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مهر تایید وزارت بهداشت کانادا
 برای تزریق واکسن» فایزر« به ۱۲ تا ۱۵ ساله ها

پیشگام شدن کانادا  برای تزریق واکسن کووید-۱۹ به کودکان

وزارت بهداشت کانادا که پیش از این 
تزریق واکسن کرونای فایزر را تنها برای 
افراد 16 سال به باال مجاز شمرده شده 
بود، روز چهارشنبه، مجوز این واکسن را 
برای کودکان 12 تا 15 ساله نیز صادر 

کرد.
سوپریا شــارما, مشاور ارشــد وزارت 
بهداشــت کانادا، در جریان کنفرانسی 
مطبوعاتی تصریح کرد: »صدور مجوز 

تزریق این واکســن برای پیشگیری از 
ابتالی افراد 12 تا 15 سال به بیماری 
کووید-1۹، گام مهمــی در راه مبارزه 
با همه گیری کرونا در کانادا به شــمار 

می رود«. 
وی در ادامه گفت: »کانادا نخســتین 
کشــوری اســت در جهان که تزریق 
واکســن فایزر برای کودکان 12 تا 15 
ســاله را مجاز دانسته است؛ بریتانیا و 

اتحادیــۀ اروپا نیز در حال بررســی و 
آزمایش همان داده هایی هســتند که 
کانادا برای اتخــاذ این تصمیم، به کار 

گرفته است«.
سوپریا شارما، در ادامه اظهار داشت: »از 
زمان آغــاز همه گیری کرونا تا کنون، 
حدود 2۰ درصد از موارد ابتال به کرونا 
در کانادا را افراد زیر 1۹ ســال تشکیل 

داده اند.

وی افزود: »واکسیناسیون کودکان علیه 
کرونا باعث می شود فرزندان ما که در 
طول یک سال گذشته شرایط سختی 
را متحمل شــده اند، به زندگی عادی 

بازگردند«.
 تا کنون بیــش از ٣5 درصد از میان 
جمعیت ٣۸ میلیون نفری کانادا، دوز 
اول واکســن کوویــد-1۹ را دریافت 

کرده اند.
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مجید محمدی

صفبندی
براندازانواستمرارطلبان

درآستانهبیعت۱۴۰۰

جمهوری اسالمی ایران در آستانه برگزاری بیعت دیگری 
است. در این شرایط، معموال دو دسته اظهارنظر متناقض 
در مورد وضعیت عمومی رژیــم و تداوم حیات آن عرضه 
می شــود تا افراد به شرکت کردن یا نکردن در آن تشویق 
شــوند. گروهی رژیم را در حال فروپاشی و مردم را آماده 
انقالب می بینند که طبعا مشــارکت را توصیه نمی کنند، 
چون مشــارکت را قرص مسکن می بینند و بر این باورند 
که مشارکت سیاسی در برنامه های رژیم، اذهان را از هدف 
اصلــی منحرف می کند. گروهی دیگــر در مقابل، رژیم را 
باثبات و ســوار بر کار می دانند و پیش بینی می کنند که 
حدود 6۰ درصد در بیعت 1۴۰۰ شرکت می کنند. این دو 

گروه چه دالیلی بر تحلیل یا موضع خود دارند؟
جمهوری اســالمی ایــران تنها رژیمی اســت در دنیا که 
مخالفان و موافقان آن به هر مناســبتی، درباره براندازی یا 
فروپاشــی آن یا اســتقامت آن در برابر سقوط و براندازی 
ســخن می گویند. قایالن به براندازی و استمرارطلبان، با 
این سخنان شــکنندگی حکومت را موضوعی قابل بحث 
می دانند، اما جایگزین قابل اجماعی برای حکومت شــکل 

نگرفته است.

دالیل باورمندان به تداوم نظام

هفت دلیل برای تداوم رژیم از ســوی باورمندان به نظام یا 
کســانی که با آن کار می کنند )استمرارطلبان(، ارائه شده 

است:

1-  ضعف شدید جامعه به دلیل محرومیت از امکانات رشد: 
سپاه و روحانیت و جماعت وابسته و نزدیک به آن ها قدرت 
و ثروت و عناوین منزلت دار )از ژنرال تا اســتاد دانشگاه( را 
به خود اختصاص داده اند، مخالفان رژیم در داخل کشــور 
از امکانات الزم برای بســیج اجتماعی برخوردار نیستند، و 
نیــز درصد باالیی از جمعیت کشــور از اختالالت روانی و 
افســردگی رنج می برند )حــدود 25 درصد( که آن ها را از 

کنش سیاسی مخاطره انگیز دور نگه می دارد؛

2-  اکثریت مردم ایران سازمان و صدا ندارند، حکومت در 
حذف هر گروه سازمان و امکان انعکاس صدای غیرخودی ها 
اصرار داشته و موفق بوده است، بخش قابل توجه رسانه هایی 
که مستقل می نمایند، رانت خوار حکومت هستند و بسیاری 
از نهادهای مدنی موجود نیز قالبی اند، نهادهای نظارتی رژیم 

مثل هیئت نظارت بر مطبوعات یا کمیسیون احزاب، قالبی 
و نامستقل بودن سازمان ها و صداها را تضمین می کنند؛

٣-  تحریم ها در دوران ترامپ داشــت حکومت را از منابع 
کافی برای خرید وفاداری در داخل و خارج محروم می کرد، 
اما دولت بایدن دارد رگ حیاتی درآمدهای نفت و گاز را به 

روی آن باز می کند؛

۴-  دشوار می توان جمهوری اسالمی ایران را با کشورهای 
دیگر در خاورمیانه یا بالکان یا اروپای شــرقی که سقوط 
کردند مقایسه کرد، امکان حمله خارجی یا جنگ داخلی در 
ایران بسیار پایین است، ایران همچنین در بلوک سیاسی- 
نظامی خاصی نیســت تا با فروپاشی آن رژیم سیاسی اش 

هم فرو ریزد؛

5-  ماشین سرکوب و تبلیغات رژیم خوب کار می کنند. این 
دو ماشین با کمبود بودجه و امکانات مواجه نیستند و هر 
روز به خوبی روغنکاری می شوند، همگان با سبعیت رژیم 
در ســرکوب مخالفان آشنا هستند، بخش جوان جمعیت 
نیز که موتور جنبش های اجتماعی است، دارد کوچک تر و 
کوچک تر و ریسک پذیری آن ها نیز کمتر و کمتر می شود، 
بازنشسته ها و سالمندان زبان رساتری در مخالفت با نظام 

دارند تا جوانان و دانشجویان؛

6-  برنامه های اتمی وموشــکی رژیــم دولت های دیگر را 
مشغول داشته است و آن ها به جای براندازی رژیم بر مهار 
آن تمرکز دارند، این دو برنامه حتی انتقادات از تروریسم و 
گسترش طلبی رژیم را به حاشیه رانده اند )سکوت بلینکن 
در مورد نقض آزادی مطبوعات در ایران(، آن ها به صورت 
ضامن های بقای رژیم عمل می کنند، دولت های اروپایی و 
دمکرات ها سیاســت خشنودسازی را دنبال کرده اند بدون 
آن که موفقیتی در مهار برنامه هســته ای داشــته باشند، 
گسترش طلبی منطقه ای رژیم )حضور در »میدان« به قول 
ظریف( دولت های اروپایی و امریکا و همپیمانان آن ها را به 
موضوعات امنیتی مشغول داشته است و نمی توانند بر نقض 

حقوق بشر توسط رژیم تمرکز یابند؛

7-  روحانیت شیعه همدست و همدل در دفاع از رژیم بوده 
و هســت و خواهد بود و مخالفان حکومت در میان آن ها 
انگشت شــمارند. این قشر اجتماعی مدام فربه تر و فربه تر 

شده است و با توزیع رانت و امتیاز )مثل دو میلیون تومان 
هدیه روحانی به هر روحانی در ابتدای سال 1۴۰۰( قشری 
چند میلیونی از جمعیت را با خود همراه کرده است. بخش 
عمده ای از قشر دانشگاهی نیز با چماق ها و هویج ها در کنار 
بورســیه های اختصاص یافته به خودی ها و گزینش های 
ایدئولوژیک و مدارک قالبی، با حکومت همراه، یا ســاکت 
است. بخشی از بازاریان با نفوذ هم به رانتخواران حکومت 

تبدیل شده اند.

دالیل باورمندان به سقوط عن قریب نظام

در مقابل، باورمندان به سقوط نزدیک رژیم به هفت دلیل 
اشاره می کنند:

1-  بحران هــای متوالی در سیاســت داخلــی و خارجی 
جمهوری اســالمی ایران: در ابتدای سال 1۴۰۰، حکومت 
همچنان با تحریم هایی که لغو نشده اند، همه گیری کرونا 
بدون تهیه واکسن، و گرانی و بیکاری شدید عمومی درگیر 
است. در عین حال، حکومت با پرداخت ارزی به صدهاهزار 
نیروی تحت نظر سپاه قدس در سوریه، یمن، لبنان، و عراق 
و تامین سالح و تدارکات برای آنها، به شدت خود را عیالوار 
کرده است. رژیم برنامه ای برای خروج از این بحران ها ندارد، 
و نور زیادی نیز در انتهای تونل برای حل مشکالت اقتصادی 

رژیم به چشم نمی خورد.

2-  آزار دایمی شــهروندان با مداخله در زندگی آنها ادامه 
دارد: به دلیل شیوع کرونا، حمله به خانه ها برای جمع آوری 
تجهیزات دریافت از ماهواره متوقف شده است، اما پارازیت ها 
با شدت ادامه دارد، مشروبات تقلبی هر ساله بیش از هزار 
نفر را می کشد، و برای بی حجابی یا بدحجابی مدام افراد را 

به اداره اماکن احضار می کنند؛

٣-  پایگاه اجتماعی رژیم در چهار دهه گذشته کوچک و 
کوچک تر شده است تا حدی که قشر حامی رژیم امروز در 
حدود 5 تا 1۰ درصد جامعه است که همه چیز را در جامعه 
در اختیار دارند و بقیه فقــط امکاناتی در حد بقا دریافت 
می کنند، بیش از ســه چهارم جامعــه امروز زیر خط فقر 
زندگی می کنند، درآمد سرانه مردم در دهه نود حدود یک 
سوم کاهش یافته است، حکومت در فقیر تر کردن جامعه 
بسیار موفق عمل کرده است، و اعتماد عمومی به رژیم به 

پایین ترین سطح در چهار دهه گذشته رسیده است؛

۴- حفره های امنیتی جــدی در برنامه های کلیدی رژیم 
وجــود دارد. حذف فخری زاده، ارســال آرشــیو اتمی به 
اسرائیل، و دو )یا پنج( انفجار در سایت نطنز، این حفره ها 
را نشــان می دهند. رژیم در داخــل خود ترک های جدی 

برداشته است؛

5-  نقض هرروزه حقوق مردم ادامه دارد و به رغم خاموشی، 
مردم این نقض را درک می کنند، اکثر مردم قدرت واکنش 
ندارند، اما دیگر رمه حکومت نیســتند، و اعتماد به جناح 

اصالح طلب برای تغییر نیز از میان رفته است؛

6- فساد سیاسی و اقتصادی همه شریان های حکومت را 
فرا گرفته است، سوء استفاده از قدرت و فساد ساختاری و 
نهادینه است، و تبلیغات پیرامون موفقیت ابراهیم رئیسی در 

مبارزه با فساد را کمتر کسی باور می کند؛

7-  فقدان مشروعیت، اقتدار و نفوذ سیاسی: کسانی که با 
حکومت کار می کنند، اکثرا به دلیل تمرکز منابع در دست 
آن چنین می کنند، نه به دلیل باور به مشروعیت، اقتدار یا 

نفوذ آن.

نکات فوق همه بیانگر نارضایی عمیق در جامعه هستند، اما 
معلوم نیست به اعتراض خیابانی بینجامند. حکومت، بدون 
همپیمانی غیر از رژیم هایی که از ایران برای تامین منافع 
خود استفاده می کنند، وضعیت لرزانی دارد. سیاست نگاه به 
شرق حکومت صرفا فرافکنی از تنزل مرتبه حکومت در دنیا 
و انزوای آن اســت. بیعت هایی که برگزار می شوند، بیشتر 
متوجه به خرید مشروعیت یا مشروعیت نمایی هستند تا 
به رای عمومی گذاشتن برنامه های نامزدها. نامزدها عمال 
برنامــه ای برای بهبود زندگی مردم ارائه نمی دهند، بلکه با 
هم بر ســر قدرت و ثروت بیشتر رقابت می کنند. حکومت 
بسیار ضعیف شده است، اما مخالفان پراکنده و تحت کنترل 

دایمی هستند.

جمهوری اسالمی ایران تنها رژیمی است در دنیا که مخالفان و موافقان آن به هر مناسبتی، درباره 
براندازی یا فروپاشی آن یا استقامت آن در برابر سقوط و براندازی سخن می گویند. قایالن به براندازی 
و استمرارطلبان، با این سخنان شکنندگی حکومت را موضوعی قابل بحث می دانند، اما جایگزین 

قابل اجماعی برای حکومت شکل نگرفته است.

کانادا
پیشگامتزریقواکسنفایزر

بهکودکان

به واکسن کرونای آمریکایی- کانادا،  بهداشت  وزارت 
آلمانی فایزر برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال مجوز داد. 
بدین ترتیب کانادا نخستین کشور جهان است که تزریق 

واکسن فایزر برای این گروه سنی را تأیید کرده است.

سازمان مقررات بهداشــتی کانادا روز چهارشنبه برای 
تزریق واکســن کرونای فایزر- بیونتک به کودکان 12 
تا 15 ساله چراغ سبز داد تا این کشور نخستین کشور 

تاییدکننده تزریق این واکسن به کودکان باشد.
خانم دکتر ســوپریا شارما مشاور درمانی ارشد سازمان 
بهداشــت کانادا می گوید: »این واکسن برای نوجوانان 
ایمن و اثربخش اســت و کمک می کند به وضع عادی 

برگردند«.
واکسن فایزر پیش از این فقط برای تزریق به افراد 16 

ساله و باالتر مجوز دریافت کرده بود.
انتظار می رود ایاالت متحده نیز از کانادا پیروی کند و 
سازمان غذا و دارو)اف.دی.ای( این کشور قرار است در 
پایان هفته آینده برای تزریق واکسن فایزر به نوجوانان 
تاییدیه صادر کند تا بتوان قبل از آغاز ســال تحصیلی 

آینده تزریق واکسن را سازماندهی کرد.
دکتر شــارما روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران 
گفت این تصمیم مبتنی بر شواهد بوده است و در کانادا 

»کورسوی امید رفته رفته در افق نمایان می شود.«
او افزود اکثــر کودکان دچاری بیماری شــدید کرونا 
نمی شوند اما واکسن از افراد در معرض خطر بیش تر، در 

میان خانواده و دوستان آن ها حفاظت می کند.
دکتر شــارما می گوید: کودکان ما در یک سال گذشته 
دوران بسیار سختی را گذراندند و واکسن کمک می کند 

تا به زندگی عادی تر نیز بازگردند.
طبق گزارش ها، حــدود 2۰ درصد از 1میلیون و 2۴۹ 
هزار و ۹5۰ نفر مبتالیان کرونا در کانادا زیر 1۹ ســال 

بوده اند.
جیسون کنی فرماندار ایالت آلبرتا روز چهارشنبه اعالم 
کرد آلبرتا اولین ایالــت در کانادا خواهد بود که از 1۰ 
مه واکســن را به افراد 12 ساله و باالتر تزریق خواهد 
کرد. او یک روز قبل از آن هم برای مقابله با موج سوم 
همه گیــری، محدودیت های شــدیدتری برای رعایت 

بهداشت عمومی اعالم کرده بود.
فابیان پاکت، رییس شــعبه فایزر در کانــادا با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: گســترش رده سنی مجوز ما که 
امروز انجام شــد گام مهمی به جلو در کمک به دولت 
کانادا برای گسترش برنامه تزریق واکسن است تا بتواند 
پیش از آغاز ســال تحصیلی جدید به مصون ســازی 

نوجوانان اقدام کند.
سازمان بهداشت کانادا به این شرکت اعالم کرد باید به 
دادن اطالعات درباره ایمنی، اثربخشی و کیفیت واکسن 
برای گروه ســنی نوجوانان ادامــه دهد تا از کارایی آن 

اطمینان حاصل شود.
این در حالی اســت که دولت کانادا می گوید قرار است 
حداقل 1۰ میلیون دوز واکســن را در این ماه دریافت 
کند و بیش از ٣۴ درصد جمعیت این کشــور تا کنون 

دست کم یک دوز واکسن تزریق کرده اند.
جاســتین ترودو نخســت وزیر کانادا روز سه شنبه در 
توییتر از مردم خواســت اگر شرایطش را دارند واکسن 

بزنند.
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»پولشوییوقاچاقموادمخدر«رژیمایرانوحزباهلللبنان
ازطریقکازینوهایونکوورکانادا

پرژن میرور- کازینوهای ونکوور چند 
سالی است که تبدیل به مکانی امن 
برای پولشویی خالفکاران بین المللی از 
جمله قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه 

شده اند.
دولت فدرال کانادا کمیته ای را برای 
تحقیق بر عملیات پولشــویی که از 
طریــق قمار در کازینو هــای ونکوور 
صــورت می گیرد تعیین کرده که در 
ارتباط با شــبکه های وابسته به رژیم 
جمهوری اسالمی ایران و گروه شبه 

نظامی حزب اله لبنان هستند.
یکــی از ماموران ســابق آر ســی ام 
پی )پلیس فدرال کانادا( به شــبکه 
تلویزیونــی العربیه گفته اســت: “ما 
شــاهد همکاری ادامه دار بین رژیم 
ایران، حزب اله لبنان و باند های تبهکار 
چینی در انجام فعالیت های غیر قانونی 

در کانادا بوده ایم“
وی ادامه داده است: “اگر به تماس های 
تلفنی که ما بر آنها نظارت داشتیم و 
آنها را ثبت کردیم نگاه کنیم، خواهیم 
دید که برخی از این تماس ها از سوی 
فردی بوده که به طور رســمی رابطه 
نزدیکی با حزب اله که از سوی ایران 
پشتیبانی می شود برقرار شده است. 
در عین حال شــاهد بانــد تبهکاران 
چینی و شــبکه های آنها هستیم که 
از طرف رابطیــن ایرانی خود از نظر 

امنیتی حمایت می شوند.“
کریس الکساندر وزیر اسبق مهاجرت 
کانادا نیز بر وجــود چنین رابطه ای 
تاکید کرده و اظهار داشــته اســت: 
“تحقیقــات در ایــن زمینه بســیار 
پیچیده و خطرناک است، اما مقامات 
کانادایــی قصد مقابله با آن را دارند و 
این مســئله ای پیچیده در برخورد با 
ایران و شبکه های این رژیم در خارج 

از کشور خواهد بود.“
رابرت دیاب، اســتادیار رشته حقوق 
در دانشگاه تامپسون ریورز بریتیش 
کلمبیا در مقاله ای که به همین منظور 
نوشته درباره پولشــویی رژیم ایران 
و حزب اله در همــکاری با تبهکاران 
چینــی از طریق قاچاق مواد مخدر و 
اسلحه و قمار در کازینو های ونکوور به 

طور مفصل توضیح داده است.
در بخشــی از مقالــه رابــرت دیاب 
آمده اســت که ونکوور به پناهگاهی 
امــن برای فرار غیر قانونی ســرمایه 
و پولشــویی تبدیل شده و این شهر 
تبدیل به میزبان سازمان های جنایی 
که در ارتباط با چین، ایران و مکزیک 

هستند شده است.
رابرت دیــاب ادامه داده اســت که 
خریــداران امــالک از کشــورهای 
خطرناک در حوزه پولشویی با استفاده 

از قوانین موجود در بریتیش کلمبیا 
که پنهــان کردن منبع پــول نقد و 
هویت صاحبان آن را آسان می کند، 
سالیانه ده ها میلیون دالر پول قاچاق 
مواد مخدر و اسلحه را در بازار امالک 

و مستغالت ونکوور تزریق می کنند.
کازینوها و فروشندگان اتومبیل های 
لوکس نیز همچنان مقادیر زیادی پول 
نقد در اندازه های کوچک از مشتریان 
خود دریافت می کنند. و تعداد زیادی 
از بازیگــران دیگــر، از وام دهندگان 
پول گرفته تا ســازندگان ساختمان 
نیز از طریق پرداخت پول های کالن 

پولشویی می کنند.
پولشویی تهدیدات جدی در بر دارد. 
بازار امالک را ناپایدار کرده و تجارت 
مواد مخــدر، جنگ بیــن باندهای 
تبهکار، خشــونت با اسلحه و سرقت 

اتومبیل را رونق می دهد. 
رابرت دیاب در مقاله خود توضیح داده 
است که دلیل اینکه ونکوور تبدیل به 
بهشت پولشــویی برای رژیم ایران، 
حزب اله لبنان و کارتل های مکزیک و 
تبهکاران چینی شده است، دارا بودن 
فرودگاه بین المللی با تعداد پروازهای 
زیاد به شهر های آسیایی، بندر بزرگ 
بین المللی برای ارســال کانتینرهای 
باری در طول اقیانوس آرام، نزدیکی 
به مرز آمریکا و دسترســی آســان 
بــه مکزیــک و میزبانــی بانک های 

بین المللی می باشد.

همچنین ونکوور یکی از مراکز شلوغ 
و پر جنب و جوش صنعت تکنولوژی 
با تخصص در زمینه رمز گذاری و رمز 

ارزها می باشد.
در یکی از شــیوه های شناخته شده 
پولشــویی که در میان کارشناسان 
با نام “ مدل ونکــوور“ از آن نام برده 
می شــود، بانکداران زیــر زمینی در 
همکاری با افراد مورد اعتماد خود در 
بریتیش کلمبیا پول هایی را در مناطق 
دیگر دنیــا و بدون انتقال پول نقد از 
مســیرهای قانونی دریافت می کنند 
و با قمــار در کازینو هــای ونکوور و 
دریافت مواد مخدر، اتومبیل، ملک و 
یا سایر امتیازات حساب خود را تسویه 

می کنند.
قوانین خرید و فروش ملک و سیستم 
ثبت سند ملکی در بریتیش کلمبیا نیز 
به کمک باندهای تبهکار آمده است. 
در ســال های اخیر مبلغی نزدیک به 
16 میلیارد دالر کانادا در بازار امالک 
بریتیش کلمبیا جابجا شده که نزدیک 
به 2۰ الی 6۰ درصد خریدهای بازار 
امالک از سوی کمپانی ها و بنیادهای 
مالی خارجی که هویت آنها بر طبق 
قوانین پنهان شــده صــورت گرفته 

است.
در سیستم ثبت ملک بریتیش کلمبیا، 
شغل مالکین نزدیک به ٣٣ هزار سند 
ملکی این استان، دانش آموز، خانه دار 

و یا بیکار ثبت شده است.

پلیس فدرال کانادا ) آر سی اِم پی( نیز 
در تازه ترین گزارش داخلی خود که 
به دست گلوب اند میل رسیده تایید 
کرده اســت که بین سال های 2۰1٣ 
الی 2۰16، پلیس فــدرال کانادا در 
بریتیش کلمبیا تحقیقات گسترده ای 
را در زمینه جرایم مالی، ســایبری و 
جنایت های سازمان یافته انجام دادند 
که مسئله پولشــویی در یک سوم از 
٣7 پرونده مورد تحقیق صورت گرفته 
اســت. پرونده های پولشویی معموالً 
شــامل هزارن صفحه سند و مدرک 
هستند که برای پلیس و دادستان ها 
زمان بر بوده و نیاز به نیروس انسانی 
زیادی بــرای بررســی دارد. قوانین 
حفاظت از حریم شخصی نیز مشکل 
دیگری است که سازمان های تبهکاری 
بین المللی به نفع خود از آنها استفاده 
کرده و به راحتی نمی توان به اطالعات 

الزم برای پیگیری آنها دست یافت.
اســتان بریتیش کلمبیا بــه ایجاد 
مقررات سختگیرانه  تر در حوزه هایی 
کــه پول نقــد در آنها جریــان دارد 
هماننــد کازینو هــا، بــازار امالک و 
اتومبیل هــای لوکس نیــاز دارد. اما 
برخــی مــوارد که باعــث جذابیت 
ونکوور برای تبهکاران پولشویی شده، 
جغرافیای این شهر، آزادی های مدنی 
و ارتباطات بین المللی این شهر است 
که به سادگی نمی توان آنها را تغییر 

داد.

اولینقربانی
عوارضجانبیواکسنآسترازنکا

دراستانآلبرتا

بهداشــت عمومی استان آلبرتا سه شنبه شب ۴ می از اولین مرگ بر اثر لخته 
خونی ناشی از تزریق واکسن آسترازنکا خبر داد. قربانی یک زن تقریبا 5۰ ساله 
است. دکتر دینا هینشاو پزشک ارشد آلبرتا سه شنبه شب با انتشار یک بیانیه و 
چندین پیام توئیتری اعالم کرد متاسفانه اولین مورد مرگ ومیر ناشی از تزریق 

واکسن آسترازنکا در استان اتفاق افتاده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دکتر هینشاو با تاکید بر این که خطر درد 
و رنج کشــیدن و جان باختن بر اثر عوارض وخیم ابتال به کووید1۹ به مراتب 
بیشتر از خطر مرگ ناشی از واکسن آسترازنکا است، یادآوری کرد این دومین 
مورد لخته خونی ناشی از تزریق واکسن آسترازنکا در آلبرتا و اولین مورد مرگ 
ناشی از این عارضه در این استان است. تا کنون بیش از 25٣ هزار دوز واکسن 

آسترازنکا در آلبرتا تزریق شده است.
دکتر هینشــاو ادامه داد: »احتمال بروز لخته خونی بر اثر تزریق آسترازنکا در 
جهان یک مورد در هر 1۰۰ هزار دوز و حتی به گفته برخی محققان یک مورد 
در هر 25۰ هزار دوز است. خطر این که یک شهروند آلبرتایی 5۰ تا 5۹ ساله بر 
اثر ابتال به کووید1۹ جان خود را از دست دهد، ٣5۰ هزار برابر بیشتر از مردن 

بر اثر لخته خونی ناشی از تزریق واکسن است.«
در اســتان کبک اولین مورد به علت لخته خونی ناشــی از تزریق واکسن 27 

آوریل گزارش شد.

ترودوبهنقلازدکترترزاتام:
تمامواکسنهایموجوددرکانادا

امنهستند

مداد- به گزارش سی.بی.ســی، یک 
روز پس ازآنکه کمیته مشــاوره ملی 
ایمن ســازی کانــادا )NACI( اعالم 
آسترازنکا  مانند  واکســن هایی  کرد 
و جانسون اندجانســون مورد ترجیح 
این کمیته نیستند، جاستین ترودو، 
نخســت وزیر کانادا به نقــل از دکتر 
ترزا تام، مدیر بهداشت عمومی کشور 
تأکید کــرد که همه واکســن های 
تأییدشــده توســط وزارت بهداشت 

کانادا ایمن و مؤثر هستند.
ترودو درباره ریســک اندک عوارض 
نادر پی از تزریق واکســن آسترازنکا 
در مقایســه با خطرات جدی ابتال به 
کووید1۹ اعالم کرد که تأثیرات ابتال به 
کووید بسیار بیشتر و کشنده تر است. 
وی در جلسه توجیهی کووید1۹ در 
گفتگو با خبرنگاران گفت درحالی که 
کشــور در اوج موج سوم همه گیری 
قرار دارد، توصیه می شــود مردم هر 
واکســنی که به آن ها ارائه می شود را 

برای کمک به کاهش مبتالها و موارد 
بستری در بیمارستان، دریافت کنند.

گفتنی است ترودو و همسرش سوفی، 
اواخر ماه گذشته یک دوز از واکسن 
آســترازنکا را دریافــت کردند و وی 
تأکیــد کرد که از این کار پشــیمان 

نیست.
کمیته مشــاوره ملی ایمن ســازی، 
از  متشــکل  مســتقل  یک نهــاد 
متخصصان داوطلب در کانادا اســت 
که روز دوشنبه اعالم کرد بهتر است 
افرادی که به میزان کمتری در معرض 
خطر ابتال به کووید1۹ قــرار دارند، 
صبر کنند تا یک واکســن مبتنی بر 
mRNA مانند فایزر یا مدرنا دریافت 
کننــد زیرا این محصــوالت عوارض 
جانبی ندارند اما خطر بروز لخته های 
خون که در موارد نادر در واکسن های 
آسترازنکا و جانسون اند جانسون دیده 
می شود، خطری جدی هرچند بسیار 

نادر است.
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

الزامداشتنگذرنامۀواکسنبرایورودبهکانادا
ایرانیان کانادا- اکثریت مردم کانادا با 
ایدۀ پاسپورت واکسن برای سفر های 
بین المللــی و مســافرانی کــه وارد 
کانادا می شوند، موافقند، و از شواهد 
پیداســت که دولت بــه دنبال مهیا 
ساختن مقدمات برای اجرایی کردن 

آن است.
پَتــی هاجو می گوید کــه دولت وی 
از ایدۀ »پاســپورت واکسن« حمایت 
می کند و یک نوع گواهینامۀ واکسن 
ارائــه خواهد کرد کــه کانادایی های 
واکسینه شــده اجازه خواهد داد به 

سفر های بین المللی بروند.
طبق نظرسنجی جدید Ipsos  تقریباً 
از هــر 1۰ کانادایی هشــت نفر )7۸ 
درصد( موافق هســتند )56 درصد 
کامالً موافق هستند( که همه مسافران 
ورودی به کانادا باید پاسپورت واکسن 
داشته باشــند. در مقایسه، اکثریت 
کمتری از آمریکایی ها )71٪( موافقند 
که مسافران باید قبل از ورود به ایاالت 
متحده گذرنامۀ واکسن را نشان دهند.
حدوداً از هر چهار نفر، ســه کانادایی 
)72 درصد( کانادایی موافقت است که 
گذرنامه های واکسن در ایمن سازی 
مســافرت و رویدادهای بزرگ موثر 
است، که با میانگین جهانی 7٣ درصد 
مطابقت دارد و به طور قابل توجهی 
بیشتر از ایاالت متحده است که 61 

درصد با این ایده موافق هستند. 
هاجو طی مصاحبۀ خــود با رادیوی 
سی بی سی گفت: »کانادایی ها باید 

بتوانند این حق را داشــته باشند تا 
برای سفرهای از گواهینامه ای مبنی بر 
واکسیناسیون خود بهرمند باشند، چرا 
که همانطور که می دانیم، کانادایی ها 
مایل به ســفر بین المللی هستند و 
از نظــر واکسیناســیون می خواهند 
مطمئن شــوند که مدارک معتبری 

برای انجام این کار دارند.«
اظهارات وی همسو با سخنان نخست 
وزیر کانادا جاســتین ترودو بود، که 
هفته گذشــته طی یــک کنفرانس 

خبری گفت که گواهینامه های مربوط 
به واکسیناســیون بیماری های دیگر 
بخشی از سفرهای بین المللی قبل از 
پاندمی کووید 1۹ بوده و »این انتظار 
طبیعی است در هنگام این پاندمی و و 
یروس کرونا نیز چنین گواهینامه هایی 

وجود داشته باشند.«
با واکسیناســیون بیشــتر افراد در 
سراســر جهان و نزدیک شــدن به 
فصل سفرهای تابستانی، کشورهای 
جهان در تالشند تا برنامه های صدور 
گواهینامه سالمت دیجیتال را عملی 
کنند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانســه اخیراً به شبکۀ سی بی اس 
گفت که به لطف برنامه های اتحادیۀ 
اروپا بــرای صدور گواهینامۀ ســبز 
دیجیتال، آمریکایی هایی که واکسینه 
شــده اند و یا می توانند نتیجه منفی 
آزمایش کووید 1۹ خود را ارائه دهند، 
ممکن است تا تابســتان بتوانند به 

فرانسه سفر کنند.
کانادا مانند ایــاالت متحده در حال 
مذاکره با سایر کشورها در مورد یافتن 
اجماع در مورد راه حل های قابل قبول 
جهانی اســت. هاجو به سی بی سی 
گفت: »من به طور منظم با همتایان 
خــود در گروه هفــت G7  مالقات 
می کنــم و این یک مکالمه مداوم در 
این مورد اســت که چگونه می توانیم 
رویکردی اســتاندارد را نسبت به این 

موضوع داشته باشیم.«
هاجو گفت که کانــادا احتماالً قادر 
خواهد بــود با تطبیق برنامه موجود، 
برنامه گذرنامه واکســن خــود را به 
سرعت پیش ببرد. »از دیدگاه ما، به 
لطف برنامۀ ArriveCAN، برنامه ای 
که امکان اثبــات دیجیتال آزمایش 
را دارد، و همچنیــن انــواع مختلفی 

از اســناد که مردم باید هنگام سفر 
به کانادا ارائه دهنــد، از نظر ورود به 
کاناد، جلو هستیم.  هاجو گفت: »ما با 
شرکای بین المللی خود کار خواهیم 
کرد تا مطمئن شــویم کــه جهان 
در مورد هرچیزی به توافق برســد، 
کانادایی ها اسناد مناسبی را در اختیار 

دارند.«
برنامه ArriveCAN رایگان در آوریل 
2۰2۰ برای کمک به مســافران در 
پیروی از اقدامات مرزی معرفی شد. 
از اواخر نوامبر سال 2۰2۰، مسافران 
هوایــی که به کانادا پــرواز می کنند 
الزم اســت قبل از ســوار شــدن به 
هواپیما، اطالعات خــود را از طریق 
الکترونیکی  ArriveCAN به صورت 
ثبت کنند. این شامل اطالعات سفر 
و تماس، یک برنامــه قرنطینه ای و 
ارزیابی خود از عالئم کووید 1۹ است. 
مســافران باید هنگام ورود به کانادا 
 ArriveCAN آماده باشند تا رســید

خود را نشان دهند.
تاکنون ، دولت بایــدن در برابر ایده 
»گذرنامــه واکســن« بــرای ایاالت 
متحــده مقاومت کرده اســت - که 
یک استراتژی مســلماً عاقالنه برای 
جلوگیری از برانگیختگِی بسیاری از 
آمریکایی ها در جناح سیاسی مخالف 
استو هنوز، چه دوست داشته باشید 
چه  نه، گواهینامه های واکسن صادر 
شده از طرف دولت ها در سراسر جهان 
از ژاپن گرفته تا اسرائیل و انگلستان 
و هــم در اتحادیه اروپا در حال ظهور 
است. اگر مسافران آمریکایی بخواهند 
به خارج از ایاالت متحده سفر کنند، 
داشتن یکی از آنها اجتناب ناپذیر به 
نظر می رســد – حتی برای سفر به 

همسایه ما در شمال ]کانادا[.

ماهگذشتهرکوردورود
بیشترینتعدادمسافرمبتالبهکووید-۱۹

درفرودگاههایبریتیشکلمبیاشکستهشد

ایرونیا- علیرغم تمامی هشــدارها و 
نگرانی ها و افزایش شــمار بیماران 
کرونا و همه گیری واریانتهای جدید 
، داده هــای مرکز کنترل بیماری بی 
ســی نشــان می دهد در ماه آوریل 
پروازهای حامل مســافران مبتال به  
کووید1۹ بیشــتراز هر زمان دیگری 
از ابتدای شیوع کرونا در مارچ 2۰2۰  
وارد فرودگاه هــای بریتیش کلمبیا 

شده اند. 
ایــن مرکز به طور منظم بر روی وب 
سایتش فهرستی از پروازهای نشسته 
و یا برخاســته از فــرودگاه بریتیش 
کلمبیا با حداقل یک فــرد آلوده به 

ویروس را منتشر می کند.
در آن مقطــع بیــش از 1۴۰۰ پرواز 
به لیست اضافه شــده بود. اکثر این 
پروازها، در حدود 1۰72 داخلی بوده 

است.
بیشــتر پروازهایــی کــه در آوریل 
کیس های کووید1۹ داشتند همچنان 
بــه فهرســت اضافه می شــوند و با 
مثبت شدن تست مسافران و اطالع 
BCCDC ایــن روند تــا چند هفته 
دیگر هم ادامــه دارد. به این ترتیب 
در حال حاضر آوریــل با ثبت 212 
مورد بیشترین تعداد پرواز در معرض 

ویروس را داشته است.
ایــن واقعیت که »نمــودار« حضور 
مسافران با  ویروس در فرودگاه های 
اســتان ، تقریبا با شمار مبتالیان در 
سطح اســتان طی یک ســال اخیر 
همخوانی داشته ،  امری کامال مشهود 

است.
زمانیکه اخبار ســی تی وی از مرکز 
کنترل بیماری بی سی سوال کرد که 

افزایش پروازهای کرونایی اخیر ممکن 
است باعث افزایش ویروس در استان 
شود یا فقط منعکس کننده گسترشی 
باشد که قبال اتفاق افتاده بود، مرکز 
نشــان داد که معتقد است مورد دوم 

احتمال بیشتری دارد !!!
به گزارش نشنال نیوز، از اواخر فوریه 
و شــروع قرنطینه اجباری مسافران 
هتل های  در  بین المللــی  پروازهای 
منتخب، آزمایش کرونای بیش از پنج 

هزار نفر مثبت اعالم شده است.
داده های ارائه شــده توســط آژانس 
بهداشت عمومی کانادا نشان می دهد 
از بین این افراد، سه هزار و 7۴۸ نفر 
در بازه زمانی ســه روز پیش از سفر 
به کانادا، تســت کرونا داده و پاســخ 
آن منفــی بود اما نتیجه تســت روز 
بازگشــت این افراد مثبت اعالم شده 
اســت. از ســوی دیگر نتیجه تست 
کرونای 1۴11 نفر از مسافران ورودی 
به کشــور نیز پس از ورود و قرنطینه 

هتل مثبت اعالم شد.
نکتــه جالب توجــه در ایــن رابطه، 
انگلیسی  جهش یافته  نوع  شناسایی 
کرونا در بیش از ۹5 درصد این موارد 
بود. این موضوع ســبب شده است تا 
برخی استان ها همچون انتاریو به فکر 
گزینه هایی همچون ممنوعیت کلی 
ورود به اســتان با هدف پیشگیری از 
ورود انواع جهش یافته و جدید کرونا 

باشند.
در ضمن بر اســاس داده های آژانس 
بهداشــت عمومی کانادا، به طورکلی 
آزمایــش کرونای حــدود یک و نیم 
درصد از مسافران هوایی بین المللی 

iroonia.ca.مثبت بوده است

برایکمکبهحلبحرانکرونا،
کانادابرایهندتجهیزاتپزشکی

ارسالمیکند
به گزارش گلوبال نیوز، درحالی که هند با موج دوم ویرانگر بیماری همه گیر 
کرونا روبه رو است، دولت کانادا از آماده سازی تجهیزات پزشکی موجود در 

ذخیره اضطراری خود برای ارسال به این کشور خبر داد.
روز یک شنبه سخنگوی بهداشت کانادا اعالم کرد که دولت کانادا تجهیزات 
پزشکی ذخیره شده در انبار اضطراری خود از قبیل دستگاه های ونتیالتور 
را به هندوستان ارسال می کند. دولت در حال همکاری نزدیک با مقامات 
هندی برای شناســایی نیازهای خاص این کشور و چگونگی ارائه کمک 
کانادا است. بااین حال، سخنگوی وزارت بهداشت کانادا تأکید کرد که این 
کمک های اهدایی در شرایط مبارزه با کرونا در داخل کشور هیچ تأثیری 

نداشته و پاسخ های حمایتی داخلی را کاهش نمی دهد.
گفتنی است استان انتاریو نیز خبر از اهدای سه هزار دستگاه ونتیالتور به 
هند داده و دولت کانادا نیز 1۰ میلیون دالر کمک بشردوســتانه از طریق 

صلیب سرخ برای هندوستان ارسال خواهد کرد.
در همین رابطه سخنگوی امور جهانی کانادا نیز در یک ایمیل اعالم کرد، 
مشارکت کانادا از تهیه ملزومات و داروها، ازجمله سیلندرهای اکسیژن برای 

کلینیک ها و آمبوالنس ها پشتیبانی خواهد کرد.
در خاتمه گفتنی است در پی افزایش بسیار زیاد مرگ ومیر ناشی از کرونا 
در هندوستان، کشورهای انگلستان و ایاالت متحده نیز کمک هایی برای این 

کشور ارسال کرده اند.
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ابتالی۱.3درصدازکاناداییهایواکسینهشدهبهکووید۱۹

ایرانیان کانادا- طبق آژانس سالمت 
عمومی کانادا )PHAC( از آغاز کارزار 
واکسیناســیون در کانادا، بیش از 6 
هزار کانادایــی در حالی که دوز اول 
واکسن را هم دریافت کرده بودند به 

کووید 1۹ مبتال شدند.
کانادا  عمومــی  ســالمت  آژانــس 
می افزاید، دویســت و سه نفر از این 
6۰۰۰ نفر بستری شدند و 5٣ نفر از 
آنان جان خود را از دســت دادند، در 
حالی که اولین نوبت از واکسن خود 

را نیز دریافت کرده بودند.
داده های آژانس سالمت عمومی کانادا 
تعداد موارد ابتال، مرگ و بستری شدن 
آنهایی را تجزیه و تحلیل می کند که 
قبالً یک دوز از واکســن ها دو دوزه را 

دریافت کرده اند.
آژانس ســالمت عمومی  سخنگوی 
کانادا در ایمیلی به گلوبال نیوز گفت، 
اعداد نشــان می دهد کــه »اکثریت 
قریب به اتفاق موارد ابتالی جدید به 
کووید 1۹ مربوط به اشخاصی است 
که واکسینه نشده اند، و نشان دهندۀ 
فواید استراتژی دوز دوم تقویتی برای 
ایجاد مصونیت کامل در برابر بیماری 

است.«
بر اســاس گزارش آژانس ســالمت 
عمومی کانادا، تا تاریــخ 26 آوریل، 
67۸۹ نفر که قبالً یک دوز واکســن 

کووید 1۹ را دریافت کرده بودند، به 
ویروس کرونا مبتال شــده اند. بیشتر 
ایــن موارد  )۴517 نفــر( ظرف 1۴ 
روز پس از دریافت اولین دوز واکسن 
گزارش شده اســت. مابقی )227۴( 
بیش از گذشت دو هفته پس از اولین 
دوز به ویروس مبتال شده اند. به گفته 
آژانس ســالمت عمومی کانادا، این 
تعداد 1,٣ درصد موارد گزارش شده 
از زمان توزیع واکسن در ماه دسامبر 

را تشکیل می دهد.
طبق اعالم بهداشت عمومی انتاریو، 
واکســن های فایزر و ُمدرنا ســه تا 

چهار هفته پس از دریافت یک دوز، 
حدود 6۰ تا ۸۰ درصد در جلوگیری 
از عفونــت ناشــی از کووید 1۹مؤثر 

هستند.
 

موارد بستری و مرگ و میر

داده ها نشان می دهد از 227۴ نفری 
کــه طــی دو هفته بعــد از دریافت 
واکســن به کووید 1۹ مبتال شده اند، 
۹,٣ درصد، در بیمارســتان بستری 
شده و 2,۴ درصد نیز جان خود را از 

دست داده اند.

آژانس ســالمت عمومی کانادا گفت 
در مقایســه با افراد واکسینه نشده، 
افــراد دو هفته پــس از دریافت یک 
دوز واکسن ویروس کرونا »مصونیت 
قابل توجهی« را به دســت می آورند، 
و از میزان بســتری و مرگ به شدت 

می کاهد.
این آژانس بهداشــتی کانــادا گفت: 
»داده های دنیــای واقعی حدود ۸۰ 
درصد ایمنی در برابر بستری شدن در 
بیمارستان را با اولین دوز نشان داده 

است.«
 

بستری شدن

5۸ درصد از 2۰٣ نفر بســتری شده 
افراد ۸۰ ساله و باالتر بودند.

22 درصــد 7۰ تا 7۹ ســال ســن 
داشتند.

۸۰ درصد 6۰ تا 6۹ سال سن داشتند.

12  درصد افراد 2۰ تا 5۹ ساله بودند.
از بین 2۰٣ نفری که در بیمارستان 
بســتری شــدند، 77 درصد واکسن 
فایــزر، 22 درصد واکســن ُمدرنا و 
 Covishield یک درصــد واکســن

)آسترازنکا( دریافت کرده بودند.
آژانــس بهداشــت عمومــی کانادا 
خاطرنشان کرد: »این اعداد می تواند 
تحت تأثیر عواملی همُچن مکان های 
مختلف انجام واکسیناسیون و جدول 
زمانی تزریق واکسن قرار بگیرند. به 
عنوان مثــال، در هنگام توزیع اولیه، 
واکســن ُمدرنا به تعداد فــراوان در 
میان مردمان بومی کانادا در سراسر 
کشور توزیع شد و واکسن کوویشیلِد 
آســترازنکا تا اوایل ماه مارس توزیع 

نشد.
کسانی که جان خود را از دست دادند 
نود و یک درصــد از 5٣ مرگ و میر 
مربوط به افراد ۸۰ ســال به باال بوده 

است.
نه درصد باقیمانده از میان افراد 5۰ تا 
7۰ ساله بوده اند.شصت و چهار درصد 
از افراد فوت شــده یک دوز واکسن 
فایــزر و ٣6 درصد یم دوز واکســن 

ُمدرنا را دریافت کرده بودند.
آژانس سالمت عمومی کانادا با اشاره 
به اینکه این داده هــا فقط برای 57 
درصد موارد مرگ و میر موجود است، 
افزود که افراد طی 22 تا 62 روز پس 
از اولین واکسیناسیون جان خود را از 

دست داده اند.
آژانس ســالمت عمومی کانادا گفت: 
»واکســن ها هیچ  گاه در پیشگیری 
از بیمــاری به صورت 1۰۰ درصد اثر 
بخش نیستند، بنابراین ما انتظار داریم 
برخی از مــوارد ابتال به کووید 1۹ را 
پس از واکسیناسیون مشاهده کنیم. 
»داده های نظارتی آژانس بهداشــت 
عمومی کانادا نشان می دهد که درصد 
موارد ابتال پس از واکسیناسیون بسیار 

ناچیز است.«

آیااکنونخطرابتالکودکانبهکووید۱۹بیشترازموجهایاولاست؟
ایرانیــان کانــادا- یکــی از ناراحت  
کننده ترین جنبه های موج سوم کووید 
1۹ این احساس است که آخرین دور 
از عفونت ها خطر بزرگ تری را متوجه 

کودکان کم سن و سال می کند.
همچنان که داده ها نرخ های استانی و 
کشوری باالتری را از ابتالی گروه های 
سنی جوان تر نشــان می دهد، اخبار 
تراژیک از قربانیان نوجوان مانند امیلی 
ویگاس 1٣ ســاله که در خانه اش در 
برامپتون انتاریو هفته پیش درگذشت، 
و یا یک نوجوان شانزده ساله در کبک، 
و یک نوزاد در بریتیش کلمبیا در ماه 

آوریل، منتشر می شود.
با این وجود، همچنانکه والدین تالش 
می کننــد چگونه خطر ویــروس را 
برای کودکان کم ســن و سال خود 
کاهش دهند، کارشناسان می گویند 
همچنان که افزایش های اخیر موارد 
ابتال تهدیدی را متوجه همۀ افرادی 
می کند که واکســن نزده  اند، شواهد 
کمــی وجود دارد که نشــان دهندۀ 
تغییر معنی داری در خطر کووید 1۹ 

برای کودکان باشد.
جرمی فریدمن، متخصص اطفال در 
بیمارســتان کودکان در تورنتو، روز 
سه شــنبه از طریق تلفن به سی تی 
وی نیوز گفــت: »واقعاً فکر نمی کنم 
که کودکان بیشــتر از ابتدای شیوع 
بیماری در معرض خطر ابتال کووید 

1۹ به باشند.«
فریدمــن می گویــد: »بیمارســتان 
کــودکان تورنتو در مجمــوع 16۰ 
کودک را در طــول پاندمی پذیرفته 
است، به طور معمول یک یا دو کودک 
در طول موج اول و دوم بستری شدند 
و ســه و یا چها کودک در موج اخیر. 
اما وی گفت این روند با افزایش کلی 
عفونت ها و بســتری در بیمارستان 

همخوانی دارد.« 
وی افزود: »من فکــر می کنم آنچه 
تغییر کرده است این است که تعداد 

موارد در جامعه در باالترین ســطح 
خود است، بنابراین معتقدم خطر ابتال 
برای کودکان فقط بــه دلیل میزان 
ویروس در سطح جامعه افزایش یافته 

است.«
آن چیزی که به پایین آمدن میانگین 
ســنی موارد ابتال کمک کرده است، 
توزیع واکســن در میان افراد مسن 
اســت. به عنــوان مثــال، در میان 
کانادایی های مســن تر ۸۰ سال، در 
آخرین موج نسبت به موج اولیه بهار 
سال گذشته و موج دوم پاییز گذشته، 
میزان عفونت بــه طور قابل توجهی 

پایین تر آمده است.
عمر خان، استادیار مهندسی پزشکی 
در دانشگاه تورنتو به سی تی وی نیوز 
گفت: »اگر ما از نظر تعداد موارد ابتال 

به گروه های ســنی نگاه کنیم، گروه 
ســنی 2۰ تا ٣۹ ســال در باالترین 
ســطح قرار دارد و پــس از آن گروه 
ســنی ۴۰ تا 5۹ سال را داریم و بعد 

از آن افراد زیر 1۹ سال.«
»گروه ســنی 6۰ و باالتر از 6۰ سال 
اکنون در وضعیت بســیار خوبی قرار 
دارد. موارد ابتال در این گروه ســنی 
مانند سایر گروه های سنی به سرعت 

افزایش نمی یابد.«
تحقیقــات جدید همچنیــن تأیید 
می کند که احتمال انتقال و سرایت 
ویــروس در کــودکان نســبت به 
بزرگساالن کمتر است. مطالعه ای که 
در مجلۀ انجمن پزشکی کانادا منتشر 
شده است، ٣۰5 عدد سواب بینی از 
بزرگســاالن و کودکانی را در مانیتوبا 

بررسی کرد که از ماه مارس تا دسامبر 
سال گذشــته جواب آزمایش کووید 

1۹ آنها مثبت بوده است.
این مطالعه نشــان داد که نمونه های 
مربوط به کودکان 17 ساله یا کمتر 
تقریباً نیمی از احتمال رشد ویروس 
زنده را در محیط آزمایشگاه نسبت به 
نمونه های بزرگساالن دارند، »به این 
معنی که ویروس زنــدۀ کمتری در 
کودکان وجــود دارد«. برای کودکان 
1۰ ســاله و کمتر، نرخ موارت مثبت 
ابتال نسبت به کودکان 11 تا 17 ساله 
یا بزرگساالن بطور قابل توجهی کمتر 

بود.
ایــن مطالعه در پایــان نتیجه گیری 
می کند: »ایــن داده ها، بــه همراه 
داده های همه گیر شناسی محلی ما، 
نشــان می دهد که کــودکان به نظر 
نمی رسد عامل اصلی انتقال ویروس 
SARS-CoV-2 یا همان کووید 1۹ 

باشند.«
با این حــال، موارد وخیم بیماری در 
نوجوانان باعث جلب توجه می شود و 
میزان کلی باالتر عفونت به این معنی 
است که موارد وخیم بیماری، اگرچه 
برای کودکان بسیار نادر است، اما در 

حال افزایش است.
وی گفت: »اگرچــه درصد کودکان 
مبتــال که بیمــاری در آنهــا وخیم 
می شــود، کمتر اســت، اما به دلیل 
اینکه تعداد بیشتری از ابتال را داریم، 
شاهد آن خواهیم بود که در کودکان 
بیشتری بیماری شدت می یابد، تنها 
به دلیل اینکه تعداد عفونت ها بیشتر 

است.« 
با توجه به اینکه تعداد بیشــتری از 
کانادایی های ۴۰ سال و باالتر اکنون 
اولین دوز واکســن خــود را دریافت 
کرده اند و انتظار می رود محموله های 
واکســن در مــاه مه افزایــش یابد، 
میانگین سنی موارد ابتال طی ماه های 
آینده بسیار پایین تر می آید زیرا بیشتر 

افراد بزرگســال با دریافت واکسن در 
برابر بیماری مصون می شوند.

با این حــال، خان گفــت که تعداد 
باالتری از والدین که اکنون مصونیت 
باید بیشترین مراقبت خود  یافته اند 
را از کــودکان به عمل آورند، چرا که 
واکسیناســیون نه تنها بیماری بلکه 
انتقال و سرایت بیماری را نیز کاهش 

می دهد.
مطالعــه ای کــه این هفته توســط 
بهداشت عمومی انگلیس انجام شد، 
نشــان داد که یک دوز واکسن فایزر 
یا آسترازنِکا می تواند انتقال خانوار را 

به میزان٣۸-۴۹ درصد کاهش دهد.
وی گفت: »این نشان  دهنده آن است 
که چرا باید افراد واجد شرایط دریافت 
واکســن را واکســینه کنیم، چرا که 
اکنون تقریباً تنها ابزار ما در حفاظت 

از جمعیت جوان تر است.«
در حالی که معرفی گروه های ســنی 
پایین تــر برای واکسیناســیون خبر 
خوبی اســت، خان هشــدار داد که 
مدتی طول خواهد کشــید تا زندگی 
بــه حالت طبیعی خود بــاز، چرا که 
اثربخشی هر دوز واکسن 2 تا ۴ هفته 
طول می کشــد و جدول زمانی برای 
دوزهای دوم به این معنی اســت که 
کارزار واکسیناسیون فعلی احتماالً تا 

تابستان ادامه خواهد داشت.
فراتر از آن، تأثیر گونه های مختلفی 
از ویــروس وجود دارد کــه باید در 
نظــر گرفته شــود، و احتمال ظهور 
ســویه های جدیدی از ویــروس در 
مناطقی از جهان وجود دارد که نرخ 

واکسیناسیون هنوز پایین است.
وی گفت: »به نوعی در حال کنترل 
اوضاع در داخل کشــور هستیم، اما 
باید از آنچه که در بقیه جهان اتفاق 
می افتد بسیار آگاه باشیم و امیدواریم 
بتوانیم کمکی کنیم چرا که این یک 

مشکل بهداشت جهانی باشد.«   

درخواستوزارتبهداشتبریتیشکلمبیا:
دوباربرایدوزاولواکسنکووید۱۹

ثبتنامنکنید!

وزارت بهداشت بی ســی از کسانیکه واکسن آسترازنکا را در داروخانه دریافت 
کرده اند خواسته که هرگونه دعوت از طریق سیستم ثبت واکسن استان برای 
رزرو قرار مالقات را نادیده بگیرند؛ چراکه سیستم فکر می کند این اولین واکسن 

آن ها خواهد بود.
بیش از 2۰۰هزار نفر از اهالی بی ســی واکسن آسترازنکا دریافت کرده اند، از 
جمله ده ها هزار نفر از کسانیکه در داروخانه یک دوز گرفته اند. به این ترتیب 
آن ها نیازی به نام نویســی از طریق درگاه ثبت واکسن استان ندارند. حاال به 
دلیل بروز اشکال آشکار در سیستم، ممکن است بسیاری از همین افراد از طریق 
دفترثبت مرکزی دعوت نامه الکترونیکی برای ثبت دوز اول واکسن فایزر یا مدرنا 

دریافت کنند.
به همین دلیل وزارت بهداشت بی سی در بیانیه ای از کسانیکه واکسن آسترازنکا 

را دریافت کرده اند می خواهد که این وقت مالقات را رزرو نکنند.
»چنانچه دوز اول آسترازنکای خود را در داروخانه گرفته اید و برای رزرو اولین 

دوز در سیستم استانی از شما دعوت به عمل آمده، وقت مالقات رزرو نکنید.«
مشخص نیست که این استان چگونه کسانی را که در داروخانه ها دوز دریافت 
کرده اند ردیابی می کند و چگونــه این اطالعات در دفتر ثبت مرکزی افزوده 

می شود.
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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 

برخیازکاناداییهابرای
واکسیناسیونبهآمریکاسفرمیکنند

وقتی آماندا هندرسون جونز، ایمیلی از 
دانشگاهش در رابطه با امکان واکسینه 
شدن در دیترویت را دریافت کرده بود 
می دانست که قبول این پیشنهاد یکی 
از سریع ترین راه ها برای اطمینان از 
حضور مجدد در کالس های حضوری 

دانشگاه در سپتامبر است.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، که او 
دانشجوی حقوق دانشگاه ویندزور در 
 Canadian & American.« برنامه 
Dual J.D« اســت بایــد چندیــن 
واحد درســی خودش را در دانشگاه 

»Detroit Mercy« بردارد.
او در ایــن رابطــه گفــت: »ما فکر 
می کنیم در حال حاضر مطمئن ترین 
راه برای بازگشت به دانشگاه واکسینه 

شدن است«.
هندرســون جونــز پس از روشــن 
شــدن برنامه دانشــگاه در رابطه با 
واکسیناســیون دانشجویان کانادایی 
ویزای دانشجویی خود را تمدید کرد 
و به اتفاق یکی از دوستانش و ماشین 
شخصی او راهی دانشگاه دیترویت شد 

تا در کلینیک دانشگاه واکسن بزند.
اما بازگشت به خانه در ویندزور دردسر 

بیشتری داشت
دوســتش  و  جونــز  هندرســون 
می دانستند انجام آزمایش کووید1۹ 
برای عبور از مرز ضروری اســت. اما 
عالوه بر این در مرز دوباره تست شدند 
با این وجود دو هفتــه نیز قرنطینه 
شــدند و باز مجددا تحــت آزمایش 

تشخیص کرونا قرار گرفتند.
وی اولین دوز واکسن خود را در 1٣ 
آوریل دریافت کرد و قرار اســت در 
اوایل ماه مه نیز دومین واکسن خود 

را دریافت کند.
اما تا زمان واکسیناسیون کامل، وی 

چهار هفته قرنطینه خواهد شد
او بــا بیان اینکه اولویــت اصلی اش 
بازگشت به دانشگاه است گفت: »برای 
کســانی که می توانند داخل کشور 
باشند دریافت واکسن دردسر کمتری 

خواهد بود«.
اما هندرسون جونز تنها فرد کانادایی 
نیست که برای دریافت واکسن کرونا 
به ایاالت متحده رفته است. بسیاری 
از کانادایی ها به دالیل مشــابه قبل 
از واجد شــرایط بودن در کانادا برای 
متحده  ایــاالت  به  واکسیناســیون 

می روند.
در برخی از ایالت های آمریکا دریافت 
واکسن نیاز به سکونت نیست. از جمله 
آالســکا از ماه ژوئن واکسینه کردن 
بزرگ  فرودگاه های  در  گردشــگران 

خود را آغاز می کند.
با این حال برخی از مقامات بهداشت و 
درمان کانادا می گویند رفتن به ایاالت 
متحده برای تهیه واکسن، مسافر را در 
معرض خطر ابتــال به کووید1۹ قرار 

می دهد.
بهداشت عمومی  سخنگوی سازمان 
کانادا در این رابطه گفت کانادایی ها 
باید تا اطالع ثانوی از ســفرهای غیر 
ضروری به خارج از کشور خودداری 

کنند.
وی با بیان اینکه اکنون زمان ســفر 
رایگان  افــزود: »واکســن  نیســت 
کوویــد1۹ در اختیار تمــام افراد در 

کانادایی قرار خواهد گرفت«.
تمام افرادی که از خارج از کشور وارد 
کانادا می شــود، باید مــورد آزمایش 
تشــخیص کووید1۹ قــرار گیرند و 
همچنین صرف نظر از واکسینه شدند 

باید 1۴ روز قرنطینه اجباری بمانند.

پسازتزریقیکنوبتواکسنبدنتاچهحدایمنمیماند؟

واکسن  دوم  نوبت  تزریق  پزشکان 
کرونا برای رســیدن به حد باالیی 
از ایمنــی بدن در برابــر بیماری 
کوویــد-۱۹ را الزامــی می دانند. 
بســیاری از مردم پــس از تزریق 
نوبت نخست واکسن کرونا تمایلی 
به تزریق نوبت دوم از خود نشــان 

نمی دهند.

دویچه وله- »نیویورک تایمز« با انتشار 
گزارشــی اعالم کرده است که هشت 
درصد از مردم آمریکا پس از دریافت 
نوبت نخست واکســن کرونا، تزریق 
نوبــت دوم را ضــروری نمی بینند. با 
توجــه به نرخ افرادی کــه در آمریکا 
واکسینه شده اند، این تعداد حدود 5 
میلیون نفر از شهروندان آن کشور را 

شامل می شود.
آمار یاد شــده از ســوی مســئوالن 
اداره بهداشــت و درمــان آمریکا در 
اختیار رســانه ها قرار گرفته اســت. 
آنجال رسموســن، ویروس شناس و از 
متخصصان ســازمان واکسیناسیون 
و بیماری هــای عفونی در دانشــگاه 
ساسکاچوان کانادا معتقد است سر باز 
زدن از نوبت دوم تزریق واکسن کرونا 
می تواند علت های گوناگونی داشــته 

باشد.
به باور او، برخــی از مردم از تاثیرات 
جانبی این واکســن ها هراس دارند، 
برخــی دیگــر به دالیل پزشــکی و 
سالمتی از پذیرش نوبت تزریق دوم 

واکسن کرونا خودداری می کنند.
به باور او، اما بخش اعظم کسانی که 
حاضر به دریافت نوبت دوم واکســن 
کرونا نمی شوند، کسانی هستند که به 
خطا گمان می کنند یک بار دریافت 
واکسن کرونا برای محافظت آن ها در 

برابر این ویروس کفایت می کند.
دالیل دیگــری را نیز شــاید بتوان 
برشمرد. به عنوان نمونه ممکن است 

که مرکــز واکسیناســیون مربوطه 
واکســن مورد نظر این دسته از افراد 
را در اختیار نداشــته باشد، یا ممکن 
اســت که کارفرما به این افراد اجازه 
ترک محل کار برای دریافت واکسن 

کرونا را ندهد.
به هر روی پرســش اصلی این است: 
کسانی که تنها یک بار در برابر ویروس 
کرونا واکسینه می شوند، تا چه حد در 
برابر ابتال به بیماری کووید-1۹ ایمن 

هستند؟
آیا یک نوبت واکسن کافی است؟

در  کــه  واکســن هایی  مــورد  در 
حال حاضر در دســترس هســتند، 
کارشناســان بر این باورند که تزریق 
نوبت دوم الزامی اســت. تنها از این 
طریق، بدن انسان می تواند برای مدت 
طوالنی تری در برابــر این ویروس از 

خود محافظت کند.
تحقیقات نشــان می دهد که افرادی 
که یک بار واکســن کرونــا دریافت 
کرده اند، در برابر این ویروس از ایمنی 
برخوردارند. اما روشن نیست که ایمن 
بودن بدن این دســته از افراد تا چه 

زمانی به قوت خود باقی است.
در این رابطه دو تحقیق صورت گرفته 

است. یکی از ســوی اداره آمار ملی 
بریتانیا و دیگری از ســوی دانشگاه 
آکســفورد. هر دو تحقیق به وضوح 
نشان داده اند که تنها کسانی که هر دو 
نوبت واکسن کرونا را دریافت کرد ه اند، 
از ســطح باالیی از پادتــن در پیکر 
خود در برابر ایــن ویروس برخوردار 

می شوند.
همیــن پژوهش ها نشــان می دهد 
که کســانی که یک نوبت واکســن 
آسترازنکا  واکسن  یا  بایون تک-فایزر 
دریافــت کرده اند، 72 درصد در برابر 
عوارض ناشــی از عفونت به ویروس 

کرونا ایمن هستند.
در مــورد واکســن بایون تک-فایزر، 
میزان افزایش سطح ایمنی بدن پس 
از نوبت دوم تزریق واکســن کرونا به 
حــدود ۹۰ درصد افزایــش می یابد. 
در مورد آســترازنکا هنوز با صراحت 
نمی توان گفت که میزان ایمنی بدن 
به چه حدی خواهد رسید و علت آن 
این اســت که هنوز تحقیقات در این 

زمینه به نتیجه نرسیده اند.
کوئن پاولز، یکی از نویســندگان این 
پژوهش و از دانشــمندان موسســه 
نوفیلــد در زمینه ســالمت مردم در 

دانشــگاه آکســفورد در مصاحبه با 
دویچه وله گفته است که افراد پس از 
دریافت نوبت دوم واکسن کرونا برای 
مدت طوالنی تری در برابر این ویروس 

ایمن خواهند بود.
او می گویــد: »در مــورد کرونــا نیز 
همچون ســایر بیماری های عفونی، 
افراد پس از دریافت واکسن، از ایمنی 
باالیی در برابــر آن ویروس برخوردار 
می شــوند، اما سطح ایمنی بدن این 

افراد به مرور زمان کاهش می یابد.«
پاولز گفته است که پادتن ایجاد شده 
در اثر دریافت نوبت نخســت واکسن 
کرونا خیلی سریع عمل می کند. اما 
تنها پس از نوبت دوم واکسیناسیون 
اســت که بدن انســان برای مدتی 
طوالنی تر در برابر این ویروس از خود 

دفاع می کند.
به بــاور او، اهمیت دریافت نوبت دوم 
واکسن کرونا به خصوص در مورد افراد 
ســالمند بیش از سایر رده های سنی 
است. حتی گفته می شود که برخی از 
کسانی که نوبت نخست واکسن کرونا 
را دریافت کرده اند، در اثر ابتال به این 
ویروس نیازمند مراقبت های پزشکی 

اضطراری و دستگاه تنفس شده اند.
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آیامیتوانواکسنهاراباهمترکیبکرد؟
آیامیتواندرتزریقدومازواکسنیمتفاوتازواکسنتزریقاولاستفادهکرد؟

ایرانیان کانادا- اگر واکسن تزریق اول 
توسط یک شرکت تولید شده باشد، 
آیا می توان در تزریق دوم از واکسنی 

متفاوت استفاده کرد؟
دانشــمندان برای اولین بار به دنبال 
جواب این پرســش هســتند و یک 
پژوهش جدید از بریتانیا ممکن است 

به زودی اطالعاتی را ارائه دهد.
این مفهوم اســتفاده از واکسن های 
متفــاوت در دوز اول و دوم »ترکیب 

و تطبیق« نام گرفته است.
ســؤالت مربوط به تأمین واکســن 
بارۀ  و همچنیــن نگرانی هایــی در 
برای  تــالش  واکســن هایی خاص، 
بررسی اینکه آیا ترکیب واکسن مؤثر 

است، را ضروری ساخته است.
متیو اسنیپ، استاد دانشگاه آکسفورد 
و محقق ارشد این تحقیق در انگلیس، 
گفت: »شــما همچنین در برخی از 
دوزهــای اول و دوم، احتمــاالً مانند 
برخی از کشورها دیگر قادر به کنترل 
و یا انتخاب آن نخواهید بود. بنابراین 
ایــن برنامه های ترکیبی ]اســتفاده 
ترکیبی از واکسن[ ممکن است کلید 
دســتیابی به تزریق دو دوز به تعداد 

بیشتری از افراد در جهان باشد.«
با هدایت گروه واکســن آکســفورد، 
مطالعــه COM-COV در ماه فوریه 
آغاز شــد و انتظار می رود نتایج چند 
مرحله اول - که بیش از ۸۰۰ داوطلب 
باالی 5۰ سال را شامل می شود - طی 

چند هفته آینده منتشر شود. 
کارشناسان می گویند مصرف دوز های 
واکســن های مختلــف باید بی خطر 
باشــد، بنابراین مهمترین سؤال این 
اســت که آیا این واکسن ها هنوز به 

صورت ترکیبی هم مؤثر هستند.
اما هدف از این منظور چیزی فراتر از 

افزایش عرضه است.
ایــن مطالعــه در انگلیس همچنین 
ممکن اســت تعیین کند که آیا دو 
تزریق متفاوت نتیجــۀ بهتری ارائه 

می دهد یا خیر. 
برخی از افراد مورد آزمایش یک دوز 
آســترازنکا را دریافت می کنند که از 
ویروس سرماخوردگی برای ساختن 
ایمنی استفاده می کند و یک تزریق 
از فایزر دریافت اند که سیستم ایمنی 
بدن را با RNA پیام رســان تقویت 

می کند.
هنگامی که محققــان در ماه آوریل 
مطالعه را گسترش دادند، آنها ُمدرنا 
و نوواکــس را به واکســن هایی که 
کنند  دریافت  می تواننــد  داوطلبان 

اضافه کردند. 

داوطلبان واکسن ها را به طور تصادفی 
دریافت می کردند، برخی ها واکســن 
مشــابه را در دوز اول و دوم دریافت 
می کردند تا به عنوان یک گروه کنترل 
عمل کنند تا ببینند آیا مخلوط کردن 
واکسن ها پاسخ ایمنی متفاوتی دارد 

یا خیر. 
کارشناسان می گویند، مطالعات قبلی 
در حیوانات نشان می دهد که استفاده 
از ترکیبــات واکســن باعــث تولید 
پاد تن های بادوام تــر در برابر عفونت 

ویروس کرونا می شود. 
تانیا واتــس، اســتاد ایمونولوژی در 
دانشــگاه تورنتو، به سی تی وی نیوز 
گفت: »مــا همچنین از آزمایش های 
ایمونولــوژی در مدل هــای حیوانی 
می دانیم کــه گاهی مخلوط کردن و 
انتطباق واکســن ها مصونیت بهتری 
را ایجــاد می کنند، زیرا هر واکســن 

ویژگی های خاص خود را دارد.«
بســته به نتایج حاصــل از مطالعه 
بریتانیا، یک اســتراتژی »ترکیب و 
تطبیــق« می تواند گزینه جدیدی را 
برای کسانی باشــد که آسترازنِکا را 
بــرای اولین دوز دریافــت کرده اند و 
اکنون به دلیل نگرانی از کمبود عرضه 
و یا مــوارد نادر لخته شــدن خون، 
می خواهند واکسن دیگری را استفاده 

کنند.
از آنجا که بیشتر واکسن  آسترازنکا در 
هند تولید می شود، و در حال حاضر به 
شدت تحت تأثیر ویروس قرار گرفته 
استان هایی  در  نگرانی هایی  اســت، 
مانند بریتیش کلمبیا بابت تأمین به 
موقع دوز دوم ایجاد شده است، چرا 
که ده ها هزار نفر آسترازنکا را به عنوان 
اولین دوز دریافت کرده اند و اعتقاد بر 
این است که دوز دوم در موعد مقرر  
کمتر از چهار ماه در دسترس نخواهد 

بود. 
واتس گفت: »من واقعاً امیدوارم که در 
پایان این ماه بتوانیم برخی از داده های 
آکســفورد را ببینیم تا ]ما[ بتوانیم 
آگاهانه در این باره تصمیم بگیریم.« 

واتس خاطرنشان کرد، ما در وضعیت 
»بــی ســابقه ای« از پاندمــی روبرو 
هســتیم و باعث می شــود سؤاالت 

جدیدی بپرسیم.
وی بــا افزودن این مســئله که این 
تحقیق می تواند ما را در مورد توزیع 
واکسن در سال های آینده آگاه سازد، 
گفــت: »ما باید همۀ تــالش خود را 
انجام دهیم تا بهترین پاسخ را داشته 

باشیم.«
انگلیس تنها مکانی نیســت که این 

مفهوم را بررســی می کنــد. در حال 
حاضر، به عنوان یک استراتژی برای 
افزایش تعداد افراد واکسینه شده به 
طور کامل از »مخلوط و تطبیق« در 

کانادا و در کبک استفاده می شود.
در مــاه آوریل، کبــک اعالم کرد که 
واکسن فایزر را برای برخی از ساکنان 
خواهد  استفاده  سالمندان  خانه های 
کرد که قبالً واکسن ُمدرنا را به عنوان 
اولین تزریق خود دریافت کرده بودند، 
تا بدین وسیله ســاکنان سریعتر در 
مقابــل گونه های مختلــف ویروس 

واکیسنه و ایمن شوند.
فایــزر و ُمدرنا به دلیــل اینکه هردو 
واکسن های mRNA  هستند، شباهت 
بیشتری نسبت به واکسن های دیگر 

دارند. 
دکتر ســوفی ژانگ، پزشــک اصلی 
15 مرکز مراقبــت طوالنی مدت در 
مونترال، گفت که آنها برای مخلوط 
کردن دوزها تصمیم نگرفته  بودند، این 
کار را انجام کردند تا با کمبود عرضۀ 

واکسن مقابله کنند.
او گفت: »در ورود محموله های ُمدرنا 
تاخیر ایجاد شد، و ما تصمیم گرفتیم 

که ضروری اســت که دوز دوم را به 
آنها بدهیم، و ما آماده ایم که به جای 
انتظار برای واکسن ُمدرنا، دوز واکسن 

دیگری را سریع تر به آنها بدهیم.«
وی گفت: در حدود نیمی از خانه های 
سالمندان که وی در آن کار می کند، 
دوزهــای ترکیبی دریافــت کرده و 
حدود چند صد نفر را تحت پوشش 

قرار داده است.
وی گفت کــه آنها از نزدیک عوارض 
جانبی را تحت بررسی قرار می دهند، 
اما تا کنون هیچ چیــز غیر عادی را 

مشاهده نکرده اند.
وی گفت: »از نظــر ایمنی، من فکر 
می کنم تاکنون هیچ نگرانی نداریم. 
شاید در آینده اســتفاده از دوزهای 
ترکیبی چیزی باشد که توصیه شود 
زیرا احتماالً می تواند واکنش ایمنی را 

نیز تقویت کند.«
ســی تی وی نیوز در یافته است که 
کانادا مطالعه گســترده تر واکســن 
»ترکیــب و تطبیق« خــود را آغاز 
می کند – و به زودی جزئیات بیشتری 

از آن منتشر می شود.

احتمالتعدیلمحدودیتها
ازاواخرماهژوئن

اگر واکسیناسیون در کانادا با همین 
آهنگ ادامه داشته باشد، تعدیل یا لغو 
تدریجی تدابیر بهداشتی زودتر از آن 
چه مسئوالن بهداشت عمومی فدرال 

پیش بینی کرده اند، آغاز خواهد شد.
این نتیجه محاســبات تروور تومب 
اقتصــاد  اســتاد   Trevor Tombe
دانشــگاه کلگری اســت اســت که 
پیش بینی های خود را در این زمینه 
بر مبنای شــمار دوزهای واکســن 
کووید1۹ که روزانه در کشور تزریق 

می شود، استوار کرده است.
به گــزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
دو مونریال، طبق محاســبات آقای 
تومب، تا تاریــخ 2۸ ژوئن 75 درصد 
شهروندان کانادایی اولین دوز واکسن 
و 2۰ درصــد هر دو دوز واکســن را 

دریافت کرده اند.
دکتر ترزا تام مدیر آژانس بهداشــت 
عمومی فدرال هفته گذشــته اعالم 
کرد هرگاه واکسیناســیون در کشور 
به این سطح رســید، می توان به لغو 
تدریجی تدابیر پیشگیرانه فکر کرد. به 
گفته خانم تام، کارشناسان بهداشت 

عمومــی کانادا پیش بینــی کرده اند 
که این هدف احتمــاال بین ژوئیه و 
اوت آینــده محقق خواهد شــد اما 
محاسباتی که دکتر تومب انجام داده 

خوشبینانه تر و روشن تر است.
بر مبنای همین مدل های محاسباتی 
است که دولت انگلیس لغو تدریجی 
محدودیت های بهداشتی را از هدهم 

ماه مه پیش بینی کرده است.
اما کریســتیان دوبه وزیر بهداشــت 
کبک اعالم کرده که به رغم سرعت 
قابل توجه پویش واکسیناسیون، هنوز 
خیلی زود است که بخواهیم برای لغو 
محدودیت ها یک تاریخ مشخص ارائه 

کنیم.
در عین حال خــود آقای تومب نیز 
اذعان دارد کــه پیش بینی هایی که 
ارائه کرده اســت، قطعیــت ندارد و 
تحقق آن ها منوط بــه فراهم بودن 
برخی شرایط است چرا که بخشی از 
جامعه همچنان برای واکسینه کردن 
خود مردد هستند یا این که تحویل 
واکسن های مورد نیاز ممکن است با 

وقفه یا تاخیرهایی همراه شود.

مطالعهیکبرنامهتلفنهمراه
برایمراقبتازبیمارانکووید۱۹

درمنزلتوسطپژوهشگرانمکگیل
به گــزارش ســی.تی.وی،  مــداد- 
محققان مرکز بهداشــت دانشــگاه 
مک گیــل )MUHC( بررســی یک 
برنامه تلفــن همراه دوزبانــه به نام 
Opal کــه متخصصان این مرکز آن 
را ایجاد کرده اند را در دســت دارند تا 
اطمینان حاصل شود که با این برنامه 
می توان مطمئن شد که بیماران غیر 
بستری کووید1۹، در منزل خود نیز 
از مراقبت های الزم برخوردار هستند.

بیشتر بیماران مبتال به کووید1۹ هیچ 
عالئمی بیماری را نداشــته یا عالئم 
خفیفی دارند و در خانه تنها هستند. 
این بیماران ازنظر متخصصان دانشگاه 
نامیده  پنهــان  بیمــاران  مک گیل، 
می شــوند و معموالً مورد غفلت قرار 
می گیرند. در حال حاضر نیز ثابت شده 

که افراد مبتال که ظاهراً عالئم خفیف 
داشته یا بدون عالئم هستند ممکن 
است به سرعت بدتر شده و ناگهان نیاز 
به مراقبت پزشــکی و حتی بستری 

شدن در بیمارستان پیدا کنند.
چالــش پیــش رو ایــن اســت که 
امــکان دارد برای یک بیمار مبتال به 
کووید1۹ دانستن اینکه چه زمانی در 
معرض خطر است بسیار دشوار باشد 
بنابراین هدف از طرح آزمایشــی این 
بــود که تعیین کند آیا می توان برای 
ارتباط با بیماران در جلوگیری از ایجاد 
این وضعیت وخیم، از فناوری استفاده 

کرد یا خیر؟
برنامه Opal در اصل در سال 2۰1۴ و 
برای افراد مبتال به سرطان ایجاد شد 
تا این بیماران به آســانی به اطالعات 
پزشکی خود دسترســی داشته و با 
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی خود 
بهتر ارتباط برقــرار کنند. به اعتقاد 
محقق و دســتیار سازنده این برنامه، 
مطالعه کووید1۹ نمونه ای عالی برای 
دریافت اطالعات روزانه از طریق این 
ابزار ارتباطی از بیماران اســت. این 
برنامه در حال حاضر توســط بیش 
از هزار بیمار ســرطانی در دانشــگاه 
می گیرد  قرار  مورداستفاده  مک  گیل 
بنابراین تیم تحقیقاتی این دانشگاه 
تصمیم گرفت تا ببینــد آیا می توان 
آن را برای بیماران مبتال به کووید1۹ 
بــه کار گرفت یا خیــر؟ آن ها همه 
یافته های خود را تجزیه وتحلیل کرده 
و تصمیم دارند برای وزارت بهداشت 
ارسال کنند. آن ها امیدوار هستند که 
این روش کارآمد برای بهینه ســازی 
سیســتم مراقبت هــای بهداشــتی 
بیماران کووید1۹ و سالمتی بیماران 

مفید واقع شود.

یکروززندانوپنجهزاردالرجریمه
برایمالکایرانی-کاناداییپنتهاوسونکوور

ایرونیا- مردی که به اتهام اداره کلوپ 
شبانه موقت در پنت هاوس خانه اش 
در ونکوور دســتگیر شده بود، به سه 
دلیل از جمله تخطی از دســتورات 

افسر بهداشت مجرم شناخته شد.
محمد.م امــروز در دادگاه به تحمل 
یک روز زندان، پرداخت جریمه 5هزار 
دالری و 1۸ماه رفتارســنجی بعد از 

اعتراف به جرم محکوم شد.
قاضی الن گوردون خاطرنشان کرد که 
او حکم یک روز حبسش را گذرانده 
است، اما عالوه بر این باید 5۰ ساعت 
کار خدمات اجتماعی را هم به اتمام 

برساند.
محمد.م بــه دو اتهام عــدم رعایت 
دستور مأمور بهداشت مربوط به ژانویه 
و یک فقره سرپیچی از دستور دادگاه 

در ماه مارس، مجرم شناخته شد.
هنگامی که افسران در روز ٣1ژانویه 
ســاعت ٣:٣۰ صبح او را دســتگیر 
کردنــد، 7۸نفــر در واحدش حضور 
داشــتند؛ از جمله یک زن با باالتنه 
برهنه که در کنار میله اســتریپ دو 
طبقه در زیر شــیروانی پنت هاوس 

ایستاده بود.
دادگاه همچنیــن شــنید که پلیس 
چندین دستگاه کارتخوان، دو مینی 
بار فروش نقدی مشــروب و منوهای 
نوشیدنی را کشــف کرد  که در آن 
کوکتل هایــی با قیمت بین ۹ تا 26 
دالر تبلیغ شده بود. سرویس بطری 

نیز تا 15۰۰ دالر ارائه شده بود.
وکیل متهم و برادرش بابی.م به دادگاه 
گفتند که این صرفا یک مهمانی ساده 
بــود که پس از آمــدن مهمانانی که 

دوســتان ناخوانده ای را همراهشان 
آورده بودند، از کنترل خارج شد.

قاضی گوردون این استدالل را رد کرد 
و گفت که وقتی خودش میزبان یک 
مهمانی اســت »میله های استریپ 
نــدارد، دور تا دور میله صندلی نمی 
گذارد که مردم بتوانند آن را تماشــا 
کننــد. هزینه پذیرش نمــی گیرد، 
بابت مشروب هزینه ای دریافت نمی 
کند. دستگاه های فروش را به تلفن 

همراهش متصل نمی کند.«
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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

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

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

2014 HYUNDAI SANTA FE SPORT2017 ACURA MDX NAVI 2017 HYUNDAI ELANTR GLS 2020 HYUNDAI PALISADE LUXURY

NOW: $33,339
52,000 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: $35,139

 Stk# R21168
NOW: $15,895

67,000 km

Was:$17,695

 Stk#H21253A
NOW: $33,665

55,000 km

Was: $35,465
NOW: $46,551

30,000 km

Was: $48,351
NOW: $16,890

115,000 km

Was:$18,780

2019 INFINITI QX60 PURE 

 Stk# H21374A  Stk#RH21390  Stk#H21220A
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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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2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

and Android Auto™

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for
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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, 
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Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

and Android Auto™

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until June 4, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE
THIS MONTH
See our website

for more great deals!

دودرفتارغیراخالقیبرخیایرانیهابهچشمهمهمیرود
یک فعال اجتماعی در کانادا از بروز یکســری رفتارهای غیرقانونی و 
غیراخالقی از سوی برخی ایرانی ها در کانادا خبر می دهد و می گوید: 
این رفتارها در برنامه تزریق دوز دوم واکسن کرونا نمایان شده که باید 

برای جلوگیری از وقوع و تکرار چنین اتفاق هایی فرهنگ سازی کرد.

امیرعباس  به گزارش هفته، دکتــر 
بشارتی با اشــاره به مشاهده برخی 
رفتارهای ناشایســت از طرف شمار 
اندکی از ایرانی ها در مسایل مختلف، 
تاکید می کند: این قضیه در مســاله 
تزریق دوز دوم واکســن کرونا نمود 
بیشــتری پیدا کرده که بیانگر همان 
فرهنگ دور زدن و حــق دیگران را 
در نظر نگرفتن اســت که به وفور در 
جامعه ایران دیده می شــود غافل از 
اینکه اکثر ایرانی هایــی که به کانادا 
آمده انــد دقیقا برای فرار از حاکمیت 
چنین نگاه و رفتارهایی، سرزمین خود 
را ترک کرده اند اما علیرغم مهاجرت 
و با وجود زندگی در سیستم منظمی 
کــه بر پایه اعتماد متقابل بنا شــده 
است چنین فرهنگی در بین بعضی 
از ایرانی ها قابل مشاهده است و این 

بسیار دردناک است.
به گفته او، جمعی از پزشکان ایرانی تبار 
گروهی در تلگــرام دارند که به گروه 
بزرگی از ایرانیان، مشــاوره می دهند 
که هماهنگی این کار با کمک مرکز 
خانه ایران صــورت می گیرد. یکی از 
اعضای گروه پزشــکان که در بحث 
واکسیناسیون فعال است به صورت 
مکــرر رفتارهای عجیبی مشــاهده 
کرده مبنی بر اینکه متاسفانه برخی 
از هموطنان با اســتفاده از روش های 
غیرقانونــی و غیراخالقــی دوز دوم 
واکسن را زودتر می گیرند؛ از اینکه این 
افراد برای خودشان و برای افراد دیگر 
دردسر ایجاد و سیستم را هم سردرگم 
می کنند که بگذریم این رفتار مصداق 
همان رفتار ناپسندی است که بارها 
در صف نانوایی، اتوبوس و هنگام قرار 

گرفتن در ترافیک و حین رانندگی در 
ایران شاهد بوده ایم.

تاکید بشارتی بر این است در کشوری 
که اصل بر این اســت که شما انسان 
خوبی هســتی مگــر اینکه خالفش 
ثابت شــود و اینکه رعایت قانون در 
آن اصل و مبنای زندگی است چنین 
عملکردی از سوی برخی از ایرانی ها 

قابل تامل و ناخوشایند است.

 پیامد بزرگ رفتار یک گروه کوچک

نگرانی این فعال اجتماعی از این است 
که این اتفاق موجب می شــود پیامد 
منفی آن مســتقیم به جامعه ایرانی 
برگردد. به عبــارت دیگر، دودش به 
چشــم همه ایرانی ها می رود. یعنی 
خدایــی نکــرده اگر ایــن قضیه در 
یکی از ژورنال های انگلیســی زبان یا 
فرانسوی زبان منعکس شود کامیونیتی 
ایرانی متضرر خواهد شد. در این میان، 
چه بخواهیم چه نخواهیم یکســری 
افراد هستند که پتانسیل نژادپرستی 
دارنــد. این رفتار برخــی از ایرانی ها 
باعث می شــود تا این نژادپرستی از 
سوی برخی افراد در جامعه میزبان در 

برابر ایرانی ها بروز یابد.
او با اشاره به سابقه چنین رفتارهای 
از  بعضــی  از ســوی  غیراخالقــی 
این  هموطنــان، توضیح می دهــد: 
موضوع به شــکلی دیگر در گذشته 
در مــورد یکی از بانک ها اتفاق افتاده 
بود به طوری که بانک ها اعالم کردند 
مراقــب ایرانی ها باشــید و این واقعا 
دردناک اســت. ما به کانادا آمده ایم 
تا در آن مدینه فاضله ای که دوســت 

داشــتیم زندگی کنیم و حاال اینجا 
هســتیم و باید خودمان را با جامعه 
جدید و قوانیــن آن تطبیق دهیم و 

اخالقی و انسانی رفتار کنیم.
بشارتی پیشنهاد می کند: قدم اول این 
است که بپذیریم چنین مشکالتی بین 
تعداد اندکی از ایرانی ها وجود دارد. تا 
وقتی که به این معضل فرهنگی باور 
نداشته باشــیم و هر یک از ما روی 
آن کار نکند نمی تواند در این جامعه 
زندگی کند. خود من تالشــم بر این 
اســت تا برخی از مشکالتی را که از 
جامعه ایران با خــودم اینجا آورده ام 
را رفــع کنم چراکه حل نشــدن آن 
برابر اســت با اینکه جامعه را به مرور 
به جامعه ای متشکل از افرادی مشابه 
با رفتار نادرست خودم تبدیل خواهم 

کرد و این ناپسند است.

 دور باطل »زرنگ بازی«

تاکید این متخصــص اطفال بر این 
است که ممکن است به مرور با بروز 

چنین رفتارهایی، سیســتم، قوانین 
ســختگیرانه تری را اعمــال کند. او 
می گویــد: مایی که اینجــا آمده ایم 
تــا از دروغ، ریــا و زرنگ بازی دوری 
کنیم دوباره خودمان در کانادا همان 
رفتارهایی که بارها در ایران دیده شده 

را در اینجا مشاهده میکنیم.
به گفته بشــارتی، مشــاهده رفتار 
غیراخالقی در تزریق دوز دوم واکسن 
از ســوی برخی ایرانی ها تنها یکی از 
مشــکالت این مقوله است که شاید 
بی اهمیت تریِن این گونه رفتارها باشد 
که باید برای آن ها فرهنگسازی کرد. 
البته رســانه های ایرانی هم باید در 
ایــن راه کمک کننــد و اینکه دیگر 
کامیونیتی ها نباید متوجه این قضیه 
شوند به عبارت دیگر این قضیه باید 
در داخل خانواده ایرانی خودمان طرح 
مســاله و برای آن چاره ای اندیشیده 
شود که البته رفع این مشکل در مدت 
یک هفته و یک ماه ممکن نیســت 
بنابراین نیــاز برنامه ریزی فرهنگی، 

اطالع رسانی و گذشت زمان دارد.

گزارشبانکمرکزیکانادا:
کاهش۱۶۰۰دالریدرآمدخانوارها

براثرپاندمی

هفتــه- همه گیــری کرونــا باعث 
خسارات بی ســابقه ای در مشاغل و 
درآمد کارگران کانادایی شد. کاهش 
قدرت خرید کارگران، سبب کاهش 
هزینه های خانوارها شد. با این حال، 
حمایت هــای مالی دولت توانســت 
این کاهش درآمــد را جبران کند و 
درمجموع به افزایش پس انداز خانوارها 
در کانادا منجر شود. این نتیجه ممکن 
است گیج کننده به نظر برسد، اما در 
ادامه به بررسی آن پرداخته می شود. 
در شــروع همه گیری، حدود ســه 
میلیون شغل در فوریه 2۰2۰ از دست 
رفت. کارگران بخش های خدماتی و 
کارگران با مزد پایین )به خصوص زنان 
و جوانان( بیش ترین زیان را متحمل 
شــدند و اشــتغال کارگران با درآمد 
کمتر از 16 دالر در ساعت، 27 درصد 

کاهش یافت.
بر اســاس آمار بانک مرکزی کانادا، 
کانادایی ها به طور متوسط 16۰٣ دالر 
درآمد خود را در سال 2۰2۰ از دست 
دادند. بر اساس این گزارش، کارگران 
با دســتمزد کمتر، میزان بیشتری از 
درآمد خود را از دســت دادند. با این 
حال، افت درآمد بیشــتر خانوارها با 
برنامه های حمایتی دولت و کمک های 
مالی مستقیم به خانوارها جبران شد. 
بر اساس آمار رســمی، حدود 1۰5 
میلیــارد دالر )٣۴1۰ دالر بــه ازای 

هر کانادایی باالی 15 ســال( به افراد 
و خانوارها پرداخت شد که کارگران 
با دستمزد پایین، بیش ترین سهم از 
این رقم را بــه خود اختصاص دادند. 
درمجمــوع با احتســاب کمک های 
دولتی، درآمد متوســط هر کانادایی 
در ســال 2۰2۰، معادل 1۸۰7 دالر 

افزایش یافت.
این گزارش می افزایــد: در حالی که 
درآمد دردســترس افراد با کمک و 
حمایت هــای دولــت افزایش یافت، 
تأثیر همه گیری بر خانوارها در بخش  
هزینه ها حتی بیشتر از درآمدها بود. 
کانادایی ها بــه دلیل پاندمی، به طور 
متوســط ٣۹۸۰ دالر در سال 2۰2۰ 
نسبت به ســال 2۰1۹ کمتر هزینه 
کردند. به طور خالصه، این تغییرات 
قابــل توجه در درآمدهــا و هزینه ها 
منجر به افزایش بی سابقه ی پس انداز 
در ســال 2۰2۰ به رقم حدود 1۸۰ 
میلیــارد دالر )5۸۰۰ دالر به ازای هر 
کانادایی( شد. تحقیقات بانک مرکزی 
کانادا نشــان می دهد حــدود ٣7.2 
درصد از این رقم مربوط به خانوارهای 
پردرآمد )پنجمیــن دهک درآمدی( 
بوده اســت کــه درآمد آنهــا کمتر 
تحت تأثیر شرایط پاندمی قرار گرفته 
و ۹.2 درصــد از افزایش پس اندازها 
متعلق به خانوارهای کم درآمد )اولین 

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان
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2۰درصدازصاحبخانههایونکوور
بیشترازیکخانهدارند

هشدارکارشناساننسبتبه
وابستگیبیشازحداقتصادکانادابهبازارمسکن

ایرونیا- یک استراتژیست ارز گفت که 
تقویــت دالر کانادا مانع از ادامه روند 

رشد اقتصاد این کشور نخواهد شد.
کارل شاموتا، استراتژیست ارشد بازار 
در موسســه  کمبریج گفت در حالی 
که تأثیــر افزایش نــرخ دالر کانادا 
بر صادرات کانادا به نوعی پســرفت 
اقتصــادی بود، امالک و مســتغالت 
همچنان محــرک اصلی رشــد آن 

خواهند بود.
»واقعیت این است که بخش صادرات 
در کانادا، چه در زمینه تولید یا کاالها 
صحبت کنیم، نسبت به بخش امالک 
نقش کمتری ایفا می کند. تقویت دالر 
کانادا همان چیزی است که مصرف 
کنندگان می خواهند و بعید است که 
این میل اساسی به هزینه کردن رشد 

اقتصادی فعلی را متزلزل کند.«
شاموتا معتقد اســت که دالر کانادا 
همچنان ظرفیت باالتر رفتن از سطح 
فعلی را دارد و بازارهای ارزی در کوتاه 

مدت قادر خواهند بود ارزش آن را تا 
۸٣,٣ سنت آمریکا باال ببرند.

با این وجود، او هشدار داد که وابستگی 
بیش از حد کشور به مسکن می تواند 
به زودی به یک مشکل بزرگ تبدیل 

شود:
»در مقطع فعلی اقتصاد ما تک بُعدی 
و ایــن موضوع بســیار نگران کننده 

است؛ چراکه اگر همین حاال نگاهی 
بــه بازارهای جهانی بیندازیم متوجه 
رکود بازار امالک در انگلیس، آمریکا 
یا هرجای دیگر می شویم. این یعنی 
ممکن اســت به زودی شاهد ضعف 
حرکت و فعالیت در این بازار باشیم، 
به خصوص وقتی که از قرنطینه خارج 

می شویم.«

ایرونیا- اطالعات به دست آمده از برنامه آمار مسکن کانادا نشان میدهد از هر 
پنج صاحب ملک در شهر ونکوور یک نفر بیشتر از یک ملک دارد؛ چیزی مشابه 
آمار تورنتو. گزارش ها حاکی از آن است تعداد صاحبخانه هایی که بیشتر از یک 
خانه، در بعضی موارد ٣ یا ۴ یا حتی بیشتر دارند، رو به افزایش است و بیشترشان 
در ونکوور و تورنتو متمرکز هستند. 2۰درصد از صاحبخانه های ونکوور بیشتر 
از یک خانه دارند. در سرشماری منطقه کالنشهر این رقم 16,۴درصد است. در 
شهر تورنتو 17درصد از صاحبخانه ها 2 یا تعداد بیشتری خانه دارند. در مترو 
ونکوور، این قبیل صاحبخانه ها بیشــتر در دهکده آنمور)شمال پورت مودی( 
مستقر هستند و ٣1,۸ درصدشان بیشتر از یک خانه دارند. در وست ونکوور و 
الینز بی 27,2 درصد امالک به این افراد تعلق دارد. طبق گزارش منتشــره از 
سوی CHSP در سال 2۰1۸، 26۸67۰ صاحبخانه در بی سی 2خانه یا بیشتر 
داشتند. 6257۰ نفر هم سه خانه یا بیشتر داشتند. اغلب این صاحبخانه ها در 
خانه هایی مجزا زندگی می کنند و ملک های دومشان نیز غالبا خانه های مجزا 
هستند. همچنین نیمی از امالک در همان کالنشهری قرار دارد که خودشان 
در آن زندگی می کنند. این نشان می دهد که این امالک بیشتر استفاده اجاره 
ای دارنــد تا تفریحی. امالک تفریحی معموال در جایی خارج از منطقه محل 
اقامت اصلی واقع شده اند. بهرحال ممکن است این خانه ها خالی باشند یا برای 
مقاصد دیگری مورد استفاده قرار بگیرند .دیوید هالچنسکی، استاد برنامه ریزی 
شــهری در دانشگاه تورنتو می گوید که در محافل دانشگاهی پدیده مالکیت 
چندین خانه تازگی نداردو در حال افزایش و تغییر است. احتماال مالکان قدیمی 
در ســال های گذشته از خانه های با اتاق مبله به عنوان منبع درآمد استفاده 

iroonia.ca .می کردند

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

تولید ناخالص داخلــی کانادا در ماه 
فوریه ۰,۴ درصد رشــد کرد و بخش 
خرده فروشی در این زمینه پیشگام 
بود. البته این دســتاوردها تا حدی با 

ضعف انرژی و تولید خنثی شد.
ساخت و ساز و امالک کمک بزرگی 
به رشد اقتصاد داشتند؛ زیرا بازار داغ 
مسکن کشــور در میان همه گیری 
کرونا روند صعودی خود را ادامه داد و 

هیچ نشانه ای از توقف نداشت.
شاموتا گفت که انتظار دارد با خروج 
کشور از محدودیت های کووید1۹ در 
اواسط تابســتان تب و تاب احتمالی 
مسکن نیز فروکش کند. »اگر این بازار 
تضعیف شود، خواهیم دید که اثرات 
ثروت کمی کمرنگ می شود و مصرف 
کنندگان نیز کمی از هزینه های خود 
عقب نشینی می کنند. درواقع چیزی 
که شــاهدش خواهیم بود کمرنگ 
شدن نرخ رشد کلی ای است که در 

حال حاضر شاهد آن هستیم.«



1٣13 Issue 1527 Friday May 7, 2021 شماره ۱527 جمعه  ۱7 اردیبهشت ۱۴۰۰

T
he

 O
�

ce
s 

at
B

ur
ra

rd
 P

la
ce

O
ne

 B
ur

ra
rd

 P
la

ce

2 
B

ur
ra

rd
 P

la
ce

Pricing and availability subject to change without notice. 
This is not an offering for sale.  Any such offering may 
only be made by way of Disclosure Statement. E.&O.E.

2burrardplace.ca
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پرطرفدارترین آدرس درداونتاونونکوور.
 آخرین برج مجموعه بورارد  بهار امسال عرضه خواهد 
شد. این فرصت را یک بار دیگر از دست ندهید. 
همینامروزثبتنامکنید.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

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

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

قیمت های ویژه ماه مارچ

استانانتاریو
برایمنعوروددانشجویانخارجی

درخواسترسمیندادهاست
در حال حاضر دولت داگ فورد وزیر 
اول انتاریو هیچ درخواســت رسمی 
در خصوص منع ورود دانشــجویان 
بین المللی به دولت فدرال ارائه نکرده 

است.
دفتــر داگ فورد این مطلــب را در 
واکنــش به خبری منتشــر کرد که 
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 

جمعه اعالم کرده بود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در نشستی که با حضور نخست وزیران 
اســتان های کانادا و جاستین ترودو 
برگــزار شــد، داگ فــورد به علت 
نگرانی های مرتبط با شیوع سویه های 
جدید کووید1۹ مســئله منع  ورود 
دانشجویان خارجی به انتاریو را مطرح 

کرده بود.
تــرودو روز جمعــه در کنفرانســی 
مطبوعاتــی اعــالم کرده بــود که 
داگ فورد تعلیق ورود دانشــجویان 
بین المللی به انتاریو را خواستار شده 
است. ترودو گفته بود در حال حاضر 
در میان استان های کانادا فقط انتاریو 
چنین درخواســتی مطرح کرده و ما 
خوشحالیم که همکاری تنگاتنگی با 
این استان داشته باشیم و در همین 
راستا برای رسمیت بخشیدن به این 
موضوع با مســئوالن دولــت انتاریو 

تماس خواهیم گرفت.
اما دفتر داگ فورد تاکید کرد انتاریو 
هیچ درخواست رسمی در این باره به 
اتاوا نداده و همچنان بی صبرانه منتظر 
است تا دولت فدرال برای مقابله موثرتر 
با ورود ویروس به انتاریو تدابیر موثری 
اتخاذ نماید. چرا که محدودیت های 
فعلی سفر به ویژه سیستم قرنطینه 

کارآیی الزم را ندارند.
دفتر دومینیک لوبالن وزیر امور بین 
دولتی کانادا روز دوشنبه در ایمیلی 
اعالم کرد کانادا از جمله کشورهایی 
اســت که برای مقابله با کرونا سخت 
ترین تدابیر را در مرزهای خود به اجرا 
گذاشته اســت با این حال استان ها 
خــود صالحیــت آن را دارنــد که 
مشخص کنند چه کسانی می توانند 
و چه کســانی نمی توانند وارد استان 

شوند.
در حال حاضر دانشجویان بین المللی 
برای سفر به کانادا از محدودیت ها و 
مقررات مرتبط با کرونا معاف هستند.

آقای فورد در کنفرانســی در تورنتو 
نگرانی از امنیت مرزهــای کانادا در 
طول دوره همه گیری را مطرح کرد. 
او گفت اگر قدرت داشــت »فرودگاه 
پیرسون را به ســرعت می بست« و 
گــذرگاه های زمینی را هم به غیر از 

موارد کامال ضروری می بست؛ همه 
ایــن کارها برای جلوگیــری از ورود 
انواع مقاوم به واکسن است که ممکن 
است موج چهارم را به راه بیاندازد. وی 
همچنین از اتاوا خواســت تا “روزنه 
بزرگ” را ببندد و قرنطینه اجباری سه 
روزه هتل را در مرزهای زمینی اصلی 

اعمال کند.
اســتاندار در تنها ســخنش درباره 
دانشــجویان بین المللی گفت: »این 
موضــوع فقط در مورد دانشــجویان 
خارجی نیست که به اینجا می آیند.«

آیابهزودیحبابمسکندرکانادامیترکد؟
در حال حاضر و با بحران پیش آمده، 
بازار مسکن مهم ترین بخش اقتصادی 
اســت که درنبرد با رکود، بار سایر 
بخش ها را به دوش می کشد، اما این 
ماجرا تا چه زمان می تواند این چنین 
ادامه پیدا کند؟ چه خواهد شد اگر 
حباب مسکن بترکد و آوار قیمت های 
روزبه روز باالرونده بر ســر بانک ها، 

مشتریان و اقتصاد کانادا فروریزد؟

هفته- بــه گفته دیویــد روزنبرگ 
از  هیچ کــدام  اقتصــادی،  تحلیلگر 
بخش های اقتصــادی کانادا توان این 
را نــدارد که در زمان ترکیدن حباب 
مسکن بتواند اقتصاد فروریخته را به 
ساحل امن برســاند. به عقیده وی، 
حتی بازگشایی مشاغل و کسب وکارها 
هم نخواهد توانســت شدت صدمات 
ناشی از حباب مسکن را جبران کند.

با وجود انتشــار خبرهای خوب مالی 
و اقتصــادی در تمــام رســانه های 
کانادایی، دیوید روزنبرگ معتقد است 
وضع اقتصاد کانادا آن چنان که تصور 
می شود، خوب نیست. به نظر او، اگر 
دو فاکتور مهم در اقتصاد کانادا )دولت 
و مســکن( را از چرخه خارج کنیم، 
خواهیم دید سایر بخش های اقتصادی 
بیشتر از پیش متحمل ضرر شده اند 
و به آســانی توان کمر راســت کردن 

ندارند.
در ایــن تحلیل مشــخص نیســت 
که بانــک مرکزی کانــادا دقیقاً چه 
عواملی را متصور است که تا این حد 
خوش بینانه قصد تغییر سیاست های 
کالن مالی را دارد؟ در آخرین گزارش 
بانک مرکزی، به زودی و حتی شاید 
در سه ماهه اول ســال آتی نرخ بهره 
مجدداً روند صعــودی پیدا کند. در 
حالی که اقتصاد و بازار منطقه ای کانادا 
به سختی شکننده و در حال دست و پا 
زدن است، اگر کمک های دولتی کانادا 
قطع شوند اثر منفی آن به سرعت بر 
وضع اقتصادی خانواده های وابسته به 

این کمک ها نمایان خواهد شد.
در این میان، بازار مســکن کانادا به 
طرز دیوانه واری رشــد کرده اســت. 
دالیــل اصلی آن کاهــش نرخ بهره، 
تغییر عادت مردم بــه کار از خانه و 
سهولت دسترســی به وام های بانکی 
اســت که در مطالب هفته های اخیر 
به تفصیل به آن ها پرداخته شد. حال 
اگر فقط بخش ساخت وساز خانه های 
مســکونی را در نظر بگیریم، با رشد 
بی سابقه 22 درصدی مواجه خواهیم 
شــد. تأثیر بخش ساختمان در رشد 
ناخالص ملی چنان زیاد بوده است که 
این رقم به عدد بی سابقه  ۹.٣ درصد 
رسیده اســت؛ یعنی حدود دو برابر 
میزان طبیعی در سال های گذشته. 
در صورتی که صنعت ساختمان را از 
محاسبات رشد ناخالص حذف کنیم 
رشــد ناخالص نســبت به سال قبل 
تنها ٣.5 درصد رشد را از خود نشان 
خواهد داد. حال اگر تأثیر بازار مسکن 
و دولت را یکجا از اقتصاد حذف کنیم 
با رقــم باورنکردنی منفی 5.6 درصد 

مواجه خواهیم شد!
از جنبــه دیگر به ایــن موضوع نگاه 
می کنیم. اگر این بار بازار خرده فروشی 
را بررسی کنیم، مشاهده می کنیم که 
قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی 
نسبت به سال قبل حدود 26 درصد 
رشد کرده است. اگر این میزان رشد را 
از تحلیل اقتصادی حذف کنیم بخش 
خرده فروشــی تنها حدود ۰.۴ درصد 
رشــد کرده اســت. این اعداد خالف 
آن چیزی اســت که در گزارش های 
عادی و سه ماهه تحلیلگران مشاهده 

می شود.
در بخش تولیــد، فروش محصوالت 
چوبــی مرتبط با ســاختمان حدود 
6۹.5 درصد نســبت به سال گذشته 
رشــد داشته اســت. حال اگر دوباره 
این بخش را از چرخه محاسبات کنار 
بگذاریم، تمام صنایع و مشاغل موجود 
در بخــش تولید حــدود منفی ۴.1 
درصد نزول کرده اند. در بخش صنعت 
نیز اوضاع به همین شکل است. صنایع 
در سه ماهه اول رشــد 21 درصدی 
نسبت به موقع مشابه در سال قبل از 
خود نشان داده اند ولی اگر کل بخش 
صنعت را منهای بخش صنایع چوبی 
کنیم به رشد 2.2 درصدی می رسیم.

تمام ایــن عوامل به دلیل ســایه ی 
سنگین بازار مسکن شکل گرفته اند. 
میانگین فروش مسکن در ماه مارس 
حدود 72 درصد از میزان مشــابه در 
سال گذشته بیشتر بوده است. پس با 
بیان این نکات می توان گفت که اگر 
بخش مسکن و بخش دولتی از اقتصاد 
کانادا حذف شوند، شرایط چندان هم 

بر وفق مراد نیست.
وضع درآمد مردم نســبت به ســال 

قبل ۹.۸ درصد بدتر شــده است که 
اگر کمک هــای دولتی نبود، وخامت 
اوضاع بسیار شدیدتر هم بود. در بازار 
کار نیز رشــدی که مشاهده می شود 
نتیجــه مســتقیم بهبــود و احیای 
اقتصادی نیست. مطالعات نیروی کار 
 )Labour Force Survey (LFS یا
نشــان می دهد بازار کار نســبت به 
ســال قبل منفی ۴.۴ درصد کوچک 
شده اســت. از طرفی دیگر مطالعات 
و نظرســنجی های مربوط بــه کار، 
 ،SEPH دستمزد و ساعات کاری یا
این مقدار را حدود منفی 7.٣ درصد 
بــرآورد می کند. با وجــود اختالف 
چشــمگیر میان این دو تحلیل، اگر 
فــرض کنیــم SEPH بــه واقعیت 
نزدیک تر باشــد نرخ بیکاری حدود 
۸ درصد خواهــد بود. حال اگر تأثیر 
دولت و نرخ استخدام و مشاغل دولتی 
و صنعت ساختمان را از تحلیل ها کنار 
بگذاریم خواهیم دید وضع اشــتغال 
در کانادا نسبت به سال گذشته ۸.1 

درصد بدتر شده است.
حال سؤال دیوید روزنبرگ این است 
که بانــک مرکزی به چــه داده ها و 
اطالعاتی دل خوش کرده است؟ اگر 
دولت دیگر تــوان الزم برای حمایت 
خانوارهــای از کار برکنــار شــده را 
نداشته باشــد و از طرفی حباب بازار 
مسکن یک باره بترکد، اقتصاد کشور 
بر کدام ستون اســتوار خواهد بود؟ 
با بررســی های انجام شده، حتی اگر 
بیشتر صنایع و مشــاغلی که بر اثر 
کووید تعطیل شدند دوباره بازگشایی 
شوند، اثرشــان آن قدر بزرگ و مهم 
نخواهــد بود که بتواند از خســارات 

سنگین اقتصادی جلوگیری کند.

فرانسوالوگو:ازگفتههایخود
دررابطهبامهاجرانپشیماننیستم

مداد- فرانسوآ لوگو، نخست وزیر کبک 
به دلیل سخنان خود که روز سه شنبه 
در مجلس اظهار داشته بود، به شدت 
تحــت انتقاد مخالفین قــرار گرفت. 
منتقدان لوگو، گفته های وی در مقابل 
شورای کارفرمایان )CPQ( را ناشیانه 
تلقی کرده و نســبت به آن اعتراض 

کردند.
فرانســوا لوگو اما در پاســخ به این 
انتقادات اعالم کرد: باوجود همه چیز، 
من ازآنچه گفتم پشیمان نیستم. وی 
در ســخنان خود گفته بود: هر زمان 
بــا مهاجرینی برخــورد می کنم که 
درآمد ساالنه آن ها کمتر از 56 هزار 
دالر است، احساس می کنم مشکالتم 
مضاعف شــده اما هــر زمان به خانه 
مهاجری مــی روم که درآمدی باالی 
56 هزار دالر در ســال دارد، احساس 
می کنم موقعیت خوبی ایجاد کرده ام.

در ضمن منتقدان زیادی، لوگو را به 
عدم توجه به مشاغلی مانند رانندگی، 
صندق داری، آشــپزی، کشاورزی و 
… متهــم کردند که نقش مهمی در 
پیشبرد اقتصاد استان داشته و حقوق 

دریافتی آن ها زیــر 56 هزار دالر در 
سال است. از ســوی دیگر منتقدان 
اعالم کردند قضــاوت در مورد ارزش 
یک شخص یا شغل بر اساس حقوق 

ساالنه، کامالً ناشایست است.
روبا غزال از نمایندگان مخالف با این 
ســخنان لوگو که خود یکی ازجمله 
محســوب  مهاجرین  خانواده هــای 
می شــود در این رابطــه گفت: من 
به شــدت از ســخنان نخســت وزیر 
ناراحت هســتم. وی بایــد بداند که 
در مورد انسان ها صحبت می کند نه 
اشیاء! والدین من بدون داشتن شغل 
خوب و حقوق کمتر از 56 هزار دالر 
به کبک رسیدند اما امروز دختر آن ها 

عضو مجلس استان است.
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Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

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

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

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

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000

2659 Fromme Road, North Van

$999,000$568,000

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

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

4640 Highland Blvd., North Van

$1,998,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam
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پروژههستهاینیوبرانزویک،
پروژهایسبزامانامطمئن

به لطف تالش های دولت فدرال کانادا 
که تــالش می کند به منظور عمل به 
تعهدات آب وهوایی و رسیدن به کربن 
خنثــی، بخش انرژی خود را از کربن 
پاک سازی کند، انرژی هسته ای این 
روزها در کانون توجه قرار گرفته است. 
در همین راســتا به تازگی میلیون ها 
دالر به توســعه رآکتورهای مدوالر 
PRM اختصاص یافته کــه دو تا از 
آن ها قرار اســت در نیروگاه هسته ای 
پوئن الپرو در استان نیوبرانزویک به 
کار گرفته شوند؛ اما مسئله به صرفه 
بودن و ســودآوری انرژی هسته ای و 
همچنین مدیریت زباله های هسته ای 
موضوعاتی است که باید کامالً روشن 

شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دولت نیوبرانزویک برای رســیدن به 
اصل کربــن خنثی تا ســال 2۰5۰ 
روی بهره بــرداری از نســل جدیــد 
رآکتورهای هســته ای که کوچک تر 
هستند و ســاخت آن ها در کارخانه 

آسان تر است، حساب باز کرده است. 
انتظار می رود که این رآکتورها بتوانند 
جای نیروگاه های حرارتی را بگیرند. 
رآکتورهای حرارتی با سوخت مازوت، 
گاز یا زغال ســنگ کار می کنند و به 
همیــن علت آالیندگــی زیادی هم 

دارند.
مــارس گذشــته دولت فــدرال از 
ســرمایه گذاری 56 میلیــون دالری 
به منظور توسعه رآکتورهای هسته ای 
مــدوالر در نیوبرانزویــک خبر داد؛ 
امــا اهــداف مدنظــر اتــاوا در این 
سرمایه گذاری کدم اند؟ وزارت نوآوری، 
علوم و فناوری کانادا مهم ترین اهداف 
مدنظر دولت فــدرال را تولید انرژی 
بدون انتشــار گازهــای گلخانه ای و 
کاهش حجــم زباله های هســته ای 

دانسته است.
یــک مــاه پــس از انتشــار خبــر 
ســرمایه گذاری 56 میلیــون دالری 
دولت فــدرال، نتایــج مطالعاتی که 
دولت هــای نیوبرانزویــک، انتاریو و 

ساسکاچوان در خصوص امکان اجرای 
این پروژه انجام دادند، نشــان داد که 
به کارگیری رآکتورهای مدوالر کوچک 
می تواند پاســخگوی نیازهای انرژی 
کشور باشد، انتشار گازهای گلخانه ای 
را که اصلی ترین عامل گرمایش زمین 

محســوب می شــوند کاهش دهد و 
کانادا را به عنوان طالیه دار این فناوری 

نوین در جهان معرفی کند.
نتایج همین مطالعه مشترک نشان 
داد که نیوبرانزویک می تواند از سال 
2۰٣۰ نیازهــای کانادای آتالنتیک و 
استان های شریک را درزمینه انرژی 
پاک تأمیــن کند. آیــا به رغم همه 
سؤاالت و نگرانی هایی که در خصوص 
مدیریت زباله هــای رادیواکتیو وجود 
دارد، انقالب سبز کانادا از مسیر انرژی 

هسته ای گذر خواهد کرد؟
گی مارلــو Guy Marleau اســتاد 
بازنشسته فیزیک و مهندسی هسته ای 
دانشگاه پلی تکنیک مونترال می گوید: 
»ایــن فنــاوری گاز گلخانه ای تولید 
نمی کند و تقریباً شبیه فناوری تولید 

برق آبی است.«
آقــای مارلــو تصریح کــرد انرژی 
هسته ای به ویژه برای جایگزین کردن 
تولید برق که همچنان  نیروگاه های 
با زغال ســنگ کار می کنند، گزینه 
مناسبی است. وانگهی گذار هسته ای 
می تواند به بهینه سازی توزیع انرژی 
در استان کمک کند و نیاز به خطوط 
برق فشارقوی که دکل ها و سیم های 
آن چشــم اندازهای طبیعی را خراب 

می کند، کاهش می دهد.
ورای اســتدالالت علمــی مختلف، 
مســئله انرژی هســته ای در عرصه 
سیاســی کشــور نیز انعکاس خوبی 
 Blaine داشــته اســت. بلین هیگز
Higgs نخست وزیر نیوبرانزویک فقط 
به استقبال از سرمایه گذاری های دولت 
فدرال درزمینه انرژی هسته ای بسنده 
نکــرده و از یک تغییــر رویکرد خبر 
داده است: »من از سرمایه گذاری های 
فدرال در فناوری هســته ای بســیار 
خوشحالم چراکه معتقدم این اعتبارات 
احتماالً در الیحــه بودجه از معدود 
هزینه هایی هســتند کــه می توانند 
به عنــوان نیروی محــرک اقتصادی 
کشور عمل کنند ضمن اینکه چنین 
سرمایه گذاری هایی همواره در جهان 
فوایــد و امتیازات خوبــی به همراه 

می آورند.«
نخست وزیر نیوبرانزویک ابراز اطمینان 
کرده است که این استان با توجه به 
موقعیت و شرایطی که دارد می تواند 
در صنعت رآکتورهای مدوالر کوچک 
خود را به عنوان یک پیشــرو به همه 

تحمیل کند.
شــرکت های متعــددی تمایل خود 
را برای توســعه رآکتورهای مدوالر 
در نیوبرانزویک ابــراز کرده اند اما دو 
 ARC Clean تا از آن ها بــه نام های
 Moltex و   Energy Canada
Energy در نیویبرانزویک نمایندگی 

دارند و امیدوارند اولین شرکت هایی 
باشــند که این فناوری جدید را در 
اوایل ســال های 2۰٣۰ بــه مرحله 

تجاری خواهند رساند.

دوام و صرفه اقتصادی

درحالی که مسئله تأمین مالی طرح 
گــذار انــرژی چالش اصلی اســت، 
Pierre- پینه پییر-اولیویه  پروفسور 

Olivier Pineau اســتاد مدرســه 
 HEC مطالعات عالی تجاری مونترال
درباره درستی یا نادرستی این رویکرد 
جدید انــرژی که به گفته وی درباره 
به صرفــه بودن و ســودآوری آن نیز 
ابهاماتی وجود دارد، آشکارا ابراز تردید 

کرد.
پروفسور پینه تأکید کرد: »جنبه های 

تجاری و فناوری این پروژه برای کانادا 
دو چالش بســیار پرخطر است. این 
یک فناوری جدید درحال توسعه است 
و هنوز واقعاً نمی دانیم که آیا طی پنج، 
ده یا پانزده سال آینده می توان آن را 

عملیاتی کرد.«
دکتر پینــه ادامــه داد: »ازنقطه نظر 
تجاری نیز باید گفت کــه کانادا در 
این صنعت رقیبــان متعدد و بزرگی 
در عرصه بین المللــی دارد. برخی از 
این رقبــا که زودتر از کانادا به عرصه 
استفاده از رآکتورهای مدوالر کوچک 
روی آورده انــد، به مراتــب بزرگ تر و 
قوی تر از کانادا هستند که از آن جمله 
می تــوان به آمریکا، چیــن و برخی 

کشورهای اروپایی اشاره کرد.«
پروفســور پینه تصریح کــرد: »من 
نســبت به آینده این پــروژه چندان 
خوش بین نیســتم. به فــرض اینکه 
قبول کنیم بهره برداری از این فناوری 
برای کانادا امکان پذیر باشد، سؤال این 
است که کانادا چگونه می تواند آن را 
به مرحله تجاری برساند و در مقیاس 
گسترده رآکتورهای کوچک هسته ای 

ارزان قیمت تولید کند.«
مســیر دیگری که کانادا در گذار به 
انرژی سبز برای خود ترسیم کرده و 
در الیحه بودجه نیز پیش بینی شده 
»پروژه حلقه آتالنتیک« است. انتظار 
می رود این پروژه نحــوه توزیع برق 
میان کبک و چهار استان آتالنتیک 

را بهبود بخشد.
کانادا امیدوار اســت که با اجرای این 
پروژه هــا تعهدات خــود را درزمینه 
انرژی پاک تقویت کند و شانس های 
خود را برای تحقق اهدافش درزمینه 
کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای 
که در اجالس اخیر ســران درزمینه 
آب وهوا تعیین شــده است، افزایش 

دهد.

الیحه»سی-۱۰«
سوالوجوابمحافظهکارانازوزیرمیراثکانادا

را  گیل بولت  محافظــه کاران،  مداد- 
به خاطر طرح ســامان دهی و نظارت 
بر شــبکه های اجتماعی بازخواست 

می کنند.
رهبر حزب محافظه کار، اِرین اوتول، 
در سخنرانی  روز پنج شنبه اش اعالم 
کــرد که هــدف از تالش های دولت 
لیبــرال بــرای تنظیم و نظــارت بر 
محتوای شبکه های اجتماعی، سانسور 
آن  دسته از نظرات سیاسی مردم است 

که به مذاق دولت خوش نمی آید.
این انتقاد در جلسه ی پرسش وپاسخ 
مجلس مطرح شــد و دلیل آن این 
بــود که الیحــه ی C-10 در مراحل 
پایانی بررســی آن توسط کمیته، از 
ســوی دولت اصالح شده و طبق این 
اصالحیــه، شــبکه های اجتماعی و 
محتوای ایجادشده توسط کاربران که 
قبالً از این الیحه مستثنی شده بودند، 

نیز، مشمول نظارت قرار گرفتند.
او از نمایندگان مجلس عوام این سوال 
را مطرح کرد کــه: »چرا وزیر میراث 
کانادا، اســتیون گیل بولت  و دولت 
لیبرال، به ضــد اینترنت ترین دولت 

تاریخ کانادا تبدیل شده اند؟«
الیحه ی C-10 به این منظور طراحی 
شــده بود تــا قانون نشــر اطالعات 
کرده  به روزرسانی  را  )سخن پراکنی( 
و ســرویس پخــش آنالیــن را نیز 
شــامل شــود؛ تا به این ترتیب، ناظر 
پخش سراســری، یعنــی کمیته ی 
رادیوتلویزیونــی و مخابراتــی کانادا 
))CRTC بتواند از مشــارکت  مالی 
پلتفرم  ها و شرکت های پخش آنالینی 
مثل نتفلیکس، اســپاتیفای، کراو و 

دیزنی پالس استفاده کند.
طبق این الیحه، CRTC اجازه دارد 
بر خدمــات پخش آنالیــن نظارت 
کنــد؛ پرداخت ســهم بــرای تولید 
محتوای کانادایــی را اجباری نماید؛ 
را  دستورالعمل برمالسازی اطالعات 
سامان دهی کند و برای تبعیت نکردن 

از آنها جریمه تعیین نماید.
کمیته ی میراث مجلــس عوام، این 
قانون پیشــنهادی را از ابتدای فوریه 

تحت بررســی قرار داده اســت. روز 
جمعــه، موضــوع مســتثنی کردن 
محتوای  و  اجتماعــی  شــبکه های 
تولیدشده توســط کاربران، از قلمرو 
صالحیت CRTC خارج و این کمیته 
آماده می شــود تا الیحه را به مجلس 

برگرداند.
این تغییر بدان معناست که محتوای 
تولیدشــده توســط کاربران، یعنی، 
پســت های شــبکه های اجتماعی و 
نیز شرکت های تهیه کننده ی محتوا 
دراین شبکه ها، تحت نظارت ناظران 
پخش سراسری قرار خواهند گرفت. 
مایکل جیست، رئیس هیئت تحقیق 
قانون تجــارت الکترونیک و اینترنت 
کانادا در دانشــگاه اتــاوا، در وبالگ 
خود نوشــت: » تصویــب این الیحه 
و قانون شــدن آن، گامی بزرگ رو به 
عقب خواهد بود که در نتیجه ی آن، 
این کمیته ی CRTC است که شرایط 
و ضوابط حاکم بر گفته ها و سخنان 
میلیون ها کانادایی را در سایت هایی 
چون یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک، و 
صدها سرویس دیگر تعیین می کند.«

سواالت  پنج شــنبه،  روز  گیل بولت، 
متعــددی را درخصوص اصالحیه ی 
بحث برانگیز آن از اعضای هیئت دولت 
ازجملــه ریچل هــاردر مطرح کرده 
و تأکید داشــت کــه در اصالحیه ی 
دولت تنها آن بخشــی حذف شــده 
اســت که مردم کانادا را از سانســور 
دولتی مصون نگــه می دارد. او گفت: 

»دولت تــالش می کند هرچیزی که 
مردم کانادا به صورت آنالین می بینند 
را کنترل کند و این مصداق تقلید از 

»دیکتاتوری بنیادین« است.
و البته پاسخ وزیر به این اتهام این بود: 
»نگرانی اوپوزیســیون رسمی، صرفاً، 
روبه روشدن با شــرکت های بزرگ و 
ثروتمند اســت و به نظر می رسد که 
حزب محافظه کار، تنها به افراطی ترین 

رکن حزب خود توجه دارد.«
در بیانیه ی روز چهارشنبه، الین رایز، 
منتقد محافظــه کار کمیته ی میراث 
کانادا، دولت را مجبور کرد تا تغییرات 
ایــن الیحه که منجر بــه نظارت بر 
شبکه های اجتماعی می شود را باطل 

اعالم کند.
او به ســخنان کمیســر پیشین این 
کمیته، پیتر منزیس، استناد کرده و 
این حرکت دولت لیبرال را حمله ای 
تمام عیار بــه آزادی بیــان و بنیان 

دموکراسی در کانادا دانست.
رایز گفت: »محافظه کاران از ایجاد یک 
زمین بازی یکسان برای سرویس های 
پخش خارجــی و کانادایی حمایت 
می کننــد، اما نه بــه قیمت تضییع 
حقــوق و آزادی های اساســی مردم 
کانادا. با وضع ایــن تغییرات، واضح 
اســت که لیبرال ها کنتــرل زندگی 
روزمره ی کانادایی ها را نشانه گرفته اند 
و این برای جامعه ای که برای آزادی 

ارزش قائل است، پذیرفتنی نیست.«

کالهبرداریازمشتریانشرکتراجرز
بهبهانهجبرانقطعییکروزه

سرویستلفنواینترنت

ایرونیا- کالهبرداران حرفه ای از قطع سرویس های اینترنت و تلفن  ماه 
گذشته  شــرکت ارتباطات راجرز به عنوان راهی برای فریب مردم برای 

کلیک بر روی پیوندهای جعلی استفاده کرده اند. 
 پستهایی که در برخی از  رسانه های اجتماعی منتشر شده و یا به صورت 
پیامک برای مشترکین سرویس های تلفن همراه ارسال شده ، می گوید 
“شــرکت  راجرز” برای جبران مشــکالتی که از بابت قطعی 2۴ ساعته 
ســرویس اینترنت و تلفن ایجاد شــده اعتبار 5۰ دالری ارائه می دهد و 
مشترکین کافی است بروی لینکی که همراه پیام ارائه شده ، کلیک کنند. 
 O یک نشانه جعلی بودن پیام این است که در امالی راجرز به جای حرف
از صفر استفاده شده، اگرچه تشخیص این مسئله از آنجاییکه نام شرکت با 

حروف بزرگ نوشته شده، سخت تر است.
راجرز به مشــتریان اعتبار ارائه می دهد، اما این رقم 5۰ دالر با نرخ ثابت 
ساختگی است و لینک آن به دلیل اینکه از طرف شرکت نیست، خطرناک 

است.
ســخنگوی راجرز گفت اعتبــار واقعی برابر با خدمات یک روزه اســت، 
بنابراین مبلغ به مشتری بستگی دارد. اعتبار در ماه می به طور خودکار در 
صورتحساب منظور می شود، بنابراین به مشتریان هشدار داده می شود 

که روی لینک کلیک نکنند.
»برخی از مشــتریان پیام های کالهبرداری دریافت کرده اند که از افراد 
درخواست می کند برای جمع آوری اعتبار روی لینک کلیک کنند.« در 

وب سایت شرکت آمده که »این پیغام ها از طرف راجرز نیست.«
شرکت راجرز  به اندازه یک روز هزینه سرویس مشترکین را بابت قطعی 

سرویسماه گذشته در  صورتحساب کاربران لحاظ کرده است .



1717 Issue 1527 Friday May 7, 2021 شماره ۱527 جمعه  ۱7 اردیبهشت ۱۴۰۰

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

روشهایجدیددریافت
اقامتدائمکانادا

پــرژن میــرور- روش هــای جدید 
دریافــت اقامت دائم کانــادا از روز 6 
ِمی 2۰21 برای کارکنان بخش های 
ضروری، بخش های مراقبت بهداشتی، 
افراد  و  خارجــی  فارغ التحصیــالن 

فرانسوی زبان آغاز خواهد شد.
از شــش روش جدید برای دریافت 
اقامت دائم کانادا، ســه روش به ۹۰ 
هــزار نفــر از افرادی کــه در بخش 
های ضروری مشغول به کار هستند 
و فارغ التحصیــالن خارجــی اجازه 
می دهند تا برای اقامــت دائم کانادا 

تقاضا دهند.
ســه روش دیگر که شامل کارکنان 
بخش مراقبت های بهداشتی فرانسوی 
کارکنــان بخش های ضروری  زبان، 
فرانســوی زبان و فــارغ التحصیالن 

خارجــی فرانســوی زبــان را در بر 
بدون هیچگونه محدودیت  می گیرد 
در ظرفیت پذیــرش می توانند برای 

دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنند.
دولت فدرال کانادا برای سال 2۰21 
در نظر دارد تا ۴۰1 هزار مهاجر جدید 
بپذیرد. تعیین این هدف بخشــی از 
اقدامات دولت بــرای جبران کمبود 
پذیــرش مهاجر در ســال 2۰2۰ و 
پشتیبانی از بازگشایی اقتصاد کشور 
پس از پایان دوران همه گیری کرونا 

است.
در حــال حاضــر بــه دلیــل وضع 
افرادی  کانادا،  مرزی  محدودیت های 
که با درخواســت اقامــت دائم آنها 
موافقت شــده ولی خــارج از کانادا 
هستند اجازه ورود به کانادا را ندارند 

و به همین دلیل ورود مهاجران جدید 
با کاهش قابل مالحظه ای روبرو شده 

است.
کارکنان بخش مراقبت های بهداشتی 
و دیگــر بخش هــای ضــروری که 

می خواهنــد از برنامه هــای اقامتی 
جدید اســتفاده کنند باید در طول 
سه سال گذشــته، حداقل یک سال 
بــه طور تمام وقت و یا معادل 156۰ 
ساعت به طور نیمه وقت تجربه کار در 

شــغل های واجد شرایط این قانون را 
داشته باشند.

شــرط دیگر برای این گروه، شــاغل 
بــودن در حــال حاضر بــرای یک 
کارفرمای کانادایی در هر شغلی است. 

تمایلمهاجرانتازهواردبهکانادابهسکونتدرشهرهایکوچک
پرژن  میــرور- مهاجرانــی که بین 
سال های 2۰۰1 الی 2۰16 به کانادا 
آمده اند بیشــتر تمایل داشته اند در 

شهرهای کوچک سکونت کنند.
در یکــی از گزارش هــای اداره آمار 
کانادا که در زمینه بازار کار مهاجران 
انجام گرفته و به تازگی منتشر شده 
آمده اســت که اظهار نظر قدیمی و 
نانوشته ای که می گفت مهاجران فقط 
در سه شــهر بزرگ تورنتو، ونکوور و 
مونترال ســکونت می کنند از میان 

رفته است.
در میان دیگــر اطالعات این گزارش 
مشخص شده است که این سه شهر 
بزرگ کانادا سهم کمتری از مهاجران 
تازه وارد به کشور را به خود اختصاص 
داده  و امروزه این ســه شهر مرکزیت 

خود برای مهاجران را از دست داده اند.
بر اساس داده های آماری منتشر شده 
در این گزارش مشخص شده که سهم 
مهاجران تازه وارد یعنی مهاجرانی که 
کمتر از پنج ســال در کانادا زندگی 
کرده اند برای ســکونت در شهرهای 
بزرگ در حال کوچک شدن است. در 
سال 2۰16 سهم مردان مهاجری که 
در شهرهای بزرگ سکونت داشتند به 
57،٣ درصد رسیده که نسبت به سال 
2۰۰1 نزدیک به 16،۴ درصد کاهش 

داشته است.
در همیــن مدت زمان ســهم زنان 
مهاجر که کمتر از پنج سال در کانادا 
زندگی کرده اند برای سکونت در سه 
شهر بزرگ این کشور به 5۸،۴ درصد 
رســیده که نسبت به ســال 2۰۰1 

نزدیک به 15،۴ درصد کاهش نشان 
داده اســت. در همین مــدت زمان 
شــهرهای کوچک و متوسط اطراف 
شهرهای بزرگ و دیگر مناطق میزبان 
مردان و زنان مهاجر جدید به ترتیب 
به میزان 16،۴ و 15،۴ درصد بوده اند.
بر اســاس همین گــزارش، مردان 
مهاجری که بین 6 الی 1۰ ســال در 
کانادا زندگی کرده اند تمایل کمتری 
برای نقــل مکان و زندگی در ســه 
شهر بزرگ کانادا دارند. سهم مردان 
مهاجر در این رده بندی برای سکونت 
در شــهرهای بزرگ از سال 2۰۰1 تا 
سال 2۰16 حدود 11 درصد کاهش 
داشــته و به رقم 62،2 درصد رسیده 

است.
در همین بــازه زمانی، ســهم زنان 

مهاجر در این رده بندی برای میل به 
سکونت در شهرهای بزرگ کانادا ۹،2 
درصد افت کرده و به رقم 6٣،7 درصد 

رسیده است.
علیرغم کاهش ســکونت این گروه 
از مهاجران به زندگی در شــهرهای 
بزرگ، تعداد بســیار زیــادی از افراد 
این گــروه از مهاجران که بین 6 الی 
1۰ ســال از مهاجرت آنها می گذرد 
همچنان میل به سکونت در این سه 
شهر دارند. اما مهاجران قدیمی کانادا 
که بیش از 1۰ سال از زمان مهاجرت 
آنها به این کشــور گذشــته تمایل 
بیشتری به زندگی در سه شهر بزرگ 

کانادا دارند.
در گزارش اداره آمار کانادا آمده است 
که ســهم مردان مهاجر در این گروه 

برای سکونت در سه شهر بزرگ کانادا 
در سال 2۰16 به 65،7 درصد رسیده 
که نسبت به سال 2۰۰1 حدود 5،۹ 
درصد رشــد داشته است. سهم زنان 
مهاجر در این رده بندی برای میل به 
سکونت در سه شهر بزرگ کانادا نیز 
در سال 2۰16 نسبت به سال 2۰۰1 
حدود 6 درصد رشد داشته و به رقم 

66،۴ درصد رسیده است. 
به نظر می رسد که مهاجرانی که بیش 
از 1۰ ســال در کانادا زندگی کرده اند 
از نظر مالی وضعیت بهتری نســبت 
به مهاجران جدید داشــته باشند، اما 
احتمال می رود که فقط زمانی به این 
سه شهر بزرگ نقل مکان کرده اند که 
قیمت مسکن و هزینه های زندگی در 

این شهرها کاهش یافته باشد.

همچنین این افراد باید دارای مهارت 
زبانی در ســطح ۴ )ســی ال بی( در 
زبان های انگلیســی یا فرانسه باشند. 
این افراد باید در حال حاضر به صورت 
قانونی در کانادا باشند و قصد زندگی 
در هر استانی به غیر از کبک را داشته 

باشند.
فارغ التحصیالن خارجی دانشــگاه ها 
و موؤسســات آمــوزش عالــی که 
می خواهنــد از ایــن روش جدیــد 
استفاده کنند باید بعد از ژانویه 2۰17 
از موؤسسه آموزشی مورد تایید دولت 
فارغ التحصیل شده و مدرک رسمی 
پایان دوره آموزشــی خود را دریافت 

کرده باشند.
همچنین این گروه از افراد هنگام ارایه 
تقاضانامه خود باید در کانادا شــاغل 
بوده و اجازه کار رسمی داشته باشند. 
این افراد از نظر زبانی باید دارای سطح 
5 ) سی ال بی( در زبان های انگلیسی 
یا فرانســوی بوده و در حال حاضر به 

صورت قانونی در کانادا باشند.
افرادی که شــرایط ذکر شده در باال 
را دارند و فرانسوی زبان هستند باید 
تمامی شرایط یاد شده را دارا باشند. 
کارکنان بخش های مراقبت بهداشتی 
و دیگر بخش های ضروری فرانسوی 
زبان بایســتی در چهار مهارت گوش 
کردن، خواندن، نوشــتن و صحبت 
کردن دارای حداقل سطح ۴ در معیار 
تعیین مهارت زبان فرانسوی )ان سی 

ال سی( باشند.
فارغ التحصیالن خارجی فرانسوی زبان 
عالوه بر دارا بودن دیگر شرایط باید در 
معیار تعیین مهارت زبان فرانسوی )ان 

سی ال سی( دارای سطح 5 باشند.
تمامی افرادی که در این گروه بندی ها 
قــرار می گیرند و قصد دارند تا از این 
روش های جدید نســبت به دریافت 
اقامت دائــم کانــادا تقاضانامه خود 
را به وزارت مهاجرت، شــهروندی و 
پناهندگــی کانادا ارایــه کنند نباید 
هیچگونه سابقه کیفری و امنیتی که 
تهدیدی برای امنیت کانادا و مردم آن 

به شمار می رود داشته باشند.
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بارویانیکنیاازگروه»کولبر«کانادا

تحریم های گسترده علیه ایران تبعات گسترده ای برای ایرانیان در داخل و 
خارج و از کشور داشته است. ازجمله اینکه انتقال وسایل و بسته های معمولی 
به ایران از کانال های عادی مثل شــرکت های پستی و حمل و نقل به شدت 
محدود شــده است. یکی از راه هایی که ایرانیان کانادا برای رفع این مشکل 
پیدا کرده اند استفاده از ظرفیت چمدان های مسافرانی است که فضایی برای 

بردن این یا آن بسته را به شخص ثالث می دهد.
این کار عمالً برای برخی به شکل یک »بیزنس« درآمده است؛ و برخی در آن 
مشغول کسب درآمد شده اند؛ اما تقریباً سه سال پیش گروه تلگرامی »کولبر 
کانادا« به میدان آمد با این ادعا که بدون چشمداشــت مالی پلتفرمی برای 

کمک به افراد باشد تا بار خود را از کانادا به ایران و برعکس برسانند.

برای معرفی و شــناخت بیشتر این 
گــروه با خانم رؤیــا نیک نیا، یکی از 
ادمین هــای گــروه تلگرامی »کولبر 

کانادا« گفت وگو کردیم.

گروه کولبر کانادا چگونه و بر اساس 
چه اهدافی توسط شما و همکارانتان 

بنیان  گذاری شد؟
متأســفانه به دلیل شرایط موجود و 
عدم وجود روابــط دیپلماتیک بین 
ایــران و کانادا، ایرانیان مقیم کانادا از 
بســیاری از امکانات محروم هستند؛ 
ازجمله ارســال و جابه جایی وسایل 
برای عزیزان خود، عدم قبول بســته 

به مقصد ایران توســط پست و بسته 
بودن راه ها. با توجه به ضرورت ارسال 
بین ایران و کانادا، بر آن شدیم تا این 
مهم را به دست آوریم و این انگیزه ی 

تأسیس گروه کولبر کانادا شد.

در مورد فعالیت هــای گروه کولبر 
کانــادا و همچنین دلیل انتخاب نام 

گروه توضیحاتی ارائه بفرمایید.
گروه کولبر کانادا توســط آقای داود 
بنیان گذار گروه،  حســینی، مدیر و 
تأســیس و راه اندازی شــد و هدف و 
سرلوحه ی گروه، کمک به هم وطنان 
و ارسال بار و بسته بین ایران و کانادا 

به صورت رایــگان یا با حداقل هزینه 
بوده و هســت. برای گروه واقعاً وقت 
صرف می شــود و دائم بر آن نظارت 
داریم. من به عنــوان ادمین در کانادا 
و همکارم خانــم زهرا رئوف به عنوان 
ادمیــن در ایران دائم در گروه حضور 
داریم و در راســتای امنیت گروه، از 
اخــراج بعضی اعضا کــه باعث بروز 
مشــکالت برای دیگران می شــوند 
ابایی نداریم زیــرا معتقدیم کیفیت 
ارجــح بر کمیت اســت و قبل از هر 
چیزی، امنیت و سالمت گروه دارای 

بیش ترین اهمیت است.
گروه کولبر کانادا درزمینه ی ارســال 
و جابه جایی اقــالم ضروری فعالیت 

دارد؛ به این صورت که افراد در قالب 
مسافر و ارسال کننده در گروه حضور 
دارند و با توافقاتی که بین آن ها انجام 
می شــود، نســبت به ارسال و حمل 
مراســالت اقدام می کننــد. در این 
رابطه، هشدارهای الزم به اعضا توسط 
پســت هایی که مدیریــت در گروه 
می گذارد، داده می  شــود. هر فردی 
شخصاً و به طور مستقیم مسئول تمام 
این پروســه بوده و طبق اساسنامه ، 
گروه هیچ گونه مســئولیتی در قبال 
توافقــات طرفین ندارد. عالوه بر این، 
تصمیم داریم کــه در رابطه با قبول 
آگهی های تبلیغاتی، فعالیت های خود 
را آغاز کنیم. در رابطه با انتخاب اسم 

»کولبر« هم ما معتقدیم که کولبرها 
انسان های شریفی هستند که با رنج و 
مشقت فراوان، کسِب روزی می کنند. 
پس بر آن شــدیم که از اسم کولبر 

استفاده کنیم.

ایــن گروه چه نــوع خدماتی را به 
هم وطنان ایرانی ســاکن در کانادا 
ارائه می دهد و با توجه به موانعی که 
فرمودید برای رفع نیازهای موجود از 

چه راهکارهایی استفاده می کنید؟
در حــال حاضر خدماتی که در گروه 
ارائه می شود محدود به ارسال مدارک، 
دارو و وسایلی است که درخواست برای 
ارســال آن ها وجود دارد. بیش ترین 
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، 
کمبود مســافر یا هزینه های باالیی 
است که به مسافران تحمیل می شود. 
این موضوع باعث شــده که مسافران 
به فکر تأمین بخشــی از هزینه های 
خود، توســط قبول مراسالت باشند 
که خواسته ی آن ها نیز نابجا نیست؛ 
زیرا محدودیت های پاندمی، استرس 
سفر و محدودیت های زمانی که اکثر 
مســافران دارند، مشکالت عدیده ای 
برای آن ها به وجود آورده است. البته 
این به آن معنا نیست که با هر قیمتی 
اقدام به ارائه ی خدمات کنند. گروه، 
کنترل و نظارت شدیدی بر قیمت ها 
دارد. با تمام این مسائل و مشکالت، 
هنوز تعداد زیادی از مســافران عزیز، 
مدارک و بعضــاً داروهای ضروری را 
رایگان حمل می کنند که جای تقدیر 
و تشکر دارد اما طبیعی است که برای 
حمل دیگر اقالم، درخواســت مبلغ 
داشته باشــند. البته همیشه کسانی 
هســتند که در همه حال، دنبال آب 
گل آلود برای ماهیگیری هستند که در 
صورت گزارش و معرفی این اشخاص 
توســط اعضای گروه، مدیریت ابتدا 
به صورت تذکر و درخواست توضیح با 
آن ها برخورد می کند و در صورت عدم 
رفع مشکل ایجاد شده، شخص خاطی 

از گروه اخراج خواهد شد.

روال کار ثبت یک درخواســت در 
گروه کولبر کانادا چگونه است؟

بر اســاس اساســنامه ی گروه، اعضا 
فقط می  تواننــد مطابق فرم هایی که 
برای ارسال کننده و حمل کننده ی بار 
به صورت استاندارد تهیه شده، تقاضای 
خــود را در گروه ثبــت کنند. پس 
از ارسال درخواســت خود در گروه، 
می توانند نســبت به انجام توافقات با 
طرف مقابل در پیام خصوصی اقدام 
نمایند. الزم به ذکر است در هیچ کدام 
از این موارد، گروه کولبر کانادا ذی نفع 

نیست.

پست های  در  مبلغ  قید  عدم  دلیل 
گروه چیست؟

ما اصــوالً با پرداخــت مبلغ مخالف 
هســتیم ولی وقتی حمل در ابعاد و 
تعداد باال صورت بگیرد، طبیعی است 
که مســافر درخواست هزینه داشته 
باشد ولی اعالم نرخ از طرف ما یا اعضا 

در گروه، سبب تورم و تقاضای مبلغ 
بیشــتر خواهد بود. از  این جهت، ما 
نرخ را اعالم نمی کنیم؛ چه بسا هستند 
کسانی که هنوز به صورت رایگان به 
هم وطنانشان کمک می کنند. ما برای 
شأن و کرامت انسان ها احترام ویژه ای 
قائل هستیم و معتقدیم که انسان ها 
نیازی به مبصــر و نظم دهنده ندارند 
اما خود نیز باید با رفتاری مسئوالنه 
در قبال همنوعان خویش، مســائل 
اخالقــی را رعایت کننــد. گروه در 
کنترل کردن قیمت ها بســیار تالش 
می کند امــا همچنان از اعالم قیمت 

خودداری می شود.
دراین باره مهم ترین خواســته ی من 
به عنوان مدیر روابــط عمومی گروه 
کولبر کانادا این است که اعضا نسبت 
به ارســال کاالهای ضــروری اقدام 
کنند و با توجه به شرایط موجود، از 
ارسال کاالهای لوکس و غیرضروری 
خــودداری کنند تا همچنــان این 
فضا برای افرادی که تقاضای ارســال 
کاالهای ضروری دارند، مساعد باقی 

بماند.

چه توصیه هایی برای مســافران و 
ارسال کنندگان دارید؟

اول و قبل از هر چیز باید ارسال کننده 
از اصالت مســافر و مسافر از اصالت و 
ســالمِت بار اطمینان حاصل کنند. 
برای این منظور بهتر اســت که هر 
دو طــرف، آدرس و تلفــن مبــدأ و 
مقصد یکدیگر را داشته باشند. کارت 
شناسایی همدیگر را چک کنند، بلیت 
مســافر رؤیت شــود؛ به دلیل اینکه 
مطمئن شــوند با خود مسافر طرف 
هستند و واســطه ای در کار نیست. 
بهتر است از اقالم ارسالی لیستی در دو 
نسخه تهیه شود و به امضای طرفین 
برسد که بعداً مشکل و ادعایی پیش 
نیاید و در صورت بروز مشکل، مسافر 
بتواند اثبات کند که صاحب بار نیست. 
همین طور ارسال کننده بتواند کل بار 
خود را سالم تحویل بگیرد. مسافران 
باید دقت و وسواس در دریافت اقالم 
داشــته باشــند و مراقب باشند که 
مبادرت به حمل چه چیزی می کنند 
که خدای ناکرده دچار مشکل نشوند. 
با توجه به تغییــر قوانین و مقررات، 
مدیریت گروه اقدام به تأسیس کانالی 
)koolbarcanada( در تلگرام کرده 
است که افراد می توانند برای دریافت 
و اطــالع از اخبار موثق و صحیح، به 
عضویت آن درآیند و سؤاالت خود را 

مطرح کنند.

بــا توجه بــه اینکه گروه شــما 
غیرانتفاعی است، چه کسانی از این 

فعالیت منتفع می شوند؟
تمام اعضا در گروه کولبر کانادا از گروه 
منفعت می برند؛ چه مســافران که با 
حمل کاال بخشی از هزینه های خود را 
تأمین می کنند و چه ارسال کنندگان 
که به هر حــال می توانند وســایل 
موردنظرشــان را به مقصد برساند و 
به جرئــت اعالم می کنم که ارســال 
توسط مسافر، ارزان ترین و سریع ترین 
راه ممکن در شرایط حاضر است. پس 

همه در این پروسه سود می کنند.

آیا قصد دارید این فعالیت را گسترش 
دهید و آن را به عنوان یک سازمان 

مردم نهاد به ثبت برسانید؟
 مدیریت گروه برنامه های زیادی برای 
توســعه ی فعالیت ها دارد. در آینده 
فعالیت های گروه گســترش یافته و 
به شکل ســاختاریافته ای ادامه پیدا 
خواهد کرد و محدود به کشور کانادا 
نخواهد بود و مدیریت گروه آمادگی 
خود را جهت دریافت پیشنهادها اعالم 

می کند.

شکایتازپیترنایگارد،یکیازثروتمندانکانادایی
وازطراحانمشهورصنعتمدولباسکاناداابعادتازهایپیداکردهاست

پرژن میرور-شکایت از پیتر نایگارد، 
یکــی از ثروتمنــدان کانادایــی و از 
طراحان مشــهور صنعت مد و لباس 
کانادا که پیش از این بابت آزار و اذیت 
جنسی دستگیر شده و هم اکنون در 
زندان به سر می برد، ابعاد تازه ای پیدا 

کرده است.
در پرونــده ای کــه در دادگاه ایالت 
کالیفرنیا آمریکا در نوامبر 2۰2۰ علیه 
پیتر نایگارد به جریان افتاده، سه زن 
اظهار داشتند که پیتر نایگارد آنها را 
مجبور می کرده که با دنیل فیتزجرالد 
یکی از دوستان صمیمی نایگارد رابطه 

جنسی برقرار کنند.
در بخشــی از این پرونده آمده است 
که دنیل فیتزجرالد یکی از مهمانان 
دایمی نایگارد بوده و در “ مهمانی های 
ســخاوتمندانه “ و مهمانی های شام 
پیتر نایگارد که در خانه ویالیی نایگارد 
در شهر مارینا دل رِی در نزدیکی لس 
آنجلس که پیش از این برای اجرای 
برنامه های قاچاق سکس او برگزار می 

شد شرکت داشته است.
در مــدارک دادگاه آمده اســت که 
فیتزجرالد دوســت قدیمی و دستیار 
نایگارد بوده است. بر اساس اطالعات 
صفحات اجتماعی فیتزجرالد او خود 
را یک ســازنده امالک معرفی کرده 
است. در این پرونده حقوقی، سه زن 
شاکی پیتر نایگارد را متهم کرده اند 
که آنها را مجبور می کرده تا با دنیل 
فیتزجرالد رابطه جنسی برقرار کنند و 
فیتزجرالد نیز زن دیگری را با خود به 
مهمانی های نایگارد می آورده تا پیتر 
نایگارد با او رابطه جنسی داشته باشد.

یکی از این سه زن گفته است که در 
ســال 2۰1۸، هنگامی که با نایگارد، 
فیتزجرالد و یک زن دیگر در جکوزی 
بودنــد، نایگارد او را مجبور کرده تا با 

دوست وی عشق بازی کند.
در بخش دیگری از این پرونده حقوقی 
آمده اســت که بین سال های 2۰۰۸ 

الی 2۰1۸ پیتر نایگارد به طور مرتب 
به ویالی خود در مارینا دل ری سفر 
می کرده است. هر زمان که نایگارد در 
این شهر بوده، دنیل فیتزجرالد برای 
صرف شام، بازی پوکر و انجام سکس 

به خانه نایگارد می آمده است.
در ایــن پرونده حقوقی هر ســه زن 
شــاکی اظهــار داشــته اند: “ هدف 
اصلی فیتزجرالد از آمدن هر شب به 
خانه نایگارد، مشغول کردن خود به 
رفتارهای جنســی با یکی از دوست 
دخترهای نایگارد یــا دختر دیگری 
که نایــگارد برای او آمــاده می کرد 
بوده اســت. در مقابل انجام سکس، 
فیتزجرالد همیشــه یک زن یا دختر 
جوانی برای ارایه به نایگارد با خود به 

خانه می آورد.“ 
در بخش دیگــری از این پرونده ذکر 
شــده اســت که دنیل فیتزجرالد از 
همراهی با پیتر نایگارد و مهمانی های 
سخاوتمندانه او برای تبلیغ شخصی و 
تجارت خود در شبکه های اجتماعی 

استفاده کرده است.
بر اســاس اســناد دادگاه نــام دنیل 

فیتزجرالد در فهرست تماس کمپانی 
نایگارد به عنوان یکی از کارکنان وی 

ثبت شده بود.
اســناد دادگاه نشــان می دهند که 
دنیــل فیتزجرالد خــود را یک مرد 
سکســی، کارآفریــن و اهل مهمانی 
معرفی می کند که خانه های مجلل در 
هالیوود را به افراد مشهور و تاثیرگذار 
در شبکه های اجتماعی برای برگزاری 

مهمانی های شبانه اجاره می دهد.
یکی دیگر از ســه زن شاکی در این 
پرونده نیز اظهار داشــته است که در 
سال 2۰۰۹ در سه موقعیت مختلف و 
علیرغم میل خود توسط پیتر نایگارد 
مجبور شــده تا با فیتزجرالد سکس 

داشته باشد.
در قســمتی دیگر از این پرونده آمده 
اســت که دنیل فیتزجرالد به منظور 
شرکت در برنامه های قاچاق سکس 
پیتر نایگارد با هواپیمای اختصاصی 
کمپانی نایگارد در سفرهای آمریکای 
جنوبی، جزایــر کارائیب و نیویورک 

همراه نایگارد حضور داشته است.
دنیــل فیتزجرالد همچنین متهم به 

فریب، ترغیب و اســتخدام دختران 
جوان برای انجام رفتارهای جنســی 
درآمدزا با وی و نایگارد و انتقال آنها 
به شــهرهایی چون الس وگاس در 
ایالت نوادا و ســن حوزه در کالیفرنیا 

شده است.
دنیــل فیتزجرالد هنــوز هیچ اظهار 
نظری دربــاره اتهاماتی که علیه وی 
اعالم شــده نکــرده و وکیــل او نیز 
پاســخی به درخواست شبکه خبری 

سی بی سی نداده است.
هیچیک از اتهامات مطرح شده علیه 
فیتزجرالد هنوز در دادگاه بررســی 

نشده است. 
پیتر نایگارد هم اکنون به اتهام قاچاق 
دختران و زنان به منظور بهره کشی 
جنســی در مدت 25 سال در زندان 
منی توبا کانادا به سر می برد و منتظر 
استرداد احتمالی وی به ایاالت متحده 

آمریکا است. 
پیتر نایگارد تمام اتهامات مطرح شده 
علیه خود را تکذیب کرده و گفته که 
این اتهامات بــرای تخریب وجهه او 

مطرح شده است.  
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حمید زرگرزاده

رازهایمحبوبیت
دخترسیاسیگاندی

درکانادا
اگــر مهاتما گانــدی رهبــر فقید 
هندوســتان در کنــار چهــار فرزند 
پســرش صاحب دختری می شد که 
از خصایل سیاســی و فکری پدرش 
هم بویی می بــرد، آن دختر احتماالً 
از خیلی جهات می توانســت به راتنا 
امیدوار، سیاســتمدار هندی تبار این 

روزهای کانادا شباهت داشته باشد.
ســناتور راتنا امیدوار کــه این روزها 
یک سیاستمدار مشــهور و محبوب 
و یک نماینده متعهد مجلس سنای 
کانادا اســت، در ســال 1۹۴۹ یعنی 
حدود یک ســال پس از ترور گاندی، 
در امریتسار هند به دنیا آمد. »دربار 
صاحب« زیارتگاه اصلی پیروان آیین 
یا دین سیک در این شهر قرار دارد که 
»گورو نانک« پیامبر آن می گفت باید 
راه خدا را بروم، نه راه اســالم و هندو. 
این تنها یکی از ده ها چندرنگِی دینی 
کشور هفتاد و دو ملت است. تولد در 
چنین کشــوری می تواند ناخودآگاه 
نوعی حساسیت مثبت یا منفی نسبت 
به تنوع دینی، فرهنگی و اجتماعی در 
فرد ایجــاد کند. نوع مثبت آن مانند 
مهاتما گاندی می شــود کــه ادیان 
مختلف را به رســمیت می شناخت 
و اســتقالل و یکپارچگی هند را در 
زندگی مسالمت آمیز پیروان آنها کنار 
یکدیگر جستجو می کرد. نوع منفی 
آن هم مانند ناتورام گودسه می شود 
که هندوستان را تنها سرزمین مردم 
هندو می دانست و با همه ارادت قلبی 
به گاندی، خشــونت پرهیزی او برابر 
مســلمانان را تاب نیاورد و در نهایت 
نام خودش را به عنوان قاتل گاندی در 

تاریخ جاودانه کرد.
بنابراین زادگاه راتنا چنین سرزمینی 
اســت که در آن نمی توان نسبت به 

تنوع بی طرف بود. حتی جاســتین 
ترودو هم در جریان ســفر چندروزه 
به هند همراه خانواده در سال 2۰1۸ 
در کنار حضــور در »دربار صاحب« 
از خانه مهاتمــا گاندی، معبد بزرگ 
هندوها، اصلی ترین مسجد مسلمانان 
و از بزرگ ترین کلیسای کاتولیک ها 
بازدید کرد تا به یــک و نیم میلیون 
هندی کانادا پیام دهد که تنوع آن ها 

را می بیند و به رسمیت می شناسد.
راتنا امیدوار هم بی طرف نیســت و 
بخشی از میراث سیاسی گاندی را در 
برند سیاسی خودش حمل می کند که 
اتفاقاً می تواند مشتریان پروپاقرصی در 
کانادا با آمیخته ای از باالی صد ملت و 
انواع گوناگونی انسانی داشته باشد؛ او 
از جنگ و خشونت بیزار است، تبعیض 
در تقسیم قدرت و منابع اقتصادی بر 
پایه رنگ و نژاد و مذهب و تفکر قالبی 
را برنمی تابد و رواداری درباره رنگ ها، 
ادیان، ملت هــا و باورهای متفاوت را 
ناگزیر می داند. برای اثبات میراث داری 
راتنا از برند بزرگ گاندی کافی است 
کارنامه عملکرد او در مجلس سنا، از 
جمله تالش هایش برای آسان سازی 
مهاجرت مردم کشورهای غیر غربی به 
کانادا و گرفتن شهروندی این کشور، 
فعالیت های داوطلبانه اجتماعی مانند 
پایه گذاری اندیشــکده جهانی تبادل 
تنوع نژادی و سایر سمت های رسمی 
و غیررسمی و سخنرانی هایش مرور 

شود.
عدم خشــونت عنصر جوهری برند 
گاندی است به طوری که شاید برخی 
منتقدانش بگویند او حاضر نبود حتی 
در برابر تجزیه هند هم از آن دســت 
بکشــد. البته طرف داران گاندی هم 
می توانند اســتدالل کننــد با روش 

نافرمانی مدنی مبتنی بر همین عدم 
خشــونت بود که او استقالل هند را 
به دست آورد. به هرحال این بعد برند 
گاندی در شخصیت سیاسی سناتور 
راتنــا امیدوار هم دیده می شــود که 
یکی از نمودهای جالب آن مخالفتش 
با تصویب الیحه S2019 منســوب 
به سناتور کولز درباره مسدود کردن 
بیشــتر راه های از ســرگیری روابط 
دیپلماتیک با ایران به علت مســائل 
حقوق بشــری بود. راتنــا در پایان 
ســخنرانی خــود در مخالفت با این 
الیحــه گفته بود: »مــن می خواهم 
حرفی از ســناتور کولــز را نقل کنم 
که گفت دیپلماسی حیوان عجیبی 
است… . قرار اســت دیپلماسی … 
آماده رســیدن لحظه ای باشــد که 
فرصتی برای گفت وگو وجود دارد زیرا 
در نهایت گفت وگــو از بروز فاجعه و 

حتی جنگ جلوگیری خواهد کرد.«
از جهتی دیگر، راتنا هم مانند گاندی 
پرورش یافته مهاجرت است. اگر باپو 
21 ســال از عمر و جوانی اش یعنی 
از 2٣ تــا ۴۴ ســالگی را در آفریقای 
جنوبی گذراند و آینده و استقالل هند 
و اتوپیــای جامعه بی تبعیض را آنجا 
مشق کرد، راتنا هم سال های زیادی 

است که حس یک مرغ مهاجر را دارد 
و خارج از زادگاهش زندگی می کند. 
او پس از تحصیل در دانشــگاه دهلی 
به آلمان رفــت و با یک ایرانی به نام 
مهران امیدوار ازدواج کرد. این پیوند 
چنــد صباحی راتنا را بــه ایران برد 
اما با زلزله انقالب اســالمی 1۹7۹ و 
پس لرزه شدید آن، یعنی آغاز جنگ 
۸ ساله ایران و عراق، آنها مجبور شدند 
دوباره به آلمان برگردند و در نهایت به 
کانادا مهاجرت کنند. راتنا گفته ترک 
ایران از سر ناچاری بوده وگرنه مهران 
می بایســت در جنگ با عراق شرکت 
می کرد. در ایــن »نه« به جنگ هم 

سایه گاندی حضور دارد.
راتنا مانند گاندی هدف بزرگی را در 
سیاست دنبال می کند و مانند بسیاری 
از سیاسیون به روزمرگی دچار نشده، 
برعکــس اهداف بزرگــش از او یک 
سیاستمدار پرشور ساخته است. اگر 
هدف یا همان آرمــان بزرگ گاندی 
بازگرداندن استقالل هندوستان بود، 
به نظر می رســد راتنا هــم در تمام 
این ســال ها اهداف بزرگی را درباره 
بهبود وضعیت مهاجرت و مهاجران 
در کانادا پیگیری کرده است. به بیان 
دیگر داشتن یک هدف بزرگ به برند 

سیاســی راتنا رنگ و بــوی خاصی 
بخشیده که در کمتر سیاستمداری 

دیده می شود.
راتنا هم مانند گاندی یک برند اصیل 
اســت یعنی میان آنچــه می گوید 
و پیگیــری می کند بــا ویژگی های 
منحصر به فرد شخصی او هماهنگی 
وجود دارد و شاید همین باعث تمایز 
او از بسیاری سیاستمداران دیگر در 
کانادا می شود. اصالت در اینجا به آن 
معناست که وقتی راتنا هدف خودش 
از حضور در سیاست را بهبود وضعیت 
مهاجرت به کانادا و دسترســی برابر 
مهاجران به ابزارهای رشــد فردی و 
اجتماعی عنوان می کند، این هدف با 
پیشینه و سایر ویژگی ها او همخوانی 
دارد. راتنــا روایت کرده زمانی که در 
برای مهاجرت به کانــادا اقدام کرده 
ظــرف ســه روز درخواســت او رد 
شده اســت. این در بسته آن چیزی 
نبــود که راتنا و مهــران انتظارش را 
داشــتند اما آنها ناامید نشــدند … 
وقتی سیاستمداری با این گذشته از 
بهبود مشکالت مهاجرت و مهاجران 
در کانادا حــرف می زند، از چیزهایی 
می گوید کــه ازدل برآمده و الجرم بر 
دل مخاطبانش خواهد نشست. این 

همان معنای اصالت است. 
 همه برندهای سیاســی بزرگ برای 
جامعه مخاطبان خودشان فایده هایی 
دارنــد به ایــن معنا کــه کلید حل 
مشکلی هســتند یا از حضور آنها در 
سیاســت فواید احساسی و نمادینی 
به گروه مخاطبان هدف آنها می رسد. 
حضور گاندی در سیاست این فایده 
را بــرای مردم هند داشــت که با به 
عزت نفس  اســتقالل،  آوردن  دست 
ملی خود را به دســت آوردند. »باپو« 
برای حل مهم ترین مشکالت جامعه 
هند از جمله حل اختالف های عمیق 
فرهنگی، دینی و طبقاتی راه حل هایی 
داشت که به عینی ترین شکل ممکن 
فایده های برند او را برای جامعه هند 
نشان می داد. حضور راتنا در سیاست 
کانادایی و به ویژه برای بخش مهاجر 
فایده های به همراه داشــته که برند 
او را بیــش از بیــش تقویت می کند 
از جملــه تالش های منجر به نتیجه 
او برای تســهیل گرفتن شهروندی 
کانــادا بــرای مهاجــران از طریق 
به  مربوط  حذف ســخت گیری های 

مهارت های زبانی.
دســت آخر همه عناصری که راتنا 
از برند سیاســی گاندی به ارث برده 
بــا بافت اجتماعی و سیاســی کانادا 
همخوانی پیــدا کــرده و در جهت 
تسهیل انطباق مهاجران با قرار گرفته 
اســت. از همین جهت او مهاجرت را 

یک معامله برنده – برنده می داند:
»من می گویم که این معامله ای است 
که ما با این ملت ]کانادایی ها[ انجام 
می دهیم و این ملت با ما  ]مهاجران[ 
می ســازد و هر دو طرف باید مطابق 
قرارداد عمل کنند … ما سخت تالش 
خواهیم کرد آداب ورسوم و خصوصیات 
شما را بیاموزیم، با زمستان کنار بیاییم 
و فرزندان ما کانادایی شوند. شما هم 
منصفانه با ما رفتــار خواهید کرد و 
فقط به دلیل لهجه، زبان یا کشوری 
کــه از آن آمده ایم با ما متفاوت رفتار 

نخواهید کرد.«

منبع: نشریه هفته
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3119 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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 شنبه  11 خرداد 1398
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»ايران « وضعیت کشاورزان لرستان پس از سیل را پیگیری می کند

آيا پويش مردمی و اقدامات دولتی می تواند انجیرزارهای معموالن را نجات دهد؟

درختهادرگلماندهاند

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

قرار است »پویش مردمی نجات انجیرستان« 
قطب انجیر ســـیاه کشـــور را از نابودی نجات 
دهد. معموالن لرســـتان به انجیر ســـیاهش 
معروف اســـت و این شـــهر همچنان درگیر 
تبعـــات ســـیل ویرانگـــر و نابـــودی بـــاغ ها و 

زمین های کشاورزی است.
چند روز قبل در همیـــن صفحه پای درددل 
کشاورزان معموالنی نشستیم. کشاورزانی که 
تأکید کرده بودند: »سیل همه زیرساخت های 
کشاورزی شهرشان را برده.« این گزارش روز 
28 اردیبهشت با تیتر »اشک هایی به درشتی 
انجیر« منتشر شد. گزارشـــی که در آن تأکید 
شـــده بود زندگی 80 درصد مردم معموالن 
لرســـتان و اطرافش به زمین های کشـــاورزی 
وابسته اســـت و درحال حاضر معیشت آنها 

در خطر قرار گرفته است.
کشاورزان معموالنی در این گزارش تأکید 
کرده بودند مردم معموالن به سختکوشـــی 
معروفنـــد ولـــی خیلی هایشـــان ایـــن روزها 
نمی دانند چه کنند؟ سیل لرستان به شکلی 
اساسی و عمیق به باغ ها و مزارع آسیب زده و 
تأسیسات را شسته و برده و انگار مسئوالن هم 

فراموش شان کرده اند.
اما ســـید علـــی محققـــی، رئیـــس مرکز 
اطالع رســـانی وزارت کشـــاورزی در گفت وگو 
با ما تأکیـــد می کند که وزارت کشـــاورزی این 
کشـــاورزان را نـــه تنها فراموش نکـــرده که در 
آخرین بازدید میدانی شان از منطقه رسیدگی 
به امور کشاورزان و باغداران معموالنی را در 
اولویت کاری خود قرار داده اســـت: »در سیل 
فروردیـــن ماه امســـال بیـــش از هـــزار و 500 
میلیارد تومان خســـارت به بخش کشاورزی 

آب معمـــوالن هم هســـت می گویـــد: »هر 
روز جنگ اعصاب داریم. هر روز کشـــاورزی 
زنگ می زند که آب زمین  ما چه شـــد؟ حق 
هـــم دارند. کشـــاورز یـــک هکتـــار دو هکتار 
زمیـــن گرفتـــه مثاًل صیفـــی جات کاشـــته و 
کـــود و بـــذر خریده و حـــاال مانده چـــه کند. 
مردم شـــهر مـــا حال خوبـــی ندارنـــد؛ یک 
مرتبه زندگی 60ساله شـــان در چشم برهم 
زدنی زیر آب رفته. االن جهاد کشـــاورزی به 
مـــا یک الکتروموتـــور امانـــت داده و بابتش 
سفته ســـه ماهه گرفته. راه اندازی تجهیزات 
خودمـــان هم به این راحتی ها نیســـت مثاًل 
هر قطعه اش 90 تا 100 میلیون تومان هزینه 
دارد. در هرحال ما تـــالش کردیم به مزارع 
صیفی با همین موتور آب برســـانیم اما اگر 
باغ های انجیر زودتر آبرسانی نشوند، تا پاییز 

خشک می شوند.«
محققی تأکید می کند درختان انجیر که 
یک تا نیم متر زیر خاک رفته اند نجات پیدا 
می کننـــد و لودرهای کوچک مخصوص این 
کار در حـــال خاکبرداری هســـتند. همچنین 
خـــاک آبرفتـــی و حاصلخیزی که در ســـیل 
شســـته شـــده بوده جمع آوری و به زمین ها 
بازگردانده شـــده. بـــه گفتـــه او آبگرفتگی و 
خســـارت ســـیل در گلســـتان قابل مقایسه 
با خســـارات وارده در ســـیل لرستان نیست 
چراکه در گلســـتان بیشـــتر به تولیدکننده ها 
ضربه وارد شـــد اما در لرستان زیرساخت ها 
آســـیب دیـــد و ســـیل بـــه معنـــای واقعـــی 

زیرساخت ها را شست و برد.
بـــه گفته وی، در این شـــرایط مســـئوالن 
دولتی مجبـــور بـــه دو کار بودنـــد؛ اقدامات 
اورژانســـی و زیرساختی. در مرحله اقدامات 
اورژانســـی مـــزارع صیفـــی و باغ هـــا آبیاری 
شـــد و هر چه پمپ دولتی وجود داشـــت به 
کشـــاورزان امانـــت داده شـــد و این طبیعی 
اســـت که بـــرای یـــک پمـــپ 500 میلیونی 
ســـفته دریافت شـــود. در برنامه هـــای بلند 
مدت هم باغ به باغ خسارت های کشاورزان 
شناسایی شده و با پرداخت غرامت و کمک 
بالعوض و وام کم بهره خسارت های وارده 

به کشاورزان جبران می شود.
کشـــاورزان معموالنـــی می گویند ســـیل 
فقـــط خانه هایشـــان را نبرده بلکه تیشـــه به 
ریشـــه زندگی شـــان زده. آنهـــا می خواهنـــد 

انجیرستان ها دوباره نفس بکشند.

بویـــژه  زیرســـاخت ها  و  شـــد  وارد  لرســـتان 
ایســـتگاه های پمپاژ، شـــبکه برق ایستگاه ها، 
پمپ های فردی و سیار، کانال های آبرسانی، 
جاده های دسترســـی به مزارع و تأسیســـات، 
صدمـــه جدی دید کـــه مجموع خســـارت ها 
نیـــز بالغ بر 770 میلیارد تومان برآورد شـــده 

است.«
مسئوالن پمپ های آب معموالن هم در 
گفت وگو با مـــا بارها تأکید می کنند که هریک 
از الکتروموتورها تا 50 هکتار زمین کشـــاورزی 
را آبیاری می کـــرده و حاال همه این پمپ ها و 
لوله های آبرسانی آسیب دیده اند. کشاورزان 
می گوینـــد در ســـیل اخیـــر اســـتان لرســـتان 
100پمـــپ آب آســـیب دیده و اگـــر وضعیت 
خیلی زود اصالح نشود، بسیاری از زمین های 

کشاورزی می سوزند و خشک می شوند.
 محققـــی در این باره می گوید: »ســـازمان 
جهاد کشـــاورزی استان لرســـتان برای نجات 
باغ ها و مزارع کشاورزی و رساندن بموقع آب 
به زمین های تشنه، منتظر تخصیص و تأمین 
اعتبار و صرفاً پرداخت خسارت به کشاورزان 
نمانده است و به روش های مختلف در تالش 
اســـت که مشکالت کشـــاورزان خسارت دیده 
بخصوص راه اندازی ایســـتگاه های پمپاژ آب 
را حل کند. بر این اســـاس از ابتـــدای بحران، 
مدیریت آب و خاک جهاد کشـــاورزی استان 
مأمور تأمین زیرســـاخت برای نجات باغ ها و 
مزارع خســـارت دیده و تشنه شد و یکی دیگر 
از مدیران ارشـــد با سابقه و تجربه سازمان نیز 
با اســـتقرار تمام وقت در پلدختر مأمور رصد 
نارسایی ها و کمک جهادی برای تأمین نیازها 

شده است.«
وی می گوید: »طی یک ماه گذشته تعمیر 
130 الکتروپمپ و متعلقات، تعمیر بیش از 
90 ترانســـفورماتور برق، تأمین چندهزار متر 

لوله، خرید چندین دســـتگاه ترانســـفورماتور 
و الکتروپمـــپ، کمـــک بـــه راه انـــدازی ده ها 
ایستگاه پمپاژ، ایجاد و بازسازی ده ها کیلومتر 
جاده دسترسی به باغ ها ومزارع و ایستگاه ها 
و همچنیـــن تحویل امانـــی ده ها الکتروپمپ 
جهـــادی  اقدامـــات  از  بخشـــی  فقـــط  و... 
جهادکشـــاورزی برای تســـریع در آبرسانی به 

باغ ها و نجات کشاورزی پلدختر بوده است.
عمـــده اقدامـــات انجـــام شـــده در واقع 
خارج از عـــرف ســـازمانی و حالت معمول 
اداری و با ایجاد تعهدی بالغ بر 45 میلیارد 
ریال از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان 
نزد تعمیرکاران، پیمانکاران، ماشـــین داران 
و... در کنـــار تعامـــل روزانـــه بـــا آنهـــا و بـــا 

کشاورزان است.«
و  انجیرســـتان ها  دربـــاره  همچنیـــن  وی 
برنامه هـــای ویـــژه نجـــات در ایـــن بـــاره خبر 
می دهد: »در موضوع گل و الی رســـوب شده 
در انجیرستان ها، از آخرین روزهای فروردین 
مـــاه، مدیریـــت ترویـــج و مشـــارکت مردمی 
ســـازمان جهادکشـــاورزی استان لرســـتان با 
فراخوان سراســـری »پویـــش مردمی نجات 
انجیرســـتان« را  راه اندازی کـــرد که هدف آن 
مشـــارکت گروه هـــای مختلـــف مردمـــی بود 
تا این درختـــان پرثمر که هرکدام بخشـــی از 
معاش کشـــاورزان منطقه را تأمین می کنند، 
ایســـتاده نمیرند و به کمک مـــردم، باغ های 
مدفون در گل نجات پیدا کنند. متعاقب این 
فراخوان بیش از ٥00 نفر از نیروهای مردمی 
گروه های جهادی از سراسر کشور که از نجات 
منازل سیل زدگان فارغ شده بودند به کمک 
انجیرستان ها آمدند. همزمان ده ها دستگاه 
لودر، مینی لودر، بیل مکانیکی، کامیون حمل 
خاک و... نیز از سوی جهاد کشاورزی تأمین و 

راهی باغ های انجیر شد.«

از آخرین روزهای فروردین ماه، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهادکشاورزی 
استان لرستان با فراخوان سراسری »پویش مردمی نجات انجیرستان« را  راه اندازی کرد که 

هدف آن مشارکت گروه های مختلف مردمی بود تا این درختان پرثمر که هرکدام بخشی 
از معاش کشاورزان منطقه را تأمین می کنند، ایستاده نمیرند و به کمک مردم، باغ های 

مدفون در گل نجات پیدا کنند

بـــاغ  معمـــوالن  در  اســـکندر کوشـــکی، 
انجیـــر دارد. او هم تأکید می کنـــد این روزها 
مسئوالن به روســـتای دمرود آبگینه سر زده 
و تـــالش کرده انـــد گل و الی پـــای درختـــان 
انجیـــر را پـــاک کننـــد اما بـــرای روســـتاهای 
دیگر هنوز کاری نشـــده اســـت: »بـــاغ انجیر 
مـــن 500درخت40ســـاله داشـــت کـــه 300 
تایش را ســـیل بـــرده و200درخت هم برایم 
باقی مانـــده. برای آبیاری ایـــن 200 درخت 
نمی دانـــی چه مصیبتـــی می کشـــم؛ از این 
همســـایه آب بگیـــر از آن یکـــی آب قـــرض 
کن... امیدوارم تجهیزاتی را که برای روستای 
دمـــرود آوردنـــد و از آنهـــا بـــرای تخلیه گل  

اســـتفاده کردند به روســـتاها و جاهای دیگر 
هم ببرند. برای ما برداشـــتن گل و الی ساده 
نیســـت، یعنـــی کاری نیســـت کـــه از عهده 
کشاورز بربیاید. از آن طرف خانه سه برادرم 
را کـــه با آنهـــا شـــریکم آب بـــرده و آنها هم 
ترجیـــح می دهند برای خانه و کاشانه شـــان 
کاری کننـــد نه اینکه بـــرای پیدا کـــردن بیل 
مکانیکی و... به این در و آن در بزنند. بیشتر 
امکانات به پلدختر می رسد و ما درمعموالن 

محروم می مانیم.«
محمد، دیگـــر باغـــدار معموالنی هم از 
نرســـیدن آب بـــه انجیـــرزارش گالیـــه دارد: 
»می دانم کـــه مردم را هم دعـــوت کرده اند 

برای انجیرزارها و نجات شـــان دســـت به کار 
شـــوند، حتی گاهی مســـئوالن فکر می کنند 
ما کشاورزان دســـت روی دست گذاشته ایم 
و کاری نمی کنیـــم اما چه کســـی می تواند از 
درخت هـــای باغـــش که حکـــم بچه هایش 
را دارنـــد، بگـــذرد. آن هـــم انجیـــر ســـیاه که 
زیـــادی  آب  و  اســـت  ســـطحی  ریشـــه اش 
می خواهد و دو روز یک دفعه نیاز به آبیاری 
دارد. درخت هایـــی هـــم که تـــوی گل و الی 
مانده اند، نجات دادن شـــان کار ما نیســـت. 
اگر به دادشـــان نرسند، نفس شان می گیرد و 

تمام می شوند.«
کوشـــکی که مســـئول یکـــی از پمپ های 
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امام 15 خرداد را اعزاي عمومي اعالم كرد
به مناســـبت فرا رسيدن روز پانزدهم خرداد امام خميني 
اطالعيهاي صادر كـــرد. در اين اطالعيه كه متن آن در زير آمده 

پانزدهم خرداد روز عزاي عمومي اعالم شده است:
بسماهللا الرحمن الرحيم

با فرا رسيدن پانزدهم خرداد خاطره غمانگيز و حماسهآفرين 
اين روز تاريخي تجديد ميشود، روزي كه بنابر آنچه كه مشهود 
است، قريب به پانزده هزار نفر از ملت مظلوم و ستم كشيده ما به 
خاك و خون كشيده شد روزي كه طليعه نهضت اسالمي اين ملت 
شجاع و غيور گرديد، نهضت عظيمي كه بيش از شانزده سال پيش 
به دنبال قيام روحانيت مسئول و متعهد در مقابل محمدرضا پهلوي 
كه مخالفتش با اسالم عزيز آشكار و آشكارتر شد، شكل گرفت.

راز قتل آخرين فرمانده سپاه جنوب فاش شد
مامور گشت كالنتريهاي تهران كه در تركمن صحرا با 
براه انداختن شايعه بازگشت شاه مخلوع، روستائيان گنبدكاووس 
و گرگان را تحريك ميكرد، دســـتگير شد.در جريان محاكمه 
فرماندار سابق نظامي اهواز در دادگاه انقالب اسالمي اين شهر، راز 
كشته شدن سپهبد جعفريان آخرين استاندار خوزستان در زمان 
رژيم منفور پهلوي، فاش شد.در مراسم چهلمين روز شهادت 
شهداي فاجعه نقده، شركت كنندگان يك بار ديگر همبستگي 
خود را با انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني اعالم كردند. 

گزارش خبرنگاران اطالعات در اين زمينههاي ميخوانيد:
* اهوازـ  خبرنگار ما در اهواز كســـب اطالع كرد كه در 
جريان محاكمه سرلشكر شمس تبريزي فرماندار سابق نظامي 
اهواز در دادگاه انقالب، فاش شد كه در هليكوپتر سپهبد عيسي 
بقراط جعفريان بمب ساعتي كار گذاشته شده بود. اين اقدام به 
دستور سرلشكر معدوم شمس تبريزي انجام شده بود. هليكوپتر 
از محوطه لشكر 92 به سوي نقطه نامعلومي كه گويا خارج از مرز 
بود پرواز كرد. اما حدود 15 دقيقه بعد از پرواز، در مزارع هفت تپه 

سقوط كرد و سپهبد جعفريان به قتل رسيد.
5ر1 ميليون تومان از بانك ملي تخت جمشيد سرقت شد

بعدازظهر ديروز يك گروه پنج نفري ناشناس در يك حمله 
مسلحانه به بانك مليـ  شعبه خيابان تخت جمشيدـ  چهارراه كيوان 
بيش از يك و نيم ميليون تومان پول اين شعبه را به سرقت بردند.سارقين 
مسلح ساعت يك و پنج دقيقه بعدازظهر وارد بانك شدند و پنج دقيقه 

بعد با كيسههايي كه از پول پر كرده بودند از بانك خارج شدند.
براي پست رياست جمهوري هيچ مانعي در خود نميبينم

آيـــتاهللا صادق خلخالي كه به منظور بررســـي وضع 
دادگاههاي انقالب اسالمي به خوزستان رفته است، ديروز در 
اهواز مسائلي را عنوان كرد. وي در مورد سفرش به امارات متحده 

عربي اظهارداشت:
ـ  هدف از سفر به امارات متحده عربي اين بود كه عدهاي از 
ايرانيان مقيم دوبي از امام خميني خواسته بودند كه به وضع آنان 
رسيدگي شود و من هم به دستور امام به امارات متحده عربي رفتم 
و ...آيت اهللا صادق خلخالي در پاسخ به اين سئوال كه آيا خود را 

كانديداي رياست جمهوري ميكنيد يا نه، گفت: 
ـ اين بستگي به ملت ايران دارد. من براي پست رياست 

جمهوري در خود هيچ مانعي مشاهده نميكنم.
تظاهرات در دادگستري عليه نزيه و متين دفتري

صبح امروز گروهي از كاركنان وزارت دادگستري در محوطه 
داخل دادگستري اجتماع كردند و در اعتراض به گفتههاي اخير حسن 
نزيه رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت و دكتر متين 
دفتري دبير جبهه دموكراتيك ملي دســـت به تظاهرات زدند.از اين 
تظاهرات كه به تدريج به خارج دادگستري و خيابانهاي اطراف كشانده 
شد توسط گروههاي مختلف مردم كه به سوي دادگستري در حركت 

بودند حمايت ميشد و شعارهاي آنها مورد تاييد قرار ميگرفت.
12 ميليارد دالر ذخيره ارزي

علي اردالن وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم داشـــت ما 
مبلغ 12 ميليارد دالر ذخيره ارزي داريم كه قسمت اعظم آن پشتوانه 
اسكناس ايران محسوب ميشود و در حقيقت اعتبار اسكناس رايج 
كشور است.وي گفت: بقيه اين مبلع صرف ساير نيازهاي مملكت 
ميشود.اردالن  افزود: ذخيره ارزي فصلي با توجه به اوضاع كشور 
كافي است، اما به عقيده من ميزان آن هرچه افزايش يابد بهتر است.

فروشندگان زنان و دختران فريب خورده به دام افتادند
اعضاي يك گروه 3 نفري كه زنان و دختران جوان را بعد 
از تجاوز به محله بدنام و مردان خوشگذران ميفروختند بدان 
گروه ضربت كميته منطقه 9 افتادند و دستگير شدند.اعضاي اين 
گروه خانهاي را در خيابان پاستور اجاره كرده بودند و با اغفال زنان 
و دختران، آنان را در اين خانه نگهداري ميكردند و بعد به فروش 
ميرساندند.اين خانه ساعت 11 چهارشنبه گذشته شناسايي شد 

و بدين ترتيب اعضاي باند بدام افتادند.
حمله مسلحانه به خانه آيتاهللا خلخالي

سخنگوي آيتاهللا خلخالي، ديروز اعالم كرد: پريشب، از 
سوي جواني كه برترك يك موتورسيكلت سوار بود، به سوي 
خانه آيت اهللا خلخالي، آتش گشـــود و اين دو نفر در مقابله با 
پاسداران محافظ خانه، فرار كردند. وي همچنين گفت سهشب 
قبل نيز، به همين ترتيب به خانه آيتاهللا خلخالي، حمله مسلحانه 

به عمل آمد ولي نافرجام ماند.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعـات روز يكشـنبه 13 خردادمـاه 
1358(برابر با 8 رجب 1399، 3 ژوئن 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

انتقاد روزنامه هاي تهران از گزارش بانك جهاني
در اين روز در خرداد سال 1331 هجري خورشيدي  روزنامه هاي 
تهران ضمن چاپ گزارش طوالني بانك جهاني درباره مناقشه ايران 
و انگلستان بر سر نفت، شديدا از اين بانك انتقاد كرده و نوشته بودند 
كه بانك جهاني با اين گزارش ماهيت سياسي خود را به جهانيان نشان 
داد و ثابت كرد كه صرفا يك موسسه پولي بي طرف نيست و در پشت 
چهره آرام و ظاهر الصالح خود به سود برخي قدرت ها، سياسي كاري 

مي كند و يك ابزار اعمال سلطه گري است.
دالس: آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيستها بيفتد

سوم ژوئن 1953  جان فاستر دالس وزير امور خارجه وقت 
آمريكا  پس از يك ديدار طوالني با «لوي هندرســـون» سفير اين 
كشور در تهران اعالم كرده بود كه دولت آمريكا نمي گذارد ايران 
به دست كمونيست ها افتد يا در دست مخالفان آمريكا باشد. وي 
كه در واشنگتن سخن مي گفت اظهاركرده بود كه با افتادن ايران به 
دامان مسكو، خاور ميانه استراتژيك و نفتدار از دست خواهد رفت 
و چراغ پيشـــرفت اقتصاد اروپا و ژاپن خاموش خواهد شد. وي 
دولت هرى ترومن [رئيس جمهور قبلى آمريكا] را متهم كرده بود كه 

سياست روشن و درستي در قبال تحوالت وقت ايران نداشت. 
حذف كتاب هاى «درسى تاريخ» دوران مصدق

دو روز مانده به پايان سال تحصيلى 1332–1333 به دانش آموزان 
دوره دوم متوسطه ايران گفته شد كه پس از امتحانات، اگر كتاب هاى 
درسى تاريخ را كه در دوران حكومت مصدق چاپ شده بود تحويل 
دفتر مدرسه دهند، به رايگان كتاب تاريخ چاپ تازه يا 3 دفترچه سفيد 
و قلم دريافت خواهند كـــرد!. در آن زمان، يك دانش آموز در پايان 
كالس يازدهم ديپلم متوسطه دريافت مى كرد و كالس دوازدهم كه 
سه شعبه بود (ادبى، رياضى و طبيعى) اختصاص به كسانى داشت كه 

مى خواستند در رشته هاى مربوط به دانشگاه بروند.
«ويليام هون» طنزنگار

ويليام هون روزنامه نگار راديكال و طنزنويس انگليسي سوم 
ژوئن ســـال 1780 به دنيا آمد و 62 سال عمر كرد. دولت و كليسا 
از زخم طنز هاي «هـــون» در امان نماندند. وي براي تامين آزادي 
مطبوعات انگلستان تالش بسيار كرد. معروفترين تاليف او « اوري 

دي بوك» است.
افتادن انتاكيه به دست صليبيون 

صليبون در لشكركشي اول خود به خاور ميانه، سوم ژوئن 
سال 1098 شهر انتاكيه را تصرف و ويران كردند. آنان در سر راه خود 
به فلسطين و تصرف بيت المقدس به انتاكيه رسيده بودند. انتاكيه 
كه اينك بيش از 30 هزار جمعيت ندارد در آن زمان شهري چند صد 
هزار نفري بود. اين شهر در قرن سوم پيش از ميالد توسط سلوكوس 
اول جانشين اسكندر در بهترين نقطه شرق مديترانه ساخته شده بود 

و بيشتر ساكنان اوليه آن مقدوني و يوناني تبار  يا يهوديان بودند.
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قاب امروز

 سرايه
نگفتم روزه بسيارى نپايد

رياضت بگذرد سختى سر آيد
پس از دشوارى آسانيست ناچار

وليكن آدمى را صبر بايد
رخ از ما تا به كى پنهان كند عيد

هالل آنك به ابرو مىنمايد
سرابستان در اين موسم چه بندى

درش بگشاى تا دل برگشايد
غالمان را بگو تا عود سوزند

كنيزك را بگو تا مشك سايد

كه پندارم نگار سروباال
در اين دم تهنيت گويان درآيد

سواران حلقه بربودند و آن شوخ
هنوز از حلقهها دل مىربايد

چو يار اندر حديث آيد به مجلس
مغنى را بگو تا كم سرايد

كه شعر اندر چنين مجلس نگنجد
بلى گر گفته سعديست شايد
سعدى

مراسم احيا شب بيستوسوم ماه رمضان درحرم مطهر امام  خميني (ره)/ عكس از: جماران

دوشنبه 13 خرداد 1398- سال نود وسومـ   شماره 27297
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امام 15 خرداد را اعزاي عمومي اعالم كرد
به مناســـبت فرا رسيدن روز پانزدهم خرداد امام خميني 
اطالعيهاي صادر كـــرد. در اين اطالعيه كه متن آن در زير آمده 

پانزدهم خرداد روز عزاي عمومي اعالم شده است:
بسماهللا الرحمن الرحيم

با فرا رسيدن پانزدهم خرداد خاطره غمانگيز و حماسهآفرين 
اين روز تاريخي تجديد ميشود، روزي كه بنابر آنچه كه مشهود 
است، قريب به پانزده هزار نفر از ملت مظلوم و ستم كشيده ما به 
خاك و خون كشيده شد روزي كه طليعه نهضت اسالمي اين ملت 
شجاع و غيور گرديد، نهضت عظيمي كه بيش از شانزده سال پيش 
به دنبال قيام روحانيت مسئول و متعهد در مقابل محمدرضا پهلوي 
كه مخالفتش با اسالم عزيز آشكار و آشكارتر شد، شكل گرفت.

راز قتل آخرين فرمانده سپاه جنوب فاش شد
مامور گشت كالنتريهاي تهران كه در تركمن صحرا با 
براه انداختن شايعه بازگشت شاه مخلوع، روستائيان گنبدكاووس 
و گرگان را تحريك ميكرد، دســـتگير شد.در جريان محاكمه 
فرماندار سابق نظامي اهواز در دادگاه انقالب اسالمي اين شهر، راز 
كشته شدن سپهبد جعفريان آخرين استاندار خوزستان در زمان 
رژيم منفور پهلوي، فاش شد.در مراسم چهلمين روز شهادت 
شهداي فاجعه نقده، شركت كنندگان يك بار ديگر همبستگي 
خود را با انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني اعالم كردند. 

گزارش خبرنگاران اطالعات در اين زمينههاي ميخوانيد:
* اهوازـ  خبرنگار ما در اهواز كســـب اطالع كرد كه در 
جريان محاكمه سرلشكر شمس تبريزي فرماندار سابق نظامي 
اهواز در دادگاه انقالب، فاش شد كه در هليكوپتر سپهبد عيسي 
بقراط جعفريان بمب ساعتي كار گذاشته شده بود. اين اقدام به 
دستور سرلشكر معدوم شمس تبريزي انجام شده بود. هليكوپتر 
از محوطه لشكر 92 به سوي نقطه نامعلومي كه گويا خارج از مرز 
بود پرواز كرد. اما حدود 15 دقيقه بعد از پرواز، در مزارع هفت تپه 

سقوط كرد و سپهبد جعفريان به قتل رسيد.
5ر1 ميليون تومان از بانك ملي تخت جمشيد سرقت شد

بعدازظهر ديروز يك گروه پنج نفري ناشناس در يك حمله 
مسلحانه به بانك مليـ  شعبه خيابان تخت جمشيدـ  چهارراه كيوان 
بيش از يك و نيم ميليون تومان پول اين شعبه را به سرقت بردند.سارقين 
مسلح ساعت يك و پنج دقيقه بعدازظهر وارد بانك شدند و پنج دقيقه 

بعد با كيسههايي كه از پول پر كرده بودند از بانك خارج شدند.
براي پست رياست جمهوري هيچ مانعي در خود نميبينم

آيـــتاهللا صادق خلخالي كه به منظور بررســـي وضع 
دادگاههاي انقالب اسالمي به خوزستان رفته است، ديروز در 
اهواز مسائلي را عنوان كرد. وي در مورد سفرش به امارات متحده 

عربي اظهارداشت:
ـ  هدف از سفر به امارات متحده عربي اين بود كه عدهاي از 
ايرانيان مقيم دوبي از امام خميني خواسته بودند كه به وضع آنان 
رسيدگي شود و من هم به دستور امام به امارات متحده عربي رفتم 
و ...آيت اهللا صادق خلخالي در پاسخ به اين سئوال كه آيا خود را 

كانديداي رياست جمهوري ميكنيد يا نه، گفت: 
ـ اين بستگي به ملت ايران دارد. من براي پست رياست 

جمهوري در خود هيچ مانعي مشاهده نميكنم.
تظاهرات در دادگستري عليه نزيه و متين دفتري

صبح امروز گروهي از كاركنان وزارت دادگستري در محوطه 
داخل دادگستري اجتماع كردند و در اعتراض به گفتههاي اخير حسن 
نزيه رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت و دكتر متين 
دفتري دبير جبهه دموكراتيك ملي دســـت به تظاهرات زدند.از اين 
تظاهرات كه به تدريج به خارج دادگستري و خيابانهاي اطراف كشانده 
شد توسط گروههاي مختلف مردم كه به سوي دادگستري در حركت 

بودند حمايت ميشد و شعارهاي آنها مورد تاييد قرار ميگرفت.
12 ميليارد دالر ذخيره ارزي

علي اردالن وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم داشـــت ما 
مبلغ 12 ميليارد دالر ذخيره ارزي داريم كه قسمت اعظم آن پشتوانه 
اسكناس ايران محسوب ميشود و در حقيقت اعتبار اسكناس رايج 
كشور است.وي گفت: بقيه اين مبلع صرف ساير نيازهاي مملكت 
ميشود.اردالن  افزود: ذخيره ارزي فصلي با توجه به اوضاع كشور 
كافي است، اما به عقيده من ميزان آن هرچه افزايش يابد بهتر است.

فروشندگان زنان و دختران فريب خورده به دام افتادند
اعضاي يك گروه 3 نفري كه زنان و دختران جوان را بعد 
از تجاوز به محله بدنام و مردان خوشگذران ميفروختند بدان 
گروه ضربت كميته منطقه 9 افتادند و دستگير شدند.اعضاي اين 
گروه خانهاي را در خيابان پاستور اجاره كرده بودند و با اغفال زنان 
و دختران، آنان را در اين خانه نگهداري ميكردند و بعد به فروش 
ميرساندند.اين خانه ساعت 11 چهارشنبه گذشته شناسايي شد 

و بدين ترتيب اعضاي باند بدام افتادند.
حمله مسلحانه به خانه آيتاهللا خلخالي

سخنگوي آيتاهللا خلخالي، ديروز اعالم كرد: پريشب، از 
سوي جواني كه برترك يك موتورسيكلت سوار بود، به سوي 
خانه آيت اهللا خلخالي، آتش گشـــود و اين دو نفر در مقابله با 
پاسداران محافظ خانه، فرار كردند. وي همچنين گفت سهشب 
قبل نيز، به همين ترتيب به خانه آيتاهللا خلخالي، حمله مسلحانه 

به عمل آمد ولي نافرجام ماند.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعـات روز يكشـنبه 13 خردادمـاه 
1358(برابر با 8 رجب 1399، 3 ژوئن 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

انتقاد روزنامه هاي تهران از گزارش بانك جهاني
در اين روز در خرداد سال 1331 هجري خورشيدي  روزنامه هاي 
تهران ضمن چاپ گزارش طوالني بانك جهاني درباره مناقشه ايران 
و انگلستان بر سر نفت، شديدا از اين بانك انتقاد كرده و نوشته بودند 
كه بانك جهاني با اين گزارش ماهيت سياسي خود را به جهانيان نشان 
داد و ثابت كرد كه صرفا يك موسسه پولي بي طرف نيست و در پشت 
چهره آرام و ظاهر الصالح خود به سود برخي قدرت ها، سياسي كاري 

مي كند و يك ابزار اعمال سلطه گري است.
دالس: آمريكا نمي گذارد ايران به دست كمونيستها بيفتد

سوم ژوئن 1953  جان فاستر دالس وزير امور خارجه وقت 
آمريكا  پس از يك ديدار طوالني با «لوي هندرســـون» سفير اين 
كشور در تهران اعالم كرده بود كه دولت آمريكا نمي گذارد ايران 
به دست كمونيست ها افتد يا در دست مخالفان آمريكا باشد. وي 
كه در واشنگتن سخن مي گفت اظهاركرده بود كه با افتادن ايران به 
دامان مسكو، خاور ميانه استراتژيك و نفتدار از دست خواهد رفت 
و چراغ پيشـــرفت اقتصاد اروپا و ژاپن خاموش خواهد شد. وي 
دولت هرى ترومن [رئيس جمهور قبلى آمريكا] را متهم كرده بود كه 

سياست روشن و درستي در قبال تحوالت وقت ايران نداشت. 
حذف كتاب هاى «درسى تاريخ» دوران مصدق

دو روز مانده به پايان سال تحصيلى 1332–1333 به دانش آموزان 
دوره دوم متوسطه ايران گفته شد كه پس از امتحانات، اگر كتاب هاى 
درسى تاريخ را كه در دوران حكومت مصدق چاپ شده بود تحويل 
دفتر مدرسه دهند، به رايگان كتاب تاريخ چاپ تازه يا 3 دفترچه سفيد 
و قلم دريافت خواهند كـــرد!. در آن زمان، يك دانش آموز در پايان 
كالس يازدهم ديپلم متوسطه دريافت مى كرد و كالس دوازدهم كه 
سه شعبه بود (ادبى، رياضى و طبيعى) اختصاص به كسانى داشت كه 

مى خواستند در رشته هاى مربوط به دانشگاه بروند.
«ويليام هون» طنزنگار

ويليام هون روزنامه نگار راديكال و طنزنويس انگليسي سوم 
ژوئن ســـال 1780 به دنيا آمد و 62 سال عمر كرد. دولت و كليسا 
از زخم طنز هاي «هـــون» در امان نماندند. وي براي تامين آزادي 
مطبوعات انگلستان تالش بسيار كرد. معروفترين تاليف او « اوري 

دي بوك» است.
افتادن انتاكيه به دست صليبيون 

صليبون در لشكركشي اول خود به خاور ميانه، سوم ژوئن 
سال 1098 شهر انتاكيه را تصرف و ويران كردند. آنان در سر راه خود 
به فلسطين و تصرف بيت المقدس به انتاكيه رسيده بودند. انتاكيه 
كه اينك بيش از 30 هزار جمعيت ندارد در آن زمان شهري چند صد 
هزار نفري بود. اين شهر در قرن سوم پيش از ميالد توسط سلوكوس 
اول جانشين اسكندر در بهترين نقطه شرق مديترانه ساخته شده بود 

و بيشتر ساكنان اوليه آن مقدوني و يوناني تبار  يا يهوديان بودند.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3119 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وپنجم  شماره 7073
 شنبه  11 خرداد 1398
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- مدال- نخستین زن تاریخ ورزش ایران که پرچمداری کاروان 

کشورمان در المپیک را برعهده گرفت
2- خـــدای خورشـــید- آبیاری زمســـتانی- صنایع دســـتی این ناحیه گیالن شـــهرت 

فرامنطقه ای دارد
3- بخشی از پا- داخل- مارکی بر ساعت

4- نفس و قوای باطنی- یک ویک- مقابل- حرف پیروزی
5- تذکره- بین- ایل

6- افزار- روزه گرفتن- ساز کلیسا
7- آسانی- به طور ناگهانی- باطراوت

8- صف- کنوکسیون- همراه »گداز« می آید
9- کشور باستانی- نسبت دادن گناه- تزویر

10- ضمیر مفعولی- رکورددار بیشترین گل زده در بازی های مقدماتی جام جهانی- 
سنگ انداز

11- نوشتن ادبی- وزیر امور خارجه سابق ایران- بلی در مکالمه
12- جامد- پرداخت دین- هر یک از اخالط چهارگانه – شعر گفتن

13- پول »چین«- مربوط به زمانی مشخص- محدب
14- ریاضیدان »انگلیسی«- شهری 
بین »پاریس و »مارسی«- روستایی 

در »ماکو«
ارتفاعات  از  دایرةالمعـــارف-   -15

»کرمانشاه«

 عمودي:
1- فیلمـــی از »بهنـــام بهـــزادی« - 
ســـریالی بـــا هنرنمایـــی »کیانوش 

گرامی«
 - حـــد  از  بیـــش  پافشـــاری   -2 

تخت حکومتی - مقابل پیر
3- لوله هایـــی که شـــیره خـــام را از 
ریشه به برگ ها می رسانند- جایگاه 

موبدان- رود سرحدی
4- خـــودم!- از راه رســـید- حـــرف 

جمع- رهبر هندی
5- دندان های نیش- وسیله ساده 

نگارش- عدد پیشتاز
 6- نرمخـــوی- آینـــده- روز 25 هر

 ماه شمسی
7- ضرورت ســـفر در هـــوای گرم- 

کنگره- پخش و پال
8- داریـــوش ســـوم- رنـــگ پلنگ 

کارتونی- آنفلوانزا
9- پدر عرب- شکل ظاهری- دیده 

شده
10- بزرگ زادگان- نوعی شیرینی- 

بالدرنگ
11- از اســـاطیر مصـــر - شـــهری در 

»پرو«- دامن بلند
12- جلودار- کافی- ایستگاه فضایی 

روسیه- مرتجع الستیکی
13- مـــادر میهن- گدای ســـمج- 

نمایندگان
14- سرمشق- پزشک بزرگ قرون 

وسطی- داروهای گیاهی
15- مانیتور- مهاجم »آ اس رم«

حل جدول ويژه شماره  7072 

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7073

   افقي:
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2- جمع عیب- گل پخته شده- بهتان زدن
3- صدای کافی- دریچه بین بطن و دهلیز چپ قلب – ایالتی در »امریکا«

4- پاک کننده غالت- اسم آذری- کتاب مقدس هندوان- زائوترسان
5- طمع- یکتا- کاغذ کپی

6- رهبر جنبش سرخ جامگان- کشف کننده- گلزن خارجی »فوالد خوزستان«
7- واحد سنجش- کومه- توبیخ و سرزنش

8- تقویت امواج صوتی- در بال افتادن- گهواره پارچه ای
9- نیروی فطرت- گلبول- ضمیر عربی

10- غول برف ها- طرف مشورت- آفریده شدگان
11- طعنه- آوانس- مخفف راه

12- احسنت- جناح لشکر- شاه شاعرانه- بزرگ داشتن
13- همراه »کره« در صبحانه- مأمور احصائیه- ولی

14- شخصیتی در داستان »اولیور توئیست«- فناوری بساوشی- آبزی تیزدندان دریا
15- کسی را مسخره کردن- ممنونم

 عمودي:
1- یکـــی از صنایـــع دســـتی 
ایرانی که در یـــزد، اصفهان 
و کاشـــان رواج داشـــت امـــا 
اکنون در معرض فراموشی 

و نابودی است- محتاج
2- مارکـــی بـــر لـــپ تـــاپ- 

بارها- وحشت
3- دریـــای نـــاآرام - دریای 

اروپا - دختر عرب
4- تیـــر پیکانـــدار - صـــدا - 
خدای قلندر- دریاچه ای در 

آفریقای جنوبی
5- آفرین - مصطکی - پول 

سامورایی ها
6- بسیاری - جامه نازک - 

پرنده سندباد
7- بعـــد از شـــصت و نه!- 

سایت- در حضور عام
8- 92 ســـانتیمتر- دستگاه 

شمارنده- واال
9- کلمه شرط- شانه به سر- 

لیست
10- نانی نازک!- ابزار فنی- 

پسوند آلودگی
11- ضمیر چهارم- پرچم- 

روش یا معیار معتبر
12- ضـــد ســـایه- خـــودم!- 

ماده ای در آب- قلیل
13- بدبـــو - برنـــد - شـــهر 

»قلعه قهقهه«
14- از نام هـــای خانم هـــا - 
نگهدارنده ســـاختمان- نام  

11 فرعون مصر
15- یـــک نـــوع رنـــگ مـــو - 

ماهی نجار!
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»ايران « وضعیت کشاورزان لرستان پس از سیل را پیگیری می کند

آيا پويش مردمی و اقدامات دولتی می تواند انجیرزارهای معموالن را نجات دهد؟

درختهادرگلماندهاند

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

قرار است »پویش مردمی نجات انجیرستان« 
قطب انجیر ســـیاه کشـــور را از نابودی نجات 
دهد. معموالن لرســـتان به انجیر ســـیاهش 
معروف اســـت و این شـــهر همچنان درگیر 
تبعـــات ســـیل ویرانگـــر و نابـــودی بـــاغ ها و 

زمین های کشاورزی است.
چند روز قبل در همیـــن صفحه پای درددل 
کشاورزان معموالنی نشستیم. کشاورزانی که 
تأکید کرده بودند: »سیل همه زیرساخت های 
کشاورزی شهرشان را برده.« این گزارش روز 
28 اردیبهشت با تیتر »اشک هایی به درشتی 
انجیر« منتشر شد. گزارشـــی که در آن تأکید 
شـــده بود زندگی 80 درصد مردم معموالن 
لرســـتان و اطرافش به زمین های کشـــاورزی 
وابسته اســـت و درحال حاضر معیشت آنها 

در خطر قرار گرفته است.
کشاورزان معموالنی در این گزارش تأکید 
کرده بودند مردم معموالن به سختکوشـــی 
معروفنـــد ولـــی خیلی هایشـــان ایـــن روزها 
نمی دانند چه کنند؟ سیل لرستان به شکلی 
اساسی و عمیق به باغ ها و مزارع آسیب زده و 
تأسیسات را شسته و برده و انگار مسئوالن هم 

فراموش شان کرده اند.
اما ســـید علـــی محققـــی، رئیـــس مرکز 
اطالع رســـانی وزارت کشـــاورزی در گفت وگو 
با ما تأکیـــد می کند که وزارت کشـــاورزی این 
کشـــاورزان را نـــه تنها فراموش نکـــرده که در 
آخرین بازدید میدانی شان از منطقه رسیدگی 
به امور کشاورزان و باغداران معموالنی را در 
اولویت کاری خود قرار داده اســـت: »در سیل 
فروردیـــن ماه امســـال بیـــش از هـــزار و 500 
میلیارد تومان خســـارت به بخش کشاورزی 

آب معمـــوالن هم هســـت می گویـــد: »هر 
روز جنگ اعصاب داریم. هر روز کشـــاورزی 
زنگ می زند که آب زمین  ما چه شـــد؟ حق 
هـــم دارند. کشـــاورز یـــک هکتـــار دو هکتار 
زمیـــن گرفتـــه مثاًل صیفـــی جات کاشـــته و 
کـــود و بـــذر خریده و حـــاال مانده چـــه کند. 
مردم شـــهر مـــا حال خوبـــی ندارنـــد؛ یک 
مرتبه زندگی 60ساله شـــان در چشم برهم 
زدنی زیر آب رفته. االن جهاد کشـــاورزی به 
مـــا یک الکتروموتـــور امانـــت داده و بابتش 
سفته ســـه ماهه گرفته. راه اندازی تجهیزات 
خودمـــان هم به این راحتی ها نیســـت مثاًل 
هر قطعه اش 90 تا 100 میلیون تومان هزینه 
دارد. در هرحال ما تـــالش کردیم به مزارع 
صیفی با همین موتور آب برســـانیم اما اگر 
باغ های انجیر زودتر آبرسانی نشوند، تا پاییز 

خشک می شوند.«
محققی تأکید می کند درختان انجیر که 
یک تا نیم متر زیر خاک رفته اند نجات پیدا 
می کننـــد و لودرهای کوچک مخصوص این 
کار در حـــال خاکبرداری هســـتند. همچنین 
خـــاک آبرفتـــی و حاصلخیزی که در ســـیل 
شســـته شـــده بوده جمع آوری و به زمین ها 
بازگردانده شـــده. بـــه گفتـــه او آبگرفتگی و 
خســـارت ســـیل در گلســـتان قابل مقایسه 
با خســـارات وارده در ســـیل لرستان نیست 
چراکه در گلســـتان بیشـــتر به تولیدکننده ها 
ضربه وارد شـــد اما در لرستان زیرساخت ها 
آســـیب دیـــد و ســـیل بـــه معنـــای واقعـــی 

زیرساخت ها را شست و برد.
بـــه گفته وی، در این شـــرایط مســـئوالن 
دولتی مجبـــور بـــه دو کار بودنـــد؛ اقدامات 
اورژانســـی و زیرساختی. در مرحله اقدامات 
اورژانســـی مـــزارع صیفـــی و باغ هـــا آبیاری 
شـــد و هر چه پمپ دولتی وجود داشـــت به 
کشـــاورزان امانـــت داده شـــد و این طبیعی 
اســـت که بـــرای یـــک پمـــپ 500 میلیونی 
ســـفته دریافت شـــود. در برنامه هـــای بلند 
مدت هم باغ به باغ خسارت های کشاورزان 
شناسایی شده و با پرداخت غرامت و کمک 
بالعوض و وام کم بهره خسارت های وارده 

به کشاورزان جبران می شود.
کشـــاورزان معموالنـــی می گویند ســـیل 
فقـــط خانه هایشـــان را نبرده بلکه تیشـــه به 
ریشـــه زندگی شـــان زده. آنهـــا می خواهنـــد 

انجیرستان ها دوباره نفس بکشند.

بویـــژه  زیرســـاخت ها  و  شـــد  وارد  لرســـتان 
ایســـتگاه های پمپاژ، شـــبکه برق ایستگاه ها، 
پمپ های فردی و سیار، کانال های آبرسانی، 
جاده های دسترســـی به مزارع و تأسیســـات، 
صدمـــه جدی دید کـــه مجموع خســـارت ها 
نیـــز بالغ بر 770 میلیارد تومان برآورد شـــده 

است.«
مسئوالن پمپ های آب معموالن هم در 
گفت وگو با مـــا بارها تأکید می کنند که هریک 
از الکتروموتورها تا 50 هکتار زمین کشـــاورزی 
را آبیاری می کـــرده و حاال همه این پمپ ها و 
لوله های آبرسانی آسیب دیده اند. کشاورزان 
می گوینـــد در ســـیل اخیـــر اســـتان لرســـتان 
100پمـــپ آب آســـیب دیده و اگـــر وضعیت 
خیلی زود اصالح نشود، بسیاری از زمین های 

کشاورزی می سوزند و خشک می شوند.
 محققـــی در این باره می گوید: »ســـازمان 
جهاد کشـــاورزی استان لرســـتان برای نجات 
باغ ها و مزارع کشاورزی و رساندن بموقع آب 
به زمین های تشنه، منتظر تخصیص و تأمین 
اعتبار و صرفاً پرداخت خسارت به کشاورزان 
نمانده است و به روش های مختلف در تالش 
اســـت که مشکالت کشـــاورزان خسارت دیده 
بخصوص راه اندازی ایســـتگاه های پمپاژ آب 
را حل کند. بر این اســـاس از ابتـــدای بحران، 
مدیریت آب و خاک جهاد کشـــاورزی استان 
مأمور تأمین زیرســـاخت برای نجات باغ ها و 
مزارع خســـارت دیده و تشنه شد و یکی دیگر 
از مدیران ارشـــد با سابقه و تجربه سازمان نیز 
با اســـتقرار تمام وقت در پلدختر مأمور رصد 
نارسایی ها و کمک جهادی برای تأمین نیازها 

شده است.«
وی می گوید: »طی یک ماه گذشته تعمیر 
130 الکتروپمپ و متعلقات، تعمیر بیش از 
90 ترانســـفورماتور برق، تأمین چندهزار متر 

لوله، خرید چندین دســـتگاه ترانســـفورماتور 
و الکتروپمـــپ، کمـــک بـــه راه انـــدازی ده ها 
ایستگاه پمپاژ، ایجاد و بازسازی ده ها کیلومتر 
جاده دسترسی به باغ ها ومزارع و ایستگاه ها 
و همچنیـــن تحویل امانـــی ده ها الکتروپمپ 
جهـــادی  اقدامـــات  از  بخشـــی  فقـــط  و... 
جهادکشـــاورزی برای تســـریع در آبرسانی به 

باغ ها و نجات کشاورزی پلدختر بوده است.
عمـــده اقدامـــات انجـــام شـــده در واقع 
خارج از عـــرف ســـازمانی و حالت معمول 
اداری و با ایجاد تعهدی بالغ بر 45 میلیارد 
ریال از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان 
نزد تعمیرکاران، پیمانکاران، ماشـــین داران 
و... در کنـــار تعامـــل روزانـــه بـــا آنهـــا و بـــا 

کشاورزان است.«
و  انجیرســـتان ها  دربـــاره  همچنیـــن  وی 
برنامه هـــای ویـــژه نجـــات در ایـــن بـــاره خبر 
می دهد: »در موضوع گل و الی رســـوب شده 
در انجیرستان ها، از آخرین روزهای فروردین 
مـــاه، مدیریـــت ترویـــج و مشـــارکت مردمی 
ســـازمان جهادکشـــاورزی استان لرســـتان با 
فراخوان سراســـری »پویـــش مردمی نجات 
انجیرســـتان« را  راه اندازی کـــرد که هدف آن 
مشـــارکت گروه هـــای مختلـــف مردمـــی بود 
تا این درختـــان پرثمر که هرکدام بخشـــی از 
معاش کشـــاورزان منطقه را تأمین می کنند، 
ایســـتاده نمیرند و به کمک مـــردم، باغ های 
مدفون در گل نجات پیدا کنند. متعاقب این 
فراخوان بیش از ٥00 نفر از نیروهای مردمی 
گروه های جهادی از سراسر کشور که از نجات 
منازل سیل زدگان فارغ شده بودند به کمک 
انجیرستان ها آمدند. همزمان ده ها دستگاه 
لودر، مینی لودر، بیل مکانیکی، کامیون حمل 
خاک و... نیز از سوی جهاد کشاورزی تأمین و 

راهی باغ های انجیر شد.«

از آخرین روزهای فروردین ماه، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهادکشاورزی 
استان لرستان با فراخوان سراسری »پویش مردمی نجات انجیرستان« را  راه اندازی کرد که 

هدف آن مشارکت گروه های مختلف مردمی بود تا این درختان پرثمر که هرکدام بخشی 
از معاش کشاورزان منطقه را تأمین می کنند، ایستاده نمیرند و به کمک مردم، باغ های 

مدفون در گل نجات پیدا کنند

بـــاغ  معمـــوالن  در  اســـکندر کوشـــکی، 
انجیـــر دارد. او هم تأکید می کنـــد این روزها 
مسئوالن به روســـتای دمرود آبگینه سر زده 
و تـــالش کرده انـــد گل و الی پـــای درختـــان 
انجیـــر را پـــاک کننـــد اما بـــرای روســـتاهای 
دیگر هنوز کاری نشـــده اســـت: »بـــاغ انجیر 
مـــن 500درخت40ســـاله داشـــت کـــه 300 
تایش را ســـیل بـــرده و200درخت هم برایم 
باقی مانـــده. برای آبیاری ایـــن 200 درخت 
نمی دانـــی چه مصیبتـــی می کشـــم؛ از این 
همســـایه آب بگیـــر از آن یکـــی آب قـــرض 
کن... امیدوارم تجهیزاتی را که برای روستای 
دمـــرود آوردنـــد و از آنهـــا بـــرای تخلیه گل  

اســـتفاده کردند به روســـتاها و جاهای دیگر 
هم ببرند. برای ما برداشـــتن گل و الی ساده 
نیســـت، یعنـــی کاری نیســـت کـــه از عهده 
کشاورز بربیاید. از آن طرف خانه سه برادرم 
را کـــه با آنهـــا شـــریکم آب بـــرده و آنها هم 
ترجیـــح می دهند برای خانه و کاشانه شـــان 
کاری کننـــد نه اینکه بـــرای پیدا کـــردن بیل 
مکانیکی و... به این در و آن در بزنند. بیشتر 
امکانات به پلدختر می رسد و ما درمعموالن 

محروم می مانیم.«
محمد، دیگـــر باغـــدار معموالنی هم از 
نرســـیدن آب بـــه انجیـــرزارش گالیـــه دارد: 
»می دانم کـــه مردم را هم دعـــوت کرده اند 

برای انجیرزارها و نجات شـــان دســـت به کار 
شـــوند، حتی گاهی مســـئوالن فکر می کنند 
ما کشاورزان دســـت روی دست گذاشته ایم 
و کاری نمی کنیـــم اما چه کســـی می تواند از 
درخت هـــای باغـــش که حکـــم بچه هایش 
را دارنـــد، بگـــذرد. آن هـــم انجیـــر ســـیاه که 
زیـــادی  آب  و  اســـت  ســـطحی  ریشـــه اش 
می خواهد و دو روز یک دفعه نیاز به آبیاری 
دارد. درخت هایـــی هـــم که تـــوی گل و الی 
مانده اند، نجات دادن شـــان کار ما نیســـت. 
اگر به دادشـــان نرسند، نفس شان می گیرد و 

تمام می شوند.«
کوشـــکی که مســـئول یکـــی از پمپ های 
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»ايران « وضعیت کشاورزان لرستان پس از سیل را پیگیری می کند

آيا پويش مردمی و اقدامات دولتی می تواند انجیرزارهای معموالن را نجات دهد؟

درختهادرگلماندهاند

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

قرار است »پویش مردمی نجات انجیرستان« 
قطب انجیر ســـیاه کشـــور را از نابودی نجات 
دهد. معموالن لرســـتان به انجیر ســـیاهش 
معروف اســـت و این شـــهر همچنان درگیر 
تبعـــات ســـیل ویرانگـــر و نابـــودی بـــاغ ها و 

زمین های کشاورزی است.
چند روز قبل در همیـــن صفحه پای درددل 
کشاورزان معموالنی نشستیم. کشاورزانی که 
تأکید کرده بودند: »سیل همه زیرساخت های 
کشاورزی شهرشان را برده.« این گزارش روز 
28 اردیبهشت با تیتر »اشک هایی به درشتی 
انجیر« منتشر شد. گزارشـــی که در آن تأکید 
شـــده بود زندگی 80 درصد مردم معموالن 
لرســـتان و اطرافش به زمین های کشـــاورزی 
وابسته اســـت و درحال حاضر معیشت آنها 

در خطر قرار گرفته است.
کشاورزان معموالنی در این گزارش تأکید 
کرده بودند مردم معموالن به سختکوشـــی 
معروفنـــد ولـــی خیلی هایشـــان ایـــن روزها 
نمی دانند چه کنند؟ سیل لرستان به شکلی 
اساسی و عمیق به باغ ها و مزارع آسیب زده و 
تأسیسات را شسته و برده و انگار مسئوالن هم 

فراموش شان کرده اند.
اما ســـید علـــی محققـــی، رئیـــس مرکز 
اطالع رســـانی وزارت کشـــاورزی در گفت وگو 
با ما تأکیـــد می کند که وزارت کشـــاورزی این 
کشـــاورزان را نـــه تنها فراموش نکـــرده که در 
آخرین بازدید میدانی شان از منطقه رسیدگی 
به امور کشاورزان و باغداران معموالنی را در 
اولویت کاری خود قرار داده اســـت: »در سیل 
فروردیـــن ماه امســـال بیـــش از هـــزار و 500 
میلیارد تومان خســـارت به بخش کشاورزی 

آب معمـــوالن هم هســـت می گویـــد: »هر 
روز جنگ اعصاب داریم. هر روز کشـــاورزی 
زنگ می زند که آب زمین  ما چه شـــد؟ حق 
هـــم دارند. کشـــاورز یـــک هکتـــار دو هکتار 
زمیـــن گرفتـــه مثاًل صیفـــی جات کاشـــته و 
کـــود و بـــذر خریده و حـــاال مانده چـــه کند. 
مردم شـــهر مـــا حال خوبـــی ندارنـــد؛ یک 
مرتبه زندگی 60ساله شـــان در چشم برهم 
زدنی زیر آب رفته. االن جهاد کشـــاورزی به 
مـــا یک الکتروموتـــور امانـــت داده و بابتش 
سفته ســـه ماهه گرفته. راه اندازی تجهیزات 
خودمـــان هم به این راحتی ها نیســـت مثاًل 
هر قطعه اش 90 تا 100 میلیون تومان هزینه 
دارد. در هرحال ما تـــالش کردیم به مزارع 
صیفی با همین موتور آب برســـانیم اما اگر 
باغ های انجیر زودتر آبرسانی نشوند، تا پاییز 

خشک می شوند.«
محققی تأکید می کند درختان انجیر که 
یک تا نیم متر زیر خاک رفته اند نجات پیدا 
می کننـــد و لودرهای کوچک مخصوص این 
کار در حـــال خاکبرداری هســـتند. همچنین 
خـــاک آبرفتـــی و حاصلخیزی که در ســـیل 
شســـته شـــده بوده جمع آوری و به زمین ها 
بازگردانده شـــده. بـــه گفتـــه او آبگرفتگی و 
خســـارت ســـیل در گلســـتان قابل مقایسه 
با خســـارات وارده در ســـیل لرستان نیست 
چراکه در گلســـتان بیشـــتر به تولیدکننده ها 
ضربه وارد شـــد اما در لرستان زیرساخت ها 
آســـیب دیـــد و ســـیل بـــه معنـــای واقعـــی 

زیرساخت ها را شست و برد.
بـــه گفته وی، در این شـــرایط مســـئوالن 
دولتی مجبـــور بـــه دو کار بودنـــد؛ اقدامات 
اورژانســـی و زیرساختی. در مرحله اقدامات 
اورژانســـی مـــزارع صیفـــی و باغ هـــا آبیاری 
شـــد و هر چه پمپ دولتی وجود داشـــت به 
کشـــاورزان امانـــت داده شـــد و این طبیعی 
اســـت که بـــرای یـــک پمـــپ 500 میلیونی 
ســـفته دریافت شـــود. در برنامه هـــای بلند 
مدت هم باغ به باغ خسارت های کشاورزان 
شناسایی شده و با پرداخت غرامت و کمک 
بالعوض و وام کم بهره خسارت های وارده 

به کشاورزان جبران می شود.
کشـــاورزان معموالنـــی می گویند ســـیل 
فقـــط خانه هایشـــان را نبرده بلکه تیشـــه به 
ریشـــه زندگی شـــان زده. آنهـــا می خواهنـــد 

انجیرستان ها دوباره نفس بکشند.

بویـــژه  زیرســـاخت ها  و  شـــد  وارد  لرســـتان 
ایســـتگاه های پمپاژ، شـــبکه برق ایستگاه ها، 
پمپ های فردی و سیار، کانال های آبرسانی، 
جاده های دسترســـی به مزارع و تأسیســـات، 
صدمـــه جدی دید کـــه مجموع خســـارت ها 
نیـــز بالغ بر 770 میلیارد تومان برآورد شـــده 

است.«
مسئوالن پمپ های آب معموالن هم در 
گفت وگو با مـــا بارها تأکید می کنند که هریک 
از الکتروموتورها تا 50 هکتار زمین کشـــاورزی 
را آبیاری می کـــرده و حاال همه این پمپ ها و 
لوله های آبرسانی آسیب دیده اند. کشاورزان 
می گوینـــد در ســـیل اخیـــر اســـتان لرســـتان 
100پمـــپ آب آســـیب دیده و اگـــر وضعیت 
خیلی زود اصالح نشود، بسیاری از زمین های 

کشاورزی می سوزند و خشک می شوند.
 محققـــی در این باره می گوید: »ســـازمان 
جهاد کشـــاورزی استان لرســـتان برای نجات 
باغ ها و مزارع کشاورزی و رساندن بموقع آب 
به زمین های تشنه، منتظر تخصیص و تأمین 
اعتبار و صرفاً پرداخت خسارت به کشاورزان 
نمانده است و به روش های مختلف در تالش 
اســـت که مشکالت کشـــاورزان خسارت دیده 
بخصوص راه اندازی ایســـتگاه های پمپاژ آب 
را حل کند. بر این اســـاس از ابتـــدای بحران، 
مدیریت آب و خاک جهاد کشـــاورزی استان 
مأمور تأمین زیرســـاخت برای نجات باغ ها و 
مزارع خســـارت دیده و تشنه شد و یکی دیگر 
از مدیران ارشـــد با سابقه و تجربه سازمان نیز 
با اســـتقرار تمام وقت در پلدختر مأمور رصد 
نارسایی ها و کمک جهادی برای تأمین نیازها 

شده است.«
وی می گوید: »طی یک ماه گذشته تعمیر 
130 الکتروپمپ و متعلقات، تعمیر بیش از 
90 ترانســـفورماتور برق، تأمین چندهزار متر 

لوله، خرید چندین دســـتگاه ترانســـفورماتور 
و الکتروپمـــپ، کمـــک بـــه راه انـــدازی ده ها 
ایستگاه پمپاژ، ایجاد و بازسازی ده ها کیلومتر 
جاده دسترسی به باغ ها ومزارع و ایستگاه ها 
و همچنیـــن تحویل امانـــی ده ها الکتروپمپ 
جهـــادی  اقدامـــات  از  بخشـــی  فقـــط  و... 
جهادکشـــاورزی برای تســـریع در آبرسانی به 

باغ ها و نجات کشاورزی پلدختر بوده است.
عمـــده اقدامـــات انجـــام شـــده در واقع 
خارج از عـــرف ســـازمانی و حالت معمول 
اداری و با ایجاد تعهدی بالغ بر 45 میلیارد 
ریال از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان 
نزد تعمیرکاران، پیمانکاران، ماشـــین داران 
و... در کنـــار تعامـــل روزانـــه بـــا آنهـــا و بـــا 

کشاورزان است.«
و  انجیرســـتان ها  دربـــاره  همچنیـــن  وی 
برنامه هـــای ویـــژه نجـــات در ایـــن بـــاره خبر 
می دهد: »در موضوع گل و الی رســـوب شده 
در انجیرستان ها، از آخرین روزهای فروردین 
مـــاه، مدیریـــت ترویـــج و مشـــارکت مردمی 
ســـازمان جهادکشـــاورزی استان لرســـتان با 
فراخوان سراســـری »پویـــش مردمی نجات 
انجیرســـتان« را  راه اندازی کـــرد که هدف آن 
مشـــارکت گروه هـــای مختلـــف مردمـــی بود 
تا این درختـــان پرثمر که هرکدام بخشـــی از 
معاش کشـــاورزان منطقه را تأمین می کنند، 
ایســـتاده نمیرند و به کمک مـــردم، باغ های 
مدفون در گل نجات پیدا کنند. متعاقب این 
فراخوان بیش از ٥00 نفر از نیروهای مردمی 
گروه های جهادی از سراسر کشور که از نجات 
منازل سیل زدگان فارغ شده بودند به کمک 
انجیرستان ها آمدند. همزمان ده ها دستگاه 
لودر، مینی لودر، بیل مکانیکی، کامیون حمل 
خاک و... نیز از سوی جهاد کشاورزی تأمین و 

راهی باغ های انجیر شد.«

از آخرین روزهای فروردین ماه، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهادکشاورزی 
استان لرستان با فراخوان سراسری »پویش مردمی نجات انجیرستان« را  راه اندازی کرد که 

هدف آن مشارکت گروه های مختلف مردمی بود تا این درختان پرثمر که هرکدام بخشی 
از معاش کشاورزان منطقه را تأمین می کنند، ایستاده نمیرند و به کمک مردم، باغ های 

مدفون در گل نجات پیدا کنند

بـــاغ  معمـــوالن  در  اســـکندر کوشـــکی، 
انجیـــر دارد. او هم تأکید می کنـــد این روزها 
مسئوالن به روســـتای دمرود آبگینه سر زده 
و تـــالش کرده انـــد گل و الی پـــای درختـــان 
انجیـــر را پـــاک کننـــد اما بـــرای روســـتاهای 
دیگر هنوز کاری نشـــده اســـت: »بـــاغ انجیر 
مـــن 500درخت40ســـاله داشـــت کـــه 300 
تایش را ســـیل بـــرده و200درخت هم برایم 
باقی مانـــده. برای آبیاری ایـــن 200 درخت 
نمی دانـــی چه مصیبتـــی می کشـــم؛ از این 
همســـایه آب بگیـــر از آن یکـــی آب قـــرض 
کن... امیدوارم تجهیزاتی را که برای روستای 
دمـــرود آوردنـــد و از آنهـــا بـــرای تخلیه گل  

اســـتفاده کردند به روســـتاها و جاهای دیگر 
هم ببرند. برای ما برداشـــتن گل و الی ساده 
نیســـت، یعنـــی کاری نیســـت کـــه از عهده 
کشاورز بربیاید. از آن طرف خانه سه برادرم 
را کـــه با آنهـــا شـــریکم آب بـــرده و آنها هم 
ترجیـــح می دهند برای خانه و کاشانه شـــان 
کاری کننـــد نه اینکه بـــرای پیدا کـــردن بیل 
مکانیکی و... به این در و آن در بزنند. بیشتر 
امکانات به پلدختر می رسد و ما درمعموالن 

محروم می مانیم.«
محمد، دیگـــر باغـــدار معموالنی هم از 
نرســـیدن آب بـــه انجیـــرزارش گالیـــه دارد: 
»می دانم کـــه مردم را هم دعـــوت کرده اند 

برای انجیرزارها و نجات شـــان دســـت به کار 
شـــوند، حتی گاهی مســـئوالن فکر می کنند 
ما کشاورزان دســـت روی دست گذاشته ایم 
و کاری نمی کنیـــم اما چه کســـی می تواند از 
درخت هـــای باغـــش که حکـــم بچه هایش 
را دارنـــد، بگـــذرد. آن هـــم انجیـــر ســـیاه که 
زیـــادی  آب  و  اســـت  ســـطحی  ریشـــه اش 
می خواهد و دو روز یک دفعه نیاز به آبیاری 
دارد. درخت هایـــی هـــم که تـــوی گل و الی 
مانده اند، نجات دادن شـــان کار ما نیســـت. 
اگر به دادشـــان نرسند، نفس شان می گیرد و 

تمام می شوند.«
کوشـــکی که مســـئول یکـــی از پمپ های 
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»ايران « وضعیت کشاورزان لرستان پس از سیل را پیگیری می کند

آيا پويش مردمی و اقدامات دولتی می تواند انجیرزارهای معموالن را نجات دهد؟

درختهادرگلماندهاند

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

قرار است »پویش مردمی نجات انجیرستان« 
قطب انجیر ســـیاه کشـــور را از نابودی نجات 
دهد. معموالن لرســـتان به انجیر ســـیاهش 
معروف اســـت و این شـــهر همچنان درگیر 
تبعـــات ســـیل ویرانگـــر و نابـــودی بـــاغ ها و 

زمین های کشاورزی است.
چند روز قبل در همیـــن صفحه پای درددل 
کشاورزان معموالنی نشستیم. کشاورزانی که 
تأکید کرده بودند: »سیل همه زیرساخت های 
کشاورزی شهرشان را برده.« این گزارش روز 
28 اردیبهشت با تیتر »اشک هایی به درشتی 
انجیر« منتشر شد. گزارشـــی که در آن تأکید 
شـــده بود زندگی 80 درصد مردم معموالن 
لرســـتان و اطرافش به زمین های کشـــاورزی 
وابسته اســـت و درحال حاضر معیشت آنها 

در خطر قرار گرفته است.
کشاورزان معموالنی در این گزارش تأکید 
کرده بودند مردم معموالن به سختکوشـــی 
معروفنـــد ولـــی خیلی هایشـــان ایـــن روزها 
نمی دانند چه کنند؟ سیل لرستان به شکلی 
اساسی و عمیق به باغ ها و مزارع آسیب زده و 
تأسیسات را شسته و برده و انگار مسئوالن هم 

فراموش شان کرده اند.
اما ســـید علـــی محققـــی، رئیـــس مرکز 
اطالع رســـانی وزارت کشـــاورزی در گفت وگو 
با ما تأکیـــد می کند که وزارت کشـــاورزی این 
کشـــاورزان را نـــه تنها فراموش نکـــرده که در 
آخرین بازدید میدانی شان از منطقه رسیدگی 
به امور کشاورزان و باغداران معموالنی را در 
اولویت کاری خود قرار داده اســـت: »در سیل 
فروردیـــن ماه امســـال بیـــش از هـــزار و 500 
میلیارد تومان خســـارت به بخش کشاورزی 

آب معمـــوالن هم هســـت می گویـــد: »هر 
روز جنگ اعصاب داریم. هر روز کشـــاورزی 
زنگ می زند که آب زمین  ما چه شـــد؟ حق 
هـــم دارند. کشـــاورز یـــک هکتـــار دو هکتار 
زمیـــن گرفتـــه مثاًل صیفـــی جات کاشـــته و 
کـــود و بـــذر خریده و حـــاال مانده چـــه کند. 
مردم شـــهر مـــا حال خوبـــی ندارنـــد؛ یک 
مرتبه زندگی 60ساله شـــان در چشم برهم 
زدنی زیر آب رفته. االن جهاد کشـــاورزی به 
مـــا یک الکتروموتـــور امانـــت داده و بابتش 
سفته ســـه ماهه گرفته. راه اندازی تجهیزات 
خودمـــان هم به این راحتی ها نیســـت مثاًل 
هر قطعه اش 90 تا 100 میلیون تومان هزینه 
دارد. در هرحال ما تـــالش کردیم به مزارع 
صیفی با همین موتور آب برســـانیم اما اگر 
باغ های انجیر زودتر آبرسانی نشوند، تا پاییز 

خشک می شوند.«
محققی تأکید می کند درختان انجیر که 
یک تا نیم متر زیر خاک رفته اند نجات پیدا 
می کننـــد و لودرهای کوچک مخصوص این 
کار در حـــال خاکبرداری هســـتند. همچنین 
خـــاک آبرفتـــی و حاصلخیزی که در ســـیل 
شســـته شـــده بوده جمع آوری و به زمین ها 
بازگردانده شـــده. بـــه گفتـــه او آبگرفتگی و 
خســـارت ســـیل در گلســـتان قابل مقایسه 
با خســـارات وارده در ســـیل لرستان نیست 
چراکه در گلســـتان بیشـــتر به تولیدکننده ها 
ضربه وارد شـــد اما در لرستان زیرساخت ها 
آســـیب دیـــد و ســـیل بـــه معنـــای واقعـــی 

زیرساخت ها را شست و برد.
بـــه گفته وی، در این شـــرایط مســـئوالن 
دولتی مجبـــور بـــه دو کار بودنـــد؛ اقدامات 
اورژانســـی و زیرساختی. در مرحله اقدامات 
اورژانســـی مـــزارع صیفـــی و باغ هـــا آبیاری 
شـــد و هر چه پمپ دولتی وجود داشـــت به 
کشـــاورزان امانـــت داده شـــد و این طبیعی 
اســـت که بـــرای یـــک پمـــپ 500 میلیونی 
ســـفته دریافت شـــود. در برنامه هـــای بلند 
مدت هم باغ به باغ خسارت های کشاورزان 
شناسایی شده و با پرداخت غرامت و کمک 
بالعوض و وام کم بهره خسارت های وارده 

به کشاورزان جبران می شود.
کشـــاورزان معموالنـــی می گویند ســـیل 
فقـــط خانه هایشـــان را نبرده بلکه تیشـــه به 
ریشـــه زندگی شـــان زده. آنهـــا می خواهنـــد 

انجیرستان ها دوباره نفس بکشند.

بویـــژه  زیرســـاخت ها  و  شـــد  وارد  لرســـتان 
ایســـتگاه های پمپاژ، شـــبکه برق ایستگاه ها، 
پمپ های فردی و سیار، کانال های آبرسانی، 
جاده های دسترســـی به مزارع و تأسیســـات، 
صدمـــه جدی دید کـــه مجموع خســـارت ها 
نیـــز بالغ بر 770 میلیارد تومان برآورد شـــده 

است.«
مسئوالن پمپ های آب معموالن هم در 
گفت وگو با مـــا بارها تأکید می کنند که هریک 
از الکتروموتورها تا 50 هکتار زمین کشـــاورزی 
را آبیاری می کـــرده و حاال همه این پمپ ها و 
لوله های آبرسانی آسیب دیده اند. کشاورزان 
می گوینـــد در ســـیل اخیـــر اســـتان لرســـتان 
100پمـــپ آب آســـیب دیده و اگـــر وضعیت 
خیلی زود اصالح نشود، بسیاری از زمین های 

کشاورزی می سوزند و خشک می شوند.
 محققـــی در این باره می گوید: »ســـازمان 
جهاد کشـــاورزی استان لرســـتان برای نجات 
باغ ها و مزارع کشاورزی و رساندن بموقع آب 
به زمین های تشنه، منتظر تخصیص و تأمین 
اعتبار و صرفاً پرداخت خسارت به کشاورزان 
نمانده است و به روش های مختلف در تالش 
اســـت که مشکالت کشـــاورزان خسارت دیده 
بخصوص راه اندازی ایســـتگاه های پمپاژ آب 
را حل کند. بر این اســـاس از ابتـــدای بحران، 
مدیریت آب و خاک جهاد کشـــاورزی استان 
مأمور تأمین زیرســـاخت برای نجات باغ ها و 
مزارع خســـارت دیده و تشنه شد و یکی دیگر 
از مدیران ارشـــد با سابقه و تجربه سازمان نیز 
با اســـتقرار تمام وقت در پلدختر مأمور رصد 
نارسایی ها و کمک جهادی برای تأمین نیازها 

شده است.«
وی می گوید: »طی یک ماه گذشته تعمیر 
130 الکتروپمپ و متعلقات، تعمیر بیش از 
90 ترانســـفورماتور برق، تأمین چندهزار متر 

لوله، خرید چندین دســـتگاه ترانســـفورماتور 
و الکتروپمـــپ، کمـــک بـــه راه انـــدازی ده ها 
ایستگاه پمپاژ، ایجاد و بازسازی ده ها کیلومتر 
جاده دسترسی به باغ ها ومزارع و ایستگاه ها 
و همچنیـــن تحویل امانـــی ده ها الکتروپمپ 
جهـــادی  اقدامـــات  از  بخشـــی  فقـــط  و... 
جهادکشـــاورزی برای تســـریع در آبرسانی به 

باغ ها و نجات کشاورزی پلدختر بوده است.
عمـــده اقدامـــات انجـــام شـــده در واقع 
خارج از عـــرف ســـازمانی و حالت معمول 
اداری و با ایجاد تعهدی بالغ بر 45 میلیارد 
ریال از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان 
نزد تعمیرکاران، پیمانکاران، ماشـــین داران 
و... در کنـــار تعامـــل روزانـــه بـــا آنهـــا و بـــا 

کشاورزان است.«
و  انجیرســـتان ها  دربـــاره  همچنیـــن  وی 
برنامه هـــای ویـــژه نجـــات در ایـــن بـــاره خبر 
می دهد: »در موضوع گل و الی رســـوب شده 
در انجیرستان ها، از آخرین روزهای فروردین 
مـــاه، مدیریـــت ترویـــج و مشـــارکت مردمی 
ســـازمان جهادکشـــاورزی استان لرســـتان با 
فراخوان سراســـری »پویـــش مردمی نجات 
انجیرســـتان« را  راه اندازی کـــرد که هدف آن 
مشـــارکت گروه هـــای مختلـــف مردمـــی بود 
تا این درختـــان پرثمر که هرکدام بخشـــی از 
معاش کشـــاورزان منطقه را تأمین می کنند، 
ایســـتاده نمیرند و به کمک مـــردم، باغ های 
مدفون در گل نجات پیدا کنند. متعاقب این 
فراخوان بیش از ٥00 نفر از نیروهای مردمی 
گروه های جهادی از سراسر کشور که از نجات 
منازل سیل زدگان فارغ شده بودند به کمک 
انجیرستان ها آمدند. همزمان ده ها دستگاه 
لودر، مینی لودر، بیل مکانیکی، کامیون حمل 
خاک و... نیز از سوی جهاد کشاورزی تأمین و 

راهی باغ های انجیر شد.«

از آخرین روزهای فروردین ماه، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهادکشاورزی 
استان لرستان با فراخوان سراسری »پویش مردمی نجات انجیرستان« را  راه اندازی کرد که 

هدف آن مشارکت گروه های مختلف مردمی بود تا این درختان پرثمر که هرکدام بخشی 
از معاش کشاورزان منطقه را تأمین می کنند، ایستاده نمیرند و به کمک مردم، باغ های 

مدفون در گل نجات پیدا کنند

بـــاغ  معمـــوالن  در  اســـکندر کوشـــکی، 
انجیـــر دارد. او هم تأکید می کنـــد این روزها 
مسئوالن به روســـتای دمرود آبگینه سر زده 
و تـــالش کرده انـــد گل و الی پـــای درختـــان 
انجیـــر را پـــاک کننـــد اما بـــرای روســـتاهای 
دیگر هنوز کاری نشـــده اســـت: »بـــاغ انجیر 
مـــن 500درخت40ســـاله داشـــت کـــه 300 
تایش را ســـیل بـــرده و200درخت هم برایم 
باقی مانـــده. برای آبیاری ایـــن 200 درخت 
نمی دانـــی چه مصیبتـــی می کشـــم؛ از این 
همســـایه آب بگیـــر از آن یکـــی آب قـــرض 
کن... امیدوارم تجهیزاتی را که برای روستای 
دمـــرود آوردنـــد و از آنهـــا بـــرای تخلیه گل  

اســـتفاده کردند به روســـتاها و جاهای دیگر 
هم ببرند. برای ما برداشـــتن گل و الی ساده 
نیســـت، یعنـــی کاری نیســـت کـــه از عهده 
کشاورز بربیاید. از آن طرف خانه سه برادرم 
را کـــه با آنهـــا شـــریکم آب بـــرده و آنها هم 
ترجیـــح می دهند برای خانه و کاشانه شـــان 
کاری کننـــد نه اینکه بـــرای پیدا کـــردن بیل 
مکانیکی و... به این در و آن در بزنند. بیشتر 
امکانات به پلدختر می رسد و ما درمعموالن 

محروم می مانیم.«
محمد، دیگـــر باغـــدار معموالنی هم از 
نرســـیدن آب بـــه انجیـــرزارش گالیـــه دارد: 
»می دانم کـــه مردم را هم دعـــوت کرده اند 

برای انجیرزارها و نجات شـــان دســـت به کار 
شـــوند، حتی گاهی مســـئوالن فکر می کنند 
ما کشاورزان دســـت روی دست گذاشته ایم 
و کاری نمی کنیـــم اما چه کســـی می تواند از 
درخت هـــای باغـــش که حکـــم بچه هایش 
را دارنـــد، بگـــذرد. آن هـــم انجیـــر ســـیاه که 
زیـــادی  آب  و  اســـت  ســـطحی  ریشـــه اش 
می خواهد و دو روز یک دفعه نیاز به آبیاری 
دارد. درخت هایـــی هـــم که تـــوی گل و الی 
مانده اند، نجات دادن شـــان کار ما نیســـت. 
اگر به دادشـــان نرسند، نفس شان می گیرد و 

تمام می شوند.«
کوشـــکی که مســـئول یکـــی از پمپ های 
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فروردین :   االن وقت حرکت کردن است! شما چند روز گذشته را به فکر کردن 
در مورد احساسات تان و کارهایی که پیش رو دارید گذرانده اید. به جای اینکه در 
انتظار یک فرصت زمان عالی باشید، همین حاال اولین قدم را به سوی اهدافی که 
برای خودتان تعیین کرده بودید بردارید. رسیدن به اهدافتان نیازمند زمان است، 

پس وقت تان را تلف نکنید.

اردیبهشت :  عواطف و حساسیت های اخیر شما بیش از پیش زیاد شده است، 
از حد و مقدار طبیعی خود بیشتر شده است. احساساتی که شما در حال حاضر 
دارید، فوق العاده زیبا هستند اما بهتر است به شخصیت قبلی تان برگردید زیرا 
شخصیت امروزتان آسیب های جدی را به شما می زند. شما در اثر افراط گرایی 

دچار خشم و غضب های بسیاری خواهید شد.

خرداد : در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود گرفته است، 
به تمام وقایع، صحبت هایی که می شنوید، رفتارهایی که می بینید با دیدی منفی 
نگاه می کنید و تصمیم می گیرید. هیجانات، نیروهای منفی درونی تان را کنترل 
کنید تا بیشتر از این به شما آسیب نرسانده اند. سعی کنید آرامش درونی تان را 

حفط کنید و بعد تصمیم بگیرید.

تیر:  با وجود اینکه شما تالش بسیاری می کنید تا باز هم روی وظایف تان تمرکز 
داشته باشید،  گیجی و حواس پرتی، شما را احاطه کرده و مانع شما شده است.  
االن زمان این است که روی کارهای ساده و آشکار تمرکز کنید. شما می توانید 

لحظات خوش را بوسیله توجه کردن به احساسات تان تجربه کنید.

مرداد : شــما در عین حال که نقش یک انســان اجتماعی را بازی می کنید، 
خیلی اهمیت دارد پاهایتان را روی زمین ثابت نگه دارید! شما افسون زیبایی ها 
و جذابیت ها شده اید، اما نمی توانید از زیر بار مسئولیت های واجب و ضروری که 
روی دوشتان سنگینی می کند فرار کنید. زمان کمی را به فعالیت های جدی تر 

اختصاص دادن کار خوبی است.

شهریور :  اینک در زندگی شما مانعی برای فعالیتهایتان وجود ندارد، بنابراین 
فعالیت کردن بر اساس ایده های خوبتان کار سختی نیست. حتی اگر برنامه هایتان 
را روی کاغذ نیاورده اید و خوب بررسی شان نکرده اید ولی به جلو رفته و آنها را 
مطرح کنید. به احتمال زیاد دیگران هوش و بصیرت شــما را خواهند دید و به 

خاطر تالشهایتان ازتان حمایت خواهند کرد.

مهر : در تفکرات تان شما وارد جزیره ای شده اید که در وسط دریا قرار دارد و از 
هیچ سمت و سویی به جایی راه ندارد و شما در این راه تنها هستید. اما تمام این 
تفکرات زائده ذهن شما است، شما در حال حاضر در بهترین موقعیت قرار دارید 
فقط کافی است که دســت خود را کمی جلو برده، خوشبختی و موفقیت های 

واقعی را لمس کنید.

آبان : شما آنقدر عاقل هستید که کارهایی که شروع کرده اید را هرچه زودتر 
تمام کنید. شاید از شکست خوردن می ترسید و یا شاید هم از اینکه تالش هایتان 
زود به ثمر نرسد نگران هستید. اما باید بدانید االن وقت این نیست که کارهایی 
کــه انجام داده اید را زیادی تجزیه و تحلیل کنید. فعال همان روندی که پیش 

گرفته بودید را ادامه دهید.

آذر :  شــما می دانید چه می خواهید، کجا می خواهید بروید، می دانید چگونه 
به آنجا برســید و جواب منفی و مقاومت دیگران را قبول نخواهید کرد. باهمه 
این احوال حتی اگر مجبور شــوید به خاطر دوری گزیدن از تمام مشکالت به 

احساسات تان بها ندهید، اصال خوب نیست که مسیرتان را منحرف کنید.
بهتر است به حرف های دیگران اهمیت ندهید.

دی : شما به تازگی صحبت های خود را نسنجیده بیان می کنید، اول به سخنانی 
که می خواهید بر زبان بیاورید فکر کنید و ســپس آنها را ابراز کنید. در رابطه 
با پیشــنهادهایی که در زمینه اجتماعی و یا حتی شــخصی به شما می شود 
کمی سریع تر تصمیم گیری کنید، زیرا با تامل زیاد در رابطه با هر موضوعی تنها 

فرصت های طالیی زندگی تان را از دست می دهید. 

بهمن : اگر کســی به شما فرمانی دهد باعث ناراحتی شما می شود و سریعا به 
دفاع از خود بر می خیزید اما بهتر است این حالت عصبانیت و بر آشفتگی تان را 
کنار بگذارید تا بتوانید دید بهتری نسبت به مسائل مختلفی که برای تان پیش 
می آید داشته باشید. با ادامه ی این کار ممکن است آسیب های جدی را به خود 

وارد سازید.

اسفند : هــم اکنون شما چنان شخصیت قوی و اعتماد به نفس فوق العاده ای 
دارید که حتی اگر با مانع هم مواجه شوید اصالً از شکست نمی ترسید. شما وقت 
ندارید که با فکر کردن به ناراحتی های پیشین خودتان را اذیت کنید. هم اکنون 
شما باید کارهایی که قبالً نیمه کاره انجام داده اید و کارهایی که برای آینده در 

برنامه تان دارید را سر و سامان بدهید.
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3ـ شهین براریـ  رشت
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3. گل سرخ ـ پیامبر صبور ـ كشوري در آفریقا ـ سدي 
در جنوب

4. موي بلندـ  نشان قهرمانيـ  عزیز همهـ  ابزاري شانه مانند 
براي تیمار چهارپایان

5. شهري در تركیهـ  بدون شكـ  زادگاه رازيـ  سیاره 
سرخ

6. آزاديـ  فالگیرـ  سپاهي، لشكري
7. بچه چهارپایانـ  كندن علفهاي هرزـ  از میوه ها

8. دنبال رو سوزنـ  مقصودـ  آب نیم گرمـ  غالف شمشیر
9. گونهـ  استاني دوگانهـ  دانه معطر
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13. سرگرد قدیمـ  اثر كثیفي روي پارچهـ  كارگر حمام 

ـ محل رجوع
14. جانوري شبیه سوسمار با نیشي زهرآلودـ  داراي شدت 

كمـ  جاده مشهور شمالـ  برنج دمي
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معاونین آدولف هیتلر
16. آژانـ  كم عقلـ  معاون سفیر

17. موتور واگنهاي قطارـ  دو روز بعد از فردا

عمودي:
1. كره گیاهيـ  ملي، قومي

2. نیرومندـ  آفریدهـ  سالحي پرتابي
3. تنهاـ  سرنیزهـ  آونگـ  ضمیر فرانسوي

ـ  معروف  ـ  مطلب  موضوع،  ـ  استفهام  كلمات  4. از 
پشیماني

5. فلزي آزمایشگاهيـ  توانایيـ  حرف صریحـ  نام قدیم 
مشكین شهر

6. پیرو آیین یهودـ  جذب كنندهـ  شهري در اسپانیا
7. شكافندهـ  مكثـ  بزرگ، سرور

8. بوي رطوبت ـ از مركبات ـ نان شب مانده ـ بریدن 
شاخه هاي زاید درخت

9. كاملـ  فاقد خصلتهاي نیك و پسندیدهـ  خسته مي زند
10. پیشواـ  مراد مجنونـ  نادانـ  گفتگوي خودماني
11. گزنده خوش خط و خالـ  معرب نرگسـ  ستاره
12. ماهي كنسرويـ  ماه میالديـ  خالق رمان مسخ

13. محل پختن نان ـ تصدیق انگلیسي ـ سخن چین ـ 
ضرر

14. پایه، ستونـ  ساخته شده از فلز مسـ  دردهاـ  حیثیت

حرف ) خ ( چه تعداد است؟
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ـ  معتبر  سند  ـ  تبریز  سوغات  ـ  روسي  15. تصدیق 
مروارید

16. ازشاهان ساساني ـ نوعي آچار ـ استنباط مسایل 
شرعي از قرآن و حدیث

17. خودآزاريـ  از شهرهاي استان گیالن

45 اطالعات هفتگی        شماره  3840
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قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

اسامی برندگان جدول  3828
  1ـ  ارسالن محمدخانیـ  قزوین

2ـ علی اکبر قائنیـ  مشهد
3ـ شهین براریـ  رشت

افقي:
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11. جويـ  یك میلیونم گرمـ  تندرست

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

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-77۱-۱76۲

»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 گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline 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

لولهکشیسردوگرم
تجاریومسکونی

604-۸۳۳-۲۸6۹

همخانههمخانه
به یک همخانه

در شهر کوکیتالم
 نیازمندم.

152۸ 6۰۴-٣6۸-7۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اجارهاجاره

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲0 دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول

توسط معلم مجرب

۷۷۸-۹۹۷-3۷۲0
15٣۰

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 6۰۴-7۰۴-۰2۹7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروشگاه افرا در نورت ونکوور
 به یک نفر برای کار در بخش نانوایی 

به صورت تمام وقت نیازمند است.
152۸ 6۰۴-٣65-17۹2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0۲0۱   
  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 

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲0 دالر 
تلفن تماس:

۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶

 با2۰سالتجربهآموزشیدرکانادا

تلفن تماس:
604-۹۲۱-47۲6
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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
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1527

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شمافروزان یزدان
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری Forouzan Yazdan M.A.

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

www.lougheedhyundai.com
Sales: 604-523-3009

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

Was: $52,999      Now: $51,780 Now: $51,780 
12,223 Km           Stock# HB20274

Was:$25,999      Now: $23,852 Now: $23,852 
36,44336,443 Km          Stock# HB20288

Was: $24,785     Now: $22,785 Now: $22,785 
37,476 37,476 Km         Stock# H19396A

Was: $14,888    Now: $12,888Now: $12,888
71,86371,863 Km        Stock# HB20273

2020 Hyundai Palisade Ultimate, White 2017 Elantra LE, Silver2017 Hyundai Tucson SE, Silver2018 Hyundai Tucson SE 1.6T, Gray2017 Honda Ridgeline Touring, Truck, Gray

Was: $37,388    Now: $35,388 Now: $35,388 
90,01490,014 Km         Stock# H20479A

Example selling price of $22,434 on the Preferred Auto IVT

Preferred Auto IVT features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic 
Collision Warning

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

Get up to $4,000 in price adjustmentsΩ on select models.
Lease◊ or finance† from 0% on other select models.

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

•  Available HTRAC™ All-Wheel Drive
•  Standard Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

±±±±±±... hhyyyyyyuunddaaicaaaaannnnnnnnnnaaddddddaaa.cccooomm

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all 
models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

Price of model shown: 2020 Elantra Ultimate Intense Blue/2020 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2020 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $29,642/$34,592/$40,192. Price includes Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810/$1,810, levies and all applicable 
charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer.  †◊Ω Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour 
is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. 
Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in 
workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change 
or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. Android Auto™ is compatible with Android phones running Android Lollipop or newer. Android Auto may not be available on all devices and may not 
be available in all countries or regions. Additional apps may be required. Visit www.android.com for further details and any applicable limitations. Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. ‡Apple CarPlay™ works with iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5 and later models running the latest version of iOS 7 and above. Apple CarPlay™ may not be available on all devices and may not be available in all countries or regions. Visit www.apple.com for further details and any applicable limitations. Apple and 
Apple CarPlay are trademarks of Apple Inc. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks are the property of their respective owners. 

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

778-384-6729
ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

اتومبیل های نو و دست دوم امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه 


