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همزمان با تسریع روند واکسیناسیون در کانادا

تائید موارد ابتال به »واریانت هندی« کووید- 19
 در استان بریتیش کلمبیا 

روز چهارشــنبه در اســتان بریتیش 
کلمبیا تعداد ۸62 مــورد جدید ابتال 
و ۷ مورد فوت بــر اثر ابتال به ویروس 
کوویــد1۹ گزارش شــد. ۴۸۳ نفر در 
بیمارستان بستری شده که از این میان 
16۴ نفر در آی سی یو بستری شدند.

در بیانیه ای که توســط مقامات وزارت 
بهداشت بریتیش کلمبیا منتشر شده 
نیز تایید شده که ۳۹ مورد از واریانت 
هندی )بی 161۷( ویروس کووید1۹ 
در این اســتان مشاهده شــده است. 

بریتیش  بهداشت  وزارت  ســخنگوی 
کلمبیا گفته اســت که این موارد در 
اوایل ماه آوریل شــناخته شده بودند 
اما در آن زمــان واریانت ) بی 161۷( 
بــه عنوان گونه جدیــد ویروس کرونا 
شناخته نشده بود و دانشمندان در حال 

تحقیق بر روی این گونه جدید بودند.
دکتر ترزا تم ، مسئول ارشد بهداشت 
عمومــی کانــادا  اعالم کــرد یکی از 
اســتان ها از دولت فدرال خواســته تا 
کنترل بیشتری روز مرزها صورت گیرد 

و ازایــن رو دولت فدرال در حال انجام 
تحلیل هایی در مــورد آمار بیماران و 
واریانت هندی کووید 1۹ است و  پس 
از برآورد ریســک در این زمینه و با در 
نظرگرفتن آمار، اقدامات بعدی صورت 

خواهد گرفت .
خانم تم تاکید کرد که کانادا سیاست 
اجــرای محافظت چند الیــه در برابر 
مســافران ورودی از کشــورها را در 
نظــر گرفته ولــی درخواســتها برای 
محدود کردن مسافرت از هند و دیگر 

کشورهایی که آمار باالیی در زمینه ابتال 
دارند ، شدت گرفته است.

علیرغــم اجباری بودن تســت منفی 
کووید 1۹ برای سوار شدن به هواپیما، 
پروازهای ایرکانادا از دهلی نو  به کانادا 
دارای بیشــترین شــمار مبتالیان به 
کووید 1۹ از ماه فوریه تابحال بوده اند و 
تنها بین روزهای اول تا نوزدهم آوریل 
۴۷ مسافر مبتال به کووید در پروازهایی 
کــه از دهلی به فرودگاه هــای کانادا 

صورت گرفته شناسایی شده اند.



22 Issue 1525 Friday April 23, 2021 شماره ۱525 جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

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

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

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

PAIVAND Newspaper
Published on Friday of each week

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

Editor in chief: Ramin Mahjouri
Managing Editor: Forouzan Yazdan

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

Email: editor@paivand.com
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مجید محمدی

»نه به جمهوری اسالمی«
 الزم است،

اما کافی نیست

در آســتانه  بیعــت 1۴۰۰، گروهی از فعاالن سیاســی، 
نویسندگان و فعاالن حقوق بشــر )از جمله نویسنده  این 
مطلب( متنی بسیار کوتاه را امضا کردند تا در میان مخالفان 
نظام جمهوری اسالمی نوعی اجماع به وجود آورند. 115 
سازمان و موسسه، بعدا از این کارزار حمایت کردند. البته 
مشخص است که میلیون ها نفر دهه ها است که به این نظام 
نه گفته اند؛ چه با شــرکت در اعتراضات پرهزینه در داخل 
کشور، نوشتن مقاله و اظهارنظر، صدور اطالعیه و بیانیه و 
چه با خروج از کشور که امواج آن انتها ندارد؛ اما مخالفان 
نظام، در مورد »نظام جایگزین«، »چگونگی گذار به نظام 
بعدی« و »نحوه  رهبری جنبش براندازی« با هم همراهی و 
توافق ندارند. همچنین، ظرفیت گفت وگو و مصالحه و یافتن 
مخرج مشترک ها میان »نه گویان« به جمهوری اسالمی، 

بسیار اندک است.
گفتن »نه به جمهوری اسالمی«، در نشان دادن این نکته 
که ایرانیان خارج کشور به البی جمهوری اسالمی محدود 
نمی شوند و ایرانیان داخل کشور فقط جناح های سیاسی و 
»مردم همیشــه در صحنه«، نیستند، موفق بوده است اما 

برای نه گفتن »عملی« به رژیم، کافی نیست.
در مورد مسئله  اول، بر سر چگونگی به توافق رسیدن نوعی 
اجماع وجــود دارد و آن، رجوع بــه آرای عمومی در یک 
همه پرســی پس از سقوط جمهوری اسالمی یا در صورت 
امکان قبل از سقوط رژیم است. مردم ایران در یک انتخابات 
آزاد و تحت نظارت مجامع بین المللی می توانند از میان ده ها 
گزینه ای که بدان ها معرفی می شود، یک نظام سیاسی را بر 
اساس رای اکثریت برگزینند. در میان این گزینه ها حتی 
مواردی مثل جمهوری اســالمی بدون والیت فقیه )طرح 
قانون اساســی نهضت آزادی(، جمهوری اسالمی با والیت 
انتخابی فقیه )منتظری( یا حکومت مطلقه اسالمی )بدون 
رجوع به آرای عمومی همانند طالبان و داعش( هم می تواند 

وجود داشته باشد.
اما یافتن سازوکار حل اختالفات بر سر نحوه  گذار به نظام 
بعدی و رهبری جنبش، دشــوارتر است؛ چون اینجا بحث 
اجرا و تاکتیک مطرح است و این امور را نمی توان به آسانی 
به آرای عمومــی ارجاع داد. نقش خشــونت، دولت های 
خارجی و نقش نهادهای بین المللی و منابع مورداستفاده، از 
موضوعات چالش برانگیز در این حوزه هستند. گفت وگویی 
در این زمینه نیز میان مخالفان در جریان نیست تا بتوان 
امید داشت بر سر یک مجموعه چارچوب با هم توافق کنند.

البته در همان قلمرو »نه به جمهوری اســالمی«، می توان 
اصول و چارچوب هایی قابل توافق یافت که به اجماع در باب 
نظام آینده )در حوزه  روش ها و نه ایدئولوژی ها( و اجماع بر 
سر تاکتیک ها و کارزارها، کمک کنند. در این نوشته، به 1۰ 
اصل که همه مبنای نه گفتن به جمهوری اسالمی هستند، 

اشاره می کنم.

۱- اصل عدم حذف

تنوع مخالفان نظام جمهوری اســالمی در حد تنوع افکار 
و ایده های ایرانیان اســت. این تنوع قابل حذف نیست، اما 
قابل مدیریت است. مخالفان برای رسیدن به چارچوب های 
ائتالفی و همراهی بایــد این تنوع را با واقع گرایی بپذیرند 

و تالش هــای بی حاصل چند دهه  اخیــر برای قانع کردن 
دیگران به ایدئولوژی و نظــام آینده از نگاه خود را خاتمه 

بخشند.
در جابه جایی قدرت، قرار نیست نمایندگان هیچ گروه یا قشر 
اجتماعی حذف شوند. وزن کشی آن ها نیز با انتخابات آزاد و 
منصفانه و رقابتی صورت خواهد گرفت. حتی اسالمگرایان 
با تنوعی که در میان آن ها وجود دارد، از جامعه سیاســی 
ایران بدون جمهوری اسالمی حذف نمی شوند. تنها شرط 
مشارکت آن ها، نبود تمامیت خواهی و پایان دادن به نگاه 

امنیتی و حذفی خواهد بود.

۲- اصل خشونت پرهیزی

جمهوری اسالمی با گروه های کوچکی که برای براندازی به 
خیابان بیایند، با حداکثر خشونت )بستن به رگبار و حتی 
شلیک با تیربار و تانک( مواجه خواهد شد اما با 2۰ یا ۳۰ 
میلیون ایرانی که یک هفته در کف خیابان ها بنشــینند 

نمی تواند چنین کاری کند.
اصل نبود خشونت هم انسانی است و هم کارا؛ با گسترده تر 
کردن دایره  مشارکت و تنگ تر کردن حلقه  محاصره برای 
حاکمان جمهوری اســالمی. این کار دشوار است اما بهره  
آن نیــز فراوان خواهد بود. »براندازی بدون خشــونت« از 
»خشــونت های بعد از برانــدازی« نیز جلوگیری می کند. 
ناموفق بودن خشــونت پرهیزی در دوران اصالح طلبی، به 
معنای ناموفق بودن آن در دوره های بعدی نیست. سیاست 
در دوران اصالح طلبی، سیاست درون رژیمی و اصالحات، 

اصالحات از باال تلقی می شد.

۳-اصل برنامه محوری

همه  گروه های برانداز برای دادن تصویری روشن از برنامه  
خود برای آینده باید طرح )و نه چهره های خود( را عرضه 
کنند تا افراد با چشمان باز آن ها را برگزینند یا برنگزینند 
و این ها نیز در آینده پاسخگو باشند. این برنامه ها، اعتماد 

عمومی به مخالفان را افزایش خواهد داد.

۴- اصل پرهیز از هرج ومرج

یکی از دالیل مشارکت اندک در فعالیت های براندازانه )در 
کنار هزینه  باالی امنیتی آن(، ترس از هرج ومرج یا جنگ 
داخلی در شــرایط گذار اســت. مخالفان باید با همکاری 
خود در برابر دوربین ها، به مردم اطمینان دهند که در هر 
صورت نخواهند گذاشت نظم اجتماعی بیش ازپیش مختل 
شــود. دیوانساالری کشــور نیز که ضامن این نظم است، 
باید اطمینان یابد که حاکمان آینده به دنبال تصفیه های 
گسترده و گزینش های ایدئولوژیک نخواهند رفت؛ اگرچه 
افراد ناکارآمد و فاسد )در سطح مدیران( برکنار خواهند شد.
به همین دلیل مخالفان نظام و برانــدازان باید با مداخله 
نظامی خارجی )اشغال کشور برای تاسیس نظامی تازه( و 
جنگ داخلی و نیز انتقام گیری از اعضای سپاه و روحانیت 
شیعه صریحا مخالفت کنند. انحالل سپاه در ارتش دفاعی 

و قطع بودجه های دولتی نهادهای روحانیت، کافی است.

طبیعی است که در صورت تجاوز جمهوری اسالمی، دیگر 
ملت ها هم حق دفاع از خود را خواهند داشــت. نمی توان 
انتظار داشــت جمهوری اسالمی به اســرائیل یا نیروهای 
امریکایی حمله کند و دول اسرائیل و ایاالت متحده دست 
روی دســت بگذارند. پذیرش دفاع ملت ها از خود در برابر 

یک دولت یاغی، مساوی با جنگ طلبی نیست.

۵- اصل حفظ یکپارچگی ملی

 هــر اقدامی در جهت تجزیه  کشــور، براندازی جمهوری 
اسالمی را دشوارتر خواهد کرد. جدایی طلبان، فدرالیست ها 
و مرکزگرایان بایــد اختالفات خود را در پای صندوق های 

رای و بعد از سقوط جمهوری اسالمی، حل کنند.

۶- اصل پرهیز از سیاست هویتی

کار سیاســتگذاران در دوران گــذار، آمــاده کردن مردم 
برای پایان بخشــیدن به نظام نکبت و فالکت و تســهیل 
ایــن فرایند با کمترین هزینه اســت؛ نه پیچیده تر کردن 
شــرایط با ورودی های تازه مثل هویت های جدید سیاسی 
و سیاست هویتی. هویت های متنوع موجود باید در جهت 
همبســتگی موردتوجه قرار گیرند نه در جهت تعارض و 
تخاصم. هویت گرایــان در ایجاد تضاد میان زنان و مردان، 
همجنسگرایان و غیرهمجنسگرایان، ملی گرایان و قوم گرایان 

و شیعیان و سنی ها، شور و اشتیاقی غیرقابل وصف دارند.

۷- اصل همکاری

نه تنها در میان خود که مخالفان نظام باید با دول خارجی 
دمکراتیک و نهادهای و سازمان های بین المللی و مدنی هم 
همکاری کنند و از اتهامات جمهوری اســالمی نهراسند. 
جمهوری اســالمی از هر فرصتی برای تبلیغات سیاسی و 
مذاکره و دادوســتد با غیرایرانیان در هر سطح و ظرفیتی 
استفاده می کند اما این امور را برای غیر خود، »تابو« کرده 

است؛ مخالفان نباید مقهور اتهامات حکومت شوند.

۸- اصل گفت وگو

در ایران آینده  گروهی که از پرسش می گریزند، نمی توانند 
اعتماد عمومی را با خود داشته باشد. گروه ها و چهره های 
سیاســی باید از هر فرصتی برای گفت وگو استقبال کنند. 
متاســفانه حتی در گفت وگوهای رادیویــی و تلویزیونی 
در مورد مســائل جاری، بســیاری از فعاالن سیاســی و 
روزنامه نگاران حاضر نیستند با افراد مخالف نظر خود در یک 
برنامه قرار گیرند تا مبادا نظراتشان به چالش کشیده شود.

۹- اصل درون زایی

عامل تغییر، خود مردم ایران هستند و هیچ دولت خارجی 
برنامه  نجات ایــران و ایرانیان را در پرونده  کاری خود قرار 
نداده است. بخشی از رهبران، فعاالن سیاسی و متخصصان 
ایرانی در خارج کشور فعالیت دارند، اما براندازی جمهوری 
اسالمی، باید در داخل کلید بخورد تا افراد مقیم خارج هم 

به پشتیبانی آن ها اقدام کنند.

۱۰- اصل خطر پذیری

اگر فعاالن سیاسی و مخالفان جمهوری اسالمی منتظرند 
که بدون ریخته شــدن یک قطره خون از دماغ مخالفان، 
نظام جمهوری اسالمی را ســاقط کنند، این نظام تا هزار 
ســال دیگر چون بختک روی ایران خواهد ماند. حتی در 
فعالیت های اجتماعی بدون خشونت هم ریسک وجود دارد. 
می تــوان خطر ها را کاهش داد، اما نمی توان آن ها را حذف 
کرد. کســانی که در حرکت های خیابانــی حضور ندارند، 
مشوق های خوبی برای این حرکت ها نیستند؛ اما نمی توان 
کسانی را که در اعتراض به خیابان آمده اند و کتک می خورند 
یا قربانی می شوند را سرزنش کرد. جنبش های سیاسی نه 

در ابزارها و نه در آرمان ها، آرمانی و کامل نیستند.
جمهوری اسالمی به شکلی که امروز وجود دارد محصول 
نه گفتن یک دسته از گروه های سیاسی به اصول 1۰گانه 
فوق اســت. از همین جهت، دشوار می توان تصور کرد که 
گروه های رســمی و جناح های درون جمهوری اسالمی به 
جریان »نه به جمهوری اسالمی« بپیوندند. اصول فوق، در 
عین نزدیک تر کــردن گروه های مخالف نظام، هزینه های 

جانی و مالی براندازی را هم به شدت کاهش خواهند داد.

پرونده پرواز ۷۵۲
 و پرسش هایی که هنوز 

بی پاسخ مانده اند

»بنیاد دفاع از دمکراسی ها« اخیراً در گزارشی به واکنش 
اوکراین به اقدامات »فاقد شــفافیت« جمهوری اسالمی 
در رابطه با پرونده فاجعۀ ســرنگونی هواپیمای مسافری 

اوکراینی اشاره داشته است.
این بنیاِد مســتقر در واشینگتن که خود را یک موسسۀ 
تحقیقاتی غیرحزبی و متمرکز بر امنیت ملی و سیاست 
خارجی ایــاالت متحده معرفی می کنــد، احتمال داده 
که پرونده پرواز مرگبار ســال گذشته که با موشک های 
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی سرنگون شد، به دیوان 

بین المللی دادگستری ارجاع شود.
رادیو فردا در گفت وگو با دیالن گِرسیک، تحلیل گر روابط 
دولتی بنیاد دفاع از دمکراسی ها در واشینگتن، تازه ترین 
تحوالت در پرونده فاجعۀ سرنگونی پرواز »پی اِس ۷52« 

را جویا شده است.

آقای گرســیک، روند پرونده پــرواز ۷۵۲ را چطور 
می بینید؟

بگذارید تصویری از وضعیت داشــته باشیم؛ در ساعات 
اولیۀ صبح هشــتم ژانویه 2۰2۰ ، پرواز »پی اس ۷52« 
از مقام های هواپیمایی کشوری و نظامی ایران، اجازۀ پرواز 
یافت. دقایقی پس از پرواز، یک واحد دفاع هوایی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی این هواپیمای مسافری را با دو 
موشک زمین به هوا هدف گرفت و 1۷6 تن کشته شدند.
تحوالت بسیاری در 15 ماه گذشته در جریان بوده، همین 
اخیراً در فوریه یک مقام حقوق بشــر ملل متحد نامه ای 
منتشــر کرد که در دسامبر 2۰2۰ به ایران فرستاده بود، 
و در آن موارد نقض حقوق بشــر و نیز پرسش های مهم 

بی پاسخ را برجسته کرده بود.
ماه گذشــته در مارس، ایران گزارش تحقیقات نهایی اش 
را درباره پرواز ۷52 منتشــر کرد که اظهار نتایج گزارش 
اولیه ای بود که ر ژوئیۀ 2۰2۰ ارائه شــد و البته به تازگی 
یک دادســتان نظامی ایرانی حکم جلــب 1۰ فرد را در 

ارتباط با سرنگونی هواپیما اعالم کرد.

واکنش بین المللی به گزارش جمهوری اسالمی چه بوده 
است؟

در اواســط ماه مارس، جمهوری اســالمی طبق الزامات 
سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی »ایکائو« که یک 
نهاد ملل متحد است، گزارش خود را منتشر کرد؛ روایت 
رسمی ایران مدعی است سرنگونی هواپیما نتیجۀ یکسری 

خطاهای انسانی بوده است.
با در نظر داشتن همه واکنش ها؛ آنهایی که به طور دقیق 
ایــن گزارش را دیده و پرونده را دنبال کرده اند، در درجۀ 
اول مقامات اوکراین و کانادا، البته خانواده های قربانیان و 
نیز برخی مقامات ملل متحــد، یافته های این گزارش را 

کامالً قاطعانه رد کرده اند.
وزیران خارجه و حمل و نقل کانادا در بیانیه مشــترکی 
گفتند به نظر می رســد گزارش ناقص و فاقد مدارک یا 
شــواهد محکم است، و حتی شورای ایمنی حمل و نقل 
کانادا که اداره ای فّنی اســت در مورد گزارش اظهار نظر 
کرد و گفت به طور واقعی هیچیک از دالیل اصلِی مسئلۀ 

پرتاب موشک ها را توضیح نمی دهد.
در اوکراین، وزیر خارجه گفت، گزارش ایران اقدامی برای 
مخفی کردن علل حقیقی سرنگونی هواپیما بود و البته 
خانواده ها واکنش شدید علیه این گزارش داشته اند. از این 

رو کسانی که گزارش را دیده اند، 
ادامه در صفحه ۱۶
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Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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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
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Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver
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604.781.7778 (امین)
Info@HomeFloorDecor.ca

شرکت  ساختمانی

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

درای وال
مسکونی کردن زیرزمین

 لوله کشی و برق
نقاشی ساختمان

انواع پرده
www.HomeFloorDecor.ca

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
سه شــنبه 2۰ آوریل در کنفرانسی 
مطبوعاتی اعالم کــرد اجرای تدبیر 
پیشــگیرانه دولت فــدرال مبنی بر 
قرنطینه مسافران هوایی در هتل در 
بدو ورود به کانادا تا 21 ماه می ادامه 

خواهد یافت.
آقای ترودو در عین حال تصریح کرد 
که تنهــا 2 درصد از مــوارد ابتال به 
کووید1۹ در کانادا مربوط به مسافران 

هوایی بوده است.
به گــزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
دو مونریــال، ترودو از شــرکت های 
ایرکانــادا و وســت جت بابت تمدید 
تعلیق داوطلبانــه پروازهای خود به 
ســرزمین های آفتابی تا آخر ماه می 

قدردانی کرد.
در حــال حاضــر مســافرانی که با 
هواپیما بــه کانادا می آیند باید پیش 
از آغــاز قرنطینه دو هفته ای خود در 
خانه، حداکثر ســه روز در هتل هایی 
که دولت فدرال تعیین کرده اســت، 

قرنطینــه شــوند تا از آن ها تســت 
کووید1۹ گرفته شود.

نخســت وزیر فدرال یک بــار دیگر 
در دفاع از خــود در برابر مخالفان و 
منتقدانش که می گویند برای ممنوع 
کردن پروازهای بین المللی در اولین 
هفته های پاندمی کرونا بیش از حد 
تعلل کرده اســت، تاکید کرد تدابیر 
بهداشــتی پیشــگیرانه ای که امروز 
در کانادا به اجرا گذاشــته شــده، از 
سخت ترین تدابیر ضدکرونا در جهان 

است.
تــرودو ادامه داد تدابیــری که ما به 
اجرا گذاشــتیم به طرز قابل توجهی 
از ورود ویروس به کشــور جلوگیری 
کرده بــا این حال ما همچنان تالش 
می کنیم با توجه به یافته های علمی 
جدید بهترین و موثرتــری تدابیر را 
برای حفاظت از مرزهای خود در برابر 
ســویه های جدید کووید1۹ به اجرا 

گذاریم.

الزام قرنطینه مسافران در هتل
 تا ۲۱ می تمدید شد

محدودیت تردد در مرز کانادا و آمریکا
 حداقل برای یک ماه دیگر تمدید شد

به گفته بیل بلر، وزیر ایمنی عمومی محدودیت های مرز کانادا و ایاالت متحده 
حداقل یک ماه دیگر تمدید شد.

به گزارش رسانه هدهد کانادا، بلر با بیان این مطلب افزود: »بنابر تصمیم مقامات 
کانادایی و آمریکایی مرزهای دو کشور حداقل یک ماه )21 ماه می( دیگر برای 

مسافرت های غیر ضروری مسدود است«.
اولین بار این محدودیت ها در 21 ماه مارس 2۰2۰ آغاز شــد. محدودیت های 
سفرهای اختیاری و غیر ضروری با استناد به خطرات بهداشتی مداوم از آن زمان 

تاکنون ماه به ماه تمدید شده است.
بلر با انتشــار توئیتی گفت: »با افزایش موارد و ظهور انواع نگرانی ها در سراسر 
کشور و به منظور حفظ امنیت کانادایی ها محدودیت های مرز کانادا و ایاالت 

متحده تمدید می شود«.
در همین حال، وزارت امور خارجه ایاالت متحده روز سه شــنبه راهنمای سفر 

خود را برای کانادا به روز کرد و آن را در »سطح ۴: عدم مسافرت« قرار داد. 
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایاالت متحده از اکتبر گذشته کانادا را در 

باالترین سطح هشدار سفر قرار داده است.

همزمان با » شروع رسیدگی به درخواست توقف« پروازهای هند
تایید وجود ده ها مورد ابتال به »واریانت هندی« کووید ۱9 

در بریتیش کلمبیا 
 واریانت هندی ویــروس کرونا با نام 
علمی ) بی 161۷( برای نخســتین 
بار در استان کبک و بریتیش کلمبیا 

کانادا مشاهده شد.
مقامات بهداشتی استان کبک اعالم 
کردند که نخستین بیمار مبتال به این 
گونه ویروس کرونا در منطقه ای بین 
مونترال و کبک سیتی به ثبت رسیده 

است. 
واریانت ) بــی 161۷( ویروس کرونا 
که به واریانت هندی شناخته می شود 
قدرت انتقال سریع و عالیم شدیدتری 
نسبت به گونه های پیشین این ویروس 
دارد. فرد بیماری که در کبک به این 
گونه جدید مبتال شــده طبق گفته 
دکتر گاستنو دی ِسِرس از موؤسسه 
بهداشت عمومی کبک، در ماه ژانویه 
2۰21 اولین دوز واکسن کووید-1۹ 
خود را دریافت کــرده و به تازگی به 

این ویروس مبتال گشته است.
مقامات بهداشتی استان کبک گفته اند 
که این بیمــار بهبود یافته و در حال 

حاضر حال او خوب است. 
همچنین روز چهارشــنبه در استان 
بریتیــش کلمبیا تعــداد ۸62 مورد 
جدید ابتال و ۷ مورد فوت بر اثر ابتال 
به ویروس کرونا گزارش شــد. تعداد 
۴۸۳ نفر در بیمارستان بستری شده 
که از این میان تعداد 16۴ نفر در آی 

سی یو بستری شدند.
در بیانیه ای که توسط مقامات وزارت 
بهداشت بریتیش کلمبیا منتشر شده 
نیز تایید شده که ۳۹ مورد از واریانت 
هندی ) بــی 161۷( ویروس کرونا 
در این استان مشــاهده شده است. 
ســخنگوی وزارت بهداشت بریتیش 
کلمبیا گفته اســت که این موارد در 
اوایل ماه آوریل شــناخته شده بودند 
امــا در آن زمان واریانت هندی ) بی 
161۷( به عنوان گونه جدید ویروس 
کرونا شناخته نشده بود و دانشمندان 
در حــال تحقیق بــر روی این گونه 

جدید بودند.
پس از شــیوع واریانت های برزیلی ، 
انگلیسی و آفریقایی در کشور ، حاال 
سابق  خبرنگار  گانگدف  سروشــتی 
گلوبــال بی ســی در توییتی خبر از 
وجــود ۳۹ مــورد واریانت هندی در 
تاریخ ۴ آوریــل در بریتیش کلمبیا 

داده !!
جالب است با وجود گذشت 1۷ روز 
، این خبر نه از رسانه های پرمخاطب 
استان بلکه از قول یک خبرنگار محلی 
منتشر شده هر چند گانگدف اشاره 
می کند عدم انتشار خبر به این خاطر 

بوده کــه واریانت هندی B.1.617 با 
اهمیت تلقی نمی شده !!

این در حالی است ک وجود واریانت 
هنــدی B.1.617 اولین بار در هفتم 
دسامبر سال گذشته گزارش شده بود.

همزمان با انتشار این توییت ، دکتر 
ترزا تم ، مســئول ارشــد بهداشت 
عمومی کانــادا امروز اعالم کرد یکی 
از اســتانها از دولت فدرال خواسته تا 
کنترل بیشــتری روز مرزها صورت 
گیرد و ازایــن رو دولت فــدرال در 
حال انجــام تحلیل هایــی در مورد 
آمار بیماران و واریانت کووید 1۹ در 
هندوستان است و برآورد ریسک در 
این زمینه صورت خواهد گرفت و با در 
نظرگرفتن آماری که در مرزها تهیه 
شده ، اقدامات بعدی صورت خواهد 

گرفت .
خانم تم تاکید کرد که کانادا سیاست 
اجرای محافظت چنــد الیه در برابر 
مســافران ورودی از کشــورها را در 
نظر گرفتــه ولی درخواســتها برای 
محدود کردن مسافرت از هند و دیگر 
کشــورهایی که آمار باالیی در زمینه 

ابتال دارند ، شدت گرفته است !
اطالعات  و آمار منتشر شده از سوی 
ایرکانادا و وزارت بهداشــت کشــور 
اما نگرانی هــا در زمینه باالتر رفتن 
شمار مبتالیان از ۴ آوریل تابحال در 
سطح استان بریتیش کلمبیا و دیگر 

استانهای کشور را بیشتر می کند.
علیرغم اجباری بودن تســت منفی 
کووید 1۹ برای سوار شدن ، پروازهای 
ایرکانادا از دهلــی نو  به کانادا دارای 
بیشترین شــمار مبتالیان به کووید 
1۹ از ماه فوریه تابحال بوده اند و تنها 
بین روزهای اول تا نوزدهم آوریل ۴۷ 
مسافر مبتال به کووید در پروازهایی 
که از دهلی به فــرودگاه های کانادا 

صورت گرفته شناسایی شده اند.
علیرغم چنین آماری ، جســتجوی 
ساده در ســایت ایرکانادا نشان می 
دهد تمامی بلیطهای اکونومی پرواز 
از دهلی نــو به کانادا تا پایان ماه می 
خریداری شده و این شبهه ایجاد می 
شود که شاید تاخیر در اعالم تعطیلی 

پروازها دلیل اقتصادی داشته باشد!
تنها در روز گذشــته  در هند تست 
کرونای بیش از ۳۰۰ هزار نفر مثبت 

گزارش شده است !!
مقامات بهداشتی کبک روز چهارشنبه 
تعــداد 121۷ مورد جدیــد ابتال به 
ویروس کرونا و 6 مــورد فوت بر اثر 
ابتال به این ویروس را به ثبت رساندند. 
در همیــن روز ۷16 نفر به علت ابتال 
به بیماری کووید-1۹ در بیمارستان 
بســتری شــده که 1۷۸ نفر آنها در 

بخش آی سی یو بستری شدند.
روز چهارشنبه اســتان انتاریو تعداد 
۴212 مورد جدیــد ابتال به ویروس 
کرونــا و ۳2 مورد فوت بر اثر ابتال به 
این ویــروس را ثبت کرد. 2۳۳5 نفر 
در این روز در بیمارستان های انتاریو 
بستری شــده که از این میان تعداد 
۷۹۰ نفر به دلیل وضعیت وخیم آنها 

در بخش آی سی یو بستری شدند.
داگ فورد نخست وزیر انتاریو نیز پس 
از اینکه مشخص شد یکی از کارکنان 
دفتر او به ویروس کرونا مبتال شــده 
خود را در قرنطینه قرار داده و نتیجه 

تست کرونا او منفی بوده است. 
اســتان نیو فاندلند و البرادور نیز در 
همکاری با استان انتاریو، تعدادی از 
کارکنان بخش بهداشــت خود را به 
انتاریو اعزام کرده و همین امر باعث 
بــروز نگرانی اتحادیه کارکنان بخش 
بهداشت در این استان شده است که 
با کمبود پرسنل بهداشتی در استان 

خود روبرو خواهند شد.
مقامات بهداشتی استان ساسکاچوان 
نیز در روز چهارشنبه از ابتالی 2۳1 
مورد جدید همراه با فوت ۴ بیمار بر 
اثر ابتال به کرونا خبر دادند. این استان 
در حال گســترش واکسیناسیون به 
گروه های سنی پایین است و مقامات 
مســؤل اعالم کرده اند که تا اواســط 
ماه ِمــی تمام افراد باالی 1۸ ســال 
می توانند برای دریافت واکسن اقدام 

به دریافت نوبت نمایند.
واکسیناسیون در استان آلبرتا به دلیل 
تاخیر در تحویل واکسن مدرنا به این 
استان به تعویق افتاده است. روز سه 
شنبه مقامات این اســتان از ابتالی 
1۳۴5 مورد جدید به ویروس کرونا و 
5 مورد فوت بر اثر ابتال به کرونا خبر 
دادند. ۴۷6 نفر در بیمارستان های این 
استان به دلیل ابتال به کرونا بستری 
شدند که از این میان تعداد 1۰5 نفر 

در بخش آی سی یو بستری شدند.
روز چهارشــنبه جو بایــدن رییس 
جمهــور آمریکا با جاســتین ترودو 
نخست وزیر کانادا درباره برنامه هایی 
که به واکسیناسیون در کانادا کمک 

نماید گفتگو کردند.
گفته شده است که رهبران سیاسی هر 
دو کشور تصمیم دارند تا واکسن های 
آسترازنکا که توســط سازمان غذا و 
دارو آمریکا برای واکسیناسیون تایید 
نشدند اما سازمان بهداشت کانادا آنها 
را مورد تایید قــرار داده، از آمریکا به 

کانادا منتقل شوند.
آمریکا پیش از این تعداد یک میلیون 
و 5۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا به 
کانادا و تعداد 2 میلیون و 5۰۰ هزار 
دوز از همین نوع واکسن به مکزیک 

ارسال کرده است.  
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

با شروع موج سوم و افزایش آمار مبتالیان، 
میزان رضایت کانادایی ها از عملکرد 

دولت های استانی به حداقل رسید

ایرونیا- در تازه ترین نظرســنجی از 
کانادایی ها باالترین میزان استقبال 
از واکسیناسیون کووید 1۹ ثبت شد 
و البته  هراس از ابتال در موج سوم در 

این قضیه بی تاثیر نبوده است .
در نظرســنجی که شرکت لگر برای 
انجمن مطالعات کانــادا انجام داد ، 
مشخص شد از هر ده کانادایی الاقل 
هشت نفر آستین ها را برای واکسن 
زدن باال می زنند. این رقم به مراتب 
باالتر از حدنصاب های قبلی اســت . 
در نظرسنجی های مشابه در ماه های 
قبل به ترتیب در اکتبر 6۳ درصد ، در 
اوایل فوریه ۷۰ درصد و در مارچ ۷۳ 
درصد برای واکسن زدن اعالم آمادگی 

کرده بودند.
کریس بورکو مدیر اجرایی شــرکت 
لگر در زمینه رشــد آمار عالقمندان 
می گوید :»در یک ماه اخیر خبرهای 
زیادی را درباره واکســن آســترازنکا 
شنیدیم ولی با این وجود اکثر مردم 
تصمیم گرفتــه اند که برای حفاظت 

خود و خانواده شان واکسن بزنند.
کارشناسان عنوان کرده اند برای اینکه 
مصونیت عمومی حاصل شود ، دست 
کم باید ۷۰ تا ۹۰ درصد کانادایی ها 

علیرغم شیوع واریانت »پی وان« ،
 کانادا بررسی ویژه مسافران ورودی از برزیل را متوقف کرد

ایرونیا- در حالیکه بریتیش کلمبیا به 
کانون مبتالیان واریانت برزیلی کووید 
1۹ بدل شــده ، دولت فدرال بررسی 
ویژه مسافرانی را که از برزیل به کانادا 
می آیند را متوقف کرده است . بررسی 
ویژه مسافران با هدف ممانعت از ورود 
بیماران احتمالــی صورت می گیرد. 
پیش از این جان هورگان نخســت 
وزیر بریتیش کلمبیا عنوان کرده بود 
ممکن است این استان محدودیتهایی 
را برای مســافران هوایی ایجاد کند . 
هــورگان تاکید کرد پس از انتشــار 
گزارشــی در مورد امتنــاع بیش از 
یکصد مسافر از قرنطینه در فرودگاه 
بین المللی ونکوور این گزینه را در نظر 

گرفته است .
واریانت پی وان که اولین بار در برزیل 
مشاهده شد ، می تواند افرادی را که 
قبال مبتال به کووید شده اند را مبتال 
کند و واکسن ها و شیوه های درمانی 

فعلی برای مقابله با آن کافی نیست.
با افزایش شــمار مبتالیــان به این 
واریانــت ، بیمارســتانهای بریتیش 
کلمبیــا عمل های جراحــی از قبل 
برنامه ریزی شــده را کنسل کردند 
و دولــت آلبرتــا هم دانــش آموزان 
کالسهای هفتم تا دوازدهم را به خانه 
فرستاد تا مانع گسترش واریانت پی 

وان در مدارس شود.
برنامه بررســی ویژه مسافران ورودی 
از برزیــل از ۳1 مارچ آغاز شــده بود 
ولی از روز ســه شنبه هفته گذشته 
دســتورالعملهای اجرایی آن از وب 
سایت دولت فدرال  حذف شده است. 
پتی هاجو وزیر بهداشت به این سوال 
که چرا بررسی ویژه مسافران ورودی 
از برزیل حذف شده پاسخی نداده و 
سخنگوی این وزارتخانه هم خبرنگار 
روزنامه گلوب اند میل را به ســازمان 
بهداشت عمومی ارجاع داد که نظری 

در این زمینه نداشته است!
ترودو هم پاســخ به این ســوال که 
چرا کانادا همچون فرانسه پروازهای 
ورودی و خروجی به برزیل را تعطیل 
نمی کند ، گفت کانادا مدتهاست که 
اقدامات سخت گیرانه را در فرودگاه ها 
برای ممانعت از ورود واریانتها به کشور 

اعمال می کند.
دکتر بانی هنری نیز دریک  کنفرانس 
خبری اشاره کرد دیگر برای ممانعت 
از شــیوع واریانت پی وان دیر شده و 
این واریانت حاال در کل استان شیوع 
یافته :» زمانی که دولت فدرال بررسی 
های ویژه را برای مســافران ورودی 
برزیل در ۳1 مارچ اعالم کرد ، عمال 
دیگر خیلی دیر شده  بود. این واریانتها 
از دسامبر وارد کشــور شدند و حاال 

دیگر اینجا هستند و تنها کمی زمان 
نیاز دارند تا بسیاری را مبتال کنند.به 
گفته دکتر هنری گرچه شــیوع این 
واریانت منجر به بسته شدن پیست 
ویسلر شد اما این شهر مدتها بود که 
درگیر شمار باالی بیماران کووید بود 
و ورود واریانت پی وان از اواسط فوریه 

این امر را تسریع کرد
دکتر هنری تاکید کرد سیاســتهای 
دولت فدرال در ایــن زمینه نقایص 
زیــادی دارد  و نمــی تــوان وانمود 

کرد که واریانتها تنهــا از یک نقطه 
جغرافیایی وارد کشــور می شــوند . 
کشــور نیاز به یک روند جامع دارد 
که با تمامی مسافران بدون توجه به 
کشــوری که از آن ســفر کرده اند ، 

برخورد الزم را داشته باشد.
کالین فرنس اســتان دانشگاه تورنتو 
هم معتقد است کانادا موقعیت حفظ 
خــود از واریانت های جدید را در ماه 
دسامبر از دســت داد. . در آن زمان 
دولت فدرال اعالم کرد برای ممانعت 

از ورود واریانــت B.1.1.7  تمامــی 
پروازهای ورودی و خروجی انگلستان 
کنســل می شوند اما در روزهای بعد 
شــاهد بودیم که مســافران همان 
پروازها از طریق ایرکانادا با پروازهای 
فرانکفورت ، نیویورک و بوستون وارد 
تورنتو شدند. ما باید در آن زمان برای 
مسافران ورودی فکر می کردیم ولی 
در عوض ســختگیری ، دولت فدرال 
پروازهای انگلســتان را پس از مدت 

iroonia.ca !کوتاهی از سر  گرفت

واکسینه شوند. با این حال حدود 12 
درصد از افراد نظرسنجی شده تاکید 
کرده اند که واکسن نمی زنند و باقی 
هنوز در این مورد تصمیم نگرفته اند. 
نیمــی از این عده تــرس از عوارض 
جانبی واکسن را به عنوان دلیل اصلی 
برای عدم تصمیم گیری شان عنوان 
کرده انــد و یک چهــارم از آنها هم 
تئــوری توطئه وجود میکروچیپ در 
واکسن را به عنوان دلیل عدم تصمیم 

برای واکسن زدن دانسته اند.
از بین کسانی که تصمیم گرفته اند 
واکسن نزدند ، ۸6 درصد عنوان کرده 
اند که عوارض آن خطرناک اســت و 
آزمونهای الزم برای ابراز اطمینان را 

در جامعه پشت سر نگذاشته اند.
اما در بخشی دیگر از این نظرسنجی 
مشخص شــده که هنوز عده زیادی 
نگران موج ســوم بیمــاری و عواقب 
آن هستند. در آخرین هفته ماه مارچ 
نزدیک به یک سوم افراد نظر سنجی 
شــده باور داشتند که بدترین دوران 
کووید 1۹ را پشت سرگذاشته ایم ولی 
حاال فقط 15 درصد این باور را دارند 
و در مقابل نیمی از افراد نظرسنجی 
شــده این هفته ها را بدترین دوران 
بیمــاری می داننــد. 2۸ درصد هم 
هنوز روزهــای بدتری را پیش بینی 
می کنند و معتقدند شمار بیماران در 

آینده بیشتر می شود.
متاســفانه با بروز موج سوم بیماری 
میــزان اعتمــاد به دولت فــدرال و 
دولتهای اســتانی هم کاهش یافته 
اســت . رضایت عمومی از  عملکرد 
دولت فــدرال از 5۸ درصــد به 52 
درصد ، از عملکرد دولت انتاریو از 55 
درصد به ۳۸ درصد ، از عملکرد دولت 
آلبرتــا از ۴۷ درصد به 2۹ و عملکرد 
دولت بریتیش کلمبیا از 6۳ درصد به 
5۴ درصد کاهش یافته است . آخرین 
بار اهالی این سه استان در هفته آخر 
مارچ در این مــورد نظر داده بودند و 
با توجه به افزایــش قابل توجه آمار 
مبتالیان به ویژه در انتاریو نگرانی ها 
از بابت سیاستهای دولتهای استانی در 
مهار بیماری به مراتب بیش از گذشته 

iroonia.ca . است

جاستین ترودو برای تزریق واکسن آسترازنکا از داروخانه وقت گرفت
ایرونیا- با جدی تر شــدن موج سوم 
کووید 1۹ در کانادا و افزایش شــمار 
روزانــه مبتالیان به ویژه در اســتان 
انتاریــو ، تمایل کانادایــی ها برای 
واکسن زدن افزایش یافته و بدبینی ها 
نسبت به واکسن آسترازنکا تا حدی 

کاهش یافته است .
رده سنی برای استفاده از این واکسن 
در چند اســتان از جملــه انتاریو ، 
بریتیش کلمبیا و منیتوبا کاهش یافته 
و صف های طوالنی در مقابل داروخانه 
ها و مراکز درمانی در این استانها برای 

واکسیناسیون دیده می شود.
در همین حال نخست وزیر جاستین 
تــرودو امروز اعالم کــرد با توجه به 
اینکه محدودیت سنی برای استفاده 
از واکســن آســترازنکا در انتاریو ۴5 
سال اعالم شده ، با هماهنگی دفترش 
و یکی از داروخانه های نزدیک محل 
اقامت ، زمانی را برای واکسیناسیون 
در هفته جاری رزرو کرده اســت . او 
در پیامی به زبان فرانســه تاکید کرد 
به این خاطر برند آسترازنکا را انتخاب 
کرده که به تمــام کانادایی ها اعالم 

کند همه بایــد در اولین فرصت  هر 
نوع واکســنی که دسترسی پیدا می 

کنند را تزریق کنند  .
دولت کانادا تابحال 2۳16۰۰۰ هزار 
دوز واکســن آســترازنکا در کشور 
توزیع کــرده که ۷۰۹ هــزار دوز تا 
پایان روز پنج شنبه گذشته مصرف 
شده و طبق گزارشها 5۴۳ هزار دوز 
واکسن در داروخانه های انتاریو هنوز 
مشتری ندارد چون یا افراد مسن که 
در نزدیکی داروخانه زندگی می کنند 
در محل های دیگر واکسن زده اند و 
یا عالقه ای به این برند واکسن ندارند!
در استان کبک هم مسئوالن بهداشت 
که متوجه عدم استقبال از این واکسن 
شدند ، امکان تزریق بدون وقت قبلی 
را برای افراد بین ۴۰ تا 5۴ ســال هم 

فراهم آوردند.
واکســن  فروشــنده  ترین  اصلــی 
آســترازنکا به کانا انستیتو سرم هند 
با 5۰۰ هزار دوز بوده اما این شرکت 
به تعهدات بعــدی اش برای تحویل 
واکسن به کانادا نمی تواند عمل کند. 
به این ترتیب یک میلیون دوز در ماه 

آوریــل و 5۰۰ هزار دوز در نیمه اول 
ماه می به احتمال فراوان با تاخیر قابل 
توجه به کانادا تحویل داده می شوند. 
گفته می شود دلیل اصلی این قضیه 
افزایش آمار روزانه مبتالیان در هند 
تا مــرز 2۰۰ هزار مورد  و ممنوعیت 

صادرات واکسن برای مبارزه با شیوع 
بیماری در این کشور است .

طبق آمار اعالم شده ، کانادا تا هفته 
اول جوالی حدود چهــار میلیون و 
یکصد هزار دوز واکســن آسترازنکا 

iroonia.ca .دریافت خواهد کرد
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ایرونیا- در حالیکه در خبرهای آمده 
بود عبورو مرور در مرز آمریکا و کانادا 
از تابستان امسال به درخواست دولت 
بایدن عادی خواهد شد ، موضوع الزام 
به ارائه مدرکی برای واکسیناســیون 
کووید 1۹ در مرز مورد توجه رســانه 
های دو کشور قرار گرفته و این سوال 
مطرح شده که آیا اصال مردم دو کشور 

زیربار چنین چیزی خواهند رفت ؟
گذشــته از ایــن با در نظــر گرفتن 
آمار خیــره کننده واکسیناســیون 
در آمریــکا ، حاال مردم می پرســند  
آیا خرده فروشــان، کســب و کارها و 
کارفرمایان می توانند  از مشــتریان، 
بازدیدکننــدگان خود  و  کارکنــان 
اثبات واکسیناســیون  مدرکی برای 

بخواهند.
در کانادا هم با اینکه آمار واکسیناسیون 
به مراتب از آمریکا کمتر است ، بحث 

مشابهی آغاز شده است . 
جک جدوب رییس انجمن مطالعات 
کانادا و انســتیتو کانادایی هویت ها و 
مهاجرت گفت بعضی از این بحث ها 

می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.
او گفــت: »فکر نمی کنــم کانادایی 
دیدگاه خیلی خوبی نسبت به این ایده 
داشته باشند که تعداد قابل توجهی از 
افراد که واکسینه نشده اند از مرز عبور 

کنند «.
در واکنشی رسمی به این مسئله ،جن 
ساکی معاون رسانه ای کاخ سفید در 
کنفرانس خبــری روزانه خود گفت: 
»دولت هرگز حامی سیستمی نخواهد 
بود که از آمریکایی ها بخواهد این سند 

را همراه داشته باشند«.
او گفت اولویت کاخ سفید این خواهد 
بــود که از »حفــظ حریم خصوصی 
و حقــوق« شــهروندان آمریکایــی 
حفاظت کند »تا این سیســتم ها به 
شیوه ای غیرمنصفانه علیه مردم مورد 
استفاده قرار نگیرند.هیچ پایگاه داده 
واکسیناســیون فدرال و هیچ دستور 
فدرالی که نیازمند دریافت یک سند 
واکسیناسیون باشــد وجود نخواهد 

داشت«.
اما  نخست وزیر جاستین ترودو ظاهرا 
نظر دیگری دارد و از ایده اسناد سفر 

مرتبط با واکسن استقبال می کند.
ترودو درباره بهترین شــیوه باز شدن  
مجدد مرز کانادا و آمریکا گفت: »ما 
به همکاری با شرکای مان در آمریکا و 
در سطح بین المللی ادامه می دهیم تا 
اطمینان حاصل کنیم که این کار به 

درستی انجام می شود«.
او اضافه کرد: »ما از همین حاال شاهد 
اهمیت سند واکسیناسیون برای سفر 
بین المللی در دوران پیش از پاندمی 
در سال های اخیر بوده ایم. این مسئله 
مســلما مهم خواهد بود، اما جزییات 
اجرای آن هنوز نیاز به بررسی دارد«.

یک نظرســنجی آنالیــن جدید که 
توسط لجر به درخواست سازمان های 
تحت هدایت جدوب انجام شــد به 

واکنش های رسمی و غیررسمی
 به طرح ارائه »پاسپورت واکسن« 

در مرز آمریکا و کانادا

این نتیجه رســید که این ایده در هر 
دو سوی مرز بســیار بحث برانگیز و 

تفرقه برانگیز شده است.
نیمی از پاسخ دهندگان کانادایی گفتند 
از نشان دادن ســند واکسیناسیون 
برای ورود بــه رخدادها و نمایش ها 
حمایت می کنند. ۴۳ درصد همتایان 

آمریکایی این جواب را داده اند. 
یک ســوم کانادایی ها گفتند با این 
ایده مخالف هســتند و این در حالی 
اســت که ۳6 درصد از آمریکایی ها با 
آن مخالف بودند. در آمریکا 21 درصد 
گفتند در این باره تصمیمی نگرفته اند 

و این رقم در کانادا 15 درصد بود.
نمی توان برای نظرسنجی های آنالین 
حاشــیه خطا تعیین کرد چون آن ها 
نمونــه جمعیتی خــود را به صورت 

تصادفی انتخاب نمی کنند.
متیو میچل استاد تجارت بین المللی 
و استراتژی دانشگاه دریک در دموین 
آیووا گفت بســیاری از آمریکایی ها 
مخالف مسائلی هستند که به عنوان 
تهدیدی برای آزادی شــان محسوب 

می شوند.
او گفــت:  »بــه نظــرم بــا توجه به 
رویکردهــای رایج در رســانه های 
اجتماعی به ویژه در 1۰ ســال اخیر، 
هر چیزی که آزادی های فردی را به 
خطر بیندازد با مخالفت مواجه خواهد 

iroonia.ca .»شد

هنوز نمی توانیم خطر »واکسن ها« را درست ارزیابی کنیم
بیش از یک سال است که ما با زندگی 
روح فرسا در دوران همه گیری  دست 
و پنجه نرم می کنیم و هر تپه کوچکی 

را چون کوهی بلند می بینیم.
مــا به نقطه ای رســیدیم که به نظر 
می رســد به طور کامل توانمان برای 
ارزیابی میزان خطر را از دست داده ایم.

یکــی از مثال های قابــل توجه این 
موضوع، واکنشی است که به خبرهای 
مربوط به احتمال برخی از عارضه های 
نادر در اثر تزریق برخی از واکسن های 
کویــد اســت. اینکه برخــی از این 
واکسن ها در مواردی بسیار نادر ممکن 
است منجر به شکل گیری لخته خون 
در بدن شوند. هر روز ما سرخط های 
خبری درباره واکســن اســترازنکا و 
جانسون و جانسون را می خوانیم که 
هر یک از دیگری هشــدار دهنده تر 

است.
ایاالت متحده بــه طور موقت تزریق 
جانسون و جانســون را تعلیق کرده 
اســت و دانمــارک به طــور کامل 
واکســینه کــردن مردم با واکســن 

استرازنکا را متوقف کرده است.
می دانیم که تعداد زیادی از کانادایی ها 
از دریافت واکسن استرازنکا خودداری 
می کنند یا اصال حاضر به رفتن به قرار 

واکسیناسیون خود نمی شوند.
همــه این ها بــه خاطر اثــر جانبی 
فوق العاده نادری است. از 6/۸ میلیون 
نفری که واکسن جانسون و جانسون 
دریافت کرده اند، در شــش دریافت 
کننده ی زن لخته خون مشاهده شده 
اســت. در مورد استرازنکا از میان ۳۴ 
میلیون دریافت کننده واکسن، 222 
مورد بروز لخته خون مشــاهده شده 

است.
همان طور که تعداد بســیار زیادی از 
دانشمندان اشاره کرده اند، خطر اینکه 
شما در حال رانندگی به مقصد محل 
دریافت واکسن خود دچار حادثه ای 
منجر به جراحت شدید شوید، خیلی 
بیشــتر از این است که در اثر تزریق 
واکسن کوید-1۹ دچار مشکل شوید.

داروهایی که هر روز آنها را اســتفاده 

می کنیــم – تایلونــل، داروهای ضد 
بــارداری، داروهای قلــب، داروهای 
خواب – همــه و همه دارای عوارض 
جانبی بالقوه خطرناک هســتند. ما 
عموماً خطــر آنهــا را می پذیریم یا 
به آن ها فکر نمی کنیــم. چرا انتظار 
داریم واکســن ها یکبــاره و به طور 
معجزه آســایی فارغ از هر اثر جانبی 
باشــند وقتی چنین انتظاری از سایر 

داروها نداریم.
بخشــی از این داســتان به طبیعت 
انسان باز می گردد. ما نگران خطرهای 
رایج نیستیم، چون در غیر اینصورت 
دیوانه می شــویم.  ما درباره خطرات 
نادر به فریاد می آییم، ُخب، چون آن ها 
نادر هستند. برای مثال مردم بیشتر از 
اینکه نگران غرق شدن در دریا باشند 
از حمله کوسه به خود می ترسند در 
حالی که احتمال وقوع اولی به مراتب 

بیش از دومی است.
شما باید نسبت به قانون گذارهایی که 
قصد دارند در آب های بدون کوســه 
مسیریابی کنند ابراز همدردی کنید 
چون عمالً آن ها در موقعیتی هستند 
که هیچ راه موفق و منجر به پیروزی 

مقابل خود نمی بینند.
ما، می توانیم مانند دانمارک به دلیل 
مساله اعتماد عمومی، به طور کامل 
واکســن های اســترازنکا را از کشور 

بیرون بریزیم که با این کار این تصور 
را القا می کنیم که این واکسن ناکارآمد 

است که واقعیت ندارد.
یا می توانیم مانند کانادا در مسیر خود 
باقی بمانیم و از این واکسن ها استفاده 
کنیم. مشکل در این مسیر این است 
که ممکن است برخی از مردم نسبت 
به ما بی اعتماد شده و در کل از تزریق 

واکسن خودداری کنند.
دیدگاه و برداشــت مردم مهم است. 
همان قدر که وضعیت موجود اهمیت 

دارد.
در مورد دانمارک عمده واکسن هایی 
کــه ایــن کشــور تزریــق می کند 
واکســن های فایزر اســت که هیچ 
گزارشی مبنی بر مساله لختگی خون 
در مورد آن ها منتشــر نشــده است. 
عدم استفاده از واکسن های استرازنکا، 
کارزار واکسیناسیون در این کشور را 
به تاخیر می اندازد اما تنها برای چند 
هفته که برای کشــوری که شــیوع 
ویروس در آن در حال حاضر با روندی 
حداقلی اتفاق می افتد مساله بزرگی به 

شمار نمی رود.
داســتان کانادا متفاوت است. تا االن 
عمده سهمیه واکسن های ما فایزر و 
مدرنا بوده اند و قــرارداد ما برای این 
دو واکســن در کل به 12۰ میلیون 
دوز می رســد. اگر ما امروز اســتفاده 

از اســترازنکا و جانسون و جانسون را 
رها کنیم باز هم کانادا می تواند همه 
شهروندان خود را واکسینه کند اما با 

سرعتی بسیار کمتر.
آیا چنین اقدامی از نظر سیاسی برای 
این کشــور و به خصــوص در میان 
هجوم موج ســوم بیماری قابل قبول 

خواهد بود؟ احتماالً خیر.
بدیــن ترتیــب بهتریــن کاری که 
می توانیم انجام دهیم آماده شدن برای 
مسیر پیش رو است. همان مسیری 
که وزارت بهداشت کانادا خردمندانه 
انتخاب کرده اســت. به اســتفاده از 
این واکســن ها – غیر از موارد خاص 
اســتثنایی –  ادامه دهیم و مردم را 

تشویق به واکسیناسیون کنیم.
مانند هر موضوعی کــه به کوید1۹ 
مربوط اســت، تنظیم پیام اهمیتی 
سیاســت مداران،  دارد.  فوق العــاده 
مقام های سالمت عمومی و رسانه ها 
نباید آنگونــه که برخی پیشــنهاد 
می کننــد از صحبت در مــورد این 
موضوعــات خــودداری کنند، اینکه 
ســرمان را زیر برف فرو کنیم دردی 
از ما دوا نمی کند و همیشه باید طرف 

شفافیت را بگیریم.
اما بایــد در توصیف شــرایط و ارائه 
چهارچوبی درست برای موضوع، کار 

بهتری انجام دهیم.
»سود واکسیناســیون بسیار بیشتر 
از خطــرات آن اســت.« و »احتمال 
بیشتری دارد که در اثر ابتال به کوید-
1۹ دچار لختگی خون شــوید تا در 
اثر دریافت واکسن.« این ها جمالتی 
است که مانند ذکر تکرار شده است و 

باید ادامه پیدا کند.
همین طور باید اثرات درخواست برای 
تعلیق واکســن را بیان کنیم. اگر ما 
به طور فردی یــا جمعی تصمیم به 
کنارگذاشتن واکسنی خاص بگیریم 
این به معنــی انتظار طوالنی تر برای 

واکسیناسیون است.
انســان ها دل خوشی از عدم قطعیت 
ندارند. اینکه ندانــی چه چیزی قرار 
اســت پیش بیاید – مانند وضعیت 
فعلی ما در مواجهه با کوید1۹ -باعث 

عصبی شدن ما می شود.
دن گاردنر نویســنده کتاب »خطر: 
علم و سیاسِت وحشت« به خوبی این 
وضعیت را بیان کرده است: »هیوالها 
ترسناک هستند. اما اینکه ندانیم آیا 
هیوالیی وجود دارد یــا نه از آن هم 

ترسناک تر است.«
این همه گیری شــاید هیوالوار بوده 
باشد اما واکســن ها که بهترین امید 
ما برای خروج از این بحران هستند، 
هیوال نیســتند. پس آستین ها را باال 
بزنید و با احتیاط کامل به سمت محل 

دریافت واکسن خود رانندگی کنید.
آندره پیکارد
روزنامه گلوب اند میل
منبع: نشریه مداد

چگونه می توان وقوع لخته خون پس از تزریق واکسن آسترازنکا
 را تشخیص داد؟

مداد- با توجه به اینکه وزارت بهداشت 
کانادا تزریق واکسن آسترازنکا را برای 
همــه کانادایی های باالی 1۸ ســال 
مجاز اعالم کرده و تصمیم گیری در 
این رابطه را بر عهده اســتان ها قرار 
داده اســت، مقامات اســتان کبک 
پس از چهار اســتان انتاریو، منیتوبا، 
آلبرتــا و بریتیش کلمبیــا، تصمیم 
گرفتند که ســن مجاز برای دریافت 
ایم واکســن را کاهش دهند. استان 
کبک این واکســن را به افراد باالی 
۴5 سال تزریق می کند در حالی که 
بقیه استان ها سن مجاز را تا ۴۰ سال 

کاهش داده اند.
پزشــکان می گویند همین عارضه ی 
نادر نیز اگر به موقع تشــخیص داده 

شود، قابل کنترل و درمان است.
طبــق داده های فعلی، تقریباً به ازای 
هــر 1۰۰ هزار تــا 25۰ هــزار دوز 
واکسن تجویزشــده، یک مورد لخته 
خون گزارش می شود که در مقایسه 
با خطرات مرتبط با مصرف داروهای 
دیگر یا مواجه شــدن با خود بیماری 
کوویــد1۹، میزان کمی به حســاب 

می آید.
بــروز  میــزان  به عنوان مثــال، 

ترومبوآمبولی وریدی در زنانی که از 
استفاده  خوراکی  ضدبارداری  داروی 
می کنند، 1۰۰ برابر بیشــتر است. بر 
اساس پژوهش های انجام شده، از هر 
دو هزار و 5۰۰ زنی کــه از این دارو 
استفاده می کنند، یک نفر در معرض 

خطر لخته خون قرار دارد.

قابل توجه است که خطر ابتال به لخته 
خون برای افرادی کــه به کووید1۹ 
مبتال شــده اند، به ویــژه آن هایی که 
دچار نوع شــدید این بیماری شده و 
تحت مراقبت های ویژه قرار می گیرند، 

بسیار بیشتر است.
تاکنــون در بیــن کانادایی هایی که 
واکسن آســترازنکا دریافت کرده اند، 
دو نفر دچــار لخته خون شــده اند 
کــه در حال حاضــر وضعیت خوبی 
دارند. پیگیــری دقیق صورت گرفته 
در مــورد افرادی که این واکســن را 
تزریق کرده اند، باعث شده تا این افراد 

به سرعت درمان شوند.
بنابراین در اینجا این ســؤال مطرح 
می شــود که چه عالئمی وجود دارد 
که نشان می دهد، افراد واکسینه شده 
با واکسن آسترازنکا، دچار لخته های 
خون شده اند و یا لخته خون در آن ها 

در حال شکل گیری است؟
لخته خون ایجادشده توسط واکسن 
با شکل کالســیک بیماری ترومبوز 
متفاوت اســت. لخته های خون که 
در اثر تزریق واکسن آسترازنکا ایجاد 
می شوند، در حقیقت لخته های خون 
تشکیل شــده در رگ ها هستند. در 

مغز، ما ســینوس های مغزی داریم. 
مکان هایی  مغــزی  ســینوس های 
هســتند کــه به عنــوان رگ عمل 
می کنند و در شــکم، رگی است که 
کبد را تخلیه می کند، ســیاهرگ یا 
رگی نیز وجود دارد که روده را تخلیه 
می کند که همه این ها ممکن اســت 

همراه با لخته خون باشند.
اولین مشــخصه لخته خــون با درد 
مرتبط است. درواقع اگر لخته خون 
در شکم باشــد، باعث درد در ناحیه 
شکم می شود، اگر لخته خون در مغز 
باشد باعث سردرد و احتماالً مشکالت 
خونریزی می شود. اگر به این دردها 
و مشــکالت خونریزی توجه نکنیم، 

عواقب جدی در بر خواهد داشت.
با توجه به این مســائل، دانشمندان 
موسســه ملــی بهداشــت عمومی 
کانادا همچنان از مزایای واکســن ها 
مطمئن اســت، به خصوص به دلیل 
افزایش انواع مختلف سویه های جدید 
کرونا که باعث شــیوع موج سوم این 
بیماری شده اســت. البته اعالم نظر 
فوق می تواند به این دلیل باشــد که 
واکسن های دیگر خیلی دیر به برنامه 

واکسیناسیون رسیده اند.
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US Tax Returns & Non-Resident Tax

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

جزئیات دقیق قانون منع تردد بین استان های کبک و انتاریو
مداد- دولت کبــک برای جلوگیری 
از گســترش انواع مختلف سویه های 
جدید ویروس کرونا، از روز، 1۹ آوریل 
از بسته شدن مرز این استان با انتاریو 
خبــر داده و اعالم کرد هرگونه تردد 
بین این اســتان ها توسط پلیس هر 
دو اســتان مورد پیگیری قرار خواهد 
گرفــت بنابرایــن از ورود افرادی که 
می خواهند از استان انتاریو به کبک 
وارد شــوند، جلوگیری می شود مگر 

اینکه جزء موارد خاص باشند.
موارد خاصی که شامل قانون منع تردد 
دو استان قرار نمی شوند، عبارت اند از:

- افــرادی که اقامتگاه اصلی یا ثانویه 
آن ها در کبک واقع شده و در حالتی 
کــه اقامتــگاه دوم آن هــا در کبک 
قرار دارد باید اثبــات کنند که برای 
نگهداری از و پیشگیری از مشکالت 
در منــزل دوم خود مجبور به ســفر 

هستند.
- افرادی که برای اهداف بشردوستانه 

به کبک سفر کنند.
- افــرادی که بــرای دســتیابی به 
مراقبت هــای بهداشــتی یا خدمات 
پزشکی و یا ارائه چنین مراقبت ها یا 
خدماتی به شخصی که به آن ها نیاز 

دارد، به کبک سفر می کنند.
- افــرادی که در کبــک کارکرده یا 
کارآموزی داشــته و یا در برنامه یک 

موسسه آموزشی شرکت دارند.
- افرادی که برای انطباق با حکمی که 
توسط دادگاه صادرشده، برای پاسخ به 
احضاریــه و حضور در دادگاه یا اجازه 
اعمال حضانت والدین یا دسترسی به 

آن ها به کبک سفر می کنند.
- کارمندان خدمات عمومی فدرال که 
محل کارشان کبک بوده و حضورشان 
از ســوی کارفرما الزامی اعالم شــده 

است.
- افــرادی که بــرای اطمینــان از 

حمل ونقــل کاال در کبک یا ترانزیت 
در این استان به کبک سفر می کنند.

- افرادی که برای رســیدن به محل 
زندگی خــود در خارج از کبک، باید 

از این استان عبور کنند.
- افرادی که به عنوان بخشــی از یک 
سفر بین المللی یا یک استان دیگر، با 
اتوبوس، قطار، کشتی یا هواپیما از آن 
به کبک واردشده یا از آن عبور کنند.

افرادی که از انتاریو و برای بازگشــت 
به محل زندگی اصلی خود وارد کبک 
شوند باید 1۴ روز پس از بازگشت به 
این اســتان خود را در خانه قرنطینه 
کنند. در این مسئله نیز استثناهایی 

وجود دارد که عبارت اند از:
- افرادی که برای اهداف بشردوستانه 

به کبک سفر کنند.
- افرادی که مراقبت های بهداشتی یا 
خدمات پزشکی موردنیاز را از دولت 
گرفته یا چنین خدماتی را به شخصی 

که به آن ها احتیاج دارد، ارائه دهند.
- افــرادی که در کبــک کارکرده یا 
کارآموزی داشــته و یا در برنامه یک 

موسسه آموزشی شرکت دارند.

- افرادی که برای انطباق با حکمی که 
توسط دادگاه صادرشده، برای پاسخ 
به احضاریه برای حضــور در دادگاه 
یا اجــازه اعمال حضانــت والدین یا 
دسترسی به آن ها به کبک سفر کنند.

- افرادی که از انتاریو برای حمل ونقل 
یا ترانزیت وارد کبک می شــوند و یا 
به عنوان بخشی از سفر بین المللی یا 
به اســتان دیگری، با اتوبوس، قطار، 
کشتی یا هواپیما وارد آن شوند یا از 

آن عبور کنند.
باید یادآور شــد، افــرادی که به طور 
قانونی وارد کبک می شــوند در طول 
غیرضروری  توقف های  حق  مســیر 
مانند خوردن غذا در رســتوران ها را 

ندارند.
الزم بــه توضیح اســت کــه دولت 
محدودیت مشابهی که در بهار سال 
گذشته در ایســتگاه های بازرسی در 
پل های رودخانه اتاوا اعالم کرده بود، را 
نیز برقرار کرده است. این محدودیت ها 
شــامل پل الکســاندرا، پل پورتیج، 
پل Chaudières، پل شــامپولین، 
و پل Macdonald-Cartier شــده 

و همچنین در اســکله های کشــتی 
اعمــال   Bourbonnais و  Quyon
می شود. این قانون برای عابران پیاده و 
دوچرخه سواران نیز اعمال خواهد شد.

عالوه بر این، از روز دوشنبه، رانندگانی 
که قصد خروج از کبک را دارند باید 
از طریق ایست بازرسی پلیس استان 
انتاریو عبور کنند و کسانی که دالیل 
سفرشان شامل گزینه های ذکرشده 
نشود، مجبور به بازگشت خواهند بود.
در ضمن افرادی که قصد سفر دارند 
به یاد داشته باشند که سفر به مناطق 

زیر ممنوع است:
- نوناویک، تــرس- کریس- د- ال- 

بای-جیمز
- ســاحل نــورد، نــورد دو کبک، 

گاسپسی- آیلس- د-ال- مادلن.
دولت های کبک و انتاریو و نیروهای 
پلیس این اســتان ها در تالشــند تا 
اطمینان حاصل کنند که اجرای این 
اقدامات بدون مشکل انجام می شود تا 
بتوانند با موج سوم کووید1۹ در این 

استان ها به خوبی مقابله کنند.

سومین عارضه لخته خون در اثر تزریق 
واکسن آسترازنکا در کانادا

مداد- به گزارش Tvanouvelles، هفته گذشته بعد از کبک و آلبرتا، نوبت 
به استان ساحلی، نیوبرانزویک رسید که عارضه نادر تشکیل لخته خون در 
رگ را در یکی دیگر از واکسینه شدگان واکسن آسترازنکا پیدا کنند. در حال 

حاضر به طور رسمی سه نفر در کانادا دچار این عارضه شده اند.
به گفته رئیس ارشد پزشکی استان نیوبرانزویک، فرد مذکور مردی ۳۰ ساله 
است که در اواسط ماه مارس دوز اول واکسن آسترازنکا را دریافت کرده و طی 
ســه هفته دچار لخته خون شده و در حال حاضر درمان شده و بهبودیافته 
است. وی با بیان این مسئله که عارضه لخته خون با تزریق واکسن آسترازنکا 
نادر اســت، تأکید کرد که استفاده از این واکسن برای جلوگیری از خطرات 
زیاد بیماری کووید1۹ بسیار مهم است. در حال حاضر استان ها انتاریو، آلبرتا 
و بریتیش کلمبیا حداقل سن دریافت واکســن آسترازنکا را به ۴۰ سالگی 
کاهش داده است و کبک هم روز سه شنبه سن تزریق این واکسن را به ۴5 
سال کاهش داد. مقامات بهداشتی کانادا همچنان مدعی هستند که مزایای 

استفاده از واکسن آسترازنکا بیش از خطرات بسیار نادر آن است.

 پوشیدن ماسک در زمین های بازی
 کودکان در اتاوا اجباری شد

بنابر دســتور وزارت بهداشت و درمان اتاوا از روز چهارشنبه پوشیدن ماسک 
صورت برای افراد باالی دوسال در زمین های بازی اجباری است.

به گزارش رسانه هدهد کانادا، این دستور شامل کودکان و بزرگساالنی است 
که نه تنها در زمین های بازی بلکه در فاصله 5 متری هر نوع وســایل زمین 

بازی، از جمله تاب، سرسره و جعبه شن قرار دارند.
بر اساس این دســتورالعمل، در صورتی که کودکان دو ساله نتوانند ماسک 
بزنند، حداقل ســن به 5 سال برسد. کودکان همچنین باید فاصله گذاری را 

برای حداقل دو متر از هر کس به جز خانواده خودشان رعایت کنند.
دکتر ورا اچس این دستور بهداشتی را عصر دوشنبه صادر و زمان اجرای آن 

را روز چهارشنبه تا اطالع ثانوی خواند.
بنابر دستور پوشیدن ماســک صورت افراد فقط می توانند هنگام خوردن یا 

آشامیدن یا در شرایط اضطراری و یا پزشکی ماسکشان را بردارند.
البته در حال حاضر امکان تردد، دویدن و دوچرخه سواری در پارک های اتاوا 

به شرط رعایت فاصله گذاری اجتماعی وجود دارد.
این دستور العمل مشمول زمین بازی مهد کودک ها و یا زمین بازی مدارس 
در زمان شروع کالس های حضوری نمی شود. ناقضان این دستور العمل نیز با 

جریمه حداقل ۷5۰ دالری روبرو خواهند بود.
در همین حال با وجود شروع موج سوم کووید1۹ در کبک ،میزان گردش در 

پارک ها و فضای باز ۸1 درصد افزایش یافته است.
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بحران کسری بودجه 
دولت فدرال

هزینه های میلیاردی در بودجه جدید فدرال و کسری ها و بدهی هایی که سنگین و سنگین تر خواهد شد.

هزینه های میلیــاردی اتاوا در بودجه 
جدید که روز دوشنبه 1۹ آوریل ارائه 
شد، قطعاً به سنگین تر شدن هر چه 
بیشــتر بدهی های عمومی و افزایش 
کسری بودجه دست کم تا سال 2۰26 
منجر خواهد شد و چشم انداز بازگشت 
به توازن دارایی هــای فدرال را دورتر 

خواهد کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
کمک به کارگران و کســب وکارهای 
آسیب دیده از بحران کووید1۹، برنامه 
ملی مهدکودک ها شــبیه آن چه در 
کبک رایج اســت، احیای اقتصادی 
ســبز همه و همه حکایت از آن دارد 
که کریستیا فریلند وزیر دارایی کانادا 
بــرای توزیع دارایی هــای فدرال آن 
هم در شرایطی که احتمال برگزاری 
انتخابات فدرال بیش از پیش در افق 
پدیدار می شود، هیچ محدودیتی برای 

خود قائل نشده است.
ظاهــراً در بودجــه فــدرال هیــچ 
کسب وکاری فراموش نشده و هیچ کس 
از قلم نیفتاده است: از تولیدکنندگان 
شــراب گرفته تا سالمندان باالی ۷5 
ســال و کارگران با حداقل دستمزد 
همگی از تدابیر حمایتی دولت فدرال 

برخوردار خواهند شد.
دولت فدرال برای تأمین مالی طرح ها 
و برنامه های پیش بینی شده در بودجه 
جدید، سه سال آینده 1۰1 میلیارد 

دالر سرمایه گذاری خواهد کرد.
کریستیا فریلند وزیر دارایی در دفاع از 

عملکرد خود دررابطه با بودجه جدید 
می گوید در این شــرایط چاره ای جز 

تزریق اعتبارات بیشتر نداریم.
خانم فریلند در اســناد بودجه تأکید 
کرد: »در شــرایط فعلی خودداری از 
این سرمایه گذاری ها برای آینده مردم 
و کشــور کار معقولی نیست ضمن 
این کــه با توجه به نــرخ بهره پائین 
می توانیم از عهده این سرمایه گذاری ها 

برآییم.«
وزیــر دارایی کانادا افــزود: »تصمیم 
مشابهی که سال گذشته برای کمک 
به کانادایی ها اتخاذ کردیم )که البته 
هزینه زیادی هم روی دســت دولت 
فدرال گذاشت( مفید و ثمربخش بوده 
است. تدابیر تعیین کننده دولت فدرال 
در سال گذشــته از لطمات سنگین 

اقتصادی جلوگیری کرد.«
با روند فعلی امور، پیش بینی می شود 
دیون فدرال طی پنج سال آینده در 
مقایسه با سطح پیش از پاندمی کرونا 
پنج برابر شود و به 1۴11 میلیارد دالر 

برسد.
بودجه  کســری  برآوردهــا  طبــق 
کانادا امســال 15۴.۷ میلیارد دالر و 
بدهی هــای دولتی به 12۳۳ میلیارد 
دالر خواهد رسید. بنابراین بازگشت 
بــه تــوازن بودجه به ایــن زودی ها 
امکان پذیر نخواهد بود چراکه کسری 
بودجه دست کم تا سال 2۰26 ادامه 

خواهد داشت.

بودجه سیاسی

هلینا گاســپارد کارشناس »مؤسسه 
دارایی عمومی و دموکراسی« وابسته 
به دانشگاه اتاوا معتقد است بودجه ای 
که دولت لیبرال جاستین ترودو روز 
دوشنبه ارائه کرد، بودجه ای با رنگ و 

بوی کامالً سیاسی است.
خانم گاســپارد تأکید کــرد: »کاماًل 
روشن است که الیحه بودجه جدید 
برای یک ســال انتخاباتی بسته شده 
اســت. دولت فدرال در بودجه جدید 
کم وبیــش به همه کــس وعده های 

کوچک و بزرگی داده است.«

این کارشناس تأکید کرد بسیاری از 
هزینه های پیش بینی شده در بودجه 
جدید فدرال مثــل برنامه مراقبت از 

کودکان »تکراری« است.
خانم گاسپارد معتقد است که دولت 
فدرال بــرای تأمین بودجه همه این 
طرح هــا و برنامه ها، بایــد به دنبال 

منابع جدیدی برای درآمدزایی باشد 
یا این کــه برخی هزینه هــای دیگر 
را کاهــش دهد. اما اتــاوا در این باره 
ســکوت اختیار کــرده و در بودجه 
جدید نیــز به صراحت به این موضوع 

اشاره نکرده است.
یکی از بخش های بودجه جدید فدرال 
که بســیاری از شهروندان از مدت ها 
پیش منتظر شنیدن اخبار مربوط به 
آن بودند، ایجاد شبکه ملی مراقبت از 
کودکان است. اتاوا در این راستا قصد 
دارد مراکز مراقبــت از کودکان را با 
هزینه 1۰ دالر در روز درســت مانند 
سیستم مهدکودک ها در کبک ایجاد 
کند. پیش بینی می شود هزینه اجرای 
این طرح طی پنج سال به ۳۰ میلیارد 

دالر برسد.

الگوی کبک

کریستیا فریلند نیز تأکید کرد زمان 
آن رســیده است که بقیه استان ها و 
مناطق کانادا نیز از عملکرد کبک در 

این زمینه الهام بگیرند.
اما اگر دولت فدرال در زمینه خدمات 
مراقبت از کودکان سخاوت به خرج 
داده، بــرای افزایش ســهم خود در 
تأمین مالی مراقبت های درمانی که 
اســتان ها ارائه می کننــد و در حال 
حاضر نیز به علت بحران کووید1۹ به 
شدت تحت فشار قرار دارند، خست به 
خرج داده است. به رغم درخواست های 
مکرر و فوری کبک و سایر استان ها، 
دولت ترودو اعتبارات بیشتری به این 

بخش اختصاص نداده است.
با این همه در الیحــه بودجه جدید 
برخــی تدابیر نیز بــرای درآمدزایی 
پیش بینی شــده اســت امــا از دید 
کارشناسان این تدابیر ضعیف است و 
طی سه سال درآمد حاصل از آن ها از 

۳.۳ میلیارد دالر فراتر نخواهد رفت.
از جمله این تدابیر می تواند به مالیات 
بر خدمات شرکت های دیجیتال مثل 
نتفلیکــس و »مالیات لوکس« که بر 
خدمات کاالهــای گران قیمت مانند 
هواپیماهای شــخصی، کشــتی ها و 
خودروهای گران قیمت اعمال خواهد 

شد، اشاره کرد.

نظر مخالفان دولت چیست؟

ارین اوتــول رهبر حزب محافظه کار 
کانادا تأکید کرد: »من از این بودجه 
که نه برای احیای اقتصادی کشــور 
بلکه برای انتخابات تهیه شده است، 
ناامید شــدم. قطعاً این رویکرد اتاوا 
به ایجــاد حباب های بزرگ در بخش 
امالک و مستغالت، افزایش مالیات ها 
و تشدید خطر تورم منجر خواهد شد 
و گذران زندگــی را برای میلیون ها 

کانادایی دشوار خواهد کرد.«
ایو-فرانسوا بالنشه رهبر حزب بلوک 
کبکوآ اعالم کرد: »متأسفانه در الیحه 
بودجه جدیــد از افزایش کمک های 
مالی فــدرال به بهداشــت و درمان 
استان ها خبری نیست. اعضای مجمع 
ملــی کبک و نخســت وزیران کلیه 
اســتان های کانادا به اتفــاق افزایش 
حمایت از بخش بهداشــت و درمان 
را خواســتار شده بودند. کشور با یک 
بحران بهداشــتی روبرو اســت اما از 

کمک های جدید خبری نیست.«
رهبــر حزب  ســینگ  جاگمیــت 
نیودموکرات کانادا نیز گفت: »مسئله 
اساسی این است که چه کسی هزینه 
احیای اقتصــادی را پرداخت خواهد 
کرد. لیبرال ها به این ســؤال پاســخ 
داده اند. فشار ناشــی از این هزینه ها 
بــه ثروتمندان وارد نمی شــود بلکه 
کارگــران باید این فشــار را تحمل 
کنند. این رویکرد فدرال اشتباه است. 
انتخاب دولت ترودو انتخاب درستی 

نیست.«

»سرمایه گذاری روی کودکان و آینده ای سبز« یا »فروش فردا برای منفعت امروز«
مداد- به گزارش سی.تی.وی، دولت 
فدرال در بودجــه ای تاریخی که روز 
دوشنبه توسط معاون نخست وزیر و 
وزیر اقتصاد، کریستیا فری لند تقدیم 
مجلس شــد تالش دارد تا میلیاردها 
دالر پول را عالوه بــر موارد جاری و 
عــادی، صرف هزینه هــای جدید و 
باهدف حمایت از کشور در موج سوم 
کووید1۹ و تحریک بهبود اقتصادی 
پســا کرونا کند. موضوعی که احزاب 
مخالف آن را دست ودلبازی به قصد 

خرید آرای مردم نام نهاده اند.
در بودجــه فدرال که روز دوشــنبه 
ارائه شد، مواردی همچون گسترش 
مرتبــط  بهداشــتی  حمایت هــای 
بــا همه گیــری، در نظــر گرفتــن 
برنامــه  بــرای  دالر  میلیــارد   ۳۰
ملی مراقبــت از کــودکان، افزایش 
حداقل دســتمزد فدرال و وعده 1۷ 
میلیــارد و 6۰۰ میلیون دالری برای 
مشاهده  »سبز«  سرمایه گذاری های 
می شود. این بودجه با تزریق میلیاردها 
دالر پول برای ایجاد تحول در سامانه 
مهدکودک ها و فناوری های ســبز و 
محیط زیستی، کسری تراز را به شدت 
افزایش می دهد. مقامات ارشد دولت 
و لیبرال هــا می گویند ایــن بودجه، 
کانادا  اقتصادی  بازســازی  بودجه ی 
اســت و راهی تا همــه کانادایی ها را 
کنار هم قرار دهد اما احزاب مخالف 
و مخصوصا حــزب محافظه کار آن را 
خرج از فردای کانادایی ها برای حفظ 
موقعیــت امروزی جاســتین ترودو 

خطاب کرده اند.
بررســی بودجه جدید کــه با عنوان 
برنامه بهبود برای مشــاغل، رشد و 
انعطاف پذیری معرفی شــده اســت، 

نشــان می دهد که کســری بودجه 
فدرال برای سال مالی گذشته حدود 
۳5۴ میلیــارد و 2۰۰ میلیــون دالر 
بوده که پیش بینی می شود برای سال 
2۰21 – 2۰22 بــه 15۴ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون دالر کاهش پیدا کند. 
دولت فدرال همچنین قصد دارد ۴/2 
درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را 
در سه سال آینده برای تقویت اقتصاد 
و دوران بازگشت از رکود هزینه کند.

کریستیا فری لند، معاون نخست وزیر، 
در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در 
رابطه با بودجه پیشنهادی اعالم کرد 
که این بودجه یک برنامه هوشمندانه، 
مسئوالنه و بلند پروازانه برای مشاغل و 

رشد کشور است که دقیقاً برای التیام 
آســیب های خاص رکــود اقتصادی 
کرونا و تقویت دائمی اقتصادی کانادا 

طراحی شده است.
بودجــه 2۰21 فدرال همچنین یک 
طرح 12 میلیارد دالری برای تمدید 
برنامه هــای اصلــی کمــک تجاری 
کووید1۹ را ترســیم کرده و متعهد 
می شــود ســایر اقدامات حمایتی از 
درآمد مردم را ادامه دهد، درحالی که 
به طور هم زمان برای بازگشایی جامعه 
و مرزهــای بین المللــی برنامه ریزی 

می کند.
دولت همچنین در نظــر دارد، یارانه 
دســتمزد، کمک هزینــه اجــاره و 

حمایت های مرتبط با قرنطینه فدرال 
را تمدید کند. این پشــتیبانی در ماه 
ژوئن منقضی خواهد شــد، هرچند 
مزایــای بازیابی کانادا بــرای افرادی 
 )EI( که تحت پوشش بیمه اشتغال
نیستند همچنان در دسترس خواهد 
بــود با این تفاوت که بعد از 1۷ژوئیه 
پشتیبانی 5۰۰ دالر در هفته به ۳۰۰ 

دالر در هفته کاهش خواهد یافت.

مهم ترین موارد در بودجه سال ۲۰۲۱ 
دولت فدرال

- اختصاص ۳۰ میلیــارد دالر برای 
برنامه ملی نگهداری از کودکان طی 

5 سال

- اختصاص حدود 1۰1 میلیاد دالر 
برای تقویت اقتصاد پســاکرونایی و 

گذار به اقتصاد سبز
- اختصاص 1۷/6 میلیارد دالر برای 
اقدامات ویژه مقابله با تغییرات اقلیمی

- تعیین حداقل دســتمزد فدرال بر 
مبنای 15 دالر در ساعت

- یک درصــد مالیات برای خانه های 
خالی متعلق به خارجی ها

- تعیین مالیات بیشتر برای هواپیما و 
خودروهای لوکس )باالی 1۰۰ هزار 
دالر( و قایق لوکس )باالی 25۰ هزار 
دالر( تا حداکثــر 2۰ درصد از ارزش 

آنها
- افزایش ۴ دالری هر جعبه ســیگار 
– در حال حاضر، این مالیات ۳6/۹5 

دالر است.
- ایجاد یک میلیون شغل جدید

- افزایش دوره بیمــه بیکاری از 15 
هفته به 26 هفته

- تمدید تدابیر ویژه دوره همه گیری 
برای کسب وکارها )مثل یارانه اجاره و 

دستمزد( تا پائیز امسال
- پرداخت مبلــغ 5۰۰ دالر به افراد 
مســتمری بگیر باالی ۷5 ســال در 
طرح »امنیت ســن باال« )OAS( از 
ژوئــن )جــون( 2۰22 و افزایش 1۰ 
درصدی حداکثر میزان این مستمری 
بــرای افراد باالی ۷5 ســال از ژوئیه 

)جوالی( 2۰22
- افزایش نســبت بدهی بــه تولید 
ناخالص داخلی به 5۰ درصد و سپس 
افــت آن به ۴۹/2 تا ســال 2۰25 و 

2۰26
- رســیدن کســری بودجه به ۳5۴ 
میلیارد دالر در ســال مالی 2۰2۰-

2۰21
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 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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Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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_____ Ship to Publication
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_____ Other ____________________________________ High-res PDF
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10.5" x 20.79"
None
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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_____ Other ____________________________________ High-res PDF
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10.5" x 20.79"
None
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment 
of $50/$73/$61 for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges 
(excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai 
Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,999. Weekly payments are $95/$80 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-
in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by 
dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD includes the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 
ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved 
credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will 
pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly 
or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊†♦^*^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for 
less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against 
defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit 
www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

and Android Auto™

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

Example selling price of $24,999 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for
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Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment 
of $50/$73/$61 for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges 
(excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai 
Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,999. Weekly payments are $95/$80 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-
in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by 
dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD includes the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 
ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved 
credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will 
pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly 
or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊†♦^*^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for 
less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against 
defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit 
www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

and Android Auto™

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

Example selling price of $24,999 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for
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West 
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Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment 
of $50/$73/$61 for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges 
(excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai 
Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,999. Weekly payments are $95/$80 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-
in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by 
dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD includes the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 
ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved 
credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will 
pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly 
or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊†♦^*^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for 
less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against 
defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit 
www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

and Android Auto™

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

Example selling price of $24,999 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

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

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

قیمت های ویژه ماه مارچ

سوء استفاده 
 شرکت های تجاری کانادا 

 از کمک های دولتی
پــرژن میــرور- ســوء اســتفاده از 
کمک های دولتی کانادا به شرکت های 
تجاری به حدی رسیده است که اداره 
مالیات کانادا از دریافت 12۰۰ شکایت 

در این زمینه خبر داده است.
شــبکه خبری سی بی سی کانادا در 
گزارشی که در همین زمینه منتشر 
کرده، نوشــته اســت کــه علیرغم 
تهدیدات مکرر از ســوی دفتر وزیر 
اقتصاد دولت فدرال مبنی بر برخورد 
شدید و صدور جریمه های سنگین و 
حتی زندانی کــردن مدیران اجرایی 
شــرکت ها برای ســوء اســتفاده از 
کمک اضطراری دولت برای پرداخت 
دســتمزد کارکنان این شــرکت ها، 
اداره مالیات کانادا تاکنون حتی یک 

کمپانی را نیز جریمه نکرده است.

منتقدیــن می گویند که بخشــی از 
سوء استفاده شــرکت های تجاری از 
این کمک اضطــراری دولت به دلیل 
این اســت که در دســتورالعمل این 
کمک های دولتی به وضوح بیان نشده 
است که این شرکت ها سود احتمالی 
ناشی از دریافت این کمک های دولتی 

را چگونه باید مدیریت کنند.
در هیچ کجا ذکر نشده است شرکتی 
که مبلغ کمک اضطراری دولتی برای 
پرداخت دســتمزد کارکنان خود را 
دریافت می کند، حق ندارد از این پول 
سود سهامداران خود را پرداخت کند 
و یا حقوق مدیران خــود را افزایش 

دهد.
برخی از منتقدین اظهار داشتند که 
بسیاری از شــرکت هایی که کمک 

اضطــراری دولــت بــرای پرداخت 
دســتمزد کارکنان خــود را دریافت 
کرده اند، توانسته اند سود سهام خود را 
افزایش داده یا مقدار زیادی از سهام 
خود در بازار را مجدداً خریداری کنند 
و این خود سندی است بر اینکه این 

طرح نقص های فراوانی دارد.
ریچارد لوبالن، استاد مدیریت، حقوق 
و اصول اخالقی در دانشگاه یورک در 

همین زمینه به شــبکه خبری سی 
بی ســی گفته اســت: “ کمک های 
اضطراری دولت به شرکت ها برای این 
منظور بود که به این شرکت ها کمک 

کند نه اینکه آنها را سود آورتر کند.“ 
اداره مالیات کانادا تاکنون اعالم نکرده 
اســت که کدام شــرکت ها موضوع 
12۰۰ شــکایت مطرح شده بودند و 
درباره جزییات این شکایت ها نیز هیچ 

توضیحی ارایه نداده است.
بــا هزینه مبلغی بیش از ۷۴ میلیارد 
دالر، برنامــه کمــک اضطــراری به 
شــرکت ها برای حمایت از دستمزد 
کارکنان با پشت سر گذاشتن برنامه 
مزایای اضطــراری کانادا به گرانترین 
برنامه امدادی کوویــد-1۹ در کانادا 

تبدیل شده است.
این برنامه سال گذشته در همین ماه 
که محدودیت های همه گیری بیماری 
کووید-1۹ آغاز شــد، برای کمک به 
شرکت های کانادایی در جهت حفظ 
کارکنــان خود در لیســت حقوق و 
دســتمزد آنها اجرا شــد تا از اخراج 
جلوگیری  شــرکت ها  این  کارکنان 

شود.
پایه و اساس این کمک ها بسیار ساده 
بود. دولت به منظور تشویق شرکت ها 
در جهت عدم اخــراج کارکنان خود 
و اســتخدام مجدد آنها بــا ارایه این 
کمک ها تــا ۷5 درصد میزان حقوق 
و دســتمزد کارکنــان کمپانی ها را 

پرداخت می کند.
برای واجد شرایط بودن دریافت این 
کمک دولتی، شــرکت ها باید نشان 
دهنــد که در طول مدت همه گیری 
به طور ســاالنه یا در طی دوره زمانی 

خاص با کاهش درآمد روبرو بودند.
شــبکه خبری ســی بی ســی در 
گزارش تحقیقی خود شش نمونه از 
شرکت های بزرگ که در بازار عمومی 
سهام هســتند را پیدا کرده که واجد 
شرایط دریافت کمک های اضطراری 
دولتی بودند و این کمک ها را دریافت 
کرده و ســپس سود ســهام سرمایه 
گذاران خــود را افزایش داده یا اقدام 

به افزایش آن کرده اند.
یکی از این شرکت ها کمپانی تی اِف 
آی اینترنشــنال، یک شرکت حمل 
و نقل و لجســتیک مستقر در شهر 
مونترال می باشد که بیش از 16 هزار 
کارمند در سراســر آمریکای شمالی 

دارد.
این کمپانی در سال 2۰2۰ دو مرتبه 
ســود ســهام خود را افزایش داده و 
در حالی کــه از طریق برنامه کمک 
اضطراری دولتی به شــرکت ها مبلغ 
52 میلیون و ۳۰۰ هزار دالر دریافت 
کــرده، بیش از 6۷ میلیــون دالر به 

سهامداران خود پرداخت کرده است.
کمپانی های الینــر فودز نیز مبلغ ۳ 
میلیون و ۴۰۰ هــزار دالر از طریق 
این برنامه دولتی دریافت کرده و در 

ســال 2۰2۰ مبلغ 5 میلیون و 51۸ 
هزار دالر به عنوان ســود ســهام به 
سهامداران خود پرداخت کرده است 
که نســبت به سال 2۰1۹ حدود ۴۰ 
درصد سود سهام این شرکت افزایش 

داشته است.
شرکت تورماالین اویل، تولید کننده 
نفــت و گاز طبیعــی در کلگــری و 
شــرکت آالموس گلد، کمپانی چند 
ملیتی تولید طال مســتقر در تورنتو 
نیز در فهرست شرکت هایی هستند 
که مبالغــی از طرح کمک اضطراری 
دولت به شــرکت ها را دریافت کرده 
و همزمان ســود ســهام خود را نیز 
افزایش داده اند. الزم به یادآوری است 
که هیچیک از این دو شــرکت مبلغ 
دریافتی از دولت فــدرال تحت این 

برنامه را اعالم نکرده اند. 
هیچیک از این شرکت ها پاسخی به 
ایمیل شــبکه خبری سی بی سی و 
توضیح درباره دریافت کمک دولتی و 
افزایش سود سهامداران خود نداده اند.
ریچارد لوبالن گفته اســت: “ هر فرد 
عادی می تواند متوجــه عدم اجرای 
عدالت در این برنامه های دولت شود 
که پول بیشــتری به جیب مدیران و 
سهامداران شرکت های دریافت کننده 
این کمک های اضطراری رفته است.“ 
وی ادامه داده اســت: “ شــرکت ها 
باید ملزم به محــدود کردن افزایش 
سود سهام، بازخرید ســهام خود از 
بازار و عــدم افزایش حقوق و پاداش 
مدیران خود به عنوان شرط الزم برای 
دریافت کمک اضطراری دولتی شوند. 
اجرای این محدودیت ها در آغاز این 
طرح های دولتی می توانســت بسیار 

ساده باشد.“ 
بر اســاس آخرین آمار منتشر شده، 
تاکنون بیش از ۴۴۰ هزار شــرکت و 
کسب و کار کوچک و بزرگ مبالغی 
از طــرح کمک اضطــراری دولت به 
شــرکت ها را دریافــت کرده اند اما 
برخی از صاحبان کسب و کار که به 
شدت به کمک مالی دولت نیاز دارند 
می گویند که واجد شرایط دریافت این 

کمک های دولتی نبوده اند.    

وضع مالیات های جدید بر تنباکو در بودجه فدرال
ایرانیان کانادا- بر اساس پیشنهاد هایی 
کــه در بودجۀ فدرال ســال 2۰21 
برای وضع مالیات بیشتر بر تنباکو و 
محصوالت َویپ در نظر گرفته شده  
است، کشیدن سیگار و َویپ )سیگار 
الکتریکــی( بــرای کانادایی ها گران 

خواهد شد.
بودجۀ سال 2۰21 عزم دولت فدرال 
را برای معرفی یک »چارچوب مالیاتی 
جدید« برای وضــع مالیات های غیر 
مســتقیم بر محصوالت َویپ نشان 
داد، که اگر بودجه تصویب شــود، از 
سال 2۰22 اعمال خواهد شد. مالیات 
غیر مستقیم )excise duty( که به 
مالیات بر گناه نیز شناخته می شود، 
مالیاتی بر محصوالتی همچن تنباکو، 

شراب و آبجو است.
ســند بوجه اشــاره می کند که، به 
عالوۀ افزایــش درآمد ها، این مالیات 
می تواند »ابــزاری مؤثر برای محدود 
کردن مصرف زیــان آور این کاال ها و 
محصوالت شود.« دولت به یک نظر 
سنجی از وزارت بهداشت کانادا اشاره 
می کنــد که نشــان می دهد مصرف 
سیگار های الکترونیکی از سال 2۰1۸ 
به این ســو در میــان دانش آموزان 

دبیرستانی کانادا دو برابر شده است.
در ســند بودجه آمده است: »مصرف 
سیگار الکترونیک و نیکوتین به ویژه 
برای جمعیــت جــوان ایجاد خطر 
می کند. نیکوتین بســیار اعتیاد آور 
اســت، می تواند بر حافظه و تمرکز 

تأثیر بگذارد و مشخص شده است که 
می تواند رشد مغز در نوجوانان را تحت 

شعاع قرار دهد.«
این مالیــات جدید شــامل مایعات 
سیگار های الکترونیکی ساخت کانادا 
یا وارداتی اســت که برای استفاده در 
دستگاه َویپ در کانادا در نظر گرفته 
شــده است. این مالیات فارغ از اینکه 
مایعات حاوی نیکوتین باشند یا خیر، 
اعمال می شود. محصوالت َویپ با پایه 
کانابیس )ماریجوانــا( از این مالیات 
معاف هستند زیرا قبالً مشمول مالیات 

کانابیس شده اند.
این چارچوب مالیاتی به ازای هر 1۰ 
میلی لیتر مایع َویپ، یا کسری از آن، 
در یک ظرف، یک نرخ ثابت از مالیات 

را اعمال می کند. 
دولت همچنین پیشنهاد کرده است 
مالیات را بر محصوالت تنباکو، ۴ دالر 
در هر کارتن شامل 2۰۰ نخ سیگار، 
افزایش دهد. تخمین زده شده است 
که این مالیات درآمد فدرال را بیش 
از 2.1 میلیارد دالر طی پنج ســال 

افزایش دهد.
با اســتناد به آمــار کانــادا و آژانس 
بهداشت عمومی کانادا، در این سند 
به طور متوســط   افراد سیگاری که 
روزانه سیگار می کشــند حدوداً سه 
هزار و 15۰ دالر را برای ســیگار در 
سال 2۰2۰ هزینه کرده اند. این اقدام 
جدید که مالیات غیر مستقیم اعمال 
شده بر قیمت ســیگار است، ساالنه 

حدوداً 1۰۰ دالر هزینه آنان را افزایش 
می دهد. 

در ســند بودجه آمده است: »در بین 
طیف وسیعی از گروه های جمعیتی، 
مصرف بیش از حد متوسط   محصوالت 
دخانی وجود دارد، و می افزاید: »این 
امر ممکن اســت تأثیــری منفی بر 
مصرف تنباکو داشته باشد، که ممکن 
است به نفع افراد سیگاری باشد و قادر 

به کاهش مصرف شوند.«
از ســال 2۰21 تا 2۰22، مالیات بر 
دخانیــات ۴15 میلیــون دالر برای 
دولت فدرال درآمد به همراه خواهد 
داشت. در بازه زمانی 2۰22 تا 2۰2۳ 
به ۴۴۰ میلیون دالر افزایش خواهد 
یافت. در پایان ســال مالی 2۰25 – 
2۰26 ، در طول 5 ســال دو میلیارد 
و 1۳5 میلیــون دالر درآمد کســب 

خواهد کرد.
یافته های آخرین بررســی بهداشت 
کانادا در مورد دخانیات، الکل و مواد 

مخدر نشان داد: 
۳۴ درصد  از دانش آموزان کالس های 
۷ تا 12 محصــوالت َویپ را امتحان 
کرده اند و 2۰ درصد گزارش داده اند 
که از ایــن محصــوالت در ۳۰ روز 

گذشته استفاده کرده اند.
1۸ درصد از ســیگار الکترونیکی با 
نیکوتین و 11 ســیگار الکترونیکی 
بدون نیکوتین در ۳۰ روز گذشــته 

استفاده کرده اند.
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میلیاردرهای کانادایی در طول پاندمی بر ثروت خود افزودند

ایرانیــان کانادا- یک ســال پس از 
پاندمــی کووید 1۹ که بــه زیر و رو 
شدن زندگی میلیون ها انسان در این 
کشور انجامید، میلیاردرهای کانادایی 
۷۸ میلیــارد دالر را بــر ثروت خود 

افزودند.
داده های منتشــر شــده از فهرست 
»میلیاردر های زمان حال« مجله فوربز 
در ۷ آوریــل، در مقایســه با گزارش 
ســاالنه میلیاردهای ســال گذشته، 
این افزایش عظیم از ثروت را نشــان 
می دهد. روی هم رفته ۴۷ میلیاردر 
کانادایی اکنون کنترل 2۷۰ میلیارد 

دالر ثروت را در اختیار دارند.
موفق تریــن میلیاردرهــای کانــادا 
)با 1۴.۴ میلیــارد دالر  تامپســون 
افزایش در ثــروت(، توبــی لوک از 
شــاپیفای  Shopify )با ۸.۸ میلیارد 
دالر افزایش( و جیم پَتیسون بریتیش 
کلمبیایی )بــا ۷.2 میلیارد افزایش( 
هستند. ســال گذشته فروشگاه های 
زنجیره ای فروش مواد غذایی پتیسون 
به همــراه فروشــگاه های زنجیره ای 
میلیاردر گالن واتسون زمانی که سود 
آنها به سرعت افزایش یافت، پاداش 
کارکنان خط مقدم در مبارزه با کووید 

1۹ را پرداخت کردند.
در همین حال در طول پیک پاندمی 
5.5 میلیون کارگــر کانادایی یا کار 
خود را از دست دادند و یا ساعت های 
کاری آن ها به شــدت کاهش یافت. 
تازه ترین داده های سازمان آمار کانادا 
نشان می دهد تعداد شغل ها از متأثر 
شــده از پاندمی هنوز بیــش از نیم 
میلیون است اســت )۳۰۰ هزار نفر 
هنوز بی کار هستند و 25۰ هزار نفر 
ساعت های کار کمتری کار می کنند(. 
به عالوه برخی از شــغل  هایی که به 
تازگی ایجاد شــده اند دوباره به دلیل 
موج سوم و محدودیت های مرتبط با 
آن از میــان می روند و در این داده ها 
بازتاب نمی یابند. کارگران با دستمزد 
پایین به طور مداوم بیشترین ضربه را 
از نظر تعداد شغل های از دست رفته 

در طول پاندمی دیده اند.
نابرابری در کانادا قبل از پاندمی هم به 
کرانه های حداکثری خود رسیده  بود. 
بر اساس گزارش دفتر بودجۀ پارلمان 
در سال 2۰16، یک درصد ثروت مند، 
26 درصد از ثروت کانادا را در اختیار 
داشتند. پژوهش آکادمیک اخیر نشان 
می دهد که اقام ممکن اســت باالتر 
و نزدیک به 2۹ درصد باشــند. مرکز 
کانادا  جایگزین  سیاست گذاری های 
اخیراً تحقیقی را منتشر کرده است که 
۸۷ خانوادۀ ثروتمند کانادا هر کدام به 
طور متوسط ۴۴۴۸ برابر ثروتمند تر از 
یک خانواده معمولی در کانادا هستند. 

روی هم رفته این ۸۷ خانواده، ثروت 
بیشتری را از 12 میلیون کانادایی در 

اختیار دارند.
چنین نابرابری شــدیدی نه تنها به 
خودی خود بیدادگرانه اســت، بلکه 
به بدترین نتایج سالمتی و اجتماعی 
منجر می شود و رشد اقتصادی را کند 

می کند.
بــه عنوان یــک جایگزیــن، تفاوت 
بین ثروت میلیاردر ها را در امســال 
با گــزارش  میلیاردر هــای فوربز در 
 1۸  ،2۰1۹ فوریــۀ   ۸( ســال های 
مارس، 2۰2۰( گذشته مقایسه کردم. 
دوباره به واسطۀ این معیار جایگزین، 
میلیاردرهای کانادایی بســیار خوب 
عمل کرده اند، و در مقایســه با سال 
2۰1۹ حداقل 62 میلیارد دالر را به 

ثروت خود افزوده اند.
ایــن ســطوح از نابرابــری و تمرکز 
ثــروت در میــان میلیاردر هــا قابل 
اجتناب است. یک سری از ابزار های 
سیاســت گذاری وجــود دارنــد که 
می تــوان در نابرابری های شــدید به 
کار گرفت، در حالــی که به صورت 
همزمان درآمد برای سرمایه گذاری 
مداوم و بلند مدت عمومی در مناطق 

مهم پس از پاندمی را افزایش داد.
حتــی بــدون پاندمــی، کانــادا با 
چالش هــای بزرگی روبرو اســت که 
مستلزم سرمایه گذاری عظیم عمومی 
است، از جمله اصالح سیستم مراقبت 
از ســالمندان، ایجاد یک سیســتم 
عمومــی همــه شــمول مراقبت از 
کودکان، ســرمایه گذاری در مسکن 
ارزان قیمت و اقدامات تهاجمی الزم 
برای مقابله با بحران مداوم تغییرات 

آب و هوایی.
ما به عنوان یک کشور بیش از اندازه 
ثروتمند هستیم که بتوانیم از پِس این 

چالش ها برآییم. اما این امر مستلزم 
اســتفاده از ثروت ملی خود است که 
همــه ما در ایجاد آن ســهم داریم و 
بیشتِر آن را به سمت سرمایه گذاری 
برای منافع عمومی ســوق می دهیم. 
این بــه معنــای گرفتن قــدرت از 

ثروتمندان کم تعداد است.
یک سیاست برای کمک به دستیابی 
به این امر، وضع مالیات بر ثروتمندان 
است. تحقیقات اخیر ما نشان می دهد 
که مالیات بر ثــروت در کانادا حتی 
بیش از آنچه پیش بینی می شد درآمد 
ایجاد می کند. با پرداخت یک درصد 
مالیات بر ثروت بیش از 2۰ میلیون 
دالر، ســاالنه تقریباً 1۰ میلیارد دالر 
درآمد حاصل خواهد شــد و مالیات 
برآورد شــدۀ بلندپروازانه تر، می تواند 
ســاالنه نزدیک به 2۰ میلیارد دالر 

درآمد داشته باشد.
مالیات بر ثــروت از ایــن نوع فقط 
بر ثروتمندتریــِن ثروتمند ها اعمال 
می شود: ثروتمندترین ۰.2 درصد از 
کانادایی ها. با هم، این 25۰۰۰ خانوار 
در حال حاضــر 1.۸ تریلیون دالر از 

ثروت کشور را در اختیار دارند.
از احزاب برای وضع مالیات بر ثروت 
حمایت عظیمی از جانب مردم وجود 
دارد. مخالفان سعی  کرده اند استدالل 
کنند کــه ثروتمنــدان می توانند به 
سادگی از آن طفره روند، اما تحقیقات 
اقتصادی در حال رشد از متخصصان 
برجسته به ما می گوید که مالیات بر 
ثروت می تواند به طور موثر طراحی و 
اجرا شــود. آنچه از دست رفته است، 
اراده سیاسی اســت، نه ابزار فنی یا 

اقتصادی.
اگر دولت ها انگیزه داشته باشند - یا 
توسط جنبش های اجتماعی مجبور 
شــوند - عناصر موجود در سیستم 

مالیات را نیز می توان بســیار مؤثرتر 
اجرا کرد.

همراه با مالیات بر ثروت، سیاســت 
های مالیاتی اضافی بــرای مقابله با 
نابرابری شــامل بســتن شکاف های 
مالیاتــی متعددی اســت که به نفع 
ُمرفهانی است که از نفع افراد ثروتمند 
مالیات  اصــالح  می شــوند،  منتفع 
شــرکت ها، اجرای وراثت مالیات بر 
امالک بــزرگ بــه ارزش بیش از 5 
میلیــون دالر و افزایش باالترین نرخ 
مالیات بر درآمد بر افراد با بیشترین 
درآمد. در هر حالت، این پیشنهادهای 
سیاستی روشن آماده است و اگر اراده 
سیاسی وجود داشته باشد، می تواند به 

سرعت اجرا شوند.
سیســتم مالیــات نمی توانــد همه 
مشکالت ما را حل کند، اما این یک 
ابزار مهم است. برای دیدن اینکه اراده 
عمومی برای مالیــات بر ثروتمندان 
به سیاســت تبدیل می شــود، مردم 
مجبورند از راه هــای دیگر بر قدرت 
خود بی افزایند، مانند از طریق تقویت 
حقــوق کارگــران و اتحادیــه های 
کارگری و همچنین پیشــبرد طیف 
وسیعی از سیاست های دیگر که می 
تواند به طور بنیادی باعث مرکز زدایی 
از قدرت اقتصادی در جامعۀ ما شود. 

افراد فوق ثروتمند بدون شک قدرت 
اقتصادی و سیاسی خود را برای مقابله 
بــا این مراحل بــه کار می گیرند. اما 
تاریخ نشان می دهد که افراد سازمان 
یافته می توانند در برابر پول سازمان 
یافته مبارزه کنند  و پیروز شــوند. با 
توجه به چالش های عمده ای که با آن 
روبرو هستیم، بندرت زمان مهمتری 
برای اســتفاده از این قــدرت وجود 

داشته است.

دورکاری، 
نابرابری ها را عمیق تر کرده است

موسســه  نظرســنجی  نتایج  طبق 
Environics، دورکاری بــرای پدر و 
مادرهایی که بچه های کم سن و سال 
دارند، مهاجران تــازه وارد و جوانان 
چالش ها و مشکالت بیشتری ایجاد 

کرده است.
همین نظرســنجی نشــان داد که 
کارگرانی که بیشــتر از 6۰ هزار دالر 
درآمد دارند، بیشــتر از دیگران مایل 
هستند که حتی پس از پایان یافتن 
همه گیری کرونا نیز دورکاری دست 
کم چند روز در هفته ادامه داشــته 

باشد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
گرچه اکثر شــرکت کنندگان در این 
نظرسنجی دیدگاه مثبتی نسبت به 
دورکاری داشتند اما بسیاری از آن ها 
اذعان کردند که این شــرایط فشــار 
روانی روی آن ها را افزایش داده است 
چرا که بیم آن دارنــد دورکاری آثار 
منفی بر عملکرد حرفه ای آن ها داشته 

باشد.
ســه پنجم والدینی که بچه های کم 
سن و ســال دارند، اعالم کردند که 

کار در خانه موجب شده است آن ها 
احساس کنند که همزمان نمی توانند 
والدین و کارمندان خوبی باشند چرا 
که مشکالت جدید به ویژه در رابطه با 
نگهداری کودکان یا کمک به آموزش 
تحصیلی آن ها در خانه، گرفتاری های 

آن ها را دو چندان کرده است.
بسیاری از کارگران اقلیت های نژادی و 
بومیان در این تحقیق اعالم کردند که 
امکانات انفورماتیک و تجهیزات اداری 
الزم را برای دورکاری در خانه ندارند 
که بتوانند به خوبی به وظایف حرفه ای 

خود عمل کنند.
همچنین این نظرســنجی نشان داد 
کــه دورکاری در برخی مراکز بزرگ 
شهری بیشتر از دیگر مناطق است و 
تورنتو در این میــان با 66 درصد در 

صدر قرار دارد.
هــدف از این نظرســنجی که از 2۴ 
نوامبر تا 22 دســامبر 2۰2۰ صورت 
گرفت، بررســی پیامدهــای پاندمی 
کرونا بر روی گروه های مختلف جامعه 
کانادا و راه های مقابله با این مشکالت 

بود.

پیشنهاد شهردار ونکوور
 برای مجاز شدن حمل و نقل

 مواد مخدر به مقدار مصرف شخصی
ایرونیا- در صورت تصویب پیشنهاد 
مطرح شده ، شهرداری ونکوور اجازه 
می دهد افــراد مقادیر معینی از مواد 
مخدر را که برای مصرف سه روز باشد 

حمل کنند،
بــا ارائه این پیشــنهاد شــهرداری  
قصد دارد از داشــتن مقــدار اندکی 
مواد مخدر برای اســتفاده شخصی، 

جرم زدایی کند. 
این پیشنهاد با هدف مقابله با بحران 
»مرگ بر اثر مصرف بیش از حد مواد 
مخدر« طرح شــده و بهداشت کانادا 
نگهداری چهار داروی اصلی شــامل 
اپیوئیدهایی مانند هروئین و فنتانیل ، 
کوکائین ، کراک کوکائین و آمفتامین 

را در این فهرست گذاشته است.
مقادیر توصیه شده برای اپیوئیدها دو 
گرم ذکر شده است ، در حالی که سه 
گــرم برای کوکائین ، یک گرم یا 1۰ 
سنگ برای کراک کوکائین و 1.5 گرم 
برای آمفتامین تعیین شده است. این 
میزان ها براساس مطالعات طوالنی که 
درباره مصــرف کنندگان مواد مخدر 

صورت گرفته، پیشنهاد شده است.
شــهردار کندی اســتوارت می گوید 
این شهر با پلیس، مقامات بهداشت 
پزشکی و کارشناسان همکاری کرده 

تا بتوان آستانه سه روزه ای را که مانع 
جســتجوی روزانه مردم بــرای مواد 

مخدر می شود، تعیین کرد. 
این اقدام با هدف حذف مجازات های 
کیفری و کاهش لکه دار شدن حیثیت 
افراد برای اســتفاده از مــواد مخدر 

صورت می گیرد. 
بریتیش کلمبیا پس از مرگ شــمار 
زیــادی از مردم که ســال پیش بر 
اثر مصرف بیــش از حد مواد مخدر 
معافیت  درخواســت  جان باخته اند، 
فدرال برای داشتن مقادیر اندک مواد 
برای استفاده شخصی را مطرح کرده 

iroonia.ca .است
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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
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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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اطالعات برنامه آزمایشی و جنجالی گزینش دولت فدرال 
بروزرسانی شد

هفتــه- ایــن برنامه جدیــد برای 
متقاضیانی اســت کــه عالقه مند به 
اقامت در تمامی استان های کانادا به 
استثناء کبک هستند این بدین دلیل 
اســت که این برنامه آزمایشی برنامه 
یک برنامه فدرالی اســت و از آنجایی 
که کبک برنامه های مهاجرتی مختص 
به خود را دارد، دولت فدرال نمی تواند    
اعمال نفوذ در    سیاست های مهاجرتی    

کبک    نماید.
این برنامه آزمایشی برای دوره 6 ماهه 
از تاریــخ    6 ماه می تا 5 نوامبر و یا تا 
زمان    تکمیل سهمیه تعیین شده در 
ایــن دوره    باز خواهد ماند. افرادی که 
اشــتغال در یکی از ۴۰ حرفه مرتبط 
با نگهداری و خدمات درمانی هستند 
در زیر شاخه    کارگران خدمات درمانی    
اقدام    و از ســهمیه گزینش 2۰۰۰۰ 
تعیین شده در این زیر شاخه استفاده 
کنند.    افرادی که در یکی از ۹5 شغل 
ضروری در حوزه    های ساخت و ساز، 
خدمات فروش و یا کشاورزی و غیره 
در اســتخدام هســتند می توانند بر 
اساس سهمیه تعیین شده زیر شاخه 
مشاغل ضروری با استفاده از سهمیه 

۳۰۰۰۰ درخواست، اقدام کنند.
سهمیه تعیین شده برای دانشجویان 
فارغ التحصیل که در هنگام سابمیت 
درخواســت در اســتخدام یکــی از 
کارفرمایــان کانادایی هســتند نیز 

۴۰۰۰۰ تعیین شده است.
افراد خانواده متقاضیان واجد شرایط 
که در داخل و یا خارج از کانادا    حضور 
دارند نیز می توانند به همراه متقاضی 
اصلی موفق به اخذ اقامت دایم گردند.

مهاجرتی  جدید  برنامه  یک  کانادا 
آزمایشــی را برای گزینش ۹۰۰۰۰ 
کارگران ســرویس های ضروری و 
دانش جویان فارغ التحصیل خارجی 
که دارای اقامت موقت کانادا هستند 
را از تاریــخ ۶ می برای متقاضیان 
عالقه مند و واجد شرایط باز خواهد 
کــرد. در این برنامــه متقاضیان 
فرانسوی زبان بدون در نظر گرفتن 
سهمیه مورد گزینش قرار خواهند 

گرفت.

شرایط پذیرش ۴۰۰۰۰ درخواست از 
دانشجویان فارغ التحصیل

متقاضیان می بایست فارغ التحصیل از 
یکی از موسسات آموزشی مورد تایید 
استان با شــماره دی اِل آی    باشند و 
مدرک اتمام دوره خود را پس از ژانویه 

2۰1۷ اخذ کرده باشند.
متقاضی می بایست هنگام درخواست 
با مجوز کار معتبر مشغول به کار باشد. 

خویش فرمایی مورد تایید نیست
متقاضیانی که    دوره تحصیل و یا کار 
خود را در کبک    در یکی از دوره    های 
آموزشــی مــورد تایید ایــن برنامه 
گذرانده اند نیز اجد شرایط درخواست 
بر اساس این برنامه هستند در صورتی 
که بتوانند    عالقه منــدی    و تمایل به 
خروج از کبک و اســکان در اســتان 

دیگری را ثابت کنند.
به طور کلی برنامه تحصیلی نمی تواند 
کمتــر از ۸ مــاه و یا ۹۰۰ ســاعت 
باشــد. در صورتی که    دوره تحصیلی    
مجموعی از دو دوره مکمل تشکیل 
شده است    حداقل 1۸۰۰ ساعت و یا    

حداقل 16 تا 2۴ ماه باشد.

شرایط پذیرش افرادی که در یکی    از 
حرفه    های مشاغل    مرتبط با خدمات 

درمانی اشتغال دارند

بر اساس این برنامه آزمایشی سهمیه 
تعیین شــده برای ایــن متقاضیان 

2۰۰۰۰    درخواست است.
در این زیر شــاخه لیست ۴۰ شغل 
واجد شــرایط اعالم شــده است که 
پرستاران و پزشکان عمومی و داروساز 
و یا مددکاران اجتماعی و پرســتاران    
خانگی نیز در میان آنها دیده می شوند 
همین طور    دامپزشکان و تکنسین    های 
دامپزشــک    نیز در میــان آنها دیده 

می شوند.       
متقاضیان ملــزم به     ارائه حداقل یک 
ســال سابقه کاری تمام وقت در طی 
یک    دوره سه ساله به صورت پیوسته 
و یــا گسســته تا قبل از ســابمیت 

درخواست    هستند.
خویش فرما  نمی تواننــد  متقاضیان 
باشند تنها اسثنا برای خویش فرمایان 
به پزشــکانی اختصاص دارد که در 
مطب خود در مقابــل دریافت وجه    

بیمار می پذیرند .

برای این گروه حداقل نتیجه آزمون 
زبان در سطح    سی ال بی ۴ است که    
حتی از دانشجویان فارغ التحصیل نیز 

پایین تر در نظر گرفته شده است.

شــرایط پذیرش کارگران مشاغل 
ضروری 

متقاضیان واجد شرایط ملزم به داشتن 
حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت 
در طی سه ســال قبل از درخواست 
در یکی از مشاغل لیست اعالم شده    
. هنگام سابمیت درخواست متقاضی 
می بایست مرتبط و یا غیرمرتبط    در 
استخدام باشد. نتیجه آزمون زبان در 
هر یک از دو زبان    انگلیسی و یا فرانسه    
در حد سی ال بی ۴ مورد نیاز است .

متقاضیانی که قادر بــه     ارائه نتیجه 
آزمون زبان فرانسه مورد نیاز هر یک از 
سه برنامه اعالم شده باشند می توانند 
نسبت به ارســال درخواست اقدام و 
بدون هیچ گونه محدودیت سهمیه ای    
قادر به ســابمیت درخواســت خود 
هستند. به بیانی دیگر    فرانسوی زبان    
که عالقه مند به ارســال درخواست 
تحت هر یک از سه گروه    فوق باشند    
خارج از سهمیه اعالم شده با شرایط 
مشابه برای هر گروه    بدون محدودیت 

در تعداد برگزیده خواهند شد.
ایــن موقعیت بســیار ایده آلی برای 
افرادی اســت که قادر هستند دانش 
زبان فرانســه خود را در حد سی ال 
بی 5 در هــر مهارت     ارائــه و بدون 
سهمیه در هر یک از سه گروه اعالم 
شده    بدون سهمیه مورد گزینش قرار 

گیرند.

»دیجیتال« شدن ثبت درخواست برای هفت برنامۀ مهاجرتی

ایرانیان کانادا- ادارۀ مهاجرت کانادا در 
حال دیجیتالی کردن فرایند مراحل 
ثبت درخواست برنامه های مهاجرتی 
اســت که قبالً از طریق کاغذ انجام 

می شد.
برخــی از برنامه های مهاجرتی کانادا 
از درخواست های مبتنی بر کاغذ به 
فرایند های ثبت درخواست از طریق 

آنالین بدل می شوند.
و  پناهنــدگان  مهاجــرت،  ادارۀ 
شهروندی کانادا مورخۀ 1 آوریل یک 
پرتال درخواســت اقامت دائم آنالین 
را ایجاد کــرد. ادارۀ مهاجرت فرایند 
ثبت درخواســت را برای تعدادی از 
برنامه های اقامت دائم در هفت برنامۀ 
زیر به صورت دیجیتال در آورده است:

1. برنامۀ نامزدی اســتانی ورود غیر 
اکسپرس؛

2. برنامۀ پایلوت مهاجرتی روستایی و 
شمالی؛

۳. برنامۀ پایلوت کشــاورزی – مواد 
غذایی؛

۴. برنامۀ پایلوت مهاجرتی آتالنتیک 
)استان های ساحل شرقی کانادا(؛

5. برنامۀ سرمایه گذار منتخب کبک؛

6. برنامه کارآفرین کبک؛ و
۷. برنامۀ خود کارآفرینی کبک.

با این حال، ثبت درخواست برای این 
برنامه هــا از طریق کاغذ هنوز امکان 
پذیر است. ادارۀ مهاجرت، پناهندگی 
و شهروندی کانادا این گروه منتخب 
از برنامه ها را که معموالً ورودی های 
کمتری نســبت به دیگر مسیرهای 
خانوادگی و اقتصادی به صورت آنالین 

در آورده است.
ادارۀ مهاجرت در حال معرفی پُرتال 
با گــروه محدودی از متقاضیان برای 
ادغام روش جدیــد دریافت و ایجاد 
اصالحات در صورت لزوم است. ادارۀ 
مهاجرت کانادا همچنیــن در حال 
دیجیتالــی کردن ســایر برنامه های 

مبتنی بر کاغذ است.
گزینه آنالین تــالش ادارۀ مهاجرت 
کانادا برای ارائه گزینه های بیشتر به 
متقاضیان مهاجرت برای درخواست 
اقامت دائم اســت. همچنین انتظار 
می رود که به متقاضیان کمک کند تا 
از تأخیرهای پستی مربوط به کووید 

1۹ جلوگیری کنند.
ادارۀ مهاجرت، پناهندگی و شهروندی 

کانــادا بــه CIC News گفــت که 
این بخــش در حال توســعه ابزارها 
و روش هایی بــرای کارآمدتر کردن 
سیستم مهاجرت قبل از پاندمی است. 
کووید 1۹ فقط نیاز به ارتقاء از سیتم 
مبتنی بر کاغذ به دیجیتال را تسریع 

کرد.
مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت کانادا، 
قبالً گفته بود که چشم انداز وی برای 
سیستم مهاجرت این است که تمام 
فرایندهای ثبت درخواســت بعد از 
پاندمی هم به صورت مجازی و بدون 

ارتباط انجام شود.   
از ماه مارس 2۰2۰ به این سو، کانادا 
شــهروندی  آزمون های  همچنیــن 
را دیجیتالــی کرده و مراســم های 
برگزاری  جشــن های شــهروندی را 
بصورت آنالین انجام داده است. ادارۀ 
مهاجرت همچنین یک فرایند فرود 
 online landing ( آنالین را آغاز کرد
process(، که در اکثر موارد نیاز به 
مصاحبه های حضوری برای افرادی که 
اقامت دائمی رابه دست می آورند، از 

بین برد.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

استان کبک
 مهاجرین  بیشتری پذیرش خواهد کرد

ژان بوله وزیر کار، اشتغال و همبستگی 
کبک که بعد از ظهر روز دوشنبه به 
عنوان مهمان در نشست مجازی اتاق 
بازرگانی مونترال حضور یافته بود تا 
درباره احیای اقتصادی کالنشــهر و 
کمبود نیروی کار صحبت کند، خاطر 
نشان ســاخت: »از نظر من مهاجرت 

امری اجتناب ناپذیر است.«
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ژان بوله در سخنان خود از مهاجرت، 
فواید و امتیــازات آن و به طور ویژه 
مهاجرت موقت تمجید کرد و گفت با 
همتای خود در اتاوا در این باره به طور 
مفصل تبادل نظر کرده اســت. آقای 
بوله افزود دولت کبک آماده می شود تا 
برخی قواعد و مقررات مربوط به ورود 
کارگران خارجی موقت به اســتان را 
مورد بازبینی قرار دهد تا شرکت های 
کبکــی بتوانند با به کار گرفتن آن ها 
کمبود نیروی کار خــود را تا حدی 

جبران کنند.
بــه گفته آقــای بوله، شــرکت ها و 
موسســات کبکی در حــال حاضر 
نمی تواننــد بیــش از 1۰ درصد از 
کارگران خارجی موقت استفاده کنند 
اما این سقف به زودی افزایش خواهد 
یافت. وزیر کار کبک افزود توافق اولیه 
برای افزایش این سقف از 1۰ به 2۰ 

درصد حاصل شده است.
بولــه ادامه داد در آینده مشــاغل و 
برای جذب  بیشتری  کسب وکارهای 
کارگران خارجی به روند »تســهیل 
شده« دسترســی پیدا خواهند کرد. 
ایــن برنامه کــه به طور مشــترک 
توســط کبک و اتاوا اداره می شــود، 
شــرکت ها را ملــزم می کند پیش از 
اســتخدام کارگران خارجــی تایید 
دولت را تحت عنــوان ارزیابی تاثیر 
بــازار کار کانادا LMIA اخذ کنند. اما 
مهلت ها و الزامات مربوط به این سند 
همواره مورد انتقاد محافل تجاری و 

کسب وکارها بوده است.
ژان بولــه افزود: »مــن فکر می کنم 
تغییراتــی ایجاد خواهد شــد که به 
نفع کسب وکارها در مونترال و دیگر 
مناطق کبک خواهد بود. من معتقدم 
که در رابطــه با مهاجرت موقت باید 
گام های رو به جلو بزرگی برداشــته 

شود.«
ژان بولــه در همین نشســت اعالم 
کرد کــه برنامه های فعلــی مربوط 
به مهاجرت دایم نیــز احتماال مورد 

بازبینی قرار خواهد گرفت.
وزیر کار کبک در رابطه با برنامه تجربه 
کبکی که سال گذشته اصالحاتی در 
آن صــورت گرفت و مطابــق با آن 

دانشجویان خارجی حاضر در کبک 
می توانند به اقامت دایم دســت پیدا 
کنند، تاکید کرد الزم است که درباره 
این برنامه نیز حرکت های رو به جلو 

داشته باشیم.
بوله خاطر نشان ساخت: »دولت کبک 
این واقعیت را به خوبی درک می کند. 
مــن معتقــدم که مهاجــرت امری 
اجتناب ناپذیر و اهمیت آن کامال انکار 
ناپذیر است با این حال باید اطمینان 
حاصل کنیم که افرادی که به عنوان 
مهاجر به کبک وارد می شوند، تامین 

کننده نیازهای بازار استان هستند.«
وزیر کار کبک از آمادگی دولت برای 
افزایش سقف پذیرش مهاجران که در 
زمان آغاز به کار دولت فرانســوا لوگو 

کاهش پیدا کرد، خبر داد.
رادیو کانادا برای کســب اطالعات و 
جزییات بیشتر در این باره با دفتر ژان 
بوله تماس گرفت اما مسئوالن دفتر 
وزیر کار کبک به سواالت مطرح شده 
محتاطانه پاسخ دادند و بر این مسئله 
تاکید کردند که مذاکرات در این باره 

همچنان در جریان است.
فرانسوی  وزارت مهاجرت،  مسئوالن 
ســازی و شــمول کبک نیــز هفته 
گذشــته از دادن پاسخ های صریح و 
روشــن در خصوص احتمال افزایش 
پذیرش مهاجران در استان خودداری 

کردند.
این اولین بار نیست که دولت فرانسوا 
ارتقــای مهاجرت موقت  لوگو برای 
دست به کار می شــود. از زمانی که 
ائتالف آینده کبک به قدرت رســید، 
شــمار کارگران خارجــی موقت در 
استان به ســطحی بی سابقه رسیده 

است.
در ســال 2۰1۷ بیــش از 1۷ هزار و 
6۰۰ موقعیت شغلی در استان کبک 
توسط کارگران موقت خارجی پر شده 
بود. این رقم در سال 2۰1۹ به شدت 
افزایــش یافت و به ۳۴ هزار رســید. 
سال گذشــته نیز به رغم پاندمی و 
محدودیت های آن به ویژه بسته شدن 
مرزها، شمار کارگران خارجی موقت 

در استان زیبا کاهش پیدا نکرد.
در عین حــال دولت کبــک از اتاوا 
خواســته اســت اجازه داشته باشد 
مدیریت این برنامه را کامال در اختیار 
داشــته باشــد. این موضوع یکی از 
اولویت های دولت لوگو است که البته 
بازتاب چندانی نزد دولت جاســتین 
ترودو پیدا نکرده است هر چند ترودو 
قول داده که در راســتای درخواست 
دولت کبک، تغییرات و تعدیل هایی 

در این زمینه ایجاد کند.
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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

مقرون به صرفه ترین شهرهای کانادا برای خرید خانه
ایرانیان کانادا- هیچ چیزی در طول 
سال گذشــته مانند بحران بهداشت 
جهانی بر روند امالک و مســتغالت 
و بر نحوۀ توزیع جمعیت انســانی در 
شــهر های بزرگ، شهر های کوچک، 
رفتن به دهکده ها و پراکنده شدن در 

حومۀ شهر ها تأثیر نگذاشت.
پاندمی کووید 1۹ باعث رکود در بازار 
مسکت تورنتو شد، چرا که متخصصان 
جوان که اکنون از خانه کار می کردند 
می توانستند آپارتمان کوچک خود را 
رها کنند و در امالکی ســاکن شوند 
که بزرگ تــر، ارزان  قیمت تر و دور از 

شهر های بزرگ است.  
ما شــاهد کاهش تعــداد جمعیت 
در تقاضا بــرای واحد های میکرو در 
مرکز شهر بوده ایم و با وجود افزایش 
سرسام آور قیمت خانه در حومۀ تورنتو 
همچنین شــاهد اشتیاق مردم برای 

عزیمت از شهرهای بزرگ بوده ایم.
کمبود تورنتو برای ارائۀ انتخاب های 
مسکن مقرون به صرفه خیلی وقت 
است که افراد جوان را از شهر می راند، 
اما عادی شــدن پدیدۀ کار از خانه، 
توالی اتفاقات را تسریع کرده است و 
باعث شده است که نسل هزاره دسته 
دسته از شــهر های بزرگ مهاجرت 

کنند.
یــک رده بندی جامــع جدیدی از 
»بهتریــن جوامــع کانادا« توســط 
Maclean's برای آنهای که در فکر 
رفتن هســتند، راهنمایی هایی ارائه 

می دهد.
با اختصــاص وزن هــای مختلف به 
عوامل متفاوتی مانند آب و هوا، ُجرم، 
دسترسی  رفاهی،  امکانات  بهداشت، 
به اینترنت و رشد جمعیت، می توان 
همه ۴15 شــهر را که در رتبه بندی 
ســال Maclean 2۰21 قرار دارند، 

دسته بندی کرد.
 یــک رتبــه بندی کلی کــه در آن 
همه دســته ها به طور عادالنه اوزان 

تقســیم می شــود، هالیفاکس را در 
جایــگاه اول قرار می دهــد و پس از 
آن Frederiction  در نیوفاند لنــد و 
سپس ســنت توماس در انتاریو قرار 

می گیرد.
زمانــی کــه بر اســاس مقــرون به 
صرفه گی مســکن دسته بندی انجام 
می شــود، الیوت لَیک دریاچۀ الیوت 
)Elliot Lake( در انتاریــو در جایگاه 
اول قرار می گیرد و از تمام شــهرها 

پیشی می گیرد.  
این شــهر کوچک با جمعیتی کمتر 
از 11۰۰۰ نفــر در منطقــه آلگوما 
انتاریــوی  در   )Algoma District(
شــمالی، درست در شــمال دریاچه 
هوران، در نیمه راه ســادبری و سنت 

سالت ماری قرار دارد.
بر اساس ویکی پدیا ، این شهر زمانی 
به عنــوان »پایتخت اورانیوم جهان« 
شــناخته می شــد و دارای صنایــع 
معدنی، برداشــت جنگل و صادرات 

شیشه است. 
این شــهر همچنین یک مکان عالی 

برای سپری کردن بازنشستگی است 
و فهرست امالک و مستغالت در شهر 
از ۸۹۹۰۰ دالر شروع می شود )برای 

یک کاندوی دو خوابه(.
در وب ســایتی که این شهر را تبلیغ 
می کند ، آورده شده: »دسترسی آسان 
به حیات وحش هــای بکر در جلوی 
خانه شما در دریاچۀ الیوت است. این 
شهر که توسط زمین های بکر احاطه 
شــده با دریاچه های فراوان خود به 
معنای فرصت های تفریحی بی پایان 

و همیشه نزدیک است.«
اگرچه این شهر از نظر امکانات رفاهی 
)از جمله تپه اسکی مدرن، مسیرهای 
اسکی کراس کانتری، زمین گلف 1۸ 
سوراخ قهرمانی و شبکه های ATV که 
در جهان مشــهور است( بسیار غنی 
است، اما در مورد فاکتورهایی مانند 
مراقبت های بهداشتی، دریاچۀ الیوت 
خیلی پیشرفته نیســت. تنها دارای 

چهار مطب پزشک است.
با این حال، میزان جرم و جنایت در 
این شهر زیر میانگین کشوری است و 

گزارش های Maclean نشان می دهد 
که حداکثر 1۰ نفر در یک خانوار قادر 
به کار یا تحصیل در مدرسه از راه دور 

با یک اتصال اینترنتی هستند.
از همه مهمتر کســانی که به دنبال 
مســکن ارزان قیمت هســتند رقم 
»میانگین ارزش امــالک اولیه« که 
برای این شــهر ذکر شــده اســت: 

122.۳۴۸ دالر است.
در حــال حاضــر به معنــای واقعی 
کلمه می توانید با هزینۀ کمتر از یک 
کانــدوی یک خوابه در مرکز شــهر 
تورنتو یک عمارت ســاحلی را آنجا 

خریداری کنید.
با جــای گرفتن در جایــگاه 1۳۷ از 
میان ۴15 شــهر رتبه بندی شــده 
توســط Maclean، دریاچــۀ الیوت 
به نظر می رسد یک خانه عالی برای 
دوســتداران طبیعــت اســت که از 
ورزش های پرهیجان و پیاده روی هایی 
طوالنی لــذت می برند و می خواهند 
بدون یک عمر بدهی خانه ای بزرگ 

داشته باشند.

ایرانیان کانادا- بر اساس داده های منتشر شده از شرکت وام و مسکن کانادا در 
روز دوشنبه، ساخت مسکن در ماه مارس با افزایش 21.6 درصدی نسبت به ماه 

پیش از آن، از پیش بینی ها فراتر رفت و رکورد جدیدی را ثبت کرد.
نرخ ساالنۀ تنظیم شدۀ فصلی )سه ماهه( از ساخت مسکن به ۳۳52۰۰ واحد 
در ماه مارس رسید که بسیار از پیش بینی ها برای ساخت 25۰۰۰۰ واحد است 

و رکورد جدیدی برای تمام زمان ها محسوب می شود.
بســیاری از این افزایش به ساخت و ساز های خانه های شهری مرتبط است که 
۳۳.۸ درصد  افزایش یافت و به 222۳5۸ واحد رســید. ساخت خانه های تک 
واحده مجــزای شــهری )Single-detached( ۳.6 درصد افزایش یافت و به 

۷۸615 واحد رسید.
رویس مندز، اقتصاد دان ارشــد مؤسسۀ پژوهشــی CIBC Economics در 
یادداشــتی گفت: »دلیل این افزایش ســریع گرمای هوای بیش از معمول در 

بسیاری از نقاط کشور بود.«
انجمن مشاوران امالک و مستغالت اوایل این ماه گفت که میانگین قیمت فروش 
خانه به صورت باورنکردنی در طول یک سال در ماه مارس ۳1.6 درصد افزایش 
یافت و آن هم رکورد جدیدی را ثبت کرد و تعداد فروش ها هم در همین ماه با 

باالترین رکورد در تاریخ کانادا رسید.
عدم توازن در عرضه و تقاضا را مسبب اصلی قیمت های سر به فلک کشیده در 
طول پاندمی  می دانند، در همین حال افزایش خانه های در معرض فروش در ماه 
مارس، که با شروع های خوبی همراه بود، نشان از آن دارد که ممکن است بازار 

متوازن تری در پیش باشد.
ِشــلی کاوشــیک گفت اقتصاددان بازار های ســرمایه در بانک مونترال گفت: 
»تقاضای فوق العاده زیاد برای امالک و مستغالت یک ماه رکورد شکن را باعث 
شــد. با این حال بازار به یک اثر طوالنی مدت از رشــد عرضه نیاز دارد تا تأثیر 

معنی داری بر قیمت ها بگذارد، اما اعداد ماه مارس یک شروع مستحکم است.«

ثبت رکورد جدید 
ساخت خانه در کانادا در ماه مارس
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کامالً قاطعانه گــزارش نهایی ایران 
را رد کرده و پرســش هایی دارند که 

منتظرند پاسخ داده شوند.

اسالمی  جمهوری  که  کردید  اشاره 
به تازگی صدور حکم جلب عده ای 
با سرنگونی هواپیمای  ارتباط  را در 
مســافری اوکراینی اعالم کرد. چه 
کسانی فکر می کنید جلب شده اند 
و درباره این احکام جلب چه دانسته 

شده؟
دقیقاً روشن نیست چه کسانی جلب 
شــده اند، مقامات جمهوری اسالمی 
جزئیات بســیار کمــی در مورد این 
احکاِم جلب ارائه کرده، و گزارش های 
رسانه ای مبتنی بر اظهارات دادستان 
نظامی تهران است که از کارش کنار 
می رود. با این همه جمهوری اسالمی 
هنوز این افراد را معرفی و نقش شان 
در سرنگونی هواپیما را روشن نکرده 
یا سمت شان در سلسلۀ فرماندهی را 
توضیح نداده اســت. حتی جمهوری 
اســالمی توضیح نداده چه اتهاماتی 

طرح شده است.
از این رو درســت مانند شــهروندان 
اوکرایــن و کانــادا، و مقاماتــی این 
کشورها که گزارش ایران را زیر سؤال 
برده اند، واکنش آنها بــه این احکاِم 
جلب، این بوده که از نظرشان، ایران 
در این رابطه نیز فاقد شــفافیت بوده 

است.

به  باید  چطــور  بین المللی  جامعۀ 
تهران  نظامی  دادســتان  اظهارات 

مواجه شود؟
خب نمی توانــم دربــاره انگیزه ها و 
زمان بنــدی این اظهــارات صحبت 
کنم، فکر می کنم قابل توجه اســت 
که این خبر همان روز درج شــد که 
مذاکره کنندگان وارد وین شــدند تا 
آنچه را که گفت وگوهای غیرمستقیم 
یا مقدماتی درباره برنامه هســته ای 

ایران خوانده شــده آغاز کنند. با این 
همه فکــر می کنم مهم اســت که 
بدانیم ایــران در واقع در نتیجۀ این 
عدم شــفافیِت قابل ادراک، به نوعی 

خودزنی دست زده است.
مقامات ایرانی پیشــتر اعالم کرده اند 
هزینه هــای پرواز که شــرکت های 
هواپیمایی خارجی برای اســتفاده از 
آســمان ایران پرداخت می کنند در 
سال گذشــته به طور قابل توجهی 
کاهش یافته و فکر نمی کنم غیرمعقول 
باشد که این شرکت های هواپیمایی 
خارجی همچنان در نبود اصالحات 
روشن یا تالش های شفاف ساز دیگر، 
به طور بالقوه حریم هوایی ایران را دور 

بزنند.
در این چند مســئله متفاوت ایفای 
نقــش می کنند، ولی اگر تا روشــن 
شدن کامل علل سرنگونی پرواز ۷52، 
هوایی  فضای  تجــاری  هواپیماهای 
ایران را به رســمیت نشناسند، جای 

تعجب نییست.

چگونه مقامات ایاالت متحده چطور 
با این مسئله مواجه شدند؟ گزارش ها 
ایاالت  ویژه  نماینده  حاکی اســت 
متحده برای ایــران »راب مالی« با 
پرونده  این  درباره  اوکراین  مقامات 

صحبت کرده است.
مشــخص نیســت چه تعامالتی در 
پشِت صحنه در جریان است، گرچه 
همانگونــه که اشــاره کردید در 2۴ 
مارس وزارت خارجۀ اوکراین روایتی 
از گفت وگــوی معــاون وزیر خارجۀ 
اوکراین با رابرت مالی، فرستاده ویژه 

ایاالت متحده ارائه کرد.
بر این اســاس در این مکالمه آنها به 
چند نکته قابل توجه اشاره کردند، از 
جمله تضمیِن حمایت ایاالت متحده 
از اوکراین و از این رو فکر می کنم از 
هر جهت، اوکراینی هــا و کانادایی ها 
تاکنون همکاری کرده اند، و منتظرند 

ببینند چقدر ایــاالت متحده پیش ادامه از صفحه ۲پرونده پرواز ۷۵۲  و...
می رود. این قطعاً نکته مورد توجهی 
است که چقدر مقامات ایاالت متحده 
به طور خاص در این مسئله با شرکا 
و متحــدان بین المللی شــان تعامل 

خواهند داشت.

در فاجعۀ مرگبار سرنگونی هواپیمای 
مســافری اوکراینی ۱۷۶ تن قربانی 
شــدند. خانواده های قربانیان برای 
دادخواهی بســیار کوشیده اند. چه 
کاری می تواند و باید انجام شــود تا 
به سوی پاسخگویی حقیقی در این 

پرونده مؤثر واقع شود؟
هــم خانواده ها در مطالبه پاســخ ها 
بسیار استوار بوده اند، و هم دولت های 
اوکراین و کانادا، و اینجا فرصت هایی 
برای پیگیری سیاستی مشترک وجود 
دارد. اول فکر می کنم مکالمۀ رابرت 
مالی نقطۀ آغازی است اما دولت بایدن 
می تواند علناً حمایــت خود از کانادا 
و اوکرایــن را بازگو کند. این دولت ها 
گزارش ها و بیانیه هایی صادر کرده و 
به گونه ای سیاستی را که قصد دارند 
با تکیه بر توافقات کلیدی بین المللی 
دنبال کنند مشخص کرده اند، از جمله 

کنوانسیون سال 1۹۷1 مونترال.
من منتظرم دولت بایدن علناً حمایت 
خود را اعالم کند و این مســئله را به 
اولویتی در تعامالت خود با همتایان 

اوکراینی و کانادایی شان تبدیل کند.
دوم اینکه، ایاالت متحده و متحدانش 
می توانند بیشــتر مسئله را در سطح 
بین المللــی پیش ببرند که شــامل 
شــورای امنیت و شورای حقوق بشر 
ملل متحد می شود. نماینده کانادا در 
شــورای حقوق بشر پیشتر اظهاراتی 
درباره این مسئله داشت و این زمینه ای 
است که قطعاً عرصه سیاست گذاری و 
تحرکات بیشتر باشد. نامه گزارشگر 
ویژه؛ نامه ۴5 صفحه ای که بر قوانین 
بین المللی مرتبط با این پرونده تکیه 
داشت، یقیناً خِط پایِه گام های دیگر 
در چارچوب سیستم ملل متحد را به 

دست می دهد.

و در آخــر، مقامات کانادایی از جمله 
همین تازگی، نخست وزیر »جاستین 
ترودو« از ایــران به خاطر ادامۀ عدم 
شــفافیت و پاســخگویی اش انتقاد 
کرده اند. این به دنبال گزارش دسامبر 
2۰2۰ دولت کاناداســت که به طور 
واقعاً چشمگیری روایت رسمی ایران 
و رسیدگی اش به پرونده را به چالش 

گرفته بود.
از این رو تعجب نمی کنم اگر کانادا به 
همکاری نزدیک با اوکراین ادامه دهد 
و مدافع پیشبرد این پرونده در سازمان 
بین المللی هوانوردی غیرنظامی باشد.

با نــگاه به پیش، چــه تحوالتی را 
می توان در این پرونده انتظار داشت؟

دو تحول کلیــدی از نگاه من وجود 
دارد؛ اول اینکه کانادا یک تیم آزمایش 
و ارزیابی پزشکی قانونی تشکیل داده 
و حاال این، دوباره به دنبال بررســی 
گزارشــی اســت که ایران ارائه کرد. 
این تیم قرار اســت گــزارش خود را 
در هفته های آینده صادر کند و فکر 
می کنــم این گــزارش امیدوارانه به 
دریافت جزئیات بیشتری از موضوع 
از نــگاه کانــادا و خانواده ها، و تالش 
برای کشف پاســخی برای برخی از 

پرسش های بی جواب بیانجامد.
دوم، رونــدی در ارتباط با توافق های 
بین المللی در جریان است؛ یکی که نام 
بردم؛ کنوانسیون مونترال، که روندی 
پیچیده و طوالنی است. هرچند سفیر 
اوکراین در کانادا »آندری ِشوِچنکو« 
به تازگی اشاره کرد که دولتش حتی 
نزدیک تر بــه گرفتن تصمیمی برای 
آغاز مذاکرات رسمی برای آغاز روندی 
که می توانــد به دیــوان بین المللی 
دادگستری بیانجامد. این گامی است 
که مورد تأیید خانواده هاست و به نظر 
می رسد کانادا احتماالً آن را تأیید و با 

اوکراین کار خواهد کرد.
اینها دو تحولی است که ممکن است 

انتظارش را داشته باشیم.

رادیو فردا- یک نشــریه کانادایی روز 
چهارشــنبه،  اول اردیبهشت، به نقل 
از یک کارشــناس هوانوردی گزارش 
کــرد که ســپاه پاســداران، قبل از 
شلیک موشک، دستگاه موقعیت یاب 
)جی پــی اس( پــرواز ۷52 را از کار 

انداخته بود.
هفته نامه کینگ ِسنتیِنل  چاپ کانادا 
ایــن خبر را به نقــل از آندره میلن، 
کارشناس مشاور پرونده پرواز ۷52، 
منتشــر کرده که نتایج تحقیقات و 
بررســی های وی از سوی دادستانی 
مبارزه با تروریسم اوکراین در پرونده 
مســافربری  هواپیمای  ســرنگونی 
اوکراینی با شلیک موشک های سپاه 
پاسداران مورد استفاده قرار می گیرد.

اوکرایــن بــا اســتفاده از نظریات و 
تحقیقات کارشناسی در حال بررسی 
امکان شــکایت از ایــران در دادگاه 
جنایت علیه بشریت به علت شلیک 
عمدی موشــک به ایــن هواپیمای 

مسافربری است.
بر اســاس تحقیقات آقــای میلن، 
ســپاه پاســداران با از کار انداختن 
ســامانه ردیابی پــرواز ۷52 و نیز از 
کار انداختن همزمان سیستم ارسال 
برای نشان  دادن  فرکانس اضطراری 
محل ســقوط هواپیما، این امکان را 
پیدا کرد که به سرعت نیروهای خود 
را به محل سقوط برســاند. در ادامه 
این گزارش آمده که نیروهای ســپاه 
با حضور در محل ســقوط، سیستم 
ای ال تی هواپیما را که پس از اصابت 
موشــک ها قادر به ارسال فرکانس به 
شبکه  ماهواره ای اضطراری جهان بود 

نیز از کار انداختند.
این بررســی های کارشناســی پس 
از آن منتشــر می شــود که اولکسی 
دانیلوف، دبیر شــورای دفاع و امنیت 

ملی اوکراین اعالم کرد سپاه پاسداران 
»عمدا« بــه هواپیمای مســافربری 
شــلیک کرد و آن را ساقط کرد تا از 
»افزایش تنش منطقه ای بین ایران و 

آمریکا جلوگیری کند«.
به نظــر می رســد اظهارنظر صریح 
مقام های اوکراینی مبنی بر سرنگونی 
عمدی هواپیما از ســوی ایران که با 
انکار جمهوری اسالمی مواجه شده، 
بــر اســاس نتایج این بررســی های 

کارشناسی مطرح شده باشد.
آن  طور که در گزارش کارشناســی 
آندره میلن آمده، هدف سپاه از ایجاد 
اختالل در ســامانه ردیابی هواپیما 
این بوده اســت که در یک عملیات 
»از پیش تعیین شــده«، از مسافران 
هواپیمای مســافربری پرواز تهران-
کی یف به عنوان »ســپر انســانی« 

استفاده کند.
در گفت و گوی میلن با هفته نامه کینگ 
سنتینل آمده که جمهوری اسالمی 
بالفاصله پس از ســرنگونی هواپیما 
تالش گسترده ای برای پنهان کردن 
این »کشتار از پیش برنامه ریزی شده« 
از طریق »پنهان کاری و از بین بردن 
شواهد« کرد. به گفته وی، اما زمانی 
که نیروی هوافضــای ایاالت متحده 
اطالعات ماهواره ای حمله موشــکی 
انقالب اسالمی علیه  سپاه پاسداران 
پرواز ۷52 را منتشر کرد، ایران مجبور 

به اذعان به سرنگونی هواپیما شد.
آقای میلن به صراحت گفته اســت 
که پس از تحقیقات خود و بر اساس 
»شــواهد« به این نتیجه رسیده که 
ســپاه پاســداران با هماهنگی یگان 
پدافنــد هوایی »تــور ام یــک« از 
فناوری شلیک الکترونیکی در جنگ 
الکترونیکی استفاده کرده و دو موشک 

به پرواز ۷52 شلیک کرده است.

کارشناس پرونده: 
سپاه قبل از شلیک موشک، موقعیت یاب 

پرواز ۷۵۲ را از کار انداخت

با اندوه رفاوان  ردگذشت   پدر، همسر  و  دوست رگانقدر

 سیروس ربومند 

را هب اطالع دوستان و آشنایان می رسانیم

گاه اریانیان بود سیروس ربومند یکی از بنیانگزاران باش

 و با رگد هم آوردن زبرگساالن رد فضایی مهربار آکنده از شادی، موسیقی و ادب
 و رفهنگ اپرسی سال اه رد جهت  زندیک رکدن اریانیان هب هم کوشید.

روانش شاد  و یادش رگامی
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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

تاثیر قابل توجه
 نوسانات بازار مسکن و سهام بر تعیین 

تاریخ جدایی زوج های کانادایی
ایرونیا- در حالی که بسیاری از زوج ها 
در خانه ها حبس شــده اند و به دلیل 
قرنطینه های ناشی از پاندمی کووید 
1۹ بیش از هر زمان دیگری در کنار 
دیگر افــراد خانواده زندگی می کنند 
، برخــی از وکالی طالق می گویند 
شاهد افزایش تقاضای طالق به دلیل 

پاندمی هستند.
رون شــولمن ، بنیانگذار و از مدیران 
 Shulman & Partners شــرکت 
در توضیــح این امر گفت ترکیب کار 
از خانــه و گردهمایی هــای محدود 
اجتماعی که ســبک زندگی دوران 
پاندمی را تشــکیل می دهد، موجب 
شــده روابط زوج ها تحت تاثیر قرار 
بگیرد و درخواست های طالق افزایش 

یابد. 
این وکیل خانــواده گفت: »در دفاتر 
ما، هیچگاه به اندازه این دوره سرمان 
شلوغ نبوده اســت. سال 2۰2۰ ، در 
برخــی از ماه ها شــاهد افزایش ۴۰ 
درصدی رســیدگی به ایــن امور در 

مقایسه با سال های قبل بودیم«.
به گفته وزارت دادگســتری کل، در 
سال 2۰2۰ برابر 1۴.۰6۸  درخواست 
جدید تحت قانون طالق دریافت شد. 
این میزان بیشتر از 11.۴5۸  موردی 
است که در سال 2۰1۹ ارایه شده بود. 
شولمن گفت شرکت وی دو موضوع 
عمده را در اختالفات طالق در دوره 
پاندمی مشــاهده کرده که شــامل 
نگرانی های بیشتر برای بی ثبات بودن 
درآمد و تعیین تاریخی مشخص برای 

جدایی بوده است.
وی گفت: »مشتری ها سواالتی مطرح 
می کنند از جمله این که اگر کار خود 
را از دست بدهم چه می شود؟ یا اگر 
درآمد کمتری داشته باشم؟ همچنین 
افرادی که هنوز اختاللی در شــغل و 

درآمد خود نداشته اند اما نگرانند که 
اگر اتفاقی بیفتد چگونه می توانند در 
پرداخت نفقه یا حمایت از فرزند خود 

عمل کنند، نیز نگرانی هایی دارند«. 
وی افــزود با این حال اختالف عمده 
در زمان جدایی زوجین، تاریخ جدایی 
است که تعیین کننده بررسی ارزش 

دارایی در دادرسی طالق است.
شــولمن گفت: »مالحظات مالی در 
این مقطع در مرکز موضوع جای دارد 
، زیرا نوسان دارایی در مواردی مانند 
مسکن و سهام وجود دارد. بسیاری از 
مراجعه کنندگان هم خواستار تعیین 
تاریخ دقیق جدایی هستند زیرا ارزش 
دارایی امروز بیش از چیزی است که 
دو مــاه پیش بود. اگر در نظر بگیریم 
که بهای مســکن در نقاط زیادی از 
کانــادا در چند ماه اخیر 2۰ درصد و 
یا حتی بیشتر افزایش داشته ، بهتر 
می توانیم این مالحظات مالی را درک 

کنیم .«
با وجود تقاضــای طالق در بحبوحه 
پاندمی، شولمن معتقد نیست که این 

روند اختالف دائمی باشد.
وی در این زمینه گفت: »فکر می کنم 
که در برخی از مقاطع، روند طالق به 
ثبات می رسد. اما به احتمال زیاد، این 
امر فقط پس از اتمام پاندمی می تواند 

رخ دهد«. 
وی افــزود: »تا زمانی کــه یک بازار 
غیر قابل پیش بینی داشــته باشیم ، 
اختالفات بیشــتری در مورد ارزش 
دارایی و درآمد زوجین وجود خواهد 
داشت. بســیاری از این نگرانی ها به 
عدم قطعیتی مربوط می شود که بر 
اثر کووید ایجاد  شــده، بنابراین پس 
از آرام شــدن بازار، این اختالفات نیز 

برطرف می شود«.

افزایش بهره وام مسکن با هدف کنترل سوءاستفاده از بازار داغ امالک در کانادا 
نرخ بهره پایه در سطح ۰.۲۵ درصد ثابت ماند

به گزارش نشنال پست، بانک مرکزی 
نســبت به افزایش تقاضا برای خرید 
خانه همراه با محدودیت عرضه ابراز 
نگرانی کــرده و درعین حال تصدیق 
می کند که محدودیت سهام مسکن 
باعث رشد شــدید قیمت در سراسر 
کشــور می شــود. ایــن بانک طبق 
آخرین گزارش سیاســت های پولی 
خود ابراز امیدواری کرد که ابتکارات 
سیاســت گذاری اخیر به تعادل بازار 

کمک می کند.
بر این اساس و باوجود افزایش کسانی 
کــه در خانــه کارکرده و مشــغول 
تحصیل هســتند، شاهد هستیم که 
افــراد زیادی فضای بیشــتری برای 
زندگی می خواهند و این موضوع باعث 
افزایش تقاضا برای خرید مسکن شده 
اســت. در این شــرایط نرخ بهره وام 
مسکن به طور غیرمعمولی پایین است.

گفتنی اســت از ماه ژوئن، نرخ واجد 
شــرایط وام های بــدون بیمه 5/25 
درصد خواهد بود درحالی که این نرخ 

در حال حاضر ۴/۷۹ درصد است. روز 
دوشــنبه، لیبرال ها در بودجه جدید 
خود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر 
را به ساخت، تعمیر و یا پشتیبانی ۳5 
هزار واحد مسکونی اضافی اختصاص 

دادند. 
بانک مرکزی کانادا روز چهارشــنبه 
21 آوریل نرخ بهره پایه خود را بدون 
تغییر حفظ کــرد اما پیش بینی های 
خود را درباره رشد اقتصادی کشور در 

سال 2۰21 افزایش داد.
طبق تصمیم بانک مرکزی کانادا، نرخ 
بهره پایه اصلی ترین نهاد مالی کانادا 
که از بیش از یک ســال پیش ۰.25 
درصد تعیین شــد، در همین سطح 

باقی می ماند.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، بانک مرکــزی کانادا که قبال 
رشــد ۴ درصدی اقتصاد کشور را در 
سال 2۰21 پیش بینی کرده بود، روز 

چهارشنبه در گزارش سه ماهانه خود 
اعالم کرد پیش بینی می شود که رشد 
اقتصادی کشــور در سال جاری 6.5 
درصد تثبیت شود. اما در ادامه رشد 
اقتصادی کشــور کندتر خواهد شد. 
طبق همین گزارش حجم خرید اوراق 
قرضه دولتی توسط بانک مرکزی از 
چهار میلیارد دالر به سه میلیارد دالر 

کاهش می یابد.
به گفتــه کارشناســان علت اصلی 
تصمیــم بانک مرکزی کانــادا برای 
محدود کــردن خریــد اوراق قرضه 
دولت فــدرال که بخشــی از برنامه 
تسهیل کمی این نهاد برای حمایت از 
اقتصاد کشور محسوب می شود، بهبود 

شرایط اقتصادی است.
تســهیل کمی یک سیاســت پولی 
نامتعارف است که بانک های مرکزی 
برای جلوگیــری از افت عرضه پول 
هنگام ناموثر بودن سیاست استاندارد 

پولی به کار می گیرند.
بانک مرکزی کانادا روز چهارشــنبه 
اعــالم کرد قصــد دارد بــه منظور 
اطمینــان از جذب ظرفیــت مازاد 
در اقتصاد و رســیدن به نرخ تورم 2 
درصدی پایــدار که انتظار می رود در 
نیمه دوم سال 2۰22 حاصل شود، به 

تالش های خود ادامه دهد.

افزایش نرخ تورم ساالنۀ کانادا در ماه مارس
ایرانیان کانادا- ســازمان آمار کانادا 
می گوید شاخص قیمت مصرف کننده 
در ماه گذشته در مقایسه با یک سال 
پیــش به 2.2 درصــد افزایش یافته 
است. آمار کانادا می گوید که سرعت 
ساالنه تورم در ماه مارس بیشتر شد، 
که دلیل عمدۀ آن افت قیمت در یک 

سال پیش و در آغاز پاندمی بود.
این آژانس می گوید شــاخص قیمت 
مصرف کننــده در ماه مــارس 2.2 

درصد باالتر از یک سال قبل بود.
 این افزایش در مقایسه با افزایش 1.1 
درصدی سال به سال در فوریه است، 
که در آن زمان در باالترین میزان خود 

در دوران همه گیری به شمار می رفت.
ارقام مــاه مارس یک رکورد جدید را 
ثبت کرده اند ، اما این در مقایســه با 
زمانی اســت که موج اول کووید 1۹ 
به ســواحل کانادا رسید و در پی آن 

قیمت ها کاهش یافت.
به عنــوان مثال، قیمت  بنزین در ماه 
مارس در مقایســه با ماه مشابه سال 
گذشته که قیمت ها با شروع پاندمی 
به پایین ترین سطح چهار سالۀ خود 

رسید، ۳5.۳ درصد افزایش داشت.
آمار کانادا می گوید حدود یک پنجم 
درصد افزایش قیمت بنزین به دلیل 
مقایســه با قیمت های مارس 2۰2۰ 

بوده است.
به اســتثنای قیمت های انرژی، نرخ 
تورم ســال به سال همان 1.1 درصد 

است. 
آژانــس در گــزارش خــود در مورد 
شاخص قیمت مصرف کننده در روز 
چهارشنبه گفت که این اثر تا چند ماه 

آینده ادامه خواهد یافت.
رویس مندز، اقتصاددان ارشــد بانک 
تجارت امپریال کانــادا، گفت وقتی 
قیمت ها با سطوح پایینی از بدترین 
دوران پاندمی مقایسه شود، احتماالً 
نرخ تورم در ماه آوریل به ســه درصد 

خواهد رسید.
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بانکداری کانادا
 در مسیر تخریب محیط زیست

اســتخراج  عظیم  پروژه های  هفته- 
معادن و ذخایر نفت و گاز از ســویی 
موتــور محرک پیشــرفت و صنایع 
جهان هســتند ولی از سوی دیگر با 
آلوده کردن محیط زیســت و ایجاد 
عدم تعادل در زیستگاه های طبیعی 
اثرات مخــرب جبران ناپذیری را به 

دنبال خواهند داشت.
حــال ایــن پروژه  هــا و هزینه های 
سرسام آورشان عموماً توسط بانک های 
بزرگ در سراســر جهان تأمین مالی 
می شــوند. آنچه در کانادا از دیرباز و 
به ویژه در چند سال اخیر بیشتر دیده 
شده حساسیت سهام داران و مشتریان 
بانک  ها به این موضوع است. مشتریانی 
که مایل اند بدانند سرمایه شان در چه 
و  می شود  ســرمایه گذاری  صنایعی 
گروه های مستقل محیط زیستی که 
روز به روز بانک  ها و مؤسسات مالی را 
بیشتر از پیش تحت فشار می گذارند. 
در همیــن روند اعتراضی اســت که 
بانک  هــا برای جلب نظر آن دســته 
از مشــتریان اقدام به تولید و ایجاد 
محصوالت و بسته های سرمایه گذاری 

منطبق با محیط زیست و حقوق بشر 
عنوان »سرمایه گذاری مسئوالنه«  با 
 responsible investment یــا 
نموده اند. اقدامی که به عقیده برخی 
منتقدان فقط نه از روی دلســوزی، 
بلکه از جنبه تأمیــن نیاز های همه 
طیف های مشــتریان صورت گرفته 
است. این نوع از سرمایه گذاری اگرچه 
خوب است ولی گناه سهیم بودن در 
جنایت علیه طبیعت را پاک نمی کند.

و  کرونــا  همه گیــری  خــالل  در 
قرنطینه های سراســری در کانادا و 
بیشتر کشورهای جهان، برخالف آنچه 
تصور می شد انتشار گازهای گلخانه ای 
کاهــش نیافت و در کانــادا عالوه بر 
گســترش پروژه های آالینده محیط 
زیست، در برخی موارد حقوق مردم 
و اقلیت بومیان نیز نادیده گرفته شد.

گزارشــی هرســال با عنــوان »اثر 
مخرب بانکداری بر محیط زیســت« 
منتشر   می شــود که بیش از شصت 
بانک مهم در جهــان را از این منظر 
بررســی   می کند. در آخرین گزارش 
در  میــزان ســرمایه گذاری جهانی 

در خالل همه گیری کرونا و قرنطینه های سراسری در کانادا و بیشتر 
کشورهای جهان، برخالف آنچه تصور می شد انتشار گازهای گلخانه ای 
کاهش نیافت و در کانادا عالوه بر گسترش پروژه های آالینده محیط 
زیست، در برخی موارد حقوق مردم و اقلیت بومیان نیز نادیده گرفته 

شد.

صنایع آالینده محیط زیست حدود 
چهار تریلیون دالر تخمین زده شده 
اســت. این گزارش که توسط هفت 
نهاد وکالت و سازمان محافظ محیط 
زیست به رشته نگارش درمی آید به 
بانک  ها بر اســاس عملکردشــان در 
قبال محیط زیست امتیازی از یک تا 

دویست   می دهد.
سه بانک بزرگ آمریکایی که سوخت 
فسیلی را تأمین ســرمایه   می کنند 
سیتی  جی.پی.مورگان،  از  عبارت اند 
بانــک و ولس فارگو؛ امــا بانک های 
کانادایی نیز در ایــن رقابت چندان 
عقب نمانده   اند. پنج بانک بزرگ کانادا 
کماکان در صنعت سوخت های فسیلی 
ســرمایه گذاری های کالن   می کنند. 
طبق آخرین گزارش منتشرشده در 

مورد تأثیر بانک  ها در تغییرات اقلیمی 
که در 2۴ مارس امســال منتشــر 
شــد، چهار بانک بزرگ کانادا شامل 
آر.بی.سی، تی.دی، اسکوشیا و بانک 
مونترال در میان بیست بانک اول در 
جهان بوده اند و بانک سی.آی.بی.سی 
به عنــوان آخرین رقیــب در جایگاه 
بیســت و دوم قرار گرفت. بانک های 
نــام بــرده از زمان امضــای معاهده 
محیط زیستی پاریس در سال 2۰15 
حدود ۷26 میلیــارد دالر در صنایع 
وابسته به سوخت های فسیلی تأمین 
بالغ بر  به عــالوه،  کرده   اند.  ســرمایه 
16۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیز 
داشــته   اند. آر.بی.ســی در رأس این 
بانک ها که در سال 2۰1۹ پنجمین 
تأمین کننده مالی صنایع نفت و گاز 
و ســوخت های فســیلی در جهان 
بود در ســال 2۰2۰ به رتبه پانزدهم 
رسید. ســرمایه گذاری های این بانک 
فقط منحصر به نفت و گاز نیســت. 
این بانک در خالل ســال های 2۰16 
تــا 2۰2۰ حدود ۷۹ میلیــارد دالر 
صنایــع و شــرکت های آلوده کننده 
محیــط زیســت و همین طــور در 
فاصله ســال های 2۰1۸ تــا 2۰2۰ 
حدود چهــارده میلیارد دالر صنعت 
زغال ســنگ را نیز تأمین مالی کرده 
است. حال سؤال این است که چرا آب 
در آسیاب صنایعی بریزیم که دودشان 
فردا در چشم خودمان خواهد رفت؟ 
روشن ترین دلیل این تصمیم رسیدن 

به سود باال در کوتاه مدت است.
ممکن است تناقض آمیز به نظر برسد 
که کانادا که در جهان به عنوان یکی 
از بزرگ ترین ســردمداران حفاظت 
از محیط زیســت است تا این حد در 
تأمین سرمایه غول های آالینده سهیم 
باشد. هفته گذشته دادگاه عالی کانادا 
مالیات بر کربــن را به عنوان یکی از 
اصول در قانون اساسی در نظر گرفت.
یک سؤال این است که چه راهی به 
غیر از ایجاد ســبدها و پرتفوی های 
سرمایه گذاری »ســبز« وجود دارد؟ 
یکی از این راه  ها   می تواند همگام بودن 
دولت و صندوق های سرمایه گذاری و 
بازنشستگی و امثال آن  ها برای التزام 
جذب سرمایه فقط در سبدهای سبز و 
از طرف دیگر محدود کردن همکاری 
با شــرکت های  بیمه  شــرکت های 
اســتخراج منابع زیرزمینی اســت. 
این مســیر اجتناب ناپذیر اقتصاد و 
توسعه  کشورهای  در  سرمایه گذاری 
یافته اســت که بانک  ها و مؤسسات 
تأمیــن مالی ســوخت فســیلی و 
مشتریانشــان باید نگران آن باشند. 
فشار گروه های فعال و دولت  ها باعث 
رانــدن شــرکت های آالینده    عقب 
می شود و همین امر درنهایت موجب 
کاهش سرمایه گذاری بانک  ها خواهد 
شد. به عنوان مثال، در سال گذشته 
ارزش کل ســرمایه گذاری بانک های 

 جان رابینسون، پروفسور دانشگاه تورنتو 
همه باید نگران تغییرات آب و هوایی باشیم

پروفســور جان رابینســون اســتاد 
دانشگاه  محیط زیســت  دانشکده ی 
تورنتو است. تحقیقات او در زمینه ی 
کاهش تغییرات آب وهوایی، سازگاری 
و پایداری محیط اســت. استفاده از 
مدل سازی و مشارکت شهروندان برای 
کشف آینده های پایدار، ساختمان های 
پایدار و طراحی شهری و به طور کلی، 
تقاطع پایداری، تغییرات اجتماعی و 
فن آوری، تغییر رفتــار و فرآیندهای 
اجتماعــی بوده اســت. او همچنین 
مشــاور نخســت وزیر در زمینــه ی 
محیط زیست، تغییرات آب وهوایی و 
پایداری محیط زیست است. با ایشان 
پیرامون تغییــرات آب و هوایی و آثار 
پاندمی بر شــرایط محیط زیستی به 

گفت و گو نشسته ایم.

هوایی  و  تغییرات آب  نگران  چقدر 
به خصوص در کانادا هستید؟ و مردم 
بایــد در این باره چه اقداماتی انجام 

دهند؟
من بسیار نگران هستم و فکر می کنم 
همه ی ما هم باید نگران باشیم. عواقب 
تغییر اقلیم به طور بالقوه ویرانگر است 
و میزان آثــار منفی آن تا حد زیادی 
به نحوه ی پاســخ گویی ما طی چند 
دهه ی آینده بستگی خواهد داشت. 
به نظر من ما برای مبارزه با تغییرات 
اقلیمی، به اقدامــات جدی تری نیاز 
داریم. آن چــه مردم می توانند انجام 
دهند، به ســبِک زندگی و کارهایی 
که برای امرارمعاش انجام می دهند، 
بســتگی دارد. همه ی ما می توانیم با 
آگاهی باالتــری، در تصمیمات خود 
برای مصرف، گزینه هــای مرتبط با 
انتشار کمتر کربن را انتخاب کنیم. اما 
این نیز درست است که تغییر رفتار 
مصرِف فردی به خودی خود، به حل 

مساله کمکی نمی کند.
ما همچنین باید در مورد تصمیمات 
مهم سیاســت جمعی که تغییرات 
مهمی ایجــاد می کند، فکر کنیم. در 
این ارتباط، من فکــر می کنم مردم 
باید فعاالنه از سیاست ها و برنامه های 
اقدام به آب وهوا در شــهر یا اســتان 
خــود یا فــدرال حمایــت کنند. ما 
همچنیــن می توانیم بــا کارفرمایان 
خود واردمکالمه شویم تا از سیاست ها 
و برنامه هــای اقدام بــه آب وهوا در 
محل کار و اقدامات کارفرمایان خود 

درخواست کنیم.

وضعیت  بر  کرونــا  همه گیری  آثار 
تغییرات آب و هوایــی، به ویژه در 

کانادا چیست؟ منفی یا مثبت؟
پاســخ واحدی برای این سال وجود 
نــدارد، زیرا ما هنــوز از آثار کامل یا 
حتی در بعضی مــوارد از جهت آثار 
این همه گیری آگاهی نداریم. سواالت 

بسیاری هنوز وجود دارد؛ آیا برج های 
اداری در هســته های مرکــز شــهر 
دوباره پر می شوند یا تغییر مداوم در 
سکونت آنها ایجاد می شود؟ تجارت 
خرده فروشــی و صنعت گردشگری 
به کجا خواهد رفت؟ و سیستم های 
حمل و نقل؟ آیا رستوران ها و بارهای 
بیشتری بسته می شوند و در مناطق 
حومه ی شهر نیروی کار بیشتری از 
خانه کار خواهند کرد؟ قیمت مسکن 

به کجا می رود؟ 
در مــورد همــه ی این مــوارد، عدم 
اطمینان زیادی وجود دارد. امید من 
این است که ما واقعاً از شرایط موجود 
»وضعیت بهتری بسازیم« و از تغییرات 
ناشی از همه گیری برای تجدیدنظر در 
کل مجموعه ی سیاست ها، از کاربری 
زمین و امالک و مستغالت گرفته تا 
نحوه ی اشتغال و توسعه ی شهرها و 
برنامه ریزی بــرای حمل ونقل پاک تر 

استفاده کنیم.

جهان در ســی و پنج شرکت بزرگ 
تولید ماســه شــیل و قطران حدود 
بیســت و هفت درصد کاهش یافت 

و به مبلغ شانزده میلیارد دالر آمریکا 
تنزل پیدا کرد.

در آخرین جلســه ســرمایه گذاران 
بانک های بزرگ مانند آر.بی.ســی و 
اسکوشیا در ماه کنونی، گزارش هایی 
مبنی بر درخواست سهام داران بانک 
در محدود کردن انتقال ســرمایه به 
صنایع آالینده ارائه شــد که حرکت 
بسیار مثبتی ارزیابی   می شود. آر.بی.
سی اعالم کرد که تا سال 2۰25 قصد 
دارد حدود صد میلیارد دالر در صنایع 
انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری 
کنــد. طبــق یافته هــای علمی، ما 
کمتر از یــک دهه فرصت داریم تا از 
خسارت جبران ناپذیر زیست محیطی 
جلوگیــری کنیم. در ایــن میان که 
امیدی به کاهش طمع شــرکت های 
آالینــده محیط زیســت نیســت، 
کورسوی شرکت های نو آوری و تولید 
محصوالت برقی و انرژی های تجدید 
پذیر تنها نویدبخش آینده ای پاک و 

سبز برای نسل های آینده است.

یک گزارش جدید نشــان می دهد دولت فدرال سال گذشته علی رغم 
تمایل اعالم شده مبنی بر ســوق دادن اقتصاد کشور به سمت اقتصاد 
پســاکربنی، نزدیک به 1۸ میلیارد دالر در قالب یارانه و ســایر اشکال 

حمایت مالی به سوخت های فسیلی تخصیص داده است.
»جولیا لوین« لوین، مدیر برنامه ی آب وهوا و انرژی در سازمان حفاظت 
از محیط زیست و تهیه کننده ی این گزارش، دراین باره گفت: این با اصل 
الزام به پرداخت هزینه های ناشی از صدمه به محیط زیست مغایرت دارد و 
در عوض ما داریم به آلوده کننده های محیط زیست پول می پردازیم و این 
کامالً منافی مواضع و دیدگاه های متحدان ماست و نوعی بی مسئولیتی 

در برابر مردم به شمار می رود.
در ســال 2۰۰۹، »استیون هارپر«، نخســت وزیر وقت و مقامات سایر 
کشــورهای G20 متعهد شــدند کــه تخصیص یارانه هــای ناکارآمد 
سوخت های فسیلی را حذف کنند. رهبران جهان توافق کردند که این 
امر برای برخورد با معضل تغییرات آب وهوایی و تشویق به سرمایه گذاری 
در بخــش انرژی های پــاک ضروری اســت. از آن زمــان، گروه های 
زیست محیطی خواستار حسابرســی و بررسی کامل حمایت های ارائه 
شده از صنعت سوخت های فسیلی شده اند. لوین گفت که او و تیمش، 
چگونگی کمــک دالرهای دولتی را به بودجه ی صنعت ســوخت های 
فسیلی در سال 2۰2۰ به طور گسترده مورد بررسی قرار دادند. او معتقد 
است داده های موجود در دسترس عموم نشان می دهد که پول از طریق 
برنامه هایی مانند تخصیص یارانه ی دستمزد در دوران همه گیری، پلیس 
سواره نظام سلطنتی کانادا و برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، 

به بخش نفت وگاز تزریق می شود.
لویــن تصریح کرد: از یک طرف ما دولتی داریم که اهداف آب وهوایی را 
تعیین و برنامه هایی را برای مبارزه با تغییرات آب وهوایی طراحی می کند، 
اما از طرف دیگر، تخصیص یارانه به بخشی که بیش ترین مسئولیت را در 
تشدید بحران آب وهوایی دارد، همچنان ادامه پیدا کرده است. بنابراین 

یک تضاد واقعی در این زمینه وجود دارد.
در گزارش اخیر دیگری تخمین زده شــده اســت که استان ها و دولت 
فدرال مبلغ 1.۹ میلیارد دالر در بخش یارانه های ســوخت های فسیلی 
در سال 2۰2۰ هزینه کرده اند. سازمان دفاع از محیط زیست اعالم کرد 
آن چه را که برنامه ی یارانه ی ســوخت فسیلی در نظر گرفته می شود 
مورد بررسی کامل قرار داده است و بر اساس یافته ها، دولت را به اتخاذ 

دیدگاهی بسیار محدود و کوته بینانه متهم می کند.
مــردم مجبورند به برآوردهای گروه هــای غیردولتی اعتماد کنند، زیرا 
دولت فدرال هنوز آمار خود را گردآوری نکرده است. دفتر کل حسابرسی 
کانادا در سال 2۰1۹ دریافت که ارزیابی یارانه های ناکارآمد ادارات فدرال 
مالی و محیط زیست و تغییرات آب وهوایی ناقص بوده و یا از دقت کافی 

برخوردار نیستند.

یارانه ۱۸ میلیاردی کانادا 
برای سوخت های فسیلی
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

افتتاح 
جاذبه های توریستی جدید

 در دوران پاندمی
ایرانیــان کانــادا- کانادایی هایی که 
مشــتاقانه منتظــر ماجراجویی های 
جدیدی در تابستان هستند، به زودی 

انتخاب های تازه ای خواهند داشت.
شاید جای تعجب باشد که با در نظر 
گرفتن افزایــش موارد ابتال به کووید 
1۹، تعدادی از جاذبه های توریستی 
در سراسر کانادا آماده می شوند که به 
زودی در سال 2۰21 در های خود را 

به روی بازیدکنندگان باز کنند.
برای مثال قصد دارنــد در ماه ژوئن 
درۀ  در  را   District Wine Village
افتتاح  اوکاناگان در بریتیش کلمبیا 
کنند. این طرح توسعه ای 25 میلیون 
دالری بــرای بازدیدکننــدگان، غذا، 
موزیک زنده و انتخابی شــراب های 
متنوعی را از 16 تولیدکنندۀ کوچک 

فراهم می کند.
در نوااسکوشــیا، مالــکان جدید تپۀ 
اسکی Cape Smokey اولین مرحله 
از بازســازی 1۰۰ میلیون دالری را 
تکمیل کرده اند، تــا مکان تفریحی 
چهــار فصلی را بســازند. گوندوالی 
جدید، در اول ژوئیه افتتاح می شود، 
و مهمانان قادر خواهند بود در مسیر 
 )Cabot Trail( پیاده روی کابــوت
به تماشــای مناظــر »خارق العاده و 

باورنکردنی« بنشینند.
و در مرکز شــهر تورنتــو یک جاذبۀ 
توریســتی منحصــر به فــرد با نام 
 )Little Canada( »کانادای کوچک«
به زودی برای به نمایش گذاشــتن 
نســخه ای مینیاتوری از کانادا بلیط 

خواهد فروخت.
جان فیلیپسون مدیر عامل این پروژه 
گفت: »این کشور آنقدر بزرگ است 
که حتی ســاخت یک بارۀ نمونه ای 
مینیاتــوری از آن هــم کاری طاقت 
فرســا اســت. پس ما فقــط با پنج 

مقصــد کار خود را آغــاز می کنیم. 
مدل های کوچک شده از آبشار  نیاگارا، 
تورنتو، اتاوا، نعل اسب طالیی انتاریو 
)Golden Horseshoe( و کبک این 
تابستان آماده خواهند شد، مکان های 

دیگر در آینده ساخته می شوند.     
 

زمان بندی پیچیده

اما این اپراتور ها با خودشان چه فکر 
جهانی،  پاندمی  مطمئنــاً  کرده اند؟ 
بد تریــن زمان ممکن بــرای افتتاح 
جاذبه های توریستی است. تعطیلی ها 
)Lockdowns( مسافران بین المللی 
را از آمدن به کانــادا منع می کند، و 
درآمد حاصله از توریست های داخلی 
توسط مقررات ظرفیت ویروس کرونا 

کاهش یافته است.
بِث پاتر، مدیرعامل انجمن توریســم 
 Canadian Tourism( کانــادا 
Association(، گفــت درآمــد این 
صنعت به طور کلی ۳5 درصد کاهش 
یافته است، و 5۰۰ هزار شغل در این 

حوزه از بین رفته است.
پاتر به عنوان یک سخنگوی ارشد از 
ائتالف کسب و کار هایی که بیشترین 
زیــان را از پاندمی دیده اند و گروهی 
متشکل از 6 هزار شــرکت فعال در 
زمینۀ هتل داری، توریســم و صنایع 
پذیرایــی از مهمان هســتند، گفت، 
6۰ درصد از اعضــا بدون برنامه های 
حمایتی دولت در بوجۀ فدرال پیش 

رو نمی توانند دوام بیاورند.
او گفــت: »حتی اگــر درآمدی هم 
حاصل نشــود، هزینه های ثابت آنان 
ادامه می یابد. از این رو، همه مجبورند 
تا بدهی، اقســاط وام یا کرایه، و صد 
البته هزینه های دیگری که کسب و 

کار آنها دارد، پرداخت کنند.

علی رغــم ایــن ســناریوی تیره و 
تــار، کارآفرینان پشــِت جدیدترین 
جاذبه های توریستی کانادا می گویند، 
انتخــاب دیگری جــز »ادامه دادن« 
ندارنــد – پروژه های آنــان پیش از 
پاندمی آغاز شــد و برای تجارت آنان 
فشــار دادن دگمۀ مکــث بی معنی 

است.
  

پروژه ها نمی توانند منتظر بمانند
 

مارتین ِکجوال، مدیر عامل ُهلدینگ 
Cape Smokey گفــت که منابع و 
انرژی که باید برای ساخت جاذبه های 
توریستی جمع آوری شوند را نمی توان 

لزوماً به تعویق انداخت.
او می گویــد: »اگــر مثبــت اندیش 
نباشــید، این کار را انجام نمی دهید؛ 
حتی در این دوران ســخت آدم پنج 
سال بعد به خودش می آید و می بیند 
که چیزی ندارد. اوضاع ممکن است 
تغییر کند، احتمال دارد دیگر اشتیاق 
و منابعی برای انجام کار وجود نداشته 

باشد.«
ِکجوال می گوید یک تجزیه و تحلیل 
بر روی ازحام رفت و آمد در مســیر 
Cabot در تابستان گذشته نشان داد 
که تعداد خودروها تنها 2۰ درصد از 

معمول کمتر بود.
آیا توریسم داخلی به تنهایی می تواند 
از این صنعت در سال 2۰21 حمایت 
کند؟ او گفت: »راستش، به سختی.«

اما ِکجوال، که قبل از آمدن به کانادا، 
به عنوان یک قهرمان اسکی سرعت در 
مسابقات بین المللی برای جمهوری 
چک رقابــت می کرد، گفت که گروه 
سرمایه گذاران اروپایی که پشت این 
توسعه هستند، منتظر سود خود در 

آینده و پس از تأثیر پاندمی هستند.
 Cape ِکجوال افزود: »]بــرای پروژه
Smokey[ اســتخدام برای تابستان 
به زودی آغاز می شود، با ۷۰ موقعیت 
برای فصل آینده ما نهایتاً نزدیک به 

5۰۰ نفر را استخدام می کند.«
 

تقاضای پنهان برای سفر
 

 District Wine َمت کنیون در دهکده
در اوکاناگان نیز خوش بین است.

کنیون که تجارت خانوادگی وی تحت 
 Greyback Construction عنوان 
 District سرمایه گذار ارشد در پروژۀ
گفــت:  اســت،    Wine Village
»مشــخصاً تقاضاهای پنهان زیادی 
بــرای تفریح وجــود دارد، مخصوصاً 
چیزی که در فضای باز است و ایمن 

به شمار می آید.«
وی گفــت: »این محــل 5 هکتاری 
با پاســیوی بزرگ برای سرو غذا در 
فضای باز و یک آمفــی تئاتر بزرگ 
در مرکز برای اجرای موزیک زنده راه 
اندازی شده است. وی گفت: »فضای 
نشیمن در فضای باز وجود دارد. وقتی 
وارد Wine Village می شوید کاماًل 

می توان شور و نشاط را حس کرد.«

ِکنیون با توجه به اینکه او و شرکایش 
در فوریه ســال 2۰2۰، درست چند 
هفته قبل از تعطیلی های کووید 1۹، 
پروژه را کلنگ زدند، اعتراف می کند 
کل تالش آنها »اعصاب ُخردکن« بوده 
است. اما او گفت که از آنچه پیش رو 
دارد احســاس اطمینان می کند زیرا 
کارخانه های شراب ســازی دیگر در 
اوکاناگان در تابستان گذشته با وجود 

پاندمی خوب عمل کردند.
وی گفت: »بســیاری از اتاق های مزه 
سال گذشــته در دره به اندازه کافی 
شلوغ بودند، بنابراین ما راحت هستیم 
که این یــک فصل شــلوغ دیگری 
خواهد بود. امیدواریم که واکسن ها به 
سرعت توزیع شوند تا زودتر به روال 

عادی بازگردیم.«
در جاذبۀ توریستی کانادای کوچک 
تورنتــو،  در   )Little Canada(
جان فیلیپســون نیز برای ســهولت 
در راه پیــش روی، بــر روی برنامه 

واکسیناسیون حساب باز کرده است.
وی گفــت: »ما در انتهای تونل نوری 
می بینیم. تونل بســیار بیشتر از آن 
چیزی اســت کــه فکــر می کردیم 
طوالنی است، اما می دانیم که نوری 
آنجاست و به آنجا خواهیم رسید.«       

بنیاد کانادا و ایران

 به اطالع میرساند که امسال نیز  مانند سالهای گذشته بورسیه تحصیلی
 به دانشجویان شایسته هدیه خواهد کرد و برای این منظور دست تمنا 
بطرف یاران بنیاد کانادا و ایران دراز کرده و تقاضای کمک مالی دارد تا 
بتواند به وظیفه سالیانه خود جامعه عمل بپوشاند.  بنیاد کانادا و ایران از 

شما هموطنان گرامی تقاضا دارد با توجه به توانایی تان 
مبلغ 1۰ دالرویاهرمبلغی که برایتان امکان دارد به این سازمان هدیه کنید 

و رسید مالیاتی دریافت نمایید. شما میتوانید کمک خود را با فرستادن 
چک در وجه بنیاد کانادا وایران به آدرس پستی  سازمان و یا از طریق 

وبسایت وآنالین www.canadahelps.org/en/dn/53188و یا مستقیما 
)دایرکت ترانسفر( به حساب بانکی بنیاد در ون سیتی کردیت یونیون 

ارسال نمایید.برای اطالع بیشتر با ما تماس بگیرید
info@cif-bc.com   :تلفن: 1۹۷۷-۸۰۰-6۰۴  ایمیل

        www.cif-bc-com  :وبسایت
  Address: PO Box 91232, West Vancouver, BC, V7V 3N6   
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3110و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وپنجم  شماره 7064
 دوشنبه  30 اردیبهشت 1398

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- پل آجرى دیدنی »جویبار«- فیلم جدید »روح اهلل حجازی«
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وضعیت شهرک صنعتی آق قال پس از سیل

کارخانه های نم کشیده، کارگران چکمه پوش
محمد معصوميان

گزارش نويس

ــال  ــ آق ق ــــی  صنعت ــــهرک  ش ــه داران  ــ کارخان
ــــل از وقوع  ــد روز قب ــ ــــی بود چن ــد کاف ــ می گوین
ــــدیم تا مواد اولیه ای را که  ــیل مطلع می ش ــ س
ــای دیگری  ــ ــرده بودیم ج ــ ــار ک ــ ــفندماه انب ــ اس
ــه باید و  ــ ــا آن طور ک ــ ــــم. می گویند بیمه ه ببری
ــارت را برآورد نمی کنند. می گویند  ــ شاید خس
ــد تا چرخ های  ــ ــــت باید به کمک آنها بیای دول
ــیل دوباره روغن  ــ زنگ زده صنعت بعد از س
کاری شود. بعضی ها نمی خواهند نامی از آنها 
برده شود چون می ترسند مشتری هایی که به 
ــند و به  ــ ــفارش داده اند پا پس بکش ــ آنها کار س
ــند که مواد اولیه شان ضعیف  ــ این نتیجه برس
است. بعضی دیگر هم از لجبازی های بعد از 
چاپ گالیه هاشان می ترسند. آنها با چشمانی 
ــرمایه گذاری  ــ مضطرب به حاصل زندگی و س
ــــکل  ــد و امیدوارند به هرش ــ ــود نگاه می کنن ــ خ
ــــد عقب نمانند. با همه  ممکن از چرخه تولی
ــــم پای کار  ــارت هایی که دیده اند هنوز ه ــ خس
ــــم امید  ــــوب می دانند چش ــون خ ــ ــتند چ ــ هس
ــان به نانی است که از  ــ کارگران و خانواده هایش

شهرک صنعتی آق قال درمی آورند.
ــال پیش  ــ ــــی آق قال 31 س ــــهرک صنعت ش
ــــعت،  ــا 170 هکتار وس ــ ــرد و ب ــ ــروع به کار ک ــ ش
ــتان  ــ ــــهرک اس ــــن و قدیمی ترین ش بزرگ تری
ــــهرکی که در آن 3 هزار  گلستان نام گرفت. ش
ــردار  ــ ــد بهره ب ــ ــــب 209 واح ــر در قال ــ و 900 کارگ
ــتند.  ــ ــــغول به کار هس ــد فعال مش ــ و 154 واح
ــا را برهم  ــ ــه پیش بینی ه ــ ــیل آق قال هم ــ اما س
ــاعت فازهای 1 و  ــ ــیل در عرض چهار س ــ زد. س
ــه  ــ ــاع آب ب ــ ــاز 3 ارتف ــ ــد و در ف ــ 2 و 3 را درنوردی
ــــل زاده مدیرعامل  ــید. حجت خلی ــ 2 متر رس
شرکت شهرک های صنعتی آق قال می گوید: 
»توانستیم با کمک نیروهای نظامی و دولتی 

از 23 فروردین شروع به پمپاژ کنیم و آب را در 
عرض پنج روز از 93 واحدی که دچار آبگرفتگی 
ــا این همه  ــ ــارج کنیم. ب ــ ــده بودند خ ــ عمده ش
حجم کل خسارت به شهرک صنعتی آق قال 
136 میلیارد تومان برآورد شده« هنوز هم بعد 
ــیل، پمپ ها  ــ ــــت نزدیک به دو ماه از س از گذش
مشغول زهکشی اند تا آب را به پشت دیواره ای 
ــــهرک با  ــتند که در حد فاصل جنوب ش ــ بفرس

زمین های کشاورزی کشیده شده است.
در شهرک صنعتی هنوز هم باید چکمه به 
پا کرد چون خیابان ها کاماًل از آب خالی نشده 
ــیده از گل است. دیواره بعضی  ــ و همه جا پوش
ــده و بتن کف هم هنوز  ــ از کارخانه ها متورم ش
ــده. اولین کارخانه ای که به  ــ ــــک نش کاماًل خش
ــر می زنم کارخانه ای بزرگ اما نوپاست  ــ آن س
که سازه ها و اسکلت های فلزی تولید می کند. 
ــــرکت با  ــــری مدیر عامل ش ــــدی عرب عام مه
لبی خندان و سرو وضعی ساده که همخوانی 
معناداری با روحیات خودش دارد همراهی ام 
ــه دوم  ــ ــــرش در طبق ــه دفت ــ ــدا ب ــ ــد. ابت ــ می کن
ــــورش آب بی نصیب  ــا هم از ی ــ می رویم. آنج
نمانده. رد آب را روی سرامیک ها می شود دید 
ــــقف به پایین راه پیدا  ــوراخ کوچک س ــ که از س

کرده است.
ــــمت پنجره  ــا خنده به س ــ ــــرب عامری ب ع
ــــی را روی چارچوب  ــــی رود و پیچ و مهره های م
نشانم می دهد که برای جلوگیری از ورود آب به 
داخل کار گذاشته شده. به منظره پشت پنجره 
ــتگاه های  ــ ــوله بزرگ و دس ــ که نمایی کلی از س
عظیم در آن پیداست اشاره می کند و می گوید: 
»فعاًل چیزی حدود 45نفر نیرو داریم. به خاطر 
شرایط بد اقتصادی مجبور به تعدیل شدیم تا 
ــیل یک  ــ ــیدیم. روزهای اول س ــ به این عدد رس
ــــطح  ــه آب بود، با اینکه س ــ ــر داخل محوط ــ مت
سوله ما یک متر از کف هم باالتر است. در این 
سیل مثل همه شرکت ها پیش از پایان سال از 

ترس گرانی، مواد اولیه زیادی انبار کرده بودیم 
ــــوش، پیچ و  ــیم ج ــ ــــیب جدی دیدیم؛ س و آس
مهره و ورق ها دچار زنگ زدگی شدند و برخی 
ــا را قبول نکنند.  ــ ــاید دیگر مواد م ــ کارفرماها ش
سازه های دیوار اطراف خود کارخانه هم کج و 

معوج شده است...«
ــا امروز چیزی  ــ ــارت را ت ــ او حجم کلی خس
بیش از 2 و نیم میلیارد تومان عنوان می کند 
ــاراتی است که در ماه های آینده  ــ و نگران خس
ــــل ریختن  ــد داد مث ــ ــان خواه ــ ــــودش را نش خ
ــــف  ــــدن ک ــورم ش ــ ــا مت ــ ــرکت ی ــ ــواره دور ش ــ دی
ــــت و آمد  ــــف خاک و رف ــوله به علت ضع ــ س
ــه گاهی به  ــ ــنگین فلزاتی ک ــ ــای س ــ محموله ه

40تن هم می رسد و...
ــا از نزدیک  ــ ــوله می رویم ت ــ ــــل س ــا او داخ ــ ب
تجهیزات آب خورده را ببینیم و کارگرانی که با 
تمام توان مشغول کار هستند تا از چرخه عقب 
نمانند. او می گوید: »ما نیاز به پول نداریم و تا 
امروز هم همه قسمت ها را راه اندازی کرده ایم 
ــــط دارند، دولت  ــا همه کارخانه ها وام و قس ــ ام
ــاز داریم  ــ ــه کمک کند. ما نی ــ ــد در این زمین ــ بای
ــه اوضاع بدتر  ــ ــــت وام ها عقب بیفتد ک پرداخ
ــود و خدای نکرده بازهم مجبور به تعدیل  ــ نش

نیرو نشویم.«
ــویم تا از آب  ــ ــان آبی می ش ــ ــوار یک نیس ــ س
بگذریم و در سمت ضلع جنوبی به کارخانه ای 
برسیم که با وجود از دست دادن حجم باالیی 
از مواد اولیه گرانقیمت، با یک دستگاه میکسر 

در حال کار است تا از سفارش ها عقب نماند.
ــه انگار  ــ ــــت ک وضعیت کارخانه طوری اس
بمبی یک تنی وسط آن فرود آمده، کیسه های 
ــــف کارخانه  ــیمان به ک ــ ــواد، مثل س ــ ــــزرگ م ب
چسبیده و بعضی دستگاه ها هم از این ماجرا 
ــــت  ــر جوان درش ــ ــد. پس ــ ــــب نمانده ان بی نصی
اندام چکمه پوشی با موهای مشکی همرنگ 
ــه  ــ ــامان دادن ب ــ ــــغول سروس ــــمانش مش چش

ــــت و عصبانی با موبایل  وضعیت کارخانه اس
ــــرکت  ــد. او که مدیرعامل این ش ــ حرف می زن
ــردن از  ــ ــد با نام ب ــ ــــت می ترس دانش بنیان اس
ــد:  ــ ــــت بده ــتری هایش را از دس ــ ــــودش مش خ
ــتری از  ــ ــر من دارد کار می کند. اگر مش ــ »میکس

دست بدهم باید در اینجا را ببندم.«
ــارت بیمه ناراحت  ــ ــع برآورد خس ــ او از وض
ــورده ام. بیمه  ــ ــارت خ ــ ــــت: »2 میلیارد خس اس
آمد و نگاه کرد و رفت، انگار نه انگار. گفتند دو 
تا الکترو موتور را ببر با 200 میلیون شست و شو 
ــر کدام  ــ ــرای ه ــ ــا ب ــ ــود. م ــ ــــت می ش ــده درس ــ ب
ــد از یک روز کار هر  ــ ــون دادیم اما بع ــ 300میلی
سه تا سوختند. االن دارم این طرف و آن طرف 
ــور دیگر پیدا  ــ ــــگ می زنم که یک الکترو موت زن

کنم تا کار نخوابد.«
می گوید آب در کارخانه یک متر و نیم باال 
آمده بود و دو سه ماه طول می کشد همه چیز 
ــد از فروکش آب  ــ ــــت اول برگردد: »بع به حال
ــید که راه اینجا را باز کنیم.«  ــ ــه روز طول کش ــ س
ــتیم  ــ ــان می دهد و می گوید: »داش ــ اتاقی را نش
ــه تا مار پیدا  ــ این اتاق را خالی می کردیم که س
کردیم.« او با دلخوری می گوید: »چند ساعت 
قبل از حادثه به من گفتند قطعاً سیل می آید. 
ــاندم و چهار میلیارد  ــ ــودم را به کارخانه رس ــ خ
ــه هایی که  ــ ــــم را نجات دادم. همان کیس جنس
می بینید باالی دستگاه هاست. حاال شما ببین 
ــد روز زودتر می فهمیدیم چقدر حجم  ــ اگر چن
خسارت کمتر می شد نه اینکه 500 تن مواد ما 
ــود« از در کارخانه که بیرون می آیم او  ــ نابود ش
کیسه های بزرگی را نشانم می دهد و قیمت هر 
کدام را رقمی باال عنوان می کند. کیسه هایی که 

حاال منتظر رفتن به زباله دانی هستند.
ــر می زنم اما  ــ ــــرکت دیگر هم س به چند ش
ــتند و کارگران هم  ــ رؤسا در شرکت حاضر نیس
از  ــد  ــ نمی خواهن ــه کار  ــ محافظ و  ــه  ــ بی حوصل
خسارت ها چیزی بگویند ولی به وضوح می شود 

در شهرک صنعتی هنوز هم باید چکمه به پا کرد چون خیابان ها کامال از آب خالی نشده و 
همه جا پوشیده از گل است. دیواره بعضی از کارخانه ها متورم شده و بتن کف هم هنوز کاماًل 
خشک نشده. اولین کارخانه ای که به آن سر می زنم کارخانه ای بزرگ اما نوپاست که سازه ها 

و اسکلت های فلزی تولید می کند. ابتدا به دفتر مدیرعامل در طبقه دوم می رویم. آنجا هم از 
یورش آب بی نصیب نمانده. رد آب را روی سرامیک ها می شود دید که از سوراخ کوچک سقف 

به پایین راه پیدا کرده است

دید که تا چه اندازه وضعیت بهم ریخته است. 
مواد اولیه، دستگاه ها و ساختمان هایی که آب 
خورده اند جای پنهانکاری ندارد. بعضی دیگر 
ــال جدید  ــ ــرار بود در س ــ ــــم که ق ــرکت ها ه ــ از ش
ــیده اند به  ــ ــتارت کار را بزنند حاال دوباره رس ــ اس
ــــغول بازسازی هستند مانند  نقطه صفر و مش
ــرمایه گذاری هنگفت قرار بود  ــ شرکتی که با س
کیت های آزمایشگاهی تولید کند اما حاال باید 
ــه آب از کارخانه بیرون ببرد و به فکر  ــ کاسه کاس

بازسازی کف باشد.
ــــرمی زنم که تازگی ها آخرین  به شرکتی س
مدل تکنولوژی تولید مواد پالستیکی را از کشور 
ــــی از جاهایی که غم  ــایه خریده بود. یک ــ همس
ــود یکجا در چشم ها  ــ ــــم را می ش و بهت و خش

ــــب کارخانه  ــــب آن دید. صاح و صدای صاح
ــتانی می آید و  ــ ــئول اس ــ ــــی مس ــد: »وقت ــ می گوی
ــــعی  ــــزی نخواهید و س ــد از دولت چی ــ می گوی
ــتید دیگر من چرا  ــ کنید روی پای خودتان بایس
ــه می گوید  ــ ــــرکت بیم ــــم؟ وقتی ش ــــرف بزن ح
ــازار کنید و  ــ ــورده را وارد ب ــ ــایل آب خ ــ ــــن وس ای
ــارت را 30 میلیون  ــ ــاردی خس ــ ــــم دو میلی حج
برآورد می کند، به نظر شما حرف دیگری هم 
ــــدم می زنیم تا  ــــرکت ق ــــد؟« با او در ش می مان
ــتگاه هایی را ببینم که پیش از شروع به کار  ــ دس
موتورشان سوخته است و جعبه های کوچکی 
پر از اهرم و درجه که هر کدام میلیون ها تومان 

ارزش دارد.
ــــی  ــئوالن دولت ــ ــــل زاده از مس ــــت خلی حج

ــته های  ــ ــه زودتر بس ــ ــد که هر چ ــ ــا می کن ــ تقاض
حمایتی و قول هایی را که داده اند عملی کنند: 
ــا این قول ها به  ــ ــم ت ــ »من مدیر باید پیگیر باش
سرانجام برسد. تا امروز هیچ پولی برای جبران 
ــیده است.« او در  ــ ــارت ها به دست ما نرس ــ خس
ــــدن خسارت  ــــت برآورد نش مورد دغدغه درس
ــد: »واقعیت این  ــ ــــط بیمه ها هم می گوی توس
ــــت که بیمه باید انعطاف بیشتری به خرج  اس
ــــم که با یک  ــا حتماً پیگیری می کنی ــ بدهد و م

شرایط مناسب واقعیت ها را ببینید.«
ــارات  ــ ــه تاکنون تنها خس ــ ــه گفته وی بیم ــ ب
ــه برخی از  ــ ــــدی را پذیرفته و ب ــد تولی ــ پنج واح
ــیل در بیمه شان  ــ کارخانه ها هم گفته عنوان س

قید نشده است.
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بحران شديد در روابط ايران و آمريكا
دولت موقت جمهوري اسالمي ايران به رويه سناي آمريكا 
در مقابل ايران شديداً اعتراض كرد و آنرا دخالت آشكار و غيرقابل 

قبول مقامات حاكمه آمريكا در امور داخلي ايران دانست.
وزارت امور خارجه اسالمي در پي اين اعتراض به طور 
شفاهي به كاردار سفارت آمريكا اطالع داد تا روشن شدن جو 
سياسي بين دو كشور سفير جديد آمريكا مسافرت خود را به ايران 
به تعويق اندازد.وزارت امور خارجه ايران نيز طي يادداشتي به 
وزارت خارجه آمريكا هشدار داد ادامه روش خصمانه مقامات 
آمريكائي، دولت ايران را مجبور به محدود نمودن روابط خود با 

آن كشور خواهد كرد.
انعكاس وسيع جهاني تصميم وزارت خارجه ايران

تصميم وزارت خارجه ايران مبني بر تعويق ورود سفير 
جديد آمريكا در ايران در پي انتقاد ش���ديد حضرت آيت اهلل 
خميني از س���نا و دولت آمريكا همه خبرهاي جهان در شبانه 
روز گذشته را تحت الش���عاع خود قرارداده است و بيشترين 
خبرهاي خبرگزاري هاي بين المللي و رسانه هاي گروهي جهان 
در اطراف آن دور مي زده است.در اين زمينه، خبرگزاري فرانسه از 
واشنگتن نوشته است: وزارت امور خارجه آمريكا اعالم كرد كه از 
درخواست دولت ايران داير برتعويق ورود سفير جديد آن كشور 

به تهران آگاه شده است.
تشكيل كالس مختلط در آموزشگاههاي آزاد ممنوع شد

از سوي ناحيه 2 آموزش و پرورش تهران اعالم شد چون 
برابر ماده 4 آئين نامه تاس���يس آموزشگاه هاي آزاد به دارندگان 
امتياز آموزشگاه ها اجازه داده مي شود تا با توجه به نوع امتياز از 
جهت پسرانه يا دخترانه بودن كالسها، اقدام به ثبت نام و تشكيل 
كالس كنند كه در گذشته اين مورد از سوي بعضي از صاحبان 
آموزشگاهها رعايت نشده و مشكالتي ايجاد كرده، مقتضي است 
در موقع ثبت نام ترم تابستاني به اين مسئله توجه كنند و چنانچه 
در بازديد هاي بعدي مشاهده گردد كه خالف اين دستور عمل 
شده بدون مهلت نسبت به لغو امتياز و تعطيل آموزشگاه اقدام 

فوري خواهد شد.
قرارداد 2 جانبه نظامي ايران و آمريكا لغو مي شود

دكتر يزدي وزير امور خارج���ه ايران در يك مصاحبه 
مطبوعاتي كه با شركت خبرنگاران مطبوعات داخلي و خارجي 
و خبرنگاران راديو و تلويزيون به مناسبت اعتراض به رويه سناي 
آمريكا درباره دخالت در امور داخلي ايران تشكيل شد شركت 
كرد و توضيحات بيشتري پيرامون اين موضوع بيان داشت.دكتر 
يزدي در پاسخ خبرنگار اطالعات كه سئوال كرد آيا بررسي لغو 
قرارداد دوجانبه دفاعي ايران و آمريكا در چنين شرايطي سرعت 
مي گيرد؟ اظهار داشت: اين قرارداد لغو خواهد شد. هم اكنون 

هيات دولت مشغول بررسي چگونگي لغو اين قرارداد است.
قيمت زمين و مستغالت بازهم كاهش يافت

معامالت زمين و مس���تغالت در سطح تهران راكد شده 
و نيز اجاره بهاي كليه ويالها و منازل ش���مال تهران كه قبال به 
خارجي ها تا مبالغي ب���االي 25 و 30 هزار تومان در ماه اجاره 
داده مي شد به شدت پائين آمده و تا هر 2 برابر تنزل كرده است 
ولي همچنان بدون مش���تري مانده است.معهذا قيمت اجاره 
آپارتمان هاي يك تا 3 اتاق خوابه، تغيير محسوسي نكرده است و 

همچنان اجاره آنها مانند گذشته گران است.
انقالب ايران با خون 76311 شهيد به ثمر رسيد

آيت اهلل الهوتي در كرمانش���اه ضمن تاكيد بر حفاظت 
انقالب اسالمي ايران، گفت قوانين ضد مردمي غيرقابل اجراست 
و قوانين دست و پاگير، بهتر است رعايت نشود. يكي از همراهان 
آيت اهلل الهوتي گفت كه درخت تنومند انقالب اسالمي ايران، 
با خون 76 هزار و س���يصد و يازده شهيد آبياري شده است و 
پاسداري از انقالب، وظيفه همگان است.در زنجان اعالم شد 
رباخواراني كه از كار خود توبه نكنند و رضايت ش���اكيان را 
جلب نكنند، رسوا خواهند شد.گزارش خبرنگاران اطالعات در 

شهرستان ها را مي خوانيد:
*  كرمانش���اه به منظور بررسي مس���ائل و مشكالت 
كرمانشاهان پريشب جلس���ه اي با حضور آيت اهلل الهوتي و 

همراهان تشكيل شد.
بزرگداشت بنيانگذار مجاهدين خلق

 و راه پيمايي عليه سناي آمريكا
به مناسبت سالگرد شهادت بنيانگذار سازمان مجاهدين 
خلق بيانيه اي به شرح زير از جانب كميته دانشجويي راهپيمايي 
وابسته به انجمن دانشجويان مسلمان دانشگاه صنعتي تهران 

انتشار يافت:
به نام خدا

4 خرداد. س���الروز شهادت بنيانگذاران مجاهدين خلق 
ايران را گرامي مي داريم. مجاهدين كه همت واالي خود، دشمن 
اصلي خلقب)امپرياليسم به سركردگي آمريكا( را تشخيص داده 
و با قدم گذاشتن در راه مبارزه مكتبي، با اتخاذ شيوه قهر آميز »راه 
اصولي مبارزه« بن بست مبارزات خلق قهرمان ايران را شكستند، 
جهت تجديد عهد به اين راه و فشرده تر شدن صفوف خلق بر 
عليه امپرياليسم از كليه برادران و خواهران، به ويژه دانشجويان 
و دانش آموزان دع���وت مي نمائيم كه در راه پيمايي روز جمعه 
4 خرداد ساعت 4 بعدازظهر در ميدان راه آهن تا محل برگزاري 

مراسم پارك خزانه شركت جويند.

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 31 اردیبهشـت ماه 
1358 )برابر با 24 جمادي الثاني 1399، 21 مه 1979( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

شاه شدن »پوراندخت«
رويدادنگاران كليس���ايي قسطنطنيه 21 ماه مي سال 630 
ميالدي را روزي نوشته اند كه درجريان زوال حكومت ساسانيان، 
پوراندخت دختر خسروپرويز، شاه ايران شد. دوران سلطنت 
پوراندخت بيش از 16 ماه طول نكشيد .پوراندخت كه بانويي 
اليق و با تدبير بود، با اينكه ديگر خيلي دير ش���ده بود سياست 
خارجي و داخلي تازه اي در پيش گرفته بود تا امپراتوري ايران را 
نجات دهد. براي حل مسائل بود كه پوراندخت با روم )بيزانس( 
قرارداد صلح امضاء كرد و دس���تور رعايت عدالت، بخشودن 
ماليات عقب افتاده، لغو برتري هاي طبقاتي و اختيارات اضافي 

فرمانداران را داده و سكه ملي واحد ضرب كرده بود.
پيشنهاد تقسيم !

در اين روز در سال 1331 دانكن سندز سياستمدارودولتمرد 
انگليسي و داماد وينستون چرچيل نخست وزير وقت پيشنهاد كرد 
كه آس���ان ترين راه حل مسئله اي به نام »ايران« كه به وجود آمده 
اس���ت اين است كه ايران بارديگر ميان دولت هاي لندن و مسكو 
قسمت شود!. وي كه در پارلمان انگلستان سخن مي گفت، اضافه 

كرده بود: "محاصره اقتصادي ايران موثر واقع نخواهد شد.
25داستان با 750 ميليون نسخه فروش

»هارولد رابينز«نويسنده اي كه حقايق مكشوفه و استنباط 
خود را به صورت داس���تان مي نوشت 21 ماه مي 1916 به دنيا 
آمدرابينز تنها وضعي���ت و رويدادهايي را كه خود تجربه كرده 
بود يا شاهد عيني آنها بود به صورت داستان مي نوشت. وي 25 
داستان نوشت كه به 32 زبان ترجمه شده و تا سال 2010 هفتصد 

و پنجاه ميليون نسخه فروش داشته اند.
ايران ابر قدرت انديشه و قلم در قرون وسطی

21ماه مي زاد روز »اميل ارماتينگر« مورخ سويسي است 
كه بسال 1873 چشم به جهان گشود. وي در اثر مهم خود »تاريخ 
ادبيات جهان« در مقدمه فصل »ادبيات ايران در قرون وسطي« 
خاطر نشان كرده است كه در قرون وسطی ايرانيان با خلق آثاري 
بي همتا، ميهن خود را يك بار ديگر ابرقدرت جهان كرده بودند، 
اين بار با انديشه و قلم، نه زور سرباز و نيزه. در اين قرون، ايران 
زمين در معرض تاخ���ت و تاز الينقطع قبايل خارجي و بويژه 

آلتائيك ها بود و به ايرانيان مجال فعاليت حكومتي نمي داد.
پيروزي بزرگ هانيبال کارتاژي

21ماه مي سال 216پيش از ميالد نيروهاي كارتاژ بخشي 
از شمال آفريقا به مركزيت تونس به فرماندهي هانيبال كه وارد 
شمال ايتاليا شده بود، در اين منطقه ارتش روم را شكست دادند. 
در اي���ن جنگ كه در آن هانيبال فيل جنگي هم بكار برده بود و 
اين فيل ها را از كوه ه���اي آلپ عبور داده بود بيش از 45 هزار 
نظامي رومي كشته شدند. هانيبال قبال اسپانيا و قسمتي از فرانسه 

را گرفته بود.
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قاب امروز

پند بزرگان سرایه

با گل گفتم: ابر چرا مي گريد؟
ماتم زده نيست، بر كجا مي گريد؟

گل گفت: اگر راست همي بايد گفت
بر عمر من و عهد شما مي گريد
انوری

     آنكه حقيقت را نمي داند نادان است. آنكه حقيقت را 
مي داند ولي انكار مي كند، تبهكار است. 

برتولت برشت   
انسان همچون رودخانه است. هر چه عميق تر باشد، 

آرام تر و متواضع تر است.  
دو منتسکيو 

اصفهان/توریست های خارجی از ایران چه می گویند؟/عکس از:بهمن یوسفی

سه شنبه 31 اردیبهشت 1398- سال نود وسومـ    شماره 27287 
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بحران شديد در روابط ايران و آمريكا
دولت موقت جمهوري اسالمي ايران به رويه سناي آمريكا 
در مقابل ايران شديداً اعتراض كرد و آنرا دخالت آشكار و غيرقابل 

قبول مقامات حاكمه آمريكا در امور داخلي ايران دانست.
وزارت امور خارجه اسالمي در پي اين اعتراض به طور 
شفاهي به كاردار سفارت آمريكا اطالع داد تا روشن شدن جو 
سياسي بين دو كشور سفير جديد آمريكا مسافرت خود را به ايران 
به تعويق اندازد.وزارت امور خارجه ايران نيز طي يادداشتي به 
وزارت خارجه آمريكا هشدار داد ادامه روش خصمانه مقامات 
آمريكائي، دولت ايران را مجبور به محدود نمودن روابط خود با 

آن كشور خواهد كرد.
انعكاس وسيع جهاني تصميم وزارت خارجه ايران

تصميم وزارت خارجه ايران مبني بر تعويق ورود سفير 
جديد آمريكا در ايران در پي انتقاد ش���ديد حضرت آيت اهلل 
خميني از س���نا و دولت آمريكا همه خبرهاي جهان در شبانه 
روز گذشته را تحت الش���عاع خود قرارداده است و بيشترين 
خبرهاي خبرگزاري هاي بين المللي و رسانه هاي گروهي جهان 
در اطراف آن دور مي زده است.در اين زمينه، خبرگزاري فرانسه از 
واشنگتن نوشته است: وزارت امور خارجه آمريكا اعالم كرد كه از 
درخواست دولت ايران داير برتعويق ورود سفير جديد آن كشور 

به تهران آگاه شده است.
تشكيل كالس مختلط در آموزشگاههاي آزاد ممنوع شد

از سوي ناحيه 2 آموزش و پرورش تهران اعالم شد چون 
برابر ماده 4 آئين نامه تاس���يس آموزشگاه هاي آزاد به دارندگان 
امتياز آموزشگاه ها اجازه داده مي شود تا با توجه به نوع امتياز از 
جهت پسرانه يا دخترانه بودن كالسها، اقدام به ثبت نام و تشكيل 
كالس كنند كه در گذشته اين مورد از سوي بعضي از صاحبان 
آموزشگاهها رعايت نشده و مشكالتي ايجاد كرده، مقتضي است 
در موقع ثبت نام ترم تابستاني به اين مسئله توجه كنند و چنانچه 
در بازديد هاي بعدي مشاهده گردد كه خالف اين دستور عمل 
شده بدون مهلت نسبت به لغو امتياز و تعطيل آموزشگاه اقدام 

فوري خواهد شد.
قرارداد 2 جانبه نظامي ايران و آمريكا لغو مي شود

دكتر يزدي وزير امور خارج���ه ايران در يك مصاحبه 
مطبوعاتي كه با شركت خبرنگاران مطبوعات داخلي و خارجي 
و خبرنگاران راديو و تلويزيون به مناسبت اعتراض به رويه سناي 
آمريكا درباره دخالت در امور داخلي ايران تشكيل شد شركت 
كرد و توضيحات بيشتري پيرامون اين موضوع بيان داشت.دكتر 
يزدي در پاسخ خبرنگار اطالعات كه سئوال كرد آيا بررسي لغو 
قرارداد دوجانبه دفاعي ايران و آمريكا در چنين شرايطي سرعت 
مي گيرد؟ اظهار داشت: اين قرارداد لغو خواهد شد. هم اكنون 

هيات دولت مشغول بررسي چگونگي لغو اين قرارداد است.
قيمت زمين و مستغالت بازهم كاهش يافت

معامالت زمين و مس���تغالت در سطح تهران راكد شده 
و نيز اجاره بهاي كليه ويالها و منازل ش���مال تهران كه قبال به 
خارجي ها تا مبالغي ب���االي 25 و 30 هزار تومان در ماه اجاره 
داده مي شد به شدت پائين آمده و تا هر 2 برابر تنزل كرده است 
ولي همچنان بدون مش���تري مانده است.معهذا قيمت اجاره 
آپارتمان هاي يك تا 3 اتاق خوابه، تغيير محسوسي نكرده است و 

همچنان اجاره آنها مانند گذشته گران است.
انقالب ايران با خون 76311 شهيد به ثمر رسيد

آيت اهلل الهوتي در كرمانش���اه ضمن تاكيد بر حفاظت 
انقالب اسالمي ايران، گفت قوانين ضد مردمي غيرقابل اجراست 
و قوانين دست و پاگير، بهتر است رعايت نشود. يكي از همراهان 
آيت اهلل الهوتي گفت كه درخت تنومند انقالب اسالمي ايران، 
با خون 76 هزار و س���يصد و يازده شهيد آبياري شده است و 
پاسداري از انقالب، وظيفه همگان است.در زنجان اعالم شد 
رباخواراني كه از كار خود توبه نكنند و رضايت ش���اكيان را 
جلب نكنند، رسوا خواهند شد.گزارش خبرنگاران اطالعات در 

شهرستان ها را مي خوانيد:
*  كرمانش���اه به منظور بررسي مس���ائل و مشكالت 
كرمانشاهان پريشب جلس���ه اي با حضور آيت اهلل الهوتي و 

همراهان تشكيل شد.
بزرگداشت بنيانگذار مجاهدين خلق

 و راه پيمايي عليه سناي آمريكا
به مناسبت سالگرد شهادت بنيانگذار سازمان مجاهدين 
خلق بيانيه اي به شرح زير از جانب كميته دانشجويي راهپيمايي 
وابسته به انجمن دانشجويان مسلمان دانشگاه صنعتي تهران 

انتشار يافت:
به نام خدا

4 خرداد. س���الروز شهادت بنيانگذاران مجاهدين خلق 
ايران را گرامي مي داريم. مجاهدين كه همت واالي خود، دشمن 
اصلي خلقب)امپرياليسم به سركردگي آمريكا( را تشخيص داده 
و با قدم گذاشتن در راه مبارزه مكتبي، با اتخاذ شيوه قهر آميز »راه 
اصولي مبارزه« بن بست مبارزات خلق قهرمان ايران را شكستند، 
جهت تجديد عهد به اين راه و فشرده تر شدن صفوف خلق بر 
عليه امپرياليسم از كليه برادران و خواهران، به ويژه دانشجويان 
و دانش آموزان دع���وت مي نمائيم كه در راه پيمايي روز جمعه 
4 خرداد ساعت 4 بعدازظهر در ميدان راه آهن تا محل برگزاري 

مراسم پارك خزانه شركت جويند.

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 31 اردیبهشـت ماه 
1358 )برابر با 24 جمادي الثاني 1399، 21 مه 1979( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

شاه شدن »پوراندخت«
رويدادنگاران كليس���ايي قسطنطنيه 21 ماه مي سال 630 
ميالدي را روزي نوشته اند كه درجريان زوال حكومت ساسانيان، 
پوراندخت دختر خسروپرويز، شاه ايران شد. دوران سلطنت 
پوراندخت بيش از 16 ماه طول نكشيد .پوراندخت كه بانويي 
اليق و با تدبير بود، با اينكه ديگر خيلي دير ش���ده بود سياست 
خارجي و داخلي تازه اي در پيش گرفته بود تا امپراتوري ايران را 
نجات دهد. براي حل مسائل بود كه پوراندخت با روم )بيزانس( 
قرارداد صلح امضاء كرد و دس���تور رعايت عدالت، بخشودن 
ماليات عقب افتاده، لغو برتري هاي طبقاتي و اختيارات اضافي 

فرمانداران را داده و سكه ملي واحد ضرب كرده بود.
پيشنهاد تقسيم !

در اين روز در سال 1331 دانكن سندز سياستمدارودولتمرد 
انگليسي و داماد وينستون چرچيل نخست وزير وقت پيشنهاد كرد 
كه آس���ان ترين راه حل مسئله اي به نام »ايران« كه به وجود آمده 
اس���ت اين است كه ايران بارديگر ميان دولت هاي لندن و مسكو 
قسمت شود!. وي كه در پارلمان انگلستان سخن مي گفت، اضافه 

كرده بود: "محاصره اقتصادي ايران موثر واقع نخواهد شد.
25داستان با 750 ميليون نسخه فروش

»هارولد رابينز«نويسنده اي كه حقايق مكشوفه و استنباط 
خود را به صورت داس���تان مي نوشت 21 ماه مي 1916 به دنيا 
آمدرابينز تنها وضعي���ت و رويدادهايي را كه خود تجربه كرده 
بود يا شاهد عيني آنها بود به صورت داستان مي نوشت. وي 25 
داستان نوشت كه به 32 زبان ترجمه شده و تا سال 2010 هفتصد 

و پنجاه ميليون نسخه فروش داشته اند.
ايران ابر قدرت انديشه و قلم در قرون وسطی

21ماه مي زاد روز »اميل ارماتينگر« مورخ سويسي است 
كه بسال 1873 چشم به جهان گشود. وي در اثر مهم خود »تاريخ 
ادبيات جهان« در مقدمه فصل »ادبيات ايران در قرون وسطي« 
خاطر نشان كرده است كه در قرون وسطی ايرانيان با خلق آثاري 
بي همتا، ميهن خود را يك بار ديگر ابرقدرت جهان كرده بودند، 
اين بار با انديشه و قلم، نه زور سرباز و نيزه. در اين قرون، ايران 
زمين در معرض تاخ���ت و تاز الينقطع قبايل خارجي و بويژه 

آلتائيك ها بود و به ايرانيان مجال فعاليت حكومتي نمي داد.
پيروزي بزرگ هانيبال کارتاژي

21ماه مي سال 216پيش از ميالد نيروهاي كارتاژ بخشي 
از شمال آفريقا به مركزيت تونس به فرماندهي هانيبال كه وارد 
شمال ايتاليا شده بود، در اين منطقه ارتش روم را شكست دادند. 
در اي���ن جنگ كه در آن هانيبال فيل جنگي هم بكار برده بود و 
اين فيل ها را از كوه ه���اي آلپ عبور داده بود بيش از 45 هزار 
نظامي رومي كشته شدند. هانيبال قبال اسپانيا و قسمتي از فرانسه 

را گرفته بود.
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بر عمر من و عهد شما مي گريد
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     آنكه حقيقت را نمي داند نادان است. آنكه حقيقت را 
مي داند ولي انكار مي كند، تبهكار است. 

برتولت برشت   
انسان همچون رودخانه است. هر چه عميق تر باشد، 

آرام تر و متواضع تر است.  
دو منتسکيو 

اصفهان/توریست های خارجی از ایران چه می گویند؟/عکس از:بهمن یوسفی
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو
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وضعیت شهرک صنعتی آق قال پس از سیل

کارخانه های نم کشیده، کارگران چکمه پوش
محمد معصوميان

گزارش نويس

ــال  ــ آق ق ــــی  صنعت ــــهرک  ش ــه داران  ــ کارخان
ــــل از وقوع  ــد روز قب ــ ــــی بود چن ــد کاف ــ می گوین
ــــدیم تا مواد اولیه ای را که  ــیل مطلع می ش ــ س
ــای دیگری  ــ ــرده بودیم ج ــ ــار ک ــ ــفندماه انب ــ اس
ــه باید و  ــ ــا آن طور ک ــ ــــم. می گویند بیمه ه ببری
ــارت را برآورد نمی کنند. می گویند  ــ شاید خس
ــد تا چرخ های  ــ ــــت باید به کمک آنها بیای دول
ــیل دوباره روغن  ــ زنگ زده صنعت بعد از س
کاری شود. بعضی ها نمی خواهند نامی از آنها 
برده شود چون می ترسند مشتری هایی که به 
ــند و به  ــ ــفارش داده اند پا پس بکش ــ آنها کار س
ــند که مواد اولیه شان ضعیف  ــ این نتیجه برس
است. بعضی دیگر هم از لجبازی های بعد از 
چاپ گالیه هاشان می ترسند. آنها با چشمانی 
ــرمایه گذاری  ــ مضطرب به حاصل زندگی و س
ــــکل  ــد و امیدوارند به هرش ــ ــود نگاه می کنن ــ خ
ــــد عقب نمانند. با همه  ممکن از چرخه تولی
ــــم پای کار  ــارت هایی که دیده اند هنوز ه ــ خس
ــــم امید  ــــوب می دانند چش ــون خ ــ ــتند چ ــ هس
ــان به نانی است که از  ــ کارگران و خانواده هایش

شهرک صنعتی آق قال درمی آورند.
ــال پیش  ــ ــــی آق قال 31 س ــــهرک صنعت ش
ــــعت،  ــا 170 هکتار وس ــ ــرد و ب ــ ــروع به کار ک ــ ش
ــتان  ــ ــــهرک اس ــــن و قدیمی ترین ش بزرگ تری
ــــهرکی که در آن 3 هزار  گلستان نام گرفت. ش
ــردار  ــ ــد بهره ب ــ ــــب 209 واح ــر در قال ــ و 900 کارگ
ــتند.  ــ ــــغول به کار هس ــد فعال مش ــ و 154 واح
ــا را برهم  ــ ــه پیش بینی ه ــ ــیل آق قال هم ــ اما س
ــاعت فازهای 1 و  ــ ــیل در عرض چهار س ــ زد. س
ــه  ــ ــاع آب ب ــ ــاز 3 ارتف ــ ــد و در ف ــ 2 و 3 را درنوردی
ــــل زاده مدیرعامل  ــید. حجت خلی ــ 2 متر رس
شرکت شهرک های صنعتی آق قال می گوید: 
»توانستیم با کمک نیروهای نظامی و دولتی 

از 23 فروردین شروع به پمپاژ کنیم و آب را در 
عرض پنج روز از 93 واحدی که دچار آبگرفتگی 
ــا این همه  ــ ــارج کنیم. ب ــ ــده بودند خ ــ عمده ش
حجم کل خسارت به شهرک صنعتی آق قال 
136 میلیارد تومان برآورد شده« هنوز هم بعد 
ــیل، پمپ ها  ــ ــــت نزدیک به دو ماه از س از گذش
مشغول زهکشی اند تا آب را به پشت دیواره ای 
ــــهرک با  ــتند که در حد فاصل جنوب ش ــ بفرس

زمین های کشاورزی کشیده شده است.
در شهرک صنعتی هنوز هم باید چکمه به 
پا کرد چون خیابان ها کاماًل از آب خالی نشده 
ــیده از گل است. دیواره بعضی  ــ و همه جا پوش
ــده و بتن کف هم هنوز  ــ از کارخانه ها متورم ش
ــده. اولین کارخانه ای که به  ــ ــــک نش کاماًل خش
ــر می زنم کارخانه ای بزرگ اما نوپاست  ــ آن س
که سازه ها و اسکلت های فلزی تولید می کند. 
ــــرکت با  ــــری مدیر عامل ش ــــدی عرب عام مه
لبی خندان و سرو وضعی ساده که همخوانی 
معناداری با روحیات خودش دارد همراهی ام 
ــه دوم  ــ ــــرش در طبق ــه دفت ــ ــدا ب ــ ــد. ابت ــ می کن
ــــورش آب بی نصیب  ــا هم از ی ــ می رویم. آنج
نمانده. رد آب را روی سرامیک ها می شود دید 
ــــقف به پایین راه پیدا  ــوراخ کوچک س ــ که از س

کرده است.
ــــمت پنجره  ــا خنده به س ــ ــــرب عامری ب ع
ــــی را روی چارچوب  ــــی رود و پیچ و مهره های م
نشانم می دهد که برای جلوگیری از ورود آب به 
داخل کار گذاشته شده. به منظره پشت پنجره 
ــتگاه های  ــ ــوله بزرگ و دس ــ که نمایی کلی از س
عظیم در آن پیداست اشاره می کند و می گوید: 
»فعاًل چیزی حدود 45نفر نیرو داریم. به خاطر 
شرایط بد اقتصادی مجبور به تعدیل شدیم تا 
ــیل یک  ــ ــیدیم. روزهای اول س ــ به این عدد رس
ــــطح  ــه آب بود، با اینکه س ــ ــر داخل محوط ــ مت
سوله ما یک متر از کف هم باالتر است. در این 
سیل مثل همه شرکت ها پیش از پایان سال از 

ترس گرانی، مواد اولیه زیادی انبار کرده بودیم 
ــــوش، پیچ و  ــیم ج ــ ــــیب جدی دیدیم؛ س و آس
مهره و ورق ها دچار زنگ زدگی شدند و برخی 
ــا را قبول نکنند.  ــ ــاید دیگر مواد م ــ کارفرماها ش
سازه های دیوار اطراف خود کارخانه هم کج و 

معوج شده است...«
ــا امروز چیزی  ــ ــارت را ت ــ او حجم کلی خس
بیش از 2 و نیم میلیارد تومان عنوان می کند 
ــاراتی است که در ماه های آینده  ــ و نگران خس
ــــل ریختن  ــد داد مث ــ ــان خواه ــ ــــودش را نش خ
ــــف  ــــدن ک ــورم ش ــ ــا مت ــ ــرکت ی ــ ــواره دور ش ــ دی
ــــت و آمد  ــــف خاک و رف ــوله به علت ضع ــ س
ــه گاهی به  ــ ــنگین فلزاتی ک ــ ــای س ــ محموله ه

40تن هم می رسد و...
ــا از نزدیک  ــ ــوله می رویم ت ــ ــــل س ــا او داخ ــ ب
تجهیزات آب خورده را ببینیم و کارگرانی که با 
تمام توان مشغول کار هستند تا از چرخه عقب 
نمانند. او می گوید: »ما نیاز به پول نداریم و تا 
امروز هم همه قسمت ها را راه اندازی کرده ایم 
ــــط دارند، دولت  ــا همه کارخانه ها وام و قس ــ ام
ــاز داریم  ــ ــه کمک کند. ما نی ــ ــد در این زمین ــ بای
ــه اوضاع بدتر  ــ ــــت وام ها عقب بیفتد ک پرداخ
ــود و خدای نکرده بازهم مجبور به تعدیل  ــ نش

نیرو نشویم.«
ــویم تا از آب  ــ ــان آبی می ش ــ ــوار یک نیس ــ س
بگذریم و در سمت ضلع جنوبی به کارخانه ای 
برسیم که با وجود از دست دادن حجم باالیی 
از مواد اولیه گرانقیمت، با یک دستگاه میکسر 

در حال کار است تا از سفارش ها عقب نماند.
ــه انگار  ــ ــــت ک وضعیت کارخانه طوری اس
بمبی یک تنی وسط آن فرود آمده، کیسه های 
ــــف کارخانه  ــیمان به ک ــ ــواد، مثل س ــ ــــزرگ م ب
چسبیده و بعضی دستگاه ها هم از این ماجرا 
ــــت  ــر جوان درش ــ ــد. پس ــ ــــب نمانده ان بی نصی
اندام چکمه پوشی با موهای مشکی همرنگ 
ــه  ــ ــامان دادن ب ــ ــــغول سروس ــــمانش مش چش

ــــت و عصبانی با موبایل  وضعیت کارخانه اس
ــــرکت  ــد. او که مدیرعامل این ش ــ حرف می زن
ــردن از  ــ ــد با نام ب ــ ــــت می ترس دانش بنیان اس
ــد:  ــ ــــت بده ــتری هایش را از دس ــ ــــودش مش خ
ــتری از  ــ ــر من دارد کار می کند. اگر مش ــ »میکس

دست بدهم باید در اینجا را ببندم.«
ــارت بیمه ناراحت  ــ ــع برآورد خس ــ او از وض
ــورده ام. بیمه  ــ ــارت خ ــ ــــت: »2 میلیارد خس اس
آمد و نگاه کرد و رفت، انگار نه انگار. گفتند دو 
تا الکترو موتور را ببر با 200 میلیون شست و شو 
ــر کدام  ــ ــرای ه ــ ــا ب ــ ــود. م ــ ــــت می ش ــده درس ــ ب
ــد از یک روز کار هر  ــ ــون دادیم اما بع ــ 300میلی
سه تا سوختند. االن دارم این طرف و آن طرف 
ــور دیگر پیدا  ــ ــــگ می زنم که یک الکترو موت زن

کنم تا کار نخوابد.«
می گوید آب در کارخانه یک متر و نیم باال 
آمده بود و دو سه ماه طول می کشد همه چیز 
ــد از فروکش آب  ــ ــــت اول برگردد: »بع به حال
ــید که راه اینجا را باز کنیم.«  ــ ــه روز طول کش ــ س
ــتیم  ــ ــان می دهد و می گوید: »داش ــ اتاقی را نش
ــه تا مار پیدا  ــ این اتاق را خالی می کردیم که س
کردیم.« او با دلخوری می گوید: »چند ساعت 
قبل از حادثه به من گفتند قطعاً سیل می آید. 
ــاندم و چهار میلیارد  ــ ــودم را به کارخانه رس ــ خ
ــه هایی که  ــ ــــم را نجات دادم. همان کیس جنس
می بینید باالی دستگاه هاست. حاال شما ببین 
ــد روز زودتر می فهمیدیم چقدر حجم  ــ اگر چن
خسارت کمتر می شد نه اینکه 500 تن مواد ما 
ــود« از در کارخانه که بیرون می آیم او  ــ نابود ش
کیسه های بزرگی را نشانم می دهد و قیمت هر 
کدام را رقمی باال عنوان می کند. کیسه هایی که 

حاال منتظر رفتن به زباله دانی هستند.
ــر می زنم اما  ــ ــــرکت دیگر هم س به چند ش
ــتند و کارگران هم  ــ رؤسا در شرکت حاضر نیس
از  ــد  ــ نمی خواهن ــه کار  ــ محافظ و  ــه  ــ بی حوصل
خسارت ها چیزی بگویند ولی به وضوح می شود 

در شهرک صنعتی هنوز هم باید چکمه به پا کرد چون خیابان ها کامال از آب خالی نشده و 
همه جا پوشیده از گل است. دیواره بعضی از کارخانه ها متورم شده و بتن کف هم هنوز کاماًل 
خشک نشده. اولین کارخانه ای که به آن سر می زنم کارخانه ای بزرگ اما نوپاست که سازه ها 

و اسکلت های فلزی تولید می کند. ابتدا به دفتر مدیرعامل در طبقه دوم می رویم. آنجا هم از 
یورش آب بی نصیب نمانده. رد آب را روی سرامیک ها می شود دید که از سوراخ کوچک سقف 

به پایین راه پیدا کرده است

دید که تا چه اندازه وضعیت بهم ریخته است. 
مواد اولیه، دستگاه ها و ساختمان هایی که آب 
خورده اند جای پنهانکاری ندارد. بعضی دیگر 
ــال جدید  ــ ــرار بود در س ــ ــــم که ق ــرکت ها ه ــ از ش
ــیده اند به  ــ ــتارت کار را بزنند حاال دوباره رس ــ اس
ــــغول بازسازی هستند مانند  نقطه صفر و مش
ــرمایه گذاری هنگفت قرار بود  ــ شرکتی که با س
کیت های آزمایشگاهی تولید کند اما حاال باید 
ــه آب از کارخانه بیرون ببرد و به فکر  ــ کاسه کاس

بازسازی کف باشد.
ــــرمی زنم که تازگی ها آخرین  به شرکتی س
مدل تکنولوژی تولید مواد پالستیکی را از کشور 
ــــی از جاهایی که غم  ــایه خریده بود. یک ــ همس
ــود یکجا در چشم ها  ــ ــــم را می ش و بهت و خش

ــــب کارخانه  ــــب آن دید. صاح و صدای صاح
ــتانی می آید و  ــ ــئول اس ــ ــــی مس ــد: »وقت ــ می گوی
ــــعی  ــــزی نخواهید و س ــد از دولت چی ــ می گوی
ــتید دیگر من چرا  ــ کنید روی پای خودتان بایس
ــه می گوید  ــ ــــرکت بیم ــــم؟ وقتی ش ــــرف بزن ح
ــازار کنید و  ــ ــورده را وارد ب ــ ــایل آب خ ــ ــــن وس ای
ــارت را 30 میلیون  ــ ــاردی خس ــ ــــم دو میلی حج
برآورد می کند، به نظر شما حرف دیگری هم 
ــــدم می زنیم تا  ــــرکت ق ــــد؟« با او در ش می مان
ــتگاه هایی را ببینم که پیش از شروع به کار  ــ دس
موتورشان سوخته است و جعبه های کوچکی 
پر از اهرم و درجه که هر کدام میلیون ها تومان 

ارزش دارد.
ــــی  ــئوالن دولت ــ ــــل زاده از مس ــــت خلی حج

ــته های  ــ ــه زودتر بس ــ ــد که هر چ ــ ــا می کن ــ تقاض
حمایتی و قول هایی را که داده اند عملی کنند: 
ــا این قول ها به  ــ ــم ت ــ »من مدیر باید پیگیر باش
سرانجام برسد. تا امروز هیچ پولی برای جبران 
ــیده است.« او در  ــ ــارت ها به دست ما نرس ــ خس
ــــدن خسارت  ــــت برآورد نش مورد دغدغه درس
ــد: »واقعیت این  ــ ــــط بیمه ها هم می گوی توس
ــــت که بیمه باید انعطاف بیشتری به خرج  اس
ــــم که با یک  ــا حتماً پیگیری می کنی ــ بدهد و م

شرایط مناسب واقعیت ها را ببینید.«
ــارات  ــ ــه تاکنون تنها خس ــ ــه گفته وی بیم ــ ب
ــه برخی از  ــ ــــدی را پذیرفته و ب ــد تولی ــ پنج واح
ــیل در بیمه شان  ــ کارخانه ها هم گفته عنوان س

قید نشده است.
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وضعیت شهرک صنعتی آق قال پس از سیل

کارخانه های نم کشیده، کارگران چکمه پوش
محمد معصوميان

گزارش نويس

ــال  ــ آق ق ــــی  صنعت ــــهرک  ش ــه داران  ــ کارخان
ــــل از وقوع  ــد روز قب ــ ــــی بود چن ــد کاف ــ می گوین
ــــدیم تا مواد اولیه ای را که  ــیل مطلع می ش ــ س
ــای دیگری  ــ ــرده بودیم ج ــ ــار ک ــ ــفندماه انب ــ اس
ــه باید و  ــ ــا آن طور ک ــ ــــم. می گویند بیمه ه ببری
ــارت را برآورد نمی کنند. می گویند  ــ شاید خس
ــد تا چرخ های  ــ ــــت باید به کمک آنها بیای دول
ــیل دوباره روغن  ــ زنگ زده صنعت بعد از س
کاری شود. بعضی ها نمی خواهند نامی از آنها 
برده شود چون می ترسند مشتری هایی که به 
ــند و به  ــ ــفارش داده اند پا پس بکش ــ آنها کار س
ــند که مواد اولیه شان ضعیف  ــ این نتیجه برس
است. بعضی دیگر هم از لجبازی های بعد از 
چاپ گالیه هاشان می ترسند. آنها با چشمانی 
ــرمایه گذاری  ــ مضطرب به حاصل زندگی و س
ــــکل  ــد و امیدوارند به هرش ــ ــود نگاه می کنن ــ خ
ــــد عقب نمانند. با همه  ممکن از چرخه تولی
ــــم پای کار  ــارت هایی که دیده اند هنوز ه ــ خس
ــــم امید  ــــوب می دانند چش ــون خ ــ ــتند چ ــ هس
ــان به نانی است که از  ــ کارگران و خانواده هایش

شهرک صنعتی آق قال درمی آورند.
ــال پیش  ــ ــــی آق قال 31 س ــــهرک صنعت ش
ــــعت،  ــا 170 هکتار وس ــ ــرد و ب ــ ــروع به کار ک ــ ش
ــتان  ــ ــــهرک اس ــــن و قدیمی ترین ش بزرگ تری
ــــهرکی که در آن 3 هزار  گلستان نام گرفت. ش
ــردار  ــ ــد بهره ب ــ ــــب 209 واح ــر در قال ــ و 900 کارگ
ــتند.  ــ ــــغول به کار هس ــد فعال مش ــ و 154 واح
ــا را برهم  ــ ــه پیش بینی ه ــ ــیل آق قال هم ــ اما س
ــاعت فازهای 1 و  ــ ــیل در عرض چهار س ــ زد. س
ــه  ــ ــاع آب ب ــ ــاز 3 ارتف ــ ــد و در ف ــ 2 و 3 را درنوردی
ــــل زاده مدیرعامل  ــید. حجت خلی ــ 2 متر رس
شرکت شهرک های صنعتی آق قال می گوید: 
»توانستیم با کمک نیروهای نظامی و دولتی 

از 23 فروردین شروع به پمپاژ کنیم و آب را در 
عرض پنج روز از 93 واحدی که دچار آبگرفتگی 
ــا این همه  ــ ــارج کنیم. ب ــ ــده بودند خ ــ عمده ش
حجم کل خسارت به شهرک صنعتی آق قال 
136 میلیارد تومان برآورد شده« هنوز هم بعد 
ــیل، پمپ ها  ــ ــــت نزدیک به دو ماه از س از گذش
مشغول زهکشی اند تا آب را به پشت دیواره ای 
ــــهرک با  ــتند که در حد فاصل جنوب ش ــ بفرس

زمین های کشاورزی کشیده شده است.
در شهرک صنعتی هنوز هم باید چکمه به 
پا کرد چون خیابان ها کاماًل از آب خالی نشده 
ــیده از گل است. دیواره بعضی  ــ و همه جا پوش
ــده و بتن کف هم هنوز  ــ از کارخانه ها متورم ش
ــده. اولین کارخانه ای که به  ــ ــــک نش کاماًل خش
ــر می زنم کارخانه ای بزرگ اما نوپاست  ــ آن س
که سازه ها و اسکلت های فلزی تولید می کند. 
ــــرکت با  ــــری مدیر عامل ش ــــدی عرب عام مه
لبی خندان و سرو وضعی ساده که همخوانی 
معناداری با روحیات خودش دارد همراهی ام 
ــه دوم  ــ ــــرش در طبق ــه دفت ــ ــدا ب ــ ــد. ابت ــ می کن
ــــورش آب بی نصیب  ــا هم از ی ــ می رویم. آنج
نمانده. رد آب را روی سرامیک ها می شود دید 
ــــقف به پایین راه پیدا  ــوراخ کوچک س ــ که از س

کرده است.
ــــمت پنجره  ــا خنده به س ــ ــــرب عامری ب ع
ــــی را روی چارچوب  ــــی رود و پیچ و مهره های م
نشانم می دهد که برای جلوگیری از ورود آب به 
داخل کار گذاشته شده. به منظره پشت پنجره 
ــتگاه های  ــ ــوله بزرگ و دس ــ که نمایی کلی از س
عظیم در آن پیداست اشاره می کند و می گوید: 
»فعاًل چیزی حدود 45نفر نیرو داریم. به خاطر 
شرایط بد اقتصادی مجبور به تعدیل شدیم تا 
ــیل یک  ــ ــیدیم. روزهای اول س ــ به این عدد رس
ــــطح  ــه آب بود، با اینکه س ــ ــر داخل محوط ــ مت
سوله ما یک متر از کف هم باالتر است. در این 
سیل مثل همه شرکت ها پیش از پایان سال از 

ترس گرانی، مواد اولیه زیادی انبار کرده بودیم 
ــــوش، پیچ و  ــیم ج ــ ــــیب جدی دیدیم؛ س و آس
مهره و ورق ها دچار زنگ زدگی شدند و برخی 
ــا را قبول نکنند.  ــ ــاید دیگر مواد م ــ کارفرماها ش
سازه های دیوار اطراف خود کارخانه هم کج و 

معوج شده است...«
ــا امروز چیزی  ــ ــارت را ت ــ او حجم کلی خس
بیش از 2 و نیم میلیارد تومان عنوان می کند 
ــاراتی است که در ماه های آینده  ــ و نگران خس
ــــل ریختن  ــد داد مث ــ ــان خواه ــ ــــودش را نش خ
ــــف  ــــدن ک ــورم ش ــ ــا مت ــ ــرکت ی ــ ــواره دور ش ــ دی
ــــت و آمد  ــــف خاک و رف ــوله به علت ضع ــ س
ــه گاهی به  ــ ــنگین فلزاتی ک ــ ــای س ــ محموله ه

40تن هم می رسد و...
ــا از نزدیک  ــ ــوله می رویم ت ــ ــــل س ــا او داخ ــ ب
تجهیزات آب خورده را ببینیم و کارگرانی که با 
تمام توان مشغول کار هستند تا از چرخه عقب 
نمانند. او می گوید: »ما نیاز به پول نداریم و تا 
امروز هم همه قسمت ها را راه اندازی کرده ایم 
ــــط دارند، دولت  ــا همه کارخانه ها وام و قس ــ ام
ــاز داریم  ــ ــه کمک کند. ما نی ــ ــد در این زمین ــ بای
ــه اوضاع بدتر  ــ ــــت وام ها عقب بیفتد ک پرداخ
ــود و خدای نکرده بازهم مجبور به تعدیل  ــ نش

نیرو نشویم.«
ــویم تا از آب  ــ ــان آبی می ش ــ ــوار یک نیس ــ س
بگذریم و در سمت ضلع جنوبی به کارخانه ای 
برسیم که با وجود از دست دادن حجم باالیی 
از مواد اولیه گرانقیمت، با یک دستگاه میکسر 

در حال کار است تا از سفارش ها عقب نماند.
ــه انگار  ــ ــــت ک وضعیت کارخانه طوری اس
بمبی یک تنی وسط آن فرود آمده، کیسه های 
ــــف کارخانه  ــیمان به ک ــ ــواد، مثل س ــ ــــزرگ م ب
چسبیده و بعضی دستگاه ها هم از این ماجرا 
ــــت  ــر جوان درش ــ ــد. پس ــ ــــب نمانده ان بی نصی
اندام چکمه پوشی با موهای مشکی همرنگ 
ــه  ــ ــامان دادن ب ــ ــــغول سروس ــــمانش مش چش

ــــت و عصبانی با موبایل  وضعیت کارخانه اس
ــــرکت  ــد. او که مدیرعامل این ش ــ حرف می زن
ــردن از  ــ ــد با نام ب ــ ــــت می ترس دانش بنیان اس
ــد:  ــ ــــت بده ــتری هایش را از دس ــ ــــودش مش خ
ــتری از  ــ ــر من دارد کار می کند. اگر مش ــ »میکس

دست بدهم باید در اینجا را ببندم.«
ــارت بیمه ناراحت  ــ ــع برآورد خس ــ او از وض
ــورده ام. بیمه  ــ ــارت خ ــ ــــت: »2 میلیارد خس اس
آمد و نگاه کرد و رفت، انگار نه انگار. گفتند دو 
تا الکترو موتور را ببر با 200 میلیون شست و شو 
ــر کدام  ــ ــرای ه ــ ــا ب ــ ــود. م ــ ــــت می ش ــده درس ــ ب
ــد از یک روز کار هر  ــ ــون دادیم اما بع ــ 300میلی
سه تا سوختند. االن دارم این طرف و آن طرف 
ــور دیگر پیدا  ــ ــــگ می زنم که یک الکترو موت زن

کنم تا کار نخوابد.«
می گوید آب در کارخانه یک متر و نیم باال 
آمده بود و دو سه ماه طول می کشد همه چیز 
ــد از فروکش آب  ــ ــــت اول برگردد: »بع به حال
ــید که راه اینجا را باز کنیم.«  ــ ــه روز طول کش ــ س
ــتیم  ــ ــان می دهد و می گوید: »داش ــ اتاقی را نش
ــه تا مار پیدا  ــ این اتاق را خالی می کردیم که س
کردیم.« او با دلخوری می گوید: »چند ساعت 
قبل از حادثه به من گفتند قطعاً سیل می آید. 
ــاندم و چهار میلیارد  ــ ــودم را به کارخانه رس ــ خ
ــه هایی که  ــ ــــم را نجات دادم. همان کیس جنس
می بینید باالی دستگاه هاست. حاال شما ببین 
ــد روز زودتر می فهمیدیم چقدر حجم  ــ اگر چن
خسارت کمتر می شد نه اینکه 500 تن مواد ما 
ــود« از در کارخانه که بیرون می آیم او  ــ نابود ش
کیسه های بزرگی را نشانم می دهد و قیمت هر 
کدام را رقمی باال عنوان می کند. کیسه هایی که 

حاال منتظر رفتن به زباله دانی هستند.
ــر می زنم اما  ــ ــــرکت دیگر هم س به چند ش
ــتند و کارگران هم  ــ رؤسا در شرکت حاضر نیس
از  ــد  ــ نمی خواهن ــه کار  ــ محافظ و  ــه  ــ بی حوصل
خسارت ها چیزی بگویند ولی به وضوح می شود 

در شهرک صنعتی هنوز هم باید چکمه به پا کرد چون خیابان ها کامال از آب خالی نشده و 
همه جا پوشیده از گل است. دیواره بعضی از کارخانه ها متورم شده و بتن کف هم هنوز کاماًل 
خشک نشده. اولین کارخانه ای که به آن سر می زنم کارخانه ای بزرگ اما نوپاست که سازه ها 

و اسکلت های فلزی تولید می کند. ابتدا به دفتر مدیرعامل در طبقه دوم می رویم. آنجا هم از 
یورش آب بی نصیب نمانده. رد آب را روی سرامیک ها می شود دید که از سوراخ کوچک سقف 

به پایین راه پیدا کرده است

دید که تا چه اندازه وضعیت بهم ریخته است. 
مواد اولیه، دستگاه ها و ساختمان هایی که آب 
خورده اند جای پنهانکاری ندارد. بعضی دیگر 
ــال جدید  ــ ــرار بود در س ــ ــــم که ق ــرکت ها ه ــ از ش
ــیده اند به  ــ ــتارت کار را بزنند حاال دوباره رس ــ اس
ــــغول بازسازی هستند مانند  نقطه صفر و مش
ــرمایه گذاری هنگفت قرار بود  ــ شرکتی که با س
کیت های آزمایشگاهی تولید کند اما حاال باید 
ــه آب از کارخانه بیرون ببرد و به فکر  ــ کاسه کاس

بازسازی کف باشد.
ــــرمی زنم که تازگی ها آخرین  به شرکتی س
مدل تکنولوژی تولید مواد پالستیکی را از کشور 
ــــی از جاهایی که غم  ــایه خریده بود. یک ــ همس
ــود یکجا در چشم ها  ــ ــــم را می ش و بهت و خش

ــــب کارخانه  ــــب آن دید. صاح و صدای صاح
ــتانی می آید و  ــ ــئول اس ــ ــــی مس ــد: »وقت ــ می گوی
ــــعی  ــــزی نخواهید و س ــد از دولت چی ــ می گوی
ــتید دیگر من چرا  ــ کنید روی پای خودتان بایس
ــه می گوید  ــ ــــرکت بیم ــــم؟ وقتی ش ــــرف بزن ح
ــازار کنید و  ــ ــورده را وارد ب ــ ــایل آب خ ــ ــــن وس ای
ــارت را 30 میلیون  ــ ــاردی خس ــ ــــم دو میلی حج
برآورد می کند، به نظر شما حرف دیگری هم 
ــــدم می زنیم تا  ــــرکت ق ــــد؟« با او در ش می مان
ــتگاه هایی را ببینم که پیش از شروع به کار  ــ دس
موتورشان سوخته است و جعبه های کوچکی 
پر از اهرم و درجه که هر کدام میلیون ها تومان 

ارزش دارد.
ــــی  ــئوالن دولت ــ ــــل زاده از مس ــــت خلی حج

ــته های  ــ ــه زودتر بس ــ ــد که هر چ ــ ــا می کن ــ تقاض
حمایتی و قول هایی را که داده اند عملی کنند: 
ــا این قول ها به  ــ ــم ت ــ »من مدیر باید پیگیر باش
سرانجام برسد. تا امروز هیچ پولی برای جبران 
ــیده است.« او در  ــ ــارت ها به دست ما نرس ــ خس
ــــدن خسارت  ــــت برآورد نش مورد دغدغه درس
ــد: »واقعیت این  ــ ــــط بیمه ها هم می گوی توس
ــــت که بیمه باید انعطاف بیشتری به خرج  اس
ــــم که با یک  ــا حتماً پیگیری می کنی ــ بدهد و م

شرایط مناسب واقعیت ها را ببینید.«
ــارات  ــ ــه تاکنون تنها خس ــ ــه گفته وی بیم ــ ب
ــه برخی از  ــ ــــدی را پذیرفته و ب ــد تولی ــ پنج واح
ــیل در بیمه شان  ــ کارخانه ها هم گفته عنوان س

قید نشده است.
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وضعیت شهرک صنعتی آق قال پس از سیل

کارخانه های نم کشیده، کارگران چکمه پوش
محمد معصوميان

گزارش نويس

ــال  ــ آق ق ــــی  صنعت ــــهرک  ش ــه داران  ــ کارخان
ــــل از وقوع  ــد روز قب ــ ــــی بود چن ــد کاف ــ می گوین
ــــدیم تا مواد اولیه ای را که  ــیل مطلع می ش ــ س
ــای دیگری  ــ ــرده بودیم ج ــ ــار ک ــ ــفندماه انب ــ اس
ــه باید و  ــ ــا آن طور ک ــ ــــم. می گویند بیمه ه ببری
ــارت را برآورد نمی کنند. می گویند  ــ شاید خس
ــد تا چرخ های  ــ ــــت باید به کمک آنها بیای دول
ــیل دوباره روغن  ــ زنگ زده صنعت بعد از س
کاری شود. بعضی ها نمی خواهند نامی از آنها 
برده شود چون می ترسند مشتری هایی که به 
ــند و به  ــ ــفارش داده اند پا پس بکش ــ آنها کار س
ــند که مواد اولیه شان ضعیف  ــ این نتیجه برس
است. بعضی دیگر هم از لجبازی های بعد از 
چاپ گالیه هاشان می ترسند. آنها با چشمانی 
ــرمایه گذاری  ــ مضطرب به حاصل زندگی و س
ــــکل  ــد و امیدوارند به هرش ــ ــود نگاه می کنن ــ خ
ــــد عقب نمانند. با همه  ممکن از چرخه تولی
ــــم پای کار  ــارت هایی که دیده اند هنوز ه ــ خس
ــــم امید  ــــوب می دانند چش ــون خ ــ ــتند چ ــ هس
ــان به نانی است که از  ــ کارگران و خانواده هایش

شهرک صنعتی آق قال درمی آورند.
ــال پیش  ــ ــــی آق قال 31 س ــــهرک صنعت ش
ــــعت،  ــا 170 هکتار وس ــ ــرد و ب ــ ــروع به کار ک ــ ش
ــتان  ــ ــــهرک اس ــــن و قدیمی ترین ش بزرگ تری
ــــهرکی که در آن 3 هزار  گلستان نام گرفت. ش
ــردار  ــ ــد بهره ب ــ ــــب 209 واح ــر در قال ــ و 900 کارگ
ــتند.  ــ ــــغول به کار هس ــد فعال مش ــ و 154 واح
ــا را برهم  ــ ــه پیش بینی ه ــ ــیل آق قال هم ــ اما س
ــاعت فازهای 1 و  ــ ــیل در عرض چهار س ــ زد. س
ــه  ــ ــاع آب ب ــ ــاز 3 ارتف ــ ــد و در ف ــ 2 و 3 را درنوردی
ــــل زاده مدیرعامل  ــید. حجت خلی ــ 2 متر رس
شرکت شهرک های صنعتی آق قال می گوید: 
»توانستیم با کمک نیروهای نظامی و دولتی 

از 23 فروردین شروع به پمپاژ کنیم و آب را در 
عرض پنج روز از 93 واحدی که دچار آبگرفتگی 
ــا این همه  ــ ــارج کنیم. ب ــ ــده بودند خ ــ عمده ش
حجم کل خسارت به شهرک صنعتی آق قال 
136 میلیارد تومان برآورد شده« هنوز هم بعد 
ــیل، پمپ ها  ــ ــــت نزدیک به دو ماه از س از گذش
مشغول زهکشی اند تا آب را به پشت دیواره ای 
ــــهرک با  ــتند که در حد فاصل جنوب ش ــ بفرس

زمین های کشاورزی کشیده شده است.
در شهرک صنعتی هنوز هم باید چکمه به 
پا کرد چون خیابان ها کاماًل از آب خالی نشده 
ــیده از گل است. دیواره بعضی  ــ و همه جا پوش
ــده و بتن کف هم هنوز  ــ از کارخانه ها متورم ش
ــده. اولین کارخانه ای که به  ــ ــــک نش کاماًل خش
ــر می زنم کارخانه ای بزرگ اما نوپاست  ــ آن س
که سازه ها و اسکلت های فلزی تولید می کند. 
ــــرکت با  ــــری مدیر عامل ش ــــدی عرب عام مه
لبی خندان و سرو وضعی ساده که همخوانی 
معناداری با روحیات خودش دارد همراهی ام 
ــه دوم  ــ ــــرش در طبق ــه دفت ــ ــدا ب ــ ــد. ابت ــ می کن
ــــورش آب بی نصیب  ــا هم از ی ــ می رویم. آنج
نمانده. رد آب را روی سرامیک ها می شود دید 
ــــقف به پایین راه پیدا  ــوراخ کوچک س ــ که از س

کرده است.
ــــمت پنجره  ــا خنده به س ــ ــــرب عامری ب ع
ــــی را روی چارچوب  ــــی رود و پیچ و مهره های م
نشانم می دهد که برای جلوگیری از ورود آب به 
داخل کار گذاشته شده. به منظره پشت پنجره 
ــتگاه های  ــ ــوله بزرگ و دس ــ که نمایی کلی از س
عظیم در آن پیداست اشاره می کند و می گوید: 
»فعاًل چیزی حدود 45نفر نیرو داریم. به خاطر 
شرایط بد اقتصادی مجبور به تعدیل شدیم تا 
ــیل یک  ــ ــیدیم. روزهای اول س ــ به این عدد رس
ــــطح  ــه آب بود، با اینکه س ــ ــر داخل محوط ــ مت
سوله ما یک متر از کف هم باالتر است. در این 
سیل مثل همه شرکت ها پیش از پایان سال از 

ترس گرانی، مواد اولیه زیادی انبار کرده بودیم 
ــــوش، پیچ و  ــیم ج ــ ــــیب جدی دیدیم؛ س و آس
مهره و ورق ها دچار زنگ زدگی شدند و برخی 
ــا را قبول نکنند.  ــ ــاید دیگر مواد م ــ کارفرماها ش
سازه های دیوار اطراف خود کارخانه هم کج و 

معوج شده است...«
ــا امروز چیزی  ــ ــارت را ت ــ او حجم کلی خس
بیش از 2 و نیم میلیارد تومان عنوان می کند 
ــاراتی است که در ماه های آینده  ــ و نگران خس
ــــل ریختن  ــد داد مث ــ ــان خواه ــ ــــودش را نش خ
ــــف  ــــدن ک ــورم ش ــ ــا مت ــ ــرکت ی ــ ــواره دور ش ــ دی
ــــت و آمد  ــــف خاک و رف ــوله به علت ضع ــ س
ــه گاهی به  ــ ــنگین فلزاتی ک ــ ــای س ــ محموله ه

40تن هم می رسد و...
ــا از نزدیک  ــ ــوله می رویم ت ــ ــــل س ــا او داخ ــ ب
تجهیزات آب خورده را ببینیم و کارگرانی که با 
تمام توان مشغول کار هستند تا از چرخه عقب 
نمانند. او می گوید: »ما نیاز به پول نداریم و تا 
امروز هم همه قسمت ها را راه اندازی کرده ایم 
ــــط دارند، دولت  ــا همه کارخانه ها وام و قس ــ ام
ــاز داریم  ــ ــه کمک کند. ما نی ــ ــد در این زمین ــ بای
ــه اوضاع بدتر  ــ ــــت وام ها عقب بیفتد ک پرداخ
ــود و خدای نکرده بازهم مجبور به تعدیل  ــ نش

نیرو نشویم.«
ــویم تا از آب  ــ ــان آبی می ش ــ ــوار یک نیس ــ س
بگذریم و در سمت ضلع جنوبی به کارخانه ای 
برسیم که با وجود از دست دادن حجم باالیی 
از مواد اولیه گرانقیمت، با یک دستگاه میکسر 

در حال کار است تا از سفارش ها عقب نماند.
ــه انگار  ــ ــــت ک وضعیت کارخانه طوری اس
بمبی یک تنی وسط آن فرود آمده، کیسه های 
ــــف کارخانه  ــیمان به ک ــ ــواد، مثل س ــ ــــزرگ م ب
چسبیده و بعضی دستگاه ها هم از این ماجرا 
ــــت  ــر جوان درش ــ ــد. پس ــ ــــب نمانده ان بی نصی
اندام چکمه پوشی با موهای مشکی همرنگ 
ــه  ــ ــامان دادن ب ــ ــــغول سروس ــــمانش مش چش

ــــت و عصبانی با موبایل  وضعیت کارخانه اس
ــــرکت  ــد. او که مدیرعامل این ش ــ حرف می زن
ــردن از  ــ ــد با نام ب ــ ــــت می ترس دانش بنیان اس
ــد:  ــ ــــت بده ــتری هایش را از دس ــ ــــودش مش خ
ــتری از  ــ ــر من دارد کار می کند. اگر مش ــ »میکس

دست بدهم باید در اینجا را ببندم.«
ــارت بیمه ناراحت  ــ ــع برآورد خس ــ او از وض
ــورده ام. بیمه  ــ ــارت خ ــ ــــت: »2 میلیارد خس اس
آمد و نگاه کرد و رفت، انگار نه انگار. گفتند دو 
تا الکترو موتور را ببر با 200 میلیون شست و شو 
ــر کدام  ــ ــرای ه ــ ــا ب ــ ــود. م ــ ــــت می ش ــده درس ــ ب
ــد از یک روز کار هر  ــ ــون دادیم اما بع ــ 300میلی
سه تا سوختند. االن دارم این طرف و آن طرف 
ــور دیگر پیدا  ــ ــــگ می زنم که یک الکترو موت زن

کنم تا کار نخوابد.«
می گوید آب در کارخانه یک متر و نیم باال 
آمده بود و دو سه ماه طول می کشد همه چیز 
ــد از فروکش آب  ــ ــــت اول برگردد: »بع به حال
ــید که راه اینجا را باز کنیم.«  ــ ــه روز طول کش ــ س
ــتیم  ــ ــان می دهد و می گوید: »داش ــ اتاقی را نش
ــه تا مار پیدا  ــ این اتاق را خالی می کردیم که س
کردیم.« او با دلخوری می گوید: »چند ساعت 
قبل از حادثه به من گفتند قطعاً سیل می آید. 
ــاندم و چهار میلیارد  ــ ــودم را به کارخانه رس ــ خ
ــه هایی که  ــ ــــم را نجات دادم. همان کیس جنس
می بینید باالی دستگاه هاست. حاال شما ببین 
ــد روز زودتر می فهمیدیم چقدر حجم  ــ اگر چن
خسارت کمتر می شد نه اینکه 500 تن مواد ما 
ــود« از در کارخانه که بیرون می آیم او  ــ نابود ش
کیسه های بزرگی را نشانم می دهد و قیمت هر 
کدام را رقمی باال عنوان می کند. کیسه هایی که 

حاال منتظر رفتن به زباله دانی هستند.
ــر می زنم اما  ــ ــــرکت دیگر هم س به چند ش
ــتند و کارگران هم  ــ رؤسا در شرکت حاضر نیس
از  ــد  ــ نمی خواهن ــه کار  ــ محافظ و  ــه  ــ بی حوصل
خسارت ها چیزی بگویند ولی به وضوح می شود 

در شهرک صنعتی هنوز هم باید چکمه به پا کرد چون خیابان ها کامال از آب خالی نشده و 
همه جا پوشیده از گل است. دیواره بعضی از کارخانه ها متورم شده و بتن کف هم هنوز کاماًل 
خشک نشده. اولین کارخانه ای که به آن سر می زنم کارخانه ای بزرگ اما نوپاست که سازه ها 

و اسکلت های فلزی تولید می کند. ابتدا به دفتر مدیرعامل در طبقه دوم می رویم. آنجا هم از 
یورش آب بی نصیب نمانده. رد آب را روی سرامیک ها می شود دید که از سوراخ کوچک سقف 

به پایین راه پیدا کرده است

دید که تا چه اندازه وضعیت بهم ریخته است. 
مواد اولیه، دستگاه ها و ساختمان هایی که آب 
خورده اند جای پنهانکاری ندارد. بعضی دیگر 
ــال جدید  ــ ــرار بود در س ــ ــــم که ق ــرکت ها ه ــ از ش
ــیده اند به  ــ ــتارت کار را بزنند حاال دوباره رس ــ اس
ــــغول بازسازی هستند مانند  نقطه صفر و مش
ــرمایه گذاری هنگفت قرار بود  ــ شرکتی که با س
کیت های آزمایشگاهی تولید کند اما حاال باید 
ــه آب از کارخانه بیرون ببرد و به فکر  ــ کاسه کاس

بازسازی کف باشد.
ــــرمی زنم که تازگی ها آخرین  به شرکتی س
مدل تکنولوژی تولید مواد پالستیکی را از کشور 
ــــی از جاهایی که غم  ــایه خریده بود. یک ــ همس
ــود یکجا در چشم ها  ــ ــــم را می ش و بهت و خش

ــــب کارخانه  ــــب آن دید. صاح و صدای صاح
ــتانی می آید و  ــ ــئول اس ــ ــــی مس ــد: »وقت ــ می گوی
ــــعی  ــــزی نخواهید و س ــد از دولت چی ــ می گوی
ــتید دیگر من چرا  ــ کنید روی پای خودتان بایس
ــه می گوید  ــ ــــرکت بیم ــــم؟ وقتی ش ــــرف بزن ح
ــازار کنید و  ــ ــورده را وارد ب ــ ــایل آب خ ــ ــــن وس ای
ــارت را 30 میلیون  ــ ــاردی خس ــ ــــم دو میلی حج
برآورد می کند، به نظر شما حرف دیگری هم 
ــــدم می زنیم تا  ــــرکت ق ــــد؟« با او در ش می مان
ــتگاه هایی را ببینم که پیش از شروع به کار  ــ دس
موتورشان سوخته است و جعبه های کوچکی 
پر از اهرم و درجه که هر کدام میلیون ها تومان 

ارزش دارد.
ــــی  ــئوالن دولت ــ ــــل زاده از مس ــــت خلی حج

ــته های  ــ ــه زودتر بس ــ ــد که هر چ ــ ــا می کن ــ تقاض
حمایتی و قول هایی را که داده اند عملی کنند: 
ــا این قول ها به  ــ ــم ت ــ »من مدیر باید پیگیر باش
سرانجام برسد. تا امروز هیچ پولی برای جبران 
ــیده است.« او در  ــ ــارت ها به دست ما نرس ــ خس
ــــدن خسارت  ــــت برآورد نش مورد دغدغه درس
ــد: »واقعیت این  ــ ــــط بیمه ها هم می گوی توس
ــــت که بیمه باید انعطاف بیشتری به خرج  اس
ــــم که با یک  ــا حتماً پیگیری می کنی ــ بدهد و م

شرایط مناسب واقعیت ها را ببینید.«
ــارات  ــ ــه تاکنون تنها خس ــ ــه گفته وی بیم ــ ب
ــه برخی از  ــ ــــدی را پذیرفته و ب ــد تولی ــ پنج واح
ــیل در بیمه شان  ــ کارخانه ها هم گفته عنوان س

قید نشده است.
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فروردین :  گفتن حقیقت به دیگران ســخت تر شده است، برای اینکه به نظر 
می رسد که آنها نسبت به همیشه بیشتر غیر قابل پیش بینی شده اند. با وجود این 
در نظر داشته باشید که بخشی از این انرژی نا آرام از خود شما برخاست. به جای 
اینکه سعی کنید فرد دیگری را وادار کنید تا تعهدی را قبول کند، توانایی های 

خودتان به برطرف شدن نگرانی تان کمک خواهد کرد.

اردیبهشــت :   می خواهید کاری را برای اولین بار انجام دهید و برای همین 
مشتاق ولی نگران هستید. شما ترجیح می دهید که درباره موقعیت کنونی بیشتر 
بدانید و فکر می کنید این کار به شما قوت قلب الزم را خواهد داد. زمان کافی 
برای این کار ندارید. با ترس هایتان مواجهه شــوید و تا جایی که امکان دارد از 

روی ترتیب و به قاعده جلو بروید.

خرداد : شما در این روزها بیش از اندازه کار می کنید، فعالیت های اجتماعی تان 
فوق العاده زیاد اســت. شــما از این کارهای خیلی خسته شده اید اما به دلیل 
مسئولیت های زیادی که دارید نمی توانید از آنها شانه خالی کنید، اما بهتر است 
که کم کم مسئولیت های اجتماعی تان را کاهش دهید و به زندگی شخصی تان 

نیز بپردازید.

تیر: شما در گذشته انرژی مثبت بیشتری را برای مقابله با مشکالت زندگی تان 
داشتید، اما در این اواخر انرژی مثبت تان کاهش پیدا کرده است. شما تالش های 
زیادی را در جنبه های مختلف زندگی تان انجام می دهید. بهتر است به جای این 
که در چندین نقطه انرژی تان را پخش کنید، در یک نقطه و با تمرکز بیشتری 

انرژی تان را متمرکز کنید.

مرداد : این روزها نگران هستید. نگرانی شما عالمت خطری برایتان است، زیرا 
حتی اگر فکر کنید که همه کارها را درست انجام داده اید، می توانید ناخواسته 
زندگی تان را پیچیده کنید. به یاد داشته باشید مسأله اصلی برای شما نوع کاری 
که انجام می دهید نیست، بلکه بیشتر مربوط به شور و هیجانی است که در حین 

انجام این کار دارید. 

شهریور :  نظر فعلی شما در مورد شاد بودن الزاماً نیازی به تأیید دیگران ندارد.
اکنون لذت بردن از کار بیشــتر شما را راضی می کند پس امی توانید با در نظر 
نگرفتن دنیای اطراف خود کامالً خرسند باشید همینطور می توانید سودمند هم 
باشید.اما باید هوشیار باشید چون ممکن است این کار باعث بی خیالی شما بشود.

مهر : شــما در این روزها احســاس می کنید که زندگی تــان یا فعالیت های 
اجتماعی تان به بن بســت رسیده است، اما شما قدرت فوق العاده مثبتی برای 
حل مشکالت دارید. شما تنها با مشخص کردن هدف تان به سادگی می توانید 
به آینده ای بهتر برســید. استراتژی های سابق تان را پشــت سر بگذارید، زیرا 

استراتژی های سابق در زندگی امروز شما جواب نمی دهد. 

آبان : ثابت قدم بودن برای شما چندان راحت نیست، برای اینکه فکرتان بی قرار 
شده و برای رسیدن به رضایت به دوردستها پرواز می کند. اما احتماال اهدافتان 
فراتر از دسترس شما باقی می مانند. وقتی که به مقصد نزدیک می شوید، عمدا 
آنرا به جای دیگر و حتی دورتر منتقل می کنید. این استراتژی برای اندازه گیری 

کردن میزان سازندگی شما درست نیست. 

آذر :  به جای اینکه نســبت به تصمیم اخیــری که گرفته اید تردید کنید به 
قضاوت خود همانطور که هست اعتماد داشته باشید. برای اینکه بیندیشید راه تان 
را ادامه دهید یا نه کمی دیر شده است.  به جای اینکه وسوسه شوید تا تصمیمات 

اخیرتان را زیر سئوال ببرید سعی کنید روی یک موضوع دیگر تمرکز کنید.

دی : احساس می کنید با زندگی که در حال حاضر دارید کمی بیگانه شده اید و 
نمی دانید چه نقشی را در زندگی حاضر دارید. به همین دلیل دچار سردرگمی 
شده اید، توصیه می شود اول و در ابتدا خود را پیدا کنید و بعد قدم در کارهای 
مختلف بگذارید. اتفاقات تازه ای در زندگی شما رخ می دهد، که باعث می شود 

دید تازه ای پیدا کنید.

بهمن : متوقف کردن برنامه های پرمشغله تان هم اکنون ایده ای مناسب است، 
برای اینکه شــاید شما نتوانید به همه آنها برسید. تا موقعی که برنامه های جاه 
طلبانه داشــته باشید فقط اعصاب خود را خراب تر خواهید کرد. پس زمانی را 
در آرامش و سکوت مطلق سپری کنید تا از دست سردردهایتان راحت شوید. 

اسفند : شما کمی نسبت به زندگی ای که در این روزها تجربه می کنید حالت 
گیجی و سر در گمی دارید. باور این موضوع که مشکالت گذشته کم کم در حال 
نابودی است برایتان سخت است، اما الزم است بدانید که هر سختی مانند راحتی 
دوام طوالنی ندارد پس آسایشی که امروز در زندگی تان به وجود آمده است را 

باور کنید و از آن لذت ببرید. 
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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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اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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جد ول سود وکو 3838
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  3826
  1ـ  آرشا باقریـ  کرج

2ـ حسین رحیمیـ  تهران 
3ـ مازیار اعرابیـ  بهشهر

 افقي
1. غوزه آبـ  از حیوانات بومي استرالیاـ  آبگیر، تاالب

2. كشور خرس خاكستريـ  از رودهاي مرزيـ  اجباري
3. تلخـ  خوشگلـ  نوعي رنگـ  صداي درشت

4. ساز تیرهـ  رنگارنگـ  سازگاري كردنـ  بچه گوسفند
5. بچه كوچكـ  كرم ابریشمـ  بیماري سگي

6. وحي ـ خاك كوزه گري ـ   وسیله اي در آشپزخانه ـ 
دختر مازندراني

7. خطي كه نت را روي آن مي نویسند ـ تپه بزرگ ـ 
فرستاده خدا

مذهبي  پیشواي  ـ  سر  موي  ـ  باران  مادر  ـ  8. مشاور 
زرتشتیان

9. شیرـ  نمایشنامه اي معروف از ویلیام شكسپیرـ  عملي 
در زراعت

10. باال آمدن آب دریاـ  خبر رسانـ  بي موـ  غیرمجاز
11. كشور نیشكرـ  كوشش- مطیع و رام

معروف  طایفه  ـ  چاشني ها  از  ـ  نارسا  ـ  ــذب  12. ك
چادرنشین

13. شماركـ  راننده هواپیماـ  آبگوشت
كتاب  ـ  فرنگي  نمایش  انگلیسي ـ نوعي  14. دختر 

سروده هاي  حضرت  داودـ    وجود دارد
15. نت منفيـ  از مقاطع تحصیليـ  نوعي جوشكاري با قلع 

ـ شهري در آلمان
16. شیطانـ  حركت كرمـ  پرنده اي كرم خوار

17. خوب تر ـ اختراع آلفرد نوبل ـ فلز گراورسازي و 
چاپخانه
عمودي

1. كالم موافق حقـ  مجلس نمایندگان قانون گذارـ  عرق 
گل

2. تن پوش ضد آب و زمستاني ـ دایم ـ مجراي آب، 
گذرگاه سیل

3. اشاره به دورـ  جمع ریحانـ  چشم پزشكـ  برهنه
4. پرنده اي شكاريـ  ستون دینـ  باوقارـ  امیر

5. الكي، بي مطالعهـ  برگزیدهـ  سوگ
6. مركز افغانستان ـ فرمان خودرو ـ ماه هشتم ـ پول 

انگلستان
7. واحدي در وزنـ  مصالح ارزشيـ  الل، گنگ

8. رمق آخرـ  جدیدـ  غرور-نوعي پارچه ابریشمي
9. یك هزارم كیلوـ   مشهورترین اثر جین اوستینـ   فضا، 

جو
10. شكلي هندسي غلطـ  حلقومـ  طمعـ  شگرد كار

11. خصومت، جنگـ  جعبه رایانه ايـ  گلي خوشه اي
12. بلندمرتبهـ  جاده مشهور شمالـ  بنیانـ  یگانگي

13. ابریشم داخل دواتـ  نام دختر گرامي امام حسین)ع( 
ـ بحر

حرف )  ق ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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14. زینت و آرایشـ   پرخورـ   دروغكيـ   سرحد
15. نشان مفعول صریحـ   خط ویژه روشندالنـ   گداـ  

چه وقت، چه زماني
16. شهر و دانشگاهي معروف در انگلستانـ  خراسان 

قدیمـ  پایتخت كشور پرتقال
17. هیزمـ  سرخ مایل به بنفشـ  سازي از پوست كه به 

آن ضرب هم مي گویند

45 اطالعات هفتگی        شماره  3838

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.

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

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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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.

حروف  دادن  قرار  هم  سر  پشت  با  که  است  حرفی   15 جدول: پیامی  رمز 
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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  3826
  1ـ  آرشا باقریـ  کرج

2ـ حسین رحیمیـ  تهران 
3ـ مازیار اعرابیـ  بهشهر

 افقي
1. غوزه آبـ  از حیوانات بومي استرالیاـ  آبگیر، تاالب

2. كشور خرس خاكستريـ  از رودهاي مرزيـ  اجباري
3. تلخـ  خوشگلـ  نوعي رنگـ  صداي درشت

4. ساز تیرهـ  رنگارنگـ  سازگاري كردنـ  بچه گوسفند
5. بچه كوچكـ  كرم ابریشمـ  بیماري سگي

6. وحي ـ خاك كوزه گري ـ   وسیله اي در آشپزخانه ـ 
دختر مازندراني

7. خطي كه نت را روي آن مي نویسند ـ تپه بزرگ ـ 
فرستاده خدا

مذهبي  پیشواي  ـ  سر  موي  ـ  باران  مادر  ـ  8. مشاور 
زرتشتیان

9. شیرـ  نمایشنامه اي معروف از ویلیام شكسپیرـ  عملي 
در زراعت

10. باال آمدن آب دریاـ  خبر رسانـ  بي موـ  غیرمجاز
11. كشور نیشكرـ  كوشش- مطیع و رام

معروف  طایفه  ـ  چاشني ها  از  ـ  نارسا  ـ  ــذب  12. ك
چادرنشین

13. شماركـ  راننده هواپیماـ  آبگوشت
كتاب  ـ  فرنگي  نمایش  انگلیسي ـ نوعي  14. دختر 

سروده هاي  حضرت  داودـ    وجود دارد
15. نت منفيـ  از مقاطع تحصیليـ  نوعي جوشكاري با قلع 

ـ شهري در آلمان
16. شیطانـ  حركت كرمـ  پرنده اي كرم خوار

17. خوب تر ـ اختراع آلفرد نوبل ـ فلز گراورسازي و 
چاپخانه
عمودي

1. كالم موافق حقـ  مجلس نمایندگان قانون گذارـ  عرق 
گل

2. تن پوش ضد آب و زمستاني ـ دایم ـ مجراي آب، 
گذرگاه سیل

3. اشاره به دورـ  جمع ریحانـ  چشم پزشكـ  برهنه
4. پرنده اي شكاريـ  ستون دینـ  باوقارـ  امیر

5. الكي، بي مطالعهـ  برگزیدهـ  سوگ
6. مركز افغانستان ـ فرمان خودرو ـ ماه هشتم ـ پول 

انگلستان
7. واحدي در وزنـ  مصالح ارزشيـ  الل، گنگ

8. رمق آخرـ  جدیدـ  غرور-نوعي پارچه ابریشمي
9. یك هزارم كیلوـ   مشهورترین اثر جین اوستینـ   فضا، 

جو
10. شكلي هندسي غلطـ  حلقومـ  طمعـ  شگرد كار

11. خصومت، جنگـ  جعبه رایانه ايـ  گلي خوشه اي
12. بلندمرتبهـ  جاده مشهور شمالـ  بنیانـ  یگانگي

13. ابریشم داخل دواتـ  نام دختر گرامي امام حسین)ع( 
ـ بحر

حرف )  ق ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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14. زینت و آرایشـ   پرخورـ   دروغكيـ   سرحد
15. نشان مفعول صریحـ   خط ویژه روشندالنـ   گداـ  

چه وقت، چه زماني
16. شهر و دانشگاهي معروف در انگلستانـ  خراسان 

قدیمـ  پایتخت كشور پرتقال
17. هیزمـ  سرخ مایل به بنفشـ  سازي از پوست كه به 

آن ضرب هم مي گویند

45 اطالعات هفتگی        شماره  3838

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.

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

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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دختر مازندراني
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انگلستان
7. واحدي در وزنـ  مصالح ارزشيـ  الل، گنگ

8. رمق آخرـ  جدیدـ  غرور-نوعي پارچه ابریشمي
9. یك هزارم كیلوـ   مشهورترین اثر جین اوستینـ   فضا، 

جو
10. شكلي هندسي غلطـ  حلقومـ  طمعـ  شگرد كار
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14. زینت و آرایشـ   پرخورـ   دروغكيـ   سرحد
15. نشان مفعول صریحـ   خط ویژه روشندالنـ   گداـ  

چه وقت، چه زماني
16. شهر و دانشگاهي معروف در انگلستانـ  خراسان 

قدیمـ  پایتخت كشور پرتقال
17. هیزمـ  سرخ مایل به بنفشـ  سازي از پوست كه به 

آن ضرب هم مي گویند

45 اطالعات هفتگی        شماره  3838

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.

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

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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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: 604-77۳-0096

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 44۳۵7 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�یرضا  رفاس�ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸69

همخانههمخانه

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم

 نیازمندم.
1525 6۰۴-۳6۸-۷۹۹5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
۷۷۸-۹۹۷-۳۷۲۰

15۳۰

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

604-949-0201   

  و  604-700-۵61۵  

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

با ما تماس بگیرید 
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 6۰۴-۳56-۳۸۳۰

interiorfinishingpakan@gmail.com 
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1525

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شمافروزان یزدان
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری Forouzan Yazdan M.A.

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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


