروخته شــده که در آنها از  گرافین 
یا بیوگرافین اســتفاده شده است را 
به دلیل خطرات احتمالی استنشاقی 

)تنفسی( جمع  آوری کنند.
در این هشدار آمده است، گرافین از 
یک الیۀ واحد اتم های کربن تشکیل 
شــده و به عنوان نانومــاده در نظر 
گرفته می شــود، به این معنی که از 
ذرات بســیار ریز ساخته شده است، 
گزارش شــده که این ماده »خواص 

ضد ویروسی و ضد باکتریایی« دارد.
وزارت بهداشــت کانادا گفت که بعد 
از اینکه فهمیده است که ماسک های 
دارای گرافین بــا ادعاهایی مبنی بر 
خواص ضــد کووید 1۹ بــه فروش 
رفته و بزرگســاالن و کودکان از آن 
در مدارس و مهدکودک ها اســتفاده 
می کنند، تحقیقات و ارزیابی های خود 
را بر روی این ماسک آغاز کرده است. 
وزارت بهداشت کانادا همچنین معتقد 
است که از این ماسک ها برای استفاده 

در مکان های مراقبت های پزشکی نیز 
توزیع شده است.  

محصوالتی که تحت تاثیر این هشدار 
قرار می گیرند شــامل »ماسک های 
صورت اســت کــه در ســاخت آن 
از گرافیــن و گرافین زیســت توده 

)biomass graphene(« اســتفاده 
شــده، اســت. وزارت بهداشت کانادا 
پیشــنهاد می کند که کانادایی ها از 
ماســک های صورت دارای این ماده 
اســتفاده نکنند و درصورت استفادۀ 
قبلی و نگرانی مانند، تنگی  نفس، به 

سختی نفس کشــیدن و یا ناراحتی 
در تنفس در این مورد با پزشک خود 

مشورت بکنند.
این ســازمان گفته است که ارزیابی 
اولیه آنها مشــخص کرده اســت که 
ذرات گرافین استنشــاق شده قادر 
هستند که باعث ایجاد »سمیت ریه 
زودرس« در حیوانات شــوند، اما این 
احتمال و خطرات ســالمت مرتبط 
با برای افرادی کــه ذرات گرافین را 
استنشــاق کرده اند، هنوز ناشناخته 
مانده و بر اســاس طرحی ماســک 

ممکن است تغییر کند.
خطرات سالمتی برای افراد گروه های 
سنی مختلف، همچنین متغیر هایی 
مانند مــدت زمان اســتفاده و نوع 
گرافین استفاده شده در ماسک هنوز 
روشن نیست. وزارت بهداشت کانادا 
برای تحقیقات بیشــتر در خطرات 
احتمالی ســالمتی از تولیدکنندگان 
ماسک ها تقاضای اطالعات بیشتر را 

کرده است.
تا زمانی که ین ســازمان تحقیقات 
علمی مفصل و ارزیابی های خود را به 
پایان برساند، این هشدار اعالم می دارد 
که محض احتیاط تمام ماسک های 
صورت دارای گرافین را از سطح بازار 

جمع آوری می کند.
وزارت بهداشــت کانــادا بــه تمام 
و  واردکننــدگان  توزیع کننــدگان، 
تولیدکنندگان شناخته شده دستور 
داده اســت که فروش ماســک های 
حــاوی گرافین را متوقــف کنند و 
کاالهای مور نظر را جمع آوری کنند، 
و همچنین طی مکاتبــه ای  با تمام 
استان ها و قلمرو ها از آنها خواسته که 
از توزیع و اســتفادۀ ماسک های ذکر 

شده خودداری کنند.
وزارت بهداشــت کانادا توصیه کرده 
اســت که هر گونه عارضــۀ جانبی 
مرتبط با اســتفاده از ماســک های 
گرافین مســتقیماً به این ســازمان 

گزارش شوند.          

ابتالی خانواده انتاریویی به کووید-۱۹ منجر به مرگ پدر ،
معلول شدن مادر و آسیب عصبی دختر خانواده شد

ایرونیا- بعد از اینکه کل اهالی خانواده 
اهل انتاریو مبتال به کووید-1۹ شد، 
پدر خانواده درگذشت و مادر هم حاال 

به سختی می تواند راه برود.
میشل و هاوارد بارماش اهل منطقه 
وان که 66 و 6۹ ســاله هســتند، در 
حالی در بیمارستان بستری شدند که 

هر دو مشکالت تنفسی داشتند.
دخترشان الرن بارماش به سی تی وی 
نیوز گفــت: »پــدرم بیدار شــد و 
نمی توانســت نفس بکشــد و ما به 
آمبوالنس زنگ زدیم و ســریع او را 
به بیمارســتان رساندیم. و بعد صبح 
بــرای بیدار کردن مــادرم رفتم و او 

خاکستری شده بود«.
دختر خانــواده همراه بــا دو فرزند 
جوان خود در خانه والدینش زندگی 
می کنند. همه شــان بــه واریانت به 
شدت واگیردار بریتانیایی کروناویروس 

مبتال شدند.
میشــل و هاوارد کــه نزدیک به ۴3 
سال زن و شــوهر بودند، در ابتدا در 
یک اتاق بیمارستان قرار داده شدند 
اما ظرف چنــد روز هاوارد به با بدتر 
شدن وضعیتش به بخش مراقبت های 

ویژه منتقل شد.
چند روز بعد خود میشل هم به بخش 
مراقبت های ویژه منتقل شد. با وجود 

اینکه آن ها در اتاق های مجزا بودند و 
وضعیت شان بدتر می شد. روز هجدهم 
مارس، تقریبا یک ماه بعد از رسیدن 

به بیمارستان، هاوارد از دنیا رفت.
میشــل که هنوز به خاطر مشکالت 
ایجاد شده توسط کووید-1۹ درست 
نمی تواند راه برود و نفس بکشد، گفت: 

»او قلب و روح من بود«.
دختر خانواده نیز که خود ۴۰ ســال 
دارد گفت کووید-1۹ باعث شــد او 
آسیب عصبی ببیند و او باور دارد این 
آسیب دائمی خواهد بود. دو فرزند او 

عالئم خفیف داشتند.
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بازتاب گزارش »آوار سیل، آواره جنگل« و صدايی که شنیده شد

نامهربانی جنگل با کودکان مگران
يوسف حيدری

گزارش نويس

»زن ها دســـت و پای کودکان شـــان را نشانم 
می دهند که پر از جای نیش عمیق حشرات 
اســـت؛ جا به جا قرمـــز و پر از لکـــه. در یکی 
نشـــانم  را  روزه ای   25 کـــودک  چادرهـــا  از 
می دهنـــد که صورتش ســـرخ از نیش پشـــه 
اســـت. تعدادی کودک هم موهای سرشان 
ریخته؛ کچلـــی گرفته اند. در این مدت کوتاه 
این همـــه بیمـــاری و مشـــکل، باورنکردنی 
اســـت. پســـربچه ای را نشـــانم می دهند که 
نیمی از صورتش سفید شده. زنی می گوید، 
باورت می شود در این مدت کوتاه این همه 
بال سرمان آمده باشد؟ بازهم تکرار می کنند 
خانه شـــان رفته، زندگی، دام و… می گویند 
همه اینها مهم نیست، زندگی کودکان مان 

هم دارد از دست می رود.«
این بخشـــی از گزارش ترانه بنی  یعقوب 
بـــود از اردوگاه ســـیل زدگان مگران ســـه در 
70کیلومتری شوش که دکتر ناصر عمادی 
اســـتاد دانشـــگاه و فوق تخصص پوست را 
تحـــت تأثیر قـــرار داد و اتفـــاق بزرگی افتاد. 
دکتر عمـــادی به عنوان یک پزشـــک بدون 
مرز، بالفاصله با یک تیم تخصصی، دارو و 
تجهیزات درمانی به منطقه رفت تا همراه با 
معاون درمان هالل احمر خوزستان، هرچه 
سریع تر مشکالت پوستی و بهداشتی اردوگاه 
را برطرف کنند. او به هر چادر که رسید، فیلم 
گروه چند رسانه ای را هم به اهالی نشان داد 

و گفت: »این گزارش ما را به اینجا کشاند.«
در ایـــن گزارش که هفتم اردیبهشـــت با 
تیتـــر »آوار ســـیل، آواره جنـــگل« در همین 
صفحه چاپ شـــد، می خوانیم: »در اردوگاه 
ســـیل زدگان روســـتای مگران ســـه هستم؛ 
70کیلومتـــری شـــوش. مگـــران ســـه تنهـــا 
روستای استان خوزستان نیست که در سیل 

اخیر زیر آب رفته اما یکی از روســـتاهای دور 
از دسترس است و تقریباً فراموش شده. باید 
جاده های خاکی و سنگالخی پرپیچ و خمی 
را طی کنی تا به اینجا برسی، جایی در میان 
جنگل های »خسرج« بخشی از زمین صاف 
شده و 100خانوار روســـتای غرق شده در آن 

اسکان داده شده اند.«
دکتر ناصر عمـــادی که تجربـــه کمک به 
کودکان آفریقایی را نیز دارد، می گوید: »وقتی 
فیلم مگران ســـه روزنامه ایران را دیدم و در 
جریان گـــزارش قرار گرفتم، تصمیم گرفتم 
برای کمـــک به مردم و مخصوصـــاً کودکان 
هرچه ســـریع تر به این اردوگاه موقت بروم. 
هنوز هم تصویر آن مـــرد که می گفت اینجا 
باغ و نفت و آب و گاز هست اما این وضعیت 
زندگی کودکان ماست و زخم صورت و دست 
و پای بچه ها را نشان می داد جلوی چشمم 
اســـت. من فـــوراً با دکتـــر فرهـــادی معاون 
بهداشت و درمان هالل احمر خوزستان که 
متخصص بیماری های عفونی است تماس 
گرفتم و با تشـــریح نوع بیماری های پوستی 
اهالی و کودکان اردوگاه برای ســـفر و درمان 

بیماران اعالم آمادگی کردم.
قبل از ســـفر با بررســـی فیلم تهیه شـــده 
توســـط روزنامـــه ایـــران چهار نـــوع بیماری 
پوستی که بیشتر آنها بر اثر نیش حشرات به 
وجـــود آمده بود تشـــخیص دادم و داروهای 
مورد نیاز را هم تهیه کردم و همراه دو پرستار 
به خوزستان و شهر شـــوش حرکت کردیم. 
وقتی وارد خوزستان شدم خاطرات سال 65 
و نبرد فاو برایم زنده شد. تفاوت مهم آن روز 
بـــا امروز این بود که پدرم زنده بود و دعایش 
بدرقه راهم بود و امروز در دل خاک آرمیده. 
همیشه می گفت وقتی دکتر شدی رنگ زرد 

بیمار را ببین نه سکه زرد جیبش را.«
گروه پزشکی در خوستان تکمیل می شود 
و دو خـــودروی مجهـــز بـــه ســـمت شـــوش 

و مگـــران بـــه راه می افتـــد. عمـــادی درباره 
وضعیت راه و تصوری که از مواجهه با اهالی 
داشته می گوید: »جاده ناهموار بود و در بین 
راه ماشـــین میان گل و الی گیـــر کرد تا اینکه 
با کمک مـــردم موفق شـــدیم ادامه دهیم. 
مگران ســـه دوره افتاده ترین روستاســـت که 
میان شـــوش و حمیدیه قرار گرفته و ســـیل 
همه روستا را از بین برده است. اهالی آن که 
نزدیک به 100 خانوارهستند و در چادرهایی 
که هالل احمر در کنار جنگل خضرا برپا کرده 
اسکان داده شده اند. قبل از رسیدن به روستا 
تصویـــر مردمی عصبانـــی و ناراحت مقابل 
چشمانم بود و نگران بودم که ما را نپذیرند 
اما آنها با میهمـــان نوازی و آغوش باز من و 
تیم پزشکی را خجالت زده کردند. خیلی زود 
در سه چادر مستقر شدیم و درمان را شروع 
کردیم. اول کودکانی را که در فیلم بدن شان 
بر اثر نیش حشرات زخمی شده بود درمان 
کردیـــم و بعد ســـراغ بیماری های پوســـتی  
رفتیـــم. چهـــره کودکانی که نیش حشـــرات 
صورت و دست و پاهایشـــان را زخمی کرده 

بود، تلخ و دردآور بود.«
تابستان خوزســـتان از همین حاال شروع 
شـــده و این به درد و رنج ســـیل زدگان بیش 
از پیـــش افزوده اســـت. بـــا گرم شـــدن هوا، 
شدت آفتاب، شرجی هوا و هجوم حشرات، 
بیماری های پوستی نیز شدت خواهد گرفت. 
عمادی در این باره می گوید: »با گرم شـــدن 
هوا خطر کاهـــش آب بدن ســـالخوردگان و 
کودکان ساکن این اردوگاه و نیش حشرات و 
خزنده ها می تواند حتی جان اهالی را هم در 

خطر قرار دهد.«
به گفتـــه اهالـــی، درختـــان جنگلـــی کنار 
اردوگاه محـــل تخم گذاری حشـــرات اســـت 
و امکان انتقـــال بیماری های پوســـتی نیز از 
این طریق باالســـت. عمادی با اشاره به این 
موضـــوع می گوید: »نکتـــه دیگری که خیلی 

مهم اســـت و باید در سریع ترین زمان برای 
آن فکری کرد وضعیت دام هایی اســـت که 
کنـــار چادرها هســـتند. دام برای مـــردم این 
روســـتا و روستاهای اطراف بسیار مهم است 
به طوری که حاضرند خودشان بیمار شوند 
ولـــی دام هایشـــان ســـالم بماند. امـــا وجود 
دام کنـــار چادرها یعنی اینکـــه بیماری های 
مشترک انسان و حیوان براحتی قابل انتقال 
است. آن طور که من دیدم فضوالت حیوانی 
تا داخل چادرهـــا آمده بود و با توجه به گرم 
شـــدن هوا ایـــن وضعیت خیلـــی خطرناک 

است.«
دکتر مجیدفرهادی معاون درمان هالل 
احمـــر خوزســـتان نیز بـــر رســـیدگی مداوم 
تیم های هالل احمر به ســـاکنان این روســـتا 
تأکید می کند و می گوید هرچه سریعتر باید 
فکری اساســـی برای اســـتقرار کانکس کرد: 
»با گرم شـــدن هوا مشکالت اینجا چند برابر 
می شـــود. خوشـــبختانه با نظارت و کنترلی 
کـــه انجـــام داده ایـــم شـــاهد بیماری هـــای 
عفونی از جمله هپاتیت، ســـالک و اســـهال 
خونـــی نبوده ام امـــا باید مراقبت بیشـــتری 
صورت گیرد. همچنین به دلیل خاکی بودن 
منطقـــه، پس از ایـــن بـــا وزش کمترین باد، 
خـــاک زیادی منطقـــه را فرا می گیـــرد و این 
می توانـــد عامل بســـیاری از ایـــن بیماری ها 
باشـــد. خوشـــبختانه ایـــن روزهـــا اداره برق 
مشـــغول برق رســـانی به این اردوگاه اســـت 
ولی مشکالت مردم زیاد است. آنها به خاطر 
مراقبت از دام هایشـــان نمی توانند به شـــهر 
بروند و خانه ای اجاره کنند. بنابراین اگر قرار 
است در همین منطقه اسکان داشته باشند، 
 بایـــد کانکس های مناســـبی در اختیارشـــان 
قـــرار گیـــرد. البته ما بعـــد از انتشـــار گزارش 
روزنامه ایران بالفاصله به این اردوگاه رفتیم 
و اقدامات مورد نیاز بهداشـــتی و کمک های 
الزم را انجـــام دادیـــم و امیدواریـــم بتوانیم 

وقتی فیلم مگران سه روزنامه ایران را دیدم و در جریان 
گزارش قرار گرفتم، تصمیم گرفتم برای کمک به مردم و 

مخصوصاً کودکان هرچه سریع تر به این اردوگاه موقت بروم. 
هنوز هم تصویر آن مرد که می گفت اینجا باغ و نفت و آب 
و گاز هست اما این وضعیت زندگی کودکان ماست و زخم 

صورت و دست و پای بچه ها را نشان می داد جلوی چشمم 
است

خیلی نگران مارگزیدگی کودکان اردوگاه بود. 
می گفت روز قبل ســـه مار را نزدیک اردوگاه 
کشته و می ترســـید که جان کودکان در خطر 
باشد. این پدر عاجزانه از من می خواست در 
ازای گرفتن کارت ملی به آنها تخت بدهیم 
تا حداقـــل کودکان از نیش مـــار و عقرب در 
امان باشـــند. به او قـــول دادم حرفش را به 
مسئوالن برســـانم و همین طور دوباره برای 
معاینه و مداوا بـــه اردوگاه برگردم.« وی به 
نیاز فوری اردوگاه به پشـــه بند برای کودکان 
هـــم اشـــاره می کنـــد و می گوید: »بـــا وجود 
پشه بند کودکان خردسال و نوزادان حداقل 

از نیش حشرات در امان خواهند بود.«
آواره  »آوار ســـیل،  گـــزارش  ابتـــدای  در 
جنگل« خواندیم: »اینجا هر که را می بینی، 
داســـتان دردناکی برای گفتن دارد. داستان 
از دســـت رفتـــن حاصـــل یک عمـــر زندگی 
و تـــالش... دیـــدی چطـــور دام هایمـــان گم 
شد؟ می بینی اینجا چطور در جنگل گرفتار 
وضـــع  می بینـــی؟  می بینـــی؟  شـــده ایم؟ 
بچه هایمان را می بینی؟ کسی صدایمان را 
نمی شـــنود.« درد همچنان عمیق است اما 

صدای شان شنیده شد.

مشکالت مردم مگران سه را ریشه ای برطرف 
کنیم.«

در اردوگاه خبـــری از آب و برق نیســـت و 
با توجه بـــه اینکه چادرهای هـــالل احمر در 
برابر گرما مقاوم نیستند اگر امکانات الزم در 
اختیار ســـاکنان اردوگاه قرار نگیرد وضعیت 
در روزهای آینـــده نگران کننده خواهد شـــد. 
عمـــادی می گویـــد: »وقتی وضعیـــت مردم 
روستای دورافتاده مگران سه را برای معاون 
داوطلبـــان جمعیت هـــالل احمر تشـــریح 

کـــردم قول دادند دو دســـتگاه ژنراتـــور و 100 
پنکه در اختیار ساکنان این اردوگاه قرار دهند. 
چادرهای ســـفید هالل احمر گرم هســـتند و 
مردم چندان از مشـــکالتی که یک ماه آینده 
بـــا آن مواجه خواهند شـــد اطالعـــی ندارند. 
بنابراین من از مردم و مســـئوالن می خواهم 
هر چه سریعتر فکری اساسی برای 700 نفری 
که در این اردوگاه زندگی می کنند و بسیاری از 

آنها کودک هستند، بکنند.«
وی می گوید: »من با پدری حرف زدم که 
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بريگادهاي سرخ امام موسي صدر را ربودهاند
مسئله ناپديد  شدن اسرار آميز امام موسي صدر رهبر 
شيعيان لبنان كه در ضمن يكي از مخالفان سرسخت رژيم 
فاسد شاهنشـــاهي ايران بود وارد مرحله تازهاي شده است 
در حالي كه يك مقام عاليرتبه ليبي، پليس ايتاليا را متهم به 
بيعرضگي در حل ماجراي ناپديد شدن امام موسي صدر 
در رم مينمايد، سفير ايتاليا در تهران مدعي ميشود كه پاي امام 
موسي صدر به ايتاليا نرسيده و كساني كه با گذرنامه و بليط بنام 
امام موسي صدر و همراهانش به روم وارد شده  اند، امام موسي 
صدر نبودهاند! در همان حالي كه يك مقام ليبيائي در تهران 
بدشت موضوع ربودن امام موسي صدر را در ليبي تكذيب 
ميكند و احتمال ربودن او را توسط بريگادهاي سرخ ايتاليا 
مطرح مينمايد داماد امام موسي صدر در شيراز مدعي ميشود 
كه قذافي رهبر ليبي امام موسي صدر را براي انجام يك معامله 

سياسي با امام خميني در ليبي نگاهداشته است.
ديدگاههاي آيتاهللا مطهري و دكتر شريعتي

حضرت آيتاهللا طالقاني مجاهد كبير، شـــب گذشته 
در مراسم ويژهاي كه بمنظور تجليل از شهيد مجاهد آيتاله 
مطهري در حسينيه ارشاد برپا شده بود، صريحا خاطر نشان 
كردند وقت آن رســـيده كه به استفادههاي بيجا از قرآن پايان 
دهيم، ايشان با اشـــاره به ديدگاههاي استاد مطهري و دكتر 
شريعتي، يادآور شدند: شهيد عاليقدر ما مطهري مسايل اسالمي 
را در ابعاد فلسفه توحيدي براي جوانان تشريح كرد و مرحوم 
دكتر شريعتي با ديد تحقيق و تخصص جامعهشناسي اسالم را 
مطرح ساخت.آيتاهللا طالقاني همچنين خاطرنشان ساخت: 
بايد به استفادههاي بيجائي كه از قرآن ميشود پايان دهيم. بايد 
آن را تفسير كنيم و به درك معني واقعي آن بپردازيم. نه اينكه 

فقط براي تبرك آن را بر مزار مردگان خود قرائت كنيم.
حركت اتومبيلهاي شخصي در مركز شهر ممنوع ميشود

سخنگوي دولت صبح امروز اعالم كرد كه طرح حل 
مشكل ترافيك تهران احتماال تا دو هفته آينده به مرحله اجرا 
گذاشته خواهد شد.وي گفت براساس اين طرح اتومبيلهاي 
شخصي وارد محدوده مركزي شهر نخواهند شد و رانندگان 
اين اتومبيلهاي مكلفند در پادگانهائي مانند عباسآباد، باغشاه 
و ديگر پادگانها براساس موقعيت حركت خود اتومبيلها را 
پارك نمايند.پادگانهاي مذكور براي اينكار اختصاص داده 

خواهد شد.
فروش ارز تا 500 دالر آزاد شد

از امروز فروش ارز تـــا 500 دالر بدون ارائه گذرنامه 
آزاد شـــد، بانك مركزي ايران طي بخشنامهاي كه به تمام 
بانكها ابالغ كرده است اعالم داشت فروش ارز تا 500دالر 
از اين پس مجاز است مشروط باينكه براي مصرف شخصي 
باشد.در بخشنامه فوق اضافه شده است فروش 500دالر ارز 
به قيمت 79/5 ريال خواهد بود كه اين قيمت 9 ريال گرانتر 
از قيمت رســـمي است. قيمت رسمي دالر 70/5 ميباشد و 
دالر با اين قيمت فقط در ازاي گذرنامه به مسافران داده ميشود. 
حداكثر ارز پرداختي براي مسافران نيز از امروز به 6هزار دالر 
افزايش يافته و چنانچه مسافر يك نفر همراه داشته باشد 2هزار 
و بيش از يك نفـــر حداكثر 3هزار دالر عالوه بر 6هزار دالر 

صاحب گذرنامه دريافت خواهد كرد.
سپاه پاسداران تحت نظر شوراي انقالب قرار گرفت

شوراي انقالب اســـالمي ايران با صدور اطالعيهاي 
تشكيل سپاه پاســـداران انقالب را تحت نظارت شوراي 
انقالب، اعالم كرد متن اطالعيه شـــوراي انقالب به شرح 

زير است:
بسمه تعالي

حسباالمر رهبر عاليقدر انقالب اسالمي، امام خميني 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي تحت نظارت شوراي انقالب، 
تشكيل شده و شوراي فرماندهي آن به تائيد و تصويب اين 
شورا رسيده است. مسئولين منتخب و افراد ذيصالح، به ياري 
خداوند متعال و براساس ضوابط مصوبه، درياري و پيشبرد 
امر عظيم انقالب اسالمي كوشـــا و بانجام وظايف محوله 

موفق گردند.
شوراي انقالب اسالمي

كمبود بنزين بوجود نميآيد
صبح امروز سنديكاي مشترك كاركنان پااليشگاه تهران 
اعالم كرد: بعلت تعمير ساالنه دستگاه تهيه بنزين پااليشگاه 
تهران(كنري فورمر) كه اثراتـــي در كمبود بنزين اتومبيل 
در سطح شهر خواهد گذاشـــت، لذا از مصرف كنندگان 
تقاضا ميشـــود طي 15 روز آتي در مصرف بنزين اتومبيل 
حتياالمكان صرفهجوئي نمايند.اين سنديكا تاكيد كرد كه 
كمبود بنزين در دو هفته آينده فقط به علت تعمير ســـاالنه 
دســـتگاهها ميباشد و هيچگونه علت ديگري ندارد و يقينا 
پس از 2هفته جريان بنزين در پمپهاي بنزين بصورت عادي 

بر ميگردد.

تمامي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه16 ارديبهشـت ماه
1358( برابر با 9 جماديالثاني 1399، 6 ماه مه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

شكست نيروهاي دولتي از ساالرالدوله
شانزدهم ارديبهشت سال 1291هجري خورشيدي در زد و 
خورد نيروهاي دولتي با افراد مسلح ساالرالدوله پسر مظفرالدين شاه 
كه ادعاي سلطنت داشت در نزديكي همدان، نيروهاي دولتي شكست 
خوردند و با برجاي گذاردن مقدار زيادي اسلحه و مهمات فراركردند.
در پي اين شكست، از تهران يپرم خان رئيس نظميه كه از مجاهدان 
مشروطيت بود و در شكست دادن محمدعلي شاه مشاركت فعال 
كرده بود، با افرادش عازم جنگ با مدعيان ســـلطنت شد.پيرم 29

ارديبهشت در نبرد با هواداران مسلح ساالرالدوله كشته شد.
علي اميني نخست وزير شد

در پي اعتصاب و تظاهرات خياباني معلمان تهران و كناره 
گيري شريف امامي از نخست وزيري، شانزدهم ارديبهشت 1340
دكتر علي اميني مأمور تشكيل كابينه شد و ضمن نطقي كشور را 
در وضع بد اقتصادي و در آستانه ورشكستگي مالي توصيف كرد 
كه تحت تأثير اين اظهارات، بهاي زمين و خانه ظرف چند روز به 
كمتر از نصف قيمت سابق پايين آمد. برخي مدعي شده بودند كه 
تظاهرات معلمان به اشاره آمريكا صورت گرفته بود تا با تغيير كابينه، 
اصالحاتي كه از شاه خواسته شده بود عملي شود. دولت آمريكا 
مي خواست كه با انجام يك رشته اصالحات در ايران، بهانه تبليغات 

از دست كمونيست ها و شوروي خارج شود .
جدا شدن بحرين

طبق سندى كه در سال 1387 انتشار يافت، اميرعباس هويدا 
نخست وزير وقت در جلسه غير علنى سران حزب ايران نوين كه 
16 ارديبهشت 1350  برگزار شده بود در پاسخ به برخى از شركت 
كنندگان درجلسه كه درباره «بحرين» و عدم رضايت عمومى ايرانيان 
از جداشدن آن از خاك وطن پرسيده بودند تنها به گفتن اين جمالت 
بسنده كرده بود: "بحرين به مثابه يكى از دختران ما بود كه اين دختر 
شـــوهر كرد و رفت و چون عضوى از خانواده ما بوده بايد بمانند 

بزرگ هرخانواده از او پشتيبانى كنيم و خواهيم كرد !.".
كشف ميكروب ِسل

«رابرت ُكخ» زيست شناس آلماني ششم ماه مي سال 1882
كشف خود، ميكروب ِســـل را اعالم داشت. وي 24 مارس اين 
ميكروب را كه در طول تاريخ بيش از يك ميليارد انســـان را كوته 
عمر كرده است، كشف كرده بود. پروفسور كخ بعدا راه ايزوله كردن 
اين ميكروب را به دست آورد كه در برابر داروها مقاومت مي كرد 
و مي توانست سال ها درگوشه اي كمين كند و درفرصت مناسب 

دست به فعاليت بزند.
انتشار نيويورك هرالد تريبيون 

جيمز گوردون بنِت روزنامه نگار اسكاتلندىـ  آمريكايى 
ششم ماه مه 1835 روزنامه نيويورك هرالد تريبيون را منتشر كرد. 
وى كه به ســـال 1795 در اسكاتلند به دنيا آمده و در 21 سالگى و 
از طريق كانادا به اياالت متحده مهاجرت كرده بود قبال آموزگار و 

مدير مدرسه بود.
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 سرايه
تنـــت بـــه نـــاز طبيبـــان نيازمنـــد مباد
ســـالمت همه آفاق در ســـالمت توســـت
جمال صورت و معنى ز امن صحت توســـت
در اين چمـــن چو درآيد خـــزان به يغمايى
در آن بســـاط كه حســـن تو جلوه آغازد
هـــر آن كه روى چو ماهت به چشـــم بد بيند
شـــفا ز گفته شكرفشـــان حافـــظ جوى

وجـــود نازكـــت آزرده گزنـــد مبـــاد
به هيچ عارضه شـــخص تـــو دردمند مباد
كـــه ظاهـــرت دژم و باطنت نژنـــد مباد
رهش به ســـرو ســـهى قامت بلنـــد مباد
مجـــال طعنـــه بدبيـــن و بدپســـند مباد
بر آتش تـــو به جز جـــان او ســـپند مباد
كه حاجتت بـــه عـــالج گالب و قند مباد
حافظ

افتتاح مسجد چامليجاى ، بزرگ ترين مسجد تركيه در استانبول
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بريگادهاي سرخ امام موسي صدر را ربودهاند
مسئله ناپديد  شدن اسرار آميز امام موسي صدر رهبر 
شيعيان لبنان كه در ضمن يكي از مخالفان سرسخت رژيم 
فاسد شاهنشـــاهي ايران بود وارد مرحله تازهاي شده است 
در حالي كه يك مقام عاليرتبه ليبي، پليس ايتاليا را متهم به 
بيعرضگي در حل ماجراي ناپديد شدن امام موسي صدر 
در رم مينمايد، سفير ايتاليا در تهران مدعي ميشود كه پاي امام 
موسي صدر به ايتاليا نرسيده و كساني كه با گذرنامه و بليط بنام 
امام موسي صدر و همراهانش به روم وارد شده  اند، امام موسي 
صدر نبودهاند! در همان حالي كه يك مقام ليبيائي در تهران 
بدشت موضوع ربودن امام موسي صدر را در ليبي تكذيب 
ميكند و احتمال ربودن او را توسط بريگادهاي سرخ ايتاليا 
مطرح مينمايد داماد امام موسي صدر در شيراز مدعي ميشود 
كه قذافي رهبر ليبي امام موسي صدر را براي انجام يك معامله 

سياسي با امام خميني در ليبي نگاهداشته است.
ديدگاههاي آيتاهللا مطهري و دكتر شريعتي

حضرت آيتاهللا طالقاني مجاهد كبير، شـــب گذشته 
در مراسم ويژهاي كه بمنظور تجليل از شهيد مجاهد آيتاله 
مطهري در حسينيه ارشاد برپا شده بود، صريحا خاطر نشان 
كردند وقت آن رســـيده كه به استفادههاي بيجا از قرآن پايان 
دهيم، ايشان با اشـــاره به ديدگاههاي استاد مطهري و دكتر 
شريعتي، يادآور شدند: شهيد عاليقدر ما مطهري مسايل اسالمي 
را در ابعاد فلسفه توحيدي براي جوانان تشريح كرد و مرحوم 
دكتر شريعتي با ديد تحقيق و تخصص جامعهشناسي اسالم را 
مطرح ساخت.آيتاهللا طالقاني همچنين خاطرنشان ساخت: 
بايد به استفادههاي بيجائي كه از قرآن ميشود پايان دهيم. بايد 
آن را تفسير كنيم و به درك معني واقعي آن بپردازيم. نه اينكه 

فقط براي تبرك آن را بر مزار مردگان خود قرائت كنيم.
حركت اتومبيلهاي شخصي در مركز شهر ممنوع ميشود

سخنگوي دولت صبح امروز اعالم كرد كه طرح حل 
مشكل ترافيك تهران احتماال تا دو هفته آينده به مرحله اجرا 
گذاشته خواهد شد.وي گفت براساس اين طرح اتومبيلهاي 
شخصي وارد محدوده مركزي شهر نخواهند شد و رانندگان 
اين اتومبيلهاي مكلفند در پادگانهائي مانند عباسآباد، باغشاه 
و ديگر پادگانها براساس موقعيت حركت خود اتومبيلها را 
پارك نمايند.پادگانهاي مذكور براي اينكار اختصاص داده 

خواهد شد.
فروش ارز تا 500 دالر آزاد شد

از امروز فروش ارز تـــا 500 دالر بدون ارائه گذرنامه 
آزاد شـــد، بانك مركزي ايران طي بخشنامهاي كه به تمام 
بانكها ابالغ كرده است اعالم داشت فروش ارز تا 500دالر 
از اين پس مجاز است مشروط باينكه براي مصرف شخصي 
باشد.در بخشنامه فوق اضافه شده است فروش 500دالر ارز 
به قيمت 79/5 ريال خواهد بود كه اين قيمت 9 ريال گرانتر 
از قيمت رســـمي است. قيمت رسمي دالر 70/5 ميباشد و 
دالر با اين قيمت فقط در ازاي گذرنامه به مسافران داده ميشود. 
حداكثر ارز پرداختي براي مسافران نيز از امروز به 6هزار دالر 
افزايش يافته و چنانچه مسافر يك نفر همراه داشته باشد 2هزار 
و بيش از يك نفـــر حداكثر 3هزار دالر عالوه بر 6هزار دالر 

صاحب گذرنامه دريافت خواهد كرد.
سپاه پاسداران تحت نظر شوراي انقالب قرار گرفت

شوراي انقالب اســـالمي ايران با صدور اطالعيهاي 
تشكيل سپاه پاســـداران انقالب را تحت نظارت شوراي 
انقالب، اعالم كرد متن اطالعيه شـــوراي انقالب به شرح 

زير است:
بسمه تعالي

حسباالمر رهبر عاليقدر انقالب اسالمي، امام خميني 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي تحت نظارت شوراي انقالب، 
تشكيل شده و شوراي فرماندهي آن به تائيد و تصويب اين 
شورا رسيده است. مسئولين منتخب و افراد ذيصالح، به ياري 
خداوند متعال و براساس ضوابط مصوبه، درياري و پيشبرد 
امر عظيم انقالب اسالمي كوشـــا و بانجام وظايف محوله 

موفق گردند.
شوراي انقالب اسالمي

كمبود بنزين بوجود نميآيد
صبح امروز سنديكاي مشترك كاركنان پااليشگاه تهران 
اعالم كرد: بعلت تعمير ساالنه دستگاه تهيه بنزين پااليشگاه 
تهران(كنري فورمر) كه اثراتـــي در كمبود بنزين اتومبيل 
در سطح شهر خواهد گذاشـــت، لذا از مصرف كنندگان 
تقاضا ميشـــود طي 15 روز آتي در مصرف بنزين اتومبيل 
حتياالمكان صرفهجوئي نمايند.اين سنديكا تاكيد كرد كه 
كمبود بنزين در دو هفته آينده فقط به علت تعمير ســـاالنه 
دســـتگاهها ميباشد و هيچگونه علت ديگري ندارد و يقينا 
پس از 2هفته جريان بنزين در پمپهاي بنزين بصورت عادي 

بر ميگردد.

تمامي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه16 ارديبهشـت ماه
1358( برابر با 9 جماديالثاني 1399، 6 ماه مه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

شكست نيروهاي دولتي از ساالرالدوله
شانزدهم ارديبهشت سال 1291هجري خورشيدي در زد و 
خورد نيروهاي دولتي با افراد مسلح ساالرالدوله پسر مظفرالدين شاه 
كه ادعاي سلطنت داشت در نزديكي همدان، نيروهاي دولتي شكست 
خوردند و با برجاي گذاردن مقدار زيادي اسلحه و مهمات فراركردند.

در پي اين شكست، از تهران يپرم خان رئيس نظميه كه از مجاهدان 
مشروطيت بود و در شكست دادن محمدعلي شاه مشاركت فعال 
كرده بود، با افرادش عازم جنگ با مدعيان ســـلطنت شد.پيرم 29

ارديبهشت در نبرد با هواداران مسلح ساالرالدوله كشته شد.
علي اميني نخست وزير شد

در پي اعتصاب و تظاهرات خياباني معلمان تهران و كناره 
گيري شريف امامي از نخست وزيري، شانزدهم ارديبهشت 1340
دكتر علي اميني مأمور تشكيل كابينه شد و ضمن نطقي كشور را 
در وضع بد اقتصادي و در آستانه ورشكستگي مالي توصيف كرد 
كه تحت تأثير اين اظهارات، بهاي زمين و خانه ظرف چند روز به 
كمتر از نصف قيمت سابق پايين آمد. برخي مدعي شده بودند كه 
تظاهرات معلمان به اشاره آمريكا صورت گرفته بود تا با تغيير كابينه، 
اصالحاتي كه از شاه خواسته شده بود عملي شود. دولت آمريكا 
مي خواست كه با انجام يك رشته اصالحات در ايران، بهانه تبليغات 

از دست كمونيست ها و شوروي خارج شود .
جدا شدن بحرين

طبق سندى كه در سال 1387 انتشار يافت، اميرعباس هويدا 
نخست وزير وقت در جلسه غير علنى سران حزب ايران نوين كه 
16 ارديبهشت 1350  برگزار شده بود در پاسخ به برخى از شركت 
كنندگان درجلسه كه درباره «بحرين» و عدم رضايت عمومى ايرانيان 
از جداشدن آن از خاك وطن پرسيده بودند تنها به گفتن اين جمالت 
بسنده كرده بود: "بحرين به مثابه يكى از دختران ما بود كه اين دختر 
شـــوهر كرد و رفت و چون عضوى از خانواده ما بوده بايد بمانند 

بزرگ هرخانواده از او پشتيبانى كنيم و خواهيم كرد !.".
كشف ميكروب ِسل

«رابرت ُكخ» زيست شناس آلماني ششم ماه مي سال 1882
كشف خود، ميكروب ِســـل را اعالم داشت. وي 24 مارس اين 
ميكروب را كه در طول تاريخ بيش از يك ميليارد انســـان را كوته 
عمر كرده است، كشف كرده بود. پروفسور كخ بعدا راه ايزوله كردن 
اين ميكروب را به دست آورد كه در برابر داروها مقاومت مي كرد 
و مي توانست سال ها درگوشه اي كمين كند و درفرصت مناسب 

دست به فعاليت بزند.
انتشار نيويورك هرالد تريبيون 

جيمز گوردون بنِت روزنامه نگار اسكاتلندىـ  آمريكايى 
ششم ماه مه 1835 روزنامه نيويورك هرالد تريبيون را منتشر كرد. 
وى كه به ســـال 1795 در اسكاتلند به دنيا آمده و در 21 سالگى و 
از طريق كانادا به اياالت متحده مهاجرت كرده بود قبال آموزگار و 

مدير مدرسه بود.

امروز در تاريخ
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 سرايه
تنـــت بـــه نـــاز طبيبـــان نيازمنـــد مباد
ســـالمت همه آفاق در ســـالمت توســـت
جمال صورت و معنى ز امن صحت توســـت
در اين چمـــن چو درآيد خـــزان به يغمايى
در آن بســـاط كه حســـن تو جلوه آغازد
هـــر آن كه روى چو ماهت به چشـــم بد بيند
شـــفا ز گفته شكرفشـــان حافـــظ جوى
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رهش به ســـرو ســـهى قامت بلنـــد مباد
مجـــال طعنـــه بدبيـــن و بدپســـند مباد
بر آتش تـــو به جز جـــان او ســـپند مباد
كه حاجتت بـــه عـــالج گالب و قند مباد
حافظ
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بازتاب گزارش »آوار سیل، آواره جنگل« و صدايی که شنیده شد

نامهربانی جنگل با کودکان مگران
يوسف حيدری

گزارش نويس

»زن ها دســـت و پای کودکان شـــان را نشانم 
می دهند که پر از جای نیش عمیق حشرات 
اســـت؛ جا به جا قرمـــز و پر از لکـــه. در یکی 
نشـــانم  را  روزه ای   25 کـــودک  چادرهـــا  از 
می دهنـــد که صورتش ســـرخ از نیش پشـــه 
اســـت. تعدادی کودک هم موهای سرشان 
ریخته؛ کچلـــی گرفته اند. در این مدت کوتاه 
این همـــه بیمـــاری و مشـــکل، باورنکردنی 
اســـت. پســـربچه ای را نشـــانم می دهند که 
نیمی از صورتش سفید شده. زنی می گوید، 
باورت می شود در این مدت کوتاه این همه 
بال سرمان آمده باشد؟ بازهم تکرار می کنند 
خانه شـــان رفته، زندگی، دام و… می گویند 
همه اینها مهم نیست، زندگی کودکان مان 

هم دارد از دست می رود.«
این بخشـــی از گزارش ترانه بنی  یعقوب 
بـــود از اردوگاه ســـیل زدگان مگران ســـه در 
70کیلومتری شوش که دکتر ناصر عمادی 
اســـتاد دانشـــگاه و فوق تخصص پوست را 
تحـــت تأثیر قـــرار داد و اتفـــاق بزرگی افتاد. 
دکتر عمـــادی به عنوان یک پزشـــک بدون 
مرز، بالفاصله با یک تیم تخصصی، دارو و 
تجهیزات درمانی به منطقه رفت تا همراه با 
معاون درمان هالل احمر خوزستان، هرچه 
سریع تر مشکالت پوستی و بهداشتی اردوگاه 
را برطرف کنند. او به هر چادر که رسید، فیلم 
گروه چند رسانه ای را هم به اهالی نشان داد 

و گفت: »این گزارش ما را به اینجا کشاند.«
در ایـــن گزارش که هفتم اردیبهشـــت با 
تیتـــر »آوار ســـیل، آواره جنـــگل« در همین 
صفحه چاپ شـــد، می خوانیم: »در اردوگاه 
ســـیل زدگان روســـتای مگران ســـه هستم؛ 
70کیلومتـــری شـــوش. مگـــران ســـه تنهـــا 
روستای استان خوزستان نیست که در سیل 

اخیر زیر آب رفته اما یکی از روســـتاهای دور 
از دسترس است و تقریباً فراموش شده. باید 
جاده های خاکی و سنگالخی پرپیچ و خمی 
را طی کنی تا به اینجا برسی، جایی در میان 
جنگل های »خسرج« بخشی از زمین صاف 
شده و 100خانوار روســـتای غرق شده در آن 

اسکان داده شده اند.«
دکتر ناصر عمـــادی که تجربـــه کمک به 
کودکان آفریقایی را نیز دارد، می گوید: »وقتی 
فیلم مگران ســـه روزنامه ایران را دیدم و در 
جریان گـــزارش قرار گرفتم، تصمیم گرفتم 
برای کمـــک به مردم و مخصوصـــاً کودکان 
هرچه ســـریع تر به این اردوگاه موقت بروم. 
هنوز هم تصویر آن مـــرد که می گفت اینجا 
باغ و نفت و آب و گاز هست اما این وضعیت 
زندگی کودکان ماست و زخم صورت و دست 
و پای بچه ها را نشان می داد جلوی چشمم 
اســـت. من فـــوراً با دکتـــر فرهـــادی معاون 
بهداشت و درمان هالل احمر خوزستان که 
متخصص بیماری های عفونی است تماس 
گرفتم و با تشـــریح نوع بیماری های پوستی 
اهالی و کودکان اردوگاه برای ســـفر و درمان 

بیماران اعالم آمادگی کردم.
قبل از ســـفر با بررســـی فیلم تهیه شـــده 
توســـط روزنامـــه ایـــران چهار نـــوع بیماری 
پوستی که بیشتر آنها بر اثر نیش حشرات به 
وجـــود آمده بود تشـــخیص دادم و داروهای 
مورد نیاز را هم تهیه کردم و همراه دو پرستار 
به خوزستان و شهر شـــوش حرکت کردیم. 
وقتی وارد خوزستان شدم خاطرات سال 65 
و نبرد فاو برایم زنده شد. تفاوت مهم آن روز 
بـــا امروز این بود که پدرم زنده بود و دعایش 
بدرقه راهم بود و امروز در دل خاک آرمیده. 
همیشه می گفت وقتی دکتر شدی رنگ زرد 

بیمار را ببین نه سکه زرد جیبش را.«
گروه پزشکی در خوستان تکمیل می شود 
و دو خـــودروی مجهـــز بـــه ســـمت شـــوش 

و مگـــران بـــه راه می افتـــد. عمـــادی درباره 
وضعیت راه و تصوری که از مواجهه با اهالی 
داشته می گوید: »جاده ناهموار بود و در بین 
راه ماشـــین میان گل و الی گیـــر کرد تا اینکه 
با کمک مـــردم موفق شـــدیم ادامه دهیم. 
مگران ســـه دوره افتاده ترین روستاســـت که 
میان شـــوش و حمیدیه قرار گرفته و ســـیل 
همه روستا را از بین برده است. اهالی آن که 
نزدیک به 100 خانوارهستند و در چادرهایی 
که هالل احمر در کنار جنگل خضرا برپا کرده 
اسکان داده شده اند. قبل از رسیدن به روستا 
تصویـــر مردمی عصبانـــی و ناراحت مقابل 
چشمانم بود و نگران بودم که ما را نپذیرند 
اما آنها با میهمـــان نوازی و آغوش باز من و 
تیم پزشکی را خجالت زده کردند. خیلی زود 
در سه چادر مستقر شدیم و درمان را شروع 
کردیم. اول کودکانی را که در فیلم بدن شان 
بر اثر نیش حشرات زخمی شده بود درمان 
کردیـــم و بعد ســـراغ بیماری های پوســـتی  
رفتیـــم. چهـــره کودکانی که نیش حشـــرات 
صورت و دست و پاهایشـــان را زخمی کرده 

بود، تلخ و دردآور بود.«
تابستان خوزســـتان از همین حاال شروع 
شـــده و این به درد و رنج ســـیل زدگان بیش 
از پیـــش افزوده اســـت. بـــا گرم شـــدن هوا، 
شدت آفتاب، شرجی هوا و هجوم حشرات، 
بیماری های پوستی نیز شدت خواهد گرفت. 
عمادی در این باره می گوید: »با گرم شـــدن 
هوا خطر کاهـــش آب بدن ســـالخوردگان و 
کودکان ساکن این اردوگاه و نیش حشرات و 
خزنده ها می تواند حتی جان اهالی را هم در 

خطر قرار دهد.«
به گفتـــه اهالـــی، درختـــان جنگلـــی کنار 
اردوگاه محـــل تخم گذاری حشـــرات اســـت 
و امکان انتقـــال بیماری های پوســـتی نیز از 
این طریق باالســـت. عمادی با اشاره به این 
موضـــوع می گوید: »نکتـــه دیگری که خیلی 

مهم اســـت و باید در سریع ترین زمان برای 
آن فکری کرد وضعیت دام هایی اســـت که 
کنـــار چادرها هســـتند. دام برای مـــردم این 
روســـتا و روستاهای اطراف بسیار مهم است 
به طوری که حاضرند خودشان بیمار شوند 
ولـــی دام هایشـــان ســـالم بماند. امـــا وجود 
دام کنـــار چادرها یعنی اینکـــه بیماری های 
مشترک انسان و حیوان براحتی قابل انتقال 
است. آن طور که من دیدم فضوالت حیوانی 
تا داخل چادرهـــا آمده بود و با توجه به گرم 
شـــدن هوا ایـــن وضعیت خیلـــی خطرناک 

است.«
دکتر مجیدفرهادی معاون درمان هالل 
احمـــر خوزســـتان نیز بـــر رســـیدگی مداوم 
تیم های هالل احمر به ســـاکنان این روســـتا 
تأکید می کند و می گوید هرچه سریعتر باید 
فکری اساســـی برای اســـتقرار کانکس کرد: 
»با گرم شـــدن هوا مشکالت اینجا چند برابر 
می شـــود. خوشـــبختانه با نظارت و کنترلی 
کـــه انجـــام داده ایـــم شـــاهد بیماری هـــای 
عفونی از جمله هپاتیت، ســـالک و اســـهال 
خونـــی نبوده ام امـــا باید مراقبت بیشـــتری 
صورت گیرد. همچنین به دلیل خاکی بودن 
منطقـــه، پس از ایـــن بـــا وزش کمترین باد، 
خـــاک زیادی منطقـــه را فرا می گیـــرد و این 
می توانـــد عامل بســـیاری از ایـــن بیماری ها 
باشـــد. خوشـــبختانه ایـــن روزهـــا اداره برق 
مشـــغول برق رســـانی به این اردوگاه اســـت 
ولی مشکالت مردم زیاد است. آنها به خاطر 
مراقبت از دام هایشـــان نمی توانند به شـــهر 
بروند و خانه ای اجاره کنند. بنابراین اگر قرار 
است در همین منطقه اسکان داشته باشند، 
 بایـــد کانکس های مناســـبی در اختیارشـــان 
قـــرار گیـــرد. البته ما بعـــد از انتشـــار گزارش 
روزنامه ایران بالفاصله به این اردوگاه رفتیم 
و اقدامات مورد نیاز بهداشـــتی و کمک های 
الزم را انجـــام دادیـــم و امیدواریـــم بتوانیم 

وقتی فیلم مگران سه روزنامه ایران را دیدم و در جریان 
گزارش قرار گرفتم، تصمیم گرفتم برای کمک به مردم و 

مخصوصاً کودکان هرچه سریع تر به این اردوگاه موقت بروم. 
هنوز هم تصویر آن مرد که می گفت اینجا باغ و نفت و آب 
و گاز هست اما این وضعیت زندگی کودکان ماست و زخم 

صورت و دست و پای بچه ها را نشان می داد جلوی چشمم 
است

خیلی نگران مارگزیدگی کودکان اردوگاه بود. 
می گفت روز قبل ســـه مار را نزدیک اردوگاه 
کشته و می ترســـید که جان کودکان در خطر 
باشد. این پدر عاجزانه از من می خواست در 
ازای گرفتن کارت ملی به آنها تخت بدهیم 
تا حداقـــل کودکان از نیش مـــار و عقرب در 
امان باشـــند. به او قـــول دادم حرفش را به 
مسئوالن برســـانم و همین طور دوباره برای 
معاینه و مداوا بـــه اردوگاه برگردم.« وی به 
نیاز فوری اردوگاه به پشـــه بند برای کودکان 
هـــم اشـــاره می کنـــد و می گوید: »بـــا وجود 
پشه بند کودکان خردسال و نوزادان حداقل 

از نیش حشرات در امان خواهند بود.«
آواره  »آوار ســـیل،  گـــزارش  ابتـــدای  در 
جنگل« خواندیم: »اینجا هر که را می بینی، 
داســـتان دردناکی برای گفتن دارد. داستان 
از دســـت رفتـــن حاصـــل یک عمـــر زندگی 
و تـــالش... دیـــدی چطـــور دام هایمـــان گم 
شد؟ می بینی اینجا چطور در جنگل گرفتار 
وضـــع  می بینـــی؟  می بینـــی؟  شـــده ایم؟ 
بچه هایمان را می بینی؟ کسی صدایمان را 
نمی شـــنود.« درد همچنان عمیق است اما 

صدای شان شنیده شد.

مشکالت مردم مگران سه را ریشه ای برطرف 
کنیم.«

در اردوگاه خبـــری از آب و برق نیســـت و 
با توجه بـــه اینکه چادرهای هـــالل احمر در 
برابر گرما مقاوم نیستند اگر امکانات الزم در 
اختیار ســـاکنان اردوگاه قرار نگیرد وضعیت 
در روزهای آینـــده نگران کننده خواهد شـــد. 
عمـــادی می گویـــد: »وقتی وضعیـــت مردم 
روستای دورافتاده مگران سه را برای معاون 
داوطلبـــان جمعیت هـــالل احمر تشـــریح 

کـــردم قول دادند دو دســـتگاه ژنراتـــور و 100 
پنکه در اختیار ساکنان این اردوگاه قرار دهند. 
چادرهای ســـفید هالل احمر گرم هســـتند و 
مردم چندان از مشـــکالتی که یک ماه آینده 
بـــا آن مواجه خواهند شـــد اطالعـــی ندارند. 
بنابراین من از مردم و مســـئوالن می خواهم 
هر چه سریعتر فکری اساسی برای 700 نفری 
که در این اردوگاه زندگی می کنند و بسیاری از 

آنها کودک هستند، بکنند.«
وی می گوید: »من با پدری حرف زدم که 
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بازتاب گزارش »آوار سیل، آواره جنگل« و صدايی که شنیده شد

نامهربانی جنگل با کودکان مگران
يوسف حيدری

گزارش نويس

»زن ها دســـت و پای کودکان شـــان را نشانم 
می دهند که پر از جای نیش عمیق حشرات 
اســـت؛ جا به جا قرمـــز و پر از لکـــه. در یکی 
نشـــانم  را  روزه ای   25 کـــودک  چادرهـــا  از 
می دهنـــد که صورتش ســـرخ از نیش پشـــه 
اســـت. تعدادی کودک هم موهای سرشان 
ریخته؛ کچلـــی گرفته اند. در این مدت کوتاه 
این همـــه بیمـــاری و مشـــکل، باورنکردنی 
اســـت. پســـربچه ای را نشـــانم می دهند که 
نیمی از صورتش سفید شده. زنی می گوید، 
باورت می شود در این مدت کوتاه این همه 
بال سرمان آمده باشد؟ بازهم تکرار می کنند 
خانه شـــان رفته، زندگی، دام و… می گویند 
همه اینها مهم نیست، زندگی کودکان مان 

هم دارد از دست می رود.«
این بخشـــی از گزارش ترانه بنی  یعقوب 
بـــود از اردوگاه ســـیل زدگان مگران ســـه در 
70کیلومتری شوش که دکتر ناصر عمادی 
اســـتاد دانشـــگاه و فوق تخصص پوست را 
تحـــت تأثیر قـــرار داد و اتفـــاق بزرگی افتاد. 
دکتر عمـــادی به عنوان یک پزشـــک بدون 
مرز، بالفاصله با یک تیم تخصصی، دارو و 
تجهیزات درمانی به منطقه رفت تا همراه با 
معاون درمان هالل احمر خوزستان، هرچه 
سریع تر مشکالت پوستی و بهداشتی اردوگاه 
را برطرف کنند. او به هر چادر که رسید، فیلم 
گروه چند رسانه ای را هم به اهالی نشان داد 

و گفت: »این گزارش ما را به اینجا کشاند.«
در ایـــن گزارش که هفتم اردیبهشـــت با 
تیتـــر »آوار ســـیل، آواره جنـــگل« در همین 
صفحه چاپ شـــد، می خوانیم: »در اردوگاه 
ســـیل زدگان روســـتای مگران ســـه هستم؛ 
70کیلومتـــری شـــوش. مگـــران ســـه تنهـــا 
روستای استان خوزستان نیست که در سیل 

اخیر زیر آب رفته اما یکی از روســـتاهای دور 
از دسترس است و تقریباً فراموش شده. باید 
جاده های خاکی و سنگالخی پرپیچ و خمی 
را طی کنی تا به اینجا برسی، جایی در میان 
جنگل های »خسرج« بخشی از زمین صاف 
شده و 100خانوار روســـتای غرق شده در آن 

اسکان داده شده اند.«
دکتر ناصر عمـــادی که تجربـــه کمک به 
کودکان آفریقایی را نیز دارد، می گوید: »وقتی 
فیلم مگران ســـه روزنامه ایران را دیدم و در 
جریان گـــزارش قرار گرفتم، تصمیم گرفتم 
برای کمـــک به مردم و مخصوصـــاً کودکان 
هرچه ســـریع تر به این اردوگاه موقت بروم. 
هنوز هم تصویر آن مـــرد که می گفت اینجا 
باغ و نفت و آب و گاز هست اما این وضعیت 
زندگی کودکان ماست و زخم صورت و دست 
و پای بچه ها را نشان می داد جلوی چشمم 
اســـت. من فـــوراً با دکتـــر فرهـــادی معاون 
بهداشت و درمان هالل احمر خوزستان که 
متخصص بیماری های عفونی است تماس 
گرفتم و با تشـــریح نوع بیماری های پوستی 
اهالی و کودکان اردوگاه برای ســـفر و درمان 

بیماران اعالم آمادگی کردم.
قبل از ســـفر با بررســـی فیلم تهیه شـــده 
توســـط روزنامـــه ایـــران چهار نـــوع بیماری 
پوستی که بیشتر آنها بر اثر نیش حشرات به 
وجـــود آمده بود تشـــخیص دادم و داروهای 
مورد نیاز را هم تهیه کردم و همراه دو پرستار 
به خوزستان و شهر شـــوش حرکت کردیم. 
وقتی وارد خوزستان شدم خاطرات سال 65 
و نبرد فاو برایم زنده شد. تفاوت مهم آن روز 
بـــا امروز این بود که پدرم زنده بود و دعایش 
بدرقه راهم بود و امروز در دل خاک آرمیده. 
همیشه می گفت وقتی دکتر شدی رنگ زرد 

بیمار را ببین نه سکه زرد جیبش را.«
گروه پزشکی در خوستان تکمیل می شود 
و دو خـــودروی مجهـــز بـــه ســـمت شـــوش 

و مگـــران بـــه راه می افتـــد. عمـــادی درباره 
وضعیت راه و تصوری که از مواجهه با اهالی 
داشته می گوید: »جاده ناهموار بود و در بین 
راه ماشـــین میان گل و الی گیـــر کرد تا اینکه 
با کمک مـــردم موفق شـــدیم ادامه دهیم. 
مگران ســـه دوره افتاده ترین روستاســـت که 
میان شـــوش و حمیدیه قرار گرفته و ســـیل 
همه روستا را از بین برده است. اهالی آن که 
نزدیک به 100 خانوارهستند و در چادرهایی 
که هالل احمر در کنار جنگل خضرا برپا کرده 
اسکان داده شده اند. قبل از رسیدن به روستا 
تصویـــر مردمی عصبانـــی و ناراحت مقابل 
چشمانم بود و نگران بودم که ما را نپذیرند 
اما آنها با میهمـــان نوازی و آغوش باز من و 
تیم پزشکی را خجالت زده کردند. خیلی زود 
در سه چادر مستقر شدیم و درمان را شروع 
کردیم. اول کودکانی را که در فیلم بدن شان 
بر اثر نیش حشرات زخمی شده بود درمان 
کردیـــم و بعد ســـراغ بیماری های پوســـتی  
رفتیـــم. چهـــره کودکانی که نیش حشـــرات 
صورت و دست و پاهایشـــان را زخمی کرده 

بود، تلخ و دردآور بود.«
تابستان خوزســـتان از همین حاال شروع 
شـــده و این به درد و رنج ســـیل زدگان بیش 
از پیـــش افزوده اســـت. بـــا گرم شـــدن هوا، 
شدت آفتاب، شرجی هوا و هجوم حشرات، 
بیماری های پوستی نیز شدت خواهد گرفت. 
عمادی در این باره می گوید: »با گرم شـــدن 
هوا خطر کاهـــش آب بدن ســـالخوردگان و 
کودکان ساکن این اردوگاه و نیش حشرات و 
خزنده ها می تواند حتی جان اهالی را هم در 

خطر قرار دهد.«
به گفتـــه اهالـــی، درختـــان جنگلـــی کنار 
اردوگاه محـــل تخم گذاری حشـــرات اســـت 
و امکان انتقـــال بیماری های پوســـتی نیز از 
این طریق باالســـت. عمادی با اشاره به این 
موضـــوع می گوید: »نکتـــه دیگری که خیلی 

مهم اســـت و باید در سریع ترین زمان برای 
آن فکری کرد وضعیت دام هایی اســـت که 
کنـــار چادرها هســـتند. دام برای مـــردم این 
روســـتا و روستاهای اطراف بسیار مهم است 
به طوری که حاضرند خودشان بیمار شوند 
ولـــی دام هایشـــان ســـالم بماند. امـــا وجود 
دام کنـــار چادرها یعنی اینکـــه بیماری های 
مشترک انسان و حیوان براحتی قابل انتقال 
است. آن طور که من دیدم فضوالت حیوانی 
تا داخل چادرهـــا آمده بود و با توجه به گرم 
شـــدن هوا ایـــن وضعیت خیلـــی خطرناک 

است.«
دکتر مجیدفرهادی معاون درمان هالل 
احمـــر خوزســـتان نیز بـــر رســـیدگی مداوم 
تیم های هالل احمر به ســـاکنان این روســـتا 
تأکید می کند و می گوید هرچه سریعتر باید 
فکری اساســـی برای اســـتقرار کانکس کرد: 
»با گرم شـــدن هوا مشکالت اینجا چند برابر 
می شـــود. خوشـــبختانه با نظارت و کنترلی 
کـــه انجـــام داده ایـــم شـــاهد بیماری هـــای 
عفونی از جمله هپاتیت، ســـالک و اســـهال 
خونـــی نبوده ام امـــا باید مراقبت بیشـــتری 
صورت گیرد. همچنین به دلیل خاکی بودن 
منطقـــه، پس از ایـــن بـــا وزش کمترین باد، 
خـــاک زیادی منطقـــه را فرا می گیـــرد و این 
می توانـــد عامل بســـیاری از ایـــن بیماری ها 
باشـــد. خوشـــبختانه ایـــن روزهـــا اداره برق 
مشـــغول برق رســـانی به این اردوگاه اســـت 
ولی مشکالت مردم زیاد است. آنها به خاطر 
مراقبت از دام هایشـــان نمی توانند به شـــهر 
بروند و خانه ای اجاره کنند. بنابراین اگر قرار 
است در همین منطقه اسکان داشته باشند، 
 بایـــد کانکس های مناســـبی در اختیارشـــان 
قـــرار گیـــرد. البته ما بعـــد از انتشـــار گزارش 
روزنامه ایران بالفاصله به این اردوگاه رفتیم 
و اقدامات مورد نیاز بهداشـــتی و کمک های 
الزم را انجـــام دادیـــم و امیدواریـــم بتوانیم 

وقتی فیلم مگران سه روزنامه ایران را دیدم و در جریان 
گزارش قرار گرفتم، تصمیم گرفتم برای کمک به مردم و 

مخصوصاً کودکان هرچه سریع تر به این اردوگاه موقت بروم. 
هنوز هم تصویر آن مرد که می گفت اینجا باغ و نفت و آب 
و گاز هست اما این وضعیت زندگی کودکان ماست و زخم 

صورت و دست و پای بچه ها را نشان می داد جلوی چشمم 
است

خیلی نگران مارگزیدگی کودکان اردوگاه بود. 
می گفت روز قبل ســـه مار را نزدیک اردوگاه 
کشته و می ترســـید که جان کودکان در خطر 
باشد. این پدر عاجزانه از من می خواست در 
ازای گرفتن کارت ملی به آنها تخت بدهیم 
تا حداقـــل کودکان از نیش مـــار و عقرب در 
امان باشـــند. به او قـــول دادم حرفش را به 
مسئوالن برســـانم و همین طور دوباره برای 
معاینه و مداوا بـــه اردوگاه برگردم.« وی به 
نیاز فوری اردوگاه به پشـــه بند برای کودکان 
هـــم اشـــاره می کنـــد و می گوید: »بـــا وجود 
پشه بند کودکان خردسال و نوزادان حداقل 

از نیش حشرات در امان خواهند بود.«
آواره  »آوار ســـیل،  گـــزارش  ابتـــدای  در 
جنگل« خواندیم: »اینجا هر که را می بینی، 
داســـتان دردناکی برای گفتن دارد. داستان 
از دســـت رفتـــن حاصـــل یک عمـــر زندگی 
و تـــالش... دیـــدی چطـــور دام هایمـــان گم 
شد؟ می بینی اینجا چطور در جنگل گرفتار 
وضـــع  می بینـــی؟  می بینـــی؟  شـــده ایم؟ 
بچه هایمان را می بینی؟ کسی صدایمان را 
نمی شـــنود.« درد همچنان عمیق است اما 

صدای شان شنیده شد.

مشکالت مردم مگران سه را ریشه ای برطرف 
کنیم.«

در اردوگاه خبـــری از آب و برق نیســـت و 
با توجه بـــه اینکه چادرهای هـــالل احمر در 
برابر گرما مقاوم نیستند اگر امکانات الزم در 
اختیار ســـاکنان اردوگاه قرار نگیرد وضعیت 
در روزهای آینـــده نگران کننده خواهد شـــد. 
عمـــادی می گویـــد: »وقتی وضعیـــت مردم 
روستای دورافتاده مگران سه را برای معاون 
داوطلبـــان جمعیت هـــالل احمر تشـــریح 

کـــردم قول دادند دو دســـتگاه ژنراتـــور و 100 
پنکه در اختیار ساکنان این اردوگاه قرار دهند. 
چادرهای ســـفید هالل احمر گرم هســـتند و 
مردم چندان از مشـــکالتی که یک ماه آینده 
بـــا آن مواجه خواهند شـــد اطالعـــی ندارند. 
بنابراین من از مردم و مســـئوالن می خواهم 
هر چه سریعتر فکری اساسی برای 700 نفری 
که در این اردوگاه زندگی می کنند و بسیاری از 

آنها کودک هستند، بکنند.«
وی می گوید: »من با پدری حرف زدم که 
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بازتاب گزارش »آوار سیل، آواره جنگل« و صدايی که شنیده شد

نامهربانی جنگل با کودکان مگران
يوسف حيدری

گزارش نويس

»زن ها دســـت و پای کودکان شـــان را نشانم 
می دهند که پر از جای نیش عمیق حشرات 
اســـت؛ جا به جا قرمـــز و پر از لکـــه. در یکی 
نشـــانم  را  روزه ای   25 کـــودک  چادرهـــا  از 
می دهنـــد که صورتش ســـرخ از نیش پشـــه 
اســـت. تعدادی کودک هم موهای سرشان 
ریخته؛ کچلـــی گرفته اند. در این مدت کوتاه 
این همـــه بیمـــاری و مشـــکل، باورنکردنی 
اســـت. پســـربچه ای را نشـــانم می دهند که 
نیمی از صورتش سفید شده. زنی می گوید، 
باورت می شود در این مدت کوتاه این همه 
بال سرمان آمده باشد؟ بازهم تکرار می کنند 
خانه شـــان رفته، زندگی، دام و… می گویند 
همه اینها مهم نیست، زندگی کودکان مان 

هم دارد از دست می رود.«
این بخشـــی از گزارش ترانه بنی  یعقوب 
بـــود از اردوگاه ســـیل زدگان مگران ســـه در 
70کیلومتری شوش که دکتر ناصر عمادی 
اســـتاد دانشـــگاه و فوق تخصص پوست را 
تحـــت تأثیر قـــرار داد و اتفـــاق بزرگی افتاد. 
دکتر عمـــادی به عنوان یک پزشـــک بدون 
مرز، بالفاصله با یک تیم تخصصی، دارو و 
تجهیزات درمانی به منطقه رفت تا همراه با 
معاون درمان هالل احمر خوزستان، هرچه 
سریع تر مشکالت پوستی و بهداشتی اردوگاه 
را برطرف کنند. او به هر چادر که رسید، فیلم 
گروه چند رسانه ای را هم به اهالی نشان داد 

و گفت: »این گزارش ما را به اینجا کشاند.«
در ایـــن گزارش که هفتم اردیبهشـــت با 
تیتـــر »آوار ســـیل، آواره جنـــگل« در همین 
صفحه چاپ شـــد، می خوانیم: »در اردوگاه 
ســـیل زدگان روســـتای مگران ســـه هستم؛ 
70کیلومتـــری شـــوش. مگـــران ســـه تنهـــا 
روستای استان خوزستان نیست که در سیل 

اخیر زیر آب رفته اما یکی از روســـتاهای دور 
از دسترس است و تقریباً فراموش شده. باید 
جاده های خاکی و سنگالخی پرپیچ و خمی 
را طی کنی تا به اینجا برسی، جایی در میان 
جنگل های »خسرج« بخشی از زمین صاف 
شده و 100خانوار روســـتای غرق شده در آن 

اسکان داده شده اند.«
دکتر ناصر عمـــادی که تجربـــه کمک به 
کودکان آفریقایی را نیز دارد، می گوید: »وقتی 
فیلم مگران ســـه روزنامه ایران را دیدم و در 
جریان گـــزارش قرار گرفتم، تصمیم گرفتم 
برای کمـــک به مردم و مخصوصـــاً کودکان 
هرچه ســـریع تر به این اردوگاه موقت بروم. 
هنوز هم تصویر آن مـــرد که می گفت اینجا 
باغ و نفت و آب و گاز هست اما این وضعیت 
زندگی کودکان ماست و زخم صورت و دست 
و پای بچه ها را نشان می داد جلوی چشمم 
اســـت. من فـــوراً با دکتـــر فرهـــادی معاون 
بهداشت و درمان هالل احمر خوزستان که 
متخصص بیماری های عفونی است تماس 
گرفتم و با تشـــریح نوع بیماری های پوستی 
اهالی و کودکان اردوگاه برای ســـفر و درمان 

بیماران اعالم آمادگی کردم.
قبل از ســـفر با بررســـی فیلم تهیه شـــده 
توســـط روزنامـــه ایـــران چهار نـــوع بیماری 
پوستی که بیشتر آنها بر اثر نیش حشرات به 
وجـــود آمده بود تشـــخیص دادم و داروهای 
مورد نیاز را هم تهیه کردم و همراه دو پرستار 
به خوزستان و شهر شـــوش حرکت کردیم. 
وقتی وارد خوزستان شدم خاطرات سال 65 
و نبرد فاو برایم زنده شد. تفاوت مهم آن روز 
بـــا امروز این بود که پدرم زنده بود و دعایش 
بدرقه راهم بود و امروز در دل خاک آرمیده. 
همیشه می گفت وقتی دکتر شدی رنگ زرد 

بیمار را ببین نه سکه زرد جیبش را.«
گروه پزشکی در خوستان تکمیل می شود 
و دو خـــودروی مجهـــز بـــه ســـمت شـــوش 

و مگـــران بـــه راه می افتـــد. عمـــادی درباره 
وضعیت راه و تصوری که از مواجهه با اهالی 
داشته می گوید: »جاده ناهموار بود و در بین 
راه ماشـــین میان گل و الی گیـــر کرد تا اینکه 
با کمک مـــردم موفق شـــدیم ادامه دهیم. 
مگران ســـه دوره افتاده ترین روستاســـت که 
میان شـــوش و حمیدیه قرار گرفته و ســـیل 
همه روستا را از بین برده است. اهالی آن که 
نزدیک به 100 خانوارهستند و در چادرهایی 
که هالل احمر در کنار جنگل خضرا برپا کرده 
اسکان داده شده اند. قبل از رسیدن به روستا 
تصویـــر مردمی عصبانـــی و ناراحت مقابل 
چشمانم بود و نگران بودم که ما را نپذیرند 
اما آنها با میهمـــان نوازی و آغوش باز من و 
تیم پزشکی را خجالت زده کردند. خیلی زود 
در سه چادر مستقر شدیم و درمان را شروع 
کردیم. اول کودکانی را که در فیلم بدن شان 
بر اثر نیش حشرات زخمی شده بود درمان 
کردیـــم و بعد ســـراغ بیماری های پوســـتی  
رفتیـــم. چهـــره کودکانی که نیش حشـــرات 
صورت و دست و پاهایشـــان را زخمی کرده 

بود، تلخ و دردآور بود.«
تابستان خوزســـتان از همین حاال شروع 
شـــده و این به درد و رنج ســـیل زدگان بیش 
از پیـــش افزوده اســـت. بـــا گرم شـــدن هوا، 
شدت آفتاب، شرجی هوا و هجوم حشرات، 
بیماری های پوستی نیز شدت خواهد گرفت. 
عمادی در این باره می گوید: »با گرم شـــدن 
هوا خطر کاهـــش آب بدن ســـالخوردگان و 
کودکان ساکن این اردوگاه و نیش حشرات و 
خزنده ها می تواند حتی جان اهالی را هم در 

خطر قرار دهد.«
به گفتـــه اهالـــی، درختـــان جنگلـــی کنار 
اردوگاه محـــل تخم گذاری حشـــرات اســـت 
و امکان انتقـــال بیماری های پوســـتی نیز از 
این طریق باالســـت. عمادی با اشاره به این 
موضـــوع می گوید: »نکتـــه دیگری که خیلی 

مهم اســـت و باید در سریع ترین زمان برای 
آن فکری کرد وضعیت دام هایی اســـت که 
کنـــار چادرها هســـتند. دام برای مـــردم این 
روســـتا و روستاهای اطراف بسیار مهم است 
به طوری که حاضرند خودشان بیمار شوند 
ولـــی دام هایشـــان ســـالم بماند. امـــا وجود 
دام کنـــار چادرها یعنی اینکـــه بیماری های 
مشترک انسان و حیوان براحتی قابل انتقال 
است. آن طور که من دیدم فضوالت حیوانی 
تا داخل چادرهـــا آمده بود و با توجه به گرم 
شـــدن هوا ایـــن وضعیت خیلـــی خطرناک 

است.«
دکتر مجیدفرهادی معاون درمان هالل 
احمـــر خوزســـتان نیز بـــر رســـیدگی مداوم 
تیم های هالل احمر به ســـاکنان این روســـتا 
تأکید می کند و می گوید هرچه سریعتر باید 
فکری اساســـی برای اســـتقرار کانکس کرد: 
»با گرم شـــدن هوا مشکالت اینجا چند برابر 
می شـــود. خوشـــبختانه با نظارت و کنترلی 
کـــه انجـــام داده ایـــم شـــاهد بیماری هـــای 
عفونی از جمله هپاتیت، ســـالک و اســـهال 
خونـــی نبوده ام امـــا باید مراقبت بیشـــتری 
صورت گیرد. همچنین به دلیل خاکی بودن 
منطقـــه، پس از ایـــن بـــا وزش کمترین باد، 
خـــاک زیادی منطقـــه را فرا می گیـــرد و این 
می توانـــد عامل بســـیاری از ایـــن بیماری ها 
باشـــد. خوشـــبختانه ایـــن روزهـــا اداره برق 
مشـــغول برق رســـانی به این اردوگاه اســـت 
ولی مشکالت مردم زیاد است. آنها به خاطر 
مراقبت از دام هایشـــان نمی توانند به شـــهر 
بروند و خانه ای اجاره کنند. بنابراین اگر قرار 
است در همین منطقه اسکان داشته باشند، 
 بایـــد کانکس های مناســـبی در اختیارشـــان 
قـــرار گیـــرد. البته ما بعـــد از انتشـــار گزارش 
روزنامه ایران بالفاصله به این اردوگاه رفتیم 
و اقدامات مورد نیاز بهداشـــتی و کمک های 
الزم را انجـــام دادیـــم و امیدواریـــم بتوانیم 

وقتی فیلم مگران سه روزنامه ایران را دیدم و در جریان 
گزارش قرار گرفتم، تصمیم گرفتم برای کمک به مردم و 

مخصوصاً کودکان هرچه سریع تر به این اردوگاه موقت بروم. 
هنوز هم تصویر آن مرد که می گفت اینجا باغ و نفت و آب 
و گاز هست اما این وضعیت زندگی کودکان ماست و زخم 

صورت و دست و پای بچه ها را نشان می داد جلوی چشمم 
است

خیلی نگران مارگزیدگی کودکان اردوگاه بود. 
می گفت روز قبل ســـه مار را نزدیک اردوگاه 
کشته و می ترســـید که جان کودکان در خطر 
باشد. این پدر عاجزانه از من می خواست در 
ازای گرفتن کارت ملی به آنها تخت بدهیم 
تا حداقـــل کودکان از نیش مـــار و عقرب در 
امان باشـــند. به او قـــول دادم حرفش را به 
مسئوالن برســـانم و همین طور دوباره برای 
معاینه و مداوا بـــه اردوگاه برگردم.« وی به 
نیاز فوری اردوگاه به پشـــه بند برای کودکان 
هـــم اشـــاره می کنـــد و می گوید: »بـــا وجود 
پشه بند کودکان خردسال و نوزادان حداقل 

از نیش حشرات در امان خواهند بود.«
آواره  »آوار ســـیل،  گـــزارش  ابتـــدای  در 
جنگل« خواندیم: »اینجا هر که را می بینی، 
داســـتان دردناکی برای گفتن دارد. داستان 
از دســـت رفتـــن حاصـــل یک عمـــر زندگی 
و تـــالش... دیـــدی چطـــور دام هایمـــان گم 
شد؟ می بینی اینجا چطور در جنگل گرفتار 
وضـــع  می بینـــی؟  می بینـــی؟  شـــده ایم؟ 
بچه هایمان را می بینی؟ کسی صدایمان را 
نمی شـــنود.« درد همچنان عمیق است اما 

صدای شان شنیده شد.

مشکالت مردم مگران سه را ریشه ای برطرف 
کنیم.«

در اردوگاه خبـــری از آب و برق نیســـت و 
با توجه بـــه اینکه چادرهای هـــالل احمر در 
برابر گرما مقاوم نیستند اگر امکانات الزم در 
اختیار ســـاکنان اردوگاه قرار نگیرد وضعیت 
در روزهای آینـــده نگران کننده خواهد شـــد. 
عمـــادی می گویـــد: »وقتی وضعیـــت مردم 
روستای دورافتاده مگران سه را برای معاون 
داوطلبـــان جمعیت هـــالل احمر تشـــریح 

کـــردم قول دادند دو دســـتگاه ژنراتـــور و 100 
پنکه در اختیار ساکنان این اردوگاه قرار دهند. 
چادرهای ســـفید هالل احمر گرم هســـتند و 
مردم چندان از مشـــکالتی که یک ماه آینده 
بـــا آن مواجه خواهند شـــد اطالعـــی ندارند. 
بنابراین من از مردم و مســـئوالن می خواهم 
هر چه سریعتر فکری اساسی برای 700 نفری 
که در این اردوگاه زندگی می کنند و بسیاری از 

آنها کودک هستند، بکنند.«
وی می گوید: »من با پدری حرف زدم که 
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فروردین :  شما این روزها کاما دلگرم و مطمئن هستید، اما این اعتماد به نفس 
باالی شما می تواند باعث بی دقتی شما شود. اما می توانید از این اشتباه جلوگیری 
کنید؛ برای اجتناب از خطا باید به خود یاد آوری کنید که باید بر کارتان تمرکز 
کنید.اگر شما زیاد به جزئیات توجه نکنید، اعتماد بیش از اندازه تان به دیگران 

می تواند شما را به اشتباه بیندازد.

اردیبهشت :  شــما باید کارها و فعالیت های تــازه ای را آغاز کنید، فرصت ها 
و اتفاقات تازه ای برایتان پیش می آید که چشــم شما را بیشتر به روی دنیا باز 
می کند. مراقب باشید زیرا نرمش بیش از حد در کارهایتان به ضرر شما می شود. 
هــر پیش آمد یا اتفاقــی برایتان رخ می دهد نباید راه شــما را عوض کند، در 

زندگی تان پیگیر باشید. 

خرداد : شــما می توانید به طرف یک نقطه عطف نسبتاً مهم بروید، اما هنوز 
می خواهید باور کنید که می توانید همه کارها را مثل قبل ادامه دهید. حقیقت 
این است که همه چیز باید تغییر کند، شما برای مدیریت کردن این فشار توانایی 
دارید.به جای جبهه گیری در مقابل ناشناخته ها اگر آنها را با آغوش باز بپذیرید، 

زندگی راحت تری خواهید داشت.

تیر: شما کاماً قادر هستید برنامه هایتان را مدیریت کنید، تا آنجایی که می توانید 
هر کاری را که الزم اســت انجام دهید، اما اکنون ادامه دادن این روش مشکل 
شده است. این مشکل به این دلیل نیست که هم چیز برای شما پیچیده تر شده 
اســت. فقط شما چیزهای بیشتری از زندگی می خواهید. بهتر است کمی دید 

مثبت داشته باشید.

مرداد : احتماال بسیار سخت کار می کنید اما کارتان زیاد موثر نیست و به چشم 
نمی آید. شاید آنقدر دلسرد شوید که حتی خود را تسلیم کنید. اما اکنون زمان 
مناسبی برای دست کشیدن از کار نیست به خاطر اینکه بیشتر از آنچه فکر کنید 
به خط پایان نزدیک هستید. زمانی که از آن عبور کنید دیگران از نقش مهمی 

که در این راه داشته اید با تحسین یاد خواهند کرد.

شــهریور :  شما در حال پیشروی به بهترین حالت ممکن هستید و با وجود 
اینکه می دانید کجا دارید می روید ممکن است دیگران از تصمیم شما گیج شوند. 
اگر نتوانید زمانی را به توجیه رفتارهایتان اختصاص دهید ممکن اســت اوضاع 
پیچیده تر شود. مراقب باشید؛ شما می توانید چشمان تان را به روی اهداف تان 

باز نگاه دارید.

مهر : شما می توانید تشخیص دهید که هفته ای بسیار پر تنش به پایان رسیده 
اســت، اما شــما توانایی این را ندارید که تمام انرژی تان را یکباره تغییر جهت 
بدهید. هرچقدر که شــما تاش کنید این پی آمد را کنترل کنید، بیشــتر از 
هدفهایتان فاصله می گیرید. خودتان را کاماً با مسائل عاطفی درگیر کنید، اما 

نسبت به امکاناتی که پیش رویتان قرار دارد هوشیار باشید.

آبان : شاید نیاز داشته باشید که به شکست هایی که در شرایط فعلی زندگی تان 
پیش آمده رســیدگی کنید. مشکل مهمی نیســت فقط یک بررسی در مورد 
واقعیت هاســت تا مطمئن شــوید که امیدهای واهی درسر نمی پرورانید. شما 
نمی خواهید که استقال خود را از دست بدهید. نگران نباشید می توانید ثبات از 

دست رفته تان را به دست آورید .

آذر :   بین خدمت کردن به دیگران و فراموش کردن خود در حین یاری کردن 
دیگران یک دنیا تفاوت وجــود دارد. کمک کردن به افراد نیازمند و فدا کردن 
انســان دو مقوله جدا از هم هســتند. اگر با انگیزه ای نهانی از مشکاتتان فرار 
می کنید، نمی توانید به طور کامل در زمان حال به سر ببرید. مطمئن باشید که 

با صداقت فعالیت می کنید نه با خودخواهی.

دی : ممکن است فکر کنید که دارید به شرایطی که در آن قرار دارید واکنش 
نشان می دهید اما اکنون واکنش های شما بیشتر از حد معمول است و ممکن 
اســت دیگران اعتقاد داشته باشند که از نیروی غیرضروری استفاده می کنید. 
به هر حال بین عقل و شــعور شما و خودتان و اینکه دیگری از رفتار شما چه 

برداشتی می کند تفاوتی وجود دارد. 

بهمن :  شما اگر می خواهید تغییری ایجاد کنید باید صبور باشید. شاید بخواهید 
در مورد شروع کار جدیدتان با دیگران صحبت کنید اما دالیل درستی نداشته 
باشــید. حتی اگر بین آنچه می خواهید انجام دهیــد و آنچه ناچار به انجام آن 
هستید مانده اید ، انجام هر عمل مثبتی عاقانه تر از منتظر شانس بهتربودن 

برای بیان خصوصیات فردی شما است.

اســفند : خود را با شــرایط وفق دهید زیرا همیشــه زندگی بر حول محور 
خوشبختی دائم یا بدبختی دائم نمی چرخد پس بهتر است خود را آماده کنید، 
زیرا شرایط بد یا خوبی را در پیش دارید، اما صبر و استقامت بسیاری که در درون 
شما وجود دارد، شما را به سوی خوشبختی رهنمون خواهد کرد. تنها به موفقیت 

فکر کنید تا بتوانید آن را بیابید.
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www.paivand.com روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

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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مخترع تلفن
گروهي در 

مجلس

خالي

باغ شداد

غصه

شهر مقدس 
هندوان

وشم

بهاي چيزي

شانه

از غالت

فرشي از نمد 
الوان

پيامبر بت شكن

زياد

قند پودرشده

كوچك

مغز

تنگه اي در 
كشور همسايه

فرز

نام
اثري از 
كالدول

نوعي سوره

دست 
شيميايي

زمين آذري

نقشه انگليسي

پشيمان

رفوزه

تخت آراسته

رود آرام

مايع حيات

خجسته

تمرين

خياباني   مشجر

فرومايگان

عامل نظم

ته دوزخ

چه كسي
از جشنهاي 

ايراني

نتيجه دهنده

لوا

اختياري

آشكار

پارچه اي از 
اطلس
اندرز

گرو

نوعي پالتو

تكرار حرف

تيشه 
درودگري
نت آخر

اشاره به دور

خاندان

اثر رطوبت

نت سوم

گشاده 

بز كوهي

حرف ندا

واحد سطح

شهري در
      خوزستان

ژن عامل آن 
است

عنصر 
استخوان ساز
درختي است

كارخانه برق
اثري معروف 

از مترلينگ

سال گذشته
مكان غير 

مطمئن

هر چيز له شده
حرف پنجم 

يوناني

دنباله رو 
لوكوموتيو

چهارگانه

روشنايي

من و شما

گونه

كلمه تحسين
مرواريد 
درشت

عالمت 
بيماري

حرف انتخاب

زنگ بزرگ

برابر

ماه
از سبزيهاي 

غده اي

خرس عرب

برهنه

حيا
شكلي 
هندسي

كشوري در 
دايره

پذيرفته 

تلخ

بدي

يادداشت

فلز سرخ

پسوند مانند

شهر سوهان

نت منفي

ناپيدا

از توابع 
فارس

آباداني 

ابزاري براي 
سنجيدن 
موقعيت 
ستارگان

سالن

حيواني 
گريزپا

جد ول سود وکو 3836
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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جد ول سود وکو 3836
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3824
  1ـ  زهره منصوریانـ  دامغان

2ـ لیال سلطانیـ  پاوه
3ـ مجتبی رحیمیـ  تهران

افقي:
ــاص  ــي خ ــایي نوع ــي و شناس ــامـ  بررس ــه، مق 1. درج

ازمیكروب
2. سخن تحكم آمیزـ  فزونيـ  نوعي اسكي روي یخ

3. من و شماـ  گلي زیباـ  مركز ایتالیاـ  پایه، ستونـ  حیوان 
وحشي

ــازمان فضایي  ــیرـ  س ــتان یزدـ  غالف شمش 4. از توابع اس
آمریكاـ  بطن

5. اشارهـ  نوعي غسلـ  نوردهنده
6. چانه زدنـ  همهـ  ابزار بتونه كاري

7. وسطـ  قسمتي از رانـ  دندان فیلـ  مقابل ماده
8. حرف نداـ  مقصودـ  منها

ــهوري از سامرست موامـ  كشت  ــر و پاـ  اثري مش 9. بي س
باراني

10. ناامیدـ  آگهي تبلیغاتي تلویزیونيـ  گشاده
11. تیر پیكان دارـ  بي خبر از گرسنهـ  منزهـ  ارتباط تلفني

12. نادرـ  شكلي هندسيـ  غذایي از گوشت
ــوت الیموتـ  ورقه نتایج آزمونهاي تحصیليـ   ماده  13. ق

اصلي نوشابه سیاه
14. پدر همهـ  پیامبر نقاشـ  روایت كنندهـ  هدف، قصد

15. اجاق كیك پزيـ  مذهبـ  دشنامـ  كشوري در آفریقا 
ـ از آن طرف پسوند سلب است

ــه آرامي و  ــكـ  ب ــدروـ  درخت زبان گنجش ــب تن 16. اس
آهستگي

ــران هر منطقه بر رعایا  17. فرمانروایي مالكین بزرگ و س
و مردم یك منطقهـ  چاق، فربه

عمودي:
1. موجب رحمت جهانیانـ  ارجمند

2. راه بندانـ  تصدیق آلمانيـ  برچسب
ــانه نساجان هنگام بافتن پارچهـ  كاملـ  مایه، زمینه  3. ش

ـ اسب چاپارـ  واریته
4. شوخيـ  دردناكـ  سهلـ  فهم

ــایهـ  دریایي در آمریكاي  ــور همس 5. دریاچه اي در كش
مركزيـ  سنگ خارا

6. پسر كوروش بزرگـ  زخم آب كشیده و  عفونيـ  ترعه
7. كالـ  دست افزار كشاورزـ  درجه كاراته كاـ  مرغابي

8. آب شرعيـ  قطار زیرزمینيـ  پایتخت فرانسه
9. ماه انداختنيـ  خالق اثر مشهور بشرچیستـ  نوعي مار

ــیار حمله كنندهـ  ساز  10. اعمال مذهبي، آیینهاي عباديـ  بس
چوپان

11. از آنطرف عدد هندسي استـ  اسارتـ  ظرف لباس شستن 
ـ بخشنده و دلیر

12. بازرسيـ  دیو، غولـ  از نیروهاي سه گانه نظامي
13. بلم، قایقـ  فرهمنديـ  زرد انگلیسي

ــتان و  ــیقي جهانـ  نجات دهندهـ  از توابع سیس 14. مركز موس

حرف )  ف ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3824 
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بلوچستانـ  گل نومیدي
ــیدنیهاـ  دیرك  ــلطان جنگلـ  از كش 15. عامل وراثتـ  س

خیمهـ  بوییدن
16. به خاطر آوردنـ  ضمیر انگلیسيـ  یكي پس از دیگري

ــان را  ــتگاني كه كارهاي خوب و بد انس ــربـ  فرش 17. عق
ثبت كنند

دادن حروف  قرار  هم  با پشت سر  که  است  16 حرفی  رمز جدول: عبارتی 
شماره های 1 تا 16  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

45 اطالعات هفتگی        شماره  3836

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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ــازمان فضایي  ــیرـ  س ــتان یزدـ  غالف شمش 4. از توابع اس
آمریكاـ  بطن

5. اشارهـ  نوعي غسلـ  نوردهنده
6. چانه زدنـ  همهـ  ابزار بتونه كاري

7. وسطـ  قسمتي از رانـ  دندان فیلـ  مقابل ماده
8. حرف نداـ  مقصودـ  منها

ــهوري از سامرست موامـ  كشت  ــر و پاـ  اثري مش 9. بي س
باراني

10. ناامیدـ  آگهي تبلیغاتي تلویزیونيـ  گشاده
11. تیر پیكان دارـ  بي خبر از گرسنهـ  منزهـ  ارتباط تلفني

12. نادرـ  شكلي هندسيـ  غذایي از گوشت
ــوت الیموتـ  ورقه نتایج آزمونهاي تحصیليـ   ماده  13. ق

اصلي نوشابه سیاه
14. پدر همهـ  پیامبر نقاشـ  روایت كنندهـ  هدف، قصد

15. اجاق كیك پزيـ  مذهبـ  دشنامـ  كشوري در آفریقا 
ـ از آن طرف پسوند سلب است

ــه آرامي و  ــكـ  ب ــدروـ  درخت زبان گنجش ــب تن 16. اس
آهستگي

ــران هر منطقه بر رعایا  17. فرمانروایي مالكین بزرگ و س
و مردم یك منطقهـ  چاق، فربه

عمودي:
1. موجب رحمت جهانیانـ  ارجمند

2. راه بندانـ  تصدیق آلمانيـ  برچسب
ــانه نساجان هنگام بافتن پارچهـ  كاملـ  مایه، زمینه  3. ش

ـ اسب چاپارـ  واریته
4. شوخيـ  دردناكـ  سهلـ  فهم

ــایهـ  دریایي در آمریكاي  ــور همس 5. دریاچه اي در كش
مركزيـ  سنگ خارا

6. پسر كوروش بزرگـ  زخم آب كشیده و  عفونيـ  ترعه
7. كالـ  دست افزار كشاورزـ  درجه كاراته كاـ  مرغابي

8. آب شرعيـ  قطار زیرزمینيـ  پایتخت فرانسه
9. ماه انداختنيـ  خالق اثر مشهور بشرچیستـ  نوعي مار

ــیار حمله كنندهـ  ساز  10. اعمال مذهبي، آیینهاي عباديـ  بس
چوپان

11. از آنطرف عدد هندسي استـ  اسارتـ  ظرف لباس شستن 
ـ بخشنده و دلیر

12. بازرسيـ  دیو، غولـ  از نیروهاي سه گانه نظامي
13. بلم، قایقـ  فرهمنديـ  زرد انگلیسي

ــتان و  ــیقي جهانـ  نجات دهندهـ  از توابع سیس 14. مركز موس

حرف )  ف ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3824 
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بلوچستانـ  گل نومیدي
ــیدنیهاـ  دیرك  ــلطان جنگلـ  از كش 15. عامل وراثتـ  س

خیمهـ  بوییدن
16. به خاطر آوردنـ  ضمیر انگلیسيـ  یكي پس از دیگري

ــان را  ــتگاني كه كارهاي خوب و بد انس ــربـ  فرش 17. عق
ثبت كنند

دادن حروف  قرار  هم  با پشت سر  که  است  16 حرفی  رمز جدول: عبارتی 
شماره های 1 تا 16  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

45 اطالعات هفتگی        شماره  3836

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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16 اسامی برندگان جدول  3824
  1ـ  زهره منصوریانـ  دامغان

2ـ لیال سلطانیـ  پاوه
3ـ مجتبی رحیمیـ  تهران

افقي:
ــاص  ــي خ ــایي نوع ــي و شناس ــامـ  بررس ــه، مق 1. درج

ازمیكروب
2. سخن تحكم آمیزـ  فزونيـ  نوعي اسكي روي یخ

3. من و شماـ  گلي زیباـ  مركز ایتالیاـ  پایه، ستونـ  حیوان 
وحشي

ــازمان فضایي  ــیرـ  س ــتان یزدـ  غالف شمش 4. از توابع اس
آمریكاـ  بطن

5. اشارهـ  نوعي غسلـ  نوردهنده
6. چانه زدنـ  همهـ  ابزار بتونه كاري

7. وسطـ  قسمتي از رانـ  دندان فیلـ  مقابل ماده
8. حرف نداـ  مقصودـ  منها

ــهوري از سامرست موامـ  كشت  ــر و پاـ  اثري مش 9. بي س
باراني

10. ناامیدـ  آگهي تبلیغاتي تلویزیونيـ  گشاده
11. تیر پیكان دارـ  بي خبر از گرسنهـ  منزهـ  ارتباط تلفني

12. نادرـ  شكلي هندسيـ  غذایي از گوشت
ــوت الیموتـ  ورقه نتایج آزمونهاي تحصیليـ   ماده  13. ق

اصلي نوشابه سیاه
14. پدر همهـ  پیامبر نقاشـ  روایت كنندهـ  هدف، قصد

15. اجاق كیك پزيـ  مذهبـ  دشنامـ  كشوري در آفریقا 
ـ از آن طرف پسوند سلب است

ــه آرامي و  ــكـ  ب ــدروـ  درخت زبان گنجش ــب تن 16. اس
آهستگي

ــران هر منطقه بر رعایا  17. فرمانروایي مالكین بزرگ و س
و مردم یك منطقهـ  چاق، فربه

عمودي:
1. موجب رحمت جهانیانـ  ارجمند

2. راه بندانـ  تصدیق آلمانيـ  برچسب
ــانه نساجان هنگام بافتن پارچهـ  كاملـ  مایه، زمینه  3. ش

ـ اسب چاپارـ  واریته
4. شوخيـ  دردناكـ  سهلـ  فهم

ــایهـ  دریایي در آمریكاي  ــور همس 5. دریاچه اي در كش
مركزيـ  سنگ خارا

6. پسر كوروش بزرگـ  زخم آب كشیده و  عفونيـ  ترعه
7. كالـ  دست افزار كشاورزـ  درجه كاراته كاـ  مرغابي

8. آب شرعيـ  قطار زیرزمینيـ  پایتخت فرانسه
9. ماه انداختنيـ  خالق اثر مشهور بشرچیستـ  نوعي مار

ــیار حمله كنندهـ  ساز  10. اعمال مذهبي، آیینهاي عباديـ  بس
چوپان

11. از آنطرف عدد هندسي استـ  اسارتـ  ظرف لباس شستن 
ـ بخشنده و دلیر

12. بازرسيـ  دیو، غولـ  از نیروهاي سه گانه نظامي
13. بلم، قایقـ  فرهمنديـ  زرد انگلیسي

ــتان و  ــیقي جهانـ  نجات دهندهـ  از توابع سیس 14. مركز موس

حرف )  ف ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3824 
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بلوچستانـ  گل نومیدي
ــیدنیهاـ  دیرك  ــلطان جنگلـ  از كش 15. عامل وراثتـ  س

خیمهـ  بوییدن
16. به خاطر آوردنـ  ضمیر انگلیسيـ  یكي پس از دیگري

ــان را  ــتگاني كه كارهاي خوب و بد انس ــربـ  فرش 17. عق
ثبت كنند

دادن حروف  قرار  هم  با پشت سر  که  است  16 حرفی  رمز جدول: عبارتی 
شماره های 1 تا 16  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

45 اطالعات هفتگی        شماره  3836

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنرى و منحصر به فرد به زیبایى فضاى منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

براى  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با اى میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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رزومه
»خالصه سوابق آموزشی

و شغلی«
نامه نگاری تجاری
۷۷۸-۸4۶-۱0۲4

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

همخانههمخانه
به یک همخانه

در شهر کوکیتالم
 نیازمندم.

1525 6۰۴-36۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به یک کمک نقاش
 برای کاردر نورت ونکوور 

نیازمندیم.
1523 6۰۴-۷2۸-2۰22

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 2۰ دالر 
۶۰۴-۹2۱-۴۷2۶

1523

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
۷۷۸-۹۹۷-3۷2۰

153۰

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲0 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-020۱   
  و  604-700-۵6۱۵  

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است

با ما تماس بگیرید 

۶۰۴-۹2۱-۴۷2۶  

به تعدادی نیروی جوان
 با انگیزه و فعال ، جهت کار 

در پروژه های داخلی ساختمان،
همراه باآموزش،

 حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.
1525 6۰۴-356-3۸3۰

interiorfinishingpakan@gmail.com 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

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. 1523

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.

۶۰۴-۹2۱-۴۷2۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹2۱-۴۷2۶ 

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 


