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احتمال صدور پاسپورت واکسن کووید-۱۹
 برای کانادایی ها

حدود یک سوم از مردم کانادا یک دوز واکسن را دریافت کرده اند 

بنا به گفتۀ نخست وزیر جاستین ترودو، 
دولت فدرال »با دقت فراوان« احتمال 
معرفی پاســپورت های واکسن که را 
دنبال می کند که باید شامل شواهدی 
داّل بر واکسینه شدن فرد مسافر باشد؛ 
اما وی اذعان می کند که خارج ساختن 
کانادا از موج سوم پاندمی دغدغۀ اصلی 
اوســت. ترودو گفت: »زمانی که حرف 
از این پاندمی و ویروس کرونا به میان 
می آید، طبیعتاً انتظار ارائۀ شــواهدی 

مبنی بر دریافت واکســن کووید 19 
امری منطقی است. اینکه چگونه این 
امر را به مرحلۀ اجرا درآوریم چیزیست 
که هم اکنون با شرکا و متحدانمان در 
اقصی نقاط جهان در حال کار بر روی 

آن هستیم.«
نخســت وزیر گفت کانادا در وضعیتی 
قرار ندارد که تعییــن کند نهایتاً چه 
زمانی محدودیت ها برداشته می شوند و 
یا اینکه دستورالعمل ها برای مسافرت 

چه چیــزی خواهد بود. وی همچنین 
زمان مشخصی را برای اعالم این موارد 

اعالم نکرد.
تعهــد دولت فدرال بر این اســت که 
واکســن های کافی را در اختیار مردم 
کانادا قرار دهد، و تا پایان ماه سپتامبر 
همۀ بزرگساالن واجد شرایط را واکسینه 
کند.  با اینکه واکسیناسیون در کانادا در 
حال افزایش است تاکنون تنها نزدیک 
به یک ســوم از مردم کانادا دست کم 

یک دوز واکسن خود را دریافت کرده اند 
و فقــط ۳ درصد از مردم به طور کامل 
در برابر بیماری کووید-19 واکســینه 
شدند که این رقم 1۰ برابر کمتر از نرخ 
واکسیناسیون در آمریکا است. اما، در 
حال حاضر هیچ توصیه ای درباره اینکه 
مردم کانادا ضمن اینکه منتظر دریافت 
دوز دوم واکسن هستند چه کارهایی 
را میتوانند و چه کارهایی را نمی توانند 

انجام دهند، اعالم نشده است.
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مجید محمدی

پختن تدریجی و زنده
 جامعه ایران در دیگ کرونا 

برای بقای نظام

مقامات جمهوری اسالمی ایران اگر در رعایت آیین دادرسی، 
چرخش نخبگان، احترام به آزادی های چهارگانه و آزادی 
مذهب، و شفاف سازی درســی از دنیای آزاد و دمکراتیک 
نگرفته اند، در موارد بهره گیری از بحران ها و بحران ســازی 
شاگردان خوبی برای دولت های کمونیستی و فاشیستی و 
نیز چپ های غربی بوده اند و نگذاشته اند بحران کرونا به هدر 
برود. ســیل این بحران به سوی ضعیف ترین اقشار جامعه 
باز شده است تا شبانه روز درگیر باشند و نتوانند به موضوع 
دیگری بیندیشند. البته بحران کرونا به برنامه های معمول 
حکومت برای تنش زایی و یاغی گری و سرکوب خدشه ای 

وارد نیاورده است. 
مهم ترین برنامه مقامات یا تکلیف آنها تداوم عمر جمهوری 
اسالمی است و همه گیری کرونا در این جهت به شدت به 
آنها یاری رسانده  است. تنها در خانواده بزرگتر نویسنده این 
مطلب )خانواده های برادران و خواهران تا برادران و خواهران 
والدین و زاده های آن ها( تا کنون 5 نفر به دلیل کرونا از دنیا 
رفته اند و ده نفر به کرونا مبتال شده اند. خانواده های ایرانی 
بیش از یک سال است که مشغول بیمارداری و مراسم کفن 
و دفن و عــزاداری بوده اند. وقتی در پایان فروردین 1۴۰۰ 
شــمار مرگ های ناشی از کرونا در تهران 15۰ نفر باشد و 
در این حوزه رکوردی- بیش از ســال های جنگ- به جای 
گذاشته باشــد )با یک دهم جمعیت کنونی کشور در آن 
دوران( و بیش از ۳۰۰ شــهر در وضعیت قرمز )۷ شهر در 
وضعیت آبی( باشند، شمار مرگ ها در کل کشور نمی تواند 
۳۸۸ نفر در یک روز بوده باشد. جامعه ایران مدام در حال 

رکورد زدن در تعداد ابتال و مرگ بر اثر کرونا بوده است. 
کرونا را مقامات جمهوری اســالمی ایران خلق نکردند، اما 
همه شواهد موجود نشان می دهد که آنان از این همه گیری  
و پیامدهای آن )در عمل( استقبال کرده اند. در 12 قلمرو به 
کارنامه 16 ماهه نظام در مدیریت این همه گیری نگاه کنید:
1. پنهان کردن دو ماهه همه گیــری در آغاز آن همراه با 
ارسال ماسک به چین و برکناری مدیری که چین را منشاء 

این همه گیری معرفی کرده بود؛
2. معرفی  همه گیری  کرونا به عنوان جنگ بیولوژیک امریکا 
علیه ایران توسط رهبر نظام؛ ادعایی که بی اساس بودن آن 

از روز هم روشن تر است؛
۳. 1۴ ماه ســفت کن و شــل کن ها در حــوزه قرنطینه و 
محدودیت سفر و کسب و کار و رفتن به پارک ها یا مسافرت 
به خارج کشور که به اکثر دستور العمل های ستاد کرونا در 
این حوزه عمل نشد؛ محدودیتی نبوده که اعالم شده و به 

درستی اعمال شده باشد؛
۴. ادعاهای بی پایه و اساس فرماندهان سپاه مبنی بر اختراع 
دستگاه کرونا یاب )رشــد علمی و فنی در نظام اسالمی(؛ 
ادعاهای آمادگی کمک به ملت هایی که در زمینه کرونا به 
کمک نیاز دارند )آخرین مورد نامه وزیر بهداشت به دولت 

هند(؛
5. فقــدان یک برنامه ملی بــرای آزمایش رایگان کرونا. با 
هزینه ای که آزمایش کرونا داشته است )میان 25۰ تا ۷۰۰ 
هزار تومان( بسیاری به این بیماری مبتال شده اند و هرگز 
تســت نداده اند و درنتیجه ناقالن دایمی آن بوده اند، و در 
هیچ موردی یک منطقه که منشــاء شیوع ویروس بوده، 

کشف و قرنطینه نشده است؛

6. انبوهی از سخنان ضد و نقیض مقامات در مورد میزان 
واردات واکســن، مبداء آن، زمان آغاز آبله کوبی همگانی، 
حضور بخــش خصوصی و واردات آن، یا ادعای واکســن 
همگانی مجانی تا صادرات واکسن به آلمان و ترکیه و تولید 
عن  قریب چندین واکســن ایرانی. بر اساس اعالم  رئیس 
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت: »تا 
امروز )۳ اردیبهشت 1۴۰۰( در مجموع 56۳ هزار و ۸1۰  
دوز در نوبــت اول و 15۴ هزار و ۷۰۰ دوز در نوبت دوم و 
در مجموع ۷1۸هزار و 51۰ دوز از انواع واکسن در سراسر 
کشور تزریق شده است.« این یعنی کمتر از دو دهم درصد 

از جمعیت کشور هر دو دوز را دریافت کرده اند.

۷. توصیه های رمال هــای رادیویــی و تلویزیونی در باب 
روش هــای طب اســالمی و بومی )روغن بنفشــه و ادرار 
شــتر( برای درمان کرونا که مایه لطیفه سازی عمومی در 

شبکه های اجتماعی شدند؛
۸. برگزاری انواع مراسم سیاسی و مذهبی توسط مداحان 
و بسیجیان در سراسر کشور در مناسبت های حکومتی و 

مذهبی؛
1۰. 16 ماه پنهانکاری در مورد آمار مرگ و میر و مبتالیان 
به کرونا. برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا این آمارها را 

در واقع چهار تا پنج برابر دانسته اند؛
11. انداختن تهیه نکردن واکسن بر گردن تحریم ها توسط 
مقامات سیاســی و بهداشتی، در حالی که رهبر جمهوری 
اسالمی ایران ورود واکسن های امریکایی و بریتانیایی )چند 
قلم عمده واکســن های موثر( را از آغاز ممنوع اعالم کرد و 
دولت هیچ مانعی برای اســتفاده از ذخایر بلوکه شده برای 

تهیه واکسن خارجی نداشته است؛
12. اصناف مختلف از پرستاران و پزشکان و داروخانه داران 
در موارد متعددی اظهــارات مقامات را تکذیب کرده اند و 
مدیریت حکومــت را فاجعه خوانده اند. ســیل مهاجرت 
پرستاران گواهی است بر این موضوع. حداقل رقم رسمی 
اعالم شده ماهی 12۰ مورد بوده است؛ تا 5۰۰ نفر در ماه 

هم توسط نظام پرستاری گزارش شده است. 
به فهرســت فوق اضافه کنید فقدان هر گونه کمک مالی 
به کسانی که سروکارشان به بیمارستان می افتد و بیمه یا 
بیمه تکمیلی ندارند )با حدود ۳۰ تا 1۰۰ میلیون هزینه(، 
میلیون ها نفری که کار آزاد داشــته اند و از این  همه گیری  
خسارت دیده اند، و خانواده هایی که نان آور خود را از دست 
داده اند. کمک های بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان 
امــام در حد پول خرد برای این نهادها و چند وعده غذا و 
چند ماسک برای بخش کوچکی از جمعیت 6۰ میلیونی 
زیر خط فقر بوده است. حتی کف پای حاکمان در این سیل 

خیس نشده است. 

تاکتیک های حفظ و بهره گیری از بحران

تنها با خوش خیالی صرف می توان همه این ها را به حساب 
به هم ریختگی و شــلختگی و بی برنامگی گذاشــت. انکار، 
پشت گوش اندازی، دروغگویی و اطالع نارسانی، فریبکاری، 
وعده های توخالی دادن، اغراق و مبالغه در توانایی ها )تا حد 
ادعای بهترین مدیریت کرونا در سطح جهان(، تخصیص 
ندادن منابع، نمایش های خیابانی توخالی )ضدعفونی کردن 
آســفالت کف خیابان و پیاده روها(، و گرفتن تصادفی تب 
مســافران تحت عنوان غربالگری توســط بسیج و طالب، 
بخشــی از تاکتیک هــای حکومت بــرای حفظ وضعیت 
موجود در شرایط زنده زنده پختن قورباغه بدون ضایعات 

و دردسرهای سیاسی بوده است. 
مقامات با اســتفاده از همه گیری ، بیش از یک سال است 
که مردم را در هراس از مرگ نگاه داشــته اند، در خانه های 
خود زندانی کرده اند، و از هر گونه تجمع می ترســانند.  در 
مواردی نیز که میزان مرگ و میر و ابتال افزایش داشــته 
اســت، مردم را مورد مالمت قرار داده اند.  همه گیری  کرونا 
میزان افسردگی و اضطراب در جامعه را به شدت افزایش 
داده که از تعداد اقدام به خودکشــی، به ویژه در میان نسل 

جوان، پیداست.  
اگر جامعه ایران با پارازیت دایمی، فقر، بیکاری، وارســی 
شبانه روزی، حمله به حریم خصوصی، اعدام های گسترده، 
شلیک مستقیم، و 2۳ برابر شدن تعداد زندانیان نسبت به 
سال 5۷ )از 1۰ هزار به 2۳۰ هزار(  سرمایه هایش به کلی 
نابود نشــده بود،  همه گیری  کرونا دارد این کار را به نحو 
تدریجی انجام می دهد. همه گیری  کرونا یک فرصت طالیی 
برای نابودی ته مانده ســرمایه های اجتماعی ایرانیان بوده 
اســت. حکومت نشان داده که هیچ برنامه ای برای خالص 
کردن جامعه از شر ویروس کرونا در کوتاه مدت یا میان مدت 

ندارد.

در پرونده »پرواز ۷۵۲« به ایکائو و سازمان ملل امیدی نیست؛ 
باید »بسته  اعترافات و شواهد« ارائه کرد!

ظریف در مصاحبــه ای که فایل 
صوتی آن منتشر شــده به دو 
مسئله مهم اعتراف کرده است: 
سلیمانی  قاسم  دخالت  نخست 
هواپیماهــای  از  اســتفاده  در 
ایرانی  مسافربری شــرکت های 
در جنگ ســوریه و  دوم آگاهی 
سپاه پاسداران و مسئوالن نظام 
از شــلیک موشک به هواپیمای 
مسافربری »اوکراین اینترنشنال«.
هــم اســتفاده از هواپیماهای 
غیرنظامی در جنگ و هم شلیک 
مسافربری  هواپیمای  به  آگاهانه 
از تجهیزات  معنای »استفاده  به 
عنوان ســپر  به  غیرنظامیان  و 
انسانی« و »جنایت علیه بشریت« 

به شمار می روند.

اینکــه مصاحبه  لنــدن-  کیهــان 
محمدجواد ظریف سر از یک تلویزیون 
خارج از کشــور در می آورد و حسن 
روحانــی وزارت اطالعــات را مأمور 
بررسی جزئیات لو رفتن آن می کند، 
اتفاقی نیســت که بتوان آن را نادیده 
گرفت و یا عادی نشان داد و به توجیه 

آن پرداخت.
وقتی دســتگاه های امنیتی نظام با 
آنهمــه ادعا توان حفظ آرشــیوهای 
اتمی سّری خود را ندارند یا یکی پس 
از دیگری در حساس ترین تاسیسات 
خود ضربات امنیتی سنگین دریافت 
می کنند و توان مقابله با آن را ندارند 
جای تعجب نیســت کــه یک فایل 
صوتــی از درون دســتگاه ها و افراد 
مسئول به بیرون »درز« کند یا »درز« 

داده شود!
مهم این است که گفتگوی سعید لیالز 
عضو »حزب کارگزاران ســازندگی« 
بــا محمدجواد ظریــف وزیر خارجه 
دو دولت حســن روحانی که با عنون 
»تاریخ شفاهی دولت تدبیروامید« و 
»آنسوی دولت« به صورت ویدئویی 
صــورت گرفته تا پــس از ادیت های 
الزم منتشر شــود، با »کدام هدف« 
پیشاپیش و بدون ادیت پخش شده 
و سر از یک تلویزیون خارج از کشور 
درآورده اســت. آیا یک پروژه امنیتی 
برای حذف رقبــای انتخاباتی و وارد 
کردن محمدجواد ظریف به عرصه ی 
سیزدهمین ریاست جمهوری اسالمی 
اســت؟  و یا فراتــر از آن ضربه زدن 
بــه کل نظام و »دو بال« آن اســت 
که محمدجواد ظریــف در توجیه و 
»ماله کشی«  سخنان خود در مصاحبه 
»لو رفته« نیز به آن اشاره کرده است: 
»دو بــال قــدرت خارجی جمهوری 
اســالمی ایران یعنی دیپلماســی و 

میدان«!
»هدف« هر چه بوده باشــد، انتشار 
این سخنان تا اینجا به سود جناحین 
نظامــی و غیرنظامــی رژیــم و کل 
نظام و همچنیــن دولت اوباما و وزیر 
خارجــه اش و البیگــران جمهوری 

اسالمی عمل نکرده است.
واقعیت این اســت که ظریف در این 
مصاحبه چیزی نگفته که مردم و افکار 
عمومی و همچنین دولت های خارجی 
از آن بی خبر بوده باشند. اهمیت این 
مصاحبه بیشتر اعتراف یکی از مقامات 

سیاســت خارجی جمهوری اسالمی 
است که دانسته ها را با حرف های خود 
مستند می کند! مگر اینکه محمدجواد 
ظریف در این مصاحبه نیز دروغ گفته 

باشد!
محمدجواد ظریــف در این مصاحبه  
به دو مسئله مهم اعتراف می کند که 
خانواده های قربانیــان »پرواز ۷52« 
می توانند در پیگیــری پرونده ی این 

جنایت هولناک به آن استناد کنند:
1( دخالت قاسم سلیمانی در استفاده 
از هواپیماهای مسافربری شرکت های 
ایرانی حتا هواپیمایی ملی ایران )هما( 

در جنگ سوریه
2( آگاهی ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی و مســئوالن نظام از شلیک 
موشــک به هواپیمای مســافربری 

»اوکراین اینترنشنال«
ســردار نصــرت اهلل حســینی  پور از 
فرماندهــان نیــروی قدس ســپاه 
پاسداران در سوریه نیز آبان 1۳9۸ در 
یک سخنرانی گفته بود »این را بدانید 
که در جابجایی نیروها به سوریه فقط 
هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به 
داد ما می  رسید زیرا زیر رگبار دشمن 
وارد فرودگاه دمشق می  شد و نیروها را 

پیاده می  کردند.«
هر دو این موارد »استفاده از تجهیزات 
و غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی« 
و »جنایت علیه بشــریت« به شمار 
می رود. بــرای هر کــدام از آنها نیز 
نمونه های زیادی قابل اســتناد است. 
جمهوری اسالمی در اشکال مختلف 
از هواپیماهای مســافربری به عنوان 

سپر انسانی استفاده کرده است.
در دولت ترامپ شرکت های هواپیمایی 
ایرانی بــه خاطر حمل تســلیحات 
نظامی و نیرو به سوریه تحریم شدند. 
اروپایی هــا هم از ایــن واقعیت خبر 
داشتند و در دوره ای فرود هواپیماهای 
بعضی شــرکت ها مثل ماهان را در 
فرودگاه هــای خود ممنــوع کردند. 
ظریف نیز در مصاحبه اخیر که فایل 
صوتی آن منتشر شده است، اعتراف 
کرد به سلیمانی می گفتیم »از ایران ایر 
در خط سوریه استفاده نکن اما »زیر 

بار نمی رفت.«
فریبکاری و »ماله کشی« وزیر خارجه 
آشــکار  زمانی  اســالمی  جمهوری 
می شــود که خود وی اتفاقا مدام در 
مجامع بین المللــی و در مصاحبه ها 
و نشســت ها این موضــوع را انکار و 
حتا ادعا می کرد تحریم  شرکت های 

هواپیمایی ظالمانه است!
بر اســاس قوانین سازمان بین المللی 
هوانوردی )ایکائو( مندرج در »انکس 
1۸« و پیوست های آن حمل انواع و 
اقسام مهمات از مین، راکت، موشک و 
چاشنی های انفجاری تا موتور موشک، 
خازن هــای الکترونیــک و کالهک 
توســط خطوط هوایی مســافری و 
هواپیماهای غیرنظامی ممنوع است. 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
از هواپیمــای مســافربری به عنوان 
پوششی برای حمل تسلیحات و نیرو 
به ســوریه اســتفاده می کرد. به این 
موارد باید ارسال پارازیت های مخّرب 
روی سیستم GPS را اضافه کرد که 
برای هواپیماها تهدیدی به شــدت 

جّدی و خطرناک به شمار می رود.

به ایکائو و سازمان ملل امیدی نیست

به نظر می رســد ایکائو بــا تکیه بر 
»قوانین« خودش نیز نه تنها پاسخگو 
نیست و سکوت درباره حقایق  پرونده 
»پرواز ۷52« را توجیه می کند بلکه 
همزمــان خودش نیــز در مورد زیر 
پا گذاشــتن همین قوانین ســکوت 
می کند! بهانه مســئوالن ایکائو این 
اســت که آنها فقط مرجع قوانین و 
مقررات هوانوردی اند و قدرت قضایی 
ندارند. شورای ایکائو بارها از جمهوری 
اسالمی خواســته روند تحقیقات را 
تســریع کند ولی جمهوری اسالمی 
توجهــی نکــرده اســت. اینهمه در 
حالیســت که این ســازمان از سال 
2۰1۷ برنامه هایی را برای به روزرسانی 
طــرح جامــع هوانــوردی در حوزه 
تروریســم و حمــل محموله هــای 
انفجاری و سایر موارد آغاز کرده است.

ادامه در صفحه ۱۶
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

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

 لوله کشی و برق
نقاشی ساختمان

انواع پرده
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درخواست انتاریو:
 اجباری شدن تست منفی کرونا 

برای سفرهای داخلی

انتاریو: اتاوا باید تست منفی کووید19 
را برای ســفرهای هوایــی در داخل 

کشور نیز الزامی کند.
دولت انتاریو با تاکید بر شیوع سریع 
جدید  ســویه های  نگران کننــده  و 
ویروس کرونا که مسئول ۷۰ درصد 
موارد کووید19 در این استان است، 
روز سه شــنبه از اتاوا خواست تست 
غربالگــری کوویــد19 را کــه برای 
مسافران پروازهای بین المللی اجباری 
است، برای مسافران پروازهای داخلی 

نیز اجباری کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
کریســتین الیوت وزیر بهداشــت و 
ســیلویا جونز مشــاور کل انتاریو با 
ارســال نامه ای برای دولت جاستین 
ترودو تاکید کردند: »در حال حاضر 
هیچ تدبیر مناســبی برای محافظت 
از استان ها در برابر شیوع سویه های 
جدید کرونا در پروازهای بین استانی 
اتخاذ نشــده اســت. این کار وظیفه 

دولت فدرال است.«

این دو مقــام بلندپایه انتاریو در نامه 
خود بــه دولت ترودو بــه 1۷ پرواز 
داخلی در فرودگاه پیرســون تورنتو 
طی دو هفته اخیر اشــاره کردند که 
مسافران آن ها در معرض ویروس کرونا 
قرار گرفته اند. در این نامه آمده است 
مسافران برخی پروازها به فرودگاه های 
اتاوا و همیلتون نیز احتماال در معرض 
آلودگی به کروناویروس قرار داشته اند.

دولت داگ فورد خواستار آن است که 
اتاوا مسافران پروازهای داخلی را نیز 
درست مثل پروازهای بین المللی ملزم 
کند پیش از ســوار شدن به هواپیما 
تســت منفی کووید19 ارائه دهند تا 
اجازه سوار شدن به هواپیما را داشته 

باشند.
الیوت و جونز در نامه خود خطاب به 
دولت فدرال تاکید کردند: »جلوگیری 
از اختالل انتقال کاالهای اساسی در 
مرزها مهم اســت اما محدود کردن 
ســفرهای غیرضــروری نیز اهمیت 

کمتری ندارد.«

جریمه نقدی آلبرتایی ها  در صورت سفر غیرضروری به بریتیش کلمبیا

ایرونیــا- بــا توجــه به منع ســفر 
غیرضروری در بریتیش کلمبیا بین 
سه منطقه محلی به منظور مقابله با 
احتمال جریمه  گسترش کووید19، 
آلبرتایی ها درصورت ردشــدن از بی 

سی وجود دارد.  
مایک فارنورث، دادستان کل بی سی 
که وزیر ایمنی عمومی اســتان نیز 
هست، روز جمعه اعالم کرد چنانچه 
افراد محلی یا مســافران از دســتور 
کنند،  ســرپیچی  عمومی  بهداشت 
مجری قانون اختیار صدور بلیط 5۷5 

دالری را خواهد داشت.
»پیام مــا در مورد مســافرت هیچ 
تغییری نکرده اســت. کار درست را 
انجام دهیــد و در محدوده جایی که 
زندگی می کنیــد، بمانید. موفقیت 
در طرح محدودیت های مســافرتی 

برای فرار از قرنطینه در هتل،
مسافران از مرز زمینی آمریکا وارد کانادا می شوند

پرژن میرور- تاکســی های آمریکایی 
از زمانی که مســافران هوایی کانادا 
باید سه روز به طور اجباری در هتل 
و با هزینه شخصی قرنطینه شوند، با 
افزایش تقاضا روبرو شــده و کسب و 

کارشان رونق گرفته است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است 
که شرکت های تاکسیرانی و لیموزین 
آمریکایی که در شهرهای نزدیک مرز 
آمریکا و کانــادا فعالیت می کنند، با 
تقاضای روزافزون مشتریان کانادایی 
روبرو هستند که می خواهند از طریق 
مرز زمینی وارد کانادا بشوند تا مجبور 
به قرنطینــه اجبــاری در هتل که 
مختص به مسافران ورودی از مرزهای 

هوایی است نشوند.
تمــام افرادی کــه از طریق مرزهای 
زمینی و هوایی قصد ورود به کانادا را 
دارند باید نتیجه منفی تست کرونا در 
سه روز پیش از حرکت خود به سمت 
کانادا را هنگام ورود به ماموران مرزی 
ارایه دهند، اما فقط مسافران ورودی 
با هواپیما مجبور هستند سه روز در 
هتل با هزینه شخصی قرنطینه شوند.

همین امر موجب شده است تا اغلب 
کانادایی ها با هواپیما به آمریکا رفته 
و از طریــق مرزهای زمینی آمریکا و 
کانــادا به ویــژه در ایالت نیویورک و 
شهر بوفالو از مرز زمینی عبور کنند 
تا مجبور به قرنطینه اجباری در هتل 

نشوند. 
به همین جهت میــزان تقاضا برای 
کرایه تاکســی و لیموزین از آمریکا و 
عبور از مرز زمینــی و ورود به کانادا 

به میزان قابل توجهی افزایش یافته و 
باعث رونق کسب و کار شرکت های 

تاکسیرانی آمریکایی شده است.
مدیــر یکــی از ایــن شــرکت های 
تاکسیرانی آمریکایی به رویترز گفته 
است: “ کانادایی ها از ساعت 6 صبح 
تا 12 نیمه شب تماس می گیرند و ما 
به دلیل ازدیاد مشتری مجبور هستیم 
بسیاری از این تماس ها برای عبور از 

مرز را بی جواب بگذاریم.“
هم اکنون تعداد مشــتریان کانادایی 
این کمپانی برای عبور از مرز و انتقال 
آنها به خانه هایشان در انتاریو بیشتر 
از مشتریان داخل آمریکا شده است. 

مارتین فایرستون یکی از فروشندگان 

بیمه مسافرتی در کانادا نیز گفته است 
که هزینه سفر با تاکسی از مرز آمریکا 
به کانادا و رســیدن بــه مقصد بین 
2۰۰ تا 25۰ دالر اســت در صورتی 
که هزینه ســه روز اقامت اجباری در 
هتل برای مسافران هوایی کانادا حدود 
12۰۰ دالر کانادایی معادل 961 دالر 
آمریکایی است. بسته بودن مرز آمریکا 
و کانادا برای مدت بیش از یکسال به 
دلیل بروز همه گیری کرونا و کاهش 
میزان توریست باعث شده تا افزایش 
تقاضا برای تاکســی و عبــور از مرز 
زمینی کمی از مشــکالت اقتصادی 
شرکت های تاکســیرانی نزدیک مرز 

آمریکا و کانادا را مرتفع سازد.
نیک بوکیــو، مدیر شــرکت کرایه 
لیموزین بوفالو نیز گفته اســت که 
کمپانی وی روز جمعه 2۳ آوریل به 
9 مسافر کانادایی مختلف از یک پرواز 
از فلوریدا برای عبور از مرز لیموزین 

کرایه داده است.
مارتین فایرستون در گفتگو با رویترز 
گفته اســت که برخی از مشــتریان 
کانادایی شــرکت او فصل زمستان را 
در فلوریدا آمریــکا که از آب و هوای 
گرم برخوردار اســت گذرانده و برای 
اینکه ســه روز در هتل نمانند از مرز 
زمینی عبور می کنند، عده ای دیگر نیز 
که پیش از این اتومبیل های خود را 
با شــرکت های حمل و نقل اتومبیل 
به کانادا ارسال می کردند، با اتومبیل 
خود رانندگی کــرده و از مرز زمینی 

وارد کانادا می شوند.
عــده ای از کانادایی ها نیز برای کمتر 
شــدن هزینه خود به صــورت پیاده 
از مــرز زمینی آمریــکا و کانادا عبور 
می کنند و با کرایه تاکســی یا اجاره 

اتومبیل از شــرکت های کانادایی به 
سمت خانه می روند.

بر اســاس اطالعات آژانس خدمات 
مرزی کانــادا، عبور از مــرز زمینی 
آمریــکا و کانادا در اواخر ماه مارس و 
اوایل ماه آوریل سال جاری نسبت به 
همین مدت در سال 2۰2۰ حدود 6۰ 
درصد بیشتر شده  در حالیکه میزان 
سفرهای هوایی در همین مدت زمان 

1۸,۸ درصد افزایش یافته است.
اطالعات اداره بهداشت عمومی کانادا 
از تاریــخ 22 فوریــه تــا 25 مارس 
2۰2۰ نشان می دهد که 1,5 درصد 
از مسافران هوایی کانادا هنگام ورود 
دارای نتیجه تست کرونا مثبت بوده اند 
در صورتی که مسافران زمینی کانادا 
در همیــن مــدت دارای ۰,۳ درصد 

نتیجه مثبت تست کرونا بودند.
افزایش تقاضا برای کرایه تاکســی از 
شــرکت های آمریکایی و عبور از مرز 
زمینی با کانادا ممکن است به زودی 
از بین برود چراکه نخســت وزیران 
دو استان انتاریو و کبک از جاستین 
ترودو درخواســت کردند تا مقررات 
سختگیرانه  تری برای عبور از مرزهای 

زمینی با آمریکا برقرار کند.
ژان پیر فورتن، رییس اتحادیه ماموران 
گمرک و مهاجرت کانادا گفته است 
که ایجاد مقررات ســختگیرانه مانند 
اقامــت اجباری در هتل برای عبور از 
مرز زمینی شــاید کمک کند، اما از 
نظر لجستیکی و وجود مرز طوالنی با 

آمریکا بسیار پیچیده خواهد بود.
وی تاکید کرده است: “ اجرای مقررات 
قرنطینه اجباری بدون داشتن مکانی 
مشــخص برای قرنطینه مســافران 

زمینی بسیار سخت خواهد بود.“   

نیازمنــد همکاری تمامی ســاکنان 
بریتیش کلمبیاست. همانند اقدامات 
قبلی، این یــک رویکرد کامالً عملی 
اســت.«او تاکید کــرد: »االن زمان 
ترغیــب مردم به آمدن به بی ســی 
نیست. اگر می خواهید عمر طوالنی 
تری داشته باشــید، بپذیرید که این 
محدودیت های سالمتی و مسافرتی 
فقط به همین خاطر در اینجا اعمال 

شده است.«

عالئم جدید در مرز آلبرتا برای هشدار 
به رانندگان نصب خواهد شــد. این 
عالئم بالفاصله الزم االجرا می شود و 
تا بعد از آخر هفته طوالنی می ادامه 

خواهد داشت.
استاندار جیسون کنی گفت که آلبرتا 
محدودیت های سفر مشابه را اعمال 
نخواهد کرد اما تصمیم بی سی مبنی 
بر اعمال ایــن محدودیت ها را درک 

می کند.

»مــا به دولــت های اســتانی حق 
می دهیم کــه اقدامات را به شــیوه 
خودشــان انجام دهند، همانطور که 
استان های آتالنتیک سال گذشته به 
صراحت ایــن کار را انجام دادند. فکر 
می کنم که بی ســی به نکته بسیار 
خوبی اشــاره کرده؛ االن موقع سفر 

غیرضروری نیست.«
او با اشــاره به این موضوع که تعداد 
“قابــل توجهی” از گونــه P.1 آنهم 
در نتیجه ســفر از بی سی در آلبرتا 
گسترش یافته، توجهات را به تجمعات 
گسترده در اقامتگاه های کوهستانی 

جلب کرد.
کنــی گفــت آلبرتایی هــا باید به 
“محدودیت های سفت و سخت” بی 
سی احترام بگذارند تا با کاهش موارد 
ابتال به کووید19 سفرها مجددا از سر 

iroonia.ca .گرفته شوند
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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.

رهبر حزب محافظه کار خواستار تعلیق 
پروازهای بین المللی شد

اعالم اطمینان 
جامعه پزشکی کانادا

 نسبت به واکسن آسترازنکا

مــداد-  پــس از اعــالم خبر مرگ 
واکسن  دریافت کننده  فرد  نخستین 
آســترازنکا در کبک به دنبال لخته 
خون ناشــی از آن در روز سه شنبه، 
کارشناســان بهداشــتی خواســتار 
اطمینــان مجدد به اســتفاده از این 
واکســن شــدند. آن ها به طور ویژه 
خاطرنشان می کنند که لخته شدن 
خون یــا ترومبوز حتی پیش از ورود 
کووید19 و واکسن های مرتبط با این 
ویروس وجود داشته و  احتمال مرگ 

ناشی از آن بسیار نادر است.
دکتر آنتــوان دالژ، متخصص ریه در 
بیمارســتان چارلز لــو موین در این 
رابطه اعالم کرد که تاکنون در سراسر 
جهان، چندین میلیون نفر این واکسن 
را دریافت کرده اند و تعداد کمی لخته 
خون ثبت شــده که تصور می شود با 
این واکسن در ارتباط هستند. بنابراین 

میزان خطر بسیار کم است.
به گفته متخصصان، نوعی از ترومبوز 
که پس از واکســن دیده می شــود، 
یــک واکنش ایمنی کامالً متفاوت از 
ترومبوزهایی است که می توان تصور 
کرد شریانی یا وریدی هستند. البته  
هنوز هم، متخصصان از کســانی که 
واکسن آسترازنکا زده و عالئمی مانند 
معده درد یا درد قفسه ســینه  دارند، 
می خواهند تا سریعاً به مراکز درمانی 

مراجعه کنند.
در همین حال، مرکز بهداشت دانشگاه 
مــک گیل اعالم کرده اســت که در 
حال انجام آزمایش هایی در پی مرگ 
ثبت شــده دریکی از بیمارستان های 
خود بوده که ممکن است به واکسن 
باشــد. در خاتمه  آسترازنکا مرتبط 
گفتنی است احتمال ایجاد لخته خون 
پس از دریافت واکسن کرونا،  یک در 

صد هزار است.
دکتر مناکا پای، متخصص و پزشک 
لخته ی خون از دانشــگاه مک مستر 
در گفتگــو با خبرنگار سی.بی.ســی 
درباره ی میزان خطــر ابتال به لخته 
خون در اثر تزریق آســترازنکا، عالئم 
و نشانه های اولیه، زمان بروز عالئم و 
در نهایت راهکارها و توصیه ها، توضیح 

داده است.

کمیته ی  گــزارش  آخرین  برطبق 
 ،NACI،مشــورتی ملی ایمن سازی
هر روز تعداد افراد بیشتر و بیشتری 
مجاز به دریافت واکسن آسترانزنیکا 
که  است  درحالی   این  می شــوند؛ 
ما همچنان جملــه  »من نگرانم« یا 

خون  لخته ی  دچــار  »نمی  خواهم 
شوم« را از مردم می شنویم. شما چه 
پاسخی برای این ترس و نگرانی افراد 

دارید؟
خب، مــن، درواقع، قبــل از هرچیز 
می خواهم بگویم کــه این نگرانی را 
درک می کنــم و کامآلً با آنها همدل 
هستم. االن نزدیک به چهارده ماه است 
که ما دراین پاندمــی گیر افتاده ایم. 
مردم خســته  و نگرانند و می ترسند. 
سن مجاز برای دریافت واکسن بسیار 
پایین آمده است، اما هنوز مردم نگران 
خطری نــادر اما جدی به نام لخته ی 
خون هســتند. من کامــالً بابت این 

نگرانی به مردم حق می  دهم.

درحیــن صحبت من بــا یکی از 
دوستانم، او این موضوع را مطرح کرد 
که همکاران جوانش، که اغلب هم در 
محدوده ی سنی ۰ ۳ سال هستند، از 
دریافت واکسن آسترانزنیکا مطمئن 
نیســتند؛ نگاه آنها به این واکسن 
شبیه نگاه کسی است که قصد خرید 
کاالیی را دارد و اغلب آنها این جمله 
ترجیح  »من  می  آورنــد:  به  زبان  را 
می دهم صبر کنم تا نوع بهترش را 

بگیرم«. آیا به نظر شما این رویکرد 
درستی است؟

خب، من فکــر نمی کنم که این نوع 
نگاه خریدمعابانه، رویکرد خوبی باشد؛ 
اما اختیاری بــودن آن، خیلی مهم و 
به جاست و NACI هم روی آن تأکید 
زیادی دارد. این کمیته، ســن مجاز 
دریافت واکسن را بسیار پایین آورده؛ 
اما تأکید می کند که افراد خودشــان 
بایــد انتخاب کنند کــه می خواهند 
این واکسن را دریافت کنند یا منتظر 
واکســن دیگری بمانند. به نظر من، 

موضوعی که ما باید بــا مردم کانادا 
درمیان بگذاریم، میزان ریسک واقعی 
دریافت این واکسن است و اینکه افراد 
چگونه می خواهند بین این ریســک 
و ریســک نگرفتن واکســن توازن 
برقرار کنند؟ پیامدهای احتمالی این 
صبر کردن چه می  تواند باشد؟ اسم آن 
را هرچه که بگذاریم، خرید، انتخاب، 
صبر، درهرصــورت، ما در هر بخش 
از زندگی مان، همیشه باید در انتظار 
ریسک و خطر انجام دادن یا ندادن هر 

کاری باشیم.

دکتر، آیا امــکان دارد که تخمینی 
از احتمال ابتــا به لخته ی خون یا 
دسته ای از افراد که بیشتر در معرض 
خطر لخته ی خون هســتند، به ما 
ارائه دهید؟ و اینکه تحلیل درست 
یعنی،  ترازو،  این  کفه ی  دو  درمورد 
»هزینه هــا دربرابرمزیت ها«ی این 
واکسن چیست؟ مردم چطور باید آن 

را این موضوع را حاجی کنند؟
بله، حتمــاً. من این موضــوع را به 
بهتریــن شــکلی کــه می توانم با 
بینندگان مطرح می  کنم. براســاس 
آنچه ما تا امــروز فهمیده ایم، خطر 
ابتــال به این نوع لختــه ی خون نادر 
در افراد زیر پنجاه ســال، عددی بین 
یــک در پنجاه هزار و یک در صدهزار 
مورد اســت. درواقع، گفتن یک عدد 
مشخص تر از این میسر نیست؛ زیرا این 
عدد مدام درحال تغییر و به روزشدن 
است و وقتی صحبت از این باشد که 
چه کسی بیشتر در معرض خطر قرار 
دارد، البته که جوان ترها تا امروز کمی 
ریســک باالتری را نشان داده اند؛ اما، 
بهرحال، در تمامی گروه های ســنی 
احتمــال ایــن عارضه وجــود دارد. 
سابقه ی خانوادگی، سابقه ی پزشکی یا 
مصرف قرص ضدبارداری هیچ تأثیری 
ندارد؛ این ریسک در تمامی گروه های 

ســنی و ســابقه ای، در محدوده ی 
استانداردی قرار دارد: عددی بین یک 
در پنجاه هزار تا یک در صدهزار مورد.

من قبل از شــروع گفتگو با شما، 
ســوال های مردم را در توییتر مرور 
می کردم؛ یکی از مهمترین آنها این 
بود که: »من چطور می توانم بفهمم 

که دچار لخته ی خون شده ام؟«
چه سوال مهم و خوبی! خب، امیدوارم 
این جواب مــن باعث دلگرمی مردم 
شــود. این عالئم بسیار واضح و قابل 
تشخیص هستند؛ نشانه هایی مانند: 
ســردرد شدید و طوالنی که تسکین 
پیدا نکند، دوبینــی، تاربینی، ضعف 
شدید جســمی، تنگی نفس و درد 
قفسه ی سینه. این ها نشانه هایی بسیار 
شاخص بوده و احتمال بروز آنها بین 
روز چهارم تا بیست وهشــتم پس از 
دریافت واکسن است. درواقع، می توان 
گفت که این عالئــم، یک پنجره ی 
مشخص به روی مشاهده ی آثار بروز 
لخته در افــراد مختلف باز می کند و 
هرگز به صــورت یک درد عمومی در 
بدن، پس از دریافت واکسن نخواهد 

بود.

زمانی  بازه ی  این  دیگر  یک بار  لطفاً 
را برای ما ترســیم کنید؛ اینکه تا 
چه مدت ممکن اســت عائم لخته 

خون در ما ظاهر شود؟
ایــن اتفاق ممکن اســت بین چهار 
تا بیست وهشــت روز بعد از دریافت 
واکسن اتفاق بیافتد. این عالئم اصاًل 
فوری  نبوده و واکنش هایی هســتند 
که ممکن است با تأخیر اتفاق بیفتند.

ما،  بینندگان  از سواالت  خب، یکی 
این بود: »کی می  توانم مطمئن شوم 
که از این عارضه در امان مانده ام؟« 
و »در چه مرحله ای پس از دریافت 
واکســن دیگر می توانم خاطرجمع 

شوم که از خطر عبور کرده ام؟«
از  پس  بیست وهشــت روز  حــدوداً 
دریافت واکسن. من قصد ندارم باعث 
نگرانی افرادی شــوم که این دوره را 
سپری می کنند یا خواهند کرد. اما، 
خوشبختانه، ما پس از این بازه، هیچ 
موردی از لخته  شــدن خون مشاهده 

نکر ده ایم.

ســوال دیگری که مطرح شده، این 
است که آیا احتمال این عارضه در 
افرادی که قباً سابقه ی لخته ی خون 

داشته اند، بیشتر است؟
چون من به خاطر تخصصی که دارم، 
تخصص لخته های خونی، بسیار با این 
سوال مواجه می شــوم و جوابم این 
اســت: خیر! داشتن سابقه ی لخته ی 
خون در گذشته به هیچ عنوان ریسک 
ابتالی مجدد بــه آن را در اثر تزریق 
چون  نمی دهــد؛  افزایش  واکســن 
مکانیزم آن ها کامالً متفاوت اســت. 
تنها اســتثنایی که وزارت بهداشت 
کانادا قائل شده، درمورد لخته ی خون 
مغزی و یک نوع بسیار نادر آن، به نام 
لخته ی خون هپارین بوده که ممکن 
اســت در بیماران مبتال به سرطان 
خون اتفاق بیفتد. در این دوصورت، 
واکسن آسترانزنیکا واکسن مناسبی 
برای آنها نیســت. اما در افرادی که 
ســابقه ی لخته خون در خود یا افراد 
خانواده شان وجود داشته است، تزریق 

واکسن مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

اگر افراد دچار لخته خون شدند، چه 
باید بکنند؟

توصیــه ی من به همه ی افــراد این 
اســت که اگر عالئم شدید و طوالنی 
در خود دیدید، لطفــاً به دنبال هیچ 
حــدس و گمان دیگــری نگردید و 
فوراً از پزشک خانوادگی خود کمک 
بخواهید یا به اورژانس بیمارستان ها 
بســیار  آزمایش های  کنید.  مراجعه 
زیادی برای این موضوع وجود دارند 
که به محض مراجعــه ی بیمار قابل 
انجام هستند تا پزشک دقیقاً بفهمد 
که چه اتفاقی دارد در بدن شــما رخ 
می دهد. من فقــط می خواهم مردم 
بدانند که درصورت مشــاهده ی این 
عالئم، بهترین و مطمئن ترین راه حل 
این است که به جای نشستن در خانه 
و دنبال حدس و گمان های جورواجور 
گشتن، به سیســتم درمان مراجعه 

کنید.

خانم دکتر می خواهم یک ســوال 
آیا  بپرسم؛  از شما  خیلی خصوصی 

خودتان واکسن زده اید؟
بله، من خوش  شــانس بودم که جزو 
گروههایــی قــرار گرفتم کــه اوایل 
امسال، این واکسن را دریافت کردم؛ 
چون جزو افراد شاغل در خط مقدم 
خدمــات درمان بــوده ام و آن زمان، 
واکسن فایزر تنها واکسن موجود بود.

هفتــه- ارین اوتول رهبر حزب محافظه کار کانادا روز دوشــنبه 26 آوریل 
تاکید کرد پروازهای بین المللی که وارد کشور می شوند باید به صورت موقت 
به حال تعلیق درآیند تا امنیت مرزها تقویت شــود و خطر انتقال ویروس 
به داخل کشــور کاهش یابد. وی همچنین خواستار آن شد که تست های 
غربالگری سریع کووید19 برای کلیه مسافرانی که از مرز زمینی با آمریکا 
وارد کشور می شوند، به اجرا گذاشته شود.  اوتول تاکید کرد: »همه مسافران 
بدون هیچ گونه استثنایی باید در مرزهای زمینی تست کووید19 بدهند.«

گزارش های مختلفی در هفته های اخیر در برخی رسانه های داخلی پخش 
شــده مبنی بر این که شــهروندان کانادایی به منظور دور زدن قوانین و 
مقررات بهداشتی به ویژه قرنطینه اجباری در هتل ها و فرار از هزینه هایی 
که در این طرح پیشگیرانه به آن ها تحمیل شده است، خود را با هواپیما به 

آمریکا می رسانند و از آن جا با خودرو از مرز زمینی وارد کشور می شوند.
پنجشنبه گذشته دولت فدرال از تعلیق ۳۰ روزه پروازها از هند و پاکستان 
خبر داد. با این حال رهبر حزب محافظه کار این تصمیم دولت ترودو و دیگر 
مقرراتی را که به منظور مقابله با ویروس کووید19 در مرزها به اجرا گذاشته 

است، »تدابیر نیم بند« دانست.
جاگمیت سینگ رهبر حزب نیودموکرات کانادا در رابطه با تصمیمی که 
دولت فدرال باید در خصوص مرزها اتخاذ کند، مبهم سخن گفت و مشخص 
نکرد که آیا حزب نیودموکرات در شرایط کنونی خواستار بستن مرزهاست 
یا خیر. آقای ســینگ در عین حال تاکید کرد که تالش های دولت ترودو 
برای کنترل دقیق مرزها و جلوگیری از انتقال ویروس به داخل کشور راه 

به جایی نبرده است.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

در هفته های آینده 
چه کسانی در کانادا واکسن کووید19 

را دریافت می کنند؟

هدهد- برنامه واکسیناســیون کانادا 
برای تمامی استانها منتشر شد:

همزمان با توزیع گســترده واکسن 
کووید19 در سراســر کانادا، در اکثر 
استان ها و مناطق پیش بینی می شود 
طی هفته هــای آینده افــراد زیادی 

واکسینه شوند.
بــه گفته ژنرال دنــی فورتین، مدیر 
برنامه توزیع واکســن کانادا، چنانچه 
اســتان ها طبق برنامــه پیش بروند 
)دوزهای دوم را با تاخیر تزریق کنند( 
تا قبل از روز ملی کانادا تمام افراد بالغ 
حداقل یک دوز واکسن دریافت کنند.

وی همچنین هشدار داد که این امر به 
عدم تأخیر تولید دوباره بستگی دارد.

وزارت بهداشــت کانــادا پیش بینی 
کرده که تــا ۳۰ ژوئن ۳6,5 میلیون 
دوز از واکسن فایزر بایون تک، مدرنا 

و آسترازنکای هندی را دریافت کند.
براســاس برنامه واکسیناسیون کانادا 
اکثر اســتانها اســتفاده از واکســن 
کووید19 آکســفورد – آسترازنکا را 
برای افراد زیر 55 سال به حالت تعلیق 
درآورده انــد، زیرا این امر بر اســاس 
نگرانی های کمیته مشورتی در مورد 
احتمال ارتباط بین تزریق و لخته های 
خون نادر است. با این حال، انتاریو و 
آلبرتا حداقل سن دریافت این واکسن 
را به ۴۰ سال و باالتر کاهش داده اند.

همزمان خبرهایی وجود دارد مبنی 
بر اینکه وزارت بهداشت کانادا بر روی 
اطالعات برچسب واکسن جانسون اند 
جانسون نوشته است که خطر لخته 

خونی وجود دارد.
تقریبــاً ۳1 میلیون نفر از کانادایی ها 
باالی 16 سال هستند و هیچ واکسنی 
هنوز برای افراد زیر 16 ســال تأیید 

نشده است.

بریتیش کلمبیا

این استان در حال کاهش سن واجد 
شــرایط بودن افراد بــرای ثبت نام 

دریافت واکسن ها کووید19 است.

وزارت بهداشت استان نیز می گوید 
بیش از 1,۸ میلیون نفر در این استان 
واجد شــرایط ثبت نام برای دریافت 
واکســن کوویــد19 از طریق برنامه 

واکسیناسیون هستند.
این وزارتخانه مــی گوید از افراد ۴۰ 
ســال به باال برای ثبت نــام در روز 
دوشنبه دعوت شده است.  افراد 1۸ 
سال به باال نیز می توانند روز جمعه 

ثبت نام کنند.
این اســتان برای کاهش ســن افراد 
واجد شرایط دریافت تزریق آکسفورد-

آســترازنکا به ۴۰ سال دیگر به سایر 
استانها پیوسته است.

در همین حال نیروهای آتش نشانی، 
پلیس و پیراپزشکان در کنار کارکنان 
مدارس و مراکز مراقبت از کودکان با 
واکسن های فایزر بایون تک و مدرنا 

واکسینه می شوند.

زنان باردار ســاکن انتاریو نیز واجد 
شــرایط دریافت واکسن کووید۱9 

هستند.

این استان می گوید این تغییر برنامه 
به دلیل انتشار اطالعات جدیدی است 
که نشــان می دهد زنان باردار بیش 
از دیگران در معــرض خطر ابتال به 

کووید19 هستند.
همچنین انتاریو در حال افزایش دو 
برابری داروخانه های تزریق واکسن 
کووید19 است. در حال حاضر حدود 
1۴۰۰ داروخانــه در نقــاط متراکم 
بیماری واکسن آسترازنکار اکسفورد را 
ارائه می دهند. این اســتان می گوید 
که امیدوار است  1۰۰ داروخانه دیگر 

نیز تا پایان ماه به این تعداد بیافزاید.
واکسیناســیون  حاضــر  حــال  در 
کوویــد19 از طریــق داروخانه ها و 
بخش بهداشت و درمان انتاریو امکان 
پذیر است. اما دفتر داگ فورد هشدار 
داده است که ممکن است دو محموله 
بعدی آسترازنکا آکسفورد با تاخیر به 

این استان برسد.

جاستین  ترودو: پاسپورت واکسن پیش بینی شده 
اما کانادا هنوز آماده تعیین شرایط نیست

جاســتین ترودو در نشــیت خبری 
عنوان کرد که تمرکز کانادا بر برنامه 
ریزی برای چگونگی بازگشایی کشور 
است و پاســپورت واکسن گزینه ای 
اســت که نیازمند بررسی بیشتری 
اســت. هنگامی که واکسیناســیون 
انجام شود  کرونای کانادایی ها کامالً 
می تواننــد با خیال راحــت و بدون 
قرنطینه شدن به سفرهای بین المللی 
بروند و اما اینکه آیــا کانادا مرزهای 
خود را فقط برای اتباع خارجی دارای 
پاسپورت واکســن دوباره باز می کند 

هنوز مشخص نیست.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
در ایــن رابطه گفت که دولت فدرال 
با دقت زیاد صدور پاسپورت واکسن، 
ســندی که بــه نوعی بــرای اثبات 
انجام واکسیناســیون افــراد احتیاج 
است بررســی می کند اما تمرکز وی 
همچنان بر کنترل موج سوم کرونا در 

کشور است.
وی در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
»همانطــور کــه در مــورد پیش از 
همه گیری اتفــاق افتاد، گواهی های 
واکسیناسیون بخشی از سفرهای بین 
المللی به مناطق خاص است و طبیعتاً 
انتظار می رود که این بیماری همه گیر 

و ویروس کرونا باشد«.
تــرودو اظهار داشــت: »مــا چگونه 
می توانیم برای دیگــران این اقدام را 
در سراســر جهان گســترش دهیم، 
درحالی که خودمان هنوز روی آن کار 

می کنیم«.
این در حالی اســت که اتحادیه اروپا 
اعالم کرده شهروندان واکسینه شده 
ایــاالت متحده می توانند تابســتان 
امسال به کشورهای اتحادیه اروپا سفر 
کنند و مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری های ایاالت متحده مجموعه ای 
از دستورالعمل ها را در مورد سفرهای 
آمریکایی های  بــرای  المللــی  بین 

واکسینه شده ارائه داده است.
نخست وزیر کانادا در بخش دیگری از 
سخنانش تصریح کرد: »کانادا در حال 
حاضر نمی توانــد در رابطه با کاهش 
تدابیر سفر چیزی بگوید و زمان تغییر 

مقررات نیز مشخص نیست«.

کانادا در شرایط کنونی صرف نظر از 
واکسینه شدن افراد، محدودیت هایی 
را برای سفر اختیاری و غیرضروری از 
خارج از کشور وضع کرده و آزمایش 
اجباری و اقامت در هتل های قرنطینه 
را برای هر شخصی که به این کشور 

وارد می شود وضع کرده است.
ترودو تاکید کرد: »ما به برنامه ریزی 
برای نحوه بازگشایی اقتصاد، چگونگی 
بازگشایی مرزها و بازگشت به شرایط 
عــادی ادامه می دهیــم. در مجموع 
تصمیمات کانادا براســاس شواهد و 

اصول علمی خواهد بود«.
در پاسخ به سوالی در مورد چشم انداز 
کانادایی های کامل واکسینه شده که 

بتوانند در ماه های آتی به کشورهای 
اتحادیه اروپا ســفر کنند، سخنگوی 
آژانس سالمت همگانی کانادا، اریک 
موریســت گفت  هر حرکتی باید بر 
مبنای “شواهد علمی قابل اتکا” انجام 
شــود و در حال حاضــر تمرکز این 
آژانس بر اقدامات بهداشت عمومی در 
راستای کاهش گستردگی کووید19 

است.
موریست در بیانیه ای گفت: »واکسن 
کووید تایید شــده برای استفاده در 
کانادا در پیشــگیری از این بیماری 
بسیار موثر اســت، اگرچه اینکه آیا 
افراد واکســینه شده می توانند ناقل 
بی عالمت ویروس باشند یا نه، هنوز 
مشخص نیســت و می تواند سالمت 

عمومی را به خطر بیاندازد.«
متخصص  ترمبلی،  دکتر سیســیل 
بیماری های عفونی نیز در 26 فوریه 
در دیدار با کمیته بهداشــت مجلس 
تصمیم گیــری در رابطــه با صدور 
پاسپورت واکسن را مستلزم احتیاط 
زیاد خواند و گفت: »فکر می کنم این 
ایده کمی زود است. گذرنامه واکسن 
چه چیزی را نشان می دهد؟ ما هنوز از 
مدت زمان مصونیت واکسن اطمینان 
نداریم. اگر پاســپورت واکسن برای 
سفر استفاده شــود در چه شرایطی 
قابل قبل است؟ وقتی فرد یک سال 
پیش واکســینه شــده و دیگر هیچ 
آنتی بادی ندارد، آیا داشتن پاسپورت 

واکسن برایش مفید است؟«
وزیر بهداشت کانادا نیز در جلسه 12 
مارس در پاســخ به سواالت میشل 
رمبل گارنــر، نماینده محافظه کار و 
منتقد بهداشت، گفت: »آنچه ما انجام 

می دهیم ارزیابی داده ها است«.

 اولین مرگ به دلیل لخته شدن خون
 پس از تزریق واکسن آسترازنکا در کبک به ثبت رسید

مقامات بهداشتی کبک اولین مرگ 
به دلیل لخته شــدن خــون پس از 
تزریق واکسن آسترازنکا در کبک به 
ثبت رســید. به گزارش رسانه هدهد 
کانادا، این فرد زنی 5۴ ساله است در 
اثر لختگی نادر خون فوت کرده است.
اولین مرگ ناشــی از تزریق واکسن 
آسترازنکا در کبک درحالی ثبت شد 
که از هر 1۰۰ هزار نفر یک مورد دچار 

این عارضه می شوند.
به گزارش نشنال پست، خانواده وی، 
از مردم خواستند که در صورت بروز 
عالئم، هوشــیار بــوده و بالفاصله از 

مقامات بهداشتی کمک بگیرند.
فرانسین بویر پس از 1۴ روز از دریافت 
واکسن آسترازنکا در 2۳ آوریل بر اثر 
لختــه خون در مغز جــان خود را از 

دســت داد. دکتر اوراسیو آرودا، مدیر 
بهداشت عمومی کبک روز سه شنبه 
در یک کنفرانس خبری اعالم کرد که 
معتقد است این خانم اولین شخصی 
در کانادا است که مرگ وی می تواند 
به طور بالقوه با واکســن آســترازنکا 
مرتبط باشد. مقامات تأکید کرده اند 
که عوارض جانبی جدی این واکسن 
بسیار نادر است و خطرات کرونا بسیار 
بیشتر از احتمال کم عارضه واکسن 

است.
مرکز بهداشت کانادا واکسن آسترازنکا 
را برای افراد 1۸ ساله و باالتر، پس از 
نتیجه گیری ایمن و مؤثر مجاز اعالم 
کرده است، شواهد نشان می دهد که 
ممکن است این واکسن در موارد نادر 

باعث لخته شدن خون شود.

هم اکنون کبــک در حال تزریق این 
واکســن به افراد بین ۴5 تا ۷9 سال 
اســت و دکتر آرودا روز سه شنبه در 
این رابطه خبر از تداوم سیاست فعلی 
داده و تأکید کرد که با این واکســن، 
ما اطمینان داریم کــه از مرگ ومیر 
و عوارض بیشــتر بیماری جلوگیری 

می کنیم.
بویر و همسرش واکسن آسترازنکا را در 
نهم آوریل دریافت کردند و در روزهای 
بعد، وی سردرد و خستگی شدیدی را 
تجربه کرد اما همسرش هیچ مشکلی 
نداشــت. درنهایت این فرد  پیش از 
انتقال به مرکز مغز و اعصاب مونترال 
با بدتر شدن وضعیتش به بیمارستانی 
در نزدیکی منزلش رفت اما متأسفانه 

بر اثر ترومبوز مغزی درگذشت.
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826
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 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
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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 

نظر کارشناسان
 در مورد مزایای واکسن 

»جانسون اند جانسون«
ایرانیان کانــادا- انتظار می رود اولین 
محمولۀ واکســن تک دوزۀ جانسون 
اند جانســون کانادا تا چند روز آینده 
وارد شــود، اما استان ها هنوز منتظر 
دستورالعمل  چگونگی استفاده صحیح 

از آنها هستند.
آنیتا آناند وزیذ تدارکات هفتۀ گذشته 
گفــت که کانادا ۳۰۰ هزار دوز از این 
واکســن را تا پایان این هفته دریافت 
می کند و اوایــل ماه مه توزیع آن در 

استان ها و قلمروها آغاز می شود.
هرچند محمولۀ اولیه شــاید چندان 
زیاد به نظر نرسد تا معادالت بازی را 
در توزیع واکسن در کانادا تغییر دهد، 
مقداری  هر  معتقدند،  کارشناســان 
کوچک هم در ایــن برهه از پاندمی 

یاری رسان است.
دکتر آندره ویلت، اســتاد پزشکی در 
دانشــگاه مک گیل مونترال و عضو 
کارگروه واکســن کوویــد 19 کانادا 
می گوید: »زیاد نیست، اما از هیچ چیز 

بهتر است.«
»تأثیر ممکن است در تعداد نباشد، 
اما در رسیدن به گروه های خاصی از 
افراد که دستیابی آنها به واکسن های 
موجود در حال حاضر دشوارتر است، 

مؤثر است.«
ویلــت می گوید، ســهولت در توزیع 
با اســتفاده از یــک دوز، - بر خالف 
واکســن های دو دوزۀ فایزر، ُمدرنا و 
آکسفورد آسترازنِکا و توانایی نگهداری 
آن در یخچــال معمولی از بزرگترین 
نقاط قوت جانسون اند جانسون است. 
اما ، وی اضافه کرد، این که استان ها 
تصمیم بگیرند کــه چگونه دوزهای 

خود را اختصاص دهند، از جمله اینکه 
به چه گروه هایی این واکسن های یک 
دوزه تزریق می شــود، به عهدۀ خود 

استان ها خواهد بود.
انتاریو روز دوشــنبه گفت توزیع آن 
منعکس کنندۀ راهنمایی های کمیتۀ 
مشــورتی ملی ایمن سازی است که 
هنوز در هنوز در دست بررسی است.

دکتر کارولین کــوآچ رئیس کمیتۀ 
مشــورتی ملــی ایمنی ســازی روز 
دوشــنبه در ایمیلی بــه مطبوعات 
کانادای گفت که توصیه ها »۷ تا 1۰ 

روز آتی در دسترس خواهند بود.«
اولین محمولۀ جانسون اند جانسون 
چنــد روز پس از آنکه ســازمان غذا 
و داروی آمریــکا و مرکــز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری هــای ایاالت 
متحده مکث پیشــنهادی خود را در 
مورد واکســن لغو کردند، وارد کانادا 

خواهد شد.  
این مکث که جمعه پایان یافت، تقریباً 
دو هفته پیش و پس از گزارش هایی 
مبنی بر مشاهدۀ یک نوع لختۀ خون 
بسیار نادر در شش دریافت کننده – 
از 6,۸ میلیون دوز تزریق شده - انجام 
شد. نهادهای نظار کننده خطر لخته 
شدن خون را بســیار کم دانستند و 
بری ایمن و اثر بخش بودن آن تأکید 

کردند.
این لخته ها شــبیه اتفاقــات نادری 
بودند که در اقلیت کوچکی از دریافت 
کنندگان واکسن آسترازنِکا مشاهده 
شد، که باعث شــد کمیتۀ مشورتی 
ملی ایمن سازی در ابتدا توصیه کند 
این تزریق به افراد 55 ســال و باالتر 

محدود شــود. این آژانس از آن زمان 
راهنمای خود را به روز کرده و به افراد 
۳۰ سال به باال امکان واکسن زدن را 

می دهد.
دکتــر ســامون چاکرابارتــی، یک 
در  عفونی  بیماریهــای  متخصــص 
انتاریو می گوید، انتظار  میسیساگای 
دارد کمیتۀ مشــورتی ایمن سازی، 
دستورالعملی مبتنی بر سن را برای 
راهنمایی های خود در مورد واکسن 
جانسون اند جانسون ضمیمه کند. اما 
او تأکید می کند که موارد لخته شدن 

خون بسیار نادر بود.
او می گوید: »در کانادا، ما هنوز سطح 
شیوع بسیار باالیی از کووید 19 را در 
جامعه شاهد هستیم. بنابراین برای ما، 
سود آن هنوز بسیار بیشتر از خطر آن 

است.«
چاکرابارتی می گوید محصول جانسون 
و جانسون برای کلینیک های بزرگ 
ســیار واکسیناســیون مفید است، 
چرا که می تــوان از آن برای جوامع 
دوردستی که زیان زیادی از پاندمی 
دیده اند و ارســال واکسن های دیگر 

مشکل است، استفاده کرد.
وی می گویــد از همه واکســن های 
تأیید شــده می توان بــرای کاهش 

فشار در مناطقی که بیشترین زیان 
را متحمل شده اند، استفاده کرد. وی 
 pop-up( افزود کلینیک های پاپ آپ
clinics( در چندین نقطه از مناطق 
با شیوع باال در انتاریو احداث شده اند. 

اما واکسن جانسون اند جانسون ابزار 
قدرتمند دیگری را به ارمغان می آورد.

چاکرابارتی می گوید: »مزیت آن این 
اســت که فقط نیاز به یک دوز است. 
و این بســیار عالی خواهــد بود. اگر 

برای کارگــران بخش های اضطراری 
در برامپتون استاده شود، واکسن تک 

دوزه عالی است.«
ویلتت می گوید یک واکسیناســیون 
تــک دوزه همچنیــن می توانــد به 
ایمن ســازی افرادی مانند رانندگان 
کامیون یــا افرادی کــه بی خانمان 
هستند، که رزرو کردن زمان برای دوز 
دوم برایشان دشوار است، بسیار کمک 

می کند.
امــا در حالی که خطر لخته شــدن 
خون بسیار نادر است، ویتلت اضافه 
می کند که هر دریافت  کننده ای باید 
از چه عالئمی پس از دریافت واکسن 

مطلع باشد.
او می گوید: »این ســطح دیگری از 
پیچیدگــی را اضافه می کند. حداقل 
باید مطمئن شــویم کــه در صورت 
بروز عالئم ، آنها می توانند به پزشک و 
خدمات مراقبت های درمانی دسترسی 

پیدا کنند.«
جانسون اند جانســون نتایج امیدوار 
کننــده ای از آزمایشــات بالینی فاز 
۳ خود را در پایان مــاه ژانویه اعالم 
کرد، که نشان می دهد واکسن آن ها 
بیماری وخیم کوویــد را ۸5 درصد 
کاهــش می دهــد و از 1۰۰ درصد 
بستری شدن در بیمارستان یا مرگ 

ناشی از کووید جلوگیری می کند.
چاکرابارتی می گوید همه واکسن های 
تأیید شــده بالفاصله پس از تزریق 
پادتن هایــی تولیــد می کننــد که 
می تواننــد عفونت هــای کووید 19 
را در آینده تشــخیص دهند و از آن 
جلوگیری کنند. امــا احتماالً حدود 
یک یا دو هفته زمان برای رسیدن به 

سطح خوبی از ایمنی نیاز است.
او می گویــد: »حدوداً دو هفته دیگر 
شاهد تأثیرگذاری آن هستید و تا یک 
ماه دیگر )ایمنی( بسیار خوبی دارید. و 
احتماالً بعد از آن نیز این ایمنی مدام 

در حال افزایش است.«

سایه  رأی عدم اعتماد،
 فعال از سر دولت ترودو برداشته شد

مداد- به گزارش »ژورنال دو مونتریال«، دولت ترودو  توانست از  مجلس 
برای بودجه پیشنهادی خود، رأی اعتماد بگیرد. بر این اساس دولت اقلیت 
لیبرال عصر دوشنبه از رأی عدم اعتماد به بودجه در پارلمان جان سالم به 
در برده و به این ترتیب احتمال انتخابات زودهنگام در بهار امسال منتفی 

شد.
در این جلسه، اعضای مجلس عوام با 1۷۸ رأی موافق و 159 رأی مخالف، 
بودجه محرک 1۰1 میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالری پس از همه گیری را که 

هفته گذشته توسط دولت لیبرال ارائه شده بود، تصویب کردند.
دولت ترودو توانســت با جلب حمایت حزب نیودموکرات، از این گذرگاه 
نیز عبور کند. بودجه سال 2۰21-2۰22، که از اول آوریل آغاز شد، باید 
توسط مجلس سنا نیز تصویب شود که انتظار می رود جلسات مرتبط با 
این رأی گیری، اواخر این هفته به صورت رسمی برگزار شود. آمارها نشان 
می دهند که جاستین ترودو و حزب متبوعش، در نظرسنجی های جدید 
به میزان قابل توجهی از سایر رقبای خود جلوتر بوده و این موضوع سبب 
شــده بود وی از برگزاری انتخابات جدید استقبال کند تا قادر به کسب 

اکثریت شده و نیازی به ائتالف با سایر احزاب نداشته باشد.
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بعد از تزریق، چه مدت طول می کشد
 تا واکسن اثربخش شود؟

ایرانیان کانادا- همچنان که کانادا در 
حال آماده شــدن برای دریافت 1,9 
میلیون دوز واکسن از تولیدکنندگان 
از جمله واکسن تک دوزۀ جانسون اند 
کانادایی هایی  درصد  است،  جانسون 
که واکسینه می شوند در حال افزایش 
است. سی تی وی نیوز توضیحاتی در 
مورد تفاوت واکســن های تأیید شده 

توسط بهداشت کانادا ارائه می دهد.

فایزر- بایون تِک: بنا به گفتۀ دولت 
اولین  فایزر-بایون تِک،  واکسن  کانادا 
واکســن تأیید شــدۀ کانادا پس از 
دریافت دوز اول حدوداً 52,۴ درصد 
اثر بخش اســت و بین 1۴ تا 21 روز 

بعد به اثربخشی 92 درصد می رسد.
در حالی که تولید کننده اذعان کرده 
که باید دوز دوم را 21 روز بعد تزریق 
کرد، کمیتۀ ملی مشورتی ایمن سازی 
تزریق دوز دوم تمام واکســن ها را به 
چهار ماه بعد موکول کرده اســت تا 
بدین وســیله کانادایی های بیشتری 
واکسینه شوند. کمیتۀ ملی مشورتی 
ایمن ســازی گفتــه که به وســیلۀ 
واکسینه کردن افراد بیشتر توسط دوز 
اول، خطر سرایت در جامعه به حداقل 

کاهش می یابد.
یک هفته پس از دریافــت دوز دوم 
واکســن فایــزر، اثربخشــی آن در 
پیشــگیری از بیماری به 95 درصد 

می رسد.
 

ماه دســامبر  اواخر  در  مدرنا  ُمدرنا: 

2۰2۰ توســط وزات بهداشت کانادا 
تأیید شــد و پس از دریافت دوز اول 
اثربخشی ۸۰ درصدی دارد؛ 1۴ روز 
پس از تزریق دوز اول اثربخشــی به 
92 درصد می رســد. دو هفته پس 
از دریافت دوز دوز دوم این واکســن 
در پیشگیری از کووید 19، 9۴ درصد 

اثربخش خواهد بود.

آســترازنِکا: برای آســترازنِکا، این 
واکســن پس از 22 تا 9۰ روز بعد از 
دوز اول ۷6 درصــد اثر بخش خواهد 
ماند. دولت کانادا گزارش داده اســت 
که با باال بردن بازۀ زمانی بین دوز اول 
و دوم، اثربخشی آسترازنِکا در حقیقت 

افزایش می یابد.
در  درصــد   6۳ حــدوداً  دوم  دوز 
پیشگیری از کووید 19 دو هفته پس 
از تزریق اثر بخش است، با این حال، 
اگر دوز دوم را با فاصلۀ 12 هفته و یا 
بیتشر از دوز اول تزریق کرد، واکسن 
در پیشگیری از ویروس ۸2 درصد اثر 
بخــش خواهد بود، چرا که ایمنی در 

طول زمان ایجاد شده است.
 

جانسون اند جانسون : جانسون اند 
جانسون اولین واکسن تک دوزۀ کانادا 
اســت که به تأیید مقامات بهداشتی 
این کشــور رسیده است. این واکسن 
درســت دو هفته پــس از تزریق 66 
درصد در پیشگیری از کووید 19 اثر 
بخش خواهد بود، و ایمنی به تدریج 

افزایش خواهد یافت.

آیا می توان با استفاده از گیاه واکسن کووید 19 ساخت؟
کانادایی  کانــادا- شــرکت  ایرانیان 
میدیکاگــو )Medicago( از گیاهان 
به عنوان بیوراکتــور و یا راکتور های 
زیســتی ستفاده می کند تا به وسیلۀ 
آن واکســن و پادتن هــای درمانی 

درست کند.
پاندمــی یک چالش اســت اما برای 
هر کســی که در حوزۀ بیماری های 
عفونی فعالیت می کنــد هم دوره ای 
سرشار از آزمون و خطا و کشف های 
جدید اســت، به خصوص آنهایی که 
در فرایند ساخت و تولید درمان ها و 
واکسن ها فعالیت می کنند. این حرف 
برای شــرکت داروســازی کانادایی 
»مدیکاگو« دو چندان صادق اســت. 
مدیکاگو از گیاهان برای تولید واکسن 
و پاد تن های درمانی استفاده می کند 
و این پلتفرم هدفی جدید را در عصر 

ویروس کرونا یافته است.
دکتــر بــروس دی کالرک، که در 
مارس 2۰1۷ مدیرعامل این شرکت 
شــد، بر تــالش خود بــرای تبدیل 
کردن این شــرکت به یک شــرکت 
زیست فناوری کامالً یکپارچه با تولید 
واکسن آنفوالنزای فصلی و واکسنی 
دیگر برای مقابله با کووید 19 نظارت 

می کند.

بر واکسن  چگونه تمرکز شــرکت 
معطوف شد؟

نام شرکت ما بر گرفته از معادل التین 
 Medicago sativa نام با  »یونجه« 
اســت، و ما کار خود را با تولید مواد 
مغذی آغاز کردیم. دانشی که در مورد 
به  گیاهان  بیولوژیکی  مکانیسم های 
دست آوردیم و فرایند هایی که به ما 
اجازه داد از آنان به عنوان راکتورهای 
زیســتی کوچک برای تولید واکسن 
و پادتن های درمانی اســتفاده کنیم، 
همگی در طول این سال ها به دست 
آمد. امروز ما می توانیم در طول تنها 
شش تا هشت هفته از توالی ژنتیکی 

به سمت تولید مواد در سطح بالینی 
پیش برویم.  

 
چگونه می توان از گیاهان به عنوان 
پلتفرمی برای ســاخت واکســن 

استفاده کرد؟
 )VLP( گیاهان ما ذرات شبه ویروس
را به میزان فروان تولید می کند. ذرات 
شبه ویروس که بیماری زا نیستند و 
قابلیت تکثیر را ندارند همانند ویروس 
بدون مــواد ژنتیکی هســتند، یک 
ساختار پوسته ای مملو از آنتی ژن را 
وارد بدن می کند که برای فعال کردن 

سیستم ایمنی بدن مورد نیاز است.
تولید واکسن در تخِم مرغ – فرایندی 
که برای تولید بیشــتر واکسن های 
آنفوالنزای محلی مورد استفاده قرار 
می گیرد – خطر موتاسیون ویروسی 
را در طول فرایند ساخت و تولید در 
بر دارد و محتمالً از اثربخشی واکسن 
می کاهد. ســاخت و تولید واکســن 
مبتنی بر سلول یک فنآوری نوظهور 
دیگر است، اما اســتفاده از سلول به 
عنوان راکتور های زیســتی می تواند 
فرایند را چندین برابر چالش برانگیز 
کند. محیط ها و شرایط رشد مختلف 
ممکن اســت چندان از نظر ظاهری 
متفاوت به نظر نیاید، اما از نظر بالینی 
می تواند باعــث تغییرات عمده ای در 
پروتئین نهایی شوند. تولید انبوه ما از 
تحقیقات آزمایشگاهی به تولید تجاری 
تغییر در پی ندارد؛ تنها نیازمند فضای 
بیشتر برای رشد گیاهان بیشتر است.

 
وضعیت واکســن کووید ۱9 شــما 

چگونه است؟

از آنجا که پلتفرم ما ســریع اســت، 
توانســتیم تنهــا در 2۰ روز پــس 
از دریافــت توالــی ژنــی ویــروس 
همــان کووید 19،   SARSCoV-2
کاندید واکســن خود را تولید کنیم. 
تا اواسط ماه مه 2۰2۰، ما تحقیقات 
پیش بالینی اولیه را انجام دادیم؛ گام 
بعدی مطالعات بر روی نخستی سانان 
)میمون ها( غیر انسانی بود. هدف ما 
آغاز فاز یک آزمایشات انسانی در ماه 
ژوئن و ژوئیه و سپس فاز دو تا پایان 

سال 2۰2۰ است.
به عالوۀ واکسن، ما در حال ساخت و 
تولید درمان هایی برای کووید 19 بر 
پایۀ پادتن های گرفته شده از افرادی 
هستیم که از بیماری و عفونت بهبود 

یافته اند.

به چه پیشرفت های دیگری در امر 
تولید واکسن دست بافته اید؟

واکســن آنفوالنــزای فصلــی چهار 
ظرفیتی ما برای بررسی علمی توسط 
وزارت بهداشت کانادا در سال 2۰19 
پذیرفته شد، و امیدواریم در مورد آن 
هرچــه زودتر نتایج را اعالم کنند. به 

عنوان یک فنآوری نوترکیب، پلتفرم 
مبتنی بر گیاه ما پتانسیل همخوانی 
با سویه های آنفوالنزای فصلی را دارد 
و توانایی واکنش ســریع تر نسبت به 
عفونت  های ویروسی نوظهور را دارد. ما 
همچنین در حال بررسی نسل بعدی 
از واکسن های جهانی آنفوالنزای خود 

هستیم.
به عــالوۀ واکســن های آنفولنزا، ما 
همچنیــن در حــال کار بــر روی 
واکسن های روتا ویروس )ویروس هایی 
که تنها در چین مشاهده شده است(  
هستیم که بسیار ُمسری هستند و به 
طور بالقوه بــرای کودکان مرگبار به 
شمار می آید. این ساخت با همکاری با 
شرکت داروسازی ژاپنی میتسوبیشی 
تانابه انجام شــده و در حال حاظر در 
فاز یک آزمایشات بالینی قرار دارد. ما 
همچنین برای نوروویروس یا ویروس 
استفراغ زمستانی واکسن ساخته ایم. 
این کاندید از واکسن آماده است که 

وارد فاز یک آزمایشتات بالینی شود.

اگــر واکســن های کوویــد ۱9 و 
آنفوالنزای فصلی تأیید شــوند، آیا 

تولید را افزایش خواهید داد؟ 
واکســن های ما اولین واکســن های 
برگرفته از گیاه برای انســان خواهد 
بود که وارد بازار خواهند شــد، و ما 
تنها شــرکت ساخت و تولید واکسن 
بر پایۀ گیاه هستیم که توانایی تولید 
واکسن ها را در مقیاس تجاری دارد. 
ما توانایی تولید میلیون ها دوز واکسن 

را در تأسیســات خــود در دورهــام 
)Durham( در ایاالت متحده، و شهر 
کبک در کانادا داریم. ما همچنین در 
حال ساخت تأسیسات تولید جدیدی 
در کانادا هســتیم. انتظار می رود این 
تأسیسات در سال 2۰2۳ افتتاح شود 
که ظرفیت تولید ساالنۀ آنفوالنزا را تا 
5۰ میلیون دوز و تولید واکسن کووید 
19 را تا 1 میلیارد دوز باال می برد. ما 
قصد داریم واکسن آنفوالنزای خود را 
در آمریکای شمالی وارد بازار کنیم، اما 
همچنین به دنبال همکار هستیم تا به 

بازاری جهانی دست یابیم.
 

کووید ۱9 چگونه بر این شرکت تأثیر 
گذاشته است؟

روی هــم رفته پاندمــی برنامه های 
بلنــد مدت ما را تغییر نداده اســت. 
برای بســیاری از شــرکت ها مشکل 
بوده اســت، اما همچنان که بیشتر 
کارکنان ما از قبــل هم به صورت از 
راه دور فعالیت می کردند، توانسته ایم 
تا با این واقعیت جدید خود را منطبق 
کنیم. به عالوه ما روابط مستحکمی با 
سرمایه گذاران بلند مدت خود دارین. 
ما به این پاندمی به عنوان یک فرصت 
می نگریم تا اثربخشی و کارایی پلتفرم 
خود را در کمک به مقابله با پاندمی 
جدید و بیماری های آینده به نمایش 
بگذاریم و بــه دنبال ســرمایه های 
جدیدی باشیم که با بلندپروازی های 
توسعه ای ما همخوانی داشته باشد.   

افزایش تعداد فوتی های کووید-19 در خانه
پرژن میرور- رییس پزشــکی قانونی 
انتاریــو، دکتر درک هویر به شــبکه 
خبری سی بی سی گفته است که از 
تاریــخ اول آوریل تاکنون حداقل 25 
نفر از افرادی که به بیماری کووید–19 
مبتال شده بودند پیش از آنکه بتوانند 
برای درمان به بیمارســتان مراجعه 

کنند در خانه خود فوت کردند.
دکتــر درک هویــر اضافــه کرد که 
احتمال می رود موارد بیشتری از فوت 
بیماران مبتال به ویروس کرونا در خانه 
خود وجود داشته باشد که اداره تحت 

سرپرستی وی از آنها بی خبر است.
رییس پزشــکی قانونــی انتاریو در 
ادامه گفتگوی خود با ســی بی سی 
اعــالم کرد که مــوج جدید بیماری 
کووید–19 نسبت به موج این بیماری 
در سال گذشته بسیار خطرناکتر بوده 
و سرعت انتقال ویروس کرونا و شدت 
بیماری شدیدتر از موج های پیشین 

است.
دکتر هویر تاکید کرد: “ متاســفانه 
برخی از این بیماران که در خانه خود 
فوت کرده اند در سنین ۳۰، ۴۰ و 5۰ 
سال بودند. این چیزی نیست که در 
موج های پیشین این بیماری شاهد 
آن بودیــم. پیش از ایــن مرگ افراد 
جوان بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 
بسیار نادر بود. بنابراین مسئله بسیار 

نگران کننده است.“

دکتر درک هویر در کنفرانس خبری 
خود به خبرنگاران حاضر در کنفرانس 
گفت: “ مســئله این نیست که مردم 
عالیم این بیماری را نادیده می گیرند. 
اینها افرادی بودند که وضعیت نسبتاً 
پایداری داشــتند اما بیماری آنها به 
سرعت تغییر کرده و متاسفانه پیش از 
آنکه بتوانند به مراکز درمانی مراجعه 
کنند منجر به مرگ آنها شده است.“ 

دکتر هویــر در ادامه گفت که هنوز 
بســیار زود است بگوییم دلیل اصلی 
این مسئله واریانت های جدید ویروس 
کرونا می باشد. وی تاکید کرد به این 
دلیــل این نگرانی را با مردم در میان 
می گذارد کــه مردم بداننــد با چه 
وضعیــت جدی و خطرناکــی روبرو 

هستند.
شــهردار تورنتو آقای جان توری نیز 

در همین زمینه گفته است موقعیت 
فعلی نشاندهنده اهمیت انجام تست 
کرونا و مراجعه به پزشــک اســت تا 
اینکه امیدوار باشیم که این فقط یک 

سرماخوردگی ساده است.
آقــای جان تــوری نیز خطــاب به 
خبرنگاران گفت: “ در بیمارســتان 
بمیرید یا در خانه، در ســن جوانی از 
یک بیماری می میرید که به سرعت 
جان انسان ها را می گیرد. پاسخ واقعی، 
حفظ فاصله اجتماعی، عدم تجمع با 
دیگران و دریافت واکسن در زودترین 
زمانی که شرایط دریافت آن را داشته 

باشید است.“ 
شــهردار تورنتــو ادامــه داد: “ واقعاً 
می گویــم، در حال حاضــر هیچ راه 
دیگری برای این تراژدی وجود ندارد.“

افزایش بی سابقه بیماران
 در بخش مراقبت های ویژه

شمار بیماران کانادایی مبتال به کووید19 که به علت وخامت حال خود در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها بستری می شوند، در روزهای اخیر 
افزایشــی بی سابقه و نگران کننده داشته است. بیمارستان های چندین 
اســتان کانادا به علت پذیرش شمار باالی بیماران مبتال به کووید19 و 
ســویه های جدید آن در وضعیت وخیمی قرار گرفته اند. در واقع شمار 
کانادایی های مبتال به کووید19 که در حال حاضر در بخش مراقبت های 
ویژه مراکز درمانی بستری شده اند، هیچ گاه از ابتدای پاندمی تا کنون این 

اندازه باال نبوده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، روزهای دوشــنبه، سه شــنبه و 
چهارشــنبه این هفته بیش از 1۴۰۰ نفر در بخــش مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها بستری بودند. رقمی که از ابتدای پاندمی تا کنون بی سابقه 
بوده اســت. در اوایل ماه آوریل کمتر از ۸۰۰ نفر در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها بستری بودند. دکتر آلیسون فوکس-رابیشو می گوید: 
»من در طول بیش از بیســت سال فعالیتم، هیچ گاه چنین شرایطی را 

تجربه نکرده بودم.«
شمار افراد بستری شده در بخش مراقبت های ویژه در استان های انتاریو، 
بریتیش کلمبیا، ساســکاچوان و نیوبرانزویک به سطوحی که از ابتدای 
پاندمی سابقه نداشته، رسیده است. بهداشت عمومی انتاریو روز چهارشنبه 
اعــالم کرد در حال حاضر ۸۷۷ نفر در بخش مراقبت های ویژه اســتان 

بستری هستند که باالترین میزان از مارس 2۰2۰ محسوب می شود.
کانادا هنوز رکورد قبلی خود را از نظر شمار بیماران کرونایی بستری شده 
)۴۸۷9 نفر در تاریخ 12 ژانویه 2۰2۰( نشکسته است با این حال منحنی 

بستری شدگان از چند هفته پیش روندی صعودی پیدا کرده است.
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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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LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

and Android Auto™

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for
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_____ 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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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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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

نرخ بهره معیار، 
نگاه بازار به تصمیم 
بانک مرکزی کانادا

چهارشــنبه گذشته بیســت و یکم 
آوریل، بانک مرکزی کانادا در گزارش 
سه ماهه دوم امسال از تصمیم خود در 

مورد نرخ بهره معیار پرده برداشت.
این بیانیه، بانــک مرکزی اعالم کرد 
که نرخ بهره شــبانه )نرخ استقراض 
بانک ها از یکدیگــر در کوتاه مدت( را 
در همان میزان سابق یعنی حد پایین 
۰.25 درصد و بهره ســپرده )بهره ای 
که بانک ها برای حساب های پس انداز 
می پردازنــد( را در ۰.25 درصــد و 
همچنیــن نرخ بهــره بانکی )نرخی 
که بانک ها برای اســتقراض از بانک 
مرکــزی می پردازنــد( را در حد نیم 
درصد نگه خواهد داشــت. طبق این 
گــزارش از هفته 26 آوریل به منظور 
تسهیل در خرید، میزان خرید هفتگی 
اوراق قرضه دولتی تا سقف سه میلیارد 
دالر مجاز خواهد بود. به عالوه در این 
بیانیه اعالم شده است که باوجوداینکه 

نرخ بهــره معیار پایین نگاه داشــته 
خواهد شد ولی احتماالً زودتر از موعد 
پیش بینی شده مجدداً به میزان نرمال 
باز خواهد گشت. پیش ازاین گزارش ها 
حاکی از این بود که نرخ بهره معیار در 
سال 2۰2۳ مجدد رشد خواهد کرد. با 
این تصمیم، نرخ بهره وام بانکی تحت 
تأثیر قرار نخواهد گرفت. باوجوداینکه 
از اول ســال 2۰21 نــرخ وام بانکی 
اندکی نســبت به قبل افزایش پیدا 
کرد ولی هنوز هم کماکان در بهترین 
موقعیت نسبت به سال های قبل است 
و اگر قصد خرید خانه دارید نرخ بهره 
وام مسکن هنوز بسیار به مقدار دلخواه 

نزدیک است.
دلیل این تصمیم چیست؟ دورنمای 
بحــران کووید 19 در ســطح جهان 
و کانــادا کمــی خوش بینانه تــر از 
گذشــته اســت. بــازار و صنایع در 
مقابل کووید19 عملکــرد بهتری از 

آنچه تصور می شــد از خود نشــان 
دادند و تولید واکســن امید بسیاری 
در جوامــع ایجاد کرد. در بســیاری 
از کشــورها از جمله در کانادا انتظار 
می رود ســومین موج سخت بیماری 
بروز کنــد که دوباره با خود قرنطینه 
و تعطیلی به دنبال خواهد داشــت. 
اخیراً مشــتقات جدیدی از ویروس 
که به مراتب مســری تر و خطرناک تر 
هستند در جای جای جهان مشاهده 
شده اســت که تاکنون میزان تأثیر 

واکسن های کنونی بر آن ها مشخص 
نشده اســت. این گونه های جدید به 
طور چشمگیری از نوع عادی ویروس 
خطرناک تر هستند و بیم آن می رود 
که سیســتم بهداشــت و درمان را 
دوباره فلج کند که این خود ســطح 
جدیدی از عدم اطمینان به بازار القا 
خواهد کرد. بازیابی و احیای بهداشتی 
و اقتصادی تا حد زیادی به ســرعت 
واکسیناسیون و پیشرفت شرکت های 
تولیدکننده واکسن در پیشگیری از 

بیماری وابسته است.
در ماه های پیش رو انتظار می رود تورم 
به صورت دائم باالتر رود و به سقف بازه 
کنترل یک تا ســه درصد برسد. این 
افزایش تورم نتیجه افزایش شاخص 
قیمت برای مصرف کننده اســت که 
در برخی از اقالم و خدمات از ابتدای 
همه گیری به شــکلی شــدید رشد 
داشته اســت. به عالوه افزایش قیمت 
نفت از دســامبر گذشته موجب شد 
قیمت بنزین به میزان قبل از بحران 
کووید بازگردد. بانک مرکزی در نظر 
دارد میزان تورم در شــاخص قیمت 
مصرف کننده را در نیمه دوم امسال به 
حدود دو درصد بازگرداند که این امر 
باعث خواهد شد روند روبه رشد تورم 
با سرعتی کمتر ادامه یابد. اگر اوضاع 

بر این منوال ادامه داشته باشد انتظار 
می رود که در نیمه دوم سال 2۰22 
تورم به میزان دلخواه گذشته یعنی در 

حدود دو درصد ثابت بماند.
در ســه ماهه اول سال جدید و زمانی 
که مردم و شرکت ها خود را برای دور 
دوم قرنطینه آماده می کردند، رشــد 
اقتصاد کانادا سریع تر از انتظار بانک 
مرکزی بــود. با اینکه بازار کار در ماه 
فوریه و مارس به سرعت رونق گرفت 
و شغل های بسیاری مجدداً پر شدند 
ولی قرنطینه دوم باعث شد بسیاری از 
افراد بیکار به ویژه زنان و طبقه کارگر 
نتوانند آن طور که باید جایگاه سابق 
خود را بازیابند. با شروع واکسیناسیون 
اقتصاد به ســمت گشــایش خواهد 
رفت و بــه نظر مــی رود مصرف در 
نیمه دوم سال به شکل قابل توجهی 
از سطح انتظارات باالتر رود. به دلیل 
افزایش اشــتیاق مصرف کنندگان به 
تصاحب زمین ها و خانه های بزرگ تر 
و همچنین کاهــش قابل توجه نرخ 
بهره وام های بانکی و به ویژه تعداد کم 
خانه های در معــرض فروش، قیمت 
ملک به شــدت بــاال رفته و صنعت 
ساختمان و بازار امالک به اوج رونق 
خــود رســیده اند. از طــرف دیگر با 
افزایش اشــتیاق خریداران خارجی 

بــه مواد اولیــه و محصوالت، قیمت 
کاالهــای صادراتی نیز به گونه ای باال 
رفت که پیش بینی می شــود بخش 
تجــارت خارجی در احیــای اقتصاد 
پیش رو نقش مهمی ایفا کند. دولت 
نیز با وضع و اعمال قوانین مالیاتی به 
نفع مردم و شرکت ها به این چرخه در 
حال شتاب کمک بزرگی کرد. بانک 
مرکزی پیش بینی می کند که رشــد 
ناخالص داخلی در ســال 2۰21 به 
حدود 6.5 درصد برسد و در سال های 
2۰22 و 2۰2۳ به میزان متوســط و 
قابل قبول ۳.۷5 و ۳.25 درصد نزدیک 
شــود. حتی باوجوداینکه اقتصاد به 
سمت بهبود و بازیابی در حرکت است 
برای رسیدن  ولی بسیاری معتقدند 
به مقصد سیاست های مالی حمایتی 

دولت باید بیش ازپیش ادامه یابد.
با درنظرگرفتن آنچه گفته شد، بانک 
مرکزی فعالً قصد باالبــردن بهره را 
ندارد اما حاضر اســت به جای ســال 
2۰2۳، در نیمــه دوم ســال 2۰22 
اقدام بــه افزایش نرخ بهــره بانکی 
نماید. دلیل این امر به نظر می رســد 
بازدهی خوب و مسیر درست بازیابی 
و احیای اقتصادی اســت. نرخ پایین 
بهره بانکی )نزدیک به صفر( در دوران 
کرونا موجب شــد اقتصــاد با وجود 
اثرات همه گیری به دام رکود نیفتد. 
این روشــی جدید نیســت. سالحی 
اســت قدیمی در دست اقتصاددانان 
بــا درس گرفتن از رکــود بزرگ. اما 
بانک مرکزی در ایــن بحران چنان 
وانمود کرد که این پایین نگاه داشتن 
نرخ بهره ناشی از خود بحران جهانی 
است و نه سیاست های بانکی. با پایین 
نگاه داشــتن نرخ بهــره بانکی، بانک 
مرکــزی مردم را به قــرض کردن از 
بانک و به گــردش درآوردن پول در 
اقتصاد تشویق می کند. سیاستی که 
در عیــن کارآمدی شمشــیر دو لبه 
است. از یک سو به گردش اقتصادی 
کمک می کند و از سوی دیگر به ایجاد 
حباب در بخش های اقتصادی از جمله 

مسکن دامن می زند.
منبع؛ نشریه هفته

رکورد فرار سرمایه از هنگ کنگ به کانادا
ایرونیا- با تحمیل قانون فراگیر امنیت 
ملی از جانب چین به هنگ کنگ بعد 
از اعتراضات گســترده سال گذشته، 
هزاران شهروند هنگ کنگی به امید 
ساختن آینده ای بهتر از سراسر دنیا 
ده ها میلیارد دالر ســرمایه به کانادا 

منتقل کردند.
 FINTRAC بنا بر گزارش نهاد مالی
ســرمایه سرازیر شــده از بانک های 
هنگ کنگ به کانادا به باالترین سطح 
خود در ســال گذشته رسیده است؛ 
چیزی در حــدود ۴۳,6 میلیارد دالر 
کانادا )۳۴,۸ میلیارد دالر آمریکا( در 

.)ETF( انتقال وجوه الکترونیکی
خروج سرمایه گزارش نشده در سال 
های گذشته، که باالترین آن به سال 
2۰12 برمــی گردد کــه رکوردهای 
نهاد FINTRAC موجود هســتند، 
از نخستین نشــانه های خروج ارز از 
قطب مالی آسیا در پی آشفتگی های 

امنیتی در این منطقه است.
جابجایی این رکورد، باالی ۴6درصد 
از ســال 2۰16 و باالی 1۰درصد از 
ســال 2۰19، درست در سالی اتفاق 
افتــاد که پلیس هنگ کنگ به بهانه 
نگرانی شهروندان در خصوص امنیت 
دارایی هایشان، حســاب تعدادی از 
افراد مرتبط با اعتراضات دموکراسی 

خواهی را بست.

ایــن ریزش ســرمایه تنهــا بیانگر 
1,9درصد از کل ســپرده های بانکی 

هنگ کنگ در سال 2۰2۰ است.
نهــاد  هــای  داده  همزمــان  امــا 
FINTRAC تنهــا بخش کوچکی از 
ســرمایه های قانونی سرازیر شده به 
اقتصاد کانادا را دربرمی گیرد، چرا که 
بسیاری از معامالت در آن ثبت نشده 
اســت؛ از جمله انتقال رمزارز میان 
موسســات مالی یا ارقامی پایینتر از 

1۰هزار دالر کانادا.
اندرو لو، مدیر اجرایی مرکز مشــاوره 

مهاجرتــی آنلکــس در هنگ کنگ 
به دنبال گسترش خدمات مدیریت 
سرمایه در کاناداســت؛ کاری که به 
باور او به بازاری پررونق برای مهاجران 
جدید، خصوصا از هنگ کنگ تبدیل 

خواهد شد.
او می گوید که در 12ماه گذشته به 
حدود ۳6خانــواده برای مهاجرت به 
کانادا کمک کرده است که هرکدام به 
طور متوسط 1,5 میلیون دالر کانادا 

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

 نسبت به گذشته 
کانادایی ها کم تر احساس 

خوشبختی می کنند
مطالعه جدید اداره آمار کانادا که نتیجه آن به تازگی منتشر شده است، نشان 
می دهد که پاندمی کرونا تبعات و پیامدهای بی سابقه ای بر زندگی در کانادا و 

بسیاری از جنبه های و مفاهیم زندگی بشر خواهد گذاشت.

یافته های جدید اداره آمار کانادا حاکی 
از آن است که شــهروندان کانادایی 
این روزهــا از زندگی خــود چندان 
راضی نیستند و نســبت به گذشته 
احساس خوشبختی کمتری  می کنند. 
بررسی  ها نشــان  می دهد که سطح 
رضایــت کانادایی  ها از زندگی شــان 
بــه پائین ترین حد از ســال 2۰۰۳ 
تنزل یافته اســت. محققان اداره آمار 
کانادا اطالعاتــی را که منجر به این 
نتیجه گیری شده است از هفده سال 
پیش جمع آوری کرده اند.   افرادی که 
در این تحقیق شــرکت کردند حس 
رضایتمندی خود از زندگی شان را در 
یک مقیاس 1۰ درجه ای )از صفر که 
کمترین میزان رضایت است تا 1۰ که 
باالترین میزان رضایت است( ارزیابی 

کردند.
ژوئن ســال 2۰2۰ متوسط رضایت 
شــهروندان کانادایی از زندگی شان 
6.۷1 بود که یک کاهش آشــکار را 
نســبت به نظرسنجی ســال 2۰1۸   
)۸.۰9( نشــان  می دهد در تازه ترین 
تحقیقــی که در ایــن زمینه صورت 
از  درصــد  از ۴۰  بیــش  گرفــت، 
شــهروندان کانادایی میزان رضایت 
خود از زندگی شــان را کمتر از شش 
اعالم کردند در حالی که این نسبت 
دو ســال پیــش از 12 درصد فراتر 

نمی رفت.
عالوه بر این، رشته نظرسنجی   هایی 
که مرکز ضداعتیاد و ســالمت روان 
کانــادا از مارس گذشــته انجام داده 
است، نشان  می دهد که وضعیت روانی 
شهروندان بر حسب محدودیت هایی 
کــه برای مهــار کووید19 بــه   اجرا 

گذاشته  می شود، تغییر  می کند.
تازه ترین تحقیقی که در همین راستا 
صورت گرفت و اواخر نوامبر منتشــر 
شــد، نشــان داد که نزدیک به یک 
چهارم کانادایی  ها )2۴.۳ درصد( دچار 
»اضطراب متوسط تا شدید« هستند 
در حالی که این رقم در نظرســنجی 
ژوئیه گذشــته که تدابیر بهداشتی 
پیشگیرانه مالیم تر بود، از 19 درصد 

فراتر نمی رفت.
نیمــی از افــرادی کــه از نگرانی و 
اضطراب رنج  می برند، مشکالت مالی 
و اقتصادی را علــت اصلی وضعیت 
نابسامان روحی و روانی خود  می دانند.

اتاوا امیدوار اســت بــرای ارتقای 
کیفیت زندگی شــهروندان، تدابیر 

بهتری به اجرا گذارد

در کنار مبارزه بی وقفه و نفس گیری 
که ضد پاندمی کرونا به اجرا گذاشته 
شده، موضوع دیگری که در فوریت و 
اولویت قرار دارد احیای اقتصادی است 
که بخش ها و نهادهای مختلف دولت 

برای تحقق آن بسیج شده اند.
دولت فدرال کانادا در این زمینه روی 
یک طرح احیای اقتصادی ۷۰ تا 1۰۰ 
میلیارد دالری سه ساله سرمایه گذاری 
کرده و آن را در برنامه بودجه آتی خود 
که برای مارس سال 2۰21 پیش بینی 

شده، مد نظر قرار داده است.
با این که جزییات مربوط به این طرح 
مورد بررسی موشکافانه قرار نگرفته 
 Mona Fortier اســت، مونا فورتیه

وزیر رفاه طبقه متوسط و معاون وزیر 
دارایی تاکید کرده اســت که دولت 
فدرال در تصمیم گیری های خود در 
این زمینه صرفا میزان تولید ناخالص 

داخلی کانادا را لحاظ نخواهد کرد.
خانم فورتیه از طرف جاستین ترودو 
نخســت وزیر کانادا مامور شده است 
تا در بودجــه آتی دولت کانادا تدابیر 
و اقدامــات الزم برای ارتقای کیفیت 
زندگی شــهروندان را لحــاظ کند. 
گفته  می شــود دولت کانــادا در این 
زمینه سیاســت   هایی را که نیوزیلند 
و اســکاتلند در زمینــه تقویت رفاه 
اجتماعی در پیش گرفته اند، الگو قرار 

داده است.

آیا کانادا به ســوی اقتصاد رفاه در 
حرکت است؟

کارشناســان علم رفاه بر این عقیده 
هستند که انتخاب های سیاسی آتی 
دولت فــدرال کانادا بــرای خروج از 
بحران بهداشــتی فعلی، باید الزاما بر 
محوریت رفاه عمومی شــهروندان به 
ویژه پیوندهای اجتماعی استوار باشد 
نه بر مبنای معیارهای صرفا اقتصادی.

خانــم فورتیه در گفت وگــو با رادیو 
کانادا تاکید کرد در راستای ماموریتی 
که ترودو به او محول کرده اســت، بر 
روی شاخص  ها و نمایانگرهایی مثل 
جسمانی،  روانی، سالمت  »بهداشت 
اشتغال و محیط زیست« و همچنین 
رویکردهای جمعــی و اجتماعی کار  

می کند.
خانــم فورتیه تصریح کــرد بر هیچ 
کس پوشــیده نیســت که پاندمی 

کرونا کاستی  ها و خالءهای متعددی 
را در شــبکه تامین اجتماعی کانادا 
نمایان ساخت. یکی از معضالتی که 
پاندمی کرونا برمال کرد این است که 
زنان و گروه هایی از جامعه که هدف 
رفتارهای تبعیض آمیز قرار  می گیرند، 
بیشتر از بقیه در برابر بحران های این 

چنینی آسیب پذیر هستند.
برایان اسمیل Bryan Smale مدیر 
شاخص رفاه کانادایی ICME   از این 

که دولت جاستین ترودو   حرکت در 
مسیر »اقتصاد رفاه« را انتخاب کرده 
اســت، ابراز خرسندی  می کند. آقای 
اسمیل معتقد است که بهبود کیفیت 
زندگی شــهروندان صرفــا با اولویت 
دادن به اقتصاد میسر نخواهد شد بلکه 
الزم است که در این زمینه جنبه های 
مختلف دیگری نیز مد نظر قرار گیرد.

شاخص رفاه کانادایی ICME   ابزاری 
اســت برای ارزیابی و سنجش میزان 
آســایش و رفاه در کشور با تکیه بر 
نمایانگرهایی که در هشت مقوله زیر 

قرار گرفته اند:
- سطح زندگی

- سالمت
- آموزش

- پویایی اجتماعی
- مشارکت دموکراتیک

- تفریحات و فرهنگ
- برنامه ریزی زمان

- محیط زیست
به گفته   آقای اســمیل هــر یک از 
این نمایانگرهــا با نمایانگرهای دیگر 

ارتباطی تنگاتنگ دارد.
»به وضعیت روحــی و روانی جامعه 
نگاهــی بیندازید: جوانان احســاس  
می کننــد کــه روابــط و پیوندهای 
اجتماعی از دست رفته است. این در 
حالی است که بخش قابل توجهی از 
سرگرمی  ها و فعالیت های تفریحی که 
افراد انجام  می دهند، ماهیت اجتماعی 
دارد. اگــر فرصت فراغــت و تفریح 
نداشته باشیم، امکان ارتباط با دیگران 
را از دست خواهیم داد و این موضوع  

می تواند به نوبه خود پویایی اجتماعی، 
فعالیت های دموکراتیک مثل دفاع از 
محیط زیست و مشارکت در مسایل 
سیاســی را که هر کدام به نوعی در 
سالمت جسم و روح ما موثر هستند، 
تحت الشعاع قرار دهد. اگر فقط روی 
یک مســئله خاص متمرکز شویم، 
قطعا عوامل دیگری کــه در رفاه ما 
موثر هســتند، از نگاه ما دور خواهند 
ماند.« )برایان اسمیل مدیر شاخص 
رفاه کانادایی ICME   و استاد دانشگاه 

واترلو(
 John Helliwell هلیــول  جــان 
کارشناس علم خوشبختی  می گوید 
انتظار  می رود کــه کووید19 نه تنها 
نابرابریهــای مالــی و اقتصادی بلکه 
نابرابری هــای مرتبط بــا رضایت از 

زندگی کلی را نیز تشدید کند.
هلیول که در تهیه گزارش ســازمان 
ملل متحد درباره حس خوشــبختی 
مشارکت داشته است، اطمینان دارد 
که اتفاقاتــی که در ماه هــای اخیر 
تحت تاثیــر پاندمی رخ داده اســت 
ذهنیت انسان ها را درباره مسایل مهم 
و ارزش هایی که به آنها پایبند هستند، 

دگرگون خواهد کرد.
گزارش آتی سازمان ملل متحد در این 
باره که قرار است مارس سال 2۰21 
منتشر شود، عمدتا بر روی مسائل و 
موضوعاتی متمرکز خواهد شد که تا 
قبل از پاندمی کرونا چندان اهمیت 
نداشته اما از این پس جوامع مختلف 
در تعریف رفاه، آنها را در اولویت قرار 

خواهند داد.
به گفته آقای هلیول، گزارش هایی که 
ســازمان ملل متحد در زمینه حس 
انســان ها تهیه  می کند   خوشبختی 
می تواند بــرای دولت هایی که مایل 
هستند سیاست های عمومی مبتنی 

بر رفاه اتخاذ کنند، راهگشا باشد.
از دیدگاه آقای برایان اسمیل، اولین 
مرحله در بازسازی و ارتقای کیفیت 
زندگی عمومی تعییــن یک درآمد 
پایه فراگیر است. این پیشنهاد البته 
ایــده جدیدی نیســت و طبق یک 
نظرسنجی که اخیرا در کانادا صورت 
گرفت،   اکثریت شهروندان کانادایی نیز 

از آن حمایت  می کنند.
»جوهره چیزی که مــا در علم رفاه  
می آموزیم این است که زندگی یک 
امر بســیار محلی و منطقه ای است. 
بنابراین خوشبختی شما پیش از هر 
چیز بــه محل زندگی شــما، به کار 
شــما و به خانواده شما بستگی دارد 
و کاری کــه دولتها  می کنند، در این 
قضیه چنــدان اهمیت ندارد.« )جان 
هلیول مولف گزارش جهانی سازمان 
ملل متحد درباره حس خوشبختی و 
استاد مدرسه اقتصاد ونکوور وابسته به 

دانشگاه بریتیش کلمبیا(

منبع: وب سایت شبکه خبری رادیو 
کانادا )گروه ترجمه نشریه هفته(

احتمال اعطای مجوز از سوی دولت کانادا
 به شرکت های اینترنتی برای فیلترینگ سایت های غیرمجاز

ایرونیا- دولت فدرال در نظر دارد گامی 
مهم در راســتای دادن مجوز به ارائه 
کنندگان خدمات اینترنتی بردارد که 
بر اساس آن بتوانند وب سایت هایی 
که فیلم ها و سریالهای تلویزیونی را به 
صورت غیرقانونی استریم می کنند ، 

مسدود کنند.
دولت سندی مشــاوره ای را تنظیم 
کرده کــه در آن با محتوای آنالینی 
که قانون کپی رایت در کانادا را نقض 

می کنند برخورد شود.
طبــق گزارش دولتی ســال 2۰1۸، 
محتوای دزدی در دسترس 26درصد 
از کاربران آنالیــن کانادایی قرار دارد 
و وقتی سه سال پیش اجرای الیحه 
مسدود کننده وب سایت با شکست 
 CRTC مواجه شد، هزاران کانادایی به
شکایت کردند که این کار حمله به بی 

طرفی نت و آزادی بیان بود.
در سند آمده که هدف از این مشاوره 
اطمینان دادن به کســانی است که 
حقوق محتوا را رعایت می کنند و آن 
ها می توانند برای استفاده محافظت 
شــده از محتوای آنالینشان پاداشی 

عادالنه دریافت کنند.
گزینه های پیشنهادی دولت شامل 
نیاز به واســطه ها، دسته بندی ارائه 
دهندگان خدمات اینترنتی و سیستم 
عامــل های آنالین، مســدود کردن 
دسترســی به محتوای نقض شده یا 
محدود کردن، معلق ساختن یا فسخ 
کردن دسترســی به خدمــات برای 
متخلفان می شود. این پیشنهاد هم 
اجرای یک فرایند دادرسی است که 
بر چنین اقداماتی نظارت دارد و هم 
“سازوکارهای اطالع رسانی و اقدام” 
که در آن “براســاس قضاوت واسطه 

تصمیم گرفته می شود، نه براساس 
قانون”.

طرح مســدود کردن وب ســایت از 
سه ســال پیش پیشنهاد شد؛ زمانی 
که ائتالفــی از پخش کننــدگان و 
گروه های نمایندگی بخش تولید از 
CRTC خواستند نظامی ایجاد کند 
تا دسترســی به محتوای مجرمانه را 

مسدود کند.
این مســاله با مخالفت شدید وکالی 
اینترنتی و کانادایی ها روبرو شــد به 
نحوی که 1۴1هزار نفــر از آن ها را 
واداشت دادخواست هایی امضا کنند 
 CRTC علیه طرحی کــه در نهایت
نتیجه گرفت در حــوزه اختیاراتش 

نیست.
دواین وینسک، استاد دانشگاه کارلتون 
در مصاحبه ای گفت که متعهد کردن 
ISP )سرویس دهنده های اینترنتی( 
به پیشگیری یا توقف تخلف به خودی 
خود “پر از ایراد” است، چرا که آن ها 

را همزمان به قاضی، هیئت منصفه و 
iroonia.ca .جالد تبدیل می کند
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

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

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

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

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

1921 Orland Drive, Coquitlam
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2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000

2659 Fromme Road, North Van

$999,000$568,000

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

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

4640 Highland Blvd., North Van

$1,998,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam
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ایرونیا- نتایج نظرســنجی جدیدی 
که توســط بانک مونتــرال صورت 
گرفته نشان می دهد که ۴۷درصد از 
خریداران خانه اولی در این کشور به 
دنبال خانه های حومه شهری هستند.
بیشتر از یک سوم شرکت کنندگان 
در ایــن تحقیق می گوینــد که به 
دنبال شهرهای کوچکتر می گردند. 
این در حالیست که تنها ۳۰درصد از 
خریداران احتمالی می گویند که به 
دنبال قطب بزرگ شــهری همچون 
مونترال، ونکوور یا تورنتو هستند. از 
بین کســانی که عالقه مند به خرید 
خانه در یک شــهر بزرگ هســتند، 
بیشــتر آنها دلیل اصلی کار خود را 
نزدیکی به محل کار و عدم تمایل به 
ترک منطقه ای که در حال حاضر در 
آن زندگی می کنند، عنوان می کنند.
خریداران حومه و شهرهای کوچک به 
دنبال استطاعت مالی و خانه بزرگتر 
هستند؛ موضوعی که اهمیت فزاینده 
ای برای خریداران در خالل جابجایی 

خانه پیدا کرده است.
»با افزایــش طوالنی مدت دورکاری، 
خریداران خانه اولی در جســتجوی 
خانــه ای که لزوما در مجاورت محل 
کارشان نیست انعطاف بیشتری نشان 
مــی دهند.« این اظهار نظر حســن 
پیرنیــا، رئیس وام های شــخصی و 
تأمین مالی خانــه در بانک مونترال 

است. 

»با توجه به این انعطاف پذیری کاری 
و افزایش قیمت در بعضی از شهرهای 
بزرگ، انتظار می رود که شاهد هجوم 
بیشتر به سوی حومه شهرها باشیم.«

در تحقیق بانــک از 1۰۰۰ کانادایی 
که قصد خریــد خانه در 12 ماه آتی 

را داشته اند نظرسنجی شد.
در میان آن ها 61درصد خواهان خانه 
مجزا، ۳2درصد خریدار تاون هاوس 
و تنها 2۸درصــد خواهان  آپارتمان 

iroonia.ca .بودند

با موج گرانی در کانادا،
نیمی از خریداران خانه اول

چشم به حومه شهرها دوخته اند
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

آیا حباب بازار مسکن کانادا آمادۀ ترکیدن است؟
ایرانیان کانادا- بسیاری از کارشناسان 
از قیمت هــای فروش هــای اخیر در 
برخــی از بازارهای مهم امالک کانادا 
حیرت زده شده اند. خبر های رسانه ای 
زیــادی در مــورد باالتریــن قیمت 
پیشنهادی و فروش خانه ها به محض 
اینکــه در معرض فروش گذاشــته 
می شوند، و یا پیشنهاد پرداخت پول 
بیشــتر از ارزش واقعی خانه همه جا 
به گوش می رسد. چنین بازار متورمی 
کارشناســان را به فکر فــرو برد که 
آیا حبــاب خواهد ترکیــد و بازیابی 
اقتصادی کانادا را در معرض خطر قرار 

می دهد یا خیر.
هنگامی که متخخصان خود پرسیدیم، 
کمتر از یک سوم )29 درصد( معتقد 
بودند که قیمت سر به فلک کشیدۀ 
امالک و مستغالت می تواند کانادا را 
به سمت رکود اقتصادی سوق دهد، 
در حالی که بیش از یک ســوم )۳۸ 
درصد( معتقند که رکود اقتصادی به 
وجود نخواهد آمد، یک ســوم دیگر 

)۳۳ درصد( مطمئن نیستند.
موشه لندر، استاد اقتصاد در دانشگاه 
کنکوردیا، معتقد است که همه این 
گمانه زنی ها خطرناک است و شرایط 
کلی بازار را که ما را به اینجا رسانده 
توضیح می دهــد. وی گفت: »تمام 

صدها میلیارد دالر هزینه دولت که به 
اقتصاد راه یافته است باید به سمتی 
برود. در حالی که عناوین اصلی اخبار 
حاکی از کاهش هزینه های خانوار و 
افزایش سطح پس انداز متمرکز است، 
این پول به سمت بازارهای امالک و 

بورس حرکــت می کند. هنگامی که 
آبها از آسیاب بی افتد و چیزی شبیه 
به روال عادی در سال 2۰22 برگردد، 
این بازارها به شدت تغییر می کنند و 
مقدار زیادی از ثروت خانوارها که در 
طول سال های 2۰2۰ و 2۰21 جمع 

کرده بودند، را از بین می برد.« 
کارل گومز، اقتصاددان ارشد و رئیس 
 ،CoStar تجزیه و تحلیل بــازار در
قاطعانه معتقد اســت که قیمت ها از 
اصول اساســی جدا شــده اند و »در 
صورت بازگشت قیمت های پیشین، 
تأثیری منفی بر ترازنامۀ خانوار خواهد 
گذاشــت که همچنین می تواند در 
سیســتم مالی طنین انداز شود. به 
این صورت، هنوز مشخص نیست که 
کاتالیزور برای باز کردن قیمت مسکن 

چیست.«
برت هــاوس، اقتصاد دان ارشــد در 
اسکوشا بانک )Scotiabank(، اظهار 
داشــت: »کانادا همچنان با کسری 
قابــل توجهی در تأمین مســکن در 
کالن شهرهای اصلی خود روبرو است، 
که با توجه به افزایش تعداد مهاجرت، 
این وضعیت حادتر خواهد شد،« اما او 
معتقد نیست که این برای سوق دادن 

کانادا به سمت رکود کافی است.«
اقتصــاددان  الووی،  سباســتین 
ارشــد بانک اوراق بهــادار لورنتیان 
 ،)Laurentian Bank Securitie(
نســبت به موضوع عرضه کم خوش 
بین است. »ساخت و ساز مسکن در 
باالترین سطح خود قرار دارد، به این 
معنی که عرضه در نهایت به تقاضای 
موجود خواهد رســید. عالوه بر این، 
چند اقدام برای کاهش اندک تقاضا، 

 higher stress test مانند پیشنهاد
در مــورد وام مســکن از طرف دفتر 
 Office( نظارت بر مؤسســات مالی
 of the Superintendent of
Financial Institutions(، به خنک 
کردن بازارهای گرمازده کمک خواهد 

کرد.«
شــری کوپــر، اقتصاددان ارشــد از 
  Dominion Lending Centres
معتقد اســت کــه: »هــرگاه عرضه 
بیشتری به بازار وارد شود و مهاجرت 
به سطح هدف بازگردد، بازار مسکن 

فرود نرمی را تجربه خواهد کرد.«
رولــوف ون دایــک، مدیر ارشــد، 
 Colliers تحقیقات ملــی و تحلیلی
International معتقد است که اگر 
قیمت مســکن ســقوط کند، دچار 
اقتصــادی خواهیم شــد. در  رکود 
پاسخ به این ســوال که آیا این روند 
یک حباب در بازار مســکن است یا 
تنها یک روند عادی ناشی از پاندمی 
است، گفت: »من فکر می کنم آنچه 
که ما اکنون شاهد آن هستیم مردم 
هستند ... آنها برای کار در خانه و به 
دست آوردن حریم خصوصی بیشتر 
دور از بچه هایی که در دوران پاندمی 
در خانه مانده اند، به فضای مسکونی 
بیشتری نیاز دارند. ما اساساً تقاضای 
آینده را هم ســرقت کردیم زیرا این 
افراد احتماالً در سال های آینده این 
اقدامات ]خریــد خانه های بزرگ تر[ 
را انجــام می دادند. بــا این حال، این 
تقاضای آینده احتماالً با دستیابی به 
اهداف باالتر مهاجرت در ســال های 

آینده جایگزین خواهد شد.«

ساخت 18 خانۀ جدید
 به ازای هر فردی که به جمعیت کانادا 

اضافه می شود

ایرانیــان کانــادا- ســاخت خانه در 
کانادا در گذشته کند بود، اما اکنون 
از رشد جمعیت پیشی گرفته است. 
داده های شــرکت وام و مسکن کانادا 
)CMHC( نشان می دهد که ساخت و 
تکمیل خانه در طول سال گذشته از 
سرعت رشد جمعیت در کانادا پیش 
افتاده اســت. در سه ماهۀ چهارم، به 
ازای هر فرد جدیدی که به جمعیت 
کانادا افزوده شده، 1۸ خانه ساخته و 
تکمیل شــده است. عجیب است که 
قیمت مسکن هم رشد چشمگیری 

داشته است.
 ســازندگان امالک کانــادا در حال 
ساخت و ساز تعداد زیادی واحد برای 
عرضه در بازار مسکن کانادا هستند. 
در ســه ماهۀ چهارم ســال 2۰2۰، 
5۰9۳۷ خانه ســاخته و تکمیل شد 
که در مقایســه با زمان مشــابه در 
ســال 2۰19، 11,2 درصــد کاهش 
داشــت. علی رغم این کاهش اندک، 
تکمیــل و ســاخت خانه های جدید 
12,9 درصد در مقایسه به سه ماهۀ 
چهارم سال پیش از آن افزایش یافت. 
سازندگان مسکن بسیار فعال بودند. 
از الوار گرفته تا کارگر، کمبود وجود 
داشت. از سال 2۰1۸ به این سو، این 
بیشترین میزان ساخت و تکمیل خانه 
به شمار می رفت. پیش از آن از سال 
2۰۰۸ چنین افزایش در ســاخت و 

سازی مشاهده نشده است.
رشــد جمعیت با همان سرعتی که 
ساخت و ساز به پیش می رود، وجود 
ندارد. جمعیت کانــادا 2۷6۷ نفر در 
سه ماهۀ چهارم سال 2۰2۰ افزایش 
یافت که در مقایسه با سه ماهۀ چهارم 
سال پیش از آن ۸9,1 درصد کاهش 
داشــت. کاهش مهاجرت دلیل اولیه 

برای این سقوط شدید است.
روند باالتر و باالتر ســاخت و تکمیل 
خانه به نقطه ای رســید که به ندرت 
خارج از یک اشــتیاق فراوان ممکن 
می شود. نسبت 1۸,۴ خانۀ جدید به 
ازای هر فردی که به جمعیت اضافه 
شد، ساخته شده اســت. این میزان 
حدود ۷ برابر ســه ماهۀ پیش از آن 
است که برای هر فرد که به جمعیت 
اضافه می شد، 2 خانه جدید ساخته 
و تکمیل شــد. از نظر بافت، متوسط 
جمعیــت خانوار در کانــادا 2,9 نفر 
است. در یک سناریوی خوش بینانه، 
اکنون تکمیل های ساالنه از میانگین 
رشد هدفمند تشکیل خانوار بیشتر 
است. حداقل ... عرضۀ بسیاری صورت 

گرفته است.
با مشاهده این اعداد چیزهای زیادی 
به ذهن خطور می کنــد، اما قیمت 
مســکن در اولویت است. به ما گفته 
شده است که با عرضه بیشتر خانه، از 
سرعت رشد قیمت ها کاسته می شود 
و یا حتی پایین می آید. اکنون شاهد 
هســتیم که عرضــۀ خانه ها بیش از 
شکل گیری خانوار است، با این حال 
هنوز شاهد تســریع در رشد قیمت 

هستیم. 
تعجبی ندارد که بانک های کانادایی 
اذعان کرده اند که رشد قیمت ها هیچ 
با عرضه نــدارد. همچنین  ارتباطی 
اکنون که دولت گفته اســت خانه ها 
به  برای خریداران خارجــی مقرون 
صرفه هستند، بسیار منطقی است، اما 
برای کانادایی ها بسیار مناسب نیست. 
ســرمایه گذاران خرجی به احتمال 
زیاد به محض باز شدن مرزها منتظر 
فهرست خانه های در معرض فروش 

خواهند شد.

»النه مرغ مگس خوار «ساخت 
خط لوله »ترانس ماونتین« بریتیش کلمبیا

 را چهار ماه به تعویق انداخت

ایرونیا- ساخت و ســاز خطوط لوله 
trans mountain بعد از پیدا شدن 
النه یک مرغ مگس خوار حین قطع 
کردن درختان برای ۴ماه متوقف شده 

است.
 )CNFN( اعضای انجمن النــه یابی
اوایل آوریل به افســران فدرال حیاط 
وحش نســبت به عدم رعایت قانون 
کنوانسیون پرندگان مهاجر از سوی 
کارگــران در خــط لولــه »ترانس 

ماونتین« در برنابی هشداد دادند.
طبق گفته انجمن النه یابی در تاریخ 
12آوریل افســران شاهد افتادن یک 
درخت بــا النه مرغ مگس خوار روی 
آن بودند که در پــی این اتفاق اداره 
محیط زیست و تغییرات اقلیمی کانادا 
دستور به توقف کار تا 21آگوست داد.

مرغ هــای مگس خوار آنــا از گونه 
پرندگان مهاجر به شمار می آیند.

طبــق قانون پرنــدگان مهاجر، مگر 
اینکه مقرراتی وضع شود، هیچ کس 
حق ندارد شرایطی را فراهم کند که 
منجر به کشته، اسیر یا دزدیده شدن 
پرندگان مهاجرشود یا اینکه النه های 
آن ها آســیب دیــده، از بین برود یا 

خراب شود.
پــروژه ســاخت خــط  مدیریــت 
لوله»ترانس ماونتین« تایید کرد که 
دســتور توقف کار در طول دوره النه 
ســازی تا محــدوده 9۰۰ متری در 

امتداد رودخانه برونت اعمال شــده 
است.

آن هــا در بیانیه ای اعــالم کردند: 
»گرچه »ترانس ماونتین« تالش دارد 
تا فعالیت های پاکسازی درختان را در 
زمانی خارج از دوره های النه ســازی 
پرندگان مهاجر انجــام دهد، اما این 

همیشه عملی نیست.«
پروژه توســعه خط لولــه کوه ترنس 
به منظور ســه برابر کــردن ظرفیت 
خط لولــه موجود از دهه 195۰ بین 
ادمونتون و یک ترمینال حمل و نقل 
در برنابی برای حمــل روزانه حدود 
محصوالتــی  از  بشــکه   ۸9۰،۰۰۰
شــامل قیر رقیق، مواد خام سبک تر 
و ســوخت تصفیه شده مانند بنزین 

طراحی شده است.
دولت فــدرال پس از خرید خط لوله 
»ترانس ماونتین« و برنامه ریزی برای 
گسترش آن، درباره ویژگی های مثبت 

احداث این پروژه تبلیغ کرد.
آمار دولت فدرال نشــان می دهد که 
بیش از 2 هزار نفر تاکنون استخدام 
شده اند و پروژه در اوج مراحل ساخت 
55۰۰ شغل ایجاد خواهد کرد. پیش 
از تکمیل و طی 2۰ ســال آینده این 
پــروژه ۴6 میلیارد دالر برای دولت و 
۷۳ میلیارد دالر برای تولیدکنندگان 

درآمدزایی خواهد داشت.
iroonia.ca
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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

رئیس بانک مرکزی کانادا :
خریداران بازار مسکن بر این باورند

که  قیمت ها به شکل نامحدود
 افزایش پیدا می کند

ایرونیا- رئیس بانــک مرکزی کانادا 
می گوید نشانه هایی از رفتار سوداگرانه 
در بازار پررونق مســکن در کشور به 
چشم می خورد و این موضوع نگرانی 
هایی را در مورد افزایش تقاضای وام 
مســکن در میان خانوارهای بسیار 

بدهکار به وجود آورده است.
هزینه هــای انــدک وام و تمایل به 
داشتن امالک بزرگتر در طول دوران 
همه گیــری کرونا، قیمت خانه ها را 
به رقم باالیی در سطح کشور رسانده، 
به نحوی که در شهرهای کوچکتر و 
حومه ارزش امالک در طول یکسال 
گذشته بیشــتر از ۳۰درصد افزایش 

پیدا کرد.
تیف مکلم در خالل کنفرانس خبری 
که روز چهارشنبه برای بحث در مورد 
اعالم برنامه سیاست پولی مدون بانک 
مرکزی برگزار شــد، گفت: »گرچه 
افزایش قیمت مسکن دالیل بنیادی 
دارد، اما نشــانه هایــی از انتظارات 
بیرونی و رفتارهای سوداگرانه نیز قابل 

مالحظه هستند.«
»نگرانی ما این اســت که مردم روند 
صعودی قیمت ها را مالک قرار دهند. 
آن ها انتظار دارند که افزایش قیمت 
هــا به طور نامحدود ادامه یابد که در 
نتیجــه گرایش بیش از حد به خرید 
خانه پیدا می کنند و این کار اشتباه 

است.«
آقای مکلم گفــت از طرح تنظیمی 
بانــک کانادا که شــرایط را برای وام 
گیرندگان واجد شرایط دشوارتر می 
کند، حمایت می کند، همچنان که 
از طرح پیشنهادی اتاوا برای گذاشتن 
مالیات یک درصدی روی خانه های 

خالی اتباع خارجی حمایت کرد.
»هنگامــی که نــرخ بهره بــه طور 

غیرمعمــول پایین اســت، احتمال 
بیشــتری وجود دارد کــه در نهایت 
افزایش یابــد. بنابراین قرار دادن این 
حداقل به حفاظت از وام دهندگان و 
وام گیرندگان در برابر کشش بیش از 

حد بازار کمک می کند.«
بانک کانادا نرخ بهره معیار را در حد 
۰,25 درصد نگه داشت اما اعالم کرد 
که احتمال دارد افزایش بالقوه نرخ به 
جای ســال 2۰2۳ در نیمه دوم سال 
2۰22 رخ دهد. ایده نگه داشتن نرخ 
بهره اصلی نزدیک به صفر تا ســال 
2۰2۳ به خریــداران خانه اعتماد به 

نفس وام گرفتن داده است.
آقای مکلم با صحبــت از لزوم توجه 
بانک به شــرایط فعلــی اقتصادی و 
پایین بودن نرخ اشــتغال در روزهای 
همه گیری به دفاع از تصمیم بانک به 
پایین نگه داشتن نرخ بهره پرداخت: 
»در حــال حاضر اقتصــاد نیازمند 

حمایت ماست.«
»وقتی مردمی را مــی بینی که وام 
هایی کالن تر از درآمدشــان گرفته 
اند، نگران می شوی که مبادا کشش 

پرداختش را نداشته باشند.«

در حالی که تنها نزدیک به یک سوم از مردم کانادا یک دوز واکسن خود را دریافت کرده اند 

لغو استفاده اجباری از ماسک در آمریکا
 برای افرادی که به طور کامل واکسن خود را دریافت کرده اند

پرژن میرور- مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری آمریکا )سی دی سی( روز سه 
شنبه بیانیه ای را منتشــر کرد و در 
آن یادآور شــد که از این پس افرادی 
که در آمریکا به طور کامل واکســن 
کووید-19 خــود را دریافت کرده اند 
می توانند در محیط بیــرون از خانه 

بدون ماسک حضور یابند.
این مرکز در طول ســال گذشته به 
مردم آمریکا توصیــه می کرد که در 
صــورت حضور در محیــط بیرون از 

خانه از ماسک استفاده کنند.
بــر اســاس توصیــه جدیــد مرکز 
بیماری آمریکا،  پیشگیری و کنترل 
افرادی که در آمریکا کامالً واکسینه 
شــده اند می توانند استفاده از ماسک 
را کنــار بگذارند، مگر اینکه در جمع 
زیادی از افراد غریبه باشند و افرادی 
که واکسینه نشدند نیز در برخی موارد 
می توانند بدون پوشاندن صورت خود 

از خانه خارج شوند.
ایــن تصمیم پس از آنکه مشــخص 
شــد بیش از نیمی از جمعیت ۳۳۰ 
میلیون نفری آمریکا دســت کم یک 
دوز واکسن کووید-19 خود را دریافت 
کردند و بیش از یکصد میلیون نفر از 
مردم آمریکا به طور کامل واکســینه 

شدند اتخاذ شده است.
متخصص  ســاگ،  مایــک  دکتــر 
بیماری های عفونی در دانشگاه آالباما 
گفته اســت: “ وقت آن رسیده که به 
وضعیت عادی زندگی بازگردیم. هنوز 
به طور کامل به آن مرحله نرسیدیم 
اما در حال خروج از وضعیت بحرانی 

هستیم و این چیز زیبایی است.“
در حالــی که تعداد افــرادی که در 
آمریکا واکســن کوویــد-19 خود را 
دریافت کرده اند روز به روز بیشــتر 
می شود اما این کشور هنوز به مرحله 

ایمنی جمعی نرسیده و تصمیم جدید 
مرکز پیشــگیری و کنترل بیماری 
آمریکا می تواند تا حــدی به عنوان 
پاداش واکسیناسیون برای افرادی که 
هنوز برای دریافت واکسن تردید دارند 

تلقی گردد.
بر اساس تعریف سی دی سی، افراد 
واکسینه شده کامل به کسانی گفته 
می شود که هر دو دوز واکسن فایزر یا 
مدرنا و یا یک دوز واکسن جانسون اند 
جانسون خود را دریافت کرده باشند. 
این افراد در اماکنی که افراد واکسن 
نزده حضور دارند و در رســتوران ها و 
فضاهای سرپوشیده همچنان باید از 

ماسک استفاده کنند.
اما در کانــادا به دلیل تاخیر در تهیه 
از کمپانی های  واکســن کووید-19 
مختلف، تزریق دوز دوم واکسن های 

فایزر و مدرنا حدود چهار ماه به تعویق 
افتاده که مدت بسیار طوالنی است و 
به معنی این است که همسایه شمالی 
آمریکا تا رســیدن به تعــداد افرادی 
که به طور کامل واکســینه شده اند 

فاصله ای بسیار طوالنی دارد.
تاکنون نزدیک به یک ســوم از مردم 
کانادا دست کم یک دوز واکسن خود 
را دریافت کرده اند و فقط ۳ درصد از 
مردم این کشور به طور کامل در برابر 
بیماری کووید-19 واکســینه شدند 
کــه این رقم 1۰ برابــر کمتر از نرخ 

واکسیناسیون در آمریکا است.
اما با اینکه واکسیناســیون در کانادا 
در حال افزایش است، در حال حاضر 
هیــچ توصیه ای دربــاره اینکه مردم 
کانادا ضمن اینکه منتظر دریافت دوز 
دوم واکسن خود هستند چه کارهایی 

را میتوانند و چه کارهایی را نمی توانند 
انجام دهند، اعالم نشده است.

دکتــر بابک جاوید، پزشــک محقق 
در دانشــگاه کالیفرنیا در شهر َسن 
فرانسیسکو گفته اســت که توصیه 
مرکز پیشــگیری و کنترل بیماری 

آمریکا منطقی و عاقالنه است.
دکتر بابک جاوید اضافه کرده است: 
“در اغلــب تجمع ها در فضــای باز 
خطر انتقال پایین است. نکته اصلی 
این است که مطمئن شویم مردم در 
فضاهای سرپوشیده از ماسک استفاده 
می کنند. من به دنبال زندگی بدون 
ماسک هســتم.“  وی در ادامه تاکید 
کرده است که ارایه آزادی های بیشتر 
به مردم می تواند به عنوان انگیزه ای 
برای انجام واکسیناسیون توسط مردم 

در نظر گرفته شود.
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استقبال نه چندان گرم پژوهشگران از بودجۀ علوم کانادا
ســرمایه گذاری  کانــادا-  ایرانیــان 
پژوهشی نسبتاً کم مشخص شده در 
بودجۀ جدید فدرال می تواند کار کانادا 
را در به کارگیری و حفظ استعداد های 

علمی دشوار کند.
برنامۀ چند الیۀ مخارج اعالم شــده 
در 19 آوریــل، شــامل 2,2 میلیارد 
دالر کانادا می شــود که بیشتر صرف 
تأمین بوجه تحقیقات علوم زیستی 
می شــود، و برای تقویت برنامه های 
زیست پزشکی و ساخت و تولید به کار 
برده می شــود. بسیاری از گروه های 
تحقیقاتی چشم انتظار سرمایه گذاری 
پژوهشی بیشتری بودند، چرا که تنها 
آن طرف مرز هــا در ایاالت متحده، 
رئیس جمهــور جو بایــدن افزایش 
چشم گیری را در بودجۀ تحقیقات و 
پژوهش های علوم پایه به وجود آورد.

سه شــورای اصلی تحقیقاتی کانادا، 
به صورت مشــترک از 25۰ میلیون 
دالر در برنامه کمک هزینۀ تحقیقاتی 
جدیــد زیســت پزشــکی بهره مند 
خواهند شد، و انیستیتوهای تحقیقات 
ســالمت کانادا 25۰ میلیون کمک 
هزینۀ بیشــتر را برای آزمایش های 
بالینی دریافت خواهــد کرد. دولت 
همچنین قصد دارد کمک  هزینه های 
بیشتری را برای برنامه هایی که قباًل 
فاند شــده بودند اختصاص دهد که 
به عنــوان راهبرد ملی کانــادا برای 
هــوش مصنوعی و همچنین و ایجاد 
دو برنامۀ اســتراتژی ملی دیگر برای 
ژنومیک و علوم کوانتم صرف خواهد 
شد و هر کدام از این بخش ها  حدوداً 
۴۰۰ میلیــون دالر کانــادا کمــک 
هزینه دریافــت خواهند کرد. حدود 
1۷ میلیــارد دالر هم صرف تالش ها 
برای فناوری های با تولید کربن پایین، 
حمایت از کســب و کار های سبز، و 
اهــداف حفظ منابــع طبیعی مانند 
حفاظــت از 25 درصد از خاک و آب 

کانادا تا سال 2۰25 می شود.

حامیان پژوهش بــر تمرکز بوجه به 
علوم به عنوان راهــی برای مقابله با 
پاندمی و بازسازی اقتصاد کشور پس 
از آن اســتقبال کردند. گروه حامی 
پژوهــش کانادایی مســتقر در اتاوا 
موسوم به »شواهد برای دموکراسی« 
گفت: »بودجۀ 2۰21 تالش می کند 
فشــار های له کنندۀ پاندمــی را با 
استفاده از چشم اندازی بلند مدت به 
سمت بازیابی اقتصادی و رشد متوازن 
سازد.« اما این گروه همچنین خاطر 
نشان کردند که در این بوجه افزایش 
چشم گیری برای پژوهش های بنیادی 

و تحقیق بنیاد مشاهده نمی شود.«
 این بودجه همچنان به تأمین مالی 
برنامه های تحقیقاتی آغاز شــده در 
سال 2۰1۸ ادامه می دهد. )برنامه های 
هزینه ای/بودجه ای کانادا غالباً چندین 
سال را پوشــش می دهد.( اما تمرکز 
بر روی تأمین مالی هدفمند اســت، 
نه حمایــت گســترده از تحقیقات 
که دانشــمندان کانادایی مدتهاست 

از آن حمایــت می کننــد. آبراهــام 
ایمونولــوژی در  فاکــس، محقــق 
دانشگاه مک گیل، مونترال، می گوید: 
»سیاستمداران دوست دارند اهدافی 
را بــرای ســرمایه گــذاری انتخاب 
کنند ، زیــرا می خواهند در چیزهایی 
ســرمایه گذاری کنند کــه بتواند به 
سرعت نتیجۀ آن را به دست آورند. وی 
با اشاره به اینکه دانشمندان کانادایی 
طی چندین دهه سهم عمده ای را در 
زمینه علوم پایه و ساخت واکسن های 
فعلی کووید 19 داشته اند افزود: »اما 
علمی که بیشــترین کمک را انجام 

می دهد، بلند مدت است.«
پیــش از انتشــار بودجــه، فاکس و 
همکارانش از دولت خواســته بودند 
که برای سهولت در جذب و نگهداری 
نسل بعدی دانشــمندان و در رقابت 
با ایاالت متحده، در ســه شــورای 
تحقیقاتی اصلی کشور افزایش بودجۀ 
زیــادی را برای علوم پایه فراهم کند. 
وی می گوید، این بودجه جوابگوی این 

درخواست نیســت، اگرچه از بودجه 
زیرســاخت های  برای  پیشــنهادی 
علوم زیســتی و به ویژه آزمایشــات 
بالینی استقبال کرد. او می گوید: »ما 
سرمایه گذاری بزرگی در علوم پایه و 
برای ادامۀ تحقیقات نمی بینیم، که به 
اعتقاد ما ضروری است و ممکن است 

سال ها سود در بر داشته باشد.«

یکی از برنامه هــای کمیته مقابله با 
 )CTC( تروریسم در ســازمان ملل
مربوط به پیگیری راهکارهای مقابله 
با تهدیــدات تروریســتی در حوزه 
هوانوردی است که بر اساس قطعنامه 
2۳۰9 شــورای امنیــت )2۰16( و 
قطعنامه 2۳96 )2۰1۷( تدوین شده 
و جلسات متعددی هم برای پیگیری 
آن با نمایندگان ایکائو و کشــورهای 
عضو برگزار شده است. اما واقعیت این 
است که با شرایط فعلی امید زیادی 
به سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه 
آن برای پیگیــری پرونده هواپیمای 
اینترنشنال«  »اوکراین  مســافربری 

نیست. 
مناسباتی که اکنون بر سازمان ملل 
حاکم اســت فاجعه بار است چنانکه 
جمهوری اســالمی ایران که در صدر 
رژیم های ضدبشــری و زن ستیز قرار 
دارد تا کنون هم به عضویت »شورای 
حقوق بشر« این ســازمان درآمده و 
هم به تازگی برای چهار ســال عضو 
زنان« سازمان  موقعیت  »کمیسیون 

ملل شده است!
اینکه حقایق در مورد شلیک موشک 
از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به هواپیمای مســافربری اوکراین تا 
کنون افشا نشده به نظر می رسد ناشی 
از یک اراده ی جمعی در میان سران 
جمهوری اسالمی و همچنین نهادها 
و مقامات کشــورهای دخیل در این 
پرونده است. توافقی نانوشته و ناگفته 
برای خاک ریختن بر حقیقتی که بعد 

از بازخوانی جعبه های سیاه هواپیما 
در البراتوار بررســی و تحلیل ایمنی 
هواپیمایی فرانسه )BEA( جزئیات آن 
استخراج شده است. شاید روزی فرا 
برسد که قوانین ایکائو اصالح شود اما 
منتظر ماندن برای آن روز کمکی به 
روش شدن حقیقت »پرواز ۷52« و 
جان باختن 1۷6 انسان نخواهد کرد. 
با این حال مکاتبه و ارائه گزارش های 
مستند از سوی خانواده های قربانیان 
و رســانه ها به ایکائو و سازمان ملل 
می تواند کمک کند که کار دولت ها یا 
البی های متصل به جمهوری اسالمی 
بــرای مانع تراشــی در روند پیگیری 

پرونده سخت شود.
برای دســتگاه تبلیغاتــی جمهوری 
اسالمی و جریان بین المللی که سعی 
در به حاشیه بردن پرونده هواپیمای 
اوکراینــی دارند یــک کار فوق العاده 
واقعیت ها!  تغییــر  اســت:  دشــوار 
 )BEA( دســتکاری گزارش البراتور
آنطور که به نفع جمهوری اســالمی 
باشــد تقریباً غیرممکن اســت اما 
اگر به فرض حتا اگــر این اتفاق هم 
بیفتد باز موارد متعدد دیگری وجود 
دارد کــه کارشناســان می توانند در 
»محاکم بین المللی« بر آنها اتکا کنند 
و با ارائه ی شواهد و طرح پرسش های 
مربوطه به روشن شدن حقیقت یاری 

رسانند.
حتا شاید الزم باشــد عالوه بر طرح 
دعــوی علیــه جمهوری اســالمی، 
در ارتبــاط بــا دولت هــا و نهادهای 

بین  المللی نیز در محاکم قضایی اقدام ادامه از صفحه ۲در پرونده »پرواز ۷۵۲«...
کرد. امــا گام اول برای پیگیری این 
»بسته  ی  تهیه ی  هولناک،  پرونده ی 
اعترافات و شــواهد« اســت. اعتراف 
مصاحبه ای  در  محمدجواد ظریــف 
که فایل صوتی آن پخش شده مبنی 
بر اینکه »اگر موشک خورده بگویید 
تا ببینیم چــه جوری عالج کنیم« و 
همچنین سخنرانی امیرعلی حاجی  
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در 
مورد »شرایط جنگی« که همان زمان 
مطرح شد بخشی از اعترافات مهم و 

شواهد واقعی هستند.
گام دوم اما تکیه بر »افکار عمومی« 
و »قــدرت رسانه«هاســت. بجــای 
تعیین پاداش بــرای اینکه از داخل 
حکومت جمهوری اسالمی فردی یا 
افرادی اطالعات و شــواهدی فراتر از 
این اعترافــات در اختیار خانواده های 
قربانیــان قــرار دهند بهتر اســت 
این پــاداش و منابع مالــی را صرف 
افشــاگری و روشنگری با گفتگوها و 
ارائه ی مســتندات در تلویزیون های 
بین المللی کرد و همزمان دولت هایی 
را که رفتارشــان در ارتبــاط با این 
جنایت مشکوک به نظر می رسد زیر 
فشــار گذاشــت تا از طریق محاکم 
و کارشناســان بین المللی پرونده را 
پیگیری کنند. باید معلوم شــود که 
چرا 1۷6 انسان بی خبر از سرنوشت 
هولناکــی کــه در انتظارشــان بود 
می بایست در شلیک موشکی بر فراز 
پایتخت ایران جان عزیــز خود را از 
دست بدهند و چندصد خانواده برای 
همیشه دچار کابوس و سوگوار شوند.

نگرانی اپوزیسیون
 از حضور شرکت چینی در کانادا

اپوزیسیون رسمی در اتاوا از حضور و 
فعالیت شرکت چینی BGI در کانادا 

عمیقا ابراز نگرانی کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مایکل چونگ سخنگوی اپوزیسیون 
رســمی کانادا در امــور خارجه روز 
چهارشــنبه 2۸ آوریل اعــالم کرد 
حضور شرکت BGI در کانادا تهدیدی 
برای کشور است به همین علت دولت 
لیبرال باید بــرای برطرف کردن این 

تهدید هر چه زودتر وارد عمل شود.
آقای چونگ تاکید کــرد: »من فکر 
می کنم که دولت فدرال باید از خواب 
بیدار شــود و این گونــه تهدیدها و 

خطرات را جدی بگیرد.«
رادیو کانادا دوشنبه پیش در گزارشی 
اعــالم کرده بود که شــرکت چینی 
BGI که به طور تخصصی در زمینه 
ژنومیــک فعالیت می کنــد، آرام و 
بی صدا و بــدون بحث های عمومی و 
ملی در حال چنگ انداختن بر صنعت 
آزمایشگاهی کشور است این در حالی 
است که وضعیت در آمریکا و استرالیا 
کامال متفاوت اســت و این دو کشور 
به صورت علنی درباره اهداف و نیات 
واقعی شرکت بزرگ چینی ابراز تردید 

کرده اند.
خطر جاسوسی و نشت اطالعات در 
زمینه ســالمت و ژنومیــک از ماه ها 
پیش مایه نگرانی عمیــق آمریکا و 

استرالیا شده است.
کــرد:  تاکیــد  چونــگ  مایــکل 
»شــرکت هایی مثــل BGI روابــط 
نزدیکــی با رژیم کمونیســت چین 
دارند. این شرکت ها به موجب قوانین 
چین ملزم به همکاری با سرویس های 
اطالعاتی پکن هستند. صرفا همین 
موضــوع که ممکن اســت اطالعات 
ژنتیک شهروندان کانادایی از طریق 
شــرکت هایی مثل BGI مخفیانه به 
چین منتقل شود، بسیار نگران کننده 

است.«

امیلی ویکتوریا ویگاس ۳ 1 ساله، 
یکی از جوان ترین قربانیان کووید-19 در کانادا

مــداد- امیلــی ویکتوریــا ویگاس 
سیزده ساله، یکی از جوانترین قربانیان 
کوویــد-19 در کانادا اســت. امیلی 
به دلیل شــدت عوارض کووید-19 
در خانه شــان در برامپتــون انتاریو 
درگذشــت. پدر امیلی تنها عضو این 
خانــواده چهارنفره بــوده که نتیجه 
آزمایش کوویــد-19 منفی دریافت 
کرده. مادر امیلی به دلیل مشــکالت 
تنفسی، عدم توانایی در ایستادن، در 

بیمارستان بستری است. 
بــروز عوارض شــدید کووید-19 در 
کودکان و نوجوانان بسیار نادر است. 
مرگ ناگهانی در میان جوانان در موج 
سوم همه گیری فراگیرتر شده است. 
در ســه  هفته اول آوریل، پزشــکی 
قانونــی انتاریو 25 پرونــده جوانان 
بیست تا سی ساله را گزارش کرده که 
در انتاریــوی جنوبی و مرکزی در اثر 

این بیماری و در خانه در گذشته اند.
با این اوصاف، مرگ امیلی نیز بسیار 
ناگهانــی و دور از ذهن بــوده. آقای 
ویــگاس که در یک انبــار در انتاریو 
مشــغول به کار اســت، به تنهایی از 
فرزندانشان مراقبت می کرده و به غیر 
معمول سرماخوردگی  درمان های  از 
کار دیگری از دســتش بر نمی آمده. 
او فکر می کرده که امیلی جوان است 
و به زودی ســالمتی اش را به دست 
می آورد. با این حال، با واقعیت تلخی 
روبه رو شــده که زندگی شان را برای 

همیشه تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گزارش گلوب اند میل، کارلوس، پدر 
امیلی در این مدت با دو فرزندش در 
خانه تنها بوده و هر ســه به دستور 
مقامات بهداشــتی تحــت قرنطینه 
خانگی قرار داشتند. با شدیدتر شدن 
عوارض در امیلی، کارلوس نمی دانسته 
که آیــا می تواند آمبوالنس خبر کند 
یا نــه. او همچنین می دانســته که 
یکی  برمپتون  عمومی  بیمارســتان 
از شــلوغ ترین بیمارستان های کشور 
است و می ترسیده که دخترش را به 
همین دلیل به بیمارستانی در حومه 
تورنتو منتقل کنند و نمی خواسته که 

دخترش از هر دو والدینش جدا بماند.
در این مدت درمان خانگی، بررســی 
میزان تب، قرص تایلنول، نوشــیدن 
مایعات گــرم و غذاهــای محبوب، 
تنها روشــی بوده که بتواند عوارض 
کووید-19 را در دخترش کنترل کند. 
آقای ویگاس فکر می کرده که امیلی 
جوان اســت و احتماال خیلی زود به 
ســالمتی اش را به دست می آورد. اما 
روز بعد، امیلی قربانی این بیماری شد 

و جانش را از دست داد.
بــروز عوارض شــدید کووید-19 در 
کودکان و نوجوانان بسیار نادر است. 
از میان بیش از دویســت هزار جوان 
زیر نوزده  سال که به کووید-19 مبتال 
شــده اند، اغلب موارد عوارض بسیار 
خفیف از خود نشــان داده اند. در کل 
تنهــا 1۴2 نفر از این میان در بخش 
مراقبت های ویژه بســتری شده اند و 

تنها ۸ نفر در گذشته اند.
آقای ویگاس در چند ماه گذشته تنها 
عضو خانواده بوده که از آپارتمانشان 
خارج می شــده، زیــرا او تنها نان آور 
خانواده است و در یک انبار مشغول به 
کار است. به همین دلیل، او احتماال 
تنها فردی اســت که باعــث انتقال 
اولین نفری  ویروس شده. همسرش 
بود که بیمار شــد، اما قبل از اینکه 
آزمایش بدهد و بفهمد که کووید-19 
دارد یــک هفته در خانه مانده بود. تا 
زمانی که نتیجه آزمایش به دستشان 
برسد، مشکالت تنفسی خانم ویگاس 
به حدی شــده بود که نمی توانست 
نفس بکشــد و به بیمارستان منتقل 

شد.

مــرگ ناگهانی در میــان جوانان در 
موج ســوم همه گیری فراگیرتر شده 
است. در سه  هفته اول آوریل، پزشکی 
قانونــی انتاریو 25 پرونــده جوانان 
بیست تا سی ساله را گزارش کرده که 
در انتاریــوی جنوبی و مرکزی در اثر 
این بیماری و در خانه در گذشته اند. 
دلیل عمده این وقایع این اســت که 
تعداد کارگران شــاغل در شغل های 
ضــرروری در ایــن منطقه بســیار 
باالست. این افراد عمدتا در خانه های 
کوچک با خانواده های بزرگ زندگی 
می کنند. قرنطینه کــردن و رعایت 
فاصله اجتماعی در این شرایط ممکن 
نیســت.  آقای ویگاس پنجاه وهشت 
ســاله در دوازدهم آوریل واکســن 
کووید-19 دریافت کرده اســت، اما 
همســرش، که هنوز در بیمارستان 

بستری است، واکسن دریافت نکرده.
در حال حاضر، کلینیک های سرپایی 
کانون های  تمامی  در  واکسیناسیون 
داغ همه گیری در تورنتو افراد باالی 
هجده ســال را واکســینه می کنند، 
اما تنهــا یک کلینیــک در منطقه 
پرجمعیت برامپتــون وجود دارد که 
آن هم بخشــی از تورنتو محســوب 

نمی شود.
همسر آقای ویگاس حاال در وضعیت 
بهتری قرار دارد و درصد اکســیژن 
خونش به ۸۰ رسیده و امیدوار است 
که به زودی به خانه برگردد. رساندن 
خبر ناگــوار مرگ دخترشــان به او 
کار بسیار دشــواری بوده. از آنجایی 
که آقای ویگاس هنــوز در قرنطینه 
است، دوستان و اعضای دور خانواده 
وظیفــه هماهنگی و رتق و فتق امور 
مراســم ترحیم را برعهده داشته اند. 
آقــای ویــگاس گفته اســت که از 
جزئیات باخبر نیست، حتی نمی داند 
که اجازه پیدا می کنند برای آخرین 
بار دخترشان را ببینند یا نه. »مادرم 
هم در مراسم شرکت نمی کند، چون 
گفته است دلش نمی آید نوه اش را در 

تابوت ببیند.«
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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

کانادا درصدد
جذب مهاجران بیشتر

در ۲ سال آینده

ایرانیان کانادا- ســال گذشته که پُر 
بود از تعطیلی هــا و محدودیت های 
مســافرتی، برای مهاجران ســالی نا 
خوشایند بود. در شش ماه اول سال 
2۰2۰ اعضای گروه سازمان همکاری 
و توســعۀ اقتصــادی )OECD( که 
بیشتر کشــور های ثروتمند را شامل 
می شود، در مقایسه با یک سال پیش 
از آن نیمــی از مجــوز اقامت دائم را 
صادر کردند، که بی ســابقه به شمار 
می آید. در ماه اکتبر دولت کانادا گفت 
که امیدوار است 1,2 میلیون شهروند 
را از ســال 2۰21 تــا ســال 2۰2۳ 
بپذیرد که معادل ۳ درصد جمعیت 
کانادا است. اهداف برای سال جاری و 
سال آینده 1۰۰ هزار نفر بیشتر از آن 
چیزیست که برنامه ریزی شده است.

حتی در میان کشور های مهاجرپذیر 
هم کانادا تافته ای جدا بافته اســت. 
استرالیا اهداف مهاجرت ساالنۀ خود 
را در 16۰ هزار مهاجر ثابت نگه داشته 
است. طبق وزیر مهاجرت در نیوزلند 
کارفرمایــان در نیوزلند باید اولوویت 
را بــه آمــوزش افــرادی اختصاص 
دهند که در کشــور حضــور دارند. 
کانادا با اختالف، پیشــتاز به شــمار 
می آید. مهاجرت »مؤلفه ای کلیدی« 
از بهبود اقتصادی کانادا اســت و به 
گفتۀ کارکو مندیچینو وزیر مهاجرت 
کانادا، ســعادت و کامیابی بلند مدت 
این کشور در گرو مهاجرت قرار دارد. 
بدون آن کشــور رو به پیری می رود. 

در پانزده ســال نســبت کارگران به 
مستمری بگیران از دو به سه سقوط 

می کند.
پاندمی تنها عزم کانــادا را به جذب 
اســتعداد های خارجی جــزم نکرده 
است. بلکه باعث شده است استعداد را 
بازتعریف کنند. در روز 1۴ آوریل آقای 
مندیچینو اعالم کرد که مسیر هایی را 
بــرای پذیرش 9۰ هــزار مقیم دائم 
خواهد گشــود که به صورت موقت 
در کشــور اقامت داشــته اند. بیشتر 
آنها کارکنانی در بخش مراقبت های 
بهداشــتی و دیگــر »فعالیت هــای 
ضروری« بودند که از راننده کامیون 
تا آجر چین را در بر می گیرد. مابقی 
فارغ التحصیالن دانشــگاه های کانادا 
این موضع تمایز طوالنی  هســتند. 
مدت بین دو نوع خارجی را تضعیف 
کرد: »مقیمان دائمی«، که بیشترشان 
در نهایت به شهروندان کانادا تبدیل 
می شــوند و افرادی که بــرای کار و 
تحصیل به کانادا می آیند اما در نهایت 
از آنان انتظار می رود که کشور را ترک 

کنند.
مقیمان موقت بــرای اقتصاد حیاتی 
هستند. کانادا در مقایسه با ساکنان 
موقت بیشــتر آنان را پذیرفته است. 
سید هوســان از گروه فشــار اتحاد 
 Migrant( کارگران مهاجر برای تغییر
 )Workers Alliance for Change
تخمین می زند که کانادا 1,6 میلیون 
مهاجر غیر دائم دارد. در سال 2۰1۸، 

۷۰۰ هزار دانشــجوی خارجی 22,۳ 
میلیــار دالر کانادا )1۸ میلیارد دالر( 
در کشــور خرج کردند که معادل 1 
درصد درآمــد ناخالص داخلی کانادا 
اســت. دیگر ســاکنان موقت شامل 
کارکنــان خانه هــای نگهــداری از 
سالمندان برداشت کنندگان محصول 
و همچنین کارهایی است که نیاز به 
آموزش بیشتر دارند. هوسان می گوید، 
کارگران فصلــی مزارع برای ۸ ماه به 
کانادا می آیند و به طور متوســط هر 
کارگر 1۰ تا 15 سال به این کار ادامه 

می دهد.
اما اقامت موقت جنبــۀ تاریکی نیز 
دارد. بسیاری از کارگران مجوزهایی 
دارند که آنها را ملزم به کار برای یک 
کارفرمای خاص می کند و همین امر 
آنها را در برابر سؤ استفاده آسیب پذیر 
می کنــد. طبق گفته آقای هوســان 
سال گذشته 2۰۰۰ کارگر در بخش 
کشاورزی در مزارع محل کار خود در 
انتاریو به کووید 19 مبتال شدند. حتی 
دانشجویان نیز می توانند رنج بکشند. 
برخی از افرادی که به با حقوق کم کار 
می کنند، هر کاری انجام می دهند تا 
به عنوان »مدیر« معرفی شوند، این 
عنوان اغلب جعلی اســت و شانس 
دریافت اقامــت دائم آنهــا را باالتر 
می برد. بدترین وضعیت خارجی های 

فاقد مدرک اســت که بســیاری از 
زمان قانونی ماندن در کانادا را سپری 
کرده اند و تصور می شــود که تعداد 
آنها در حال افزایش اســت. اکثر آنها 
حق دریافت مراقبت های بهداشتی و 

آموزشی را ندارند.
کانادا در مورد اینکه چه کســی می 
تواند بماند تصمیم می گیرد. بیشــتر 
به مهاجــران »طبقه  پیشــنهادات 
اقتصادی« بر اساس رتبه بندی آنها 
در یک سیستم امتیازدهی است که 
نمره تحصیل، تسلط به زبان انگلیسی 
یا فرانسوی، حرفه آنها و پیشنهادات 
شــغلی در کانادا را ارزیابی می کند. 
جمعیت متولد شده در خارج از کانادا 
در میان کشورهای سازمان همکاری 
و توسعۀ اقتصادی بهترین تحصیالت 
عالی را دارند. بین ســال های 2۰21 
و 2۰2۳ کانــادا همچنین قصد دارد 
حــدود ۳12 هزار اقامــت دائم را به 
بستگان مهاجران جدید یا افرادی که 
در این کشور هستند، اعطا کند؛ د این 
بازه کانادا همچنین می خواهد 1۸1 

هزار نفر پناهجو بپذیرد.
راننده  کــه  پزشــکان  حکایت های 
تاکسی شده اند، کانادا را وادار به تغییر 
در سیســتم امتیازات برای پذیرش 
افراد بیشتری می کند که کارفرمایان 
بسیاری  استخدام کنند.  می خواهند 

از کارشناسان فکر می کنند که هنوز 
سطح امتیاز بسیار باال است. و پاندمی، 
ارزش کارگرانــی را کــه تحصیالت 
کمتری دارند به کانادایی ها آموخت. 
هارالد باودر از دانشــگاه رایرســون 
می گوید: »آنها بیرون می روند، جان 
خود را بــه خطر می اندازند و به طور 
بالقوه احتمال دارد به ویروس مبتال 
شــوند ... تا ما بتوانیم بــر روی میز 

مقداری غذا داشته باشیم.«
قبــل از پاندمی، دولــت فرصت های 
بیشتری برای اقامت دائم به مهاجران 
موقت داد. از ســال 2۰۰۸ این کشور 
به کارگران با تجربه در این کشــور 
اقامت دائم ارائه داده اســت، مشروط 
بر اینکه آنها مهارت داشته و به یکی 
از زبان های این کشور صحبت کنند. 
بر اساس طرح های آزمایشی ، ساالنه 
55۰۰ اجازه اقامت بــرای کارکنان 
بخش مراقبــت و 2۷5۰ مجوز برای 
کارگران کشاورزی )غیر فصلی( ارائه 
می دهــد. اما اکنــون دولت انعطاف 
پذیرتر شــده اســت. در مــاه فوریه 
، 2۷۰۰۰ نفــر از مردم ســاکن در 
کشور را برای درخواست اقامت دائم 
تحت برنامه »اگسپرس انتری« برای 
مهاجران اقتصادی دعوت کرد. برای 
این منظور تعداد امتیازات الزم برای 
واجد شرایط شدن را از میانگین ۴61 
به ۷5 کاهش داد که کمترین امتیاز 

در حال حاضر است.
جریان مهاجرت احتماالً تا اوایل سال 
آینده به حالت عادی برگردد. اما تغییر 

به سمت آنچه آقای مندیچینو »راهی 
سریع، ابتکاری و فراگیر برای اقامت 
دائم« می نامد ممکن است دوام داشته 
باشــد. برخی از طرفداران مهاجرت 
می خواهند دولت خیلی جلوتر برود. 
ِجنا ِهنبری از دانشگاه ویلفیرد لوریه 
)Wilfrid Laurier( در واترلو، انتاریو، 
خاطرنشــان کرد کــه کارگرانی که 
مسیرهای جدید آقای مندیچینو را 
طــی می کنند، هنوز باید از ســطح 
زبان انگلیســی یا فرانسوی مناسبی 

برخوردار باشند.
حتی در این صــورت، این تغییرات 
زندگی بسیاری را متحول خواهد کرد. 
کارال مارتینز، که در ســال 2۰1۷ از 
مکزیک وارد شــد، امیدوار است که 
در میــان ۳۰ هزار کارگــر ضروری 
بــرای دریافــت اقامــت دائم تحت 
طرح جدید باشــد. وی در اولین کار 
خود به عنوان سرپرست »12 تا 1۴ 
ساعت بدون اضافه کاری و بدون آخر 
هفته ها« کار کــرد. او بعدا »خانوادۀ 
رویایی« را بــرای کار پیدا کرد. اما او 
شود.  فیزیوتراپیست  یک  می خواهد 
به عنوان یک ســاکن موقت، او باید 
9۰ هــزار دالر کانــادا برای تحصیل 
خود در فیزیوتراپی پرداخت می کند. 
با وضعیت سکونت او به دائمی تغییر 
کند، هزینۀ تحصیــل او به 15۰۰۰ 
دالر کانادا کاهش می یابد. او می گوید: 
»ای کاش تاکنون می توانستم این کار 

را انجام دهم.«   

دولت کانادا امیدوار است ۱.2 میلیون شهروند را از سال 2۰2۱ 
تا سال 2۰2۳ بپذیرد که معادل ۳ درصد جمعیت کانادا است. 
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برنامه آزمایشی کانادا
برای اقامت دانشجویان

 و کارگران
استقبال بی ســابقه از برنامه آزمایشــی دولت فدرال به دنبال اعام جذب 
9۰۰۰۰ متقاضی حاضر در کانادا که دارای اقامت های موقت، شامل دانشجویان 
فارغ التحصیل و کارگران مشاغل ضروری و کارگران خدمات درمانی می شود 
موجب شده اســت تا متقاضیان واجد شرایط در تاطم مهیا نمودن امکانات 
درخواســت و سابمیت فایل درخواســت اقامت دائم برای روز بازگشایی که 
می باشــد قرار گرفته اند. این اعام گزینش بی ســابقه موجب شده است تا 
بســیاری از افرادی که در کانادا به عنوان فارغ التحصیل خارجی و یا کارگران 
موقت در تاش برای به دســت آوردن اقامت کانادا هستند، امیدوار شوند تا با 
استفاده از شرایط بسیار ساده این برنامه با سرعت بیشتری به اقامت دائم کانادا 
دست یابند. ولی بسیاری از جزئیات نحوه درخواست هنوز برای این متقاضیان 

نامفهوم است.

به طورکلی تمامی فارغ التحصیالنی که 
موفق بــه اخذ مدرک تحصیلی خود 
پس از ژانویه ســال 2۰1۷ شــده اند 
فارغ التحصیالن  شاخه  شرایط  واجد 
ضروری  مشــاغل  کارگران  هستند. 
نیز اگر در لیست مشاغل اعالم شده 
دارای یک سال کار تمام وقت پیوسته 
و یا ناپیوسته طی ســه سال قبل از 
درخواســت هســتند نیز می توانند 
تحت ایــن برنامه اقدام کنند. در این 
میان کارگران خدمــات درمانی نیز 
می بایست دارای یک سال سابقه کار 
تمام وقت پیوســته و یا ناپیوسته در 
یکی از لیست مشاغل اعالم شده در 
طی سه سال قبل از درخواست باشند 

تا بتوانند اقدام کنند.
به موجــب نیاز کانادا بــه متقاضیان 
فرانســوی زبان و به منظــور حمایت 
اصــل دوزبانه بودن کانــادا و جذب 
اداره مهاجرت فدرال  فرانسوی زبانان 
محدودیــت در ســهمیه گزینــش 
فرانســوی زبان تعیین نکــرده و این 
متقاضیان از تاریخ 6 می تا 5 نوامبر 
بدون نگرانی از تکمیل سهمیه و بسته 
شــدن برنامه می توانند درخواســت 

آنالین خود را ارسال کنند.
متقاضیان ساکن در کبک نیز تنها با 
اعالم ابراز عالقه مندی به ترک استان 
کبک واجد شرایط درخواست هستند.

بــه زودی راهنمای درخواســت این 
برنامه توسط اداره مهاجرت در اختیار 
متقاضیان عالقه مند قرار خواهد گرفت 
در این میان ســؤاالت متداول زیادی 
برای متقاضیان عالقه مند مطرح است 
که در زیر به پاسخ گویی به آنها برای 

شفاف سازی بیشتر اقدام شده است:

نحوه درخواست چگونه است؟

درخواســت به صــورت آنالین انجام 
خواهد شد و روند سابمیت فایل بسیار 
مشابه درخواست ویزای موقت خواهد 
بــود ولی گزینش بر اســاس اولویت 
ســابمیت تقاضا تا تکمیل ســهمیه 

سیاست گذاری شده است

آیا می شود درخواست ناقص سابمیت 
را  کرد و ســپس مدارک تکمیلی 
ارسال نمود تا قرارگرفتن در سهمیه 

برای متقاضی تثبیت گردد؟

خیر ایــن کار باعث خواهد شــد تا 
نه تنها درخواســت شما رد شود بلکه 
هزینه بررسی درخواست متقاضی نیز 
از بین بــرود؛ بنابراین در صورت دارا 
بودن شرایط و مدارک الزم با پرداخت 
کامل هزینه باید نسبت به سابمیت 
درخواست اقدام شود. متقاضیان عالوه 
بر داشتن شرایط درخواست و ارسال 
کامل فرم های تکمیل شده و مدارک 
موردنیاز ملزم به داشتن نتیجه آزمون 
معتبر می باشند. باید هنگام درخواست 
مشغول به کار باشند و نباید حتی در 

هرگونه مرخصی پزشکی، زایمان و یا 
غیره باشند.

لیست مدارک موردنیاز چیست؟

ازآنجایی که هیچ گونه امکان ارســال 
مدارک تکمیلی پس از سابمیت نیست 
و تنها درخواســت پس از ســابمیت 
تنها توسط اداره مهاجرت تأیید و یا 
رد می شــود، نتیجتاً دقت کامل در 
ارسال مدارک کامل از اهمیت زیادی 
برخوردار است. هیچ گونه شانس دومی 
به متقاضی برای تکمیل مدارک داده 
نخواهد شــد. البته ناگفته نماند که 
در طول پروســه اداره مهاجرت پس 
از تأیید واجد شرایط بودن متقاضی 
ممکن است درخواست مدارک اضافی 

برای متقاضی ارسال کند.

سیســتم اطالع رســانی در زمینــه 
چگونگی روند درخواست به زودی در 
اختیار متقاضیان از طریق وب سایت 

اداره مهاجرت گذاشته خواهد شد.

مدت دوره بررسی چقدر طول خواهد 
کشید؟

اداره مهاجــرت تالش دارد تا در طی 
یک دوره 6 ماهه بررســی درخواست 
را تکمیــل کند ولی تاکنون جزئیات 

کامل آن اعالم نشده است.

متقاضیانی که برای چند شاخه از این 
برنامه آزمایشی واجد شرایط هستند 
می توانند چندین درخواست هم زمان 

سابمیت کنند؟

بله می توانند ولی برای هر درخواست 
ملزم بــه پرداخت هزینه بررســی و 
لندینــگ می باشــند و در نهایت در 
صــورت گزینــش می بایســت یک 
درخواســت را ادامه و از بقیه انصراف 
دهند. هزینه پرداخت شده در صورت 
انصراف بازگرداننده نخواهد شد. هنوز 
دقیقاً مشــخص نیســت که هر دو 
هزینه بررسی و لندینگ قابل برگشت 
نیستند و یا اینکه فقط هزینه بررسی 

درخواست برنخواهد گشت.

تکمیل  برای  درخواست ها  شمارش 
سهمیه چگونه انجام خواهد شد؟

سهمیه بر اساس تعداد دفعاتی است 
که دکمه سابمیت توسط متقاضیان 
زده می شود شــمارش می شود اداره 

مهاجرت در نظر دارد امکان مشاهده 
سابمیت  درخواســت های  شمارش 
شــده را برای متقاضیانی که در حال 

سابمیت آنالین هستند مهیا کند.
ممکن است تعدادی از درخواست های 
سابمیت شده رد شوند و نتیجتاً تعداد 
متقاضیان واجد شرایط در نهایت کل 

سهمیه را پوشش ندهد.

هنوز مشــخص نیســت که اداره 
تکمیل  بــرای  مجــدداً  مهاجرت 
برنامه را به روی متقاضیان  سهمیه 
به ســابمیت  قادر  که  عاقه مندی 
باز خواهد کرد  درخواست نشده اند 

یا خیر؟

ازآنجایی که تمرکــز دولت بر جذب 
متقاضیان داخلی است انتظار می رود 
این برنامه و یا برنامه های آزمایشــی 
دیگری پــس از این گزینش معرفی 

گردند.

اگر متقاضی واجد شرایط چند شاخه 
از این برنامه آزمایشــی باشد قادر 
موازی  درخواست  چند  سابمیت  به 

خواهد بود؟

بله ولــی برای هر یــک باید هزینه 
بررسی درخواست و لندینگ پرداخت 
شود و در صورت انصراف قابل برگشت 

نخواهد بود.

هزینه درخواست برای هر نفر به چه 
میزان است؟

هنوز هزینه قطعی درخواست اعالم 
نشــده ولی می تواند بیــن 1۰5۰ تا 

1۳25 دالر برای هر نفر باشد.

فارغ التحصیلی  از  قبــل  می توان 
درخواست نمود؟

درصورتی که دارای سابقه کار در دوره 
تحصیل معادل یک ســال تمام وقت 
156۰ ساعت در طی سه سال قبل از 
درخواست هستید به صورت پیوسته و 
یا ناپیوسته هستید در یکی از مشاغل 
ضروری و یا خدمات درمانی هستید، 

می توانید اقدام کنید.

متقاضیانــی کــه در کبک زندگی 
می کنند واجد شــرایط درخواست 

برای این برنامه هستند؟

قسمتی از شرایط درخواست اشاره به 
این دارد که متقاضی می بایست ابراز 
عالقه مندی به مهاجرت و سکونت در 
خارج از کبک را داشــته باشد و این 
بدان دلیل است که استان کبک دارای 
برنامه های مهاجرتی مستقلی می باشد 
و اجازه دخالــت در برنامه مهاجرتی 
کبک به دولت فدرال برای معرفی و یا 
دخالت در برنامه های مهاجرتی استان 
کبک، بر اساس توافقنامه بین استان و 

دولت فدرال داده نشده است.
از طرفــی فارغ التحصیالن و  ولــی 
تجربه داران کبکی نیز واجد شــرایط 
درخواست هستند مشروط بر اینکه 
بتواننــد ابراز عالقه مندی به خروج از 
کبــک را اثبات کنند. این متقاضیان 
می بایست طرح ترک استان و تالش 
بر استقرار در استان دیگری را مکتوب 
با ارائه مدارک بــرای اقدامات انجام 
شــده، همانند تالش برای کاریابی و 
دریافت پیشنهاد کار و غیره را داشته 

باشند.
مهاجرتی  برنامه های  اســت  بدیهی 
کبک از قبیــل متخصصین کبک و 
پی ایی کیو و برنامه های آزمایشــی 
متخصصیــن نیز برای درخواســت 
متقاضیان واجد شرایط باز می باشند. 
درســت پــس از اعالم ایــن برنامه 
آزمایشی، کبک نیز نسبت به معرفی 
یک برنامه 5 ســاله بــرای گزینش 
متخصصین تکنولوژی پیشــرفته و 
تخصص های زیرشاخه با ارائه لیست 
مشــاغل موردنیاز و با سهمیه 55۰ 

درخواست در سال اقدام کرد.

در  باید  آیا هنگام درخواست حتماً 
یکی از مشاغل اعام شده اشتغال 

داشت؟

درصورتی که معادل یک سال سابقه 
کار تمام وقت در طی ســه سال قبل 
از درخواست خود را به صورت پیوسته 
و یا ناپیوسته به دست آورده اید حتی 
اگر هنگام درخواست به کار دیگری 
اشتغال داشته باشید هنوز می توانید 

واجد شرایط درخواست باشید.

ارائه مدرک اثبات انجام مدیکال در 
ابتدای درخواست ضروری است؟

متقاضیــان این برنامه آزمایشــی به 
دو گروه تقســیم می شــوند آنان که 
تاکنون مدیکال انجام نداده اند و گروه 
دوم اختصاص بــه متقاضیانی دارد 
که یکبار مدیکال انجام داده اند. آنان 
که در گذشته مدیکال انجام داده اند 
باید مــدرک اثبات انجــام معاینات 
پزشــکی و یا کپــی e-Medical را 
هنگام درخواست آپلود کنند و آنان 
که تاکنون مدیکال انجــام نداده اند 
اگر دسترسی به انجام مدیکال دارند 
می توانند انجام دهنــد، در غیر این 
صــورت در طول پروســه دعوت به 
انجام آن خواهند شد. مشخص نیست 
که اعتبار مدیکال های قدیمی تا چه 
مدتی معتبر باشند ولی اداره مهاجرت 
کانادا تالش دارد تا اعتبار مدیکال های 
انجام شده افرادی که در داخل کانادا 

حضور دارند را تمدید کند.

معصومه علی محمدی
)نشریه هفته(

پیشرفت مهاجران سوری
 طی پنج سال زندگی در غرب کانادا

پنج ســال پیش غرب کانادا میزبان 
صدها پناهجوی سوری شد. طی این 
پنج سال بسیاری از پناهجویان سوری 
به خوبی در جامعه کانادا ادغام شده 
و کسب و کارهایی هم برای خود راه 

انداخته اند.
در ســال 2۰15 اتــاوا طرحی برای 
پذیــرش پناهجویان ســوری که از 
جنگ و بحران انسانی کشورشان فرار 
کرده اند، ارائه کرد. از آن زمان ۴۳ هزار 
آواره ســوری به کانادا پناه آورده و از 
این تعداد ۴ هزار نفرشان در مانیتوبا 

مستقر شده اند.
نورا حموی یکی از پناهجویان سوری 
است که از این طرح فدرال بهره مند 
شده است. نورا سال 2۰1۸ در حالی 
به اتفــاق خانــواده اش در وینیپگ 
مستقر شد که یک کلمه هم انگلیسی 

یا فرانسوی بلد نبود.
بدون شک ادغام در جامعه کانادا برای 
نورا که ســه فرزند دارد، کار ساده ای 
نبود. این زن پناهجوی ســوری پس 
از آن که مدتی به عنوان داوطلب در 
دانشکده عربی دانشگاه منیتوبا و پس 
از آن مدتی در دانشگاه سن-بونیفاس 
کار کــرد و در یک دوره اســتفاده از 
مواد غذایی نیز شرکت کرد، شرکت 
 Tamara خــودش را تحت عنــوان

Dates راه اندازی کرد.
فیصل زالمــا اقتصــاددان و محقق 
مهاجرت در دانشــگاه سن-بونیفاس 
برنامه پذیرش پناهجویان ســوری را 

برنامه ای کامال موفق   می داند.
زالما   می گوید: »پناهجویان ســوری 
که از جنگ و خشونت فرار کرده اند، 
جامعه ای آسیب پذیر هستند. بنابراین 
طبیعتا احیای آنهــا از نظر روحی و 
روانی زمان بیشتری خواهد برد. باید 
اجازه بدهیم این دوره را سپری کنند 

آنــگاه درباره مهارت و اشــتغال آنها 
صحبت کنیم.«

به گفته آقای زالما، پناهجویان سوری 
که تقریبا همه جای اســتان حضور 
دارند، به خوبی خود را با شرایط سازگار 
کرده و یک جامعه پویا را نیز تشکیل 
داده اند. برخی از آنها به علت پاره ای 
مشــکالت به ویــژه محدودیت های 
زبانی کامال در جامعه جدید خود جا 
نیفتاده اند با این حال آنها نیز در مسیر 

خوبی حرکت   می کنند.
نورا حموی   می گوید احساس   می کند 
که دیگر یک کانادایی اســت: »این 
جا کشــور من اســت و فکر   می کنم 
که بخت و اقبال بلندی داشته ام که 
اکنون اینجا هستم. زندگی در کانادا 
برای آینده فرزندانم بسیار مهم است.«
محمد ناصر نیز مدتی پس از آن که 
به کانادا آمد، کسب و کار خودش را 
به راه انداخت. محمد که ریشــه های 
فلسطینی دارد در سوریه متولد شد 
اما ســال 2۰12 از جنگ و خونریزی 

در  کشورش فرار کرد.
محمد پــس از ورود بــه مانیتوبا در 
دوره های زبان آموزی شــرکت کرد و 
سپس یک رستوران و یک فروشگاه 
محصوالت غذایی خاورمیانه باز کرد. 
خودش   می گویــد: »اوایل خیلی کار 
کردم و زحمت کشیدم اما حاال برای 
خودم کسب و کار و کارگرانی دارم و 

از شرایط راضی هستم.«
محمد ناصر نیز که با استفاده از یک 
برنامه مهاجرتی دیگر به کانادا آمده 
اســت، تعدادی از پناهجویان سوری 
را کــه در ســالهای 2۰15 و 2۰1۷ 
در مانیتوبا مســتقر شدند، استخدام 
کرده است. محمد   می گوید با این کار 
به هموطنانش کمک   می کند که در 

کشور جدیدشان پیشرفت کنند.
ایــن پناهجوی ســوری تاکید کرد: 
»ارتباط برقرار کردن با افرادی که از 
جنگ و ناامنی گریخته اند و به دنبال 
آرامش و ثبات هســتند، کار ساده ای 

نیست.«

فیصل زالما مدیر مدرسه مدیریت تجاری دانشگاه سن-بونیفاس
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حمید زرگرزاده

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: 19۷۷-۸۰۰-6۰۴  ایمیل

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

 وضعیت کالج ها و دانشگاه ها تا سال 
۲۰۲۲ به حالت عادی بازنمی گردد

  ،Tvanouvelles مداد- به گــزارش
دانیل مــک کان، وزیر آموزش عالی، 
روز سه شنبه ضمن اعالم یک برنامه 
عملی درزمینه بهداشت روان، اذعان 
کرد که نباید پیش از ســال 2۰22 
انتظار بازگشــت شــرایط کالج ها و 

دانشگاه ها را به حالت عادی داشت.
مراکز دانشگاهی امســال نیز باید با 
نیمــی از ظرفیت خود فعالیت کنند 
زیرا طبــق دســتورالعمل هایی که 
کبک اخیــراً به شــبکه های کالج و 
دانشگاه ارسال کرده است، باید بین 
دانشــجویان حداقل یک متر فاصله 
حفظ شده و اســتفاده از ماسک نیز 

اجباری خواهد بود.
وزیر آموزش عالی با توجه به شرایط 
موجود همه گیری تأکید کرد که اگر 
پیشــرفت امور همانگونه که انتظار 
می رود، تداوم پیدا کند، دانشجویان 
می توانند از ســال 2۰22 به زندگی 
نرمال دانشــجویی خود در سژپ ها 

)کالج ها( و دانشگاه ها بازگردند.
وزیر آموزش عالی اســتان همچنین 

خطوط اصلی برنامه اقدامات بهداشت 
روانی را که از ابتدای ســال تحصیلی 
در مراکز پیش دانشگاهی و دانشگاه ها 
تا  ارائــه داد  راه انــدازی می شــود، 
دانشجویان را به ادامه تحصیل باوجود 
چالش ها تشویق کند. وی اعتراف کرد 
که سال گذشته، بسیار دشوار بود زیرا 
آمــوزش از راه دور یک چالش بزرگ 
برای همه محســوب می شــد. برای 
اجرای این برنامه اقدامات بهداشــت 
روانی، بودجــه ای 6۰ میلیون دالری 
برای پنج ســال در نظر گرفته شده 
است که بر اســاس آن  ضمن ایجاد 
رویکرد مشــترک درزمینه بهداشت 
روان در بین همه مؤسسات، حمایت 
از دانشجویان و دسترسی به خدمات 

را بهبود می بخشد.
البته این تخصیص بودجه با مخالفت 
برخی منتقدان روبه رو شــده و آن ها 
اعتقاددارنــد بــا دوازده میلیون دالر 
در ســال، امــکان ایجــاد تغییرات 
قابل توجهی درزمینه بهبود بهداشت 

روانی وجود ندارد.

»کانادا باید به درخواست مهاجرت کودکان رسیدگی کند«
ایرانیان کانادا- یک گروه حمایتی از 
مهاجران می گوید که دولت کانادا باید 
استانداردی شش ماهه را برای آوردن 
فرزندان تــازه  واردان به کانادا فراهم 
ســازد، چرا که خانواده های مهاجر و 
پناهندۀ زیادی اکنون سال هاست که 

منتظرند، فرزندان خود را ببینند.
ِدنــچ مدیر اجرایی شــورای  َجِنت 
پناهندگان کانادا می گوید، این انتظار 
طوالنی مدت غیرقابل  قبول است، به 
خصوص برای کودکانی که هم از پدر 

و هم از مادر جدا افتاده اند.
وی می گویــد، والدینی که مجبور به 
فرار و پناهندگی شده اند، فرزندان خود 
را پیش پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و 
یا عضو دیگــری از خانواده و یا حتی 

همسایه رها می کنند.
ِدنچ طی یک مســاحبه گفت: »این 

وضعیتی بسیار خطرناک است.«
»گاهی اوقات با پدربزرگ و مادر بزرگ 
می مانند که اغلب می شنویم لزوماً در 
سالمت کامل به ســر نمی برند. آنها 
لزوماً ابزار و منابع حمایت از کودکان 

را ندارند.«
دنــچ می کوید بســیاری از کودکان 
مراقبتــی را که نیاز دارنــد دریافت 
نمی کنند و در بعضی مــوارد، مورد 
تعرض هــای بدنــی و جنســی قرار 

می گیزند.
وی می گویــد کانــادا قانونــاً تحت 
کنوانســیون حقوق کودک سازمان 
ملل مجاب است تا به درخواست های 
ملحق شدن اعضای خانواده به یکدیگر 
به صورتی مثبت، انسان دوســتانه و 

سریع رسیدگی کند.
جنیفر وان یــک وکیل مهاجرت در 
تورنتو می گوید، والدیی که به عنوان 
پناهنده به کانــادا می آیند، معموالً 
از مجازات در کشــور های خود فرار 

می کنند.
او به پروندۀ دو پــدر و مادر پناهنده 
اشاره می کند که ســال ها منتظرند 

تا فرزنــدان خــود را ببینند و هنوز 
در شــرایطی نا ایمن در هند زندگی 

می کنند.
به این والدین در ژوئیۀ ســال 2۰19 
پناهندگی کانادا اعطا شــد و اکتبر 
همان ســال برای آوردن فرزندانشان 

اقدام کردند، اما هنوز منتظرند.
او می گوید: »به پــدر خانواده حمله 
کردند، کســب و کارش نابود شــد. 
همسرش را هم جداگانه مورد حمله 

قرار دادند.«
»از آنجا که می دانند چه بر سرشــان 

آمده، نگران فرزندانشان هستند.«   
وان گفت که والدین فرزندان خود را 
تحت مراقبت یکی از اقوام سالخورده 
خود به امید اینکه سالمت باشند رها 

می کنند. 
وی گفــت: »)کودک نوجــوان آنها( 
حتی از ترک خانه اش واقعاً می ترسد. 
او را تعقیب می کردند. خانه را زیر نظر 

داشتند.« 

وان گفت که دولت باید موارد ملحق 
شدن دوبارۀ خانواده هایی که مرتبط با 
کودکان است را در اولویت قرار دهد، 
به ویژه هنگامی که جوانان در معرض 
خطر هستند یا کسی را برای مراقبت 

از آنها ندارد. 
الکســاندر کوهن، ســخنگوی وزیر 
مهاجرت مارکو مندیچینو می گوید، 
مهاجرت جهانی توسط پاندمی کووید 
19 مختل شده است و کل سیستم 
پردازش با کاهــش ظرفیت فعالیت 

می کند.
کوهن گفت، پناهندگان در بدســت 
آوردن اسناد و مدارک از جمله شواهد 
رابطۀ خانوادگی با محدودیت سفر و 

مشکل روبرو هستند.
وی گفــت: »از زمان بروز پاندمی، ما 
اولویــت را بر پذیرش افراد آســیب 
پذیر، اعضای خانواده و کســانی که 
در خدمات ضروری قــرار دارند، قرار 

داده ایم.« 

»ما درخواست هایی را پناهندگان در 
اولویت قــرار داده ایم که می خواهند 
اسپانسر افراد تحت تکفل خود باشند 
... و همچنین نتایج دو برنامه آزمایشی 
را برای بهبود پذیرش درخواست افراد 
تحت حمایت در خارج از کشــور را 

تحت ارزیابی قرار می دهیم.«
وان گفــت کــه اداره مهاجــرت به 
درخواســت های وی برای تسریع در 
رسیدگی به فرزندان منتظر در هند 
برای پیوســتن به خانواده در کانادا، 

پاسخ نداده است.
وی گفــت: »گاهــی اوقــات، کاماًل 
احســاس درماندگی می کنم. وقتی 
نامــه ای را بــه یــک اداره مهاجرت 
می فرستیم، در واقع پاسخی دریافت 
نمی کنیم کــه بدانیم چه تصمیمی 

گرفته شده است.«
ِدنچ گفت که حدود ۳5 خانواده برای 
تســریع در درخواست های مهاجرت 
فرزندان خود با شــورای پناهندگان 
تمــاس گرفته اند و بســیاری دیگر 
با همین مسئله دســت و پنجه نرم 

می کنند. 
وی گفت، بسیاری از کودکان از نظر 
روانی به دلیل جدایی از والدین خود 
رنــج می برند. »برخــی از آنها دچار 

اختالالت روانی بالینی شده اند.«
 ِدنــچ گفــت کــه او داســتان های 
دلخراشــی را از کودکانی شنیده که 
از دست پدران و مادران خود شاکی 
هستند چرا که فکر می کنند که آنها 
مقصر این واقعیت هستند که هنوز از 

هم جدا هستند. 
وی افــزود، ناراحتی روانی والدین در 

کانادا »کامالً آزار دهنده« است. 
»بســیاری از متخصصان پزشکی در 
کانادا نیز نظــرات تخصصی خود را 
در مورد آنچه که مشــاهده می کنند 
نوشــته اند: تأثیرات جسمی و روانی 

استرس ناشی از جدایی.«
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بازيگران افغانستانی اين نمايش، نقش مهاجر را بازی نکردند

هفت دقیقه بدون تبعیض
ترانه بنی یعقوب

گزارش نویس

هرچند اجــرای »هفت دقیقــه« در تهران 
تمام شــده اما آنچه بازیگران افغانستانی 
و تماشــاگران این نمایش تجربه کرده اند، 
حــاال حاالهــا فراموش شــدنی نیســت. به 
قول خودشــان آنها با اجــرای این نمایش 
تابوها را شکســتند و توانســتند نقشــی غیر 
از یــک مهاجــر افغانســتانی بــازی کننــد. 
بــه قــول یکــی از بازیگــران آنها ســرانجام 
توانســتند تصویر کلیشه ای از یک افغان را 

تغییر دهند.
نمایــش هفــت دقیقــه بــه کارگردانــی 
در  اخیــر  هفته هــای  در  عباســی  آرش 
ســالن حافظ تاالر وحدت اجرا شــد. فقط 
داســتان ایــن نمایــش نبــود کــه خیلی هــا 
را جــذب کــرد بلکــه حضــور 9 بازیگــر زن 
اصلــی ایــن نمایــش هــم بــرای خیلی ها 
پیام نویی داشــت؛ هفت بازیگر اهل کشور 
افغانســتان، یک نفر از تاجیکســتان و یک 

نفر از ایران.
نمایشــنامه هفــت دقیقــه ایتالیایــی و 
اثــر اســتفانو ماســینی، روایتگــر لحظــات 
ســخت و از دســت رفته کارگرانی است که 
توســط طبقه باالدست استثمار می شوند. 
داســتان از هفــت دقیقه شــروع می شــود؛ 
هفت دقیقه ای کــه کارخانه دار می خواهد 
از پانــزده دقیقه زمان اســتراحت کارگران 

کم کند.
نمایــش  ایــن  افغانســتانی  بازیگــران 
همــه در ایــران متولــد شــده اند. می گویند 
تنهــا جایــی کــه در آن احســاس تبعیــض 
نکرده انــد، اینجــا روی صحنــه تئاتر هفت 
دقیقــه بــوده؛ جایی کــه پنجره ای تــازه به 
روی شــان گشــوده شــد. بازیگــران تجربــه 
متفاوتــی را از ســر گذراندنــد و ایــن روزها 

را  تئاترشــان  اینکــه  جــز  ندارنــد  آرزویــی 
در شــهرهای دیگــر ایــران و همیــن طــور 
افغانســتان و تاجیکســتان هم اجــرا کنند. 
آنها میهمان ما هستند تا از تجربه هایشان 
برخــی  کــه  روزهایــی  در  بگوینــد  بیشــتر 
مســئوالن ایرانــی با بی مهری درباره شــان 
صحبــت کرده انــد. در روزهایــی که بحث 
حضــور  اســت،  داغ  مادرانــه  تابعیــت 
آنهــا در ایــن تئاتــر و نقش آفرینــی دیگــر 
بازیگــران افغانســتانی در نمایش بختک 
به کارگردانــی آناهیتا زینی وند نویدی تازه 

می دهد.
نرگس پویا، دانشــجوی رشته بازیگری 
دانشــکده هنر و معماری یکی از بازیگران 
افغانستانی نمایش هفت دقیقه است. او 
می گوید: »این کار چندمین کار حرفه ای ام 
بــود. در ایــن نمایــش نقش آریــل را بازی 
کردم. معمواًل در کارهای قبلی ام همیشه 
نقــش یــک زن مهاجــر را بــازی می کردم. 
شــخصیت  از  دور  آریــل  کــه  درحالــی 
درونــی ام بود و این برایم جذاب بود که از 
نقش همیشگی ام دور شده بودم. هرچند 
ایــن کار بــدون دشــواری هــم نبــود. ما در 
ایــن کار دیگــر هشــت زن مهاجــر نبودیم 
بلکه هشــت زن ایتالیایی بودیم و مهتاب 
کــه ایرانی بــود در این نمایــش نقش یک 
مهاجــر را بــازی می کرد. یعنــی همه چیز 
برعکــس شــده بــود. می دانــی اینکــه یک 
کارگــردان ایرانــی می خواهد بــا مهاجران 
کار کنــد و در اجرایــش قــرار نیســت آنهــا 
همان نقش مهاجر را بازی کنند، موضوع 

جدیدی است.«
آرش عباســی، کارگــردان ایــن نمایش 
می گویــد: »هفت دقیقه، یک نمایشــنامه 
و  آدم هــا  داســتان  اســت؛  جهانشــمول 
حــق  نمی تواننــد  کــه  اســت  جامعــه ای 
دلــم  بگیرنــد.  را  خودشــان  حقــوق  و 

ایــن  کشــورم  مــردم  همــه  می خواســت 
نمایــش را ببیننــد.« اما چه شــد او در این 
نمایش از بازیگران افغانســتانی اســتفاده 
کــرد و نــه بازیگــران ایرانــی. او می گویــد: 
»نمایشنامه درباره تبعیض حرف می زند. 
دربــاره کارگرانــی که باالدستی هایشــان به 
آنهــا زور می گوینــد. ایــن تبعیض موجب 
شــد ذهنــم بیشــتر به ســمت ایــن بچه ها 
از نزدیــک  را  بــرود چــون آنهــا تبعیــض 
لمــس کرده اند. بارهــا با واژه افغــان یا به 
خاطر زبان شــان تحقیر شده اند. بچه ها با 
این نمایشــنامه همذات پنداری بیشــتری 
نمایشــنامه  از  بخشــی  در  مثــاًل  داشــتند. 
یکی از شــخصیت ها می گوید ســه ساعت 
طول می کشــد تــا به محــل کارم برســم و 
ســه ســاعت هم طــول می کشــد برگردم. 
بچه هــا  از  خیلــی  دربــاره  دیالــوگ  ایــن 
صدق می کند. خیلی هایشــان سه ساعت 
طول می کشــید بــا مترو به ســالن نمایش 
برســند چون اغلب در حاشــیه های تهران 
یا شهرهای اطراف زندگی می کنند اما این 

مسأله تالش آنها را کم نکرد.«
عباســی که خــودش تجربــه مهاجرت 
دارد از ســختی های زندگــی یــک مهاجــر 
می گویــد: »مــن تجربــه مهاجــرت دارم و 
می دانــم چــه ســختی هایی دارد و برخــی 
رفتارها هرگز از ذهن آدم پاک نمی شــود. 
کــره زمیــن هســتیم و  مــا همــه ســاکنان 
تعصب روی زبان و نژاد به نظرم معنایی 
نــدارد. مــن عاشــق وطنــم هســتم امــا با 
تبعیــض مخالفــم. بچه ها فوق العــاده با 
اســتعداد هســتند. آنهــا حاضرنــد از همه 
چیزشــان بگذرنــد و کار کننــد. نمی دانیــد 
کار  ســختی  شــرایط  چــه  بــا  برخی شــان 
کردنــد. افغانســتانی ها بســیار معصــوم، 
دوســت داشــتنی و بی ادعــا هســتند و من 
همه تالشم را کردم اعتماد به نفسی را که 

معمواًل در کارهای قبلی ام همیشه نقش یک زن مهاجر را بازی می کردم. درحالی که آریل 
دور از شخصیت درونی ام بود و این برایم جذاب بود که از نقش همیشگی ام دور شده بودم. 

هرچند این کار بدون دشواری هم نبود. ما در این کار دیگر هشت زن مهاجر نبودیم بلکه 
هشت زن ایتالیایی بودیم و مهتاب که ایرانی بود در این نمایش نقش یک مهاجر را بازی 

می کرد. یعنی همه چیز برعکس شده بود
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حتــی گاهی موجب شــده کارم را رها کنم 
امــا یک جــا تصمیــم گرفتم آن پوســته را 
بشــکنم و تــالش کنم تبعیض هــا، جلوی 
راهم را نگیرد تــا بتوانم راه دیگران را هم 
بــاز کنم. موفق شــدم و توانســتم نگاه ها و 
قضاوت هــا را بــا همیــن تالش هــا تغییــر 
دهــم. مــا تصویــر یــک  زن برقع پــوش را 
کــه همیشــه رســانه ها از زن افغــان ارائــه 

می دهند با این کارمان عوض کردیم.«
ســمیه علیزاده، علوم سیاسی خوانده 
و در هفــت دقیقــه نقــش راشــل را بــازی 
تــا حــدی  او می گویــد: »تبعیــض  کــرده. 
خــودش  ایــران  چراکــه  اســت  طبیعــی 
مشــکالت زیادی دارد و توانایی رســیدگی 
از  مــن  نــدارد.  را  بــه مهاجرانــش  کامــل 
سیاســتگذاری های ایران ناراحت نیســتم 
و درک شــان می کنم و شاید نتوانند آنقدر 
کــه باید از ما حمایت کنند. من همه اینها 
را درک کــردم و قوی شــده ام و حفره های 
درونی ام را پر کرده ام به همین دلیل االن  

خودم را با دیگران برابر می بینم.«
بالنــش  نقــش  بازیگــر  خلیلــی  حــوا 
می گوید: »در طــول نمایش، گاهی خودم 
را در ایــران می دیدم و احســاس می کردم 
قــرار دارد.  ایــران  کارخانــه ریســندگی در 
احســاس همذات پنــداری می کردم. همه 
بــا پوســت و گوشــت مان  مــا تبعیــض را 
درک کرده ایــم و انگار در هفت دقیقه این 
فرصــت را یافتیــم کــه دراین بــاره راحت 

حرف های دل مان را بزنیم.«
بچه هــا حرف هــای زیادی بــرای گفتن 
از میــان همــه حرف هایشــان  امــا  دارنــد 
می شــود فهمیــد کــه تــا چــه میــزان هنــر 
می توانــد نگاه مــردم را تغییر دهد و خود 
هنرمنــد را قوی کند، به مخاطب یادآوری 
کنــد همــه ســاکنان یــک دهکــده جهانــی 
هســتیم با هر تفاوتــی در زبان و ظاهرمان 
و در نهایــت اینکــه هنــر همه مــا را به هم 

نزدیک می کند.
نمایــش  اجــرای  منتظــر  بی صبرانــه 
و  ایــران  نقــاط  دیگــر  در  دقیقــه  هفــت 
دوســت  می گوینــد  هســتند.  افغانســتان 
دارند کســانی به تماشایشــان بنشینند که 
هرگز نمایشــی را از نزدیک ندیده اند مثل 
خــود آنهــا که وطن آبــا و اجدادی شــان را 

هرگز از نزدیک ندیده اند.

ما از آنهــا گرفته ایم دوباره به آنها برگردد 
و فکر می کنم موفق هم بوده ام.«

در  دائــم  اینکــه  از  می گویــد  نرگــس 
او  بــه  را  مهاجــری  زن  نقــش  فیلم هــا 
بدهنــد که قرار اســت مــواد مخــدر حمل 
کند، خســته شــده بود و فکر می کند آرش 
عباسی با این کار این تصویر را تغییر داد.

درس  تئاتــر  مدرســه  در  زارع  نرگــس 
می خوانــد و در هفــت دقیقــه هــم نقــش 
اودت را بــازی کرده: »معمــواًل در فیلم ها 
و نمایش های ایرانی فقط افغانســتانی ها 
نقش کارگر را بازی می کنند، مثل ســریال 
ممنوعــه که بــه غیر از ایــن موضوع چهره 

افغانســتانی نمایــش  یــک  از  بــدی هــم 
کارگــر  یــک  از  می توانیــم  مــا  می دهــد. 
ســاده، بیشــتر باشــیم. می توانیم صاحب 
یــک کارخانه و کارگاه باشــیم امــا معمواًل 
همیشــه نقش یک دختر بدبخت را بازی 
می کردیم. نمی گویم نباید این نقش ها را 
بازی کرد اما دلم می خواهد چهره دیگری 
از یــک دختــر افغــان را بــازی کنــم؛ اینکه 
زنــان افغان توانســته اند خیلی پیشــرفت 
کنند. نگاه جامعه را رســانه عوض می کند 

اما رسانه در این زمینه کم کاری کرده.«
 هفت دقیقه تجربه اول الهام احمدی 
بــوده. او می گوید: »تصادفــی وارد این کار 

شــدم و چون تجربه اولم بود ســخت بود، 
امــا همه تالشــم را کردم نقش ســاوین را 
خوب بازی کنم. ایفای این نقش برای من 
تجربــه بکری بــود. ما با این کار توانســتیم 
بــه همه بگوییــم قادر بــه انجــام هرکاری 
هســتیم. حتــی نــگاه خانواده های مــان را 
عــوض کردیــم. خیلی هــا بــه مــن گفتنــد 
باورمــان نمی شــد شــما بتوانیــد بــه ایــن 

خوبی از پس ایفای این نقش بربیایید.«
و  تبعیض هــا  از  هــم  الهــام   
نامهربانی هایــی می گویــد کــه بــه عنــوان 
یک مهاجــر افغان در ایــران تجربه کرده: 
»گاهــی تبعیض هــا آدم را ناامید می کند؛ 
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ترور هاشمي رفسنجاني شكست خورد 
حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني، شب گذشته در خانه 
خود، مورد اصابت گلوله دو مهاجم قرار گرفت و مجروح شد 
و مهاجمان اعالميهاي به امضاء گروه «فرقان» در خانه هاشمي 

رفسنجاني به جاي گذاشتند. 
حجتاالســـالم هاشمي رفســـنجاني پس از انتقال به 
بيمارستان، تحت عمل جراحي قرار گرفت و حال مزاجي وي، 
خوبست. خبرنگاران ما كه دقايقي پس از حادثه، از جريان مطلع 
شدند، از ساعت 20 و 45 دقيقه ديشب، به تناوب خبرهاي زير را 

به روزنامه گزارش كردهاند. 
ســـرتيپ رياحي، وزير دفاع و سرتيپ مجللي رئيس 
شهرباني كل كشور، پس از عيادت از حجتاالسالم هاشمي 
رفسنجاني، به محل حادثه رفتند. آقاي شهشهاني، دادستان تهران 
نيز به محل حادثه رفت و در اين زمينه دستورهايي به مأموران 
قضايي صادر كرد....ابوالحسن بنيصدر كه ديشب به عيادت 
حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني رفته بود به خبرنگار ما گفت:
اينكه بگوئيم گروهي به نام «فرقان»، اين ترورها را انجام ميدهند، 
سادهگرايي كردهايم، زيرا ترورها نشان ميدهد كه عامالن آنها از 
اطالعات وسيعي در مورد اشخاص برخوردارند و فعاليت آنها 

سازمان يافته است. 
با اعالم خبر ســـوءقصد به حجتاالسالم آقاي هاشمي 
رفسنجاني، شخصيتهاي مذهبي و سياسي و گروههاي مختلف 
اين عمل را طي بيانيهها و پيامهايي محكوم كردند و اين قبيل 
اعمال جنايتكارانه را به نفع دشمنان ملت ايران دانستند. سازمان 
مجاهدين خلق ايران، اولين ســـازماني بود كه در اين زمينه، 
اطالعيهاي صادر كرد. در اين اطالعيه آمده است: با كمال تأسف 
از سوءقصد ناجوانمردانه نسبت به استاد هاشميرفسنجاني اطالع 
يافتيم سوءقصد خائنانهاي كه جزء در خدمت منافع دشمنان خلق 

ايران نميتواند باشد. 
هجوم و اشغال راديو و تلويزيون تبريز

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: راديو تلويزيون آذربايجان، 
مركز تبريز، ظهر روز جمعه (ديروز) مورد هجوم مسلحانه يك 

گروه قرار گرفت. 
مقارن ساعت 30ر12 بعد از ظهر ديروز، راديو تلويزيون 
مركز تبريز توســـط يك گروه مسلح به سالحهاي خودكار از 
جمله ژـ 3 و يوزي اشغال شد و تمام كاركنان آن به گروگان گرفته 
شدند. مهاجمين مسلح و اشغال كنندگان مركز راديو تلويزيون 
تبريز در توجيه يورش مسلحانه خود به اين مركز، اظهار داشتند كه 
علت اين كار آنان، عدم فيلمبرداري از تظاهرات آنان در اعتراض 

به امپرياليسم آمريكاست كه همان روز جريان داشت. 
آيتاهللا خلخالي رهبر فدائيان اسالم شد

فدائيان اسالم بامداد امروز اعالم كردند كه انتقام ترورهاي 
اخير را از تبهكاراني كه از امپرياليسم و صهيونيسم الهام ميگيرند 
خواهند گرفـــت. پيرو اطالعيه قبلي مبني بر اعالم موجوديت 
مجدد فدائيان اسالم در جلسه روز جمعه عصر 4ر3ر58 عده 
زيادي از فدائيان اسالم با شركت و رهبري آيتاهللا صادق خلخالي 
تشكيل جلسه دادند و در جلسه فوق تصميمات مهمي اتخاذ 

گرديد و ... 
سادات اعالم كرد به شاه مخلوع پناهندگي ميدهد

قاهرهـ  خبرگزاريها: انور سادات رئيسجمهوري مصر 
ديشب گفت كه مايل است به شاه مخلوع ايران در مصر پناهندگي 
دهد و اضافه كرد واقعاً حيف است كه محمدرضا پهلوي هنوز 

پناهگاهي براي خودش نيافته باشد(!!)
ســـادات در يك مصاحبه تلويزيوني در اقامتگاهش در 
اسكندريه خاطرنشان ساخت كه وي موضوع اعطاي پناهندگي 
شاه مخلوع را ماه آينده پس از انتخاباتي كه قرار است انجام گيرد، 

در مجمع ملي مصر مطرح خواهد كرد. 
همسر وليان دستگير شد

عاطفه جنابي آذربايجاني همسر عبدالعظيم وليان يكي از 
عمال فراري رژيم سابق دستگير شد. 

پاسداران كميته انقالب اسالمي نوشهر كه در جستجوي 
گروهي از عامالن رژيم سابق بودند، عاطفه جنابي را شناسايي 
و دستگير كردند. همسر وليان پس از دستگيري تحويل زندان 

«قصر» شد. 
راهپيمائي حزب توده

از ساعت 5ر2 بعدازظهر روز پنجشنبه اعضا و هواداران 
حزب توده ايران پس از تجمـــع در ابتداي خيابان فروردينـ 
مقابل دانشـــگاه ترهان در صنوف منظم با پالكاردهائي عليه 
مداخله آمريكا در امور ايران، به سوي سفارت آمريكا در خيابان 
تخت جمشيد راهپيمائي كردند. در مقابل سفارت آمريكا، بعد از 
سخنراني «محمدعلي عموئي» عضو كميته مركزي حزب توده 
ايران «ابوتراب باقرزاده» عضو ديگر كميته مركزي سخنراني كرد. 

تحصن كاركنان راديو تلويزيون
پس از رفع اشغال مركز راديو تلويزيون تبريز، توسط گروه 
مهاجم، كاركنان راديو تلويزيون اين مركز به عنوان اعتراض به 
عدم امنيت جاني و شغلي خود دست به تحصن زدند و تحصن 

آنها تا ساعت ده صبح امروز ادامه داشت. 
متحصنين راديو تلويزيون گفتند تا زماني كه نسبت به امنيت 
آنها تضمين كافي داده نشود، به تحصن خود ادامه خواهند داد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 5 خردادماه 1358 (برابر 
با 29 جماديالثاني 1399، 26 مه 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 

قزوين شاه نشين و هرات وليعهدنشين ايران
26ماه مى 1557 شاه طهماسب يكم تصميم گرفت كه شهر 
قزوين پايتخت ايران شود. شاه طهماسب كه 54 سال سلطنت كرد 
اعالم كرده بود كه پايتخت كشور پهناور ايران بايد به يك فاصله 
از مرزهاى غربى و شرقى باشد تا اخبار سريعا واصل شود. شاه 
طهماسب همچنين تصميم گرفت كه شهر بزرگ هرات، نظر به 

قدمت و اهميت، وليعهدنشين ايران باشد كه چنين شد .
دوگل و رفراندم

در اين روز در ماه مي 1968 و در پي ســـه هفته اعتصاب و 
تظاهرات خياباني كارگران و دانشجويان فرانسه كه مخالف برنامه 
اصالحات شارل دوگل رئيس آن كشور از جمله تضعيف يا حذف 
سناي فرانســـه بودند، وي اعالم كرد كه نمي تواند اعتراض اين 
شمار تظاهركننده را نظر قاطبه مردم فرانسه نسبت به برنامه هاي 
خود بداند و تصميم گرفته است كه براي آگاه شدن از نظر اكثريت 
مردم، رفراندم برگذار كند.    اين رفراندم طبق برنامه انجام شد ولى 
اكثريت شركت كنندگان در رفراندم با برنامه هاي اصالحي دوگل 
مخالفت كردند. به رغم مخالفت اكثريت فرانسويان، دوگل از نظر 

خود در مورد برنامه اصالحات عدول نكرد و كنار رفت. 
 كارهاي الكساندر پوشكين 

بيســـت و ششـــم ماه مي زادروز «الكساندر پوشكين» 
نويسنده و شاعر بزرگ روسيه است كه در 1799 در مسكو به 
دنيا آمد و در طول عمر كوتاه 38 ساله خود آثار متعدد ماندني 
خلق كرد. وي در زمستان 1837 در دوئل با يك مهاجر فرانسوي 
بر سر مسائل خانوادگي كشته شد. پوشكين كه يك اشراف زاده 
بود با سرودن چكامه «آزادي»، كه تزار به تحريك نزديكانش 
آن را با هدف ضديت با خود تلقي كرده بود در حالي كه 21 سال 

بيش نداشت به قفقاز شمالي تبعيد شد.
توپولف   در زندان بمب افكن ساخت

جايگاه «آندرى توپولف» در تاريخ نه تنها به خاطر اختراع 
و ساخت يكصد نوع هواپيما (بيش از هر مخترع و سازنده ديگر 
در جهان)، بلكه ميهندوستى اوست زيرا وى در زمانى كه يك
زندانى سياسى بود، در زندان براى وطنش بمب افكن سنگين دو 
موتوره ساخت كه سريع ترين بمب افكن وقت و قادر به شيرجه 

ـ هنگام بمباران بود.
نخستين هلي كوپتر به معرض تماشا گذارده شد

بيست و چهارم ماه مي 1940 نخستين هلي كوپتر ساخت 
«ايگور سيكورسكي» هواپيماساز روس تبار آمريكا به معرض 

تماشا گذارده شد و از آن پس توليد انبوه آن آغاز گرديد .
23 ماه مـــى 1940 و تنها يك روز پيش از به نمايش 
گذاردن، اعالم شده بود كه سيكورسكي يك هلي كوپتر كامل 
ساخته است. سيكورسكي كه در 1889 در امپراتوري روسيه به 

دنيا آمده و در سن پترزبورگ تحصيل كرده بود.
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قاب امروز

 سرايه
قسم به جان تو اى عشق، اى تمامى هست

كه هست هستى ما از خم غدير تو مست
در آن ميانه كه مستى كمال هستى بود

به دور سرمدى  ات هر كه مست شد پيوست
هنوز اشك تو بر گونه زمان جاريست

ز بس كه آه يتيمان، دل كريم تو خست

ز حجم غربت تو مى  گريست در خود چاه
از آن به چشمه چشمش هميشه آبى هست

هنوز كوفه كند موى از غريبى تو
زمانه از غم تنهايى  ات به گريه نشست

دمى كه خون تو محراب مهر رنگين كرد
دل تمامى آيينهها ز غصه شكست
نصراهللا مردانى

بارگاه ملكوتى امام على (ع) در نجف اشرف

يكشنبه 5 خرداد 1398- سال نود وسومـ   شماره 27291

ر

ش

ترور هاشمي رفسنجاني شكست خورد 
حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني، شب گذشته در خانه 
خود، مورد اصابت گلوله دو مهاجم قرار گرفت و مجروح شد 
و مهاجمان اعالميهاي به امضاء گروه «فرقان» در خانه هاشمي 

رفسنجاني به جاي گذاشتند. 
حجتاالســـالم هاشمي رفســـنجاني پس از انتقال به 
بيمارستان، تحت عمل جراحي قرار گرفت و حال مزاجي وي، 
خوبست. خبرنگاران ما كه دقايقي پس از حادثه، از جريان مطلع 
شدند، از ساعت 20 و 45 دقيقه ديشب، به تناوب خبرهاي زير را 

به روزنامه گزارش كردهاند. 
ســـرتيپ رياحي، وزير دفاع و سرتيپ مجللي رئيس 
شهرباني كل كشور، پس از عيادت از حجتاالسالم هاشمي 
رفسنجاني، به محل حادثه رفتند. آقاي شهشهاني، دادستان تهران 
نيز به محل حادثه رفت و در اين زمينه دستورهايي به مأموران 
قضايي صادر كرد....ابوالحسن بنيصدر كه ديشب به عيادت 
حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني رفته بود به خبرنگار ما گفت:
اينكه بگوئيم گروهي به نام «فرقان»، اين ترورها را انجام ميدهند، 
سادهگرايي كردهايم، زيرا ترورها نشان ميدهد كه عامالن آنها از 
اطالعات وسيعي در مورد اشخاص برخوردارند و فعاليت آنها 

سازمان يافته است. 
با اعالم خبر ســـوءقصد به حجتاالسالم آقاي هاشمي 
رفسنجاني، شخصيتهاي مذهبي و سياسي و گروههاي مختلف 
اين عمل را طي بيانيهها و پيامهايي محكوم كردند و اين قبيل 
اعمال جنايتكارانه را به نفع دشمنان ملت ايران دانستند. سازمان 
مجاهدين خلق ايران، اولين ســـازماني بود كه در اين زمينه، 
اطالعيهاي صادر كرد. در اين اطالعيه آمده است: با كمال تأسف 
از سوءقصد ناجوانمردانه نسبت به استاد هاشميرفسنجاني اطالع 
يافتيم سوءقصد خائنانهاي كه جزء در خدمت منافع دشمنان خلق 

ايران نميتواند باشد. 
هجوم و اشغال راديو و تلويزيون تبريز

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: راديو تلويزيون آذربايجان، 
مركز تبريز، ظهر روز جمعه (ديروز) مورد هجوم مسلحانه يك 

گروه قرار گرفت. 
مقارن ساعت 30ر12 بعد از ظهر ديروز، راديو تلويزيون 
مركز تبريز توســـط يك گروه مسلح به سالحهاي خودكار از 
جمله ژـ 3 و يوزي اشغال شد و تمام كاركنان آن به گروگان گرفته 
شدند. مهاجمين مسلح و اشغال كنندگان مركز راديو تلويزيون 
تبريز در توجيه يورش مسلحانه خود به اين مركز، اظهار داشتند كه 
علت اين كار آنان، عدم فيلمبرداري از تظاهرات آنان در اعتراض 

به امپرياليسم آمريكاست كه همان روز جريان داشت. 
آيتاهللا خلخالي رهبر فدائيان اسالم شد

فدائيان اسالم بامداد امروز اعالم كردند كه انتقام ترورهاي 
اخير را از تبهكاراني كه از امپرياليسم و صهيونيسم الهام ميگيرند 
خواهند گرفـــت. پيرو اطالعيه قبلي مبني بر اعالم موجوديت 
مجدد فدائيان اسالم در جلسه روز جمعه عصر 4ر3ر58 عده 
زيادي از فدائيان اسالم با شركت و رهبري آيتاهللا صادق خلخالي 
تشكيل جلسه دادند و در جلسه فوق تصميمات مهمي اتخاذ 

گرديد و ... 
سادات اعالم كرد به شاه مخلوع پناهندگي ميدهد

قاهرهـ  خبرگزاريها: انور سادات رئيسجمهوري مصر 
ديشب گفت كه مايل است به شاه مخلوع ايران در مصر پناهندگي 
دهد و اضافه كرد واقعاً حيف است كه محمدرضا پهلوي هنوز 

پناهگاهي براي خودش نيافته باشد(!!)
ســـادات در يك مصاحبه تلويزيوني در اقامتگاهش در 
اسكندريه خاطرنشان ساخت كه وي موضوع اعطاي پناهندگي 
شاه مخلوع را ماه آينده پس از انتخاباتي كه قرار است انجام گيرد، 

در مجمع ملي مصر مطرح خواهد كرد. 
همسر وليان دستگير شد

عاطفه جنابي آذربايجاني همسر عبدالعظيم وليان يكي از 
عمال فراري رژيم سابق دستگير شد. 

پاسداران كميته انقالب اسالمي نوشهر كه در جستجوي 
گروهي از عامالن رژيم سابق بودند، عاطفه جنابي را شناسايي 
و دستگير كردند. همسر وليان پس از دستگيري تحويل زندان 

«قصر» شد. 
راهپيمائي حزب توده

از ساعت 5ر2 بعدازظهر روز پنجشنبه اعضا و هواداران 
حزب توده ايران پس از تجمـــع در ابتداي خيابان فروردينـ 
مقابل دانشـــگاه ترهان در صنوف منظم با پالكاردهائي عليه 
مداخله آمريكا در امور ايران، به سوي سفارت آمريكا در خيابان 
تخت جمشيد راهپيمائي كردند. در مقابل سفارت آمريكا، بعد از 
سخنراني «محمدعلي عموئي» عضو كميته مركزي حزب توده 
ايران «ابوتراب باقرزاده» عضو ديگر كميته مركزي سخنراني كرد. 

تحصن كاركنان راديو تلويزيون
پس از رفع اشغال مركز راديو تلويزيون تبريز، توسط گروه 
مهاجم، كاركنان راديو تلويزيون اين مركز به عنوان اعتراض به 
عدم امنيت جاني و شغلي خود دست به تحصن زدند و تحصن 

آنها تا ساعت ده صبح امروز ادامه داشت. 
متحصنين راديو تلويزيون گفتند تا زماني كه نسبت به امنيت 
آنها تضمين كافي داده نشود، به تحصن خود ادامه خواهند داد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 5 خردادماه 1358 (برابر 
با 29 جماديالثاني 1399، 26 مه 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 

قزوين شاه نشين و هرات وليعهدنشين ايران
26ماه مى 1557 شاه طهماسب يكم تصميم گرفت كه شهر 
قزوين پايتخت ايران شود. شاه طهماسب كه 54 سال سلطنت كرد 
اعالم كرده بود كه پايتخت كشور پهناور ايران بايد به يك فاصله 
از مرزهاى غربى و شرقى باشد تا اخبار سريعا واصل شود. شاه 
طهماسب همچنين تصميم گرفت كه شهر بزرگ هرات، نظر به 

قدمت و اهميت، وليعهدنشين ايران باشد كه چنين شد .
دوگل و رفراندم

در اين روز در ماه مي 1968 و در پي ســـه هفته اعتصاب و 
تظاهرات خياباني كارگران و دانشجويان فرانسه كه مخالف برنامه 
اصالحات شارل دوگل رئيس آن كشور از جمله تضعيف يا حذف 
سناي فرانســـه بودند، وي اعالم كرد كه نمي تواند اعتراض اين 
شمار تظاهركننده را نظر قاطبه مردم فرانسه نسبت به برنامه هاي 
خود بداند و تصميم گرفته است كه براي آگاه شدن از نظر اكثريت 
مردم، رفراندم برگذار كند.    اين رفراندم طبق برنامه انجام شد ولى 
اكثريت شركت كنندگان در رفراندم با برنامه هاي اصالحي دوگل 
مخالفت كردند. به رغم مخالفت اكثريت فرانسويان، دوگل از نظر 

خود در مورد برنامه اصالحات عدول نكرد و كنار رفت. 
 كارهاي الكساندر پوشكين 

بيســـت و ششـــم ماه مي زادروز «الكساندر پوشكين» 
نويسنده و شاعر بزرگ روسيه است كه در 1799 در مسكو به 
دنيا آمد و در طول عمر كوتاه 38 ساله خود آثار متعدد ماندني 
خلق كرد. وي در زمستان 1837 در دوئل با يك مهاجر فرانسوي 
بر سر مسائل خانوادگي كشته شد. پوشكين كه يك اشراف زاده 
بود با سرودن چكامه «آزادي»، كه تزار به تحريك نزديكانش 
آن را با هدف ضديت با خود تلقي كرده بود در حالي كه 21 سال 

بيش نداشت به قفقاز شمالي تبعيد شد.
توپولف   در زندان بمب افكن ساخت

جايگاه «آندرى توپولف» در تاريخ نه تنها به خاطر اختراع 
و ساخت يكصد نوع هواپيما (بيش از هر مخترع و سازنده ديگر 
در جهان)، بلكه ميهندوستى اوست زيرا وى در زمانى كه يك
زندانى سياسى بود، در زندان براى وطنش بمب افكن سنگين دو 
موتوره ساخت كه سريع ترين بمب افكن وقت و قادر به شيرجه 

ـ هنگام بمباران بود.
نخستين هلي كوپتر به معرض تماشا گذارده شد

بيست و چهارم ماه مي 1940 نخستين هلي كوپتر ساخت 
«ايگور سيكورسكي» هواپيماساز روس تبار آمريكا به معرض 

تماشا گذارده شد و از آن پس توليد انبوه آن آغاز گرديد .
23 ماه مـــى 1940 و تنها يك روز پيش از به نمايش 
گذاردن، اعالم شده بود كه سيكورسكي يك هلي كوپتر كامل 
ساخته است. سيكورسكي كه در 1889 در امپراتوري روسيه به 

دنيا آمده و در سن پترزبورگ تحصيل كرده بود.
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قاب امروز

 سرايه
قسم به جان تو اى عشق، اى تمامى هست

كه هست هستى ما از خم غدير تو مست
در آن ميانه كه مستى كمال هستى بود

به دور سرمدى  ات هر كه مست شد پيوست
هنوز اشك تو بر گونه زمان جاريست

ز بس كه آه يتيمان، دل كريم تو خست

ز حجم غربت تو مى  گريست در خود چاه
از آن به چشمه چشمش هميشه آبى هست

هنوز كوفه كند موى از غريبى تو
زمانه از غم تنهايى  ات به گريه نشست

دمى كه خون تو محراب مهر رنگين كرد
دل تمامى آيينهها ز غصه شكست
نصراهللا مردانى

بارگاه ملكوتى امام على (ع) در نجف اشرف

جدول سودوکو

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

   افقي:
1- زیرزمین ژرف- اثر »آگاتا کریستی«

2- گاوسانی با جثه متوسط ساکن آفریقا- کوهی در »کهگیلویه و 
بویراحمد«- از وسایل خانگی

3- مایه ترقی بعضی ها- بزرگ شدن- بی رحم- سایه
4- نشانه اختصاری سازمان بهره وری انرژی ایران- بدبو- سریالی با حضور »ادریس 

البا«
5- سهولت- استیک- باغبان درخت انگور

6- طالیی- خودرو جنگ- بلند قد
7- کوچه مسدود- پدر- گل نومیدی

8 – پسوند ساینده- نژادشناسی- برکت برنج
9– ته- جزیره ای در »اروند رود«- بازخورد

10- دستکاری روی عکس- گلی زیبا- شهر »نیروگاه«
11- پایتخت »زیمبابوه«- کوکب- پرستار

12- امر به نشستن- کمیت- گرو بستن
13- شادمان شدن- جنین- خطاب بی ادب- قمر برجیس
14- انعکاس صدا- اثر آلودگی بر جامه- غذای »شیرازی«

15- مهاجــم »اورتــون«- دســتگاه 
پویشگر

 عمودي:
1- ســم نوعی قارچ که موجب مهار 
ترجمــه در یوکاریوت هــا می شــود- 
بازیگر خانم فیلــم جدید »رحمان 

»1۴00
2- گیاه خورشتی کاهنده قند خون- 

مغرب- شهری در »آذربایجان«
3- خــون- کــوی- ســیال- ضمیــر 

بیگانه
4- نمایــش آهنگین- پــول حرام- 

صدای ریختن پیاپی آب
5- امــر از بودن- از اعــداد ترتیبی- 
ســریال ویدئویــی جدیــد »مهــران 

مدیری«
6- علم غیراکتسابی- ورزش توپ و 

راکت- فلزی سمی و سرطان زا
در  شــهری  مفعــول-  نشــان   -7
جنوب غربی اســتان »یزد«- زهره- 

اکسید کلسیم
8- فیلسوف نامی قرون وسطی

9- قاپیدن- آغوش- پسوند ساخت 
صفت- گوشت آذری

10- کشوری در قاره سیاه- گاه سر در 
گم می شود!- پارسای دیرنشین

گنــج-  کاری-  بــه  مجبــور   -11
خبرگزاری »اتریش«

12- پرتو بســیار نیرومند روزگار ما- 
وسیله احتیاطی- مقام ارشد اداره

13- تــاب- قطعــی بــرای کتــاب- 
اســتان  بــزرگ  شــهر  چهارمیــن 

»کردستان«- صدمه
اســتان  دیدنــی  شــهر  زادگاه-   -14

»اصفهان«- مشاور
بــازی  از  15- متدولــوژی- شــکلی 

بیلیارد

حل جدول ويژه شماره  7068

   افقي:
1- نام »نعمتی« هافبک پرسپولیس- مکانی توریستی در شهر 

»داراب«
2- کشور »کیف«- دروازه بان- الی آخر

3- فوت و فن- مشکل- از اجزای شیرینی- نام آذری
4- پسوند کوچکی- گاو تبتی- لباس خانم ها

5- خالف امر- بر مدت افزودن- غیر مناسب
6- حکم- شعله آتش- متولد شده

7- دودل- شریعت، کیش- زاد
8- زیر خاک پنهان کردن- نام دیگر »سیاست نامه«- هنوز انگلیسی

9- زه کمان- حکاک آلمانی- ایما
10- رازهای پنهان- وسیله ای برای بهتر شنیدن- درنده تیزپا

11- مرکز اقلیم کردستان عراق- لباس زمستانی- مادر
12- گونه ای موسیقی- کمیت- شگفت اختر

13- جامد- پسر مازنی- صدای بلند- ضمیر سوم شخص مفرد
14- زاپاس- عددی ترتیبی- شاعر ایرانی سده هشتم

15- بازیگر مرد »آشــغال های دوســت داشــتنی« )روی پرده ســینما(- وســیله پر 
طرفدار آموزشی

 عمودي:
1- پیر و کهنسال- با تدبیر

2- روزانه- پیاپی، پیوســته- 
شهری در »عربستان«

و  مقاصــد  صدمــه-   -3
اهــداف- یــکای پــول کشــور 

روسیه- برادر آبادانی
4- ممنونم- فیــل دریایی- 
»آفریقــای  در  کشــوری 
مرکزی« که امــروزه »کنگو« 

نامیده می شود
5- قصر- شــك- طرح های 

قانونی
6- پدر از دست داده- جمع 

درس- اشعه رنتگن
بــا  خودمانــی-  چنــد   -7
»ناز« آید- پارچه روپوشــی- 

مربوط به تعداد است
8– لقب »کریم خان زند«

میلیونــی-  پیشــوند   -9
همیشــه- زدنی روی غذای 

مانده- حرف ندا
بــه  ملقــب  کشــور   -10
ییالقــی  خانــه  »گل اللــه«- 

مجلل- سبیل
و  شــیرین  بــار-  اشــک   -11

گوارا- روشنی
مقعــر-  بدگــو-   -12

بزرگ ترین هیوالی تاریخ
شــیرینی  یک و یــک-   -13

شاخه ای- جنگجو- تلخ
14- خــدا آن را از شــما دور 

کند- جمع دوا- نشان دادن
15- در تابســتان خستگی در 

کن است- بام ایران

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7069
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بازيگران افغانستانی اين نمايش، نقش مهاجر را بازی نکردند

هفت دقیقه بدون تبعیض
ترانه بنی یعقوب

گزارش نویس

هرچند اجــرای »هفت دقیقــه« در تهران 
تمام شــده اما آنچه بازیگران افغانستانی 
و تماشــاگران این نمایش تجربه کرده اند، 
حــاال حاالهــا فراموش شــدنی نیســت. به 
قول خودشــان آنها با اجــرای این نمایش 
تابوها را شکســتند و توانســتند نقشــی غیر 
از یــک مهاجــر افغانســتانی بــازی کننــد. 
بــه قــول یکــی از بازیگــران آنها ســرانجام 
توانســتند تصویر کلیشه ای از یک افغان را 

تغییر دهند.
نمایــش هفــت دقیقــه بــه کارگردانــی 
در  اخیــر  هفته هــای  در  عباســی  آرش 
ســالن حافظ تاالر وحدت اجرا شــد. فقط 
داســتان ایــن نمایــش نبــود کــه خیلی هــا 
را جــذب کــرد بلکــه حضــور 9 بازیگــر زن 
اصلــی ایــن نمایــش هــم بــرای خیلی ها 
پیام نویی داشــت؛ هفت بازیگر اهل کشور 
افغانســتان، یک نفر از تاجیکســتان و یک 

نفر از ایران.
نمایشــنامه هفــت دقیقــه ایتالیایــی و 
اثــر اســتفانو ماســینی، روایتگــر لحظــات 
ســخت و از دســت رفته کارگرانی است که 
توســط طبقه باالدست استثمار می شوند. 
داســتان از هفــت دقیقه شــروع می شــود؛ 
هفت دقیقه ای کــه کارخانه دار می خواهد 
از پانــزده دقیقه زمان اســتراحت کارگران 

کم کند.
نمایــش  ایــن  افغانســتانی  بازیگــران 
همــه در ایــران متولــد شــده اند. می گویند 
تنهــا جایــی کــه در آن احســاس تبعیــض 
نکرده انــد، اینجــا روی صحنــه تئاتر هفت 
دقیقــه بــوده؛ جایی کــه پنجره ای تــازه به 
روی شــان گشــوده شــد. بازیگــران تجربــه 
متفاوتــی را از ســر گذراندنــد و ایــن روزها 

را  تئاترشــان  اینکــه  جــز  ندارنــد  آرزویــی 
در شــهرهای دیگــر ایــران و همیــن طــور 
افغانســتان و تاجیکســتان هم اجــرا کنند. 
آنها میهمان ما هستند تا از تجربه هایشان 
برخــی  کــه  روزهایــی  در  بگوینــد  بیشــتر 
مســئوالن ایرانــی با بی مهری درباره شــان 
صحبــت کرده انــد. در روزهایــی که بحث 
حضــور  اســت،  داغ  مادرانــه  تابعیــت 
آنهــا در ایــن تئاتــر و نقش آفرینــی دیگــر 
بازیگــران افغانســتانی در نمایش بختک 
به کارگردانــی آناهیتا زینی وند نویدی تازه 

می دهد.
نرگس پویا، دانشــجوی رشته بازیگری 
دانشــکده هنر و معماری یکی از بازیگران 
افغانستانی نمایش هفت دقیقه است. او 
می گوید: »این کار چندمین کار حرفه ای ام 
بــود. در ایــن نمایــش نقش آریــل را بازی 
کردم. معمواًل در کارهای قبلی ام همیشه 
نقــش یــک زن مهاجــر را بــازی می کردم. 
شــخصیت  از  دور  آریــل  کــه  درحالــی 
درونــی ام بود و این برایم جذاب بود که از 
نقش همیشگی ام دور شده بودم. هرچند 
ایــن کار بــدون دشــواری هــم نبــود. ما در 
ایــن کار دیگــر هشــت زن مهاجــر نبودیم 
بلکه هشــت زن ایتالیایی بودیم و مهتاب 
کــه ایرانی بــود در این نمایــش نقش یک 
مهاجــر را بــازی می کرد. یعنــی همه چیز 
برعکــس شــده بــود. می دانــی اینکــه یک 
کارگــردان ایرانــی می خواهد بــا مهاجران 
کار کنــد و در اجرایــش قــرار نیســت آنهــا 
همان نقش مهاجر را بازی کنند، موضوع 

جدیدی است.«
آرش عباســی، کارگــردان ایــن نمایش 
می گویــد: »هفت دقیقه، یک نمایشــنامه 
و  آدم هــا  داســتان  اســت؛  جهانشــمول 
حــق  نمی تواننــد  کــه  اســت  جامعــه ای 
دلــم  بگیرنــد.  را  خودشــان  حقــوق  و 

ایــن  کشــورم  مــردم  همــه  می خواســت 
نمایــش را ببیننــد.« اما چه شــد او در این 
نمایش از بازیگران افغانســتانی اســتفاده 
کــرد و نــه بازیگــران ایرانــی. او می گویــد: 
»نمایشنامه درباره تبعیض حرف می زند. 
دربــاره کارگرانــی که باالدستی هایشــان به 
آنهــا زور می گوینــد. ایــن تبعیض موجب 
شــد ذهنــم بیشــتر به ســمت ایــن بچه ها 
از نزدیــک  را  بــرود چــون آنهــا تبعیــض 
لمــس کرده اند. بارهــا با واژه افغــان یا به 
خاطر زبان شــان تحقیر شده اند. بچه ها با 
این نمایشــنامه همذات پنداری بیشــتری 
نمایشــنامه  از  بخشــی  در  مثــاًل  داشــتند. 
یکی از شــخصیت ها می گوید ســه ساعت 
طول می کشــد تــا به محــل کارم برســم و 
ســه ســاعت هم طــول می کشــد برگردم. 
بچه هــا  از  خیلــی  دربــاره  دیالــوگ  ایــن 
صدق می کند. خیلی هایشــان سه ساعت 
طول می کشــید بــا مترو به ســالن نمایش 
برســند چون اغلب در حاشــیه های تهران 
یا شهرهای اطراف زندگی می کنند اما این 

مسأله تالش آنها را کم نکرد.«
عباســی که خــودش تجربــه مهاجرت 
دارد از ســختی های زندگــی یــک مهاجــر 
می گویــد: »مــن تجربــه مهاجــرت دارم و 
می دانــم چــه ســختی هایی دارد و برخــی 
رفتارها هرگز از ذهن آدم پاک نمی شــود. 
کــره زمیــن هســتیم و  مــا همــه ســاکنان 
تعصب روی زبان و نژاد به نظرم معنایی 
نــدارد. مــن عاشــق وطنــم هســتم امــا با 
تبعیــض مخالفــم. بچه ها فوق العــاده با 
اســتعداد هســتند. آنهــا حاضرنــد از همه 
چیزشــان بگذرنــد و کار کننــد. نمی دانیــد 
کار  ســختی  شــرایط  چــه  بــا  برخی شــان 
کردنــد. افغانســتانی ها بســیار معصــوم، 
دوســت داشــتنی و بی ادعــا هســتند و من 
همه تالشم را کردم اعتماد به نفسی را که 

معمواًل در کارهای قبلی ام همیشه نقش یک زن مهاجر را بازی می کردم. درحالی که آریل 
دور از شخصیت درونی ام بود و این برایم جذاب بود که از نقش همیشگی ام دور شده بودم. 

هرچند این کار بدون دشواری هم نبود. ما در این کار دیگر هشت زن مهاجر نبودیم بلکه 
هشت زن ایتالیایی بودیم و مهتاب که ایرانی بود در این نمایش نقش یک مهاجر را بازی 

می کرد. یعنی همه چیز برعکس شده بود

ان
یر

 /ا
ئی

سا
ل ن

ض
الف

ابو
س : 

عک

حتــی گاهی موجب شــده کارم را رها کنم 
امــا یک جــا تصمیــم گرفتم آن پوســته را 
بشــکنم و تــالش کنم تبعیض هــا، جلوی 
راهم را نگیرد تــا بتوانم راه دیگران را هم 
بــاز کنم. موفق شــدم و توانســتم نگاه ها و 
قضاوت هــا را بــا همیــن تالش هــا تغییــر 
دهــم. مــا تصویــر یــک  زن برقع پــوش را 
کــه همیشــه رســانه ها از زن افغــان ارائــه 

می دهند با این کارمان عوض کردیم.«
ســمیه علیزاده، علوم سیاسی خوانده 
و در هفــت دقیقــه نقــش راشــل را بــازی 
تــا حــدی  او می گویــد: »تبعیــض  کــرده. 
خــودش  ایــران  چراکــه  اســت  طبیعــی 
مشــکالت زیادی دارد و توانایی رســیدگی 
از  مــن  نــدارد.  را  بــه مهاجرانــش  کامــل 
سیاســتگذاری های ایران ناراحت نیســتم 
و درک شــان می کنم و شاید نتوانند آنقدر 
کــه باید از ما حمایت کنند. من همه اینها 
را درک کــردم و قوی شــده ام و حفره های 
درونی ام را پر کرده ام به همین دلیل االن  

خودم را با دیگران برابر می بینم.«
بالنــش  نقــش  بازیگــر  خلیلــی  حــوا 
می گوید: »در طــول نمایش، گاهی خودم 
را در ایــران می دیدم و احســاس می کردم 
قــرار دارد.  ایــران  کارخانــه ریســندگی در 
احســاس همذات پنــداری می کردم. همه 
بــا پوســت و گوشــت مان  مــا تبعیــض را 
درک کرده ایــم و انگار در هفت دقیقه این 
فرصــت را یافتیــم کــه دراین بــاره راحت 

حرف های دل مان را بزنیم.«
بچه هــا حرف هــای زیادی بــرای گفتن 
از میــان همــه حرف هایشــان  امــا  دارنــد 
می شــود فهمیــد کــه تــا چــه میــزان هنــر 
می توانــد نگاه مــردم را تغییر دهد و خود 
هنرمنــد را قوی کند، به مخاطب یادآوری 
کنــد همــه ســاکنان یــک دهکــده جهانــی 
هســتیم با هر تفاوتــی در زبان و ظاهرمان 
و در نهایــت اینکــه هنــر همه مــا را به هم 

نزدیک می کند.
نمایــش  اجــرای  منتظــر  بی صبرانــه 
و  ایــران  نقــاط  دیگــر  در  دقیقــه  هفــت 
دوســت  می گوینــد  هســتند.  افغانســتان 
دارند کســانی به تماشایشــان بنشینند که 
هرگز نمایشــی را از نزدیک ندیده اند مثل 
خــود آنهــا که وطن آبــا و اجدادی شــان را 

هرگز از نزدیک ندیده اند.

ما از آنهــا گرفته ایم دوباره به آنها برگردد 
و فکر می کنم موفق هم بوده ام.«

در  دائــم  اینکــه  از  می گویــد  نرگــس 
او  بــه  را  مهاجــری  زن  نقــش  فیلم هــا 
بدهنــد که قرار اســت مــواد مخــدر حمل 
کند، خســته شــده بود و فکر می کند آرش 
عباسی با این کار این تصویر را تغییر داد.

درس  تئاتــر  مدرســه  در  زارع  نرگــس 
می خوانــد و در هفــت دقیقــه هــم نقــش 
اودت را بــازی کرده: »معمــواًل در فیلم ها 
و نمایش های ایرانی فقط افغانســتانی ها 
نقش کارگر را بازی می کنند، مثل ســریال 
ممنوعــه که بــه غیر از ایــن موضوع چهره 

افغانســتانی نمایــش  یــک  از  بــدی هــم 
کارگــر  یــک  از  می توانیــم  مــا  می دهــد. 
ســاده، بیشــتر باشــیم. می توانیم صاحب 
یــک کارخانه و کارگاه باشــیم امــا معمواًل 
همیشــه نقش یک دختر بدبخت را بازی 
می کردیم. نمی گویم نباید این نقش ها را 
بازی کرد اما دلم می خواهد چهره دیگری 
از یــک دختــر افغــان را بــازی کنــم؛ اینکه 
زنــان افغان توانســته اند خیلی پیشــرفت 
کنند. نگاه جامعه را رســانه عوض می کند 

اما رسانه در این زمینه کم کاری کرده.«
 هفت دقیقه تجربه اول الهام احمدی 
بــوده. او می گوید: »تصادفــی وارد این کار 

شــدم و چون تجربه اولم بود ســخت بود، 
امــا همه تالشــم را کردم نقش ســاوین را 
خوب بازی کنم. ایفای این نقش برای من 
تجربــه بکری بــود. ما با این کار توانســتیم 
بــه همه بگوییــم قادر بــه انجــام هرکاری 
هســتیم. حتــی نــگاه خانواده های مــان را 
عــوض کردیــم. خیلی هــا بــه مــن گفتنــد 
باورمــان نمی شــد شــما بتوانیــد بــه ایــن 

خوبی از پس ایفای این نقش بربیایید.«
و  تبعیض هــا  از  هــم  الهــام   
نامهربانی هایــی می گویــد کــه بــه عنــوان 
یک مهاجــر افغان در ایــران تجربه کرده: 
»گاهــی تبعیض هــا آدم را ناامید می کند؛ 
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بازيگران افغانستانی اين نمايش، نقش مهاجر را بازی نکردند

هفت دقیقه بدون تبعیض
ترانه بنی یعقوب

گزارش نویس

هرچند اجــرای »هفت دقیقــه« در تهران 
تمام شــده اما آنچه بازیگران افغانستانی 
و تماشــاگران این نمایش تجربه کرده اند، 
حــاال حاالهــا فراموش شــدنی نیســت. به 
قول خودشــان آنها با اجــرای این نمایش 
تابوها را شکســتند و توانســتند نقشــی غیر 
از یــک مهاجــر افغانســتانی بــازی کننــد. 
بــه قــول یکــی از بازیگــران آنها ســرانجام 
توانســتند تصویر کلیشه ای از یک افغان را 

تغییر دهند.
نمایــش هفــت دقیقــه بــه کارگردانــی 
در  اخیــر  هفته هــای  در  عباســی  آرش 
ســالن حافظ تاالر وحدت اجرا شــد. فقط 
داســتان ایــن نمایــش نبــود کــه خیلی هــا 
را جــذب کــرد بلکــه حضــور 9 بازیگــر زن 
اصلــی ایــن نمایــش هــم بــرای خیلی ها 
پیام نویی داشــت؛ هفت بازیگر اهل کشور 
افغانســتان، یک نفر از تاجیکســتان و یک 

نفر از ایران.
نمایشــنامه هفــت دقیقــه ایتالیایــی و 
اثــر اســتفانو ماســینی، روایتگــر لحظــات 
ســخت و از دســت رفته کارگرانی است که 
توســط طبقه باالدست استثمار می شوند. 
داســتان از هفــت دقیقه شــروع می شــود؛ 
هفت دقیقه ای کــه کارخانه دار می خواهد 
از پانــزده دقیقه زمان اســتراحت کارگران 

کم کند.
نمایــش  ایــن  افغانســتانی  بازیگــران 
همــه در ایــران متولــد شــده اند. می گویند 
تنهــا جایــی کــه در آن احســاس تبعیــض 
نکرده انــد، اینجــا روی صحنــه تئاتر هفت 
دقیقــه بــوده؛ جایی کــه پنجره ای تــازه به 
روی شــان گشــوده شــد. بازیگــران تجربــه 
متفاوتــی را از ســر گذراندنــد و ایــن روزها 

را  تئاترشــان  اینکــه  جــز  ندارنــد  آرزویــی 
در شــهرهای دیگــر ایــران و همیــن طــور 
افغانســتان و تاجیکســتان هم اجــرا کنند. 
آنها میهمان ما هستند تا از تجربه هایشان 
برخــی  کــه  روزهایــی  در  بگوینــد  بیشــتر 
مســئوالن ایرانــی با بی مهری درباره شــان 
صحبــت کرده انــد. در روزهایــی که بحث 
حضــور  اســت،  داغ  مادرانــه  تابعیــت 
آنهــا در ایــن تئاتــر و نقش آفرینــی دیگــر 
بازیگــران افغانســتانی در نمایش بختک 
به کارگردانــی آناهیتا زینی وند نویدی تازه 

می دهد.
نرگس پویا، دانشــجوی رشته بازیگری 
دانشــکده هنر و معماری یکی از بازیگران 
افغانستانی نمایش هفت دقیقه است. او 
می گوید: »این کار چندمین کار حرفه ای ام 
بــود. در ایــن نمایــش نقش آریــل را بازی 
کردم. معمواًل در کارهای قبلی ام همیشه 
نقــش یــک زن مهاجــر را بــازی می کردم. 
شــخصیت  از  دور  آریــل  کــه  درحالــی 
درونــی ام بود و این برایم جذاب بود که از 
نقش همیشگی ام دور شده بودم. هرچند 
ایــن کار بــدون دشــواری هــم نبــود. ما در 
ایــن کار دیگــر هشــت زن مهاجــر نبودیم 
بلکه هشــت زن ایتالیایی بودیم و مهتاب 
کــه ایرانی بــود در این نمایــش نقش یک 
مهاجــر را بــازی می کرد. یعنــی همه چیز 
برعکــس شــده بــود. می دانــی اینکــه یک 
کارگــردان ایرانــی می خواهد بــا مهاجران 
کار کنــد و در اجرایــش قــرار نیســت آنهــا 
همان نقش مهاجر را بازی کنند، موضوع 

جدیدی است.«
آرش عباســی، کارگــردان ایــن نمایش 
می گویــد: »هفت دقیقه، یک نمایشــنامه 
و  آدم هــا  داســتان  اســت؛  جهانشــمول 
حــق  نمی تواننــد  کــه  اســت  جامعــه ای 
دلــم  بگیرنــد.  را  خودشــان  حقــوق  و 

ایــن  کشــورم  مــردم  همــه  می خواســت 
نمایــش را ببیننــد.« اما چه شــد او در این 
نمایش از بازیگران افغانســتانی اســتفاده 
کــرد و نــه بازیگــران ایرانــی. او می گویــد: 
»نمایشنامه درباره تبعیض حرف می زند. 
دربــاره کارگرانــی که باالدستی هایشــان به 
آنهــا زور می گوینــد. ایــن تبعیض موجب 
شــد ذهنــم بیشــتر به ســمت ایــن بچه ها 
از نزدیــک  را  بــرود چــون آنهــا تبعیــض 
لمــس کرده اند. بارهــا با واژه افغــان یا به 
خاطر زبان شــان تحقیر شده اند. بچه ها با 
این نمایشــنامه همذات پنداری بیشــتری 
نمایشــنامه  از  بخشــی  در  مثــاًل  داشــتند. 
یکی از شــخصیت ها می گوید ســه ساعت 
طول می کشــد تــا به محــل کارم برســم و 
ســه ســاعت هم طــول می کشــد برگردم. 
بچه هــا  از  خیلــی  دربــاره  دیالــوگ  ایــن 
صدق می کند. خیلی هایشــان سه ساعت 
طول می کشــید بــا مترو به ســالن نمایش 
برســند چون اغلب در حاشــیه های تهران 
یا شهرهای اطراف زندگی می کنند اما این 

مسأله تالش آنها را کم نکرد.«
عباســی که خــودش تجربــه مهاجرت 
دارد از ســختی های زندگــی یــک مهاجــر 
می گویــد: »مــن تجربــه مهاجــرت دارم و 
می دانــم چــه ســختی هایی دارد و برخــی 
رفتارها هرگز از ذهن آدم پاک نمی شــود. 
کــره زمیــن هســتیم و  مــا همــه ســاکنان 
تعصب روی زبان و نژاد به نظرم معنایی 
نــدارد. مــن عاشــق وطنــم هســتم امــا با 
تبعیــض مخالفــم. بچه ها فوق العــاده با 
اســتعداد هســتند. آنهــا حاضرنــد از همه 
چیزشــان بگذرنــد و کار کننــد. نمی دانیــد 
کار  ســختی  شــرایط  چــه  بــا  برخی شــان 
کردنــد. افغانســتانی ها بســیار معصــوم، 
دوســت داشــتنی و بی ادعــا هســتند و من 
همه تالشم را کردم اعتماد به نفسی را که 

معمواًل در کارهای قبلی ام همیشه نقش یک زن مهاجر را بازی می کردم. درحالی که آریل 
دور از شخصیت درونی ام بود و این برایم جذاب بود که از نقش همیشگی ام دور شده بودم. 

هرچند این کار بدون دشواری هم نبود. ما در این کار دیگر هشت زن مهاجر نبودیم بلکه 
هشت زن ایتالیایی بودیم و مهتاب که ایرانی بود در این نمایش نقش یک مهاجر را بازی 

می کرد. یعنی همه چیز برعکس شده بود
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حتــی گاهی موجب شــده کارم را رها کنم 
امــا یک جــا تصمیــم گرفتم آن پوســته را 
بشــکنم و تــالش کنم تبعیض هــا، جلوی 
راهم را نگیرد تــا بتوانم راه دیگران را هم 
بــاز کنم. موفق شــدم و توانســتم نگاه ها و 
قضاوت هــا را بــا همیــن تالش هــا تغییــر 
دهــم. مــا تصویــر یــک  زن برقع پــوش را 
کــه همیشــه رســانه ها از زن افغــان ارائــه 

می دهند با این کارمان عوض کردیم.«
ســمیه علیزاده، علوم سیاسی خوانده 
و در هفــت دقیقــه نقــش راشــل را بــازی 
تــا حــدی  او می گویــد: »تبعیــض  کــرده. 
خــودش  ایــران  چراکــه  اســت  طبیعــی 
مشــکالت زیادی دارد و توانایی رســیدگی 
از  مــن  نــدارد.  را  بــه مهاجرانــش  کامــل 
سیاســتگذاری های ایران ناراحت نیســتم 
و درک شــان می کنم و شاید نتوانند آنقدر 
کــه باید از ما حمایت کنند. من همه اینها 
را درک کــردم و قوی شــده ام و حفره های 
درونی ام را پر کرده ام به همین دلیل االن  

خودم را با دیگران برابر می بینم.«
بالنــش  نقــش  بازیگــر  خلیلــی  حــوا 
می گوید: »در طــول نمایش، گاهی خودم 
را در ایــران می دیدم و احســاس می کردم 
قــرار دارد.  ایــران  کارخانــه ریســندگی در 
احســاس همذات پنــداری می کردم. همه 
بــا پوســت و گوشــت مان  مــا تبعیــض را 
درک کرده ایــم و انگار در هفت دقیقه این 
فرصــت را یافتیــم کــه دراین بــاره راحت 

حرف های دل مان را بزنیم.«
بچه هــا حرف هــای زیادی بــرای گفتن 
از میــان همــه حرف هایشــان  امــا  دارنــد 
می شــود فهمیــد کــه تــا چــه میــزان هنــر 
می توانــد نگاه مــردم را تغییر دهد و خود 
هنرمنــد را قوی کند، به مخاطب یادآوری 
کنــد همــه ســاکنان یــک دهکــده جهانــی 
هســتیم با هر تفاوتــی در زبان و ظاهرمان 
و در نهایــت اینکــه هنــر همه مــا را به هم 

نزدیک می کند.
نمایــش  اجــرای  منتظــر  بی صبرانــه 
و  ایــران  نقــاط  دیگــر  در  دقیقــه  هفــت 
دوســت  می گوینــد  هســتند.  افغانســتان 
دارند کســانی به تماشایشــان بنشینند که 
هرگز نمایشــی را از نزدیک ندیده اند مثل 
خــود آنهــا که وطن آبــا و اجدادی شــان را 

هرگز از نزدیک ندیده اند.

ما از آنهــا گرفته ایم دوباره به آنها برگردد 
و فکر می کنم موفق هم بوده ام.«

در  دائــم  اینکــه  از  می گویــد  نرگــس 
او  بــه  را  مهاجــری  زن  نقــش  فیلم هــا 
بدهنــد که قرار اســت مــواد مخــدر حمل 
کند، خســته شــده بود و فکر می کند آرش 
عباسی با این کار این تصویر را تغییر داد.

درس  تئاتــر  مدرســه  در  زارع  نرگــس 
می خوانــد و در هفــت دقیقــه هــم نقــش 
اودت را بــازی کرده: »معمــواًل در فیلم ها 
و نمایش های ایرانی فقط افغانســتانی ها 
نقش کارگر را بازی می کنند، مثل ســریال 
ممنوعــه که بــه غیر از ایــن موضوع چهره 

افغانســتانی نمایــش  یــک  از  بــدی هــم 
کارگــر  یــک  از  می توانیــم  مــا  می دهــد. 
ســاده، بیشــتر باشــیم. می توانیم صاحب 
یــک کارخانه و کارگاه باشــیم امــا معمواًل 
همیشــه نقش یک دختر بدبخت را بازی 
می کردیم. نمی گویم نباید این نقش ها را 
بازی کرد اما دلم می خواهد چهره دیگری 
از یــک دختــر افغــان را بــازی کنــم؛ اینکه 
زنــان افغان توانســته اند خیلی پیشــرفت 
کنند. نگاه جامعه را رســانه عوض می کند 

اما رسانه در این زمینه کم کاری کرده.«
 هفت دقیقه تجربه اول الهام احمدی 
بــوده. او می گوید: »تصادفــی وارد این کار 

شــدم و چون تجربه اولم بود ســخت بود، 
امــا همه تالشــم را کردم نقش ســاوین را 
خوب بازی کنم. ایفای این نقش برای من 
تجربــه بکری بــود. ما با این کار توانســتیم 
بــه همه بگوییــم قادر بــه انجــام هرکاری 
هســتیم. حتــی نــگاه خانواده های مــان را 
عــوض کردیــم. خیلی هــا بــه مــن گفتنــد 
باورمــان نمی شــد شــما بتوانیــد بــه ایــن 

خوبی از پس ایفای این نقش بربیایید.«
و  تبعیض هــا  از  هــم  الهــام   
نامهربانی هایــی می گویــد کــه بــه عنــوان 
یک مهاجــر افغان در ایــران تجربه کرده: 
»گاهــی تبعیض هــا آدم را ناامید می کند؛ 
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بازيگران افغانستانی اين نمايش، نقش مهاجر را بازی نکردند

هفت دقیقه بدون تبعیض
ترانه بنی یعقوب

گزارش نویس

هرچند اجــرای »هفت دقیقــه« در تهران 
تمام شــده اما آنچه بازیگران افغانستانی 
و تماشــاگران این نمایش تجربه کرده اند، 
حــاال حاالهــا فراموش شــدنی نیســت. به 
قول خودشــان آنها با اجــرای این نمایش 
تابوها را شکســتند و توانســتند نقشــی غیر 
از یــک مهاجــر افغانســتانی بــازی کننــد. 
بــه قــول یکــی از بازیگــران آنها ســرانجام 
توانســتند تصویر کلیشه ای از یک افغان را 

تغییر دهند.
نمایــش هفــت دقیقــه بــه کارگردانــی 
در  اخیــر  هفته هــای  در  عباســی  آرش 
ســالن حافظ تاالر وحدت اجرا شــد. فقط 
داســتان ایــن نمایــش نبــود کــه خیلی هــا 
را جــذب کــرد بلکــه حضــور 9 بازیگــر زن 
اصلــی ایــن نمایــش هــم بــرای خیلی ها 
پیام نویی داشــت؛ هفت بازیگر اهل کشور 
افغانســتان، یک نفر از تاجیکســتان و یک 

نفر از ایران.
نمایشــنامه هفــت دقیقــه ایتالیایــی و 
اثــر اســتفانو ماســینی، روایتگــر لحظــات 
ســخت و از دســت رفته کارگرانی است که 
توســط طبقه باالدست استثمار می شوند. 
داســتان از هفــت دقیقه شــروع می شــود؛ 
هفت دقیقه ای کــه کارخانه دار می خواهد 
از پانــزده دقیقه زمان اســتراحت کارگران 

کم کند.
نمایــش  ایــن  افغانســتانی  بازیگــران 
همــه در ایــران متولــد شــده اند. می گویند 
تنهــا جایــی کــه در آن احســاس تبعیــض 
نکرده انــد، اینجــا روی صحنــه تئاتر هفت 
دقیقــه بــوده؛ جایی کــه پنجره ای تــازه به 
روی شــان گشــوده شــد. بازیگــران تجربــه 
متفاوتــی را از ســر گذراندنــد و ایــن روزها 

را  تئاترشــان  اینکــه  جــز  ندارنــد  آرزویــی 
در شــهرهای دیگــر ایــران و همیــن طــور 
افغانســتان و تاجیکســتان هم اجــرا کنند. 
آنها میهمان ما هستند تا از تجربه هایشان 
برخــی  کــه  روزهایــی  در  بگوینــد  بیشــتر 
مســئوالن ایرانــی با بی مهری درباره شــان 
صحبــت کرده انــد. در روزهایــی که بحث 
حضــور  اســت،  داغ  مادرانــه  تابعیــت 
آنهــا در ایــن تئاتــر و نقش آفرینــی دیگــر 
بازیگــران افغانســتانی در نمایش بختک 
به کارگردانــی آناهیتا زینی وند نویدی تازه 

می دهد.
نرگس پویا، دانشــجوی رشته بازیگری 
دانشــکده هنر و معماری یکی از بازیگران 
افغانستانی نمایش هفت دقیقه است. او 
می گوید: »این کار چندمین کار حرفه ای ام 
بــود. در ایــن نمایــش نقش آریــل را بازی 
کردم. معمواًل در کارهای قبلی ام همیشه 
نقــش یــک زن مهاجــر را بــازی می کردم. 
شــخصیت  از  دور  آریــل  کــه  درحالــی 
درونــی ام بود و این برایم جذاب بود که از 
نقش همیشگی ام دور شده بودم. هرچند 
ایــن کار بــدون دشــواری هــم نبــود. ما در 
ایــن کار دیگــر هشــت زن مهاجــر نبودیم 
بلکه هشــت زن ایتالیایی بودیم و مهتاب 
کــه ایرانی بــود در این نمایــش نقش یک 
مهاجــر را بــازی می کرد. یعنــی همه چیز 
برعکــس شــده بــود. می دانــی اینکــه یک 
کارگــردان ایرانــی می خواهد بــا مهاجران 
کار کنــد و در اجرایــش قــرار نیســت آنهــا 
همان نقش مهاجر را بازی کنند، موضوع 

جدیدی است.«
آرش عباســی، کارگــردان ایــن نمایش 
می گویــد: »هفت دقیقه، یک نمایشــنامه 
و  آدم هــا  داســتان  اســت؛  جهانشــمول 
حــق  نمی تواننــد  کــه  اســت  جامعــه ای 
دلــم  بگیرنــد.  را  خودشــان  حقــوق  و 

ایــن  کشــورم  مــردم  همــه  می خواســت 
نمایــش را ببیننــد.« اما چه شــد او در این 
نمایش از بازیگران افغانســتانی اســتفاده 
کــرد و نــه بازیگــران ایرانــی. او می گویــد: 
»نمایشنامه درباره تبعیض حرف می زند. 
دربــاره کارگرانــی که باالدستی هایشــان به 
آنهــا زور می گوینــد. ایــن تبعیض موجب 
شــد ذهنــم بیشــتر به ســمت ایــن بچه ها 
از نزدیــک  را  بــرود چــون آنهــا تبعیــض 
لمــس کرده اند. بارهــا با واژه افغــان یا به 
خاطر زبان شــان تحقیر شده اند. بچه ها با 
این نمایشــنامه همذات پنداری بیشــتری 
نمایشــنامه  از  بخشــی  در  مثــاًل  داشــتند. 
یکی از شــخصیت ها می گوید ســه ساعت 
طول می کشــد تــا به محــل کارم برســم و 
ســه ســاعت هم طــول می کشــد برگردم. 
بچه هــا  از  خیلــی  دربــاره  دیالــوگ  ایــن 
صدق می کند. خیلی هایشــان سه ساعت 
طول می کشــید بــا مترو به ســالن نمایش 
برســند چون اغلب در حاشــیه های تهران 
یا شهرهای اطراف زندگی می کنند اما این 

مسأله تالش آنها را کم نکرد.«
عباســی که خــودش تجربــه مهاجرت 
دارد از ســختی های زندگــی یــک مهاجــر 
می گویــد: »مــن تجربــه مهاجــرت دارم و 
می دانــم چــه ســختی هایی دارد و برخــی 
رفتارها هرگز از ذهن آدم پاک نمی شــود. 
کــره زمیــن هســتیم و  مــا همــه ســاکنان 
تعصب روی زبان و نژاد به نظرم معنایی 
نــدارد. مــن عاشــق وطنــم هســتم امــا با 
تبعیــض مخالفــم. بچه ها فوق العــاده با 
اســتعداد هســتند. آنهــا حاضرنــد از همه 
چیزشــان بگذرنــد و کار کننــد. نمی دانیــد 
کار  ســختی  شــرایط  چــه  بــا  برخی شــان 
کردنــد. افغانســتانی ها بســیار معصــوم، 
دوســت داشــتنی و بی ادعــا هســتند و من 
همه تالشم را کردم اعتماد به نفسی را که 

معمواًل در کارهای قبلی ام همیشه نقش یک زن مهاجر را بازی می کردم. درحالی که آریل 
دور از شخصیت درونی ام بود و این برایم جذاب بود که از نقش همیشگی ام دور شده بودم. 

هرچند این کار بدون دشواری هم نبود. ما در این کار دیگر هشت زن مهاجر نبودیم بلکه 
هشت زن ایتالیایی بودیم و مهتاب که ایرانی بود در این نمایش نقش یک مهاجر را بازی 

می کرد. یعنی همه چیز برعکس شده بود
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حتــی گاهی موجب شــده کارم را رها کنم 
امــا یک جــا تصمیــم گرفتم آن پوســته را 
بشــکنم و تــالش کنم تبعیض هــا، جلوی 
راهم را نگیرد تــا بتوانم راه دیگران را هم 
بــاز کنم. موفق شــدم و توانســتم نگاه ها و 
قضاوت هــا را بــا همیــن تالش هــا تغییــر 
دهــم. مــا تصویــر یــک  زن برقع پــوش را 
کــه همیشــه رســانه ها از زن افغــان ارائــه 

می دهند با این کارمان عوض کردیم.«
ســمیه علیزاده، علوم سیاسی خوانده 
و در هفــت دقیقــه نقــش راشــل را بــازی 
تــا حــدی  او می گویــد: »تبعیــض  کــرده. 
خــودش  ایــران  چراکــه  اســت  طبیعــی 
مشــکالت زیادی دارد و توانایی رســیدگی 
از  مــن  نــدارد.  را  بــه مهاجرانــش  کامــل 
سیاســتگذاری های ایران ناراحت نیســتم 
و درک شــان می کنم و شاید نتوانند آنقدر 
کــه باید از ما حمایت کنند. من همه اینها 
را درک کــردم و قوی شــده ام و حفره های 
درونی ام را پر کرده ام به همین دلیل االن  

خودم را با دیگران برابر می بینم.«
بالنــش  نقــش  بازیگــر  خلیلــی  حــوا 
می گوید: »در طــول نمایش، گاهی خودم 
را در ایــران می دیدم و احســاس می کردم 
قــرار دارد.  ایــران  کارخانــه ریســندگی در 
احســاس همذات پنــداری می کردم. همه 
بــا پوســت و گوشــت مان  مــا تبعیــض را 
درک کرده ایــم و انگار در هفت دقیقه این 
فرصــت را یافتیــم کــه دراین بــاره راحت 

حرف های دل مان را بزنیم.«
بچه هــا حرف هــای زیادی بــرای گفتن 
از میــان همــه حرف هایشــان  امــا  دارنــد 
می شــود فهمیــد کــه تــا چــه میــزان هنــر 
می توانــد نگاه مــردم را تغییر دهد و خود 
هنرمنــد را قوی کند، به مخاطب یادآوری 
کنــد همــه ســاکنان یــک دهکــده جهانــی 
هســتیم با هر تفاوتــی در زبان و ظاهرمان 
و در نهایــت اینکــه هنــر همه مــا را به هم 

نزدیک می کند.
نمایــش  اجــرای  منتظــر  بی صبرانــه 
و  ایــران  نقــاط  دیگــر  در  دقیقــه  هفــت 
دوســت  می گوینــد  هســتند.  افغانســتان 
دارند کســانی به تماشایشــان بنشینند که 
هرگز نمایشــی را از نزدیک ندیده اند مثل 
خــود آنهــا که وطن آبــا و اجدادی شــان را 

هرگز از نزدیک ندیده اند.

ما از آنهــا گرفته ایم دوباره به آنها برگردد 
و فکر می کنم موفق هم بوده ام.«

در  دائــم  اینکــه  از  می گویــد  نرگــس 
او  بــه  را  مهاجــری  زن  نقــش  فیلم هــا 
بدهنــد که قرار اســت مــواد مخــدر حمل 
کند، خســته شــده بود و فکر می کند آرش 
عباسی با این کار این تصویر را تغییر داد.

درس  تئاتــر  مدرســه  در  زارع  نرگــس 
می خوانــد و در هفــت دقیقــه هــم نقــش 
اودت را بــازی کرده: »معمــواًل در فیلم ها 
و نمایش های ایرانی فقط افغانســتانی ها 
نقش کارگر را بازی می کنند، مثل ســریال 
ممنوعــه که بــه غیر از ایــن موضوع چهره 

افغانســتانی نمایــش  یــک  از  بــدی هــم 
کارگــر  یــک  از  می توانیــم  مــا  می دهــد. 
ســاده، بیشــتر باشــیم. می توانیم صاحب 
یــک کارخانه و کارگاه باشــیم امــا معمواًل 
همیشــه نقش یک دختر بدبخت را بازی 
می کردیم. نمی گویم نباید این نقش ها را 
بازی کرد اما دلم می خواهد چهره دیگری 
از یــک دختــر افغــان را بــازی کنــم؛ اینکه 
زنــان افغان توانســته اند خیلی پیشــرفت 
کنند. نگاه جامعه را رســانه عوض می کند 

اما رسانه در این زمینه کم کاری کرده.«
 هفت دقیقه تجربه اول الهام احمدی 
بــوده. او می گوید: »تصادفــی وارد این کار 

شــدم و چون تجربه اولم بود ســخت بود، 
امــا همه تالشــم را کردم نقش ســاوین را 
خوب بازی کنم. ایفای این نقش برای من 
تجربــه بکری بــود. ما با این کار توانســتیم 
بــه همه بگوییــم قادر بــه انجــام هرکاری 
هســتیم. حتــی نــگاه خانواده های مــان را 
عــوض کردیــم. خیلی هــا بــه مــن گفتنــد 
باورمــان نمی شــد شــما بتوانیــد بــه ایــن 

خوبی از پس ایفای این نقش بربیایید.«
و  تبعیض هــا  از  هــم  الهــام   
نامهربانی هایــی می گویــد کــه بــه عنــوان 
یک مهاجــر افغان در ایــران تجربه کرده: 
»گاهــی تبعیض هــا آدم را ناامید می کند؛ 
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فروردین :  احساسات شما اکنون شدن یافته و هر چه بیشتر شما تالش کنید 
تا آنها را کنترل کنید کمتر می توانید آنها را تحت اختیار خود درآورید. به جای 
تالش برای ســرکوب کردن تغییرات خلقی تان فقط سعی کنید با این جریان 
پیش بروید. به یاد داشته باشیدنیازی به واکنش نشان دادن در برابر هر چیزی 

ندارید. 

اردیبهشت :   شما فکر می کنید که می دانید با افراد دیگر چگونه رفتار کنید، 
اما احتمال زیادی وجود دارد که ســیگنال ها را اشتباه بفهمید. به جای اینکه 
یکدفعه به نتیجه کار فکر کنید، فرضیه های خود را بررسی کنید. ارتباط برقرار 

کردن می تواند فاصله ها و سوءتفاهماتی که به وجود آمده است را رفع کند. 

خرداد : شــاید نیاز داشــته باشید که به شکســت هایی که در شرایط فعلی 
زندگی تان پیش آمده رســیدگی کنید. مشکل مهمی نیست فقط یک بررسی 
در مورد واقعیت هاست تا مطمئن شوید که امیدهای واهی درسر نمی پرورانید. 
شما می خواهید که ثبات از دست رفته تان را به دست آورید و نمی خواهید که 

استقالل خود را از دست بدهید. 

تیر: در این روزها شــما کارهای جدیدی را آغــاز کرده اید که فوق العاده برای 
پیشــرفت شما موثر می باشند، زیرا نقشه و برنامه ریزی این کارها را مدت های 
مدیدی است که در ذهن خود می پرورانید. فقط کمی باید سرعت خود را زیاد 
کنید و با ســرعت بیشــتری پیش بروید زیرا دنیا و جهــان اطراف ما د رحال 

پیشرفت سریع می باشد.

مرداد : هدف بزرگ شــما به نظر می رســد که واقعاً برای شما خوب باشد، اما 
اکنون شــما مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این به معنی این نیست 
که شــما قادر نیستید رویاهایتان را آشــکار کنید، بلکه به این معنی است که 
شما می ترسید دست به ریسک بزنید. ناامید نباشید، شما می توانید بعداً به آنها 

بپردازید.

شهریور :  اخیــرا دارای انرژی فوق العاده ای شده اید که گاهی خودتان از این 
انرژی، کارها، رفتارهایی که در اثر این جریان به شما وارد می شود دچار تعجب 
شده اید. شما در بهترین برحه زندگی تان واقع شده اید بهتر است پل هایی را که 
برای رسیدن به خوشبختی به آنها نیاز دارید از هم اکنون بنا سازید، فقط مهم 

این است که خود را باور کنید.

مهر : اگرچه شما راه حلی برای موقعیت های پرتنش احتمالی در نظر ندارید، اما 
اکنون در اینجور مواقع آرام تر رفتار می کنید. شاید فهمیده اید که دلیل نااستوار 
بودن خیلی چیزها دیگر چندان مهم نیســت و شما مجبور نیستید خودتان را 
وارد مشکالت افراد دیگر بکنید. طبیعتا شما باید کارهایی که برای رها شدن و 

نجات یافتن الزم است را انجام دهید. 

آبان : دانستن اینکه دقیقا چه می خواهید برای شما چالش برانگیز شده است. 
ابتدا هر چیزی خوب به نظر می رسد، اما بعد می فهمید که تصور نادرستی داشته 
اید و استدالل هایتان نیز نادرست به نظرمی آیند. حتی اشتباهات افراد دیگر نیز 
می تواند شما را به دردســر بیندازد. به جای بدتر کردن اوضاع، همان کاری را 

بکنید که وقتی شکست می خورید باید انجام دهید.

آذر :  شما این روزها خیلی درگیر مسائل احساسی شده اید و این موضوع باعث 
شده ناامیدی تان بیشتر بشود،. برای اینکه بتوانید دیدگاه های الزم را به دست 
آورید الزم است که در هاله ای از بدبینی فرو بروید. اما زیاد هم نباید در این حالت 
باقی بمانید. وقتی که یک شاخه گل رز در نزدیکی شماست چرا باید ذهنتان را 

متوجه خارهای آن کرده و به آن فکر کنید؟

دی : به جای اینکه نسبت به تصمیم اخیری که گرفته اید تردید کنید به قضاوت 
خود همانطور که هست اعتماد داشته باشید. برای اینکه بیندیشید و ببینید راه 
تان را ادامه دهید یا نه کمی دیر شــده است. شما قبال این مرحله را پشت سر 
گذاشته اید ؛ حتی اگر اکنون امواجی از عدم اعتماد به نفس را تجربه می کنید. 

بهمن : زمانی که بحرانها به نقطه ای شکننده می رسند، باید عملی انجام دهید. 
انعطاف ناپذیری شما باعث شده است که در موقعیت خود باقی بمانید. اما تمرین 
کردن انعطاف پذیری، هم از نظر جســمی و هم از نظر روحی، به شــما قدرت 
برداشتن گامهای بلند به سمت اهدافتان را می دهد. هرچقدر که شما کمتر به 

سمت هدفهایتان پیش بروید، آنها به شما نزدیک تر می شوند.

اسفند : از کارهایی که می خواهید انجام دهید در ابتدا اطمینان کامل به دست 
بیاورید و بعد اقدام نمایید، زیرا ممکن اســت کاری را که شروع کرده اید باعث 
پشیمانی شما شود، و دیگر راهی برای ادامه آن نداشته باشید. شما به مرحله ای 
رسیده اید که بهتر است با منطق و تفکرتان پیش بروید نه این که به حرف ها و 

الهاماتی که از قلب تان می آید گوش دهید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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جدول سودوکو
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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 
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اسامی برندگان جدول  3827
  1ـ فرهاد اصغریـ  تفرش

2ـ بهراد گل محمدیـ  اصفهان
3ـ معصومه تابشیـ  تهران

 افقي:
1. هيدروتراپيـ  پايتخت هاوايي

2. شهر و استاني استـ  نقاب سياهـ  روستايي
3. منسوب به ايلـ  كتف، شانهـ  جزيره نفتي ايرانـ  ولي، 

اما
4. جادهـ  سرهنگـ  روشـ  نقطه انگليسي

5. هزار كيلوـ  از گلهاـ  فرمان كشتيـ  جديد
6. ورمـ  نام حكيمي يوناني واضع اسطرالبـ  شهري ديدني 

و تاريخي در ايتاليا
7. سرشت، طبعـ  وسيله اي در كاربراتور خودروـ  مكرم، 

عزيز
اسپانيايي خالق  نقاش معروف  ـ  ـ كجاست  8. نيستي 

كوبيسمـ  گشاده
9. تير پيكان دارـ  آزاد كردن، خالص كردنـ  اساس

10. زائوترسان قديمـ  ويژگي دستگاه يا وسيله اي كه بتوان 
آن را با دست حمل كردـ  مرواريد درشتـ  سياره ما

11. از شاهان ساسانيـ  روزانهـ  رهبر
12. گلي است معطرـ  سر بي موـ  تبر خون

13. گوشت تركيـ  سرزمينـ  موسسه ـ ضمير اول شخص 
جمع

14. سنگي گرانبها به رنگ سرخـ  صفحه آراييـ  هر يك از 
قطعات پنجگانه زمينـ  برآمدگي غيرطبيعي پشت انسان

15. تهنيتـ  كيسه صفراـ  ميوه مرباييـ  مسيحي
16. جار و جنجالـ  از شهرهاي ساحلي مازندرانـ  عتيقه

17. همه پرسيـ  انتحار به سبك سامورايي ها

عمودي:
1. يرقان، زرديـ  به طور هميشگي

2. شالودهـ  زردوزي لباسـ  تمجيد
3. رود بغدادـ  برگشتنـ  مركز ايتالياـ  رودي در فرانسه

4. عقيده ـ از ادارات تابعه وزارت دارايي ـ بوستانهاي 
شهريـ  هوشمندي، زيركي

5. ضمير وزنيـ  سرپوش زمستانيـ  رشته فرنگيـ  درختي 
است

6. جاي درسـ  قطع سينماييـ  كشمش
7. نوعي خواهر و برادريـ  گونه اي خودروـ  سرسرا

8. حرف دهان كجيـ  مفصل درـ  فرود آمدنـ  خانه هاي 
ريز عكس

9. حرف دردـ  از شهرهاي بزرگ اسپانيا واقع در جزاير 
قناريـ  همچنين، نيز

10. اولين عدد چهار رقميـ  نوعي طالقـ  سياستـ  عدد 
خراب كردني

11. از عوامل بيماريـ  الغرـ  دچار دردسر، درمانده
12. دايي، خالوـ  رودي در آلمانـ  نوعي حج

حرف )  ز ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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13. محبت ـ شهري در هند و چين ـ حمايت ـ تكرار 
حرف

14. بازيـ  زورـ  ضررـ  كوزه اي از سفال يا بلور
15. پدرـ  زايشـ  شبي كه در آنيمـ  جلف

16. سدي در تهرانـ  آقاي فرانسويـ  از چاشني هايي كه 
به ماست اضافه مي كنند

17. آبشاري ديدني در آفريقا ـ از شهرهاي معروف 

45 اطالعات هفتگی        شماره  3839

دادن حروف  قرار  هم  با پشت سر  که  است  16 حرفی  رمز جدول: عبارتی 
شماره های 1 تا 16  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

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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شهريـ  هوشمندي، زيركي

5. ضمير وزنيـ  سرپوش زمستانيـ  رشته فرنگيـ  درختي 
است

6. جاي درسـ  قطع سينماييـ  كشمش
7. نوعي خواهر و برادريـ  گونه اي خودروـ  سرسرا

8. حرف دهان كجيـ  مفصل درـ  فرود آمدنـ  خانه هاي 
ريز عكس

9. حرف دردـ  از شهرهاي بزرگ اسپانيا واقع در جزاير 
قناريـ  همچنين، نيز

10. اولين عدد چهار رقميـ  نوعي طالقـ  سياستـ  عدد 
خراب كردني

11. از عوامل بيماريـ  الغرـ  دچار دردسر، درمانده
12. دايي، خالوـ  رودي در آلمانـ  نوعي حج

حرف )  ز ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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13. محبت ـ شهري در هند و چين ـ حمايت ـ تكرار 
حرف

14. بازيـ  زورـ  ضررـ  كوزه اي از سفال يا بلور
15. پدرـ  زايشـ  شبي كه در آنيمـ  جلف

16. سدي در تهرانـ  آقاي فرانسويـ  از چاشني هايي كه 
به ماست اضافه مي كنند

17. آبشاري ديدني در آفريقا ـ از شهرهاي معروف 

45 اطالعات هفتگی        شماره  3839

دادن حروف  قرار  هم  با پشت سر  که  است  16 حرفی  رمز جدول: عبارتی 
شماره های 1 تا 16  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

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«
  604-77۱-۱762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
امین                       604-781-7778   
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 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��رضا  �ا��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

604-۸۳۳-2۸6۹

همخانههمخانه
به یک همخانه

در شهر کوکیتالم
 نیازمندم.

152۸ 6۰۴-۳6۸-۷995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اجارهاجاره

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 2۰ دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کاس اول

توسط معلم مجرب

۷۷۸-99۷-۳۷2۰
15۳۰

جای شما 
در این صفحه 

خالی است! به یک فرد جهت سرویس مدرسه در 
8th W مسیر وست ونکوور به خیابان
ونکوور نیازمندیم. لطفا درصورت 
تمایل با شماره زیر تماس بگیرید.

152۸ 6۰۴-۷۰۴-۰29۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروشگاه افرا در نورت ونکوور
 به یک نفر برای کار در بخش نانوایی 

به صورت تمام وقت نیازمند است.
152۸ 6۰۴-۳65-1۷92

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-020۱   
  و  604-700-۵6۱۵  

یک اتاق کامال مبله در یک آپارتمان 
دوخوابه با کلیه امکانات، اینترنت، 

استخر و جکوزی اجاره داده می شود.
152۸ 6۰۴-6۰۰-5۸۸6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 2۰ دالر 
تلفن تماس:

۶۰۴-92۱-۴۷2۶

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

تلفن تماس:
604-۹2۱-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

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. 1526

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 اطاعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-92۱-۴۷2۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطاعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-92۱-۴۷2۶ 

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

778-384-6729
ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

اتومبیل های نو و دست دوم امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه 


