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وزارت بهداشت کانادا:  
فواید »استرازنکا« از خطرات آن کم تر است

احتمال تغییر شرایط سنی برای تزریق واکسن »استرازنکا« در کانادا

دکتر سوپریا شارما، مشاور عالی پزشکی 
کانادا در نشست خبری روز چهارشنبه 
که به منظور به روزرسانی درباره واکسن 
آســترازنیکا صورت گرفت، گفت که 
تعدادی از اعضای کمیته ی مشــورتی 
ایمنی ســازی کانادا پس از بررســی 
داده هــای وزارت بهداشــت بــر این 
عقیده اند که بهتر اســت شرایط سنی 
دریافت آســترازنیکا تغییــر کند. وی 
جزئیات بیشتری ارائه نداد و فقط افزود 
تغییر موردنظر با توجه به خطر ابتال به 

کووید1۹ در گروه های ســنی مختلف 
به روزرسانی می شود

دکتر شارما در این نشست خبری که 
پس از تصمیم دانمــارک برای توقف 
کامل اســتفاده از واکسن آسترازنیکا 
برگزارشــده بود ضمن اشاره به اینکه 
خطر لخته شــدن خون در زنان 15 تا 
45 ساله در اثر واکسن آسترازنیکا پنج 
برابر کمتر از خطر مشابه در اثر مصرف 
قرص های ضدبارداری و 11 برابر کم تر 
از خطر لخته شدن خون در اثر بارداری 

اســت، تأکید کرد که کانادا همچنان 
مصرف این واکسن در گروه سنی 55 

سال به باال را ایمن می داند.
شــارما افزود کســانی که آسترازنیکا 
دریافت می کنند باید بین چهار تا 2۰ 
روز پس از تزریق مراقب سردرد جدی 
و مداوم، درد شدید و مداوم در ناحیه ی 
شکم، درد شــدید یا کبودی در سایر 

اندام به غیراز محل تزریق زیر باشند.
وزارت بهداشــت  کبک روز سه شنبه 
1۳ آوریــل از اولین مــورد ترومبوز یا 

همان لختــه خونی ناشــی از تزریق 
واکســن آســترازنکا خبــر داد. این 
وزارتخانه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: 
»بیمار موردنظر یک خانم اســت که 
تحت نظر شبکه بهداشــت و خدمات 
اجتماعی مراقبت های الزم را دریافت 
کرده اســت. این بیمار در حال حاضر 
در خانه خودش بستری است، جانش 
در خطر نیست و شرایطش رو به بهبود 

است.«
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هرجمعهمنتشرمیشود

رضاتقیزاده

آیا تهران به 
»داشتن یک بمب اتمی« 

قانع است؟

آژانس بین المللی انرژی اتمی روز هفتم ماه آوریل ســال 
جاری مورد تخلف اتمی تازه و متفاوتی در ایران را گزارش 
داد که در صورت تداوم می تواند با استفاده از مواد موجود در 

داخل به تغییر موازنه قدرت نظامی در منطقه منجر شود.
تالی فاســِد این حرکت برای حکومت مذهبی ایران اقدام 
نظامی برای متوقف کــردن آن و در نتیجه روی خط قرار 
گرفتن موجودیت جمهوری اسالمی در شکل کنونی است.

موضــوع تخلف ایران کــه در وضعیت حســاس کنونی 
شاید به منظور پیشگیری از شکست مذاکرات وین نسبتاً 
کم اهمیت جلوه داده شده، چنان که حتی به عنوان »تخلف« 
از ســوی دبیر کل به شــورای حکام آژانس رسماً گزارش 
نشده، فرایند تبدیل صفحات سوخت مصرف نشده رآکتور 
اتمی آزمایشگاهی تهران به محلول نیترات اورانیل در واحد 

تولید سوخت اتمی اصفهان است.
وزن شش صفحه سوختی ذوب شده 4۳۰ گرم و غلظت آن 
2۰ درصد اعالم شده که به نوبه خود نشان می دهد سوخت 
اتمی تبدیل شده به احتمال قریب به یقین تولید آرژانتین 
است که در زمان ریاست غالمرضا آقازاده در سازمان انرژی 
اتمی، ضمن نوسازی کوره رآکتور تهران توسط آن کشور، 
خریداری و قسمت عمده آن به صورت مصرف نشده باقی 

مانده است.

حجمبزرگترسوختاتمیمصرفنشده

حساســیت عمده و واقعی چندان مرتبط با تبدیل حجم 
محدودی از صفحات ســوخت اتمی رآکتور تهران نیست، 
بلکه بیشــتر در ارتباط با حجم به مراتب بزرگ تر سوخت 
اتمــی با غلظت ۳.6 درصد اســت که به منظور مصرف در 
کارخانه برق بوشــهر از روسیه خریداری شده و در اختیار 

ایران قرار دارد.
فناوری تبدیل ســوخت اتمی مصرف نشــده )فلز( به گاز 
هگزافلوراید فرایندی است شــیمیایی و ساده تر از فرایند 
ســوخت اتمی مصرف شــده که به منظور بازیافت عناصر 
قابل مصرف )از جمله ایزوتوپ های پلوتونیوم 2۳۸ و اورانیوم 

2۳5( مورد عمل قرار می گیرد.
در زمینه فرایند زباله های اتمی )سوخت مصرف شده(، تعداد 
معدودی از کشورهای دارای بمب اتمی، ازجمله روسیه و 
چین، فعال اند و با دو شــیوه » تر« و »خشک« به انجام آن 

مبادرت می کنند.
ایران پیــش از انقالب و در ابتدای دهه شــصت میالدی 
فناوری بازیافت پلوتونیم از سوخت مصرف شده را از آمریکا 
دریافــت و جوانانی را برای آموزش در این زمینه به ایاالت 

متحده اعزام کرد.
ماشین آالت کنونی نصب شده در واحد تولید سوخت اتمی 
اصفهان که در آن فرایند معکوس تبدیل سوخت به محلول 
نیترات اورانیل هم صورت می گیرد تولید چین است که در 
ساخت و تجهیز آن به احتمال قوی از اسناد و تجارب پیش 

از انقالب استفاده شد است.
مرحله حســاس بعد از تبدیل فلز اورانیوم به مایع، تبدیل 
مایع ابتــدا به تترا فلورید اورانیوم و بعد بــه گاز )اورانیوم 
هگزافلوراید( و افزایش غلظت گاز در حد مورد نیاز، ازجمله 
تا حد فراتر از ۹۰ درصد برای اســتفاده در ســاخت خرج 

انفجاری بمب اتمی، است.
با در نظر گرفتن حجم سوخت اتمی دریافت شده ایران از 
روســیه برای مصرف در رآکتور بوشهر و متوسط مصرف 
ســوخت این کارخانه )کمتر از ۳۰ تن در سال(، در حال 
حاضر بیش از یکصد تن ســوخت مصرف نشده اورانیوم با 
غلظت ۳.5 درصد در کشــور موجود است که البته تحت 
نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد، هم چنان که 
ظاهراً سوخت مصرف نشده رآکتور اتمی 5 مگاواتی تهران 

هم مشمول همین قاعده بود.
فرایند تدریجی این حجم از سوخت مصرف نشده اتمی طی 
چند سال محدود، با در نظر گرفتن وزن هر بمب در فاصله 
2۰ تــا 6۰ کیلو گرم اورانیوم با غلظت باالتر از ۹۰ درصد، 
می توانــد ایران را از ذخیره بمب اتمی بزرگ تر از آن چه به 
اســرائیل نسبت داده می شود )از شــصت تا 4۰۰ بمب و 

کالهک اتمی( برخوردار سازد.

واکنشهایمحتملنظامیوغیرنظامی

طی یک هجوم نظامی موســوم به »عملیات اپرا« اسرائیل 
در هفت ژوئن سال 1۹۸1 در جریان جنگ ایران و عراق، 
با اســتفاده از ۸ فروند هواپیمای اف-16 و عبور از آسمان 
عربســتان سعودی رآکتور اتمی در دست ساختمان عراق 

را در اوسیراک، نزدیک بغداد، را به طور کامل منهدم کرد.
با هجوم هوایی دیگری در شــش ســپتامبر سال 2۰۰۷، 
هواپیماهای اسرائیلی نیروگاه اتمی »الکبار« سوریه را که 
توسط کره شمالی در منطقه دیر الزور در دست ساخت بود، 
طی عملیاتی موسوم به »باغ میوه« منهدم کردند و به مدت 
شش ماه بعد از حمله از انتشار هر نوع گزارش تازه پیرامون 

آن عملیات خودداری کردند.
اسرائیل عملیات اپرا را دفاع پیشگیرانه و عملیات باغ میوه را 

دفاع بازدارنده معرفی کرد.
دکترین نظامی و دفاعی اســرائیل کــه در زمان مناخیم 
بگین، نخست وزیر پیشین آن کشور، تدوین شده و از آن به 
عنوان »دکترین بگین« یاد می شود، بر باز داشتن هر دولت 
دیگری در خاورمیانه به ســالح اتمی به هر قیمت و از هر 
راه تأکید دارد و هر دو عملیات یادشــده در عراق و سوریه 

مطابق با دکترین بگین اجرا شد.
طی بیست سال گذشته عملیات تخریبی متعدد و مشکوکی 
)با طبیعت سایبری، انفجاری، سابوتاژ، دستبرد و اقدامات 
تروریستی( علیه تأسیسات موشکی و اتمی ایران و کارکنان 
آن ها صورت گرفته که هر یک به نوبه خود موجب تأخیر در 

توسعه یک طرح و یا تعطیل موقت آن شده است.
اجرای عملیات یادشده عموماً به اسرائیل نسبت داده شده 
درحالی که دولت تالویو اقدامی در تأیید و یا رد اتهامات انجام 
نداده و جمهوری اســالمی هم بیشتر به دلیل آسیب پذیر 
دیده شــدن در مقابل رقیب و تالش برای حفظ وجهه، از 

متهم ساختن مستقیم اسرائیل خودداری کرده است.
در صورت ادامه یافتن اقدامات تهدیدکننده اتمی از سوی 
جمهوری اسالمی، انجام عملیات نظامی با منبع خارجی 
علیه آن ها به هیچ وجه منتفی نیست و با توسل به »حق 
دفاع بازدارنده و پیشگیرانه« و استناد به مفاد منشور ملل 
متحد و قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، برای متوقف 
کردن آن ها ممکن است صورت بگیرد، چنان که ایران نیز 
خود شــش ماه پیش از عملیات اپرا توسط اسرائیل علیه 
رآکتور اوسیراک، طی عملیاتی شجاعانه و پرخطر موسوم 
به »شمشیر سوزان« با استفاده از 4 فروند هواپیمای فانتوم 

تأسیسات پیرامون رآکتور را مورد حمله قرار داد.
مســیر دیگری که در صورت شــدت گرفتن تهدیدات و 
تحریکات اتمی جمهوری اسالمی قابل تصور است، افزایش 
سریع تحریم ها و گسترش آن حتی تا مرز محاصره بنادر 
ایران اســت که البته با وجود 15 همســایه آبی و خاکی 

همیشه می تواند از موفقیت کامل دور بماند.
هدف جمهوری اسالمی از تخلفات اتمی در مرحله کنونی 
اســتفاده از نرمش دولت بایدن برای باال بردن هزینه های 
برنداشتن تحریم ها به عنوان اهرم فشار و در صورت رسیدن 
به نتیجه، برخورداری از ظرفیت های ایجادشده در راه هدف 
بزرگ تری است: ایجاد ظرفیت اعالم نشده و غیررسمی اتمی 

مشابه با آن چه اسرائیل در دهه شصت به آن دست یافت.

هدفجمهوریاســامیازتخلفاتاتمیدرمرحلهکنونیاستفادهازنرمشدولتبایدنبرایباالبردن
هزینههایبرنداشتنتحریمهابهعنواناهرمفشارودرصورترسیدنبهنتیجه،برخورداریازظرفیتهای
ایجادشدهدرراههدفبزرگتریاست:ایجادظرفیتاعامنشدهوغیررسمیاتمیمشابهباآنچهاسرائیل

دردههشصتبهآندستیافت.

آیا جهان در مقابل ویروس کووید-۱۹
 به »ایمنی جمعی« خواهد رسید؟

»واکســن بــرای برگردانــدن ورق 
همه گیــری کرونــا بزرگترین امید 

است.«
»ما بــرای محافظت از مــردم دنیا، 
بایــد مطمئن شــویم که افــراد در 
معرض خطر، همــه جا و نه فقط در 
کشورهایی که پول واکسن را دارند، 

مصون شوند«.
ایــن گفته هــای تــدروس آدانــوم 
گبره یســوس رئیس سازمان جهانی 

بهداشت است.
ما می دانیم که برای برگرداندن دنیا 
به حالت عادی واکســن کرونا نقش 
اساســی دارد اما موانع بســیار، راه 
بعضی کشورها را بســیار طوالنی تر 
می کنــد. به عنــوان مثــال، بعضی 
کشــورها و بلوک های سیاســی به 
محــض در دســترس قــرار گرفتن 
واکسن شروع برای خرید آن به رقابت 
برخاستند. این »ملی گرایی واکسنی« 
کشــورهای فقیرتر را به ته صف هل 
می دهد. مســائل دیگر مثل اکراه در 
زدن واکســن، دشــواری های تولید 
و مشــکالت توزیع و عرضه هم مانع 
راه رسیدن به ایمنی جمعی )گله ای( 
جهانی هستند که هدف نهایی مبارزه 
با کرونا اســت. با در نظر گرفتن این 
موانع، انتظار می رود واکسیناســیون 
جهانی در مبارزه با کرونا کی به ثمر 

بنشیند؟

روندواکسیناســیونچگونهپیش
میرود؟

برنامه  ایمنی سازی کرونا در بسیاری 
از کشــورها آغاز شده است ولی بین 
عرضه و تقاضا تناســب وجود ندارد. 
طبــق آمارهــای رســمی، در حال 
حاضر در 1۳۸ کشور بیش از هفتصد 
میلیون ُدز واکسن کرونا تزریق شده 
اســت اما با در نظر گرفتن جمعیت 
جهان که اندکی کمتر از ۷.۸ میلیارد 
نفر است، یعنی فقط حدود دو درصد 
جمعیت دنیا هر دو نوبت واکســن را 
تزریق کرده اند. با همین سرعت بیش 
از سه سال طول می کشد تا همه در 
کل دنیا واکســینه شوند، با توجه به 

اینکه تقریبا تمام واکسن های فعلی 
دونوبتی هستند.

به گــزارش واحد اطالعات نشــریه 
اکونومیســت، تا اواسط سال 2۰22 
بیشــتر افــراد بالــغ در اقتصادهای 
پیشرفته واکسینه خواهند شد. برای 
کشورهای با درآمد متوسط تا اواخر 
2۰22 یــا حتی اوایــل 2۰24 طول 
خواهد کشید. اما فقیرترین ملت  های 
دنیــا باید تــا ســال 2۰24 منتظر 
ایمنی سازی گســترده بمانند، البته 

اصال اگر چنین اتفاقی بیفتد.

درحالحاضرازچهواکســنهایی
استفادهمیشود؟

واکسن فایزر/بیوان تک اولین واکسنی 
بود که مجوز گرفت، ابتدا از بریتانیا در 
12 آذر پارسال و بعد از آمریکا، اروپا و 
سازمان جهانی بهداشت. واکسن های 
دیگر هم بعد از آن تایید شــدند، از 
جمله مدرنا ساخت آمریکا، استرازنکا 
آکسفورد(، سینوفارم  دانشگاه  )ابداع 
و ســینوواک هر دو ساخت چین و 
واکسن اســپوتنیک روســیه. اخیرا 
نتایج کارآزمایی های بالینی وسیع دو 
واکســن دیگر نیز ارائه شده، واکسن 
جانسون و جانسون/یانسن و نُواواکس 

که در راه گرفتن مجوزاست.
در کشورهایی مانند اسرائیل و بریتانیا 
نشانه های امیدوارکننده حاکی هستند 
که واکسن کرونا باعث کاهش سرایت، 
بســتری در بیمارستان و مرگ شده 
اســت. در دنیا کارآیی و ایمنی بیش 
از 2۰۰ واکسن در حال بررسی است 
و اگر این واکسن ها تایید و تولید انبوه 
شــوند، می توانند آمار واکسیناسیون 
کرونا در دنیا را تصاعدی باال ببرند. با 
وجود تالش بی سابقه در طراحی، تولید 
و گرفتن مجوز برای این واکسن ها در 
مدتی کوتاه، شروع واکسیناسیون در 
جهان با دشــواری های باورنکردنی و 

موانع مختلف روبرو است.

»ملیگراییواکسنی«یعنیچه؟

»ملی گرایــی واکســنی« بــه اقدام 
دولت هایی گفته می شــود که برای 

تامین واکسن برای مردم خودشان، به 
هزینه دیگران از روش های حریصانه و 
ناعادالنه استفاده می کنند. بسیاری از 
کشور های ثروتمند در توافق دو جانبه 
با کشورهایی که داروسازی پیشرفته 
دارند، بسیار بیش از نیازشان واکسن 
خریده انــد. به عنوان مثال کانادا پنج 
برابر جمعیتش واکسن سفارش داده 
اســت. بعد از اینکه جو بایدن رئیس 
جمهــور آمریکا اعالم کــرد تا تایید 
واکسن استرازنکا برای استفاده در این 
کشــور، مازاد آن را اهدا می   کند، قرار 
است کانادا مقداری واکسن آکسفورد/

استرازنکا از آمریکا دریافت کند.
بریتانیا هم متهم به احتکار واکســن 
شده اســت. جرمی فارار مدیر بنیاد 
ولــکام می گویــد بریتانیــا دو برابر 
جمعیتش دسترسی به واکسن دارد: 
»ما باید ورای مرزهایمان فکر کنیم. 
این واکســن ها در بریتانیا اســتفاده 
نخواهند شد و وقت آن است که آن را 
در اختیار نیازمندان در دنیا قرار دهیم. 
این فراتر از یک مسئله اخالقی است، 
یک ضرورت علمی و اقتصادی است«.
برنامه های واکسیناسیون در اتحادیه 
اروپــا هم به مشــکل خــورده و به 
همین دلیل تهدید کــرده صادرات 
واکســن هایی را که در این اتحادیه 
تولید شــده اند محدود می کند. همه 
اینها یعنی واکسن های ارزشمند در 
چند کشور ثروتمند انبار شده و عادالنه 
با کشورهای فقیرتر تقسیم نمی شود. 
ست برکلی مدیرعامل ائتالف جهانی 
واکسن ماه پیش گفت: »اگر دولت ها 
به این ملی گرایی واکسنی ادامه دهند 
و اگر تولیدکنندگان فقط واکسن کرونا 
را به خریدارانــی بدهند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد می دهتد، درست 
مانند سال 2۰۰۹ و واکسن آنفلوآنزای 
خوکی، فقط بحران طوالنی تر می شود. 
حتی اگر به کشــورهای ته صف هم 
قول این واکســن ها داده شود، تاخیر 
در دسترسی، به ویروس کرونا امکان 
می دهد سرایت و جهش را ادامه دهد 
و با میزبان انسانی بهتر سازگار شود. 

این به ضرر همه است«

آگاتادمارایسمدیرپیشبینیجهانیواحداطاعاتاکونومیستمیگوید:»واکسیناسیونجهانیتااواخر۲۰۲۲و
۲۰۲۳ادامهخواهدداشتوایناحتمالرازیادمیکندکهبعضیکشورهایدرحالتوسعهتصمیمبگیرندجمعیت
خودراواکسینهنکنند.اینباعثطوالنیشدنروندبهبوداقتصادجهانمیشودواحتمالظهورسویههایجدید
ویروسکرونارازیادمیکند.اینســویههاممکناستبهواکســنهایفعلیمقاومباشندومارابهنقطهشروع

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

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

License, Warranty, 
Insurance and WCB

604.781.7778 (امین)
Info@HomeFloorDecor.ca

شرکت  ساختمانی

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

درای وال
مسکونی کردن زیرزمین

 لوله کشی و برق
نقاشی ساختمان

انواع پرده
www.HomeFloorDecor.ca

تالش نئودموکرات ها 
برای اصالح قانون مالیات

مداد- به گزارش نشنال پست، حزب 
آخر  کنوانســیون  نیودموکرات طی 
هفته خود به نفع مالیات جدید ثروت 
برای میلیونرها و حداقل دستمزد 2۰ 
دالری رأی داد. در این نشست عنوان 
شد: لیبرال ها  ترجیح دادند در کنار 
افراد فوق العاده ثروتمند قرار بگیرند. 
این عمل نباید تعجب آور باشــد زیرا 

این ماهیت واقعی لیبرال ها است.
گفتنی اســت مصوبه مالیات حزب 
نیودموکــرات شــامل نــرخ مالیات 
حاشــیه ای ۸۰ درصدی برای افرادی 
است که درآمد شخصی آن ها بیش از 
یک میلیون دالر بوده و همچنین یک 
درصد مالیات برای کسانی که ثروت 

باالی بیست میلیون دالر دارند.
جاگمیت سینگ، رهبر این حزب در 
سخنرانی که به نفع قطعنامه در این 
کنوانســیون ایراد کرد، گفت: هدف 
ما این اســت که اطمینــان حاصل 
افراد فوق العاده ثروتمند سهم  کنیم 
عادالنــه خــود را پرداخت می کنند. 
بنابراین ما می توانیــم منابع خود را 
در موارد ضروری مانند مراقبت های 

بهداشتی بهتر که شــامل بهداشت 
روان، دندان و داروسازی و همچنین 
با حقوق است،  مرخصی استعالجی 

سرمایه گذاری مجدد کنیم.
این طرح مالیاتی همچنین خواستار 
مالیاتی  راه حل های  شــدن  بســته 
و اقــدام برای رســیدگی به تقلب و 
فرارهای مالیاتی و آنچه از آن با عنوان 
بهشــت های مالیاتی یاد می شــود و 
البته الزام غول های وب برای پرداخت 
سهم خود و حذف اعتبارات مالیاتی 
شرکت ها در صورت عدم همراهی با 
تضمین های ایجاد شغل و اشتغال زایی 
اســت. در ضمن وی تأکید کرد که 
افراد ثروتمند و  شــرکت های بزرگ 
از بیماری همه گیر ســود می برند اما 
مالیاتی در کانادا پرداخت نمی کنند 
درحالی که این گروه ها باید کســانی 
باشــند که هزینه بهبودی شــرایط 
و بیمــار همه گیر کرونــا را پرداخت 

می کنند.
شایان ذکر است که این حزب موظف 
نیســت مصوبات کنوانســیون را در 

برنامه انتخاباتی خود بگنجاند.

تصویب برنامه پرداخت یارانه ، 
در مجمع حزب لیبرال

مداد- روز شــنبه و در جریان تصویب سیاست های آینده لیبرال ها در مجمع 
ســالیانه ی این حزب، طرح پرداخت یارانه عمومی با عنــوان »حداقل درآمد 
کانادایی« تصویب شد. این طرح صرفاً سیاست های آینده ی حزب لیبرال کانادا 
را نشان می دهد و برای دولت های لیبرال تعهدی مبنی بر اجرایی کردن آن ایجاد 
نمی کند. به این ترتیب حزب لیبرال یک قدم بزرگ دیگر به ســمت چپ طیف 

سیاسی کشور برداشت تا برای کانادا آینده ای سوسیالیسم تر را ترسیم نماید.
طبق این طرح هشت ساله، از دولت های لیبرالی که پس ازاین بر سر کار بیایند 
خواسته شــده تا برای اجرایی شــدن طرح پرداخت حداقــل درآمد به همه ی 
کانادایی ها، با دولت های اســتانی و شوراهای بومیان، مذاکره کند و راه کارهای 

مشترکی بیابد.
از سویی دیگر حزب محافظه کار کانادا بالفاصله عکس العمل نشان داد و با اشاره 
به ارزیابی انجام شده که نشان می دهد اجرای این طرح در پنج سال اولیه، ساالنه 
حدود ۹۰ میلیارد دالر خرج روی دست کشور خواهد گذاشت، نسبت به عواقب 
مطالعه نشــده ی چنین طرحی و میلیون هــا کانادایی نیازمندی که همچنان 

محروم باقی خواهند ماند، تذکر داده است.

در سال ۲۰۲۰  کانادا شاهد باالترین سطح جاسوسی
 و دخالت های خارجی از زمان جنگ سرد بوده است

مداد- به گزارش سی.بی.سی، دیوید 
ویگنــو، مدیــر ســرویس اطالعات 
امنیتــی کانادا اعالم کرد که ســال 
2۰2۰ باالترین ســطح جاسوسی و 
دخالت های خارجــی از پایان جنگ 
سرد تا کنون، متوجه اهدافی در کانادا 

شده است.
بر اساس هشدارهای مرکز مطالعات 
استراتژیک و بین المللی کانادا و سایر 
آژانس های امنیتی، آسیب پذیری های 
امنیــت ملی در بخش های زیســت 
دارویی و علوم زندگی کانادا اســت. 
به دلیــل همه گیری کرونا تحقیقات 
مربوط به واکســن، داروها و اقدامات 
دیگر بــرای مبارزه با ایــن بیماری، 
ارزشمند شده و ازآنجاکه تعداد زیادی 
از کانادایی ها به دورکاری از خانه و با 
سیستم های معمولی خانگی منتقل 

شــدند، بخش های زیســت دارویی 
و علــوم زندگی در معــرض دخالت 

خارجی قرار گرفتند.
طبــق گــزارش مرکــز مطالعــات 
اســتراتژیک و بین المللــی، یکی از 
راه های جاسوســان خارجــی برای 
جمع آوری اطالعات سیاسی، اقتصادی 
و نظامی در سال گذشته در کانادا از 
طریق گردآورندگان غیر سنتی مانند 
محققان و نهادهــای خصوصی بوده 

است.
ســازمان جاسوســی کانادا در سال 
گذشــته به بیش از دو هزار مورد در 
کانادا مراجعه کرده تا آنها را از هدف 
قرار گرفته شدن توسط سرویس های 

جاسوسی بیگانه مطلع کند.
چینی ها مخصوصــا از طریق برنامه 
جهانی »استعداد« خود با دانشجویان 

چینی مشغول به تحقیق در دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی کانادا ارتباط برقرار 
کــرده و دانشــجویان را بــه انتقال 
داده های مربوط به تحقیقاتی مجبور 
می کنند که اتفاقــاً دولت کانادا روی 

آنها سرمایه گذاری کرده است.
این گزارش همچنیــن از هدف قرار 
دادن اعضــای کامیونیتی ها در کانادا 
توسط دولت های شان در کشور زادگاه 
خبر می دهد که عمدتاً به منظور جلب 
حمایت از سیاست های آنها یا خاموش 
کردن اعتراضات شان صورت می گیرد.

این گزارش به عنوان مثال به گزارشی 
اشــاره می کنــد که بر مبنــای آن، 
خانواده هــای بازماندگان قربانی های 
هواپیمــای اوکراینی ســاکن کانادا  
توسط عوامل دولت ایران مورد تهدید 

قرار گرفته اند.

آزار و تهدید خانواده های جان باختگان سقوط هواپیمای 
اوکراینی در کانادا

ســازمان  فارســی-  ایندیپندنــت 
اطالعــات امنیت کانادا با اشــاره به 
افزایش بی سابقه جاسوسی و مداخله 
خارجی در آن کشور در سال 2۰2۰، 
آزار و اذیــت و تهدیــد خانواده های 
جان باختــگان هواپیمــای اوکراینی 
ســاکن کشــور کانادا را در زمره این 

موارد دانست.
در گزارش ســاالنه سازمان اطالعات 
امنیــت کانادا که روز دوشــنبه، 2۳ 
فروردین ماه، منتشــر شد، با اشاره به 
افزایش بی ســابقه میزان جاسوسی 
و مداخله خارجی در کانادا در ســال 
2۰2۰ و رســیدن آن به سطحی که 
»از زمان جنگ سرد تاکنون مشاهده 
نشــده بود«، حکومت های روسیه و 
چین مهم تریــن دغدغه های امنیت 
ملی آن کشور معرفی شده اند، اما در 
یک مورد خاص به حکومت جمهوری 

اسالمی ایران نیز اشاره شده است.  
سازمان اطالعات امنیت کانادا در این 
گزارش اعالم کرده است گزارش های 
»موثقــی« در دســت دارد از این که 
»افــراد مرتبط با عوامــل جمهوری 
اســالمی ایــران«، بــه آزار و اذیت 
و تهدیــد چندیــن نفر از بســتگان 
جان باختگان پرواز شماره ۷52 که در 
کانادا زندگی می کنند، اقدام کرده اند. 
بنابر این گزارش، این اقدام، می تواند 

نوعی دخالت خارجی محسوب شود.
در ایــن گزارش آمده اســت: »وقتی 
گروه های اجتماعــی در کانادا مورد 
آزار و اذیــت، اعمال فشــار یا تهدید 

مراسمسالگردجانباختگانسرنگونیپروازشماره۷۵۲هواپیماییاوکرایندرشهرتورنتویکانادا

حکومت های خارجی قرار می گیرند، 
این حکومت هــا یا به دنبــال جلب 
حمایت از خودند و یا درپی ســاکت 
کــردن انتقادها از سیاست هایشــان 
و ایــن اقدام ها تهدیدی اســت برای 

حاکمیت کانادا و امنیت شــهروندان 
این کشور.«

ســازمان اطالعــات امنیــت کانادا 
همچنیــن در گزارش خــود به این 
موضوع اشاره کرده است که هرچند 

نمایندگان  خارجــی  دخالت هــای 
دولــت متخاصم و عوامل آن ها اغلب 
در قالب تعامل انســانی رخ می دهد، 
اقدام های کنترل کننده و اعمال فشار 
نهادهای خارجی بر افزاد در رسانه های 
اجتماعی آنالین مختلف نیز »به شدت 

نگران کننده است«. 
پیــش از ایــن برخــی از اعضــای 
هواپیمای  جان باختگان  خانواده  های 
اوکراینــی از تهدیدهایــی در فضای 
مجازی خبــر داده بودند که آن ها را 
از انتقاد به حکومت جمهوری اسالمی 
ایــران و درخواســت واکنش هــای 
ســرنگونی  موضوع  بــه  بین المللی 

هواپیما منع می کرد. 
حامد اســماعیلیون،  نویسنده ساکن 
تورنتوی کانادا که همسر و فرزندش را 
در سرنگونی این هواپیما از دست داده 
اســت، در آبان ماه 1۳۹۹ از دریافت 
پیام هایی مبنی بر »تهدید به مرگ« 

خبر داده بود.
آنی یــس کاالمــار، گزارشــگر ویژه 
سازمان ملل برای قتل های فراقانونی، 
نیز در گزارش خود درباره سرنگونی 
هواپیمــای اوکراینی که اســفندماه 
1۳۹۹ منتشر شد، به تهدید و آزار و 
اذیت خانواده های جان باختگان اشاره 

کرده بود.
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Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

بازرسی سیستم ھای ساختمان و
ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

لغو مجوز صادرات تجهیزات نظامی
 به ترکیه از سوی اتاوا

دولت کانــادا از لغو فروش تجهیزات 
نظامی به ترکیه که عضو ناتو اســت، 
خبر داد. اتاوا تصمیــم خود را برای 
لغو فروش تجهیزات نظامی به ترکیه 
بر مبنای نتایــج تحقیقی اتخاذ کرد 
که نشــان می دهد ارتش جمهوری 
آذربایجــان در حمالت پهپادی خود 
بر ضد نیروهای ارمنستان در منطقه 
جدایی طلب قره بــاغ از یک فناوری 

کانادایی استفاده کرده است.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، صادرات تجهیــزات نظامی 
کانادا به ترکیه اکتبر گذشته به حال 
تعلیق درآمد تا نتیجه تحقیق درباره 
اتهامــات مطرح شــده درباره ترکیه 
مشخص شود. آن زمان گفته شد در 
پهپادهای نظامی ســاخت ترکیه که 
ارتش جمهــوری آذربایجان از آن ها 
در مناقشه قره باغ اســتفاده کرد، به 
سیستم های هدف گیری ساخت کانادا 

مجهز هستند.
مارک گارنو وزیر امور خارجه کانادا با 
انتشار بیانیه ای ضمن اعالم لغو مجوز 
صادرات ســالح به ترکیه اعالم کرد: 
»در تحقیقات صورت گرفته اسناد و 
شواهد معتبری به دست آمد دال بر 
این که فناوری نظامی صادراتی کانادا 

به ترکیه در مناقشــه قره باغ استفاده 
شده است. اســتفاده از این فناوری 
در یک مناقشــه نظامی با سیاست 
خارجی کانادا سازگاری ندارد و ناقض 
ضمانت های نهایی است که ترکیه به 

کانادا داده است.«
وزیر خارجه کانادا تصریح کرد نگرانی 
خــود را در این باره به مولود چاووش 
اوغلو همتای ترکیه ای خود رســانده 

است.
مارک گارنو همچنین خواستار آن شد 
که به منظــور ایجاد اعتماد دوجانبه 
میــان کانادا و ترکیه یک ســازوکار 
گفت وگو ایجاد شود و همکاری های 
دو کشــور در رابطه با مجوز صادرات 

سالح افزایش یابد.
لغو فروش تسلیحات نظامی کانادا به 
ترکیه شامل 2۹ مجوز مربوط به انواع 

تجهیزات نظامی است.
طبق تازه ترین آمار رســمی، ارزش 
صادرات تجهیــزات نظامی کانادا به 
ترکیه در سال 2۰1۹ از 15۰ میلیون 

دالر نیز فراتر رفت.
کانادا پیش  از ایــن در اکتبر 2۰1۹ 
بیشتر صادرات تجهیزات نظامی خود 
به ترکیه را به دلیل حمله به شــمال 

غربی سوریه متوقف کرده بود.

با پیش بینی شیوع بیشتر کووید ۱۹ در ماه می 

درخواست برای اقدامات سختگیرانه تر در بریتیش کلمبیا
در حالی که استان های کانادا در حال 
شکستن رکوردهای مبتالیان به موارد 
جدید ویروس هستند، کارشناسان از 
گسترش سریع و پنهان انواع مختلف 

بیش از پیش نگران هستند. 
پیست اسکی بلک کمب در ویستلر 
در اواخر ماه مارس توســط مقامات 
استانی تعطیل شد، زیرا آنها فهمیدند 
ویروس نوع P1 به سرعت در سراسر 

استان در حال گسترش است.
اســتان بریتیش کلمبیا اکنون مرکز 
بزرگترین شــیوع ویــروس کرونای 
برزیلــی در خارج از برزیل اســت و 
تقریباً یک چهارم این موارد به ویستلر 

مرتبط بوده اند.
در برزیل، گسترش نوع P1 منجر به 
فروپاشــی کامل سیستم بهداشت و 

درمان این کشور شده است.

ایرونیا- یک کارشــناس مدل سازی 
ریاضی می گوید بریتیش کلمبیا در 
مسیری قرار گرفته که شاهد شیوع 
بیشتر انواع کووید 1۹ تا اواخر ماه مه 
خواهد بود؛ اما وضع محدودیت های 
شدیدتر می تواند به بهبود وضعیت در 

زمانی سریع تر کمک کند.
ینس فون برگمان گفت بر اســاس 

بهگزارش»»گاردین«،استانبریتیشکلمبیااکنونمرکزبزرگترینشیوعویروسکرونایبرزیلیدر
خارجازبرزیلاست.بهنظرمیرسدفعالیتزمستانیپیستاسکیویستلرمنجربهگسترشایننوع

ویروسشدهاست.

واکسیناسیون   فعلی  پیش بینی های 
شــمار مبتالیان واریانت های جدید 

باید تا ماه آینده بــاال برود، در حالی 
که موارد ابتال به گونه اصلی از زمان 
ایجاد محدودیت های جدید، در همان 

سطح مانده اند. 
وی افزود خیلی زود است که بتوانیم 
از جدیدترین محدودیت های بهداشت 
عمومی که برای غذاخوری در فضای 
بسته و گروه  های کالس های تناسب 
اندام وضع می شود مطلع شویم، گرچه 
وضع این اقدامات می تواند ظرف یک 
یا دو هفته این جدول زمانی را از بین 

ببرد.
با ایــن حال ، فون برگمان همچنین 
هشــدار داد کــه داده هــای دیگر 
تحلیلگران نشان می دهد ممکن است 
بستری شدن در بیمارستان قبل از آن 
افزایش یابد و به همین دلیل مقامات 
اقدامات ســخت گیرانه تری را در این 

زمینه ارایه می کنند. 
وی گفت در مواردی که اقدامات اولیه 
برای پیشگیری اهمیت بیشتری دارد، 
استان در بیشــتر موارد ترجیح داده 
شــیوه »منتظر بمان و ببین« را در 

پیش بگیرد.
بریتیــش کلمبیا ۸ اپریل دســتور 
جدیدی را وضع کرد که برمبنای آن 
در صورت مشاهده انتقال بیماری بین 
سه نفر یا تعداد بیشتری از کارمندان، 
محل کار به سرعت تعطیل می شود. 
این دســتور پس از آن وضع شد که 
روزانه 12۹۳ مورد ابتالی جدید ثبت 

شد. 
فون برگمان گفــت: »این فقط ما را 
در دوره ای قــرار می دهد که اوضاع 
به راحتی اشتباه گرفته می شود« وی 
افزود: »چنین انتظاری ، فقط به این 
معنی اســت که موارد ابتال می تواند 

بیشتر و بیشتر شود«. 
پیش بینی هــای وی بــر این فرض 
اســتوار شــده اســت که حدود ۳۰ 
درصد از بریتیش کلمبیایی ها اولین 
دوز واکسن را دریافت می کنند و این 
دوز تا 15 مه تاثیــر خود را به جای 

می گذارد. 
وزارت بهداشت بالفاصله به درخواست 
برای اظهار نظر پاسخی نداد ، اما دکتر 
بانی هنری، افســر بهداشت استان ، 
قبال از شیوه عمل استان دفاع کرده 
اســت. وی از تغییر در اســتراتژی 
غربالگری خبر داد و گفت هر کسی 
که آزمایش کووید وی مثبت باشد ، با 
او چنان برخورد می شود که انگار یکی 

از انواع بسیار مسری را دارد.
با ایــن حال دکتر هنــری گفت که 
تاکتیک هــای کاهش عفونت ، مانند 
شستن دست و کاهش تماس ، بدون 
توجه به اینکه نــوع ابتال از کدام نوع 
ویروس باشــد با همان شدت، ثابت 

باقی مانده است.
هنری تاکید کرد بیشتر انتقال اخیر 
به دلیل تعامالت اجتماعی رخ داده و 

در محل کار این امر تشدید می شود.

مشاهده اولین مورد لخته خونی ناشی از تزریق آسترازنکا در استان کبک
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
با این که روز چهارشــنبه 14 آوریل 
اعالم شد دانمارک واکسن آسترازنکا 
را به علت خطر شــکل گیری لخته 
خونی در واکســینه شدگان به طور 
کامل متوقف کرده اســت، بهداشت 
عمومی کانادا فقط هشدارهای خود را 
درباره واکسن آسترازنکا به روزرسانی 
کرد تا شهروندان و پرسنل بهداشتی 
کشــور را از عوارض فرعی احتمالی 

تزریق این واکسن آگاه کند.
دکتــر Marc Berthiaume رئیس 
اداره علوم پزشــکی بهداشت کانادا 
در کنفرانســی مطبوعاتی اعالم کرد 
بهداشــت عمومی کانادا در خصوص 
خطــر شــکل گیری موارد بســیار 
معدود لخته های خونی بر اثر تزریق 
آسترازنکا عوامل موثر مشخصی مثل 
سن و جنســیت پیدا نکرده است به 
همین علت استفاده از این واکسن به 

گروه های خاصی محدود نمی شود.
کمیته مشورتی ملی مصونیت کانادا 
CCNI اطالعــات و داده های موجود 
درباره عوارض واکســن آسترازنکا را 

بررسی و مشخص خواهد کرد آیا الزم 
است که بهداشت عمومی توصیه ها و 
دستورالعمل های خود را درباره تزریق 

این واکسن تغییر دهد.  
بهداشت عمومی کبک روز سه شنبه 
1۳ آوریــل از اولین مورد ترومبوز یا 
همــان لخته خونی ناشــی از تزریق 

واکسن آسترازنکا خبر داد.
وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی 
کبک با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: 
»بیمار موردنظر یک خانم اســت که 
تحت نظر شــبکه بهداشت و خدمات 
اجتماعی مراقبت های الزم را دریافت 
کرده است. این بیمار در حال حاضر 
در خانه خودش بستری است، جانش 
در خطر نیســت و شــرایطش رو به 

بهبود است.«
کریســتیان دوبه که به اتفاق فرانسوا 
لوگــو، وزیــر اول اســتان کبک در 
کنفرانسی مطبوعاتی حضور یافته بود، 
گفت: »بهداشت عمومی چنین اتفاقی 
را پیش بینــی می کرد بــا این حال 
امیدواریم که چنین مواردی از دایره 
پارامترهای شناخته شده فراتر نروند.«

آقای دوبه خاطرنشان کرد که بیش 
از یک صد هزار نفر طی پنج روز اخیر 
واکسینه شده اند و در این میان فقط 
یک فرد با مشکل لخته خونی روبرو 
شــده که البته او هــم حالش خوب 

است.
دکتر اوراسیو آرودا، مدیر ملی بهداشت 
عمومی نیز در بیانیه وزارت بهداشت 
بار دیگر تأکید کرد واکسن های ارائه 

شده در کبک ایمن و مؤثر هستند.

روز سه شــنبه مســئوالن بهداشتی 
آمریکا از مشــاهده دست کم 6 مورد 
لخته خونی ناشــی از تزریق واکسن 
جانسون اند جانسون و دست کم یک 
مورد مرگ ومیر ناشی از این اختالل 
خبر داده و اعالم کردند که اســتفاده 
از این واکسن در آمریکا متوقف شده 
است. با این حال دولت فدرال کانادا 
اعالم کرده که پیش از تصمیم گیری 
درباره این واکســن و قراردادی که با 
این شرکت منعقد کرده است، منتظر 
می ماند تا وزارت بهداشت در این باره 

نظر دهد.
کانادا 1۰ میلیون دوز واکسن جانسون 
اند جانسون سفارش داده است. اولین 
محموله این واکســن ها قرار است تا 

پایان همین ماه وارد کانادا شود.
واکسن جانسون اندجانسون نیز مشابه 
واکســن آســترازنکا از یک ویروس 
غیرخطرناک برای رساندن پروتئینی 
با کد ژنتیکی مشابه ویروس کرونا به 
سلول ها و فعال کردن سیستم ایمنی 

بدن استفاده می کند.

وزارت بهداشت کانادا:  فواید آسترازنکا از خطرات آن کم تر است
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید
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عملکرد کانادا 
در واکسیناسیون کووید-۱۹

پرژن میــرور- عملکرد کانادا، یکی از 
کشــورهای برتر اقتصادی جهان در 
زمینه واکسیناســیون کووید-1۹ به 
باور بســیاری از کارشناسان و مردم 

بسیار ضعیف بوده است.
برنامــه واکسیناســیون کووید-1۹ 
در کانــادا به صــورت عمومی از روز 
14 دســامبر 2۰2۰ شــروع شــده 
است. کشــور کانادا با دارا بودن ۳۸ 
میلیــون نفر جمعیت نیاز به بیش از 
۷۰ میلیون دوز واکســن برای انجام  
واکسیناســیون تمام مردم خود دارد 
که به گفته مقامات بهداشــتی کانادا 
این امر نیازمند یک برنامه لجستیکی 

بزرگ است.
ساخت واکسن کووید-1۹ ظرف کمتر 
از یک ســال پس از بروز همه گیری، 
به عنوان معجزه علم شناخته می شود 
و از روزهای نخست اعالم خبر تولید 
واکسن کووید-1۹ توسط شرکت های 
داروســازی فایزر و مدرنا و ســپس 
جانسون اند جانسون، اغلب کشورهای 
توســعه یافته و ثروتمند جهان وارد 
رقابتی فشــرده برای سفارش خرید 

واکسن  کووید-1۹ شدند.
دولت فدرال کانادا و جاستین ترودو 
نخست وزیر این کشــور نیز در ابتدا 
ســعی کردند با قدرت در این رقابت 
حضــور یابند و ادعــای خرید چند 
صد میلیون واکسن کووید-1۹ برای 
واکسیناســیون تمام مــردم کانادا و 
سپس اهدای واکسن های اضافی به 
کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته 

جهان را مطرح کردند.
همیــن امر باعث شــد تــا برخی از 
مهاجران کانادا سر مست و خوشحال 
از اقدام دولت فدرال نه تنها خیالشان 
از بابت واکسینه شدن در برابر ویروس 
کرونا برای خود و خانــواده خود در 
کانادا راحت باشد، بلکه اقدام به جمع 
آوری امضاء جهــت ارایه به مقامات 
دولــت کردند تا کانادا واکســن های 
اضافی را به کشور مادری آنها بفرستد 
تا از این طریق هموطنان خود را نیز از 

این موهبت برخوردار نمایند.
امــا پس از چند هفته که از شــروع 
واکسیناسیون در جهان و همینطور 
کانادا گذشت، مشخص شد که دولت 
آقــای ترودو چندان کــه مدعی بود 
نتوانسته است در رقابت برای دریافت 
واکسن با کشورهای دیگر پیروز باشد. 
البته مشــکل فنی پیــش آمده در 
کارخانه تولید واکسن کمپانی فایزر در 
بلژیک نیز یکی از دالیل عقب ماندن 

کانادا در انجام واکسیناسیون بود اما 
تنها دلیل نبود و به گفته بسیاری از 
کارشناسان ضعف در مدیریت و برنامه 
ریزی از عمده دالیل ناتوانی کانادا در 

واکسیناسیون به شمار می رود.
هر چه زمان از شروع واکسیناسیون 
در کانادا گذشت، ناتوانی دولت فدرال 
و دولت های استانی در انجام به موقع 
واکسیناســیون بیشــتر نمایان شد. 
همزمان همسایه جنوبی که تا چند 
ماه پیش و هنگامی که دونالد ترامپ 
بر سر کار بود همگان تصور می کردند 
که در امر واکسیناسیون نیز به مانند 
شــیوع بیماری کووید-1۹ بســیار 
ضعیف عمل خواهد کرد، با جهشی 
فزاینده ســرعت واکسیناسیون را به 
شدت افزایش داد تا جایی که فقط در 
روز یکشنبه گذشته در سراسر آمریکا 
چهار میلیون دوز واکســن به مردم 

اکثر کانادایی ها از برنامۀ هشدار کووید استفاده نمی کنند
ایرانیان کانادا- در سال 2۰2۰ زمانی 
که دولت فدرال اپلیکیشــن هشدار 
کووید خــود را راه اندازی کرد، راهی 
بود که به کانادایی ها در مورد احتمال 
در معرض قرار گرفتن ویروس هشدار 
مــی داد، از این رو ایمنی مردم کانادا 
را حفظ می کرد. اما، بعد از گذشــت 
نزدیک به یک ســال، آیا این برنامه 
تفاوتی در نبرد کانادا بر علیه ویروس 

کووید 1۹ ایجاد کرده است؟
تحقیقات از دانشــگاه  یورک نشــان 
می دهد که این برنامه ممکن اســت 
تأثیــر کمی بــر انتشــار کووید 1۹ 
گذاشته باشد، چرا که تنها تعدا کمی 
از شهروندان کانادا نسبت به جمعیت 

کل کشور از آن استفاده می کنند.
بنا به گفتۀ پژوهشگران این اپلیکیشن 
توسط اکثریت جمعیت دانلود نشده 

است.
جنــی فلیپس مدیــر آزمایشــگاه 
تحقیقاتی بهداشــت جهانی و انسان 
دوســتی دیجیتال دانشگاه یورک به 
سی تی وی نیوز گفت که چالش های 
در دسترس بودن و شامل کردن، مانند 
کاربری چندزبانه، در کنار نگرانی های 
مربوط به حریم خصوصی، کاربران را 

از دانلود این برنامه باز می دارد.
فیلیپس گفــت: »جمعیت ُمســن 
مثــال خوبی اســت، چــرا که یکی 
از جمعیت هــای در معــرض خطر 

هستند که بسیار نســبت به کووید 
1۹ آسیب پذیرند، همچنین یکی از 
جمعیت هایی هستند که این برنامه 

برای آنان غیر قابل دسترسی است.«
فیلیپــس گفت برخــی از مردم نیز 
از اســتفاده از این نوع برنامه ها ترس 
دارنــد. وی توضیــح داد: »تصورات 
پیرامون این خطرات در واقع می تواند 
بزرگتر یا متفاوت از خطرهای واقعی 
مرتبط با استفاده از این برنامه باشد، 
بنابراین در بســیاری از مــوارد این 
تصورات می توانــد تالش هایی را که 
برای بــه حداقل رســاندن خطرات 

واقعی انجام می شود، از میان ببرد.«
فیلیپــس گفت برای اینکــه برنامه 
تأثیرگذار باشــد، کانادایی ها باید از 
آن استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد 
که هر چه تعداد افراد بیشتری از این 

برنامه استفاده کنند میزان تأثیر آن بر 
کنترل پاندمی بیشتر خواهد بود.

در حال حاضر ۹ استان و قلمرو وجود 
دارد که برنامه را در دسترس ساکنان 

خود قرار داده اند.
۸ آوریل، بهداشــت کانادا گفت این 
برنامه 6.455.۳11 بار دانلود شــده 
است. طبق داده های وزارت بهداشت 
کانادا با این حال، فقط 25.552 نفر 
به طور داوطلبانه کلید یکبار مصرف 
خــود را وارد کرده اند تا پس از اینکه 
درصورت مثبت بودن جواب آزمایش 
کوویــد 1۹ آن فرد، بــه دیگران در 

اطراف خود اطالع دهد. 
هنگامــی که این برنامــه راه اندازی 
شــد، نخست وزیر جاســتین ترودو 
گفت که به کانادایی ها کمک می کند 
تا خانواده ها و جوامــع خود را ایمن 
نگــه دارند. از آن زمــان وی بارها از 
کانادایی ها خواسته آن را دانلود کنند.

تــرودو در نوامبــر در یک کنفرانس 
مطبوعاتی گفت: »جوانان باید برنامه 
هشدار کووید را دانلود کنند. این راهی 
برای کمک بــه والدین،   پدربزرگان و 
مادربــزرگان برای حفاظت در مقابل 

بیماری است.« 
محققان دانشــگاه یــورک همراه با 
یافته های خــود 2۳ توصیه در مورد 
راه های بهبود برنامه پس از مقایسه با 
برنامه های ردیابی کووید سایر کشورها 

منتشر کرده اند.
برنامه هشــدار کووید کانادا در حال 
حاضر فقط به زبان های انگلیســی و 
فرانسوی در دســترس است و باعث 
ایجــاد مانع زبانی برای بســیاری از 
کانادای ها، از جمله افرادی که ممکن 
است به طور نامتناسبی توسط ویروس 

تحت تأثیر قرار بگیرند، می شود.
مانداریــن، کانتونــی و پنجابــی از 
زبان هایی است که در کانادا سخنوران 
زیادی دارد، با این حال، این برنامه این 

زبان ها را پشتیبانی نمی  کند. 
محققان تشــخیص داد ه اند که بدون 
درک نگرانی های شــهروندان، یافتن 
راه هایی برای کاهش خطرات حریم 
خصوصــی و تقویت مزایــای برنامه 
هشــدار کووید، جــذب کاربر بهبود 

نخواهد یافت.
فیلیپــس گفت کانادا بایــد با ایجاد 
قابلیت های اضافی مانند »بررســی 
عالئــم« یا ایجاد خطــوط ارتباطی، 
انگیزه مردم را برای اســتفاده از این 
برنامه ها در نظر بگیرد تا کانادایی ها 
راغب به اســتفاده از آن در دستگاه 

هوشمند خود شوند.
در حالــی که فیلیپس هنوز فکر می 
کند این برنامه پتانسیل باالیی دارد، 
امیدوار است که برخی از پیشنهادات 
آنها برای کمک به دسترسی بیشتر 

برنامه به عموم مردم ارائه شود.   

تزریق شد.
دولت فــدرال کانــادا علیرغم اینکه 
اظهار مــی دارد چندین میلیون دوز 
واکسن فایزر و مدرنا خریداری کرده 
و وارد کشور کرده اســت، اما آمار و 
ارقام رسمی حکایت دیگری دارند و 

انتظارات را برآورده نکرده است.

بر اساس آمار اعالم شده از سوی گروه 
کاری داده های باز کووید-1۹ کانادا، 
اگر این کشــور تا پایان ماه سپتامبر 
دســت کم یک دوز واکســن برای 
۷5 درصد از جمعیــت خود تزریق 
کند، تنها می تواند 2۸،5 میلیون نفر 
از مردم را واکســینه کند. اطالعات 

منتشر شده این گروه نشان می دهد 
که تا روز 6 آوریــل 2۰21، تعداد 6 
میلیون و 2۹ هزار و ۸2۷ نفر دست 
کم یک دوز واکســن خود را دریافت 
کرده اند که این رقم 15،۸6 درصد از 

جمعیت کل کانادا را در بر می گیرد.
این در حالی است که تا همین تاریخ، 

تعداد ۷۳۰ هــزار و ۹6۸ نفر از مردم 
کانــادا هــر دو دوز واکســن خود را 
دریافت کرده و به طور کامل واکسینه 
شدند که این رقم نشان می دهد از 14 
دسامبر سال گذشته تا روز 6 آوریل 
فقط 1،۹ درصد از کل جمعیت کانادا 
به طور کامل واکسن کووید-1۹ خود 

را دریافت کرده اند.
اســتان انتاریو کانادا که پر جمعیت 
ترین اســتان این کشــور اســت با 
جمعیــت 14 میلیــون و ۷۰۰ هزار 
نفری خود نیز وضعیت مناســبی در 
زمینه واکسیناســیون از خود نشان 

نداده است. 
بر اســاس آمار رســمی اعالم شده، 
تاکنون در اســتان انتاریــو تعداد 2 
میلیون و 4۰1 هزار و 4۳۸ نفر دست 
کم یک دوز واکسن کووید-1۹ خود 
را دریافــت کردند کــه 16،۳ درصد 
جمعیت این استان را در بر می گیرد. 
تعداد افرادی که هر دو دوز واکســن 
خــود را در انتاریــو دریافت کرده اند 
۳24 هزار و ۷۸۳ نفر اعالم شــده که 
2،2 درصد جمعیــت نزدیک به 15 

میلیونی این استان را در بر می گیرد.
بــا نگاهی کوتاه به آمار اعالم شــده 
واکسیناســیون کووید-1۹ در سطح 
دولت فدرال و دولت انتاریو به سادگی 
مشخص می شود که مقامات دولتی و 
بهداشتی در امر واکسیناسیون بسیار 
ضعیف عمل کرده اند و با هیچ معیاری 
در برآورده کردن انتظارات مردم خود 

موفق نبوده اند.
بــر اســاس داده های وب ســایت
ourworldindata.org، که اطالعات 
و داده های واکسیناسیون در سراسر 
جهان را جمع آوری می کند، کانادا در 
رتبه بندی انجام واکسیناسیون در رده 
54 جهان قرار دارد و دو کشور بعدی 
در این رده بندی، لهستان با 6 میلیون 
6۷۰ هزار دوز در رده 55 و بنگالدش 
که تــا روز 5 آوریل تعداد 5 میلیون 
54۰ هزار دوز واکســن به مردم خود 
تزریق کرده و در رده 56 قرار گرفته 

است.
پرســش اصلی اینجاست که به رغم 
اظهارات آقای جاستین ترودو نخست 
وزیــر کانادا و دیگر مقامات رســمی 
این کشــور مبنی بر ورود میلیون ها 
دوز واکســن به کانادا و ارســال آن 
به اســتان ها و قلمروهای کانادا، چرا 
واکسیناسیون  انجام  تاکنون سرعت 
در این کشــور بسیار پایین بوده و در 
حالی که اغلب کشورهای توسعه یافته 
اکثریت جمعیت خود را واکســینه 
کرده اند، کانادا هنوز نتوانسته به حد 
نصاب های قابل قبول برای کشوری 
که خود را در رده های باالی اقتصادی 
جهان می بیند برساند و در آمار جهانی 

جایگاه مناسبی ندارد.
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مسافران می توانند
 هزینۀ هتل های قرنطینۀ کانادا

 را پرداخت نکنند
ایرانیان کانادا- مسافرانی که از طریق 
مرز های هوایی وارد کانادا می شوند، 
می تواننــد از پرداخت بیش از 1۰۰۰ 
دالر برای قرنطینۀ اجباری، خودداری 
کنند زیــرا دولت فدرال تمام صورت 

حساب آنان را پرداخت می کند.
در واقع، دولت در یکی از راحت ترین 
نقاط در فــرودگاه تورنتــو اقامتگاه 
رایگان ارائه می دهد: تمام افرادی که از 
خارج از کانادا می آیند باید به افسران 
بهداشت بگویند که توانایی پرداخت 
هزینۀ سه روزه در یکی از 1۹ هتلی را 
ندارند که در این برنامه دولت شرکت 
کرده اند، دولت فدرال هزینه را متقبل 

می شود.
یا، در مورد بازگشت یک زن انتاریویی 
که بعد از ماه ها در خارج از کشور به 
خانه باز گشت، تمام آنچه الزم است 
که مجبور نباشید هزینه را پرداخت 
کنید، این است که هتل اتاقی آماده 

هنگام رسیدن شما نداشته باشد.
این زن که گلوبال نیوز موافقت کرده 
کــه هویت او را آشــکار نکند زیرا از 
انتقام جویِی دولت به دلیل صحبت 
در مورد تجربه خود می ترسد، گفت 
که او حدود ساعت ۳ صبح پس از یک 

روز پرواز کامل به هتل رسیده است.
هتل گفت که اتاقی برای او ندارد.

این زن گفت، که پس از رفتن به هتل 
و حضور در پیشخوان، هتل به اوگفته 

که »تمام اتاق ها رزرو شده است.«  
این زن بیان کرد که به او گفته شده: 
»تا زمانی کــه جواب آزمایش منفی 
شما نیاید، چنین طلقی می شود که 

شما به کووید مبتال هستید.«
او گفت، بهداشــت عمومــی انتاریو 

تــالش کــرد تــا در یکــی دیگر از 
هتل های مشارکت کننده در قرنطینه 
دولت اتاقی برای او پیدا کند. زن گفت 

به او گفته اند همه هتل ها پر است.
در آن زمان، زن به جایی که به عنوان 
»تأسیسات دولتی« معرفی شده بود، 
منتقل شــد. وی گفت چاره ای جز 
ســوار شــدن به یک اتوبوس شاتل 
کوچک بــرای رفتن بــه مکان های 

جایگزین نداشت. 
این زن در مصاحبه ای با گلوبال نیوز 
گفت: »این کانادایی نیســت که من 

می شناسم.« 
در حقیقــت، این زن را بــه یکی از 
دو هتلی بردند که بخشــی از برنامه 
نیســتند.  قرنطینۀ داوطلبانۀ دولت 
این ها برای اسکان مسافرانی است که 
آزمایش کووید 1۹ آنها مثبت است، 
و یا هتلــی رزرو نکرده اند و یا اعالم 
کرده اند که پول پرداخت هزینۀ ماندن 

در هتل را ندارند. 
اما بــه زن نگفتند که به کجا منتقل 
می شــود، و گفت زمانــی که در این 
مورد از مسئوالن سوأل کرد، از پاسخ 

به او امتناع کردند.
زن گفت: »پس از رسیدن، گفتم، ما 
کجا هستیم؟ و آنها گفتند، »خوب ، 

ما نمی توانیم این را به شما بگوییم.«
هنگامی که او را پس از ورود به هتل 
در تاریکــی به اتاق خود مشــایعت 
کردنــد، این زن با اســتفاده از تلفن 
هوشمند خود مکان خود را شناسایی 
کرد: هتل هیلتون در جاده دیکسون.

گلوبال نیوز به این هتل رفت کرد که 
توســط موانع فوالدی مسدود شده 
بــود. ورود به آن بــرای عموم مردم 

آزاد نیست. یک افسر امنیتی ، موانع 
بزرگی را جابجا می کرد تا به وســایل 
نقلیه تأیید شده اجازه ورود یا خروج 

بدهد.
تأسیســات دولتی دیگر تعیین شده 
هتــل رادیســون در فاصلــه چند 
ساختمان آن طرف تر است. همچنین 
تحت محافظت 24 ساعته است و با 
حصارکشــی فلزی موقت و ورق های 
پالستیکی ســیاه احاطه می شود تا 

فعالیت های پشت نرده را پنهان کند.
در داخل اتاق راحــت خود، زن یک 
بسته خوش آمد گویی همراه با قوانینی 

را دریافت کرد که او را نگران کرد. 
وی پس از خواندن لیستی از انتظارات 
مکتــوب، که به گلوبال نیوز ارائه داد، 
گفت: »]این قوانین[ در آن زمان من 

را ترساند.« 
این ســند با عنوان »انتظارات هنگام 

حضور در این مرکز« آغاز شد.
در ادامــه آمده اســت: »ما از شــما 
می خواهیم که نام و محل خاص این 
مرکز قرنطینه تعیین شده در طول و 

پس از اقامت محرمانه بماند.«
این فهرست، فرد را از هرگونه عکاسی 

در طول اقامت  منع کرده است.
»این کار ]عکاسی[ به منظور محافظت 
از حریم خصوصی و ایمنی مهمانان 

فعلی و آینده به شدت ممنوع است.«
در این نامه مشــخص شده است که 
مصرف الکل در اتاق، سیگار کشیدن 
یا استفاده از محصوالت َویپ ممنوع 
است. در این سند آمده است: »برای 
اطمینان از ایمنی همــه مهمانان« 
تحویل در خارج از اتاق ممنوع است. 

به مســافران هر روز سه وعده غذا و 
داروهای مورد نیاز در اتاق تحویل داده 

می شود.
زن از ســرویس دهی و یا وعده های 
غذایی یا کیفیــت مالفه های تخت 

شکایتی نکرد.
وی گفت، با این حال، پس از دریافت 

نتایج منفی آزمایش کووید 1۹، بیش 
از دو روز در هتل محبوس بود.

اگر او در یکی از هتل های دیگر اقامت 
داشــت، می توانست ســریعاً پس از 
دریافت آزمایش منفی هتل را ترک 

کند.
اما در مرکز اداره شــده توسط دولت 
– هتل هیلتــون در این مورد - وی 
مجبــور بود تا زمانی که یک افســر 
قرنطینۀ فــدرال اجازۀ خــروج او را 

بدهد، بماند.
او شــنبه وارد هتل شد، روز یکشنبه 
نتایج آزمایش خود را تحویل گرفت، 
اما تا چهارشنبه اجازه خروج از هتل 

را نداشت.
وی گفت: »ایــن کامال غیر منطقی 
اســت - مردم باید بدانند که این کار 

انجام می شود.«
گلوبال نیوز برای دریافت اظهار نظر با 
دولت فدرال تماس گرفت، اما تا زمان 
انتشــار این مطلب پاسخی دریافت 

نکرد.

ایرونیــا- از زمانی که قرنطینه ســه 
روزه در 22 فوریــه اجباری شــده، 
بیش از 1۰۰ مسافر که وارد فرودگاه 

نرمش لوگو نسبت به قوانین ماسک اجباری در فضای باز
 در پی اعتراض مردم و احزاب مخالف

مداد- به گزارش نشنال پست، فرانسوآ 
لوگو نخست وزیر کبک، پس از انتقاد از 
سوی مردم و احزاب مخالف سیاسی، 
روز چهارشنبه برخی قوانین مربوط 
به اســتفاده از ماسک در فضای باز را 

موردبازنگری قرار داد.
گفتنی است روز سه شنبه، لوگو قانون 
جدیدی را به مردم اســتان یادآوری 
کرد که بر اســاس آن زمانی که دو یا 
چند نفر از افراد خانواده های مختلف 
در مناطق هشدار قرمز یا نارنجی در 
محیط سرباز جمع شوند، باید ماسک 
بزنند، مگر اینکه با فاصله حداقل دو 
متری یکدیگــر قرار بگیرند. به گفته 
وی، ایــن قانون جدیــد حتی برای 

زوج هایی که در خیابان قدم می زنند 
یا افــرادی که در فضــای باز ورزش 
بااین حال،  می شود.  اعمال  می کنند، 
به نظر می رســد تنها یــک روز بعد 
از اعالم این شــرایط، لوگو از قوانین 
خود عقب نشینی کرده است زیرا وی 
در پیامی در صفحه فیس بوک خود 
گفت که قانون استفاده از ماسک در 
فضای باز فقط در شرایطی باید اعمال 
شود که رعایت فاصله دو متری دشوار 

باشد.
در همیــن حــال، پس ازاینکه ده ها 
هزار کــودک و نوجوان در اســتان 
کبک در طول زمستان از ماسک های 
توزیع شده، اســتفاده کرده اند، وزارت 

بهداشــت کانادا ناگهــان اعالم کرد 
که این ماسک ها ممکن است سمی 
باشند. این ماسک ها به دلیل ترکیب 
رنگ غیرمعمول خاکســتری و آبی 
به راحتی قابل شناسایی بوده و فراخوان 
جمع آوری آن ها در ماه مارس صادر 
شد. این ماســک ها با ماده ای به نام 
اکسید گرافن پوشــانده شده اند که 
باعث بروز مشــکالت ریوی شــده و 
اســتفاده از آن ها  به طــور موقت در 
کانادا ممنوع است. بسیاری از والدین،  
معلمان، و ســایر افــرادی که از این 
ماسک ها استفاده کرده اند، این سؤال 
را مطرح می کنند که چگونه واردات 

این ماسک تأییدشده است.
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 طی ۱۲ ماه اخیر قیمت مسکن در کدام مناطق کانادا
 بیشترین افزایش را داشته است

ایرونیا- کانادا طی ســال گذشــته 
به دلیل  پاندمی کووید 1۹ شــاهد 
افزایش قیمت مســکن شد. به گفته 
کارشناســان این بازار از آنجا ایجاد 
شد که افرادی که بیشتر از خانه کار 
می کنند تصمیم گرفتند تا به مناطق 
روستایی و حومه مهاجرت کنند و در 
خانه های بزرگتر و با امکانات بیشتر 

زندگی کنند. 
داده های منتشر شده توسط انجمن 
 )CREA( امالک و مستغالت کانادا
نشــان دهنده این اســت که قیمت 
متوسط   بازار از فوریه 2۰2۰ تا فوریه 
2۰21 با افزایش 25 درصدی روبه رو 
شده و قیمت متوسط   از 4۸4 .542 
دالر به ۰۹1 .6۷۸ دالر رسیده است. 
اما بیشــترین میزان افزایش قیمت 
مســکن در مناطقی بــود که کمتر 
کسی می تواند حدس بزند. همیشه 
با مطرح شــدن بحث افزایش قیمت 
مسکن نگاه ها متوجه بازارهای اصلی 
از جمله ونکــوور ، تورنتو و مونتریال 
می شود ولی این بار در بین شهرهایی 
با بیشــترین میزان افزایش ،تنها نام 
سه منطقه از انتاریو دیده می شودو 
منطقه ای از استان بریتیش کلمبیا در 

بیست منطقه برتر نیست!

امالک، پا در زمین
 و سر به فلک

براساسگزارشادارهیآمارکانادا،قیمتمتوسطاماکنوسازدرکلکشور
درماهفوریه۲۰۲۱نسبتبهماهگذشته۱.۹درصدافزایشداشتهاست.این
میزانافزایشقیمتتنهادریکماهازفوریهسال۱۹۸۹تاکنونبیسابقهبوده
است.بهدنبالروندروبهرشدبازارجنونآمیزاماکپسازهمهگیریکرونا،
سازندگاننیزدربیشترشهرهابهدنبالگرانشدنمصالح،قیمتخدماتو
اجرایپروژههاراباالبردندتاازدوررقابتعقبنمانند.کمبودعرضهیمسکن
ونرخپایینبهرهیبانکینیزبرشــعلهورترشدنروندصعودیبازارافزود.
بهعاوه،خریدارانوبــهویژهخریدارانخانهاولیوآنانیکهدرپیبزرگتر
کردنخانههایشانهستند،درافزایشقیمتهاسهیمهستند.اگرافزایش
قیمترادرسطحملیبررسیکنیم،قیمتاماکنوسازتنهادرطولیکسال
حدودهفتدرصدافزایشیافتهاست؛رقمیکهازماهجوالی۲۰۰۷تاکنون

سابقهنداشتهاست.

وقتی سخن از بحران مسکن و حباب 
قیمت هاست، ممکن است این تصور 
به ذهن خطور کند که شهرهایی مانند 
تورنتو و ونکــوور مهم ترین بازیگران 
و بزرگ تریــن عامل تاثیرگــذار در 
افزایش آمار مربوط به مسکن در کانادا 
هستند، ولی چنین تصوری صحیح 
نیست. بازار مســکن کانادا در سطح 
ملــی دچار بحــران افزایش و صعود 
اســت و این امر تنها به کالن شهرها 
مربوط نیست. ممکن است باور نکنید 
که یک خانه ی ییالقی چهارخوابه در 
نواحی پرت اونتاریو )و در همسایگی 
اتاوا( کــه حدود صــد و پنجاه هزار 
دالر قیمت گذاری شده بود به قیمت 
پانصد و سی هزار دالر به فروش رفت! 
به گفته ی مشــاوران امالک محلی، 
دلیل اصلی افزایش قیمت در چنین 
مناطقــی رقابت خریــداران برای به 
دســت آوردن خانه هایی است که با 
وجود دور بودن از کالن شــهر اطراف 
خود، محیطی آرام، امن و قیمتی قابل 
استطاعت دارند. با این که این جنِگ 
قیمتــی در تمام کانادا و شــهرهای 
کوچک و بزرگ برقرار اســت، در این 
مجال قصــد داریم نگاهی اجمالی به 
رشد بهای امالک در سه شهر بزرگ و 

اصلی کانادا بیاندازیم.

مونترال

قیمت خانه هــا در مونترال بســیار 
ســریع تر از انتظــارات بــاال رفت؛ 
به طوری که حتی انجمن مشــاوران 
امالک کبک چنین سرعتی در افزایش 
قیمــت را پیش بینی نمی کردند. ماه 
گذشته در منطقه ی سنویل، خانه ی 
جان ابوت، نخست وزیر کانادا در قرن 
نوزدهم به قیمت هشت میلیون دالر 
فروخته شــد که تاکنون گران ترین 
خانــه ی فروخته شــده در جزیره ی 
مونترال در ســال جاری اســت. این 
خانه در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار 
ساخته شده ولی به نظر مشاور امالک 
فروشنده ی ملک، شاید میلیون ها دالر 
برای بازسازی داخل و خارج آن نیاز 
باشد. درحالی که این مورد، نمونه ای 
از خروار اســت اما می توان به راحتی 
فهمید کــه بازار امالک کالن شــهر 

مونترال در چه وضعی است.
مشاوران امالک در حال حاضر شاهد 
پدیده ی جدیدی هستند که حداقل 
در چند ســال گذشته سابقه نداشته 
و آن این اســت که خانه ها با قیمتی 
بسیار باالتر از قیمت اولیه به فروش 
می رسند. در برخی مناطق حومه ی 
مونترال، خانه ها شــنبه به فهرست 
فروش، افزوده می شوند و دوشنبه )در 
اولین روز کاری( به فروش می رسند. 
در موردی دیگر در ماه گذشــته در 
محله ی همستد، خانه ای در فهرست 
فــروش قرار گرفــت کــه در اوایل 
همه گیری در همان خیابان خانه های 

مشــابه اش حدود یک میلیون دالر 
فروخته شــده بودند. این خانه با یک 
میلیون و نود هزار دالر وارد فهرست 
فروش شــد و به فاصلــه ی چند روز 
با ســی و چهار بازدید به قیمت یک 
میلیون و سیصد هزار دالر به فروش 

رفت.
در ماه مارس گذشته، تعداد معامالت 
و همچنین قیمت امالک مســکونی 
در مونتــرال بزرگ بــا وجود کمبود 
مســکن در لیســت فروش کماکان 
به شکل چشــم گیری افزایش یافت. 
طبق آخرین گزارش ماهانه ی انجمن 
حرفه ای مشاوران امالک کبک، بهای 
 )Single-family( مستقل  خانه های 
در محدوده ی کالن شهر مونترال در 
ماه گذشته حدود ۳2درصد افزایش 
یافــت؛ درحالی که قیمــت میانه ی 
کاندوها حدود 21 درصد رشد داشت. 
همچنیــن قیمت نقطــه به نقطه ی 
ساالنه ی امالک استیجاری بین دو تا 
پنج واحدی، نسبت به سال گذشته 

حدود ۸ درصد باالتر رفت.
عالوه بــر نرخ پایین بهره ی بانکی به 
دلیل بحران کرونا، دلیل دیگر افزایش 
تقاضا برای امالک مسکونی را می توان 
استفاده ی خانوارها از پس اندازهایشان 
میان مدت  ســرمایه گذاری  هدف  با 
دانســت؛ چرا کــه بــازار امالک در 

ماه هــای اخیر یکی از پُرســودترین 
بازارهای اقتصادی در کانادا و بسیاری 
نقــاط دیگر جهــان بوده اســت. به 
گفته ی چارلز برانت، تحلیلگر ارشــد 
انجمــن حرفه ای مشــاوران امالک 
کبک، ســرعت رو به رشــد افزایش 
قیمت امــالک در مونترال باعث داغ 
شدن بازار و باال رفتن بی دلیل قیمت 
مسکن شده است. می گوییم قیمت 
مســکن »بی دلیل« باال رفته است؛ 
چرا که هر روزه شاهد افزایش فاصله 
میان ارزش گذاری شهرداری و قیمت 
خرید امالک هستیم. بنا به نظر برخی 
کارشناســان موسسات تحلیل مالی 
از جمله روزنبــرگ و بلومبرگ، بازار 
امالک در مونترال و برخی نقاط دیگر 
کانادا در حال تبدیل به حبابی است 

که تاکنون سابقه نداشته است.

تورنتو؛رکوردشکن

تورنتــو در دوران همه گیــری کرونا 
در زمینه  ی افزایش قیمت مســکن، 
گوی ســبقت را از مونترال ربود. در 
آخرین گزارش سی.بی.سی و به نقل 
از موسســه ی امالک ناحیه ی تورنتو 
ملک  متوســط  قیمت   ،)TRREB(
در ماه مــارس در تورنتــو به حدود 
یک میلیون و صد هزار دالر رســید 

و تعداد معامالت در مقایسه با مدت 
مشابه در سال گذشته تقریبا دو برابر 
شــد. امســال در محدوده ی تورنتو، 
رکوردی نزدیک به 16 هزار معامله در 
ماه گذشــته ثبت شد؛ درحالی که در 
سال گذشته این مقدار حدود ۸ هزار 

تراکنش ملکی بود.
در ماه مارس گذشته با شیوع ویروس 
کرونا و شروع قرنطینه های سراسری، 
بازار ملکی دستخوش تحول و تالطم 
شد؛ چرا که نه فروشنده و نه خریدار 
از آن چــه در حال اتفاق بود مطمئن 
نبودند و بازار ملک دچار سردرگمی 
بود. این شــک و تردید، مدت درازی 
به طول نیانجامید و با به وجود آمدن 
اعتماد به بازیابی و احیای اقتصادی به 
همراه تــالش دولت برای پایین نگاه 
داشتن نرخ بهره، بازار مسیر خود را به 
نفع فروشنده باز نمود. تعداد معامالت 
و قیمت به ســرعت رو بــه افزایش 
گذاشتند و تعداد خریداران به سرعت 

باال رفت.
به گفته ی لیزا پتل از موسسه ی امالک 
ناحیه ی تورنتو، این میزان افزایش در 
ماه گذشته از خود رکوردی کم سابقه 
در تعداد معامالت مســکن تورنتو به 
جا گذاشــت. تنها در نیمه ی اول ماه 
مارس، تعداد معامالت ملک در تورنتو 
به اندازه مدت مشابه در سال گذشته 

رســید و در نیمه ی دوم ماه مارس، 
تعداد معامالت به رقم ۹ هزار تراکنش 
رســید که از کل مدت مشابه در ماه 

مارس گذشته بیشتر بود.
تقسیم ماه مارس به دو دلیل در بازار 
و به ویژه بــرای تورنتو دارای اهمیت 
اســت. در نیمه ی اول مارس 2۰2۰ 
فروش ملک به صورت نســبتا عادی 
و مشابه با متوسط سال های قبل در 
حــال ادامه بــود؛ درحالی که پس از 
11 مارس 2۰2۰ و اعالم همه گیری 
توسط سازمان بهداشت جهانی، روند 
فروش ملک در نیمه ی دوم ماه مارس 
نزولی شد. این موضوع، خود دلیلی بر 
اختالف فاحش نیمــه ی دوم مارس 

امسال و سال گذشته است.
تورنتو نیز مانند ســایر نقــاط کانادا 
دچار کمبود عرضه و افزایش تقاضای 
مسکن شد که عاملی دیگر در صعود 
غیرطبیعی قیمت مســکن است. در 
بــازار تورنتو و با وجود خوش بینی به 
بهبود وضعیــت اقتصادی، آن بخش 
از مــردم که توانایــی خرید ملک را 
داشتند به فکر یافتن مسکن مناسب 
افتادند؛ درحالی که این رشد خریداران 
بــا عرضه ی ملــک در بــازار تورنتو 
همخوانی نداشــت. بنابراین در سال 
گذشته، قیمت متوسط ملک در ناحیه 
تورنتوی بــزرگ از ۹۰2 هزار دالر با 
21 درصد جهــش به یک میلیون و 
۹۷ هــزار دالر رســید. این در حالی 
است که تعداد معامالت ملک حدود 
5۷ درصد )از 14 هــزار به 22 هزار 
تراکنش( رشــد کرده بود. مهم ترین 
افزایش قیمت در خانه های مستقل یا 
Single-family رخ داد که با رشدی 
26 درصــدی به میانگین قیمت 1.4 

میلیون دالر رسید.
بهای متوســط خانه هــای دوقلو یا 
بــا 1۷ درصــد   semi-detached
افزایش به حدود 1.۰4 میلیون دالر 
و بهای متوســط خانه هــای ردیفی 
شــهری یا townhouses با جهش 
2۰ درصــدی به حــدود ۸۷۰ هزار 
دالر رسید. کاندوها در سطح تورنتوی 
بزرگ با کم ترین افزایش بها )حدود 
2.6 درصــد( به رقــم میانگین 6۷6 
هــزار دالر نزدیــک شــدند. این در 
حالی است که شــرکت های تحلیل 
مسکن معتقدند رشــد کاندو ها در 
آینده ای نزدیک، نســبت به ســایر 
انواع ملک ســریع تر خواهــد بود. به 
عقیده ی جیســون مرســر تحلیلگر 
ارشــد موسســه ی امالک تورنتو، با 
پیشــی گرفتن نرخ تعداد معامالت 
از نرخ تعداد خانه های ثبت شــده در 
فهرست های فروش مسکن که شامل 
بازار کاندوها هم می شود، رقابت میان 
خریــداران در برخی از انواع ملک به 
خواهد  افزایش  قابل توجهی  شــکل 
یافت و بدون افزایش عرضه در بازار، 
قیمت خانه ها به صورت غیرمنطقی و 
حتی با نرخ دورقمی، از این مقدار هم 

باالتر خواهد رفت.

ونکوور؛گرانترینبازار

ونکوور نیز از جنون بــازار در دوران 
همه گیری مصون نمانده اســت که 
اگــر می ماند، جای تعجب داشــت. 
ونکوور پیش از این و به دالیل سنتی 
با رشد روزافزون بهای مسکن مواجه 
بود. ونکوور به عنوان گران ترین بازار 
امالک و مســکن کانــادا به دالیلی 
چــون خریــداران خارجــی به ویژه 
سرمایه گذاران چینی، قوانین ناقصی 
کــه در برخــی مواقع بــا دریافت 
جریمه های ناچیز در برابر درآمدهای 
هنگفت مشاوران امالک به راحتی زیر 
پا گذاشته می شــوند. از طرف دیگر 
ونکوور به دالیلی نظیر پول شــویی و 
خریدوفروش های سریع و کوتاه مدت 
برای دریافت سود سریع از معامالت 
ملکی همواره در ســرباالیی صعودی 
قیمت قرار داشته است. بحران کرونا 
نیز بر این رشِد دیوانه وار اثر گذاشت؛ 
تا جایی که خرید ملک برای قشــر 
متوسط جامعه در برخی از نقاط شهر 

عمال به رویا تبدیل شده است.
در این تحرکات دائمی بازار مســکن 
بحــران  بحبوحــه ی  در  ونکــوور 
همه گیری، آن چه بیشــتر از دیگر 
عوامل جالب توجه است رشد بیشتر 
 detached بهای خانه های مستقل یا
در برابر کاندوهاســت. بهای این نوع 
خانه ها به گونه ای در ونکوور رشد کرده 
که از میانه ی ســال 2۰1۰ تا کنون 
دیده نشــده بود. بحــران کرونا تمام 
مردم را به طور یکسان تحت تاثیر قرار 
نداد. این قاعده از بازار مسکن ونکوور 

نیز مستثنی نبود.
قیمت فــروش متوســط خانه های 
مســتقل در ونکوور بــزرگ به مدت 
شــش ماه پیاپــی افزایش داشــت؛ 
پدیده ای که از ســال 2۰1۳ تا کنون 
بی سابقه بوده است. تنها در ماه ژانویه، 
قیمت متوسط ملک در سومین پیک 
ماهانه به 1.۸۳ میلیون دالر رســید. 
افزایش میانگین قیمت به این شکل 
از زمان تشکیل هیات مشاوران امالک 
کالن شهر ونکوور بی سابقه بوده است. 
در قسمت شــرقی، هیات مشاوران 
  )Fraser Valley(امالک فریزر ولــی
در سال گذشته افزایش 2۳ درصدی 
در قیمت خانه های مستقل مشاهده 
کردند که هم اکنون این بهای میانگین 
معادل رقم بی سابقه ی 1.2۸ میلیون 

دالر است.
طبق نظر کارشناسان بخش مسکن، 
افزایش خانه های  ایــن  دلیل اصلی 
مســتقل در مقابل کاندوها این است 
که برخی از مردم زمین باز و خانه ی 
بزرگ را به فضای آپارتمان های جمع 
و جور قوطی کبریتی در مرکز شــهر 
ترجیح می دهند. این افزایش، تمایل 
خود را بدین شــکل در بازار مسکن 
نشــان می دهد. به عالوه، ظاهرا این 
عالقه در دوران همه گیری تشــدید 
شــده و مردم نســبت به زندگی در 
مناطق آرام و وســیع تــا زندگی در 
فضاهای فشــرده ی شــهری تمایل 

بیشتری از خود نشان می دهند.
ســوال ایــن اســت که بــا چنین 
بــازارِ آشــفته ای، چگونــه می توان 
قیمت ها را مهار کرد؟ تمهیداتی که 
ونکوور  در  مســکن  سیاست گذاران 
اندیشــیده اند قرار اســت تا حدی از 
افسارگسیختگی بازار بکاهد. کارهایی 
نظیر وضع مالیات بیشتر بر خانه های 
خالی و همچنین تمرکز سرمایه گذاری 
بخش مسکن بر روی امالک مسکونی 
انبوه و قابل اســتطاعت برای قشــر 
سیاست های  و ضعیف تر،  متوســط 
بلندمدتی است که امیدوارند پس از 
گذر از بحران کرونا هرچه سریع تر به 

بازار مسکن سر و سامان دهد.
آرمینآریانپور)هفته(

بیشترین تغییرات سال به سال مربوط 
به مناطق شــمال غربی بــا ٪4۸.1 
افزایش ، نوا اسکوشــیا بــا ٪۳۰.4 ، 
انتاریو بــا 24.5٪ ، کبک با 22.5٪ و 
نیوبرانزویــک با 2۰.۹٪ افزایش  بوده 

است.
نگاهی به اســتان هــا و مناطقی که 
بیشــترین افزایش قیمــت را تجربه 
کرده انــد نشــان می دهــد انتاریو با 
افزایش بیــش از 1۷۰،۰۰۰ دالر در 
صدر لیست جای دارد. سرزمین های 
شــمال غربی در مکان بعدی جای 
گرفته اند و پس از آن بریتیش کلمبیا 

، نوا اسکوشیا و کبک جای دارند. 
داده ها عالوه بر این نشــان می دهند 
که قیمت امالک در مناطق حومه و 

روستایی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته 
و بیشترین تغییرات را مناطقی مانند 
Sarnia- وRideau-St. Lawrence

Lambton  در انتاریو تجربه کرده اند 
که میانگین افزایــش آنها   حدود 5۰ 
درصد در مقایســه با سال پیش بوده 

است. 
طبق جدول منتشــر شــده از سوی 
انجمن امالک و مســتغالت کانادا ، 
متوسط قیمت مســکن در مناطق 
یارماوث و نوا اسکوشــیا شــمالی در 
استان نوا اسکوشیا طی 12 ماه بیش 
از 6۰ درصد افزایش یافته در حالیکه 
در ونکوور آیلند ملک تنها 14 درصد 

به طور متوسط گران تر شده است.
iroonia.ca
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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 
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Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

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 ♦

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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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
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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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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



1111 Issue 1524 Friday April 16, 2021 شماره ۱52۴ جمعه  27 فروردین ۱۴۰۰
سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until April 30, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE
THIS MONTH
See our website
for more deals!

مدیرعامل رویال بانک کانادا: تغییر سیاست ها 
در بخش مسکن باید عدم تعادل بازار را برطرف کند

ایرونیا- در حالی که بازار مسکن کانادا 
شرایطی غیرعادی را سپری می کند، 
 )RBC(مدیرعامل رویال بانک کانادا
هشــدار داد که این کشــور نیاز به 
تغییرات کوتاه مدت در سیاســتهای 
جاری بخش مســکن دارد تا بتواند 
عدم تطابق شــدید عرضه و تقاضا را 

متعادل کند. 
دیو مک کی مدیر اجرایی RBC در 
مصاحبــه ای گفــت: »فکر می کنم 
ما با عــدم تعادل عرضه و تقاضا روبه 
رو شــده ایم که به نوبه خود به ایجاد 
بازاری داغ در زمینه مســکن منجر 
شده  و معتقدم باید در کوتاه مدت به 
تغییر سیاست گذاری ها دست بزنیم«. 
بــه گفته مک کــی برخــی از این 
سیاست ها شامل قانون رهن مسکونی 
B-2۰ اســت که از سوی دفتر ناظر 
موسســات مالی )OSFI( در ســال 
2۰12 معرفی شــد. با تجدیدنظری 
که ســال 2۰16 در این قانون انجام 
شــد، دســتورالعمل های جدید که 

اکنون اجرای می شود وام دهندگان را 
ترغیب می کنند تا با انجام  استرس 
تست برای وام گیرندگان احتمالی، به 
وضعیت اشتغال و سابقه درآمد آنها 

هم توجه داشته باشند.
مک کی ایــن اقدامــات را که برای 
اطمینــان از پرداخت وام از ســوی 
متقاضیــان صورت می گیرد را تایید 
کــرد  و گفت : »قوانین B-2۰ که ما 
چندین سال پیش به اجرا درآوردیم 
در کوتــاه مــدت برای مهــار تقاضا 

مسئول ارشد بانک اسکوشیا: 
بانک مرکزی کانادا باید تا حدی 

مسئولیت افزایش سرسام آور
 قیمت مسکن را قبول کند

ایرونیا- درک هولت رییس بازارهای 
سرمایه اسکوشــابانک  معتفد است 
بانک مرکــزی کانادا نمــی تواند به 
راحتی خود را از زیر بار مســئولیت 
افزایش قیمت شدید بازار مسکن شانه 
خالی کند. هولت گفت بانک مرکزی 
باید به خاطــر افزایش قیمت امالک 
مســئولیت بپذیرد چون تا حدودی 
با سیاســت های خود در پایین نگه 
داشــتن نرخ بهره و پیغام دهی مداوم 

خانه داشتن یا نداشتن؛
 مساله این است

طیچندینسالگذشتهعواملمتعددیبررویافزایشتقاضایمسکنو
اماکدرکانادا،بویژهدرکانشهرهایتورنتو،ونکوورومونترالتاثیرگذاشته
است.افزایششدیدمهاجرت)بهجزسال۲۰۲۰(،نرخبهرهینازل،تقاضای
مســکنمتولدینآغازهزارهیسومکهبهسویپایانتحصیلواستقالاز
والدینمیروندازایندســتههستند.اینرشدتقاضاسببافزایشقیمت

مسکنتامرزهایشگفتیشدهاست.

هفته- وقــوع پاندمــی کرونا، عالوه 
بر تغییر بســیاری در ارکان مختلف 
زندگــی، رابطه ی را که بســیاری از 
مردم با مســکن داشتند را هم تغییر 
داد و داشتن مســکن مستقل را به 
اولویتی مهم )به دلیل ترس از ابتال به 
بیماری در کاندوها( برای قشر متوسط 
تبدیل کرد. از این رو، برای بسیاری از 
مردم کانادا، خانه داشــتن طی سال 
گذشته به اولویتی مهم تبدیل شده 
اســت. این امر منجر به افزایش میل 
به مکان شــخصی، داشتن خانه های 
بزرگ تر و حیاط های وســیع تر شده 
است. در همین زمان، الگوی مجاورت 
خانه با محل کار )که به طور معمول 
یکی از بزرگ ترین عوامل در انتخاب 
محل زندگی است( به دلیل دورکاری 
و احتماالً تا حدی برای همیشه تغییر 
کرده است. در نتیجه، یک فشار قوی 
برای خرید خانه های دور از محل کار 
برای اولین بار در تاریخ کانادا حال رخ 

دادن است.
بر اســاس گزارش انجمــن امالک و 
مســتغالت کانــادا )CREA(، روند 
افزایشی قیمت مسکن ادامه دار باشد 
و پیش بینی می شود میانگین قیمت 
مســکن در کانادا نســبت به ســال 
گذشته، 16ونیم درصد افزایش یابد 
و به کمی بیــش از 665هزار دالر در 
پایان ســال 2۰21 برسد که این رقم 
نشان دهنده ی عدم تعادل بی سابقه ی 
عرضه و تقاضای مســکن اســت. بر 
اســاس گزارش این نهــاد ملی، این 
روند در سال آینده معکوس می شود 

و فروش مســکن در ســال 2۰22 با 
12.6 درصــد کاهش بــه 614 هزار 
واحد خواهد رســید. انتظار می رود 
این روند کاهشــی در کانادا به دلیل 
افزایش قیمت ها، کاهش قدرت خرید 
مردم و کمبود عرضه در تمام مناطق 
کشور تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، با 
سطح  در  واکسیناســیون  گسترش 
ملی، داشتن خانه ی مستقل به عنوان 
فوریت برای پیشگیری از بروز بیماری 
از بیــن مــی رود و از طرفی با بهبود 
فعالیت های اقتصادی، بخش عرضه ی 

مسکن نیز تقویت خواهد شد.
این گــزارش می افزاید: روند فعلی و 
چشم انداز بازار مسکن نشان می دهد 
کــه رونق فــروش در بازار تــا پایان 
ســال 2۰21 همچنان پابرجا خواهد 
بود و در نتیجه فروش بی ســابقه ای 
همچنان پیش بینی می شود. البته این 
نهاد انتظار دارد این رشد بی سابقه با 
گذشت زمان به سطح معمول بازگردد. 
البته همان گونه که اشاره شد، انتظار 
می رود در ســال 2۰22 در مقایسه با 
2۰21 معامالت کم تری در این بخش 
رقم بخورد و بازار اندک اندک به سطح 

تعادل بازگردد.
بر اســاس ایــن گــزارش، فعالیت 
اقتصــادی طــی ماه های زمســتان 
قوی تر از آن چه پیش بینی می شــد، 
بوده است؛ درحالی که نرخ بهره ی وام 
مســکن در تمام طول ســال 2۰2۰ 
کاهش یافته و به پایین ترین ســطح 
خود رسیده است. گفته می شود بانک 
مرکزی کانادا مایل است نرخ های بهره 

را در ماه های یاقی مانده ی سال جاری 
نیز پایین نگه دارد. از ســال 2۰22. 
با توجه بــه اتمام واکسیناســیون، 
بخش های مختلــف اقتصادی دوباره 

رونق خواهند گرفت و این موضوع بر 
بازار مسکن نیز تاثیر خواهد داشت و 
احتمال رشد در بخش عرضه را فراهم 

خواهد کرد.

خود که نــرخ بهــره در میان مدت 
تغییری نخواهد کرد،  مســئول این 

افزایش قیمت بوده است.
او گفــت: »مــن به خاطر داشــتن 
سیاســت نرخ بهره ای که االن عمال 
صفر است مشــکلی ندارم، چون ما 
هنوز حدود 6۰۰ هزار کانادایی بیکار 
داریم که پیش از پاندمی کار داشتند و 
هنوز تورمی داریم که پایین تر از هدف 

بانک مرکزی است«.
او اضافه کــرد: »من بیشــتر با این 
مسئله مشکل دارم که سیاست های 
آنها به گونه ای بوده که کانادایی های 
خریدار تمامی این واحدهای مسکونی 
باور کرده اند هزینــه وام گرفتن در 
سال های آینده تغییری نخواهد کرد. 
به نظرم باید در مــورد قطعی بودن 
تغییــر نرخ بهره در ســال های آتی 
تالش بیشــتری کنند  و روایت شان 
از آینــده بــازار  را تغییر دهند چون 
واکســن ها در کشــور توزیع شده  و 
سیاست گذاران مالی واقعا امیدوار به 

ترمیم اقتصادی هستند. «
او گفت: »بــه نظرم، ما هنــوز باید 
کاری کنیم تا کانادایی ها باور کنند 
نرخ بهره قطعا باال خواهد رفت و این 
افزایش نرخ  ممکن است زودتر از حد 
انتظــار باال برود؛ تا حدودی به خاطر 
اینکه رشــد بسیار بســیار قدرتمند 
بوده و سیاست گذاری مالی قدرتمند 
بوده است. من حتی ترجیح می دهم 
ببینم بانک مرکزی بگوید ممکن است 
زودتر به ســمت افزایش نرخ برود تا 
بازار کنترل شود«. او اضافه کرد: »با 
این حال باور دارم که از طریق تعدادی 
از نیروهایی که از همین حاال در بازار 
فعال هستند شاهد آرام شدن نسبی 

iroonia.ca .»بازار خواهیم بود

و تعدیــل امور موثر افتــاد. بنابراین  
زیرســاخت ها اکنون وجود دارد و ما 
می توانیم با اصالحاتی در این سیاست 

آن را به کار ببریم«. 
مک کی افزود که مســئله دیگر در 
زمینه مســکن این است که عرضه 
فعلی مســکن های در حال ساخت 
پاسخگوی تقاضای مصرف کننده ها 
نیســت زیرا خریداران خانه برای به 
دست آوردن فضای بیشتر به حومه 

شهر هجوم آورده اند. 
مک کــی توضیــح داد: »مهمترین 
تغییر ، تغییری است که در نیازهای 
مصرف کننده وجود دارد که با برنامه 
ریزی های شــهری هم  خوانی ندارد و 
در حالی که ما سعی داریم شهر را به 
صورت عمودی و واحدهای کوچکتر 
گسترش دهیم، مصرف کنندگان به 
دنبال فضاهای بیشتر هستند و قصد 
دارنــد تا جهانی ترکیبــی در آینده 
بسازند که در داخل شهرها و ترکیبی 
از مناطق شهری با مناطق روستایی 

iroonia.ca .»بیشتر باشد
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شـما خواهد گرفت. 
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مشاوره اولیه رایگان

کارشناسان امالک  درکانادا  متعقدند
 سخت تر شدن استرس تست قیمت  مسکن را پایین نخواهد آورد

با  ایرونیا- خریداران مســکن کانادا 
استرس تســت جدید برای دریافت 
وام شــاهد کاهش قدرت خرید خود 
خواهند بود ، اما هشدار کارشناسان 
می گوید اعمال قانونی ســختگیرانه 
تاثیــر کمی بــر قیمت هایی خواهد 

داشت که از خط خارج شده اند.
برنامــه دفتر ناظر موسســات مالی 
)OSFI( برای وام های بدون بیمه که 
هفته گذشــته اعالم شد ، در واقع از 
وام گیرندگان می خواهد تا ثابت کنند 
از پــس پرداخت وام خود با نرخ بهره 
5.25 درصد برمی آینــد. این نرخ از 

4.۷۹ درصد قبلی، باالتر  است. 
تنظیم کننده بانک معتقد است که 
اگــر دوره اســتهالک وام ثابت باقی 
بماند ، این تغییــر می تواند موجب 
شود حداکثر وامی که وام گیرندگان 
می گیرند کمتر شــود. این تغییر در 
مورد وام گیرندگانی اعمال می شــود 
که توانایی پیش پرداخت 2۰ درصد 
قیمت خانه یا بیشتر از آن را در هنگام 

خرید مسکن دارند. 
به عنوان مثال ، محاسبه بانک مونترال 
برآورد کرده که با اعمال تست استرس 
جدید ،  وام یــک میلیون دالری به 

۹55 هزار دالر کاهش می یابد.
جیمز الیرد ، رئیــس کارگزاری وام 
مســکن CanWise گفــت: »تاثیر 
فوری این است که شما واجد شرایط 
دریافت وام کمتری هســتید.« وی 
نیز مانند دیگر کارشناسان امالک و 

مستغالت پیش بینی کرده با توجه به 
این که این طرح از اول ژوئن اجرایی 
می شــود، تا پیش از آن بازار افزایش 
وام و خرید مســکن داغ تر از همیشه 

خواهد بود. 
کاهش در میزان وام بیش از همه بر 
خریداران خانــه اولی تاثیر می گذارد 
که اکنون در تالش هستند که بتوانند 
در مناطق گران قیمت مانند تورنتو 
و ونکوور خانه دار شــوند. با این حال 
برخی از کارشناسان امالک می گویند 
تغییر قانون احتمــاال تاثیر زیادی بر 

بازار مسکن نخواهد داشت.
لورا مارتین ، مدیر عامل کارگزاری وام 

  Matrix Mortgage Global مسکن
از جمله افرادی است که چنین نظری 
دارد و می گوید: »اثرات این تغییر برای 
وام گیرندگان بسیار ناچیز خواهد بود 
و خریداران همچنــان می توانند به 
همان میزان قبل وام بگیرند و تنها با 
اضافه کردن یک امضاکننده مشترک 
یا توجه بــه گزینه های جایگزین وام 
دهنده واجد شرایط این کار را انجام 

دهند«. 
از زمان پاندمی، فروش مسکن و قیمت 
ها در سراسر کشور رکودرشکن شده 
اســت. در این مقطع با کمبود شدید 
ملک برای فروش و تقاضای زیاد برای 

خانه های بزرگتر، اقتصاددانان انتظار 
ندارند که پیشنهاد OSFI بازار را آرام 

کند.
حتی اگر وام گیرندگان مجبور شوند 
وام مسکن را با نرخ بهره کمی باالتر 
دریافت کنند، نرخ واقعی بهره ای که 
برای وام پرداخت می کنند همچنان 
پایین است. نرخ بهره وام های مسکن 
پنج ساله زیر 2 درصد است و دریافت 
ایــن وام را برای وام گیرندگان راحت 

تر می کند.
 Matrix Mortgage خانم مارتین از
گفت تاثیر ایــن قانون بر بــازار در 
مقایســه با تقاضای قریــب به اتفاق 
خریداران مشتاق خانه اولی و آنهایی 
که به دنبال امالک بزرگتر هســتند، 

مثل  یک قطره در دریاست.
آخرین بار که سیاســت گــذاران به 
دنبال اقدامی بــرای آرام کردن بازار 
مسکن برآمدند، سال های رونق 2۰16 
و 2۰1۷ بــود. در آن زمان ، تغییرات 
دیگری نیــز رخ داد که به دنبال آن 
کند شــدن بازار امالک ایجاد شــد. 
مالیات برای خریداران خارجی جدید 
در بریتیش کلمبیا و انتاریو و افزایش 
نرخ بهره از جمله این اقدامات دیگر 

بودند.
اتاوا همچنین  اســترس تســت وام 
مســکن را ارائه داد که باعث افزایش 
نــرخ برای افــراد واجد شــرایط وام 
گیرنــده حداقل به میزان 2۰۰ واحد 

پایه شد. 
تنظیم کننده بانک اولین سیاســت 
گذاری است که برای کاهش سرعت 
بازار مسکن اقدامی انجام می دهد. به 
گفته OSFI قانون سختگیرانه اقدامی 
پیشــگیرانه برای اطمینان از این امر 
بود که بانک ها باید در بازار داغ مسکن 

به برنامه وام دهی خود ادامه دهند.

36 درصد جوانان کانادایی
 قید خانه دار شدن را زده اند

ایرونیا- طبق نظرسنجی رویال بانک 
کانادا که دوشــنبه منتشر شد ، ۳6 
درصد از افراد غیرمالک زیر 4۰ سال از 
احتمال این که بتوانند زمانی صاحب 
خانه شوند، دست کشــیده اند.  این 
بانک بیش از 2۰۰۰ کانادایی 1۸ ساله 
و باالتر را در نظرسنجی وارد کرد و از 
این میان 62 درصد از پاسخ دهندگان 
گفتند انتظار دارنــد اکثر مردم طی 

دهه آینده از بازار خارج شوند.
با وجود شرایط چالش برانگیزی که به 
دلیل افزایش تقاضا و عرضه کم ایجاد 
شده است، ۳۰درصد اظهار کردند در 
دو سال آینده همچنان به فکر خرید 
خواهند بود. این آمار هشــت درصد 
بیشتر از نظرسنجی سال 2۰2۰ است 
که از ســوی رویال بانک کانادا انجام 

شد.
آمیــت ساهراســابوده ، معاون مالی 
تأمین مالی مســکن در گزارشــی 
گفت: »نرخ پایین وام مسکن و عدم 
اطمینان اقتصــادی ادامه دار، موجب 
شــده تا بســیاری از مســایل برای 

خریداران مسکن ناشناخته باشد«. 

وی افزوده اســت: »عالوه بر ارزیابی 
آنچــه اکنــون می توانیــد بپردازید 
، خریــداران احتمالــی خانــه باید 
هزینه های مالی خود را از طریق یک 
تست استرس انجام دهند تا ببینند 
آیا در صــورت افزایش نرخ بهره می 
توانند به پرداخت هزینه های مالکیت 
خانه خود ادامه دهند یا هر نوع هزینه 
غیرمنتظره یا از دســت دادن درآمد 

می تواند بر این توانایی اثر بگذارد؟«
پاندمی برای بســیاری از کانادایی ها 
فرصت مغتنمی شد تا پس انداز خود 
را افزایش دهند ، اما نظرسنجی ها از 
این حکایت دارند کــه این پس انداز 
شــاید برای افرادی که قصد سرمایه 
گذاری در امالک مســکونی دارند ، 

کافی نباشد.
نزدیک به نیمی از پاســخ دهندگان 
نظرســنجی گفتند بودجه شان زیر 
5۰۰هزار دالر است. در حالی که طبق 
اطالعات انجمن امالک و مستغالت 
کانادا ، متوسط   قیمت خانه در کانادا 

در ماه فوریه 6۷۸،۰۹1 دالر بود.
iroonia.ca

بانک مرکزی کانادا
 انتظار سفته بازی بیشتری در بازار مسکن دارد

ایرونیا- در حالیکه تیف مکلم رییس 
بانک مرکزی چندی بیش از افزایش 
قیمت مسکن در اکثر بازارهای کانادا 
ابراز نگرانی کــرده و آن را غیرعادی 
خوانده بود ، یکی از معاونین او نسبت 

به ادامه این روند هشدار داد.
تونی گراول معــاون مکلم به رویترز 
گفت، بانک مرکزی شــاهد فعالیت 
سرمایه گذاران و »مقداری سفته بازی 
بیشــتر« در برخی بازارهای مسکن  
اســت و به نظر می رسد »نگرانی و  
ترس از دست دادن موقعیت خرید« 
هم به نوبه خود موجب افزایش قیمت 

مسکن شده است .
به گفته گراول بانک مرکزی در حال 
جمع آوری مدارک و داده هایی است 
تا بتواند بررسی کند که چه میزان از 
تشدید عالقه به خرید مسکن به دلیل 
تغییرات شــرایط ناشی از پاندمی  و 
چقدر آن به دلیل اشتیاق بیش از حد 

بازار بوده است.
وی گفت: در برخی شهرها داده هایی 
در مورد خرید مسکن با هدف سرمایه 
گذاری داریم کــه در مقابل خرید با 
هدف زندگی در آن، قرار می گیرد… 
ما اطالعاتی هم درباره مدت زمانی که 
طول می کشــد تا این ملک دوباره به 
بازار برگردد، داریم. اما کامال مشخص 
است که فعالیت سرمایه  گذاری بسیار 
بیشتر شده و این به معنای  سفته بازی 

بیشتر است.
وی افــزود که بســیاری از اطالعات 
مربــوط به فعالیت ســرمایه گذاران 
خاص شــهرهایی مانند تورنتو است. 
وی گفت: »این داده ها محدود است 

و در سراسر کانادا گسترده نیست«. 
قیمت مسکن در منطقه تورنتو در ماه 

فوریه افزایش یافت و میانگین قیمت 
فروش در بزرگترین کالنشــهر کانادا 
برای اولین بار از یــک میلیون دالر 
)۰۰۰ .۷۹5 دالر آمریــکا( عبور کرد. 
در سراسر کانادا ، قیمت مسکن در ماه 
فوریه نسبت به سال قبل 25 درصد 

جهش کرد.
بانک مرکزی ابزار محدودی برای آرام 
کردن بازار مسکن دارد. در حباب هایی 
که در مقاطع پیشین ایجاد شد، دولت 
فدرال شرایط گرفتن وام را سخت تر 
کرد و اســتان ها هم برای آرام کردن 
خریدهای دیوانه وار، مالیات جدیدی 

وضع کردند.
سیاســت گذاران تا کنون با نگرانی 
از تضعیف بهبود اقتصــادی پس از 
پاندمی تمایلی به مداخله در این امر 

نشان نداده اند. 

گراول گفــت انتظار مــی رود بانک 
جزئیات بیشــتری دربــاره بازارهای 
مسکن و وام مسکن را در به روز رسانی 
سیاست هایش در ماه آوریل ارائه کند، 
اما بیشتر تحلیل ها در ماه مه بیرون 

خواهد آمد. 
وی پیشــتر در یک برنامه پرسش و 
پاسخ که پس از سخنرانی انجام شد 
گفته بود: »یکــی از نگرانی هایی که 
داریم این اســت که »ترس از دست 
رفتن« تشدید شود … و این ممکن 
است موجب ایجاد برخی از انتظارات 

شود«.
گراول گفت ایجاد بازار مسکن داغ تر 
از حد انتظار از عواملی بوده که موجب 
شد بانک کانادا چشــم انداز فعالیت 
اقتصــادی خود را در ســه ماهه اول 
iroonia.ca .سال 2۰21 اصالح کند

ماه آینده بلندترین پل معلق کانادا 
در بریتیش کلمبیا افتتاح می شود

ایرونیا- ماه آینده بلندترین پل معلق 
کشور افتتاح می شود و به گردشگران 
اجــازه می دهد از دره ای در بریتیش 
کلمبیا با ارتفاع 426 فوت )1۳۰ متر( 

عبور کنند.
 »Golden Skybridge« این پل که
نام دارد تازه ترین جاذبه توریســتی 
استان بریتیش کلمبیا خواهد بود هر 
چند که فعال فقط توریستهای داخلی 
امکان بازدید از آن را بخاطر شــیوع 

کووید 1۹ خواهند داشت. 
گلدن اسکای بریج که نزدیک شهر 
گلدن واقع شــده، در واقع شامل دو 
پل معلق اســت که پــل پایینی در 
ارتفاع 262 فوت )۸۰ متر( بنا شده 
و از ایــن پس دومین پل بلند معلق 

کانادا بدل شود. 
تجربه حضور روی این پل چشم انداز 
۳6۰ درجه ای از مناظر چشمگیر و 
نمایی نفس گیر از یک آبشــار 2۰۰ 
فوتــی )61 متــر( را در برابــر قرار 

می دهد.  ایــن دو پل از طریق یک 
مسیر پیاده روی جنگلی به طول سه 
کیلومتر )1.۸ مایــل( به هم  وصل 
می شوند و سکوهایی برای تماشای 
بازدیدکنندگان فراهم شده که امکان 
لذت بردن بیشــتر از مناظر زیبا را 

ایجاد می کند. 
یک حیــاط و کافه در فضای باز نیز 
ایستگاه های اســتراحت کامل قبل 
و بعد از ســفر کوهپیمایی را فراهم 

می کنند.
برای کاوشگرانی که بیشتر به دنبال 
ماجراجویی هستند، »گلدن اسکای 
بریــج« دارای یک زیپ الین 12۰۰ 
متری است که روی دره واقع شده و 
اواخر تابستان امسال افتتاح می شود.

شهر کوهســتانی گلدن در جنوب 
شرقی بریتیش کلمبیا با فاصله ۹۰ 
دقیقه از بنف واقع اســت و با شش 
پارک کوهستانی احاطه شده است. 

iroonia.ca
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

منزل بسیار زیبا ، نوساز 3 ساله، دوطبقه،4040 اسکورفیت زیربنا،
6 اتاق خواب با 6،5 سرویس حمام و دستشویی نقشه بسیار خواب، 

سالن پذیرایی  و نهارخوری بزرگ، آشپزخانه بسیار زیبا، استینلس استیل اپالینسس،
 اتاق نشیمن بزرگ،  4 اتاق خواب در طبقه باال با حمام مستقل، اتاق خواب اصلی

 بسیار بزرگ ، دارای سیستم تهویه و خنک کننده، جاروبرقی مرکزی،
 مجهز به سیستم دزدگیر و دوربین مداربسته، 2 پارکینگ سرپوشیده،

 دارای سوئیت یک خوابه قانونی با ورودی مستقل، 
در یکی از بهترین مناطق مرکزی کوکیتالم

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

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$568,000

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

1203-3080 Lincoln Ave., Coquitlam
$698,000

4640 Highland Blvd., North Van

$1,998,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam
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Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

قیمت های ویژه ماه مارچ

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

نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

فرار کانادایی ها از قرطینه ۲۰۰۰ دالری ،
بیزینس تاکسی های آمریکایی را در مرز دو کشور رونق داده است

ایرونیا۰ خدمات حمل و نقل فرودگاه 
»بوفالو لیموزیــن« حدود ۷۰ درصد 
درآمدش را با پاندمی از دست داد. اما 
این شرکت می گوید اخیرا شانس به 
آن رو کرده و به لطف کانادایی هایی 
که از آمریــکا به خانه برمی گردند و 
مــی خواهند از قرنطینه شــدن در 
هتل خودداری کنند، کسب و کارش 

روبه راه شده است.
کارال بوچیو ، صاحب بوفالو لیموزین از 
سفر مسافران کانادایی به عنوان یک 

نعمت الهی یاد کرد. 
از 22 فوریــه ، مســافران هوایی که 
وارد کانادا می شوند باید تا سه روز در 
یک هتل مشــخص قرنطینه شوند و 
هزینه آن را هم خودشان بپردازند که 
هزینه اش حدود 2۰۰۰ دالر می شود. 
اما از آنجا که مسافران زمینی ورودی 
به کانادا از این قاعده مستثنی هستند، 
یک راه گریز برای این قرنطینه شدن 

پیدا شده است.
برخــی از مســافران ورودی بــرای 
جلوگیری از قرنطینه شدن در هتل 
، به شهرهای آمریکا که نزدیک مرز 
کانادا واقع هســتند – مانند بوفالو ، 
نیویورک – پرواز می کنند و سپس با 
استفاده از خدمات حمل و نقل زمینی 

– ماننــد بوفالو لیموزین – خود را به 
کانادا می رسانند. 

بوچیو گفت: »وقتی کانادا گزینه  هتل 
را برای قرنطینه مســافران اجباری 
کرد، تلفن های ما از شدت تماس به 
حال انفجار افتادند. آنچه من از اکثر 
این افراد می شنوم، نه مشکل هزینه 
زیاد هتل، که احساس زندانی شدن با 

اقامت در این قرنطینه است«. 
ســی بی سی نیوز با ســه سرویس 
حمــل و نقل فرودگاه کــه در بوفالو 

واقــع هســتند و یک ســرویس در 
بورلینگتون که حدود ۷۰ کیلومتر از 
مرز کبک فاصله دارد ، مصاحبه کرد. 
این شرکت ها گفتند با دریافت حدود 
1۰۰ دالر کانادا، مسافران کانادایی را 
به مرز می رسانند و با دریافت هزینه 
بیشتر آنها را تا دم در خانه های شان 

در انتاریو می برند.
همه این شرکت ها اظهار کردند پس 
از آن که کانادا ضرورت قرنطینه شدن 
در هتل را طرح کرد ، کسب و کارشان 

رونق گرفته است. 
بوچیو گفــت ، از اواخر فوریه ، بوفالو 
لیموزین به طور متوســط   روزانه 5۰ 
مشتری را به  مرزهای کانادا رسانده  و 
حدود 5۰ درصد از کسب و کار عقب 

افتاده اش را تامین کرده است. 
افزود »بوفالو لیموزین« برای  بوچیو 
رســاندن یک زوج از فرودگاه بوفالو 
بــه آن طرف مرز تا حدود فورت اری 
انتاریو یا آبشارهای نیاگارا حدود 12۰ 
دالر آمریــکا دریافت می کند. هزینه 
سفر به مرکز شهر تورنتو حدود ۳۰۰ 

دالر آمریکا است.
 از زمان اجرای قانون قرنطینه هتل ، 
فرودگاه بوفالو تاکسی به طور متوسط   

روزانــه 2۰ تا ۳۰ مشــتری را از مرز 
کانادا رد کــرده و حداقل 5۰ درصد 

تجارت خود را افزایش داده است.
سلیمان علویشاه، مدیر تاکسی فرودگاه 
بوفالو ، گفت: »مسافران می خواهند به 
خانه خود بروند نه اینکه در قرنطینه 
زندانی شوند. این امر تجارت ما را فوق 

العاده تقویت کرده است«. 
اون آرنت ، مدیــر ۷16 لیموزین در 
بوفالو  گفت که با درخواســت عبور 
و مــرور از مرزهای زمینــی کانادا و 
سواالتی در مورد قوانین ورود به کانادا 
در هنگام بسته بودن مرزهای زمینی 

کانادا-آمریکا اشباع شده است.
وی گفت: »بیشتر ســواالتی از این 
دست می پرسند که: آیا می توانید ما 
را آن طرف مرز ببرید؟ و جواب ما این 
اســت که بله می توانیم شما را از مرز 
عبور دهیم. ما یک سرویس ضروری 

هستیم.«
CBSA  گفت که کارمندان حمل و 
نقل خارجی مانند رانندگان تاکسی و 
اتوبوس حتی در صورت بسته  بودن 
مرز ، وارد کانادا بشوند؛ البته به شرط 
این کــه بتوانند ثابت کنند به عنوان 

iroonia.ca .راننده شاغل هستند

ایرونیــا- از زمانی که قرنطینه ســه 
روزه در 22 فوریــه اجباری شــده، 
بیش از 1۰۰ مسافر که وارد فرودگاه 
بین المللی ونکوور شدند از قرنطینه 
شدن در هتلی که دولت تعیین کرده 

است، خودداری کرده اند.
این در حالی اســت که مرکز کنترل 
بیماری بریتیش کلمبیا گزارش کرده 
در 2۳ پروازی که از ابتدای آوریل به 
فــرودگاه بین المللی ونکوور وارد یا از 
آن خارج شده اند یک مسافر مبتال به 

کووید حضور داشته است. 
تامی جاربو سخنگوی آژانس بهداشت 
عمومی کانادا گفت تا آنجا که آژانس 
مطلع است 1۰6 مســافر ورودی به 
بریتیــش کلمبیا بــدون رزرو جا در 
هتلی که به عنوان محل اقامت مجاز 
از ســوی دولت اعالم شده بوده وارد 
کشــور شــده اند و از رفتن به هتل 
خــودداری کرده اند. ایــن آمار از 22 

فوریه تاکنون را دربرمی گیرد.
جاربو گفت این افراد تا روزی ۳۰۰۰ 
دالر جریمه شــده اند، در حالی که 
اقامت ســه شــب در هتل قرنطینه 

حدود 25۰۰ دالر هزینه دارد.
مشخص نیســت از این 1۰6 مسافر 
چند نفر با پرداخت جریمه موافقت 

جریمه نقدی برای بیش از
 ۱۰۰ مسافر فرودگاه بین المللی ونکوور 
که از قرنطینه در هتل خودداری کردند

کرده اند و چند نفر ترجیح داده اند این 
کار را به دادگاه بکشانند. 

در عین حال مسافران مبتال به کووید 
همچنان راهی برییتش کلمبیا و کانادا 

هستند.
به گفته جاربو در شــش هفته اخیر 
حداقل روزی  5۰ نفر از آنهایی که به 
مرز کانادا رسیده اند، آزمایش ویروس 

کرونای شان مثبت بوده است.
بیــن 22 فوریــه و 6 آوریل ، حدود 
1۷6۰۰۰ مسافر از طریق هوا و زمین 
در سراســر کانادا وارد کشور شده اند 
که  پس از ورود برای ابتال به کووید از 
آنها آزمایش به عمل آمده است. از این 
تعداد 222۸ آزمایش مثبت بوده که 

به معنی 1.۳ درصد مسافران است.

لعبت صدر هاشمی به عنوان قاضی فدرال کانادا منصوب شد
پرژن میرور- لعبت صدر هاشــمی، 
مشاور ارشــد و مســئول کلینیک 
حقوقی مهاجــرت و پناهندگان در 
ونکــوور از طرف دیویــد لَِمتی وزیر 
دادگســتری و دادستان کل کانادا به 
عنوان قاضــی دادگاه فدرال منصوب 

شد.
این انتصاب در پی روند جدید انتصاب 
قضات دادگاه های فدرال کانادا که در 
سال 2۰16 آغاز شد صورت گرفت و 
تاکید این روند بر شفافیت، شایستگی 
و تنوع جمعیتی کانــادا و اطمینان 
از انتصاب قضاتی اســت کــه دارای 
باالتریــن اســتانداردهای الزم برای 

تصدی این مقام عالی است.
قاضی لعبت صدر هاشمی جانشین 
قاضــی ِکی اِم بازوِل می شــود که از 
بازنشســته  تاریخ 2۹ ژانویه 2۰21 

شده است.
وزیر دادگستری کانادا و دادستان کل 
این کشور پس از این انتصاب گفت: “ 
امیدوارم قاضی صدر هاشمی در مقام 
جدید خود موفق باشد. من اطمینان 
دارم که او به عنوان عضوی از دادگاه 

فدرال به مردم کانادا خدمت خواهد 
کرد.“ 

قاضی لعبت صدر هاشــمی در سن 
شــانزده ماهگی با پدر و مــادر و دو 
خواهر بزرگتر از خود از ایران به کانادا 
مهاجرت کرد و در استان آلبرتا بزرگ 
شده اســت. او فارغ التحصیل روابط 

بین الملل از دانشــگاه کلگری است. 
فوق لیسانس خود را در رشته حقوق 
در ســال 2۰۰5 از دانشــگاه تورنتو 
دریافت کرده و در سال 2۰۰6 مجوز 
وکالت خود در استان بریتیش کلمبیا 

را به دست آورده است.
قاضی صدر هاشــمی پیش از این به 

عنوان مشاور ارشد حقوقی در کلینیک 
حقوقی مهاجرت و پناهندگی بریتیش 
کلمبیا فعالیت می کرد. این کلینیک 
برای افراد کم درآمد که با مشکالت 
پیچیده قانونی در زمینه مهاجرت و 
پناهندگی درگیر هســتند، مشاوره 

حقوقی ارایه می کند. 
او در تمــام ســطوح دادگاه هــای 
فــدرال، از جمله دادگاه عالی کانادا و 
مهاجرت  هیئت  مختلف  بخش های 
و پناهندگــی کانــادا حضــور یافته 
اســت. قاضی صدر هاشمی چندین 
ســال نیز در موؤسسات حقوقی غیر 
انتفاعــی در مرکز شــهر ونکوور در 
زمینه کمک به افراد کم درآمدی که 
با مشکالت حقوقی مهاجرتی و نقض 
سیستماتیک حقوق بشر روبرو بودند 

فعالیت کرده است.
قاضی صدر هاشــمی از سال 2۰1۷ 
الی 2۰1۹ به مدت دو ســال رییس 
انجمن وکالی پناهندگی کانادا بوده 
است. در سال 2۰۰۹ -2۰1۰ رییس 
بخش حقوق پناهندگــی در آژانس 
خدمات مرزی، شعبه بریتیش کلمبیا 

بوده است. 
قاضی لعبت صدر هاشــمی چندین 
مقاله نیز دربــاره حقوق پناهندگان، 
مهاجــران، دسترســی بــه عدالت، 
حفاظت کودکان و حقوق بشر نوشته 
اســت. وی دارای همسر و یک فرزند 

هشت ساله است.
از نوامبر 2۰15 تاکنون بیش از 45۰ 
قاضی در ســطح دادگاه های فدرال 
کانادا منصــوب شــده اند و بیش از 
نیمی از این قضات زن هســتند و در 
این انتصابات می توان شاهد افزایش 
اقلیت هــا، بومیان کانــادا، جامعه ال 
جی بی تی کیو و افراد دارای ناتوانی 

جسمی بود.
انتصاب قضات فدرال کانادا به پیشنهاد 
وزیر دادگستری و کابینه دولت فدرال 
و توسط فرماندار کل صورت می گیرد.
در سراســر کانادا 1۷ کمیته مشاوره 
قضایی وجــود دارد کــه در ارزیابی 
قضات مورد نظر برای تصدی پســت 
قضــاوت در دادگاه های فدرال نقش 

اساسی دارند.     
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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

درخواست بودجه برای استقرار متخصصین تازه وارد
کمیته بررســی حمایت از اســتقرار 
مهاجرین تازه وارد با ارسال درخواست 
ایــن کمیته به معاون نخســت وزیر 
جهت تســریع و بهینه ســازی روند 
اســتقرارپذیری مهاجران تــازه وارد 
بخصوص متخصصیِن تازه وارد اشاره 
به هفت پیشــنهاد کلیدی به منظور 
تأمین نیروی کار موردنیاز با سرعت 

هرچه بیشتر نموده است.
گلدی هایدر رئیس کمیته و شورای 
تجــارت کانادا در نامه خود به معاون 
نخســت وزیر به این مطلب اشــاره 
می کند که نیــاز مبرم نیروی کار در 
کانادا این مسئولیت را بر دوش دولت 
می گذارد تا عالوه بر ایجاد برنامه های 
کوتاه مدت و بلندمدت جهت تشویق و 
جذب جوانان در داخل کشور به بازار 
کار اقدام کند، می بایســت در جهت 
ساده سازی ورود متخصصین تازه وارد 
به بازار کار کانادا اقدامات اساســی را 

انجام دهد.
او پیشــنهاد کرد تا موانــع ورود این 

متخصصین خارجی تازه وارد به بازار 
کار که شــامل به رسمیت شناختن 
مدارک تحصیلــی و تخصصی آنان 
است، برداشته شوند تا یک مهندس 
و یا پزشک خارجی تازه وارد به عنوان 
مهاجــر بتوانــد در حرفه و تخصص 
خود پس از مهاجرت به کانادا فعالیت 

نماید.

عالوه بر این او در نامه خود اشاره به 
کارگران مهاجر با دستمزد پایین اشاره 
می کند که در دوران پاندمیک بیش 
از بقیه تحت تأثیر ازدست دادن منبع 
درآمد خود قرار گرفته اند و بسیاری از 
آنان جهت بازگشت به بازار کار نیاز به 

آموزش مجدد دارند.
بدیــن دلیــل دولت می بایســت با 
همکاری دولت های استانی در صدد 
ایجاد یک برنامه جامع آموزشی برای 
این کارگران کم درآمد برای یادگیری 

مهارت های مختلف برآید.
در آغاز سال 2۰21 دولت کانادا یک 
برنامه نظرسنجی به مدت سه هفته 
در این زمینه برای عموم معرفی نمود 
تا بتواند تقسیم بندی و اولویت گذاری 
بودجه در نظر گرفته شده برای ایجاد 
برنامه های آموزشــی در این زمینه را 

مورد ارزیابی دقیق تری انجام دهد.
از مارچ 2۰1۹ تاکنون در این زمینه 
دولت هیچ بودجه ای را در نظر نگرفته 
است. وزیر اقتصاد قبلی دولت فدرال 
کانادا قرار بــود در ماه مارس 2۰2۰ 
تقســیم بندی این بودجــه را تأیید 
نماید ولی به علت مشکالت ناشی از 

پاندمیک این پروژه متوقف شد.
در ماه ژانویه 2۰21 معاون نخست وزیر 

در مصاحبه مطبوعاتی اشــاره ای به 
اختصاص بودجه نکــرد ولی به این 
موضوع اشــاره کرد که تمرکز دولت 
در دوران برگشــت بــه فعالیت های 
اقتصادی پــس از پاندمیک به روی 

مشاغل است.
در پاییز گذشــته دولت اعالم کرده 
بــود که برای بازگشــت بــه چرخه 
فعالیت های اقتصــادی پس از دوران 
پاندمیــک در نظــر دارد به منظــور 
تسریع در اســتقرارپذیری مهاجرین 
تازه و متخصص در زمینه مشــاغل 
موردنیاز همانند متخصصین اطالعات 
و فنــاوری، متخصصین نیمه ماهر به 
میزان 15 میلیون دالر برای سال های 

2۰21 و 2۰22 اختصاص دهد.
در ماه جــوالی دولت کانــادا ۷2.1 
میلیون دالر بودجه به اداره مهاجرت 
بــرای مدرنیــزه کــردن بررســی 
اختصاص  متقاضیان  درخواست های 
داد تا از سیســتم کاغذی به سیستم 
آنالین پروسه بررسی درخواست های 
خود را انتقال دهد تا بتواند با سرعت 
بیشتری متخصصین موردنیاز خود از 
کشــورهای مختلف دنیا جذب و در 

مدت کوتاهی در کانادا مستقر کند.
معصومهعلیمحمدی)هفته(

کمک تاریخی دولت فدرال
 برای اوج گیری دوباره ایرکانادا

مــداد- کریســتیا فریلنــد، معاون 
نخســت وزیر و عمــر الغبــرا، وزیر 
حمل ونقل کانادا عصر روز دوشنبه در 
جلسه ای مطبوعاتی از توافق تاریخی 
دولت کانادا با ایرکانادا پرده برداشتند. 
طبق این توافــق دولت کانادا حدود 
شــش میلیــارد دالر در قالب وام و 
خرید ســهام به این شرکت هوایی 
پرداخت می کند تا از ورشکستگی آن 
در اثر محدودیت های ســفر ناشی از 
همه گیری کووید 1۹ جلوگیری کند.
مهم ترین بخش ایــن توافق، اجبار 
ایرکانادا به پس دادن پول بلیت هایی 
است که به دلیل شرایط خاص پس 
از همه گیری، کنسل شــده  بودند. 
ایرکانادا موظف است پول بلیت های 
کنسل شــده ای را که قبل از )یا در( 
روز 22 مــارس ســال 2۰2۰ رزرو 
شده؛ اما به دلیل همه گیری کنسل 
شــده بودند را بالفاصله عودت دهد. 
پول بلیت های خریداری شده پس از 

22 مارس سال گذشته نیز اگر توسط 
ایرکانادا کنسل شده باشند، باید پس 

داده شود.
ایرکانادا همچنین متعهد شد که همه 
15 هزار کارمند فعلی خود را حفظ 
کنــد و مســیرهای هوایی به مقصد 
شهرهای کوچک و کم مسافر را مجدداً 
از سر گیرد. قرار است توافقی مشابه با 

سایر خطوط هوایی نیز انجام پذیرد.

بازپرداخت پول بلیت های لغو شده ایرکانادا به صورت خودکار نخواهد بود،
متقاضیان باید درخواست ارائه کنند

بازپرداخت پول بلیط های لغو شــده 
ایرکانــادا به مشــتریانش به صورت 
خودکار نخواهد بود و متقاضیان باید 

درخواست ارائه کنند. 
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، پس از ماه ها انتظار سرانجام 
ایرکانادا روز سه شنبه 1۳ آوریل اعالم 
کــرد هزینه پروازهایــی را که از اول 
فوریه 2۰2۰ به علــت بحران کرونا 
لغو شده اند، بازپرداخت خواهد کرد. 
ایرکانادا پس از توافق با دولت فدرال 
بر ســر یک برنامه نجــات مالی 5.۹ 
میلیارد دالری که روز دوشنبه حاصل 

شد، این تصمیم را اتخاذ کرد. 
یکی از بخش هــای این توافق که به 
منظــور جلوگیری از ورشکســتگی 
ایرکانــادا تحــت تاثیــر پیامدهای 
بحران کرونا منعقد شــده است، الزام 
کانادا  هواپیمایی  بزرگ ترین شرکت 
به بازگرداندن پــول بلیط پروازهایی 
اســت که در بحبوحه بحران پاندمی 

لغو شده اند.
امــا بازپرداخت این هزینه ها از طرف 
ایرکانــادا به صورت خــودکار انجام 
نخواهد شد و افرادی که خواستار پس 
گرفتن هزینه های خود هستند باید با 

پر کردن یک فرم اینترنتی درخواست 
خــود را ارائه کنند. مشــتریانی که 
پروازشان لغو شده است، تا دوازدهم 
ژوئن فرصت دارند این فرم را پر کنند.
ژاکوب شــاربونو مدیر عامل شرکت 
Vol en retard که به مسافران کمک 
هواپیمایی  شــرکت های  از  می کند 
غرامــت دریافت کننــد، اعالم کرد: 
»مســافرانی کــه از لغــو پروازهای 
ایرکانادا متضرر شده اند باید درخواست 
ارائــه کنند. حتــی آن هایی که قبال 
درخواست داده بودند و با بازپرداخت 
هزینه های آن ها مخالفت شده بود، بار 

دیگر باید درخواست بدهند. به عبارت 
دیگر همه چیز دوباره از صفر شروع 

می شود.«
بخش مربوط بــه بازپرداخت هزینه 
ســفرهای لغو شــده در طرح نجات 
ایرکانــادا بالغ بــر 1.4 میلیارد دالر 
است. این در حالی است که ایرکانادا 
در تازه ترین گــزارش عملکرد مالی 
خود اعتبارات مســافرتی در گردش 
از ابتدای پاندمی را 2.۳ میلیارد دالر 
اعالم کرد. آیا این بدان معناست که 
برخی از مشتریان ایرکانادا باز هم به 

حق و حقوق خود نخواهند رسید؟
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گفتگوی آزاد درباره  
واکسن »آسترازنکا«

درپیایجادفرصتواکسیناسیونافراد۵۵سالبهباالباواکسنآسترازنکاو
باتوجهبهاخبارمتناقضیکهدرچندهفتهاخیردربارهامنبودناینواکسن
منتشرشده،پرسشهایفراوانیدراذهانعمومیایجادشدهاست.نشریه
»مداد«باخانمدکترنیمامشعوفاپیدمولوژیستساکنمونتریالبهگفتگو

نشستهاست.

در خدمت خانم دکتر نیما مشــعوف 
هســتیم تا باهم در مورد واکســن 
آسترازنکا و اینکه تزریق و دریافت آن 
خوب اســت یا نه و مشکالتی که در 
این رابطه وجود دارد و در مورد طیف 
جدیدی از افراد که انتخاب شدند تا 
این واکســن را دریافت کنند، به ویژه 
آن هایی که بیماری های مزمن دارند و 

مسائلی ازاین دست، گفتگو کنیم:

را خیلیممنونکهدعــوتمداد
پذیرفتیدتــادرخدمتتانبودهو
واکسیناســیون موضوع به راجع
تزریق  باشــیم. داشته گفتگویی
واکسنآسترازنکاخارجازنوبتبه
آنهاییکهمایلهستنداینواکسن
رادریافتکنند،امکانپذیرشــده
اســت.ولیازآنطرفمامیدانیم
هفتههای در آسترازنکا واکسن که
گذشته،مخصوصاًدراروپابهخاطر
مواردیکهباتزریقاینواکسندچار
مغزشانشده در لختهشدنخون
وبرخیازاینافــرادفوتکردند،

واکسنخبرسازیبودهاست.
آیاتزریقواکســنآسترازنکاامن

است؟
اوالً از اینکه مــن را برای این برنامه 
دعوت کرده اید از شما ممنون هستم. 
نکته کوچکی را می خواســتم اصالح 
کنــم و اینکه من اپیدمیولوژیســت 
هســتم، ایمونولوژیســت نیســتم. 
تخصص من مطالعه اپیدمی ها است. 
پزشک نیســتم و مریض نمی بینم و 
تخصصم تحقیق در مورد بیماری های 
عفونی و یرقان و از این قبیل موارد در 

حال حاضر هم کووید است.
از واکسن آسترازنکا پرسیدید. فرمایش 
شما درست است. واکسن آسترازنکا 
خیلی خبرســاز بود. این واکسن در 
کانادا سومین واکسنی است که وارد 
بازار شده اســت. در ابتدای ورود این 
واکســن، راجع به آن خیلی صحبت 
شــده و این بحث ها با داده هایی که 
در اروپا بیرون آمد، مصادف شــده و 
مقداری نگران ایجاد کرد. سؤال شما 
این بود که نهایتاً این واکســن امن 
است یا نه؟ من می گویم بله امن است. 
اگر خواستند به من واکسن آسترازنکا 
بزنند، من می زنم. منتها درست است 
که یک سری مشکالتی به وجود آمده 
است همان طور که شما فرمودید در 
بیــن افرادی که این واکســن را زده 
بودند، چند مورد لخته هایی پیداشده 
اســت که یا در مغز یا در دســتگاه 
هاضمه مشکل ساز بوده و حتی منجر 

به مرگ شده است.
منتها ما باید ایــن موضوع را مدنظر 
قرار دهیم کــه در بین چند نفر این 
اتفاق صورت گرفته است؟ سپس بر 
این اساس باید مشکل فوق را توضیح 
داد. درواقــع در اروپا ۳4 میلیون نفر 
در حال حاضر این واکسن را دریافت 
کردند و از میان این ۳4 میلیون نفر 
222 نفر مشکل لخته خون پیداکرده 
که 1۸ نفر جان خود را ازدست داده اند. 
درواقع موارد رخ داده بین ۳4 میلیون 
نفر نشان می دهد ریسک این واکسن 
چندان باال نیســت. البته این موارد، 
انســان را نگران می کند و اینکه آدم 
می گوید من چرا واکسنی را بزنم که 

ممکن است حتی 1۸ در ۳4 میلیون، 
فوت کنم. پاســخ خیلی ساده است: 
برای اینکه می توانم مریضی را نگیرم. 
آدمی که مریض اســت می گوید این 
دارو را می گیرم برای اینکه از پیشرفت 
بیماری جلوگیری شــود برای اینکه 
از مرگ من جلوگیری شــود و برای 
این که کیفیت زندگی ام باال رود حتی 
اگر عوارض ثانویه داشــته باشد آدم 

آن ها را تحمل می کند.
اآلن ما می دانیم که وضعیت کووید و 
نحوه شیوعش چگونه است و اهمیت 
واکسن زدن چیســت؟ اآلن سرعت 
واکســن زدن خیلی در جامعه  مهم 
اســت و هر چه تعداد افراد بیشتری 
از جامعه بتوانند واکســینه شوند و 
اینکه بتوانیم ایمنی پوشش همگانی 
را پیــدا کنیم ، اهمیت دارد. بنابراین 
همه این ها ریســک است یعنی باید 
ارزیابی کنیم هر ریسک و منفعتش 
به چه صورت است به نظر من منفعت 

واکسن بر ریسکش می چربد.

درواقعبیماریپشــتدرخانهمان
کمینکردهوکافیاستیکقدماز
خانهبیرونبگذاریمتاخطربیماری
بیشــترازخطراینواکسنباشد.
احتمالاینکهکوویدبگیریمبهمراتب
بیشترازآناستکهدرکانادای۳۴
میلیونیکهتــااآلنآماردقیقدر
خاطرمنیســتکهچندنفرکووید

گرفتهاند،واکسنبزنیم.
تعــداد مبتالیــان از یک میلیون نفر 

بیشتر شد.

تازهاینهابیمارانشناساییشــده
خیلیها دارد امکان یعنی هستند
کوویدگرفتهباشــنداماشناسایی
نشدهودرسیستمرسمیثبتنشده
باشند.بنابرایناحتمالکوویدگرفتن
فوقالعــادهباالتربــودهواحتمال
مرگومیربراثرکوویدزیاداســت.
درنتیجهیکریسکبالقوهبیروندر
خانهماوجوددارد.عرضمندرست

است؟
فرمایش شــما کامالً درســت است. 
خصوصاً آن زمانی که ویروس کووید 
شایع اســت اگر بخواهیم این خطِر 
لخته خون و عواقبش را در بین مردم 
در نظر بگیریم رده های سنی مختلف 
خطرشــان نســبت به پیچیدگی و 
مرگ ومیر ناشی از کووید، پیچیدگی 
و شدت بیماری کووید ، متفاوت است 
بنابرایــن در بین 2۰ تا ۳۰ ســاله ها 
ریســک ناشــی از کووید شش برابر 
ریسک ناشی از خطرات واکسن بوده و 
در بین 6۰ ساله به باال ریسک کووید 
6۰۰ برابر ریسک ناشــی از واکسن 
اســت. بنابراین تأثیر مثبت واکسن 

خیلی بیشتر از مضراتش است.

برایاینکهمنبهترمتوجهشوم،در
بینگروهسنی۲۰سالهخطرکووید

ششبرابرخطرواکسناست.
بله

بگیریم کووید اینکه احتمال یعنی
وبراثرکوویدمشکلیبرایماپیش
بیایدششبرابربیشترازایناست
کهواکسنبزنیمامادرگروه۶۰سال

بهباالاینخطر۶۰۰برابراست.

: بله. البته نه اینکه کووید بگیریم، بلکه 
خطر ناشــی از بیماری را باید مدنظر 
قرار دهیم کرونا به طور متوسط یک 
بیماری اســت که حــدود دو هفته 
طول می کشــد منتها این زمان برای 
افرادی است که از بیماری جان سالم 
به در بــرده و خصوصاً بدون عوارض 
طوالنی مدت و مزمن این سیر بیماری 
را ســپری می کنند. منتهــا در حال 
حاضر شاهد هســتیم که هرروزه بر 
تعداد افرادی که حتی تا ســه، چهار 
یا پنج ماه پــس از ابتال به بیماری با 
عوارض ثانویه آن مواجه می شــوند، 
افزوده می شــود. منظور من عوارض 
ثانویه جدی اســت نه مواردی مانند 
از بین رفتن حس بویایی و چشایی! 
این ها خیلی مهم نیست و به حساب 
نمی آید. اینکه این افراد انرژی ندارند 
تا از رختخوابشــان بیــرون بیایند یا 
اینکه نمی توانند از پله های ساختمان 
باال بروند، این ها مهم اســت. دو روز 
پیش در یک جلسه بودم که پزشکی 
حضور داشت که کووید گرفته بود و 
اآلن چهار مــاه از  ابتالیش می گذرد 
اما هنــوز به زحمت صحبت می کرد. 
این پزشــک، یک خانــم  حدود4۰ 
ساله است که نه بیماری مزمن داشته 
و نه بیماری زمینــه ای و قبل از این 
داستان ســرحال بوده است بنابراین، 
این عوارض هم باید به مصیبت های 

کووید اضافه شود.

نتایججدیدنشانمیدهدششماه
پسازابتابــهکوویداحتمالیک
روانی روحی ناراحتیهای ســری
وناراحتیهایمغــزیوجوددارد.
یعنیخیلیهادچارچنینمشکاتی
شدهاند.فرمایششمادرستاست
حتیامکانداردانرژیهمبهدست
بیایدوهمهاینمشــکاتهمحل
شودامامثلاینکهبعدهاعارضههای
موضوع این میشود. ظاهر دیگری
جدیدیاستکهماتازهداریمآنرا

کشفمیکنیم.
بــرای این که خیلــی طوالنی مدت 
نیست که افرادی را می شناسیم که 6 
یا ۷ ماه است که از ابتال به کوویدشان 
گذشته است. هرچه بیشتر می گذرد 
تعداد افرادی که عوارض طوالنی مدت 
را تجربه می کنند، بیشــتر می شود. 
هنوز خیلی مانده است که ما از تمامی 

زوایای این بیماری سردربیاوریم.

گروه در آسترازنکا واکسن این آیا
سنی۵۵بهباالکهدرحالحاضردر
کانادامجازاعامشده،عارضهمنجر
بهمرگداشــتهیافوتیهافقطدر

گروهجوانانبودهاست؟
نمی دانم مشــکالت ناشی از  لخته و 

آن 1۸ نفر فوتی ، در چه رده ســنی 
بوده اند منتها از میان ۳4 میلیون 222 
موردی که مشــکل لخته خون پیدا 
کردند در رده های ســنی از 2۰ ساله 
تا ۷۹ ساله بودند. بنابراین افراد فوق از 
رنج سنی متفاوتی بوده اند و نمی دانم 
آن 1۸ نفر فوتی در کدام گروه سنی 
قرار داشته اند. منتها وقتی همه این ها 
ارزیابی قرار گرفتند، می بینیم  مورد 
که این مسئله ای بسیار نادر است که 
یک مقدار به عکس العمل بدن بعضی 
از افراد در مقابل هپارین شباهت دارد. 
هپارین یک دارو بــرای رقیق کردن 
خون است و گاهی افراد نسبت به این 
دارو چنین عکس العمل هایی را نشان 
می دهند. یعنی به جای اینکه این دارو 
خون را رقیق کند بیشتر حالت تولید 
لخته ایجاد می کند. البته این مسئله 
خیلی به ندرت پیش می آید و موردی 
هم که از لخته خــون در افرادی که 
واکسن آسترازنکا را دریافت کرده اند، 
پیداشــده اســت به چنین چیزی 
شباهت دارد. از سوی دیگر هنوز کسی 
نتوانسته آن را به واکسن نسبت دهد 
چون تعداد افرادی که چنین مشکلی 
برایشان پیداشــده است خیلی کم 
است و پژوهشگران هنوز نتوانستند 
بفهمند که دقیقاً این مسئله مربوط به 
چیست. آیا به سن افراد مربوط است؟ 
آیا به جنسیتشان مربوط است؟ آیا به 
داروهایی که مصرف می کنند؟ آیا به 
عوارض دیگری از سالمتشــان یعنی 
بیماری های زمینه ای که داشــته اند، 
مربوط اســت؟ هنوز علم نتوانســته 
است کشــف کند که دقیقاً مشکل 
از چیست. منتها متخصصان ارزیابی 
می کنند که هیچ کدام یک از این موارد 
به عنوان شــاخص یا دلیل بروز این 
لخته شناخته نمی شود. برای همین 
می آیند نگاه می کنند که درمجموع 
چه کسانی بیشتر این مشکل برایشان 
پیش آمده اســت. آن هــا دیدند این 
مشکل بیشتر در میان زنان و بیشتر 
بــرای افراد زیر 6۰ ســال پیش آمده 
اســت. هرچنــد درآن واحد کســی 
نتوانست اختالف فوق را مستقیماً به 
یک شــرایط ویژه و مشخص مرتبط 
سازد. بنابراین می گویند که این خیلی 
مهم اســت که وقتی این واکسن را 
دریافت کردید اگــر هرگونه عوارض 
ثانویه داشــتید، باید گزارش دهید. 
اتفاقاً بعدازاینکه شما واکسن می زنید 
معموالً یک پرسشنامه برایتان می آید 
و از شــما می پرســد که آیا عوارض 
ثانویه را از درجه های مختلف احساس 
کرده اید یا خیر. تنها عارضه معمول، 
این است که بازوی فرد دریافت کننده 

بــرای دو روز درد می کند و معموالً 
مشکلی پیش نمی آید اما همه موارد 
را باید ثبت کنند تا مشخص شود این 
مشکل از کجا نشات پیدا می کند. این 
لخته خــون می تواند به مرگ منجر 
شــود حتی اگر 1۸ مورد هم باشد. 
بنابرایــن کشــورهای مختلف اعالم 
کردند چون نســبت به این واکسن 
شــک داریم، در مقابل این واکســن 
محتاطانه عمل می کنیم. درنتیجه این 
واکسن را بیشتر برای کسانی استفاده 
می کنیم که احتمال بروز مشکل لخته 
در آن ها بسیار کمتر است. در انگلیس 
گفته انــد که این واکســن را به افراد 
کمتر از ۳۰ سال تزریق نمی کنند. در 
فرانسه، کانادا و بلژیک گفته اند که به 
افراد زیر 55 سال می زنند. در آلمان و 
هلند گفتند که گروه سنی زیر شصت 
سال می توانند این واکسن را دریافت 
کرده و سوئد و فنالند هم اعالم کردند 
که ما فقط به افراد 65 ســال به باال 
واکسن آسترازنکا می زنیم. کشورهای 
دانمارک و نــروژ هم گفتند که فعاًل 
تزریق این واکسن را معلق می کنیم 

تا خیالمان کامالً راحت شود.
منتهــا دلیل اصلی کشــورهایی که 
تصمیــم گرفتند از این واکســن را 
استفاده کنند، این بوده است که در 
مسابقه بین واکســن و این ویروس، 
زمان بسیار مهم اســت. کرونا امروز 
مانند ســابق نیســت و ویروس های 
جدید به مراتب وحشــی تر و قوی تر 
هستند و راحت تر شــیوع پیداکرده 
و بیشــتر آســیب می رســانند. در 
مقابل مسابقه بین ویروس و واکسن 
می بایســت هر چه ســریع تر تعداد 
افرادی که واکســن می زنند، بیشتر 
شود. بنابراین این واکسن را علی رغم 
اینکه موجب چنــد مورد مرگ ومیر 
شده اســت به دلیل اینکه درصدش 
خیلی پایین بوده، استفاده می کنند. 
در ایــن میان اکثر کشــورها گفتند 
که ما به استفاده از این واکسن ادامه 
می دهیم اما چون فقط یک انتخاب 
نداریم واکســن های دیگر نیز وجود 
دارد این واکسن را برای آن هایی نگه 
می داریم که خطر برایشان کمتر است 
و به بقیه از واکسن های دیگر می زنیم.

آیا درمبحثواکسنآســترازنکا
که است واکسنی تنها واکسن این
احتمالخطــردرآنوجودداردیا
نه؟آیاسایرواکسنهایاداروهانیز
عوارضمرگآوریدارند؟میخواهم
بدانــمکهآیااینمســئله،دنیای
پزشکیمشــکلعجیبیاستکه
یکمحصولپزشکیبهاینشکل،
قول به باشد؟حتی داشته عوارض

شمایکنفرفوتیهمزیاداست.
 نه گاهی پیش می آید به طور مثال اگر 
به افراد زیر 6۰ سال برگردیم خصوصاً 
در زنــان زیــر 6۰ ســال می بینیم 
که تعــدادی از این زنــان که قرص 
ضدبارداری مصــرف می کنند از هر 
1۰ هزار نفری که قرص ضدبارداری 
مصرف کنند چهار نفر این مشــکل 
لخته خون را پیدا می کنند. بنابراین 
این مسئله ای نیست که پیش نیاید 
ولی خوشبختانه نادر است. در مورد 
واکسن هم خوشبختانه این عوارض 

بسیار معدود بوده است.
نه تنها واکسن کووید بلکه هر واکسنی 
ممکن اســت یک عارضه ای داشته 
باشد و اینکه این واکسن آسترازنکا در 
اثر این لخته خون که ایجاد می کند، 
این قدر در دنیا بولد شده، برای خود 
من یک مقدار عجیب است. چون که 
این مسئله برای واکسن فایزر و واکسن 
مدرنا نیز می تواند وجود داشته باشد. 
هرســاله حتی داروهای بدون نیاز به 
نسخه یا over the counter از قبیل 
ادویل هم ممکن است عوارض جانبی 
داشته باشند. افراد زیادی ممکن است 
در اثر عــوارض خونریزی این داروها 

حتی جانشان را از دست بدهند. 
به نظــر من یــک تنــش عمومی 
بی موردی ایجادشــده و توصیه من 
این اســت که افراد باالی 55 ســال 
اگر مشــکل ندارند و داروهایی مانند 
وارفارین، هپاریــن یا دوزهای باالیی 
از داروهــای انعقاد خــون را مصرف 
نمی کنند ، تحت نظر پزشک واکسن 
آسترازنکا را دریافت کرده یا واکسن 
تایپ دیگری را تزریق کنند ولی برای 
افراد معمولی فکر نمی کنم، مشکلی 

وجود داشته باشد.

یعنیحتیبهنظرشماچنینافرادی
بازهممیتواندواکســنرادریافت
کندامابایدتحتنظرپزشکباشند؟

بله تحت نظر باشند یک فرد که شرایط 
خاصی مانند مشکل انعقاد خون دارد، 
سیگار می کشــد مثالً همان طور که 
گفتنــد داروهای اســتروژن مصرف 
می کند که ریسک انعقاد خون را باال 
می برد شاید این افراد، دارای ریسک 
باشند اما برای افراد معمولی من فکر 
نمی کنم مشکلی باشد. می دانید نژاد 
مردم یک کشــور در واکنش نشان 
دادن به یک دارو  خیلی مهم اســت. 
ممکن است این واکنش در اروپا با نژاد 
مردم اروپا دیده شده باشد همان طور 
که می دانید اآلن ما دو ماه اســت که 
در کانادا به مردم واکســن آسترازنکا 
تزریق می کنیم اما تا به حال مشکلی 
ندیده ایم. در کانادا هیچ موردی دیده 
نشده است بااینکه تعداد زیادی از این 
واکسن را تزریق کرده ایم. برای اینکه 
خیال همه ما راحت شود اگر احیاناً این 
مشکل لخته خون بعد از زدن واکسن 
در بدن به وجود آید، تا دو هفته بعد 
از تزریق واکسن می تواند ایجاد شود 
بنابراین باید به عالئم توجه کنیم. مثاًل 
درد بی مورد پا که بدون هیچ دلیلی 
ایجادشده، می تواند در اثر لخته خون 
ایجادشده باشد. تنگی نفس بی مورد، 
درد سینه بی مورد، درد دلی که ممتد 
و باز هم بدون هیچ دلیلی وجود دارد 
باید جدی گرفته شده و در این شرایط 
توصیه می شــود به پزشک مراجعه 
کنید تا خیالتان راحت باشد که احیاناً 
این مســئله به دلیل عوارض واکسن 

نیست.

متوجه بهموقع فرد اگر دکتر خانم
اینمسئله مراجعهکند، و شــود
درمانمیشودیعنیاینلختهخون
درحالتعادیکشــندهنیستدر
شرایطیکشندهاستکهفردمتوجه

نشود؟
ســواد من به این بخش کــه برای 
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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

درمان باید چه کار کرد، قد نمی دهد 
و نمی توانــم نظری بدهــم. در اکثر 
مــوارد در اروپا، در ۳4 میلیون نفری 
که واکسن آسترازنکا دریافت کردند و 
222 مورد لخته خون ایجادشده، 1۸ 
نفر فوت کرده اند بنابراین همه فوت 

نمی کنند.

ایمنیکهواکسنآسترازنکا درصد
بقیه بــا میکند ایجــاد بدن در

واکسنهاچقدرتفاوتدارد؟
سؤال خیلی خوبی اســت. اآلن آمار 
دقیــق ندارم اما کمی کمتر از ایمنی 
که واکســن فایــزر یا مدرنــا ایجاد 
می کنند. واکســن فایزر ۹4 و مدرنا 
۹5 درصــد ایمنی ایجــاد می کنند. 
فکر کنم واکسن آسترازنکا ۷6 درصد 
ایمنی می دهد. این واکسن آسترازنکا 
در انگلیس آفریقای جنوبی تست شده 
اســت یعنی جایی که ســویه های 
جدید رشــد کرده اند امــا نمی دانیم  
برابر ویروس  واکســن های دیگر در 
انگلیسی چه  عکس العملی نشان داده 
است ولی آسترازنکا را می دانیم که ۷6 

درصد محافظت می کند.

آیاکسیکهواکسنمیزندمیتواند
ناقلباشــد؟چراکهمیگوییمیک
ویروسواردبدناینفردشدهاست.
آیادرخانهایکهیکنفرواکســن
زده،آنشخصمیتواندناقلبیماری

باشد؟
سؤالتان بسیار به جاست به خاطر اینکه 
خیلی ها این مســئله برایشان پیش 
می آید و فکــر می کنند که به خاطر 
زدن واکســن می توانند ناقل بیماری 
باشند. به خاطر زدن واکسن شما ناقل 
بیماری نیستید به یک دلیل خیلی 
ســاده چراکه در آن واکسن ویروس 
وجود ندارد بنابراین به خاطر واکسن 
نیست که شما می توانید ناقل باشید 
اما این واکســن از شدت پیدا کردن 
بیماری در شما جلوگیری می کند از به 
مشکل برخوردن و از مرگ ومیر ناشی 
از کووید جلوگیری می کند بنابراین از 
آلوده شدن به این بیماری جلوگیری 
نمی کند. شــما می توانید بیماری را 

بگیرید یعنی علی رغم اینکه  واکسن 
زده اید به بیماری مبتال می شوید اما 
معموالً به صورت خیلی سبک آن را 
می گیرید و در اکثــر مواقع می تواند 
باشــد منتها  نشــانی نداشته  اصالً 
دلیل بر این نمی شــود که شما آن را 
منتقل نکنید پس تنها درصورتی که 
شما بیمار شده باشید بعد از واکسن 
می توانید آن را منتقل کنید اما مسلماً 
میزان ویروسی که می توانید منتقل 
کنید کمتر از میزان انتقالی است که 
یک بیمار عــادی منتقل می کند. به 
خاطر اینکه میــزان ویروس در بدن 
شما کمتر خواهد بود. یک نمونه در 
یک مرکز سالمندان در اوتوه نزدیک 
اتاوا را برایتان می گویم که ۹6 درصد 
ســالمندان آن مرکز و 44 درصد از 
پرســنلی که در آنجا کار می کردند 
واکسن زده بودند، علیرغم اینکه ۹6 
درصد از سالمندان این مرکز واکسن 
زدند این بیماری وارد این مرکز شد. 
اینکه چگونه این بیماری را کشــف 
کردند، باید گفت آن هــا در اثر یک 
اتفاق تصمیم گرفتند تا از همه افراد 
این مرکز تســت بگیرند اما مشخص 
شد که 24 نفر از این افراد مسن که 
قبالً واکسن زده بودند تستشان مثبت 

شده یعنی کووید1۹ گرفتند.
اما هیچ کدام یــک از این 24 نفر نه 
نشانه ای داشــتند و نه مجبور شدند 
در بیمارستان بستری شوند. درنهایت 
نه مورد فوتی در این مرکز ثبت شد 
درصورتی که اگر واکســن نزده بودند 
نیمی از این افراد ســر از بیمارستان 
درآورده و بستری می شدند بنابراین 
علیرغم زدن واکسن، شما می توانید 
کووید را خیلــی خفیف تر بگیرید و 

منتقل کنید.

خانمدکترهمینطــورکهدرمورد
وشما ســویههاصحبتمیکنیم
که فرمودید  فرمایشاتتان اول هم
اینســویههایجدیدهستندکه
وحشیترشدهاند.میتوانیدتوضیح
از ویروس یــک کهچگونه دهید
خودشیکنمونهخشنتربهوجود
میآورد؟چهاتفاقیافتادهاســت؟

چرااینسویههامارابیشتردرگیر
میکند؟

این بســیار نرمال است که ویروس ها 
مرتــب تغییــر کننــد یعنــی بار 
ژنتیکی شــان تغییر کنــد. موضوع 
فوق به خاطر این اســت که ویروس 
چیزی است که سریع رشد می کند 
تولیدمثلــش خیلی باالســت و هر 
چیزی کــه تولیدمثلش خیلی باال یا 
خیلی سریع باشــد بنابراین احتمال  
اشتباهش هم بیشتر است. شما اگر 
یک دســتگاه فتوکپی داشته باشید 
و یکــی، یکی کاغذها را کپی بگیرید 
احتمال اینکه آن فتوکپی درست در 
بیاید بیشتر از آن است که بخواهید  
1۰۰ عــدد، 1۰۰ عدد کپی بگیرید. 
ممکن اســت گاهی  به طور اشــتباه 
دو ورق رد شــود یا اشتباه  بیشتری 
صورت گیــرد بنابرایــن این خیلی 
طبیعی است که در تکثیر ویروس ها 
نیز اشتباه صورت بگیرد. اشتباه این 
سویه های جدید که به وجود می آید 
ممکن است برای ما سخت تر یا بهتر 
باشــند این مســئله خیلی تصادفی 
اســت. ویروس می توانــد یک تغییر 
ژنتیکی پیدا کند کــه نتواند خود را 
بازتولید کند این مسئله خیلی به نفع 
ما اســت و به ضرر بقای ویروس ولی 
داشته  تغییری  می تواند  درعین حال 
باشــد که به کمک آن خود را بیشتر 
تکثیر کند و می تواند تغییری داشته 
باشــد که  ما را بهتر مریض کند و به 
ضرر ما باشد این اتفاقات خیلی رایج 
است. حتی می تواند تغییراتی صورت 
گیرد کــه در برابر دارو یا واکســن 
مقاومت ایجاد کند. این ها هیچ کدام 
تحت کنترل بشر نیست. ما باید سعی 

کنیم با این تغییرات کنار بیاییم.

بنابرایناینگونهنیستکهویروس
هوشــمندانهخودرابهیکورژن

جدیدتبدیلکند؟
 نه. تغییر می کند اما این گونه نیست 
که هوشمندانه باشــد. در مورد این 
تغییرات جدیــد به نفع ویروس بوده 
است. این تغییری که صورت گرفته 
روی آنتن هــای ویروس ایجادشــده 

که باعث می شــود آن  هایــی که به 
سلول های بدن ما می چسبیدند اآلن 
بهتر بچســبند بنابراین وقتی به این 
ســلول های بدن ما یعنی سلول های 
IC2 ی ما که در دستگاه های تنفسی 
زیاد اســت، می چسبیدند، نسبت به 
سابق بیشــتر متصل می شوند. برای 
درک بهتر شــما مثالی می زنم: اگر 
ســابقاً صد ویــروس وارد بینی  من 
می شد تا آلوده شــوم اآلن از طریق 
چهــارده ویــروس آلوده می شــوم 
چراکه به طورمعمول هر  ویروســی 
که وارد بدن ما می شــود، ما را آلوده 
نمی کند یــک تعــداد حدنصابی از 
ویــروس را می خواهد تا ما را مریض 
کند. بنابراین این گونه آدم ها سریع تر 
مریض می شوند چون این ویروس ها 
راحت تــر به ســلول های  دســتگاه 
تنفسی می چسبند و راحت تر می تواند 

خود را منتقل کند.

که فرمودید شــما دکتــر خانم
ســویههایجدیدزیادشــدهکه
وحشیترهستندواینتغییرروی
چنگالهایشتأثیرگذاشــتهاست
کهتاجایــیکهمنمیفهممهمان
سلولها به که است پروتئینهایی
متصلمیشوند.میخواهمبدانمکه
تزریقسریعواکسنچطورمیتواند
رویپروتئینیتأثیربگذاردکهتغییر
که واکسنهایی وقتی آنهم کرده
میشوند، اســتفاده اآلن مشخصاً
واکسنهاییهستندکهرویهمین
پروتئینهاتأثیرمیگذاردیعنیواقعًا
واکسنها این که باشیم امیدوار ما
ایمنیمیدهندوآیااینواکسنها
نســبتبهایننوعهایوحشیتر

ایمنیایجادمیکنندیاخیر؟
 ســؤال خیلی خوبی است به خاطر 
اینکه این نگرانی وجــود دارد، همه 
متخصصین می گویند که ما اگر هر 
چه ســریع تر مقاوم شویم یعنی بدن 
ما مقاوم و ایمن شود، این ویروس ها 
برای رشــد بســتری پیدا نمی کنند 
بنابراین جلوی تولیدمثل آن ها گرفته 
می شــود و ما دیگر بســتری برای 
تولید آن ها نمی شویم اما اینکه دقیقاً 
تأثیرش چقدر است هنوز نمی دانیم. 

بــرای اینکه همه این واکســن هایی 
که آزمایش شده اند غیر از  آسترازنکا 
کــه در انگلیــس و آفریقای جنوبی 
کشورهایی  در  بقیه  تست شــده اند، 
آزمایش شــدند که این سویه ها  در 
آن زمان نبودند بنابراین نمی دانیم که 
دقیقــاً تا چه حد تأثیر دارند یا اینکه 
تأثیر آن چقدر بوده یا اینکه تأثیر کم 
داشــته یا حتی بدون تأثیر هستند 
را هــم هیچ کس نمی دانــد بنابراین 
بــرای همین می گویند که ریســک 
نکنیم و هرچه سریع تر اگر واکسینه 
شــویم احتمال این وجود دارد که ما 
دیگر بستری برای تولید این ویروس 
نخواهیم بود و می توانیم بر آن غالب 
شویم. درواقع آماری وجود ندارد که 
ببینم چه تأثیر عینی وجود دارد البته 
نه اینکه آماری وجود نداشته باشد. اگر 
ما به آمار انگلیس را نگاه کنیم، نشان 
می دهــد کــه اآلن 4۰ درصد مردم 
واکسن زده اند که باعث شده ابتال به 
کووید در این کشور خیلی کم شده 

است.

درواقعاگرواکسنزودترآمدهبودو
مازودترآنرازدهبودیم،دیگراین
نبودکه چرخشویروسدربدنها
بتواندنسخهبهقولشمااشتباهی
ازخــودشتولیدکنــدوویروس
انگلیسییاویروسآفریقایجنوبی
یانوعبرزیلیکههمهجاغوغابهپا

کرده،ایجادشود.
در حال حاضر نوع برزیلی به ســمت 
ما می آید بنابرایــن واقعاً باید مراقب 
بود. اگــر به آمار آفریقای جنوبی هم 
نگاه کنیــم می بینیم که آمار ابتال به 
کوویدشــان در حــال حاضر خیلی 
پایین است بنابراین امید است که این 
واکســن ها حتی علیه این سویه های 
جدید هم تأثیری حتی کم داشــته 
باشند بنابراین اســتفاده از آن بهتر 

است.

خبرناگواریکهاخیراشنیدیم،اینکه
یکنوجوان۱۶سالهدربیمارستان
مونترالبهدلیلکرونافوتکردند.
اینخبرباعــثنگرانیهمهپدرو

مادرهاییکهبچهدبیرستانیدارند،
شد.درستاستکهآنهاازهفته
دیگریکروزدرمیانبهمدرســه
میروندامامیدانیــمکهآنهابه
توجه زدن ماسک و شستندست
نمیکنند.بــاتوجهبهاطاعاتیکه
اآلنداریموآماروتجربیاتیکهاز
اینبیشازیکسالکوویدبهدست
آوردهایــم،آیافکرمیکنیدکهاین
خواصی علت درواقع مرگومیرها
دارنــد؟آیایــکبکگراندخاص
داشتهاند؟یایکبیماریخاصباعث
آنبودهاست؟یامثاًممکناست
مشکلیپیشبیایدکههرنوجوانی

دچارچنینمرگشود؟
تقریبــاً بــرای جوانــان خیلی کم 
پیش آمده بود که دچار مرگ ناشــی 
از کرونا شوند منتها داستان این فرد 
را هم نمی دانم. حــدس می زنم که 
بیماری زمینه ای داشــته اســت که 
باعث شــده تا مشکل ساز شود. چون 
هیچ اطالعاتی در مورد این فرد ندارم، 
نمی توانم درســت اظهــار نظر کنم. 
نگرانی شما و نگرانی تمام افرادی که 
بچه مدرسه ای دارند را درک می کنم. 
اگر در موج اول چنین نگرانی وجود 
داشت می گفتم که نگران نباشید اما 
در موج دوم و ســوم کــه اآلن در آن 
قرار داریم، خطر وجود دارد به خاطر 
اینکه این بیمــاری نوجوان ها را هم 
آلــوده کرده و هــم می تواند عوارض 
طوالنی مدت داشته باشد. برای همین 
اســت که دولت می گوید که خیلی 

مراقب باشید.
به نظر من دولت روی مراقبت درست 
تکیه نمی کند وقتی ما می دانیم که این 
بیماری از طریق هوا منتقل می شود، 
شستن دست خیلی خوب است مثاًل 
شستن دستگیره درها خوب است که 
انجام می دهند اما این مســائل باعث 
شــیوع عمده بیماری نیستند. عامل 
عمده شــیوع این بیماری، هوا است 
بنابراین باید به هوای کالس ها توجه 
شــود. اینکه بچه ها به مدرسه بروند 
اشتباه و یک سیاست غلط است. در 
انتاریو گفته بودند که مدرسه اجباری 

نیست
ادامهدرصفحهبعد
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 هر کس که می خواست می توانست 
از خانه آموزش ببیند. همه افراد این 
امکان را ندارند که یک اتاق ســاکت، 
کامپیوتر و اینترنت داشــته باشند تا 
بتوانند آمــوزش را در خانه دریافت 
کنند. آن هایی که این شرایط را دارند، 
می توانند در خانــه درس بخوانند و 
آن هایی که این شرایط را ندارند باید 
به مدرسه بروند بنابراین اگر تعدادی از 
بچه ها مدرسه نروند تراکم در کالس 
کمتر شده و خطر انتقال بیماری کمتر 
می شود منتها اآلن با این سویه های 
جدیــد، همه در معــرض خطر قرار 
دارند. به نظر من دولت می بایســت 
مدارس را می بست. این کار را نکردند 
اآلن می گویند که بچه ها یک روز در 
میان به مدرسه بروند. فایده ای ندارد 
وقتی همه بچه ها یــک روز در میان 
به مدرســه می روند و همه شان باهم 
هســتند. وقتی ۳۰ نفر بــه مدت 6 
ساعت در کالس می نشینند اگر یکی 
از آن ها آلوده باشد در عرض این شش 

ســاعت دیگران نیز آلوده می شوند 
مگر اینکه هیچ کس ماسک را از روی 
صورتش برندارد. در بعضی از کالس ها 
به دانش آموزان اجازه داده می شود که 
ماسک را از روی صورت خود بردارند. 
در آن صــورت همه در معرض خطر 
قرار دارند. شما، پدر و مادرها می توانید 
به مدرسه فشــار آورید و از مدرسه 
بخواهید اآلن که هوا مســاعد شده 
است پنجره کالس ها حتماً باز و هوا 
در جریان باشد و اگر کسی آلوده است 
ویروس را در کالس متراکم نکند تا با 
جریان هوا به بیرون رانده شود. دانش 
آموزان برای غذا خوردن به بیرون از 
کالس بروند و در سالن کافه تریا غذا 
نخورنــد. این مســائل را می توان در 
حد امکان اجرا کرد. البته در روزهای 
بارانی اجرای این مسئله امکان ندارد 
اما باید تــا آنجا کــه می توانند این 
مسائل را رعایت کنند. اگر کسی در 
خانه مریض دارد، در این شرایط بچه 

به مدرسه نرود، بهتر است.

ادامهازصفحهقبلگفتگوی آزاد درباره  واکسن...

ایرونیا- به احتمال زیاد شــما هم از 
آن دســته افرادی است که در دوران 
پاندمی ، برای کار و یا حفظ ارتباط با 
خانواده و دوستان، زمان قابل توجهی 
را صرف کنفرانس ویدیویی  کرده اید. 
یوری ناوارو یکی از فعاالن بازار سرمایه 
در انتاریو سی تی وی نیوز گفت: »من 
هــر روز هفته در زوم کال هســتم و 
حداقل روزانه سه تا ده  تماس دارم «. 
ناوارو ، مانند بسیاری از کانادایی های 
دیگر ، از ســال گذشته در خانه کار 
کرده و وقت زیــادی را صرف خیره 
شــدن به خودش در صفحه نمایش 

می کند.  
وی در این باره گفت: »شــما پس از 
مدتی توجه تان به جزییاتی در چهره 
تان جلب می شود. حتی من که سعی 
می کنم زیاد روی این نوع مســائل 
تمرکز نکنم ، بعــد از مدتی متوجه 
شدم  زیر چشــمانم نافرم پف کرده 
و تابحال کاری برای رفع این مشکل 

انجام ندادم.  «. 
از زمــان پاندمی کوویــد 1۹، زوم، 
اسکایپ ، فیس تایم و دیگر پلتفرم های 
کنفرانس هــای ویدیویــی، برای هر 
چیــزی، از جلســات کاری گرفته تا 
کالس های مدرسه و گردهمایی های  

اجتماعی عادی شده است.
یک مطالعه که در مجله بین المللی 
 Women’s Dermatology
منتشر شــده می گوید ۸6.4 درصد 
از ارائه دهندگان مراقبت های پوست 
در نظرســنجی گفته انــد بیمــاران 
تماس های ویدئویی را دلیل توجه به 

افزایش شمار مراجعان به پزشکان پوست و زیبایی 
پس از رواج استفاده از »زوم« در دوران پاندمی

تغییر الگوی خواب افراد در دوران 
کووید-۱۹

خبر کانادا- متخصصان خواب معتقدند 
الگوی خواب افراد با چگونگی شرایط 
قرنطینه در هر کشور رابطه مستقیم 

دارد.
به گزارش »سی بی سی نیوز« تغییر 
الگوی خواب و دیدن رویا های عجیب 
و بســیار زنده در طول خواب شبانه، 
یکی دیگر از مشــکالتی است که در 
سال گذشته به دنبال شیوع ویروس 
کرونــا، افراد زیــادی را گرفتار کرده 

است.
محققان و روانشناســان با بررســی 
الگوی خــواب افراد در نقاط مختلف 
دنیا دریافتند کــه در ماه های اخیر، 
رویا های افراد غیر معمول تر و زنده تر 

از زمان های دیگر شده است.
»جف هوانگ« از دانشــگاه »براون« 
در آمریــکا با مطالعه بر الگوی خواب 
حدود صد هزار نفر در سراسر دنیا در 
این خصوص می گوید: » بی خوابی و 
اضطراب باعث افزایش بی قراری افراد 
در طول ساعات نیمه شب می شود. در 
مقابل، برخی افراد در طول قرنطینه، 
بیش از حــد می خوابنــد. تغییرات 
الگوی خــواب در افراد با نحوه اعمال 

محدودیت هــا در هر کشــور، رابطه 
مســتقیمی دارد. مدت زمان عمیق 
شدن خواب افراد در روسیه حدود ۹۰ 
دقیقه پــس از رفتن به تخت خواب 
است در حالی که این مدت زمان در 

کشور سوئد، تنها 15 دقیقه است.«
تغییــر در الگوی خواب افراد با توجه 
به شرایط کنونی، امری منطقی است. 
»الیزاوتا سولومونوا« محقق خواب در 
دانشگاه »مک گیل« تورنتو می گوید: 
»بین رویا های زنده و ساعات پیش از 
طلوع خورشید، ارتباط زیادی وجود 
رویا ها در  زنده تریــن  دارد.معمــوال 

ساعات قبل از صبح دیده می شوند.«
او ادامــه می دهد:» یکــی از تکراری 
ترین رویا هایــی که افــراد گزارش 
کرده اند، محبوس شدن در یک اتاق 
یا تالش برای گرفتن بلیت هواپیما و 

اتوبوس است.«
به گفته این پژوهشگر »تالش مکرر 
برای انجام یک کار و عدم موفقیت« 
مضمون مشــترک خواب افــراد در 
دوران همه گیری کرونا است. او معتقد 
اســت این رویاها نوعی بازتاب افکار 

روزانه ما در خواب شبانه هستند.

آیاواکسنبهکشــورهاینیازمند
میرسد؟

بسیاری از کشــورهای دارای درآمد 
متوســط و اکثر کشورهای کم درآمد 
به ائتالف واکســن سازمان بهداشت 
جهانی )کواکس( متکی اند که هدف 
آن تامین شــش میلیارد ُدز واکسن 
برای کشــورهای فقیر اســت که دو 
میلیــارد آن در ســال 2۰21 داده 

می شود.
کواکس تاکنون بیش از ۳۸ میلیون 
دز به ۹۸ کشــور دنیا فرستاده است. 
انتظار می رود کشــورهای آفریقایی 
آخرین کشورهایی باشند که بیشتر 

جمعیت خود را واکسینه کنند

 و این کشــورها به کوواکس بســیار 
متکی اند. غنا بعــد از رعایت ضوابط 
دقیق و قــول توزیع ســریع، اولین 
کشــوری بود که از کواکس واکسن 
دریافت کرد. با این حــال برای این 
کشور ۳1 میلیونی، محموله اول فقط 

6۰۰ هزار دز بود.
به گفته آن ماوات ســردبیر سالمت 
بی بی سی آفریقا می گوید به احتمال 
زیاد در نهایت بسیاری از کشورهای 
آفریقایــی از همتایان غربی خود این 
واکســن را با قیمت باالتری خواهند 
خرید که تاحدی به این دلیل اســت 

که از قبل سفارش نداده اند.
»بعضی هــا از شــرکت های بــزرگ 
داروسازی خواســته اند با حق امتیاز 
واکسن را موقتا لغو کند. این می تواند 
باعث کاهش قیمت واکسن و تولید 
بیشــتر آن شــود. ولی شرکت های 
دارویی قبول نکرده اند چون می دانند 

به سودشان لطمه می زند«.

سویههای بر تاثیری چه واکسنها
جدیدواکسنکرونادارند؟

انتظار می رفت سویه های جدید کرونا 
پیدا شوند، تمام ویروس ها برای شیوع 
خود را تکثیــر می کنند و در این راه 
جهش پیــدا می کنند. بیشــتر این 
جهش هــا تقریبا کــم اهمیتند ولی 
گاهی جهشــی اتفاق می افتد که به 
شــیوع ویروس کمک می کند، مثل 
سویه هایی که ابتدا در بریتانیا، برزیل 
و آفریقای جنوبی شناســایی شدند. 
با این حــال متخصصــان فکر می 
کنند واکسن های موجود حداقل در 

کوتاه مــدت موثرند. البته این نگرانی 
وجود دارد که اگر به کرونا اجازه شیوع 
بی مهار در دنیا داده شــود، می تواند 
بحدی جهش کند که واکســن ها و 
درمان های کنونی دیگر موثر نباشند و 
حتی افراد واکسینه در معرض ابتالی 

مجدد قرار بگیرند.
کارشناسان می گویند حتی در بدترین 
حالت، واکســن را می توان در عرض 
چند هفته یا چند ماه برای مطابقت 
با جهش های ویروس از نو طراحی و 
اصالح کرد. در این صورت شــاید هر 
سال برای سویه های جدید به واکسن 
جدید ویروس کرونا نیاز باشد، درست 

مثل آنفلوآنزای فصلی.

تاثیرامتناعازواکسنچیست؟

اکراه و امتناع در زدن واکسن می تواند 
تاثیر بســزایی بر مصونیت جمعیت 
دنیا داشته باشد. در بعضی کشورهای 
ثروتمند، با وجود دسترسی به واکسن، 
تعداد کسانی که می خواهند واکسن 
بزنند رو به نزول است. نظرسنجی ها 
در فرانســه و ژاپن نشــان می دهند 
حدود نیمی از جمعیت نمی خواهند 
ایجاد لخته  واکسینه شوند. احتمال 
خون پس از تزریق واکسن آکسفورد/

استرازنکا سبب شد بعضی کشورها با 
آلمان  وجود همه گیری وسیع، مثل 
و ایتالیا، چند روز تزریق این واکسن 
را متوقف کنند و اکنــون در برخی 
کشــورها در زدن این واکسن اکراه و 
امتناعی ایجاد شده هر چند نهادهای 
مرجع مثل سازمان بهداشت جهانی 
و آژانس دارویی اروپا همچنان تاکید 
می کننــد فواید تزریق این واکســن 
بمراتب بیشــتر از مضرات آن است 

و حتی در صورت اثبــات رابطه این 
واکسن با لخته شدن خون، این عارضه 
در درصد بسیار کمی از جمعیت ایجاد 

می شود.
این تردید در جهان توســعه یافته تر 
می توانــد در کشــورهای فقیرتــر 
هم تکرار شــود بخصــوص اگر روند 
واکسیناسیون شان کند باشد. برخی 
کشورها، بخصوص آنهایی که جمعیت 
جوانــی دارند ممکن اســت انگیزه 
واکسیناسیون را از دست بدهند بویژه 
اگر شــیوع بیماری گسترده باشد و 
بخش بزرگی از جمعیت مصون شده 

باشد یا اگر هزینه ها باال باشد.
آگاتا دمارایس مدیر پیش بینی جهانی 
واحد اطالعات اکونومیست می گوید: 
»واکسیناسیون جهانی تا اواخر 2۰22 
و 2۰2۳ ادامه خواهد داشــت و این 
احتمــال را زیــاد می کند که بعضی 
کشــورهای در حال توسعه تصمیم 
بگیرنــد جمعیت خود را واکســینه 
نکنند. این باعث طوالنی شدن روند 
بهبود اقتصاد جهان می شود و احتمال 
ظهور سویه های جدید ویروس کرونا 
را زیاد می کند. این ســویه ها ممکن 
اســت به واکســن  های فعلی مقاوم 
باشند و ما را برگردانند سر جای اول«. 
اگر جمعیتی واکسینه می شود درصد 
کمی باشــد، تاثیر بسزا بر رسیدن به 
ایمنی جمعی خواهد داشــت که به 
عقیده متخصصــان بهترین راه برای 

خاتمه همه گیری جهانی است.

چگونهبهایمنــیجمعی)گلهای(
برسیم؟

وقتــی درصــد زیــادی از جمعیت 
واکســینه شــود می توان به ایمنی 
جمعی رســید چون وقتــی درصد 
کسانی که بیماری را منتقل می کنند 
کم باشد، بقیه هم در امان می مانند. 
این برای هر بیماری عفونی متفاوت 
اســت. مثال برای ســرخک باید ۹5 
درصد افراد واکسینه شوند و برای فلج 
اطفال ۸۰ درصد. کرونا یک بیماری 
جدید اســت و آســتانه دستیابی به 
ایمنی جمعی برای آن شناخته نیست 
ولی همه گیرشناسان آن را حدود ۷۰ 
درصد تخمین می زننــد. البته حال 
که همه گیری وارد ســال دوم شده، 
کارشناســان به آرامی ایــن عدد را 
باالتر می برند. آنتونی فائوچی مشاور 
پزشکی ارشد دولت آمریکا قبول دارد 
که بمرور برآورد خــود را باال برده و 
اکنون اعتقاد دارد این عدد باید بین 

۷۰ تا ۹۰ درصد باشد.

آیاواکســنباعثریشهکنشدن
کروناخواهدشد؟

کریس ویتی، عالی ترین مقام پزشکی 
بریتانیا، در یک جلسه توجیهی دولت 
گفت معتقد است احتمال ریشه کن 
شــدن کرونــا »صفر اســت یا هیچ 

بی اهمیت«.

»مــا فقط توانســته ایم یک بیماری ادامهازصفحه۲
عفونی را در مدتی طوالنی ریشه کن 
کنیم، آبله را، با واکسنی که اثربخشی 
آن استثنایی«. این به معنی بیهوده 
بودن واکسیناســیون نیســت و اگر 
جمعیت دنیا نیمه کاره واکسینه شده 
باشد باعث افزایش شیوع و سویه های 

جدید بیشتر می شود.
بر اساس تجزیه و تحلیل کریستوفر 
ماری از دانشــگاه واشــنگتن و پیتر 
پیوت از دانشــکده بهداشت و طب 
گرمسیری لندن که در نشریه انجمن 
پزشکی آمریکا منتشر شده »احتمال 
کرونای پایدار و فصلی واقعی است«. 
آنها توصیه کردند بعنوان اولین قدم 
در مدیریت این بیماری، تالش برای 
واکسیناســیون جهانی بیشتر شود. 
حتی اگــر کرونا یک بیماری پایدار و 
فصلی باشد هم واکسیناسیون هنوز 
نقش مهمــی دارد. پروفســور عذرا 
غنی رئیس بخش همه گیشناســی 
بیماری های عفونی در امپریال کالج 
لندن می گوید هدف اصلی واکســن 
کرونــا نجات جــان مردم اســت، با 
ایمن سازی از طریق واکسیناسیون و 

پیشگیری از سرایت:
»با توجه بــه اینکه فقط کمی بیش 
از یک ســال اســت که این ویروس 
شناسایی شده، پیشرفت در طراحی 
و ساخت واکسن بی سابقه بوده است. 
شناخت از این ویروس جدید بیشتر 
شــده و دانشــمندان زیادی در دنیا 
فعاالنه در کار آزمایش و بهینه سازی 
واکســن هســتند. به همین دلیل 
باشیم  خوش بین  می توانیم  معتقدم 
که با این تالش ها، ایمنی مســتقیم 
و غیرمســتقیم کافی حاصل شــود، 
درست اســت که ویروس ریشه کن 
نمی شود اما زندگی می تواند به حال 

عادی برگردد.«

مراقبت از پوستشان قید کرده اند. 
دکتر. مایکل برانت ، جراح پالستیک 
صورت و ترمیم در ناحیه تورنتو بزرگ، 
گفت که متوجه همین روند شکایت 

از” بدقوارگی چهره “شده است. 
او در این رابطه گفت: »فکر می کنم 
ذاتا این بدان معناست که مردم بیشتر 
بر ظاهر خود تمرکز می کنند و این از 
وقتی شروع شده که آنها مدت زمان 
زیادی را صرف تماشای خود در زوم 

می کنند«. 
برانــت می گوید حــدود ۳۰ درصد 
مشــاوره های وی در طول یک سال 
گذشــته به افرادی مرتبط بوده که 
به خودشان در صفحه مانیتور خیره 

می شوند.

وی افزود: »ما افــرادی را می بینیم 
، شــما مردانی را می شناســید که 
مدتهاست درباره کاشت مو فکر کرده 
انــد و حاال هر روز بــه خود نگاه می 
کنند ، آنها مانند شــما می دانند که 
باید چه کار کنند و شاید این من باشم 

که قدم بعدی را می بردارم«. 
دکتر برانت می گوید  تمایل به انجام 
اقدامات آرایشــی عمده ، بوتاکس و  
رفع لکه های جزئی افزایش تصاعدی 
در یک سال اخیر داشته هر چند که  
تصوری که  مــردم از خود در مقابل 
دوربین دارند می تواند درست نباشد 
و بیشتر بخاطر وسواس خواهان تغییر 

iroonia.ca .»شده اند
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حمید زرگرزاده

انجام اولین پیوند دوگانۀ ریه بر روی بیمار کووید ۱۹ در کانادا

ایرانیان کانادا- پزشــکان به صورت 
موفقیــت آمیز اولین پیوند دو ریه به 
صــورت همزمان را بر روی مردی در 
کانادا انجام دادند که ریه هایش بر اثر 
ابتال به بیماری کووید 1۹ از بین رفته 

بود.
تیم ساو 61 ساله از میسیساگا در ماه 
دسامبر به کووید 1۹ مبتال شد. چند 
روز بعد کارش ببه بیمارستان کشید 

و نمی توانست به خوبی نفس بکشد.
ســاو به آویس فاوارو خبرنگار ارشد 
پزشــکی سی تی وی نیوز گفت: »به 
صورت صد در صد به اکســیژن نیاز 
داشتم و از آن زمان دیگر راه بازگشتی 
وجــود نداشــت، در آن نقطه اوضاع 

خیلی بحرانی شد.«  
ســاو در ژانویه به دلیل سندرم حاد 
تنفســی یا نارســایی ریۀ ناشــی از 
کوویــد 1۹ بــه بخش آی ســی یو 
منتقل  تورنتو  عمومی  بیمارســتان 
شد. در آن زمان زندگی او به دستگاه 
اکسیژناسیون غشــایی برون پیکری 
 extracorporeal membrane(
oxygenation( وابســته شــد. این 
دستگاهی است که خون را به بیرون 
از بدن و به داخل یک ریۀ مصنوعی 
پمپ می کند و پس از اکسیژناسیون 
آن را به درون بدن بیمار باز می گرداند 
و بای پــس قلبی -ریوی را برای بیمار 

فراهم می کند.
دکتر استفان جووت، متخصص ریه 
و عضو برنامه پیوند ریه بیمارســتان 
عمومی تورنتو به ســی تی وی نیوز 
گفت: »واقعاً هیچ امیدی به بهبودی 
وی نبود، اوضاع بسیار وحشتناک به 
نظر می رسید و بســیار بعید بود که 

بتواند زنده بماند.«
اعضای بدن دیگر ساو دچار نارسایی 
نشده بود، اما احتمال بهبودی ریه های 
او بســیار کم بود، به همین دلیل با 
پیوند زدن ریه به او، پزشکان به وی 
فرصتی دوباره برای زنده ماندن دادند.

دکتر مارسلو سایپل، جراح قفسۀ سینه 
در شبکه بهداشت دانشگاه به سی تی 
وی نیوز گفت که ساو از این بیماری 
دچار آسیب شدیدی در ریه های خود 
شــد و با دو ماه و نیم بدون بهبودی 
در بخش آی ســی یو، تیم پزشکی 
وی »تنها شــانس زنده ماندن او   را« 
از طریق پیوند ریه احساس می کردند.

در اواســط ماه فوریه، ســاو به اولین 
بیمار کووید 1۹ در کانادا بدل شد که 

پیوند دوگانۀ ریه انجام داد.
ســایپل گفت: »اگر پنج یا هفت روز 
دیگر منتظر می ماندیم، دیگر شانسی 

براب دریافت ریه نمی داشت.«
ســاو گفت که بعد از عمل احساس 
می کند خدا دنیا را به او داده اســت. 
او 15 کیلــو وزن کم کرده اســت و 
می گوید »همه« از بهبود ســریع او 

تعجب کرد ه اند.
تقریباً 4۰ پیوند ریــه برای بیماران 
کووید 1۹ در سطح جهان انجام شده 
است، روشــی پر خطر است که فرد 
باید بــه صورت مادام العمر دارو هایی 

را برای جلوگیری از رد عضو مصرف.
افزایش شیوع سویه های نگران کننده 
در کانادا و توانایی آنها به بیمار کردن 
جمعیت جوان تر به این معنی است 

که پیونــد ریه در موارد وخیم کووید 
می تواند افزایش یابد.

دکتر شاف کشاوجی، جراح ارشد در 
دانشگاه در تورنتو و مدیر برنامۀ پیوند 
ریــه تورنتو گفت که در این وضعیت 
باید منتظر بمانیم و نظاره کنیم. وی 
گفت: »ما جلســه ای با ســایر مراکز 
پیوند در کانادا داشتیم و آنها به نوعی 
در انتظارند که شــرایط به کدام سو 
حرکت می کند، و چه کاری باید انجام 
دهند ... آنهــا می دانند که انجام این 

پیوند بسیار سخت و پُر خطر است.«
اما پیوند ریه برای بیماران کووید 1۹ 
به معنای افزودن تعداد بیشــتری از 
افراد به فهرست باال بلند انتظار برای 
پیوند است، و پزشکان نمی توانند قطع 
پیش بینــی کنند که ریــه ها به چه 

ترتیب بهبود می یابند.
کشاوجی گفت: »توسل به پیوند ریه 
پاسخ به سوال بسیار مشکلی است: چه 
زمانــی ریه به طور غیر قابل بهبودی 
آســیب می بیند؟« وی افزود که در 
اکسیژناسیون  دستگاه های  گذشته، 
غشایی برون پیکری می توانست یک 
بیمار را برای »چهار تا شــش هفته« 
زنده نگه دارد اما اکنون برای شش تا 

هفت ماه این کار را انجام می دهد.

»ما دیده ایم که ریه هایی در طی سه، 
چهار یا پنج ماه بهبود می یابند، آنها 
از اکسیژناسیون غشایی برون پیکری 
جدا می شــوند و به زندگی خود باز 
می گردند، بنابراین پاسخ به این سوال 
که چه زمانی برای پیوند ریه مناسب 
است مشــکل است. مشخص نیست 
که ریه آسیب جبران ناپذیری دارد یا 
نه، بسیاری از ریه هایی که در تصاویر 
در سی تی اسکن و اشعه ایکس واقعاً 
بد به نظر می رسند، به خوبی بهبود 

می یابند.«
کشاوجی گفت، در مورد ساو، ریه های 
او »به صــورت نا صحیحی« در حال 
بهبــود بودنــد، و دچــار زخم ها و 
فیبروید های شدید بودند. آن زمان بود 
که ما تنها راه نجات او از این وضعیت 

را پیوند ریه تشخیص دادیم.«
ساو امیدوار اســت تا چند ماه دیگر 
به خانه خود برگردد، اما بعد از اینکه 
خانواده او همــه مبتال به کووید 1۹ 
مبتال شدند، بیمارستان به او هشدار 
داد که نبیاد آنجــا را ترک کند. پدر 
شــوهر آینده وی، جوانیتو تِنگ ۸۰ 
ســاله بر اثر کووید 1۹ درگذشت، اما 
پارتنر وی جولی گارسیا و پسر وی به 

هیچ وجه بیمار نشدند.

کانادا به عنوان بهترین کشور جهان 
در سال ۲۰۲۱  شناخته شد

تحلیلی  نشــریه خبــری-  ایرونیا- 
»یــواس نیوز اند ورلــد ریپورت« در 
گزارش سالیانه خود، فهرست بهترین 
کشــور های جهــان در زمینه هایی 
همچون  اقتصاد، حقوق شــهروندی 
و سیاســت های اجتماعــی، میراث 
فرهنگی، کارآفرینی ، تدابیر زیســت 
محیطی و …  را از میان ۸۰ کشــور 
جهان اعالم کرد و برای نخستین بار 
کانــادا در رتبه اول به عنوان بهترین 
کشــور جهان برای زندگی شناخته 

شد.
کشورهای ژاپن و آلمان به ترتیب دوم 
و سوم شدند و سویس که در سالهای 
اخیر رتبه نخست را بدست آورده بود 

، به رتبه چهارم سقوط کرد.
ایــن رده بندی و تحلیل از ســوی 
نشــریه یو اس نیوز اند ورلد ریپورت 
و دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا 
و با همکاری شــرکت BAV سالیانه 
تهیه می شــود و طی آن از بیش از 
1۷۳26 پاســخ دهنده  خواسته شد 
تا ۸۰ کشــور را بر قالب 1۰ شاخصه 
اصلــی  رتبه بندی کننــد، برخی از 
این شــاخص ها عبارت بود از: نفوذ 
اقتصادی، قدرت، شهروندی و کیفیت 
زندگــی که در مجمــوع کمک کرد 
میزان موفقیت هر کشــور به عنوان 

کشوری مدرن تعیین شود.
برای تعیین رتبه کشورها در هر کدام 
از این شاخصه ها ، عواملی چون توان 
مالی، کیفیت بازار کار داخلی، ثبات 
اقتصادی، محیط دوستانه خانوادگی، 
کیفیت درآمد، ثبات سیاسی، امنیت، 
کیفیت سیســتم آموزش عمومی و 
کیفیت سیســتم ســالمت عمومی 
در هر کدام از کشــورها مد نظر قرار 

گرفت.
در بین شاخصه های اصلی  ، کشور 
کانادا بهترین جایگاه را از نظر کیفیت 
زندگی و هدفمندی اجتماعی کسب 

کرد.

کشــور های کانادا، دانمارک، نیوزلند 
، ســوئد و هلند جایگاه اول تا پنجم 
فهرست کشور هایی با بهترین کیفیت 

زندگی را از آن خود کردند.
به گفته دایدرمک فیلیپس- سردبیر 
آماری ” یو.اس. نیوز اند ورلد ریپورت” 
، در حالی که کانادا در رتبه اول  از نظر 
کیفیت زندگی قرار دارد، کشورهای 
اسکاندیناوی که به خاطر شبکه رفاه 
اجتماعی نیرومند خود شناخته می 
شوند هم در بین 1۰ کشور برتر قرار 
دارند که شامل دانمارک در رتبه دوم 

و سوئد در رتبه چهارم است.
کانادا عالوه بر باالترین کیفیت برای 
زندگــی، در بین 1۰ کشــور برتر در 
زمینــه های: محیط دوســتانه برای 
کسب و کار، مدرن بودن ، کارآفرینی، 
آسودگی در زمان بازنشستگی، شروع 
کسب و کار، رو به جلو ترین کشورها، 
مقر اصلی شرکت ها، پرورش کودکان، 
آموزش، زنان و بهترین کشــورها در 

مجموع شاخص ها قرار دارد.
سویس ،نیوزلند، اســترالیا، اسپانیا ، 
پرتغال و کانادا بهترین کشور ها برای 
بازنشســته ها انتخاب شدند و سوئد 
، دانمارک،نــروژ  و کانــادا به عنوان 
بهترین کشــور های جهان  در زمینه 

حفظ حقوق زنان معرفی شدند.
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گزارشی از مشکالت متقاضیان مسکن مهر پرديس

خانه ای در طبقه هیچ

مريم طالشی
گزارش نويس

قرار بوده ســـاکن واحـــدی در طبقه پنجم 
ساختمان شود. ســـال 90 ثبت نام کرده و 
امسال قرار است صاحب آپارتمان طبقه 
آخر شود و باالخره بعد از سال ها خودش 
را صاحبخانه ببیند. در این ســـال ها تمام 
مبالـــغ را به موقـــع پرداخت کـــرده و حاال 
واحدهاســـت. خوشـــحال  واگذاری  موعد 
است؟ نمی داند. باالخره آدم ها در اینجور 
مواقع احساس شـــادمانی دارند، هرچند 
گذر زمـــان، رگه های شـــعف تـــو را زدوده 
باشـــد. بله، با تمـــام این احوال می شـــود 
گفت خوشـــحال اســـت، تا وقتـــی که خبر 
مثـــل پتک توی ســـرش کوبیده می شـــود؛ 
طبقه پنجمی اصاًل وجود نـــدارد: »یعنی 

تمام این مدت فقط پول هوا داده ام؟!«
زن، یکـــی از همان هایـــی اســـت که به 

امید خانه دار شدن، متقاضی مسکن مهر 
شـــده و حاال مثل خیلی هـــای دیگر کارش 
این اســـت که در ســـالن کارگزاری شـــرکت 
عمران شهر پردیس، عصبی و پریشان این 
طرف و آن طرف برود و دنبال چاره باشد. 
پیمانـــکار پروژه جای ســـاختمان 5 طبقه، 
4طبقه ساخته. البد یادش رفته بوده؛ حاال 
یک اشـــتباهی اســـت که پیـــش می آید به 
هرحال. این اشـــتباه یعنی حاصل 8سال 
شـــده  همـــه اش  زن،  پرداخـــت  ذره  ذره 
حیرانی او میان ســـالن شـــلوغ؛ خانه ای در 

طبقه هیچ.
»بهم گفته اند کارمندان شـــرکت دارند 
تالش می کنند تا جـــای دیگری را با همان 
متـــراژ در فاز یا پروژه دیگـــری برایت مهیا 
کننـــد. خـــب مگـــر آن واحدها خودشـــان 
صاحب ندارند؟! آن کســـی که جای دیگر 
واحـــد خریده، یـــک بدبختی اســـت مثل 
خود من. حـــاال من که فکـــر می کنم اینها 

دارند من را ســـر می دوانند. به خدا ماهم 
مســـتأجریم و بیچـــاره. دیگر تـــوان اجاره 

دادن نداریم.«
زنی بچه بغل از دیگر کســـانی است که 
بـــرای گرفتن جوابی قانـــع کننده مراجعه 
کرده اما انگار امروز هم قرار نیست در این 
آشفته بازار پاسخی دریافت کند. پرونده ای 
را کـــه دســـتش گرفتـــه نشـــان می دهـــد و 
می گویـــد: »من دنبال راهی می گردم که از 
شوهرم شکایت کنم. ما با هم برای خرید 
مســـکن مهر اقدام کردیم. حاال از هم جدا 
شـــده ایم و شـــوهرم خودش رفته خانه را 
بدون اینکه من بدانم فروخته و سهم من 
را نداده. حاال من مانده ام دســـت خالی و 

نمی دانم باید حقم را چطور بگیرم.«
ســـالن کارگزاری بیشـــتر شـــبیه میدان 
جنگ اســـت. چهره هـــا عصبـــی و آدم ها 
در آســـتانه پرخـــاش. یکـــی داد می زنـــد: 
»لطفـــا به آن آقایی که روی ویلچر اســـت 

برســـید، دارد از حال می رود. مرد، همان 
که خواســـتار رســـیدگی بـــه ویلچرنشـــین 
اســـت، می گوید: »هفت ســـال است ثبت 
نـــام کرده ام و االن لنـــگ گرفتن یک برگ 
از قـــراردادم با پیمانکار هســـتم. اما هیچ 
جـــواب درســـتی نمی دهند. بـــرای گرفتن 
یـــک برگـــه، دائم بایـــد بیایم و بـــروم. اگر 
می دانســـتم این مسکن مهر اینطور برایم 
دردســـر می شـــود، اصاًل از اول بی خیالش 
می شـــدم اما چـــه کنم که گرفتـــارم. اینجا 
همـــه گرفتارند. به قیافه ایـــن آدم ها نگاه 
کنیـــد، کدام شـــان از ســـِر خوشـــی اینجـــا 
آمده اند؟ آدم هایـــی را دیده ام که اینجا از 
سر کالفگی جیغ و داد راه می اندازند. یک 
صندلی نیســـت کـــه آدم ســـالمند رویش 
بنشیند. اینجا هم که پر است از آدم مسن 

و بازنشسته.«
مدیـــر اجرایـــی بـــه یکـــی از کارمندهـــا 
می گوید اسم مرد را یادداشت کند تا هفته 

مرد مسن که حال و روزش به آدم های بیمار می ماَند، 
ناله گونه می گوید: من برای مسکن پردیس ثبت نام 
کرده ام، همه واریزهایم هم سر موقع بوده، اما االن 

می گویند توی پردیس دیگر خانه نداریم به تو بدهیم، 
شاید رباط کریم و پرند، بشود. آخر این چه کاری است؟ 

من بومهن کار می کنم و االن هم همان جا مستأجرم. اگر 
قرار باشد بروم پرند، کارم را چه بکنم؟ در این سن مگر 
می توانم کار جدید پیدا کنم؟ بیمار سرطانی هم هستم

در این ســـن مگر می توانـــم کار جدید پیدا 
کنم؟ بیمار سرطانی هم هستم.«

یکی از کارمندان شرکت که نمی خواهد 
اســـمش فاش شـــود، از دالیل نابسامانی 
در پاســـخگویی بـــه متقاضیـــان این طور 
می گوید: »حقوق شـــهروندی و کارمندی 
در این شرکت باهم نقض می شود. مردم 
مشـــکالت زیادی دارند و بـــه همین دلیل 
هم مراجعه می کننـــد و درحالی که همه 
کارها باید سیستماتیک باشد، باز هم باید 
ســـاعت ها در صف های طوالنی بایســـتند 
و منتظر پاسخ باشـــند. ما به ارباب رجوع 
احترام می گذاریم اما متأســـفانه فشار کار 
زیاد اســـت و نیروی انسانی اندکی داریم. 
قراردادهـــای کوتاه مـــدت و حقوق ناچیز 

هم دیگر رمق کارمندان را گرفته.«
چندی پیـــش بود که مهـــدی هدایت، 
مدیرعامل شهر جدید پردیس در حاشیه 
نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی 
شهری به متقاضیان مسکن مهر پردیس 
نویـــد داد که با تصویـــب لوایح بودجه 98 
مربوط به شهر پردیس، سال خوبی پیش 

روی این شهر جدید خواهد بود.
متقاضیان جـــا مانده از مســـکن مهر، 
اصطالحی بود که هدایت از آن اســـتفاده 
کرد و بـــه متقاضیانـــی اطالق شـــد که در 
مســـکن مهـــر پردیـــس ثبت نـــام کـــرده و 
اقســـاط خود را واریز کرده اند اما برای آنها 

واحد مسکونی ساخته نشده است.
هدایـــت البته وعـــده داده بود که چهار 
هزار مســـکن مهر بـــرای ایـــن متقاضیان 
جـــا مانده در فاز هشـــت پردیس ســـاخته 
می شود و آنها می توانند به شهر هشتگرد 
یا پرند هم که واحدهای مســـکونی آماده 
دارند مراجعه کنند و واحد تحویل بگیرند 
امـــا برخـــی از متقاضیـــان جا مانـــده این 
موضـــوع را نمی پذیرند و اصـــرار دارند در 
شـــهر پردیس واحد مســـکن مهر دریافت 

کنند.
جاماندگان حاال کارشـــان این است که 
پرونده به دســـت به شرکت مراجعه کنند 
و امید داشـــته باشـــند که هنوز هم ممکن 
اســـت صاحب خانه شـــوند، خانـــه ای که 
اگرچه شباهتی به خانه رؤیاهایشان ندارد 
اما سقفی اســـت برای سری که بی سامان 

مانده است.

بعد مراجعه کند و ببیند چه کار می توانند 
برایـــش بکننـــد. مرد درحالی که ســـرش را 
تکان می دهد، با شانه های آویزان از سالن 
بیـــرون مـــی رود. صـــدای عصـــای پیرزنی 
خمیـــده در همهمه ســـالن گم می شـــود. 
مادر جان شـــما هم برای مسکن ثبت نام 
کرده ای؟ می گوید: »9 ســـال اســـت دنبال 
اینم که خانـــه ام را تحویل بگیرم. حاال هم 
می گویند هیچ حقی ندارم. من با این سن 
و ســـال چرا باید به این وضع بیایم اینجا؟ 
آخرش می دانم می میرم و آرزوی خانه دار 

شدن را به گور می برم.«
مســـئول دفتـــر رئیس که معلوم اســـت 
پیـــرزن را می شناســـد، نزدیـــک می آیـــد و 
می گوید: »مادرجان چند بار بهتان گفته ام 
که شما طی این سال ها واریزی نداشته اید. 
اصـــاًل برگه قـــرارداد هم نداریـــد و فقط در 
همـــان ســـال های ابتدایی در مســـکن مهر 

پردیس ثبت نام کرده اید.«
خطـــوط چهـــره پیـــرزن بیشـــتر درهم 
کشـــیده می شـــود: »یعنـــی چـــه کـــه واریز 
نکـــرده ام؟ من پـــول داده ام. پس برای چه 
اینجـــا می آیم؟!« و بعد انـــگار که از گرفتن 
جواب ناامید شده باشد، راهش را می گیرد 

و همانطور عصازنان می رود.
صدای داد و فریاد زنی میانسال، سرها 
را بـــه ســـمت او برمی گرداند: »چرا کســـی 
جواب درســـتی به من نمی دهد؟« کســـی 
برای آرام کردنش پیشقدم نمی شود. همه 
خودشـــان آنقدر گرفتار هستند که حوصله 
گوش دادن به حرف های دیگری را نداشته 
باشـــند. زن اما دلـــش می خواهـــد بگوید: 

»من این واحد را از یکی خریده ام اما حاال 
اینجا به من می گویند ســـند جعلی اســـت 
و مـــن صاحب خانه به حســـاب نمی آیم. 
خیلـــی هم پـــرس و جـــو کـــرده ام امـــا نه 
فروشـــنده را پیدا کردم نه دالل. واسطه ها 
بـــا چـــرب زبانی خانـــه را به مشـــتری های 
بخت برگشـــته ای مثـــل من می فروشـــند 
و بعـــد که پـــول را تمام و کمـــال پرداخت 
کردیم، غیب شـــان می زند. می گویند اینها 
باند هســـتند و کارشان همین است. دنبال 
کسانی می گردند که راحت بتوانند سرشان 
کاله بگذارند، کسانی مثل من؛ زنان تنها و 
آدم های بی ســـر و زبان، اما کور خوانده اند. 
آمـــده ام کاری کنـــم خانـــه را پلمـــب کنند 
چون معلوم نیســـت این از خـــدا بیخبران 
همین واحد را به چند نفر دیگر بفروشـــند. 
توی بنگاه های پردیس چندین نفر هستند 
که هرکدام یک ُمهر مخصوص خودشـــان 
را دارنـــد و بـــا همـــان فعالیـــت می کننـــد. 
مراجعه هم بکنیـــد می گویند فالنی اینجا 
مســـتقل کار می کرد و حاال رفته و به ما هم 
هیچ ارتباطی ندارد. بنگاه ها شده اند مثل 
سلمانی هایی که صندلی کرایه می دهند.«

مرد مسن که حال و روزش به آدم های 
بیمار می ماَنـــد، ناله گونـــه می گوید: »من 
برای مســـکن پردیـــس ثبت نام کـــرده ام، 
همه واریزهایم هم سر موقع بوده، اما االن 
می گویند توی پردیس دیگـــر خانه نداریم 
به تـــو بدهیم، شـــاید ربـــاط کریـــم و پرند، 
بشود. آخر این چه کاری است؟ من بومهن 
کار می کنم و االن هم همان جا مســـتأجرم. 
اگر قرار باشد بروم پرند، کارم را چه بکنم؟ 
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دوشنبه 23 ارديبهشت 1398- سال نود وسومـ   شماره 27280

ايران به انگليس هشدار داد
تهرانـ  خبرگزاري فرانسهـ  به دولت تازه انگلستان توسط 
خبرگزاري رسمي ايران «پارس» اخطار شد كه به شاه مخلوع 

ايران پناهندگي ندهد.
در اعالميه خبرگزاري پارس آمده است «ما به اين وسيله 
توجه نخستوزير بريتانيا را به اين واقعيت جلب ميكنيم كه 
بيدليل نبود مصر و مغرب نهايتاً عليه پذيرفتن شاه مخلوع در 
كشورهاي خود تصميم گرفتند. آنها پي بردند كه راه دادن شاه 
مخلوع چه مخاطراتي براي روابطشان با ايران خواهد داشت و ما 

اميدواريم كه دولت جديد انگلستان به اين هشدار توجه كند.
محاكمه روزنامهنگار ايراني بجرم همدستي با شاه مخلوع 

و ساواك
پاريسـ  خبرگزاري فرانســـهـ  ديـــروز يكصد نفر از 
دانشجويان ايراني طرفدار امام خميني فريدون صاحب جمع 
يك روزنامهنگار ايراني مقيم فرانسه را به اتهام همدستي با شاه و 

ساواك به محاكمه كشيدند.
صاحب جمع بتازگي پس از انجام مصاحبه مطبوعاتي با 
شاه مخلوع در جزيره بهشت كه متن آن در يكي از روزنامههاي 

پاريس انتشار يافت از باهاما به فرانسه بازگشته است.
نويسنده ايراني بعدازظهر ديروز هنگامي كه همراه يك 
زن كه از دوستانش بود به مركز بينالمللي دانشجويان رفته بود 
ناگهان به محاصره يكصد دانشجوي ايراني كه او را شناخته بودند 
درآمد. برخي از دانشـــجويان فرياد ميزدند: او را به دار بزنيد، اما 
اكثريت معتقد بودند كه او حق دارد از خود دفاع كند، پس بايد 

محاكمه شود.
دولتهايي در دولت وجود دارند

پيش از ظهر امروز «دكتر كريم سنجابي» رهبر جبهه ملي 
ايران در يك گفتگـــوي اختصاصي با روزنامه اطالعات نقطه 
نظرهاي «جبهه ملـــي» را پيرامون آزادي مطبوعات و پارهاي از 

مسائل جاري مملكتي، مطرح كرد.
ماحصل اين گفت و شنود در پي از نظرتان ميگذرد... 
دكتر سنجابي سپس به كار دولت فعلي اشاره كرد و گفت:

ـ دولت فوقالعاده ضعيف است. و دولتهايي در دولت 
وجود دارند كه مانع انجام كارها ميباشد، دولت بايد قدرت داشته 
باشد. و دولت است كه مســـئول تمام مسائل بحساب ميايد، 

نيروهاي غيرمسئولي هستند كه در كار دولت مداخله ميكنند.
حكم اعدام شاه مخلوع صادر شد

آيتاهللا صادق خلخالي، رئيس دادگاه انقالبي ايران امروز، 
در يك كنفرانس مطبوعاتي با حضـــور خبرنگاران داخلي و 
خارجي شركت كرد و به مسائلي كه پيرامون دادگاههاي انقالب 
بر سر زبانهاست پاسخ گفت. آيتاهللا خلخالي، در بخشي ديگر 
از ســـخنان خود اعالم كرد: از آنجا كه دادگاه انقالبي اسالمي، 
يك دادگاه خلقي است و هيچ مجرم شناخته شدهاي را محاكمه 
نميكند و فقط پس از احراز هويت، او را محكوم ميكند. خلخالي 
افزود: در دادگاههاي انقالب محمدرضا پهلوي (شاه مخلوع)، 
غالمرضا پهلوي، فرح، اشرف، فريده ديبا، شريفامامي، اويسي، 
اردشير زاهدي، سپهبد پاليزبان، نهاوندي و شعبان جعفري كه جرم 

آنها ثابت شده است، به اعدام محكوم شدهاند.
اسامي 31 نفر اخراجشدگان دانشگاه تهران

دانشـــگاه تهران امروز اعالم كرد كه به تصويب شوراي 
انقالبي تزكيه اين دانشـــگاه 31 نفر ديگر از استادان، كاركنان و 
دانشجويان اين دانشگاه از دانشـــگاه اخراج شده و در اختيار 
مقامات صالحيتدار گذاشته شدند. به گفته سخنگوي دانشگاه 
تهران اين گروه كه 20 اســـتاد، 7 كارمند و 4 دانشجو را شامل 
ميشوند غير از گروهي هستند كه قبال از اين دانشگاه اخراج شده 
بودند. گفته ميشود در ميان گروه جديد ده نفر از وكالي مجلس 

منحله شوراي ملي كه استاد دانشگاه تهران بودهاند ديده ميشود.
عروسي در مسجد

بعدازظهر پنجشنبه گذشته مجلس عروسي يك دختر و 
پسر در مسجد جامع واقع در خيابان سمنگان برگزار شد.

رضا اجاقي و معصومه انصاري اولين زوجي هستند كه پس 
از انقالب مراسم عروسي خود را در مسجد برگزار كردند.

اولين بار حسن و محبوبه متحدين كه بدست جنايتكاران 
رژيم سابق شهيد شدند در حسينيه ارشاد عروسي كرده بودند.

در مراسم عروسي رضا و معصومه و گروهي از دانشجويان 
دانشكده علم و صنعت سرودهاي مذهبي و انقالبي خواندند.

خانم شريعتي همسر مرحوم دكتر علي شريعتي براي اولين 
بار پس از شهادت همسرش در اين مراسم سخنراني كرد.

مهريه عروس معادل قيمت 500 مثقال نقره تعيين شد.
هشدار بانك مركزي درباره اسكناسهاي تقلبي

امروز بانك مركزي اعالم كرد: اخيرا عدهاي سودجو از 
احساسات و عواطف عميق مردم نسبت به رهبر بزرگ انقالب 
اسالمي سوء استفاده نموده و به انتشار اسكناسهاي تقلبي ده هزار 
ريالي كه داراي تصويب حضرت آيتاهللا امام خميني ميباشد، 
مبادرت ورزيدهاند. بانك مركزي ايران ضمن اعالم مراتب فوق 
باطالع عموم ميرســـاند كه اسكناسهاي مزبور از نقطه نظر 
اين بانك فاقد اعتبار بوده و منتشركنندگان آن از لحاظ قانوني 
مجرم و قابل تعقيب ميباشند. هرگونه اقدامي در جهت  انتشار 
اسكناسهاي جديد از طرف بانك مركزي ايران قبال از طريق 

رسانههاي گروهي به اطالع هموطنان عزيز خواهد رسيد.

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعات روز يكشـنبه 23 ارديبهشـت ماه 
1358 (برابر با 16 جماديالثاني 1399، 13 مه 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

قتل بزرگمهر
مورخان اروپايي ماه مي ســـال 590 ميالدي را به داليل 
متعدد آغاز پايان كار دودمان ساسانيان ايران نوشته اند كه يكي از 
اين داليل؛ كنار گذاشتن، بازداشت و احيانا قتل مديران مجّرب و 

ايراندوست كشوري و لشكري بود. 
در اين مـــاه «بزرگمهـــر» وزير معـــروف و با تدبير 
خسروانوشيروان نيز به دستور خسروپرويز كشته شد و ايرانيان 
از داشـــتن يك مدير شايسته، مدبّر، انديشمند و ميهن دوست 

محروم شدند.
شمس الوزراء

مسعود غزنوي 13 مي 1032 ميالدي احمد عبدالصمد 
شيرازي را به وزارت خود برگزيد و به او لقب «شمس الوزراء» 
داد.احمد عبدالصمد شيرازي چندبار به مسعود توصيه كرده بود 
كه به طوايف سلجوقي امتياز ندهد و گفته بود كه اين طوايف 
به گرفتن مرتع و چـــراگاه در ماوراءالنهر اكتفا نخواهند كرد و 
پس از استقرار درآنجا در صدد كسب قدرت سياسي برخواهند 
آمد كه مسعود توجه نكرده بود؛ زيرا كه گمان مي كرد احمد به 
دليل پارسي بودن احساس ضد تركمانان دارد و هنگامي پي به 
درستي توصيه وزير خود بُرد كه سلجوقيان از جيحون گذشته و 
در صدد جنگ با او برآمده بودند. آن زمان، ديگر خيلي دير بود و 
سلجوقيان با وارد آوردن دو شكست به مسعود غزنوي، قدرت 

را در ايران خاوري به دست گرفتند .
كلنى ماندگار انگليسي ها در آمريكاي شمالي

دسته اي انگليسي كه با سه كشتي به آبهاي شرق آمريكا 
وارد شـــده بودند، پس از يك توقف كوتـــاه در دهانه خليج 
چساپيك و طي مســـافتي بيش از 60 مايل در آبراهي كه آن را 
«جيمز ريور» نام نهاده بودند، 13 ماه مي سال 1607 در اين آبراه به 
نقطه اي جزيره شكل و كوچك رسيدند و پس از اين كه آن محل 
را جايي امن و قابل دفاع در برابر حمالت احتمالي اسپانياييها

يافتند روز بعد، هر 104 تن از كشـــتيها فرود آمدند و در آنجا 
سنگ بناي نخستين كلني ماندگار انگليسي به نام جيمزتاون را در 

قاره غربي بر زمين نهادند.
بپاخيزي هنديان

دهم ماه مي ســـال 1857 و دو ماه پس از لشكركشـــي 
انگليســـي ها به ايران به منظور جداساختن افغانستان از پيكر 
ميهن، هندياني كه به عنوان نظامي محلي به استخدام انگلستان 
درآمده بودند پس از پي بردن به نيات اين دولت از استقرار در 
شبه قاره هند، دست به عصيان و نافرماني زدند، افسران انگليسي 
خود را كشتند و روز بعد (11 مي) دهلي را تصرف و به امپراتور 
تيموري هند مهر «بي عرضگي» زدند و او را در كاخش بازداشت 
كردند. اين هنديان از روز بعد در دهلي و هر نقطه اي را كه آزاد 

ميكردند، انگليسيها را نابود ميساختند.

امروز در تاريخ
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قاب امروز

 سرايه
علمى كه تو را گره گشايد بطلب

زان پيش كه از تو جان برآيد بطلب
آن نيست كه هست مىنمايد بگذار

آن هست كه نيست مىنمايد بطلب
مولوى

مراسم عروسي در روستاى « الئين » از توابع شهرستان «كالت نادرى » مشهد / عكس از: امان جنتى

پند بزرگان
ضعيفاالراده كسي است كه با هر شكستي 

بينش او نيز عوض شود.
آلنپو 
انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن، 

آراسته باشد. 
آنتوان چخوف

دوشنبه 23 ارديبهشت 1398- سال نود وسومـ   شماره 27280

ايران به انگليس هشدار داد
تهرانـ  خبرگزاري فرانسهـ  به دولت تازه انگلستان توسط 
خبرگزاري رسمي ايران «پارس» اخطار شد كه به شاه مخلوع 

ايران پناهندگي ندهد.
در اعالميه خبرگزاري پارس آمده است «ما به اين وسيله 
توجه نخستوزير بريتانيا را به اين واقعيت جلب ميكنيم كه 
بيدليل نبود مصر و مغرب نهايتاً عليه پذيرفتن شاه مخلوع در 
كشورهاي خود تصميم گرفتند. آنها پي بردند كه راه دادن شاه 
مخلوع چه مخاطراتي براي روابطشان با ايران خواهد داشت و ما 

اميدواريم كه دولت جديد انگلستان به اين هشدار توجه كند.
محاكمه روزنامهنگار ايراني بجرم همدستي با شاه مخلوع 

و ساواك
پاريسـ  خبرگزاري فرانســـهـ  ديـــروز يكصد نفر از 
دانشجويان ايراني طرفدار امام خميني فريدون صاحب جمع 
يك روزنامهنگار ايراني مقيم فرانسه را به اتهام همدستي با شاه و 

ساواك به محاكمه كشيدند.
صاحب جمع بتازگي پس از انجام مصاحبه مطبوعاتي با 
شاه مخلوع در جزيره بهشت كه متن آن در يكي از روزنامههاي 

پاريس انتشار يافت از باهاما به فرانسه بازگشته است.
نويسنده ايراني بعدازظهر ديروز هنگامي كه همراه يك 
زن كه از دوستانش بود به مركز بينالمللي دانشجويان رفته بود 
ناگهان به محاصره يكصد دانشجوي ايراني كه او را شناخته بودند 
درآمد. برخي از دانشـــجويان فرياد ميزدند: او را به دار بزنيد، اما 
اكثريت معتقد بودند كه او حق دارد از خود دفاع كند، پس بايد 

محاكمه شود.
دولتهايي در دولت وجود دارند

پيش از ظهر امروز «دكتر كريم سنجابي» رهبر جبهه ملي 
ايران در يك گفتگـــوي اختصاصي با روزنامه اطالعات نقطه 
نظرهاي «جبهه ملـــي» را پيرامون آزادي مطبوعات و پارهاي از 

مسائل جاري مملكتي، مطرح كرد.
ماحصل اين گفت و شنود در پي از نظرتان ميگذرد... 
دكتر سنجابي سپس به كار دولت فعلي اشاره كرد و گفت:

ـ دولت فوقالعاده ضعيف است. و دولتهايي در دولت 
وجود دارند كه مانع انجام كارها ميباشد، دولت بايد قدرت داشته 
باشد. و دولت است كه مســـئول تمام مسائل بحساب ميايد، 

نيروهاي غيرمسئولي هستند كه در كار دولت مداخله ميكنند.
حكم اعدام شاه مخلوع صادر شد

آيتاهللا صادق خلخالي، رئيس دادگاه انقالبي ايران امروز، 
در يك كنفرانس مطبوعاتي با حضـــور خبرنگاران داخلي و 
خارجي شركت كرد و به مسائلي كه پيرامون دادگاههاي انقالب 
بر سر زبانهاست پاسخ گفت. آيتاهللا خلخالي، در بخشي ديگر 
از ســـخنان خود اعالم كرد: از آنجا كه دادگاه انقالبي اسالمي، 
يك دادگاه خلقي است و هيچ مجرم شناخته شدهاي را محاكمه 
نميكند و فقط پس از احراز هويت، او را محكوم ميكند. خلخالي 
افزود: در دادگاههاي انقالب محمدرضا پهلوي (شاه مخلوع)، 
غالمرضا پهلوي، فرح، اشرف، فريده ديبا، شريفامامي، اويسي، 
اردشير زاهدي، سپهبد پاليزبان، نهاوندي و شعبان جعفري كه جرم 

آنها ثابت شده است، به اعدام محكوم شدهاند.
اسامي 31 نفر اخراجشدگان دانشگاه تهران

دانشـــگاه تهران امروز اعالم كرد كه به تصويب شوراي 
انقالبي تزكيه اين دانشـــگاه 31 نفر ديگر از استادان، كاركنان و 
دانشجويان اين دانشگاه از دانشـــگاه اخراج شده و در اختيار 
مقامات صالحيتدار گذاشته شدند. به گفته سخنگوي دانشگاه 
تهران اين گروه كه 20 اســـتاد، 7 كارمند و 4 دانشجو را شامل 
ميشوند غير از گروهي هستند كه قبال از اين دانشگاه اخراج شده 
بودند. گفته ميشود در ميان گروه جديد ده نفر از وكالي مجلس 

منحله شوراي ملي كه استاد دانشگاه تهران بودهاند ديده ميشود.
عروسي در مسجد

بعدازظهر پنجشنبه گذشته مجلس عروسي يك دختر و 
پسر در مسجد جامع واقع در خيابان سمنگان برگزار شد.

رضا اجاقي و معصومه انصاري اولين زوجي هستند كه پس 
از انقالب مراسم عروسي خود را در مسجد برگزار كردند.

اولين بار حسن و محبوبه متحدين كه بدست جنايتكاران 
رژيم سابق شهيد شدند در حسينيه ارشاد عروسي كرده بودند.

در مراسم عروسي رضا و معصومه و گروهي از دانشجويان 
دانشكده علم و صنعت سرودهاي مذهبي و انقالبي خواندند.

خانم شريعتي همسر مرحوم دكتر علي شريعتي براي اولين 
بار پس از شهادت همسرش در اين مراسم سخنراني كرد.

مهريه عروس معادل قيمت 500 مثقال نقره تعيين شد.
هشدار بانك مركزي درباره اسكناسهاي تقلبي

امروز بانك مركزي اعالم كرد: اخيرا عدهاي سودجو از 
احساسات و عواطف عميق مردم نسبت به رهبر بزرگ انقالب 
اسالمي سوء استفاده نموده و به انتشار اسكناسهاي تقلبي ده هزار 
ريالي كه داراي تصويب حضرت آيتاهللا امام خميني ميباشد، 
مبادرت ورزيدهاند. بانك مركزي ايران ضمن اعالم مراتب فوق 
باطالع عموم ميرســـاند كه اسكناسهاي مزبور از نقطه نظر 
اين بانك فاقد اعتبار بوده و منتشركنندگان آن از لحاظ قانوني 
مجرم و قابل تعقيب ميباشند. هرگونه اقدامي در جهت  انتشار 
اسكناسهاي جديد از طرف بانك مركزي ايران قبال از طريق 

رسانههاي گروهي به اطالع هموطنان عزيز خواهد رسيد.

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعات روز يكشـنبه 23 ارديبهشـت ماه 
1358 (برابر با 16 جماديالثاني 1399، 13 مه 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

قتل بزرگمهر
مورخان اروپايي ماه مي ســـال 590 ميالدي را به داليل 
متعدد آغاز پايان كار دودمان ساسانيان ايران نوشته اند كه يكي از 
اين داليل؛ كنار گذاشتن، بازداشت و احيانا قتل مديران مجّرب و 

ايراندوست كشوري و لشكري بود. 
در اين مـــاه «بزرگمهـــر» وزير معـــروف و با تدبير 
خسروانوشيروان نيز به دستور خسروپرويز كشته شد و ايرانيان 
از داشـــتن يك مدير شايسته، مدبّر، انديشمند و ميهن دوست 

محروم شدند.
شمس الوزراء

مسعود غزنوي 13 مي 1032 ميالدي احمد عبدالصمد 
شيرازي را به وزارت خود برگزيد و به او لقب «شمس الوزراء» 
داد.احمد عبدالصمد شيرازي چندبار به مسعود توصيه كرده بود 
كه به طوايف سلجوقي امتياز ندهد و گفته بود كه اين طوايف 
به گرفتن مرتع و چـــراگاه در ماوراءالنهر اكتفا نخواهند كرد و 
پس از استقرار درآنجا در صدد كسب قدرت سياسي برخواهند 
آمد كه مسعود توجه نكرده بود؛ زيرا كه گمان مي كرد احمد به 
دليل پارسي بودن احساس ضد تركمانان دارد و هنگامي پي به 
درستي توصيه وزير خود بُرد كه سلجوقيان از جيحون گذشته و 
در صدد جنگ با او برآمده بودند. آن زمان، ديگر خيلي دير بود و 
سلجوقيان با وارد آوردن دو شكست به مسعود غزنوي، قدرت 

را در ايران خاوري به دست گرفتند .
كلنى ماندگار انگليسي ها در آمريكاي شمالي

دسته اي انگليسي كه با سه كشتي به آبهاي شرق آمريكا 
وارد شـــده بودند، پس از يك توقف كوتـــاه در دهانه خليج 
چساپيك و طي مســـافتي بيش از 60 مايل در آبراهي كه آن را 
«جيمز ريور» نام نهاده بودند، 13 ماه مي سال 1607 در اين آبراه به 
نقطه اي جزيره شكل و كوچك رسيدند و پس از اين كه آن محل 
را جايي امن و قابل دفاع در برابر حمالت احتمالي اسپانياييها

يافتند روز بعد، هر 104 تن از كشـــتيها فرود آمدند و در آنجا 
سنگ بناي نخستين كلني ماندگار انگليسي به نام جيمزتاون را در 

قاره غربي بر زمين نهادند.
بپاخيزي هنديان

دهم ماه مي ســـال 1857 و دو ماه پس از لشكركشـــي 
انگليســـي ها به ايران به منظور جداساختن افغانستان از پيكر 
ميهن، هندياني كه به عنوان نظامي محلي به استخدام انگلستان 
درآمده بودند پس از پي بردن به نيات اين دولت از استقرار در 
شبه قاره هند، دست به عصيان و نافرماني زدند، افسران انگليسي 
خود را كشتند و روز بعد (11 مي) دهلي را تصرف و به امپراتور 
تيموري هند مهر «بي عرضگي» زدند و او را در كاخش بازداشت 
كردند. اين هنديان از روز بعد در دهلي و هر نقطه اي را كه آزاد 

ميكردند، انگليسيها را نابود ميساختند.

امروز در تاريخ
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قاب امروز

 سرايه
علمى كه تو را گره گشايد بطلب

زان پيش كه از تو جان برآيد بطلب
آن نيست كه هست مىنمايد بگذار

آن هست كه نيست مىنمايد بطلب
مولوى

مراسم عروسي در روستاى « الئين » از توابع شهرستان «كالت نادرى » مشهد / عكس از: امان جنتى

پند بزرگان
ضعيفاالراده كسي است كه با هر شكستي 

بينش او نيز عوض شود.
آلنپو 
انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن، 

آراسته باشد. 
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متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3103و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- کژدهانی- کمپانی امریکایی تولید کننده خودروی برقی

2- شرف و اعتبار- نقل کننده سخن یا خبر از کسی- امنیت
3- شادابی- خوشحال- اثر بیدل

4- آیین و سنت- شهری در ایالت »آالباما«- بزرگواری- لیست غذا
5- سرخرگ- واضح

6- سندروم- مرواریدی در دل دریا- طرز پوشاک
7- گلزن »بارسلونا«- سرودهای داود نبی)ع(- نیک و پسندیده

8- مزه کردن- زنگ- دستخط خوش
9- آفتاب- جمع مشهور- پرده دریدن

10- صمغ معطر- تکرار شده- مرکز »چاد«
11- عروس هزار داماد- آنکه راهی تازه می یابد

12- دختر خانم- آبی تیره- تازه- بی رنگ و جال
13- ایالت »کندوی زنبورها«- سرشت- عددی ترتیبی

14- پاره آتش- با خبر- دره
15- بازیگـــر فیلم ویدئویی، تلویزیونی »عروس بندر« به کارگردانی »امیر معقولی«- 

مصطکی

 عمودي:
1- دهی توریستی حومه »سرعین« 
»سی ســـخت«  در  چشـــمه ای   -

کهگیلویه و بویراحمد
2- کشـــور »نیکوزیا«- سالح جنگی 

ورزشی!- وجه رایج اروپا
3- پارسنگ ترازو- ترشی- آسیاب 

دستی
4- فیلم »علیرضـــا داوودنژاد«- با 
»گفت« آید - خودم!- روشی برای 

آموزش موسیقی به کودکان
5- یخچه- ملیح- کاله فرنگی

6- آبـــدار- غـــالف خنجـــر- جمع 
شرط

7- شـــرکت خودرو ســـاز سوئدی- 
بیـــزاری جســـتن- نـــام »نیســـون« 

بازیگر ایرلندی
8- از توابـــع »منجیـــل«- وســـیله 

درودگری- هفت تیرکش تگزاسی
9- بازگشت- نوعی برنج- رشته مو

10- شهری در استان »تهران«- این 
هورمون در تنظیم فشـــارخون بدن 

نقش دارد- پیاپی
11- تعجـــب زن- میـــوه ای شـــبیه 
پرتقال- متراکم ترین شهر و جزیره 

جهان
12- لکوموتیو- حرف روسی- بسیار 

بخشنده- ستم
13- پخـــش صوت جیبـــی- نگین 

است و پیرایه انگشتر- همیشه
14- داســـتان بلند- کالسور اداری- 

تقدیم جوایز!
کارگردانـــی  بـــه  فیلمـــی   -15
»احمدرضـــا معتمـــدی«- دختـــر 

زئوس
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جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7057

   افقي:
1- معلومات و مجموعه آگاهی ها – سرمربی »پرسپولیس«

2- سرگرد قدیم- اتومبیلرانی- به اطالع عموم رساندن
3- این هم سرمربی »استقالل تهران« که 2 هفته قبل جانشین »شفر« شد- وسیله 

روشنایی- ادای عهد
4- فلز ریخته گری- کاغذ روزنامه- خوراکی شفا دهنده!- شهری در فرانسه

5- بازی هندوان- بذر کتان
6- معروف- ترش مزه- اولین کلمه آموزشی در ایران

7- چراغ آسمان- اتوبیوگرافی و سرگذشت- پدر فرنگی
8- ثروتمندترین کشـــور منطقه آســـیای کوچک بود- خانه شاعر- شهری در استان 

»خوزستان«
9- دفعه- فتوکپی خشک- تخته شکسته بندی

10- مخترع تلفن- فریبکار و نیرنگ باز- فیلمی از »داوود میرباقری«
11- کامل کننده- حرکتی تکنیکی در فوتبال

12- حرکت دورانی- درنگ، طمأنینه- نت مخمور- ماه تمام
13- نام »گاگارین«- جلسه و گردهمایی- ناشایست

14- قضاوت- همگی- از انواع تشک
15- فوکوس- قهوه زهردار تاریخی!

 عمودي:
1- وســـیله ای فنـــی و نوعـــی 

انبر- آماده گریستن شدن
2- دارنـــده- جمـــع میـــل- 

ایوان باال
3- زندانی در شمال تهران- 
عزیز همگان- هر جسمی که 

شبیه کله قند باشد
4- احســـاس رنج - کاغذی 
یـــار  بـــرس-   - نامرغـــوب 

مشهدی
5- هجوم - شکست دشمن 

- عدد قهرمان
6- نشانه اسم مصدر- نگاه و 

نظر- درد و مرض
شـــیر-  گـــردن  مـــوی   -7

استعمال- امر به نشستن
دینـــی-  بـــزرگان  تولـــد   -8

شرم- سبکی موسیقایی
9- کنایه و رمز- ذخیره ارزاق 

عمومی- رود ساری
10- از نام های دخترانه- فلز 

قلیایی- ویتامین کیوی
11- همـــزاد و جفت- شـــاعر 
و نویســـنده ایرلنـــدی بـــا نام 

»اسکار«- آشکار کننده
12- مـــرض کشـــنده- مثـــل 
»آتشـــکده  شـــهر  ماننـــد-  و 

کرکویه«- کرانه
از   - ازدواج  ســـور   -13
لوازم التحریر - غله نشاسته دار

14- پیدا کرد- نام »هیتلر«- 
گراورساز آلمانی

در  تاریخـــی  اثـــری   -15
اســـتان »خوزســـتان« کـــه در 
»هفت تپه« قرار دارد- جرأت 

و توان

حل جدول عادی شماره  7056

گزارشی از مشکالت متقاضیان مسکن مهر پرديس

خانه ای در طبقه هیچ

مريم طالشی
گزارش نويس

قرار بوده ســـاکن واحـــدی در طبقه پنجم 
ساختمان شود. ســـال 90 ثبت نام کرده و 
امسال قرار است صاحب آپارتمان طبقه 
آخر شود و باالخره بعد از سال ها خودش 
را صاحبخانه ببیند. در این ســـال ها تمام 
مبالـــغ را به موقـــع پرداخت کـــرده و حاال 
واحدهاســـت. خوشـــحال  واگذاری  موعد 
است؟ نمی داند. باالخره آدم ها در اینجور 
مواقع احساس شـــادمانی دارند، هرچند 
گذر زمـــان، رگه های شـــعف تـــو را زدوده 
باشـــد. بله، با تمـــام این احوال می شـــود 
گفت خوشـــحال اســـت، تا وقتـــی که خبر 
مثـــل پتک توی ســـرش کوبیده می شـــود؛ 
طبقه پنجمی اصاًل وجود نـــدارد: »یعنی 

تمام این مدت فقط پول هوا داده ام؟!«
زن، یکـــی از همان هایـــی اســـت که به 

امید خانه دار شدن، متقاضی مسکن مهر 
شـــده و حاال مثل خیلی هـــای دیگر کارش 
این اســـت که در ســـالن کارگزاری شـــرکت 
عمران شهر پردیس، عصبی و پریشان این 
طرف و آن طرف برود و دنبال چاره باشد. 
پیمانـــکار پروژه جای ســـاختمان 5 طبقه، 
4طبقه ساخته. البد یادش رفته بوده؛ حاال 
یک اشـــتباهی اســـت که پیـــش می آید به 
هرحال. این اشـــتباه یعنی حاصل 8سال 
شـــده  همـــه اش  زن،  پرداخـــت  ذره  ذره 
حیرانی او میان ســـالن شـــلوغ؛ خانه ای در 

طبقه هیچ.
»بهم گفته اند کارمندان شـــرکت دارند 
تالش می کنند تا جـــای دیگری را با همان 
متـــراژ در فاز یا پروژه دیگـــری برایت مهیا 
کننـــد. خـــب مگـــر آن واحدها خودشـــان 
صاحب ندارند؟! آن کســـی که جای دیگر 
واحـــد خریده، یـــک بدبختی اســـت مثل 
خود من. حـــاال من که فکـــر می کنم اینها 

دارند من را ســـر می دوانند. به خدا ماهم 
مســـتأجریم و بیچـــاره. دیگر تـــوان اجاره 

دادن نداریم.«
زنی بچه بغل از دیگر کســـانی است که 
بـــرای گرفتن جوابی قانـــع کننده مراجعه 
کرده اما انگار امروز هم قرار نیست در این 
آشفته بازار پاسخی دریافت کند. پرونده ای 
را کـــه دســـتش گرفتـــه نشـــان می دهـــد و 
می گویـــد: »من دنبال راهی می گردم که از 
شوهرم شکایت کنم. ما با هم برای خرید 
مســـکن مهر اقدام کردیم. حاال از هم جدا 
شـــده ایم و شـــوهرم خودش رفته خانه را 
بدون اینکه من بدانم فروخته و سهم من 
را نداده. حاال من مانده ام دســـت خالی و 

نمی دانم باید حقم را چطور بگیرم.«
ســـالن کارگزاری بیشـــتر شـــبیه میدان 
جنگ اســـت. چهره هـــا عصبـــی و آدم ها 
در آســـتانه پرخـــاش. یکـــی داد می زنـــد: 
»لطفـــا به آن آقایی که روی ویلچر اســـت 

برســـید، دارد از حال می رود. مرد، همان 
که خواســـتار رســـیدگی بـــه ویلچرنشـــین 
اســـت، می گوید: »هفت ســـال است ثبت 
نـــام کرده ام و االن لنـــگ گرفتن یک برگ 
از قـــراردادم با پیمانکار هســـتم. اما هیچ 
جـــواب درســـتی نمی دهند. بـــرای گرفتن 
یـــک برگـــه، دائم بایـــد بیایم و بـــروم. اگر 
می دانســـتم این مسکن مهر اینطور برایم 
دردســـر می شـــود، اصاًل از اول بی خیالش 
می شـــدم اما چـــه کنم که گرفتـــارم. اینجا 
همـــه گرفتارند. به قیافه ایـــن آدم ها نگاه 
کنیـــد، کدام شـــان از ســـِر خوشـــی اینجـــا 
آمده اند؟ آدم هایـــی را دیده ام که اینجا از 
سر کالفگی جیغ و داد راه می اندازند. یک 
صندلی نیســـت کـــه آدم ســـالمند رویش 
بنشیند. اینجا هم که پر است از آدم مسن 

و بازنشسته.«
مدیـــر اجرایـــی بـــه یکـــی از کارمندهـــا 
می گوید اسم مرد را یادداشت کند تا هفته 

مرد مسن که حال و روزش به آدم های بیمار می ماَند، 
ناله گونه می گوید: من برای مسکن پردیس ثبت نام 
کرده ام، همه واریزهایم هم سر موقع بوده، اما االن 

می گویند توی پردیس دیگر خانه نداریم به تو بدهیم، 
شاید رباط کریم و پرند، بشود. آخر این چه کاری است؟ 

من بومهن کار می کنم و االن هم همان جا مستأجرم. اگر 
قرار باشد بروم پرند، کارم را چه بکنم؟ در این سن مگر 
می توانم کار جدید پیدا کنم؟ بیمار سرطانی هم هستم

در این ســـن مگر می توانـــم کار جدید پیدا 
کنم؟ بیمار سرطانی هم هستم.«

یکی از کارمندان شرکت که نمی خواهد 
اســـمش فاش شـــود، از دالیل نابسامانی 
در پاســـخگویی بـــه متقاضیـــان این طور 
می گوید: »حقوق شـــهروندی و کارمندی 
در این شرکت باهم نقض می شود. مردم 
مشـــکالت زیادی دارند و بـــه همین دلیل 
هم مراجعه می کننـــد و درحالی که همه 
کارها باید سیستماتیک باشد، باز هم باید 
ســـاعت ها در صف های طوالنی بایســـتند 
و منتظر پاسخ باشـــند. ما به ارباب رجوع 
احترام می گذاریم اما متأســـفانه فشار کار 
زیاد اســـت و نیروی انسانی اندکی داریم. 
قراردادهـــای کوتاه مـــدت و حقوق ناچیز 

هم دیگر رمق کارمندان را گرفته.«
چندی پیـــش بود که مهـــدی هدایت، 
مدیرعامل شهر جدید پردیس در حاشیه 
نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی 
شهری به متقاضیان مسکن مهر پردیس 
نویـــد داد که با تصویـــب لوایح بودجه 98 
مربوط به شهر پردیس، سال خوبی پیش 

روی این شهر جدید خواهد بود.
متقاضیان جـــا مانده از مســـکن مهر، 
اصطالحی بود که هدایت از آن اســـتفاده 
کرد و بـــه متقاضیانـــی اطالق شـــد که در 
مســـکن مهـــر پردیـــس ثبت نـــام کـــرده و 
اقســـاط خود را واریز کرده اند اما برای آنها 

واحد مسکونی ساخته نشده است.
هدایـــت البته وعـــده داده بود که چهار 
هزار مســـکن مهر بـــرای ایـــن متقاضیان 
جـــا مانده در فاز هشـــت پردیس ســـاخته 
می شود و آنها می توانند به شهر هشتگرد 
یا پرند هم که واحدهای مســـکونی آماده 
دارند مراجعه کنند و واحد تحویل بگیرند 
امـــا برخـــی از متقاضیـــان جا مانـــده این 
موضـــوع را نمی پذیرند و اصـــرار دارند در 
شـــهر پردیس واحد مســـکن مهر دریافت 

کنند.
جاماندگان حاال کارشـــان این است که 
پرونده به دســـت به شرکت مراجعه کنند 
و امید داشـــته باشـــند که هنوز هم ممکن 
اســـت صاحب خانه شـــوند، خانـــه ای که 
اگرچه شباهتی به خانه رؤیاهایشان ندارد 
اما سقفی اســـت برای سری که بی سامان 

مانده است.

بعد مراجعه کند و ببیند چه کار می توانند 
برایـــش بکننـــد. مرد درحالی که ســـرش را 
تکان می دهد، با شانه های آویزان از سالن 
بیـــرون مـــی رود. صـــدای عصـــای پیرزنی 
خمیـــده در همهمه ســـالن گم می شـــود. 
مادر جان شـــما هم برای مسکن ثبت نام 
کرده ای؟ می گوید: »9 ســـال اســـت دنبال 
اینم که خانـــه ام را تحویل بگیرم. حاال هم 
می گویند هیچ حقی ندارم. من با این سن 
و ســـال چرا باید به این وضع بیایم اینجا؟ 
آخرش می دانم می میرم و آرزوی خانه دار 

شدن را به گور می برم.«
مســـئول دفتـــر رئیس که معلوم اســـت 
پیـــرزن را می شناســـد، نزدیـــک می آیـــد و 
می گوید: »مادرجان چند بار بهتان گفته ام 
که شما طی این سال ها واریزی نداشته اید. 
اصـــاًل برگه قـــرارداد هم نداریـــد و فقط در 
همـــان ســـال های ابتدایی در مســـکن مهر 

پردیس ثبت نام کرده اید.«
خطـــوط چهـــره پیـــرزن بیشـــتر درهم 
کشـــیده می شـــود: »یعنـــی چـــه کـــه واریز 
نکـــرده ام؟ من پـــول داده ام. پس برای چه 
اینجـــا می آیم؟!« و بعد انـــگار که از گرفتن 
جواب ناامید شده باشد، راهش را می گیرد 

و همانطور عصازنان می رود.
صدای داد و فریاد زنی میانسال، سرها 
را بـــه ســـمت او برمی گرداند: »چرا کســـی 
جواب درســـتی به من نمی دهد؟« کســـی 
برای آرام کردنش پیشقدم نمی شود. همه 
خودشـــان آنقدر گرفتار هستند که حوصله 
گوش دادن به حرف های دیگری را نداشته 
باشـــند. زن اما دلـــش می خواهـــد بگوید: 

»من این واحد را از یکی خریده ام اما حاال 
اینجا به من می گویند ســـند جعلی اســـت 
و مـــن صاحب خانه به حســـاب نمی آیم. 
خیلـــی هم پـــرس و جـــو کـــرده ام امـــا نه 
فروشـــنده را پیدا کردم نه دالل. واسطه ها 
بـــا چـــرب زبانی خانـــه را به مشـــتری های 
بخت برگشـــته ای مثـــل من می فروشـــند 
و بعـــد که پـــول را تمام و کمـــال پرداخت 
کردیم، غیب شـــان می زند. می گویند اینها 
باند هســـتند و کارشان همین است. دنبال 
کسانی می گردند که راحت بتوانند سرشان 
کاله بگذارند، کسانی مثل من؛ زنان تنها و 
آدم های بی ســـر و زبان، اما کور خوانده اند. 
آمـــده ام کاری کنـــم خانـــه را پلمـــب کنند 
چون معلوم نیســـت این از خـــدا بیخبران 
همین واحد را به چند نفر دیگر بفروشـــند. 
توی بنگاه های پردیس چندین نفر هستند 
که هرکدام یک ُمهر مخصوص خودشـــان 
را دارنـــد و بـــا همـــان فعالیـــت می کننـــد. 
مراجعه هم بکنیـــد می گویند فالنی اینجا 
مســـتقل کار می کرد و حاال رفته و به ما هم 
هیچ ارتباطی ندارد. بنگاه ها شده اند مثل 
سلمانی هایی که صندلی کرایه می دهند.«

مرد مسن که حال و روزش به آدم های 
بیمار می ماَنـــد، ناله گونـــه می گوید: »من 
برای مســـکن پردیـــس ثبت نام کـــرده ام، 
همه واریزهایم هم سر موقع بوده، اما االن 
می گویند توی پردیس دیگـــر خانه نداریم 
به تـــو بدهیم، شـــاید ربـــاط کریـــم و پرند، 
بشود. آخر این چه کاری است؟ من بومهن 
کار می کنم و االن هم همان جا مســـتأجرم. 
اگر قرار باشد بروم پرند، کارم را چه بکنم؟ 
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   افقي:
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2- شرف و اعتبار- نقل کننده سخن یا خبر از کسی- امنیت
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12- دختر خانم- آبی تیره- تازه- بی رنگ و جال
13- ایالت »کندوی زنبورها«- سرشت- عددی ترتیبی

14- پاره آتش- با خبر- دره
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مصطکی
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5- یخچه- ملیح- کاله فرنگی

6- آبـــدار- غـــالف خنجـــر- جمع 
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هورمون در تنظیم فشـــارخون بدن 

نقش دارد- پیاپی
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پرتقال- متراکم ترین شهر و جزیره 

جهان
12- لکوموتیو- حرف روسی- بسیار 

بخشنده- ستم
13- پخـــش صوت جیبـــی- نگین 

است و پیرایه انگشتر- همیشه
14- داســـتان بلند- کالسور اداری- 
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   افقي:
1- معلومات و مجموعه آگاهی ها – سرمربی »پرسپولیس«

2- سرگرد قدیم- اتومبیلرانی- به اطالع عموم رساندن
3- این هم سرمربی »استقالل تهران« که 2 هفته قبل جانشین »شفر« شد- وسیله 

روشنایی- ادای عهد
4- فلز ریخته گری- کاغذ روزنامه- خوراکی شفا دهنده!- شهری در فرانسه

5- بازی هندوان- بذر کتان
6- معروف- ترش مزه- اولین کلمه آموزشی در ایران

7- چراغ آسمان- اتوبیوگرافی و سرگذشت- پدر فرنگی
8- ثروتمندترین کشـــور منطقه آســـیای کوچک بود- خانه شاعر- شهری در استان 

»خوزستان«
9- دفعه- فتوکپی خشک- تخته شکسته بندی

10- مخترع تلفن- فریبکار و نیرنگ باز- فیلمی از »داوود میرباقری«
11- کامل کننده- حرکتی تکنیکی در فوتبال

12- حرکت دورانی- درنگ، طمأنینه- نت مخمور- ماه تمام
13- نام »گاگارین«- جلسه و گردهمایی- ناشایست

14- قضاوت- همگی- از انواع تشک
15- فوکوس- قهوه زهردار تاریخی!
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انبر- آماده گریستن شدن
2- دارنـــده- جمـــع میـــل- 

ایوان باال
3- زندانی در شمال تهران- 
عزیز همگان- هر جسمی که 

شبیه کله قند باشد
4- احســـاس رنج - کاغذی 
یـــار  بـــرس-   - نامرغـــوب 

مشهدی
5- هجوم - شکست دشمن 

- عدد قهرمان
6- نشانه اسم مصدر- نگاه و 

نظر- درد و مرض
شـــیر-  گـــردن  مـــوی   -7

استعمال- امر به نشستن
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گزارشی از مشکالت متقاضیان مسکن مهر پرديس

خانه ای در طبقه هیچ

مريم طالشی
گزارش نويس

قرار بوده ســـاکن واحـــدی در طبقه پنجم 
ساختمان شود. ســـال 90 ثبت نام کرده و 
امسال قرار است صاحب آپارتمان طبقه 
آخر شود و باالخره بعد از سال ها خودش 
را صاحبخانه ببیند. در این ســـال ها تمام 
مبالـــغ را به موقـــع پرداخت کـــرده و حاال 
واحدهاســـت. خوشـــحال  واگذاری  موعد 
است؟ نمی داند. باالخره آدم ها در اینجور 
مواقع احساس شـــادمانی دارند، هرچند 
گذر زمـــان، رگه های شـــعف تـــو را زدوده 
باشـــد. بله، با تمـــام این احوال می شـــود 
گفت خوشـــحال اســـت، تا وقتـــی که خبر 
مثـــل پتک توی ســـرش کوبیده می شـــود؛ 
طبقه پنجمی اصاًل وجود نـــدارد: »یعنی 

تمام این مدت فقط پول هوا داده ام؟!«
زن، یکـــی از همان هایـــی اســـت که به 

امید خانه دار شدن، متقاضی مسکن مهر 
شـــده و حاال مثل خیلی هـــای دیگر کارش 
این اســـت که در ســـالن کارگزاری شـــرکت 
عمران شهر پردیس، عصبی و پریشان این 
طرف و آن طرف برود و دنبال چاره باشد. 
پیمانـــکار پروژه جای ســـاختمان 5 طبقه، 
4طبقه ساخته. البد یادش رفته بوده؛ حاال 
یک اشـــتباهی اســـت که پیـــش می آید به 
هرحال. این اشـــتباه یعنی حاصل 8سال 
شـــده  همـــه اش  زن،  پرداخـــت  ذره  ذره 
حیرانی او میان ســـالن شـــلوغ؛ خانه ای در 

طبقه هیچ.
»بهم گفته اند کارمندان شـــرکت دارند 
تالش می کنند تا جـــای دیگری را با همان 
متـــراژ در فاز یا پروژه دیگـــری برایت مهیا 
کننـــد. خـــب مگـــر آن واحدها خودشـــان 
صاحب ندارند؟! آن کســـی که جای دیگر 
واحـــد خریده، یـــک بدبختی اســـت مثل 
خود من. حـــاال من که فکـــر می کنم اینها 

دارند من را ســـر می دوانند. به خدا ماهم 
مســـتأجریم و بیچـــاره. دیگر تـــوان اجاره 

دادن نداریم.«
زنی بچه بغل از دیگر کســـانی است که 
بـــرای گرفتن جوابی قانـــع کننده مراجعه 
کرده اما انگار امروز هم قرار نیست در این 
آشفته بازار پاسخی دریافت کند. پرونده ای 
را کـــه دســـتش گرفتـــه نشـــان می دهـــد و 
می گویـــد: »من دنبال راهی می گردم که از 
شوهرم شکایت کنم. ما با هم برای خرید 
مســـکن مهر اقدام کردیم. حاال از هم جدا 
شـــده ایم و شـــوهرم خودش رفته خانه را 
بدون اینکه من بدانم فروخته و سهم من 
را نداده. حاال من مانده ام دســـت خالی و 

نمی دانم باید حقم را چطور بگیرم.«
ســـالن کارگزاری بیشـــتر شـــبیه میدان 
جنگ اســـت. چهره هـــا عصبـــی و آدم ها 
در آســـتانه پرخـــاش. یکـــی داد می زنـــد: 
»لطفـــا به آن آقایی که روی ویلچر اســـت 

برســـید، دارد از حال می رود. مرد، همان 
که خواســـتار رســـیدگی بـــه ویلچرنشـــین 
اســـت، می گوید: »هفت ســـال است ثبت 
نـــام کرده ام و االن لنـــگ گرفتن یک برگ 
از قـــراردادم با پیمانکار هســـتم. اما هیچ 
جـــواب درســـتی نمی دهند. بـــرای گرفتن 
یـــک برگـــه، دائم بایـــد بیایم و بـــروم. اگر 
می دانســـتم این مسکن مهر اینطور برایم 
دردســـر می شـــود، اصاًل از اول بی خیالش 
می شـــدم اما چـــه کنم که گرفتـــارم. اینجا 
همـــه گرفتارند. به قیافه ایـــن آدم ها نگاه 
کنیـــد، کدام شـــان از ســـِر خوشـــی اینجـــا 
آمده اند؟ آدم هایـــی را دیده ام که اینجا از 
سر کالفگی جیغ و داد راه می اندازند. یک 
صندلی نیســـت کـــه آدم ســـالمند رویش 
بنشیند. اینجا هم که پر است از آدم مسن 

و بازنشسته.«
مدیـــر اجرایـــی بـــه یکـــی از کارمندهـــا 
می گوید اسم مرد را یادداشت کند تا هفته 

مرد مسن که حال و روزش به آدم های بیمار می ماَند، 
ناله گونه می گوید: من برای مسکن پردیس ثبت نام 
کرده ام، همه واریزهایم هم سر موقع بوده، اما االن 

می گویند توی پردیس دیگر خانه نداریم به تو بدهیم، 
شاید رباط کریم و پرند، بشود. آخر این چه کاری است؟ 

من بومهن کار می کنم و االن هم همان جا مستأجرم. اگر 
قرار باشد بروم پرند، کارم را چه بکنم؟ در این سن مگر 
می توانم کار جدید پیدا کنم؟ بیمار سرطانی هم هستم

در این ســـن مگر می توانـــم کار جدید پیدا 
کنم؟ بیمار سرطانی هم هستم.«

یکی از کارمندان شرکت که نمی خواهد 
اســـمش فاش شـــود، از دالیل نابسامانی 
در پاســـخگویی بـــه متقاضیـــان این طور 
می گوید: »حقوق شـــهروندی و کارمندی 
در این شرکت باهم نقض می شود. مردم 
مشـــکالت زیادی دارند و بـــه همین دلیل 
هم مراجعه می کننـــد و درحالی که همه 
کارها باید سیستماتیک باشد، باز هم باید 
ســـاعت ها در صف های طوالنی بایســـتند 
و منتظر پاسخ باشـــند. ما به ارباب رجوع 
احترام می گذاریم اما متأســـفانه فشار کار 
زیاد اســـت و نیروی انسانی اندکی داریم. 
قراردادهـــای کوتاه مـــدت و حقوق ناچیز 

هم دیگر رمق کارمندان را گرفته.«
چندی پیـــش بود که مهـــدی هدایت، 
مدیرعامل شهر جدید پردیس در حاشیه 
نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی 
شهری به متقاضیان مسکن مهر پردیس 
نویـــد داد که با تصویـــب لوایح بودجه 98 
مربوط به شهر پردیس، سال خوبی پیش 

روی این شهر جدید خواهد بود.
متقاضیان جـــا مانده از مســـکن مهر، 
اصطالحی بود که هدایت از آن اســـتفاده 
کرد و بـــه متقاضیانـــی اطالق شـــد که در 
مســـکن مهـــر پردیـــس ثبت نـــام کـــرده و 
اقســـاط خود را واریز کرده اند اما برای آنها 

واحد مسکونی ساخته نشده است.
هدایـــت البته وعـــده داده بود که چهار 
هزار مســـکن مهر بـــرای ایـــن متقاضیان 
جـــا مانده در فاز هشـــت پردیس ســـاخته 
می شود و آنها می توانند به شهر هشتگرد 
یا پرند هم که واحدهای مســـکونی آماده 
دارند مراجعه کنند و واحد تحویل بگیرند 
امـــا برخـــی از متقاضیـــان جا مانـــده این 
موضـــوع را نمی پذیرند و اصـــرار دارند در 
شـــهر پردیس واحد مســـکن مهر دریافت 

کنند.
جاماندگان حاال کارشـــان این است که 
پرونده به دســـت به شرکت مراجعه کنند 
و امید داشـــته باشـــند که هنوز هم ممکن 
اســـت صاحب خانه شـــوند، خانـــه ای که 
اگرچه شباهتی به خانه رؤیاهایشان ندارد 
اما سقفی اســـت برای سری که بی سامان 

مانده است.

بعد مراجعه کند و ببیند چه کار می توانند 
برایـــش بکننـــد. مرد درحالی که ســـرش را 
تکان می دهد، با شانه های آویزان از سالن 
بیـــرون مـــی رود. صـــدای عصـــای پیرزنی 
خمیـــده در همهمه ســـالن گم می شـــود. 
مادر جان شـــما هم برای مسکن ثبت نام 
کرده ای؟ می گوید: »9 ســـال اســـت دنبال 
اینم که خانـــه ام را تحویل بگیرم. حاال هم 
می گویند هیچ حقی ندارم. من با این سن 
و ســـال چرا باید به این وضع بیایم اینجا؟ 
آخرش می دانم می میرم و آرزوی خانه دار 

شدن را به گور می برم.«
مســـئول دفتـــر رئیس که معلوم اســـت 
پیـــرزن را می شناســـد، نزدیـــک می آیـــد و 
می گوید: »مادرجان چند بار بهتان گفته ام 
که شما طی این سال ها واریزی نداشته اید. 
اصـــاًل برگه قـــرارداد هم نداریـــد و فقط در 
همـــان ســـال های ابتدایی در مســـکن مهر 

پردیس ثبت نام کرده اید.«
خطـــوط چهـــره پیـــرزن بیشـــتر درهم 
کشـــیده می شـــود: »یعنـــی چـــه کـــه واریز 
نکـــرده ام؟ من پـــول داده ام. پس برای چه 
اینجـــا می آیم؟!« و بعد انـــگار که از گرفتن 
جواب ناامید شده باشد، راهش را می گیرد 

و همانطور عصازنان می رود.
صدای داد و فریاد زنی میانسال، سرها 
را بـــه ســـمت او برمی گرداند: »چرا کســـی 
جواب درســـتی به من نمی دهد؟« کســـی 
برای آرام کردنش پیشقدم نمی شود. همه 
خودشـــان آنقدر گرفتار هستند که حوصله 
گوش دادن به حرف های دیگری را نداشته 
باشـــند. زن اما دلـــش می خواهـــد بگوید: 

»من این واحد را از یکی خریده ام اما حاال 
اینجا به من می گویند ســـند جعلی اســـت 
و مـــن صاحب خانه به حســـاب نمی آیم. 
خیلـــی هم پـــرس و جـــو کـــرده ام امـــا نه 
فروشـــنده را پیدا کردم نه دالل. واسطه ها 
بـــا چـــرب زبانی خانـــه را به مشـــتری های 
بخت برگشـــته ای مثـــل من می فروشـــند 
و بعـــد که پـــول را تمام و کمـــال پرداخت 
کردیم، غیب شـــان می زند. می گویند اینها 
باند هســـتند و کارشان همین است. دنبال 
کسانی می گردند که راحت بتوانند سرشان 
کاله بگذارند، کسانی مثل من؛ زنان تنها و 
آدم های بی ســـر و زبان، اما کور خوانده اند. 
آمـــده ام کاری کنـــم خانـــه را پلمـــب کنند 
چون معلوم نیســـت این از خـــدا بیخبران 
همین واحد را به چند نفر دیگر بفروشـــند. 
توی بنگاه های پردیس چندین نفر هستند 
که هرکدام یک ُمهر مخصوص خودشـــان 
را دارنـــد و بـــا همـــان فعالیـــت می کننـــد. 
مراجعه هم بکنیـــد می گویند فالنی اینجا 
مســـتقل کار می کرد و حاال رفته و به ما هم 
هیچ ارتباطی ندارد. بنگاه ها شده اند مثل 
سلمانی هایی که صندلی کرایه می دهند.«

مرد مسن که حال و روزش به آدم های 
بیمار می ماَنـــد، ناله گونـــه می گوید: »من 
برای مســـکن پردیـــس ثبت نام کـــرده ام، 
همه واریزهایم هم سر موقع بوده، اما االن 
می گویند توی پردیس دیگـــر خانه نداریم 
به تـــو بدهیم، شـــاید ربـــاط کریـــم و پرند، 
بشود. آخر این چه کاری است؟ من بومهن 
کار می کنم و االن هم همان جا مســـتأجرم. 
اگر قرار باشد بروم پرند، کارم را چه بکنم؟ 
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   افقي:
1- کژدهانی- کمپانی امریکایی تولید کننده خودروی برقی

2- شرف و اعتبار- نقل کننده سخن یا خبر از کسی- امنیت
3- شادابی- خوشحال- اثر بیدل

4- آیین و سنت- شهری در ایالت »آالباما«- بزرگواری- لیست غذا
5- سرخرگ- واضح

6- سندروم- مرواریدی در دل دریا- طرز پوشاک
7- گلزن »بارسلونا«- سرودهای داود نبی)ع(- نیک و پسندیده

8- مزه کردن- زنگ- دستخط خوش
9- آفتاب- جمع مشهور- پرده دریدن

10- صمغ معطر- تکرار شده- مرکز »چاد«
11- عروس هزار داماد- آنکه راهی تازه می یابد

12- دختر خانم- آبی تیره- تازه- بی رنگ و جال
13- ایالت »کندوی زنبورها«- سرشت- عددی ترتیبی

14- پاره آتش- با خبر- دره
15- بازیگـــر فیلم ویدئویی، تلویزیونی »عروس بندر« به کارگردانی »امیر معقولی«- 

مصطکی

 عمودي:
1- دهی توریستی حومه »سرعین« 
»سی ســـخت«  در  چشـــمه ای   -

کهگیلویه و بویراحمد
2- کشـــور »نیکوزیا«- سالح جنگی 

ورزشی!- وجه رایج اروپا
3- پارسنگ ترازو- ترشی- آسیاب 

دستی
4- فیلم »علیرضـــا داوودنژاد«- با 
»گفت« آید - خودم!- روشی برای 

آموزش موسیقی به کودکان
5- یخچه- ملیح- کاله فرنگی

6- آبـــدار- غـــالف خنجـــر- جمع 
شرط

7- شـــرکت خودرو ســـاز سوئدی- 
بیـــزاری جســـتن- نـــام »نیســـون« 

بازیگر ایرلندی
8- از توابـــع »منجیـــل«- وســـیله 

درودگری- هفت تیرکش تگزاسی
9- بازگشت- نوعی برنج- رشته مو

10- شهری در استان »تهران«- این 
هورمون در تنظیم فشـــارخون بدن 

نقش دارد- پیاپی
11- تعجـــب زن- میـــوه ای شـــبیه 
پرتقال- متراکم ترین شهر و جزیره 

جهان
12- لکوموتیو- حرف روسی- بسیار 

بخشنده- ستم
13- پخـــش صوت جیبـــی- نگین 

است و پیرایه انگشتر- همیشه
14- داســـتان بلند- کالسور اداری- 

تقدیم جوایز!
کارگردانـــی  بـــه  فیلمـــی   -15
»احمدرضـــا معتمـــدی«- دختـــر 
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   افقي:
1- معلومات و مجموعه آگاهی ها – سرمربی »پرسپولیس«

2- سرگرد قدیم- اتومبیلرانی- به اطالع عموم رساندن
3- این هم سرمربی »استقالل تهران« که 2 هفته قبل جانشین »شفر« شد- وسیله 

روشنایی- ادای عهد
4- فلز ریخته گری- کاغذ روزنامه- خوراکی شفا دهنده!- شهری در فرانسه

5- بازی هندوان- بذر کتان
6- معروف- ترش مزه- اولین کلمه آموزشی در ایران

7- چراغ آسمان- اتوبیوگرافی و سرگذشت- پدر فرنگی
8- ثروتمندترین کشـــور منطقه آســـیای کوچک بود- خانه شاعر- شهری در استان 

»خوزستان«
9- دفعه- فتوکپی خشک- تخته شکسته بندی

10- مخترع تلفن- فریبکار و نیرنگ باز- فیلمی از »داوود میرباقری«
11- کامل کننده- حرکتی تکنیکی در فوتبال

12- حرکت دورانی- درنگ، طمأنینه- نت مخمور- ماه تمام
13- نام »گاگارین«- جلسه و گردهمایی- ناشایست

14- قضاوت- همگی- از انواع تشک
15- فوکوس- قهوه زهردار تاریخی!

 عمودي:
1- وســـیله ای فنـــی و نوعـــی 

انبر- آماده گریستن شدن
2- دارنـــده- جمـــع میـــل- 

ایوان باال
3- زندانی در شمال تهران- 
عزیز همگان- هر جسمی که 

شبیه کله قند باشد
4- احســـاس رنج - کاغذی 
یـــار  بـــرس-   - نامرغـــوب 

مشهدی
5- هجوم - شکست دشمن 

- عدد قهرمان
6- نشانه اسم مصدر- نگاه و 

نظر- درد و مرض
شـــیر-  گـــردن  مـــوی   -7

استعمال- امر به نشستن
دینـــی-  بـــزرگان  تولـــد   -8

شرم- سبکی موسیقایی
9- کنایه و رمز- ذخیره ارزاق 

عمومی- رود ساری
10- از نام های دخترانه- فلز 

قلیایی- ویتامین کیوی
11- همـــزاد و جفت- شـــاعر 
و نویســـنده ایرلنـــدی بـــا نام 

»اسکار«- آشکار کننده
12- مـــرض کشـــنده- مثـــل 
»آتشـــکده  شـــهر  ماننـــد-  و 

کرکویه«- کرانه
از   - ازدواج  ســـور   -13
لوازم التحریر - غله نشاسته دار

14- پیدا کرد- نام »هیتلر«- 
گراورساز آلمانی

در  تاریخـــی  اثـــری   -15
اســـتان »خوزســـتان« کـــه در 
»هفت تپه« قرار دارد- جرأت 

و توان
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گزارشی از مشکالت متقاضیان مسکن مهر پرديس

خانه ای در طبقه هیچ

مريم طالشی
گزارش نويس

قرار بوده ســـاکن واحـــدی در طبقه پنجم 
ساختمان شود. ســـال 90 ثبت نام کرده و 
امسال قرار است صاحب آپارتمان طبقه 
آخر شود و باالخره بعد از سال ها خودش 
را صاحبخانه ببیند. در این ســـال ها تمام 
مبالـــغ را به موقـــع پرداخت کـــرده و حاال 
واحدهاســـت. خوشـــحال  واگذاری  موعد 
است؟ نمی داند. باالخره آدم ها در اینجور 
مواقع احساس شـــادمانی دارند، هرچند 
گذر زمـــان، رگه های شـــعف تـــو را زدوده 
باشـــد. بله، با تمـــام این احوال می شـــود 
گفت خوشـــحال اســـت، تا وقتـــی که خبر 
مثـــل پتک توی ســـرش کوبیده می شـــود؛ 
طبقه پنجمی اصاًل وجود نـــدارد: »یعنی 

تمام این مدت فقط پول هوا داده ام؟!«
زن، یکـــی از همان هایـــی اســـت که به 

امید خانه دار شدن، متقاضی مسکن مهر 
شـــده و حاال مثل خیلی هـــای دیگر کارش 
این اســـت که در ســـالن کارگزاری شـــرکت 
عمران شهر پردیس، عصبی و پریشان این 
طرف و آن طرف برود و دنبال چاره باشد. 
پیمانـــکار پروژه جای ســـاختمان 5 طبقه، 
4طبقه ساخته. البد یادش رفته بوده؛ حاال 
یک اشـــتباهی اســـت که پیـــش می آید به 
هرحال. این اشـــتباه یعنی حاصل 8سال 
شـــده  همـــه اش  زن،  پرداخـــت  ذره  ذره 
حیرانی او میان ســـالن شـــلوغ؛ خانه ای در 

طبقه هیچ.
»بهم گفته اند کارمندان شـــرکت دارند 
تالش می کنند تا جـــای دیگری را با همان 
متـــراژ در فاز یا پروژه دیگـــری برایت مهیا 
کننـــد. خـــب مگـــر آن واحدها خودشـــان 
صاحب ندارند؟! آن کســـی که جای دیگر 
واحـــد خریده، یـــک بدبختی اســـت مثل 
خود من. حـــاال من که فکـــر می کنم اینها 

دارند من را ســـر می دوانند. به خدا ماهم 
مســـتأجریم و بیچـــاره. دیگر تـــوان اجاره 

دادن نداریم.«
زنی بچه بغل از دیگر کســـانی است که 
بـــرای گرفتن جوابی قانـــع کننده مراجعه 
کرده اما انگار امروز هم قرار نیست در این 
آشفته بازار پاسخی دریافت کند. پرونده ای 
را کـــه دســـتش گرفتـــه نشـــان می دهـــد و 
می گویـــد: »من دنبال راهی می گردم که از 
شوهرم شکایت کنم. ما با هم برای خرید 
مســـکن مهر اقدام کردیم. حاال از هم جدا 
شـــده ایم و شـــوهرم خودش رفته خانه را 
بدون اینکه من بدانم فروخته و سهم من 
را نداده. حاال من مانده ام دســـت خالی و 

نمی دانم باید حقم را چطور بگیرم.«
ســـالن کارگزاری بیشـــتر شـــبیه میدان 
جنگ اســـت. چهره هـــا عصبـــی و آدم ها 
در آســـتانه پرخـــاش. یکـــی داد می زنـــد: 
»لطفـــا به آن آقایی که روی ویلچر اســـت 

برســـید، دارد از حال می رود. مرد، همان 
که خواســـتار رســـیدگی بـــه ویلچرنشـــین 
اســـت، می گوید: »هفت ســـال است ثبت 
نـــام کرده ام و االن لنـــگ گرفتن یک برگ 
از قـــراردادم با پیمانکار هســـتم. اما هیچ 
جـــواب درســـتی نمی دهند. بـــرای گرفتن 
یـــک برگـــه، دائم بایـــد بیایم و بـــروم. اگر 
می دانســـتم این مسکن مهر اینطور برایم 
دردســـر می شـــود، اصاًل از اول بی خیالش 
می شـــدم اما چـــه کنم که گرفتـــارم. اینجا 
همـــه گرفتارند. به قیافه ایـــن آدم ها نگاه 
کنیـــد، کدام شـــان از ســـِر خوشـــی اینجـــا 
آمده اند؟ آدم هایـــی را دیده ام که اینجا از 
سر کالفگی جیغ و داد راه می اندازند. یک 
صندلی نیســـت کـــه آدم ســـالمند رویش 
بنشیند. اینجا هم که پر است از آدم مسن 

و بازنشسته.«
مدیـــر اجرایـــی بـــه یکـــی از کارمندهـــا 
می گوید اسم مرد را یادداشت کند تا هفته 

مرد مسن که حال و روزش به آدم های بیمار می ماَند، 
ناله گونه می گوید: من برای مسکن پردیس ثبت نام 
کرده ام، همه واریزهایم هم سر موقع بوده، اما االن 

می گویند توی پردیس دیگر خانه نداریم به تو بدهیم، 
شاید رباط کریم و پرند، بشود. آخر این چه کاری است؟ 

من بومهن کار می کنم و االن هم همان جا مستأجرم. اگر 
قرار باشد بروم پرند، کارم را چه بکنم؟ در این سن مگر 
می توانم کار جدید پیدا کنم؟ بیمار سرطانی هم هستم

در این ســـن مگر می توانـــم کار جدید پیدا 
کنم؟ بیمار سرطانی هم هستم.«

یکی از کارمندان شرکت که نمی خواهد 
اســـمش فاش شـــود، از دالیل نابسامانی 
در پاســـخگویی بـــه متقاضیـــان این طور 
می گوید: »حقوق شـــهروندی و کارمندی 
در این شرکت باهم نقض می شود. مردم 
مشـــکالت زیادی دارند و بـــه همین دلیل 
هم مراجعه می کننـــد و درحالی که همه 
کارها باید سیستماتیک باشد، باز هم باید 
ســـاعت ها در صف های طوالنی بایســـتند 
و منتظر پاسخ باشـــند. ما به ارباب رجوع 
احترام می گذاریم اما متأســـفانه فشار کار 
زیاد اســـت و نیروی انسانی اندکی داریم. 
قراردادهـــای کوتاه مـــدت و حقوق ناچیز 

هم دیگر رمق کارمندان را گرفته.«
چندی پیـــش بود که مهـــدی هدایت، 
مدیرعامل شهر جدید پردیس در حاشیه 
نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی 
شهری به متقاضیان مسکن مهر پردیس 
نویـــد داد که با تصویـــب لوایح بودجه 98 
مربوط به شهر پردیس، سال خوبی پیش 

روی این شهر جدید خواهد بود.
متقاضیان جـــا مانده از مســـکن مهر، 
اصطالحی بود که هدایت از آن اســـتفاده 
کرد و بـــه متقاضیانـــی اطالق شـــد که در 
مســـکن مهـــر پردیـــس ثبت نـــام کـــرده و 
اقســـاط خود را واریز کرده اند اما برای آنها 

واحد مسکونی ساخته نشده است.
هدایـــت البته وعـــده داده بود که چهار 
هزار مســـکن مهر بـــرای ایـــن متقاضیان 
جـــا مانده در فاز هشـــت پردیس ســـاخته 
می شود و آنها می توانند به شهر هشتگرد 
یا پرند هم که واحدهای مســـکونی آماده 
دارند مراجعه کنند و واحد تحویل بگیرند 
امـــا برخـــی از متقاضیـــان جا مانـــده این 
موضـــوع را نمی پذیرند و اصـــرار دارند در 
شـــهر پردیس واحد مســـکن مهر دریافت 

کنند.
جاماندگان حاال کارشـــان این است که 
پرونده به دســـت به شرکت مراجعه کنند 
و امید داشـــته باشـــند که هنوز هم ممکن 
اســـت صاحب خانه شـــوند، خانـــه ای که 
اگرچه شباهتی به خانه رؤیاهایشان ندارد 
اما سقفی اســـت برای سری که بی سامان 

مانده است.

بعد مراجعه کند و ببیند چه کار می توانند 
برایـــش بکننـــد. مرد درحالی که ســـرش را 
تکان می دهد، با شانه های آویزان از سالن 
بیـــرون مـــی رود. صـــدای عصـــای پیرزنی 
خمیـــده در همهمه ســـالن گم می شـــود. 
مادر جان شـــما هم برای مسکن ثبت نام 
کرده ای؟ می گوید: »9 ســـال اســـت دنبال 
اینم که خانـــه ام را تحویل بگیرم. حاال هم 
می گویند هیچ حقی ندارم. من با این سن 
و ســـال چرا باید به این وضع بیایم اینجا؟ 
آخرش می دانم می میرم و آرزوی خانه دار 

شدن را به گور می برم.«
مســـئول دفتـــر رئیس که معلوم اســـت 
پیـــرزن را می شناســـد، نزدیـــک می آیـــد و 
می گوید: »مادرجان چند بار بهتان گفته ام 
که شما طی این سال ها واریزی نداشته اید. 
اصـــاًل برگه قـــرارداد هم نداریـــد و فقط در 
همـــان ســـال های ابتدایی در مســـکن مهر 

پردیس ثبت نام کرده اید.«
خطـــوط چهـــره پیـــرزن بیشـــتر درهم 
کشـــیده می شـــود: »یعنـــی چـــه کـــه واریز 
نکـــرده ام؟ من پـــول داده ام. پس برای چه 
اینجـــا می آیم؟!« و بعد انـــگار که از گرفتن 
جواب ناامید شده باشد، راهش را می گیرد 

و همانطور عصازنان می رود.
صدای داد و فریاد زنی میانسال، سرها 
را بـــه ســـمت او برمی گرداند: »چرا کســـی 
جواب درســـتی به من نمی دهد؟« کســـی 
برای آرام کردنش پیشقدم نمی شود. همه 
خودشـــان آنقدر گرفتار هستند که حوصله 
گوش دادن به حرف های دیگری را نداشته 
باشـــند. زن اما دلـــش می خواهـــد بگوید: 

»من این واحد را از یکی خریده ام اما حاال 
اینجا به من می گویند ســـند جعلی اســـت 
و مـــن صاحب خانه به حســـاب نمی آیم. 
خیلـــی هم پـــرس و جـــو کـــرده ام امـــا نه 
فروشـــنده را پیدا کردم نه دالل. واسطه ها 
بـــا چـــرب زبانی خانـــه را به مشـــتری های 
بخت برگشـــته ای مثـــل من می فروشـــند 
و بعـــد که پـــول را تمام و کمـــال پرداخت 
کردیم، غیب شـــان می زند. می گویند اینها 
باند هســـتند و کارشان همین است. دنبال 
کسانی می گردند که راحت بتوانند سرشان 
کاله بگذارند، کسانی مثل من؛ زنان تنها و 
آدم های بی ســـر و زبان، اما کور خوانده اند. 
آمـــده ام کاری کنـــم خانـــه را پلمـــب کنند 
چون معلوم نیســـت این از خـــدا بیخبران 
همین واحد را به چند نفر دیگر بفروشـــند. 
توی بنگاه های پردیس چندین نفر هستند 
که هرکدام یک ُمهر مخصوص خودشـــان 
را دارنـــد و بـــا همـــان فعالیـــت می کننـــد. 
مراجعه هم بکنیـــد می گویند فالنی اینجا 
مســـتقل کار می کرد و حاال رفته و به ما هم 
هیچ ارتباطی ندارد. بنگاه ها شده اند مثل 
سلمانی هایی که صندلی کرایه می دهند.«

مرد مسن که حال و روزش به آدم های 
بیمار می ماَنـــد، ناله گونـــه می گوید: »من 
برای مســـکن پردیـــس ثبت نام کـــرده ام، 
همه واریزهایم هم سر موقع بوده، اما االن 
می گویند توی پردیس دیگـــر خانه نداریم 
به تـــو بدهیم، شـــاید ربـــاط کریـــم و پرند، 
بشود. آخر این چه کاری است؟ من بومهن 
کار می کنم و االن هم همان جا مســـتأجرم. 
اگر قرار باشد بروم پرند، کارم را چه بکنم؟ 
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فروردین :  خواسته های شما بر پایه زمان شما ایجاد شده اند و شما  بر این باور 
هستید که نباید وقت خود را تلف کنید. مهم نیست که شما برای انجام دادن چه 
کاری تالش می کنید، الزم است بعضی از کارها ناتمام باقی بمانند. شما مجبور 
نیستید همه را از خود راضی نگه دارید. فقط به آنها یادآوری کنید که بهترین 

کاری را که می توانسته اید انجام داده اید.

اردیبهشت :  شما قادر نیستید که برای خودتان کاری انجام دهید، برای آنکه 
شــما از اینکه به هرکسی که از شما درخواستی دارد جواب “مثبت” می دهید 
احساس خوشنودی می کنید. فقط چشمتان را به روی واقعیت باز کنید، و کمی 
هم به فکر خودتان باشید برای اینکه اطمینان بیش از حد بعدها می تواند شما 

را ناامید کند.

خرداد : شــما ایــن روزها امید دوباره به زندگی و اینــده خود پیدا کرده اید و 
دلسردی را که در گذشته در درونتان احساس می کردید از بین رفته است.بهتر 
اســت با اطرافیان تان صادق تر باشید زیرا اگر حسن و صداقتی که انها از شما 
می شناختند جای خود را به بی اعتمادی بدهد شما در بسیاری از مراحل زندگی 

تان شکست می خورید .

تیر: این روزها همه چیز برای شما شور و هیجان بیشتری پیدا کرده است. شما 
حس می کنید که مجبورید در مورد نیازهایتان حرف بزنید. اما وقتی احساسات 
شما قوی هستند، منطقی بودن برای شما چالش برانگیز می شود. پس زیاد به 
خودتان سختگیری نکنید. و قبل از اینکه برای دیدن نتیجه کار تغییرات اساسی 

ایجاد کنید چند روزی را صبر کنید.

مرداد : ممکن است این روزها از خودتان خیلی راضی و خشنود باشید به خاطر 
اینکه انرژی خالقانه شما قویتر شده و خیلی راحت است که هر چه را که انتخاب 
می کنید به راحتی بیان کنید. کنار گذاشتن انتظارات قبلی می تواند مفید باشد 
اما راه حل نهایی تنها با گذشــت زمان پدیدار خواهد شد. پس آرام باشید و از 

لحظه حال لذت ببرید.

شهریور :  جدا کردن مشکالت افراد دیگر از مشکالت خودتان برای شما تبدیل 
به چالش شــده است، برای اینکه بیش از اندازه نسبت به احساسات افراد دیگر 
حســاس شده اید. شما واقعا باور کرده اید که می توانید به همه چیز رسیدگی 
کنید. فراموش نکنید محدودیت های شــما نیز مثل محدودیت های افراد دیگر 

است.

مهر : ممکن است وسوسه شــوید تا از فرصت جدیدی که به شما روی کرده 
استفاده کنید. برای شما بسیار مهم است که قبل از اینکه وارد عمل شوید،  بدقت 
برنامه جدید خود را بررســی کنید. بهتر است که قبل از این که شرایط شما را 
مجبور به عقب نشینی کنند، خودتان کمی به عقب بازگردید و روی کارهایتان 

فکر کنید.

آبان : شــما معموال افکاری که در ذهنتان دارید را تجزیه و تحلیل نمی کنید، 
اما حاال شــور و هیجان شما بیشتر از اینکه مفید باشد دردسرساز است. شاید 
فراموش کنید که چگونگی واکنش دیگران نســبت به ایده های مهمتان را در 
نظر بگیرید. رفتار صادقانه شما روند امور را خیلی سریع تر از انتظار شما پیش 

خواهد برد.

آذر :  یــک تغییر خارق العاده در نیمه ناخودآگاه ذهن تان رخ می دهد. ممکن 
است تصمیم بگیرید که تغییرات بزرگ را پیش خودتان نگاه دارید به خاطر اینکه 
فکر می کنید دنیای درون شما به دیگران ربطی ندارد. الزم است که احساسات 
خود را با دیگران در میان بگذارید چرا که شما می خواهید و نه به خاطر اینکه 

دیگران از شما انتظار دارند.

دی : ممکن است در ذهن تان شما یک پرنده آزاد باشید، اما کارهای روتین و 
روزمره فرصت کمی در اختیار شما قرار میدهد تا مجالی برای خیال بافی داشته 
باشــید. شما راحت می توانید راه حل رهایی از این موقعیت دشوار و پیچیده را 
بیابید. ممکن اســت کمی پیچیده باشد؛ به هر حال، اولین قدم همیشه دشوار 

است. 

بهمن : شما همیشه کارهایتان را استادانه و ماهرانه آغاز می کردید، و آشفتگی 
موقعیت کنونی که در آن قرار دارید، شما را کمی ناامید کرده است. خود را بابت 
اینکه نتوانســتید از احساسات تان پیروی کنید، سرزنش نکنید. اما حاال کافی 

است بهترین کاری که در توان تان است را انجام دهید و منتظر بمانید.

اسفند : اجازه ندهید دیگران بر شما حکومت مطلق داشته باشند زیرا شما را 
به بی راه می برند راه هایی که خودتان دنبال می کنید به زودی نتایج باور نکردنی 
برایتان خواهد داشــت. فقط الزم است کمی خودتان را باور داشته باشید و راه 
خود را انتخاب کنید. زمان آن رسیده است که هدف های خودتان را دنبال کنید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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جدول سودوکو

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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طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

11    اردیبهشت      98        اطالعات هفتگی        46

نامدار

اسب تنبل

مركز اسپانيا

مسن

ده ريال

از پيامبران

ميوه خوب

فلز سرخ

خوب تر

خوشحال

عدد روستا

حرف ندا

تخت شاهي
پيشرو قافله و 

لشكر 

پنج آذري
حرف 

همراهي

استنطاق

خواهر مادر

مادر

هراس

به جا آوردن 
پيمان

مركز اتيوپي

طالي فرنگي

كاردان

مايع ترشي

مدح شده

جاده قطار

طريقه

اثاثيه خانه
زائوترسان 

قديم

آب تبخير 
شده

ماهي ميالدي

ماهر

طاقچه باال

اسب حنايي 
رنگ

هفت انگليسي

محاسن

ستاره

طعم

صاحبه يوسف

نه چيز ديگر

خداوند

پيشوا

توان

فرومايه
جوهر 

كيمياگري

شيريني 
كرمانشاه

افسر

شهري در 
فرانسه

فرود آمدن

فرمان كشتي

نام همسر اول 
حضرت ابراهيم
واحد كاغذ 

روزنامه

كافي

مركز

روحاني 
زرتشتي

دوام دادن

مقياس 
خلوص زر

ترسيده

سرزميني در 
غرب قفقاز

ميوه درخت

تكرار حرف       
آخر

خودرو باري

چهارم

چشمه 
جوشان

مغازه

درخواست 
كننده

كرم روده

مسلك
طاليه دار 

اعداد

سرگذشت

كشمش

نوعي شعر

راز

خاك سرخ
 از آن طرف شهر
 مركبات است

حرارت

پاكيزه

رخنه

پوست خشك

نوعي كالسكه 
حمل مسافر 

در قديم

لنگه در

بازنده شطرنج

نصف
شهري در 

استان كرمان

كاويدن

آب رسان

بوي رطوبت
ناحيه اي در 

اسپانيا

فرمان خودرو

طمع

عرض
نوعي مولد 

نيرو

جاي دريافت 
ورودي 
اتوبان

بيماري اوهام

جد ول سود وکو 3837
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  3825
  1ـ  احمد نوریـ  آمل

2ـ صبا محمدیـ  اراک
3ـ زهرا امین طاهریـ  تهران

افقي:
ــوري در آمريكاي  ــكلـ  كش ــر و قیفي ش ــا و معط ــي زيب 1. گل

مركزي
2. كوهستاني بسیار بلند و معروف در آسیاي مركزيـ  مراسمي 

كه در جشنها و شاديها به اشكال مختلف برگزار مي كنند
3. دوستيـ  ايتالیاي باستانـ  از سازهاي سیميـ  چین و شكن 

ـ از ادات تشبیه به معني مانند
ــهوري  ــي از گیاهانـ  فتنهـ  كاخ مش ــاقه زيرزمیني بعض 4. س

در فرانسه
5. ظرف مركبـ  رود معروف مصرـ  واحد والیبالـ  النه مرغ

ــي و گلدارـ   ــیرـ  پارچهاي نخ ــن كوهـ  سرش ــزار، دام 6. مرغ
باالپوش، جبه

ــخن  ــم نرمـ  رنگ پايیزيـ  س ــاره به دورـ  صومعهـ  پش 7. اش
بي معني

8. گیاه تلخكـ  اشاره به نزديكـ  حوت
ــهدـ   ــجدي معروف در مش ــتاره دنباله دار معروفـ  مس 9. س

كوي
10. زور، قوتـ  تند، سريعـ  خالق بیستون

11. حرف تعجب خانمهاـ  گرمي آتشـ  حشره اي از راسته نیم 
باالنـ  نشانه دارندگيـ  زهر

12. پدر تركـ  مذهبـ  حزن آورـ  نوعي پارچه لطیف
13. مفصل درـ  جزيره دوگانهـ  گوسفند مادهـ  دستگاه قطع و 

وصل برق در خودروهاي كاربراتوري
14. در امان بودنـ  بچه پلنگـ  آرايش صورت

15. اصفهان قديمـ  عنواني اشرافي در انگلستانـ  ناپاكـ  قطار 
ـ نشان مفعول صريح

16. پايتخت اندونزيـ  درخشان
17. از بیماريهاي انعقاديـ  لیموترش خشك شده

عمودي:
1. نوعي پرده عموديـ  عالي قدر

2. مجموعه اشعار يك شاعرـ  كالبدشناسي
3. گونهـ  كالغ سیاهـ  عمده، زيادـ  نوعي آچارـ  از غالت
4. از فرشتگان مغضوبـ  سازي ضربيـ  دوستي نمودن

5. همه، تمامـ  نام ديگر جزيره كیشـ  دعاي زير لبـ  منسوب 
به ترك

6. ترس، خوفـ  حقه بازيـ  مردهـ  نوعي عدس 
ــانانـ  مادربزرگـ  شهري  ــطحـ  نصفـ  از گربه س 7. واحد س

مذهبي نزديك تهران
8. زرنگ، چستـ  خواهش نفسـ  نوعي نفت خام

9. موسیقیدان مشهور و معاصر يونانيـ  عهد، پیمانـ  فرصت
10. باران يخيـ  اصطالحي در شطرنجـ  شهر پنیر ايران

ــط شكمـ  موي  ــوراخ مانندي در وس 11. ترمز چهارپاـ  پوچـ  س
بلندـ  زمینه

12. پیامبرـ  يار صندليـ  صوفيـ  حرارت، گرمي
ــكلي  ــگ پاچه گیرـ  ش ــگاهـ  س ــي دانش 13. دواـ  واحد درس

حرف )  چ ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3825 
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14. منصب وزيرـ  پايتخت سنگالـ  مولد برق

ــت پوشش  ــپزخانهـ  پوس ــتيـ  هواكش آش 15. فزونيـ  مس
چشمهاـ  بوي رطوبت

ــت فودـ  عنوان رسمي درجه داران  16. غذاي معروف به فس
و افسران تا رده سرهنگي

17. دربانـ  نظامي درماني مبتني بر اصل، همسان درماني

حروف  دادن  قرار  هم  سر  پشت  با  که  است  حرفی   15 جدول: پیامی  رمز 
شماره های 1 تا 15  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

45 اطالعات هفتگی        شماره  3837

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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اسامی برندگان جدول  3825
  1ـ  احمد نوریـ  آمل

2ـ صبا محمدیـ  اراک
3ـ زهرا امین طاهریـ  تهران

افقي:
ــوري در آمريكاي  ــكلـ  كش ــر و قیفي ش ــا و معط ــي زيب 1. گل

مركزي
2. كوهستاني بسیار بلند و معروف در آسیاي مركزيـ  مراسمي 

كه در جشنها و شاديها به اشكال مختلف برگزار مي كنند
3. دوستيـ  ايتالیاي باستانـ  از سازهاي سیميـ  چین و شكن 

ـ از ادات تشبیه به معني مانند
ــهوري  ــي از گیاهانـ  فتنهـ  كاخ مش ــاقه زيرزمیني بعض 4. س

در فرانسه
5. ظرف مركبـ  رود معروف مصرـ  واحد والیبالـ  النه مرغ

ــي و گلدارـ   ــیرـ  پارچهاي نخ ــن كوهـ  سرش ــزار، دام 6. مرغ
باالپوش، جبه

ــخن  ــم نرمـ  رنگ پايیزيـ  س ــاره به دورـ  صومعهـ  پش 7. اش
بي معني

8. گیاه تلخكـ  اشاره به نزديكـ  حوت
ــهدـ   ــجدي معروف در مش ــتاره دنباله دار معروفـ  مس 9. س

كوي
10. زور، قوتـ  تند، سريعـ  خالق بیستون

11. حرف تعجب خانمهاـ  گرمي آتشـ  حشره اي از راسته نیم 
باالنـ  نشانه دارندگيـ  زهر

12. پدر تركـ  مذهبـ  حزن آورـ  نوعي پارچه لطیف
13. مفصل درـ  جزيره دوگانهـ  گوسفند مادهـ  دستگاه قطع و 

وصل برق در خودروهاي كاربراتوري
14. در امان بودنـ  بچه پلنگـ  آرايش صورت

15. اصفهان قديمـ  عنواني اشرافي در انگلستانـ  ناپاكـ  قطار 
ـ نشان مفعول صريح

16. پايتخت اندونزيـ  درخشان
17. از بیماريهاي انعقاديـ  لیموترش خشك شده

عمودي:
1. نوعي پرده عموديـ  عالي قدر

2. مجموعه اشعار يك شاعرـ  كالبدشناسي
3. گونهـ  كالغ سیاهـ  عمده، زيادـ  نوعي آچارـ  از غالت
4. از فرشتگان مغضوبـ  سازي ضربيـ  دوستي نمودن

5. همه، تمامـ  نام ديگر جزيره كیشـ  دعاي زير لبـ  منسوب 
به ترك

6. ترس، خوفـ  حقه بازيـ  مردهـ  نوعي عدس 
ــانانـ  مادربزرگـ  شهري  ــطحـ  نصفـ  از گربه س 7. واحد س

مذهبي نزديك تهران
8. زرنگ، چستـ  خواهش نفسـ  نوعي نفت خام

9. موسیقیدان مشهور و معاصر يونانيـ  عهد، پیمانـ  فرصت
10. باران يخيـ  اصطالحي در شطرنجـ  شهر پنیر ايران

ــط شكمـ  موي  ــوراخ مانندي در وس 11. ترمز چهارپاـ  پوچـ  س
بلندـ  زمینه

12. پیامبرـ  يار صندليـ  صوفيـ  حرارت، گرمي
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چشمهاـ  بوي رطوبت

ــت فودـ  عنوان رسمي درجه داران  16. غذاي معروف به فس
و افسران تا رده سرهنگي

17. دربانـ  نظامي درماني مبتني بر اصل، همسان درماني

حروف  دادن  قرار  هم  سر  پشت  با  که  است  حرفی   15 جدول: پیامی  رمز 
شماره های 1 تا 15  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید
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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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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3825
  1ـ  احمد نوریـ  آمل

2ـ صبا محمدیـ  اراک
3ـ زهرا امین طاهریـ  تهران

افقي:
ــوري در آمريكاي  ــكلـ  كش ــر و قیفي ش ــا و معط ــي زيب 1. گل

مركزي
2. كوهستاني بسیار بلند و معروف در آسیاي مركزيـ  مراسمي 

كه در جشنها و شاديها به اشكال مختلف برگزار مي كنند
3. دوستيـ  ايتالیاي باستانـ  از سازهاي سیميـ  چین و شكن 

ـ از ادات تشبیه به معني مانند
ــهوري  ــي از گیاهانـ  فتنهـ  كاخ مش ــاقه زيرزمیني بعض 4. س

در فرانسه
5. ظرف مركبـ  رود معروف مصرـ  واحد والیبالـ  النه مرغ

ــي و گلدارـ   ــیرـ  پارچهاي نخ ــن كوهـ  سرش ــزار، دام 6. مرغ
باالپوش، جبه

ــخن  ــم نرمـ  رنگ پايیزيـ  س ــاره به دورـ  صومعهـ  پش 7. اش
بي معني

8. گیاه تلخكـ  اشاره به نزديكـ  حوت
ــهدـ   ــجدي معروف در مش ــتاره دنباله دار معروفـ  مس 9. س

كوي
10. زور، قوتـ  تند، سريعـ  خالق بیستون

11. حرف تعجب خانمهاـ  گرمي آتشـ  حشره اي از راسته نیم 
باالنـ  نشانه دارندگيـ  زهر

12. پدر تركـ  مذهبـ  حزن آورـ  نوعي پارچه لطیف
13. مفصل درـ  جزيره دوگانهـ  گوسفند مادهـ  دستگاه قطع و 

وصل برق در خودروهاي كاربراتوري
14. در امان بودنـ  بچه پلنگـ  آرايش صورت

15. اصفهان قديمـ  عنواني اشرافي در انگلستانـ  ناپاكـ  قطار 
ـ نشان مفعول صريح

16. پايتخت اندونزيـ  درخشان
17. از بیماريهاي انعقاديـ  لیموترش خشك شده

عمودي:
1. نوعي پرده عموديـ  عالي قدر

2. مجموعه اشعار يك شاعرـ  كالبدشناسي
3. گونهـ  كالغ سیاهـ  عمده، زيادـ  نوعي آچارـ  از غالت
4. از فرشتگان مغضوبـ  سازي ضربيـ  دوستي نمودن

5. همه، تمامـ  نام ديگر جزيره كیشـ  دعاي زير لبـ  منسوب 
به ترك

6. ترس، خوفـ  حقه بازيـ  مردهـ  نوعي عدس 
ــانانـ  مادربزرگـ  شهري  ــطحـ  نصفـ  از گربه س 7. واحد س

مذهبي نزديك تهران
8. زرنگ، چستـ  خواهش نفسـ  نوعي نفت خام

9. موسیقیدان مشهور و معاصر يونانيـ  عهد، پیمانـ  فرصت
10. باران يخيـ  اصطالحي در شطرنجـ  شهر پنیر ايران

ــط شكمـ  موي  ــوراخ مانندي در وس 11. ترمز چهارپاـ  پوچـ  س
بلندـ  زمینه

12. پیامبرـ  يار صندليـ  صوفيـ  حرارت، گرمي
ــكلي  ــگ پاچه گیرـ  ش ــگاهـ  س ــي دانش 13. دواـ  واحد درس

حرف )  چ ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3825 
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14. منصب وزيرـ  پايتخت سنگالـ  مولد برق

ــت پوشش  ــپزخانهـ  پوس ــتيـ  هواكش آش 15. فزونيـ  مس
چشمهاـ  بوي رطوبت

ــت فودـ  عنوان رسمي درجه داران  16. غذاي معروف به فس
و افسران تا رده سرهنگي

17. دربانـ  نظامي درماني مبتني بر اصل، همسان درماني

حروف  دادن  قرار  هم  سر  پشت  با  که  است  حرفی   15 جدول: پیامی  رمز 
شماره های 1 تا 15  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

45 اطالعات هفتگی        شماره  3837

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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اسامی برندگان جدول  3825

  1ـ  احمد نوریـ  آمل
2ـ صبا محمدیـ  اراک

3ـ زهرا امین طاهریـ  تهران

افقي:
ــوري در آمريكاي  ــكلـ  كش ــر و قیفي ش ــا و معط ــي زيب 1. گل

مركزي
2. كوهستاني بسیار بلند و معروف در آسیاي مركزيـ  مراسمي 

كه در جشنها و شاديها به اشكال مختلف برگزار مي كنند
3. دوستيـ  ايتالیاي باستانـ  از سازهاي سیميـ  چین و شكن 

ـ از ادات تشبیه به معني مانند
ــهوري  ــي از گیاهانـ  فتنهـ  كاخ مش ــاقه زيرزمیني بعض 4. س

در فرانسه
5. ظرف مركبـ  رود معروف مصرـ  واحد والیبالـ  النه مرغ

ــي و گلدارـ   ــیرـ  پارچهاي نخ ــن كوهـ  سرش ــزار، دام 6. مرغ
باالپوش، جبه

ــخن  ــم نرمـ  رنگ پايیزيـ  س ــاره به دورـ  صومعهـ  پش 7. اش
بي معني

8. گیاه تلخكـ  اشاره به نزديكـ  حوت
ــهدـ   ــجدي معروف در مش ــتاره دنباله دار معروفـ  مس 9. س

كوي
10. زور، قوتـ  تند، سريعـ  خالق بیستون

11. حرف تعجب خانمهاـ  گرمي آتشـ  حشره اي از راسته نیم 
باالنـ  نشانه دارندگيـ  زهر

12. پدر تركـ  مذهبـ  حزن آورـ  نوعي پارچه لطیف
13. مفصل درـ  جزيره دوگانهـ  گوسفند مادهـ  دستگاه قطع و 

وصل برق در خودروهاي كاربراتوري
14. در امان بودنـ  بچه پلنگـ  آرايش صورت

15. اصفهان قديمـ  عنواني اشرافي در انگلستانـ  ناپاكـ  قطار 
ـ نشان مفعول صريح

16. پايتخت اندونزيـ  درخشان
17. از بیماريهاي انعقاديـ  لیموترش خشك شده

عمودي:
1. نوعي پرده عموديـ  عالي قدر

2. مجموعه اشعار يك شاعرـ  كالبدشناسي
3. گونهـ  كالغ سیاهـ  عمده، زيادـ  نوعي آچارـ  از غالت
4. از فرشتگان مغضوبـ  سازي ضربيـ  دوستي نمودن

5. همه، تمامـ  نام ديگر جزيره كیشـ  دعاي زير لبـ  منسوب 
به ترك

6. ترس، خوفـ  حقه بازيـ  مردهـ  نوعي عدس 
ــانانـ  مادربزرگـ  شهري  ــطحـ  نصفـ  از گربه س 7. واحد س

مذهبي نزديك تهران
8. زرنگ، چستـ  خواهش نفسـ  نوعي نفت خام

9. موسیقیدان مشهور و معاصر يونانيـ  عهد، پیمانـ  فرصت
10. باران يخيـ  اصطالحي در شطرنجـ  شهر پنیر ايران

ــط شكمـ  موي  ــوراخ مانندي در وس 11. ترمز چهارپاـ  پوچـ  س
بلندـ  زمینه

12. پیامبرـ  يار صندليـ  صوفيـ  حرارت، گرمي
ــكلي  ــگ پاچه گیرـ  ش ــگاهـ  س ــي دانش 13. دواـ  واحد درس

حرف )  چ ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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14. منصب وزيرـ  پايتخت سنگالـ  مولد برق

ــت پوشش  ــپزخانهـ  پوس ــتيـ  هواكش آش 15. فزونيـ  مس
چشمهاـ  بوي رطوبت

ــت فودـ  عنوان رسمي درجه داران  16. غذاي معروف به فس
و افسران تا رده سرهنگي

17. دربانـ  نظامي درماني مبتني بر اصل، همسان درماني

حروف  دادن  قرار  هم  سر  پشت  با  که  است  حرفی   15 جدول: پیامی  رمز 
شماره های 1 تا 15  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

45 اطالعات هفتگی        شماره  3837

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
۷۷۸-۸۴6-۱۰۲۴

نــیازمــندیهـا

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

همخانههمخانه
به یکهمخانه

در شهر کوکیتالم
 نیازمندم.

1525 6۰4-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به یک کمک نقاش
 برای کاردر نورت ونکوور 

نیازمندیم.
152۳ 6۰4-۷2۸-2۰22

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳هفتهآگهی
درنیازمندیهایپیوند

فقط۲۰دالر
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

152۳

تدریسزبانفارسی
خواندنونوشتن

بهخصوسکاساول
توسطمعلممجرب
۷۷۸-۹۹۷-۳۷۲۰

15۳۰

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-0201   
  و  604-700-۵61۵  

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است

باماتماسبگیرید

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

به تعدادی نیروی جوان
 با انگیزه و فعال ، جهت کار 

در پروژه های داخلی ساختمان،
همراه باآموزش،

 حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.
1525 6۰4-۳56-۳۸۳۰

interiorfinishingpakan@gmail.com 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



2424 Issue 1524 Friday April 16, 2021 PAIVANDشماره ۱52۴ جمعه 27 فروردین ۱۴۰۰ NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

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. 1524

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

اینمکانبرایآگهیشمارزروشدهاست

ARE YOU READING THIS?

برایکسباطاعاتبیشترباماتماسبگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

www.raminmahjouri.com

اینمکانبرایآگهیشمارزروشدهاست

ARE YOU READING THIS?

برایکسباطاعاتبیشترباماتماسبگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

778-384-6729
ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

اتومبیل های نو و دست دوم امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه 


