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توقف استفاده از واکسن آسترازِنکا در انتاریو
جاستین ترودو: 

واکسن کافی برای تمام کانادایی ها وجود دارد

به گــزارش  »ســی تــی وی نیوز«، 
نخســت وزیر جاســتین ترودو تأیید 
کرد که واکســن کرونا به اندازه کافی 
وارد کشــور می شــود و تمام واجدین 
شرایط تا تابستان اولین دوز واکسن و تا 
سپتامبر واکسیناسیون کامل را دریافت 

می کنند.
با توجه به رتبــه بندی کانادا در میان 
کشــورهای جی20 در مــورد میزان 
واکسیناســیون روزانــه، در حالی که 
درصد جمعیت واکسینه شده همچنان 
پایین است، اما ترودو گفت: » تقریبا 50 
درصد بزرگساالن واجد شرایط حداقل 

یک دوز واکسن دریافت کرده اند، البته 
که این کشــور مبارزه با کرونا را هنوز 
تمام نکرده اســت.« ترودو بیان کرد: 
داشــته  بهتری  تابســتان  »امیدوارم 
باشــیم«. اما وی افزود: »محدودیت ها 
باید ثابت بماننــد تا زمانی که حداقل 
۷5 درصد از جمعیت حداقل اولین دوز 

خود را زده باشند.«
بــه گفته دکتــر »ترزا تــام«، رئیس 
بهداشــت عمومی، تعداد مبتالیان به 
آرامی در حال کاهش اســت، اما موج 
ســوم هنوز در چندین استان شدید 

است.

در ســه ماهه دوم کــه در ماه ژوئن به 
پایان می رســد، کانادا انتظار دارد که 
2۴،2 میلیــون دوز از فایزر و  10،۳ تا 
12،۳ میلیون دوز مدرنا دریافت کند، 
دولت قصد داشت تا ۴،۴ میلیون دوز 
آســترازنکا نیز وارد کنــد. البته تعهد 
آسترازنکا، در حال حاضر کمی با ابهام 

روبرو شده است.
این در حالی است که  انتاریو به دلیل 
افزایش گزارشات مربوط به لختۀ خون 
دیگر از واکســن کووید 19 آسترازنکا 
استفاده نمی کند. دکتر دیوید ویلیامز 
افسر ارشد پزشکی انتاریو گفت: »این 

تصمیم از روی احتیاط گرفته شــده 
است.«

کمیته مشاوره ملی ایمن سازی کانادا 
)NACI( به دلیــل ارجحیت دادن به 
واکســن های فایزر و ُمدرنــا به عنوان 
گزینــه »بهتر« نســبت به واکســن 
آســترزنِکا و جانســون اَند جانسون، 
مورد انتقاد قرار گرفته است. این بیانیه 
ماه ها پس از اصرار کمیته مشاوره ملی 
ایمن سازی کانادا اعالم شد که کانادایی 
را تشــویق می کرد، اولین واکسنی را 
صرف نظر از نوع که در دسترس آنان 

قرار می گیرد تزریق کنند.
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مجید محمدی

چرا ابراهیم رئیسی؟

شواهد برای آنکه نامزد جریان وفادار به خامنه ای و نیروهای 
امنیتی و نظامی برای ریاســت قوه مجریه ابراهیم رئیسی 
خواهد بــود؛ روز افزون اســت: از نامه 220 عضو مجلس 
به منظور دعوت از رئیسی برای نامزدی در بیعت 1۴00 تا 
سخنانی که از قالیباف در مورد نیامدن به صحنه در صورت 
حضور رئیسی نقل شده است، مثل اینکه »رقابت با ایشان 
را خالف مصالح انقالب می داند« )فارس ، 19 اردیبهشت 
1۴00(، از مشروط کردن نامزدی خود به نیامدن رئیسی 
از ســوی برخی از نامزدهای جریان اصولگرا )مثل سعید 
محمد و علی الریجانی( تا ســفرهای استانی رئیسی، و از 
اعالم حمایت شــورای ائتالف از رئیسی در صورت نامزدی 
تا حمایت قطعی شورای وحدت از وی )دو شورای ائتالفی 
تصمیم گیر در این زمینه(. یکی از اعضای مجلس دهم نیز 

اعالم کرده است که رئیسی ثبت نام خواهد کرد. 
نیامدن رئیســی، موجب تعدد نامزدهای جناح والیت گرا 
خواهد شد و از این رو رئیسی می تواند تفرق میان آنها را از 
میان ببرد. اصولگرایان شکست خود را در بیعت سال های 
92 )جلیلی و قالیباف( و 96 )رئیسی و قالیباف تا روزهای 

آخر( ناشی از تفرق در نامزدهای خود می دانند. 
تبدیل شدن رئیسی به تنها نامزد مورد توجه اصولگرایان، 

چهار موضوع را برجسته می سازد: 
1- کارنامه رئیسی در ریاست قوه قضاییه در حذف پشتوانه 

مالی و تضعیف حامیان رقبای سیاسی؛ 
2- تداوم سیاســت های امنیتی رژیم و تبعیت رئیسی از 

منویات سپاهیان و امنیتی ها؛
۳- نحوه حکمرانی رئیسی؛

۴- زین کردن اســب رهبری برای کسی که نقش ماشین 
امضا را برای ریختن خون هزاران نفر در زندان ها بازی کرده 

است. 

ریاست قوه قضاییه و حذف رقبا

 به مجموع پرونده هایی که تحت عنوان مبارزه با فساد در 
دوران دو ساله ریاست رئیسی در قوه قضاییه رسیدگی شده 
اســت، نگاه کنید. اکثر آنها متضمن تضعیف بنیه مالی و 
حامیان بالقوه کســانی بوده است که می توانستند ریاست 

جمهوری و رهبری رئیســی را به چالش کشند: از صادق 
الریجانــی )پرونده اکبر طبری، معــاون وی همکارانش( 
تا فرزندان مقامات ســابق این قــوه ) دری نجف آبادی و 
مقتدایی(، حســن روحانی )تامیــن کنندگان هزینه های 
ریاســت جمهوری او و برادرش( و همکاران او )بازداشــت 
مهدی جهانگیری(. چرا از میان انبوه سوء استفاده کنندگان 
از قدرت و فاسدان مالی بر روی این افراد تمرکز شده است؟
اصالح طلبان برای کاهش فشــار قضایــی از خود در طی 
ســال های دولت روحانی، نه تنها بــه انتقاد از قوه قضاییه 
نپرداخته اند، بلکه در مــواردی از وی تمجید هم کرده اند. 
این امر دست اصولگرایان را برای ارتقای موقعیت سیاسی او 
باز گذاشته است. اصالح طلبان امید دارند که اگر نتوانستند 
بعد از خامنه ای حسن خمینی را بر کرسی رهبری بنشانند، 

همچنان بتوانند با کسی مثل رئیسی کار کنند. 

قوه قضاییه رئیسی در خدمت سپاه

سرکوب ها از سوی قوه قضاییه و نیز همکاری آن با نهادهای 
امنیتی، در دوران ریاســت رئیسی به شدت گذشته ادامه 
داشته است. با این که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران 
کاهش یافته اســت، در ســال 2020 حداقل 2۳6 نفر در 
کشــور اعدام شده اند. پخش اعترافات اجباری از تلویزیون 
جمهوری اســالمی ایران ادامه داشته است. ربودن فعاالن 
سیاسی و شبکه های مجازی و محاکمه و اعدام آنان در ایران 
نیز ادامه دارد. رئیسی با این کارها به نهادهای امنیتی نشان 
داده است که جانشین مناسبی برای خامنه ای و خمینی در 

سرکوب و ترور و آدم ربایی و تایید و همکاری با آنهاست. 

نحوه مطلوب حکومت داری رئیسی

محوریت امور معیشتی برای اصولگرایان در انتقاد از دولت 
روحانی به این معنا نیســت که آنها به دنبال کسی جهت 
رسیدگی به تورم و بیکاری و فقر و فالکت عمومی هستند. 
آنها می دانند که در چارچوب سیاست های موجود، باالخص 
تروریسم و جهانگشــایی رژیم، حتی بعد از رفع تحریم ها 
توسط دولت بایدن هم سرمایه های خارجی به سمت ایران 

ســرازیر نمی شــود؛ همان طور که در دوران اوباما نیز بعد 
از رفع تحریم ها چنین اتفاقی نیفتاد. اصولگرایان به دنبال 
رئیس دولتی هستند که با شعار مبارزه با فساد و رسیدگی 
به محرومان، برنامه های موشکی و هسته ای و تروریسم و 
گسترش طلبی جمهوری اسالمی را با قوت اداره کند )مثل 
احمدی نژاد، اما بدون دور زدن سپاه و روحانیت(، و رئیسی 

چنین کسی است. 
جمهوری اسالمی ایران نه منابع کافی برای بهبود زندگی 
مردم تخصیص خواهد داد و نه ساختار ناکارامد و فاسد آن 
تغییر خواهد کرد. اتالف همچنان تداوم خواهد یافت )مثل 
نابودی 50 کیلومتر از جاده اصفهان- نطنز در یک سیل( 
و فرار مغزها )استادان دانشگاه(، نیروهای ماهر )پرستاران 
در اوج کرونا( و ســرمایه )ده برابر شدن خرید خانه توسط 
ایرانیان در ترکیه در طی سه سال( به خارج کشور تشدید 
خواهد شــد. تنها انتظاری که قشر حاکم در این شرایط از 
یک رئیس دولت دارد، فراهم آوردن زمینه های بقای رژیم و 
مقابله با تهدیدهاست که رئیسی نشان داده چنین ظرفیتی 

دارد. 

زین کردن اسب رئیسی برای »رهبری« آینده

پــس از مرگ روحانیون قدرتمندی مثل  اکبر هاشــمی 
رفسنجانی )1۳95(، محمود هاشمی شاهرودی )1۳96(، 
محمد یزدی )1۳99(، محمدتقی مصباح یزدی )1۳99(، 
و محمد رضا مهدوی کنی )1۳9۳( در سال های دهه 90، 
به پنج دلیل ابراهیم رئیسی تنها کسی است که نیروهای 
امنیتی، ســپاه، روحانیون قــم، و  جمعی از اصالح طلبان 

می توانند روی او برای رهبری آینده به توافق برسند: 
1- او دو سالی است که در مقام رئیس قوه قضاییه نشسته 
است و کرسی ریاست جمهوری، وی را یک گام به رهبری 

نزدیک تر می کند،
2- در میان روحانیانی که در نظام حاکم بر ایران در رده های 
باالی حکومتی هستند، رئیسی به عنوان عضو هیئت مرگ 
در سال 1۳6۷ و نیز مشارکت موثر در سرکوب چهل ساله 
مردم ایران )در مناصب عالــی قضایی( از هر جهت مورد 
قبول سازمان سرکوب در جمهوری اسالمی است؛ جنتی 
به علت پیری )در مقام رئیس خبرگان( و صادق الریجانی 
به علت پرونده های فساد )در مقام رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت( نمی تواننــد مورد اجماع اعضای رده باالی قوای 

قهریه قرار گیرند،
۳- چند سالی است که دستگاه تبلیغاتی رژیم از وی فردی 
ضدفســاد ساخته است؛ آن هم در حکومتی که از صدر تا 
ذیل آن فاســدند. قوه قضاییه در دوران رئیســی کاری در 
مسیر استیفای حقوق مردم و دسترسی عمومی به عدالت 
انجام نداده است و صرفا پرونده هایی نمایشی برای مقابله 
با فســاد به جریان انداخته است. جمهوری اسالمی ایران 
می تواند هر مقامی را برای فســاد محاکمه کند )از جمله 
خامنه ای( و تنها بر اساس مالحظات سیاسی است که این 

کار فقط در مورد چند مهره انجام می شود، 
۴- رئیسی سید است و بهتر می توان وی را با عمامه سیاه 
به عنوان فرزند پیامبر و نایب امام زمان به توده های باورمند 

قالب کرد،
5- او همچنین نه جوانی 52 ساله مانند مجتبی خامنه ای 
اســت که گروهی از وی تبعیت نکنند یا زیر بار وی نروند، 
و نه پیرمردی 80 ســاله که نظــام نتواند روی رهبری۳0 

ساله اش حساب کند.
شکست سال 96 رئیسی از روحانی در چارچوب جمهوری 
اســالمی ایران که نظامی تکلیف محور و بی توجه به رای 
مردم اســت، اهمیتی ندارد. علی خامنه ای در نظرسنجی 
موسسه پژوهش افکار عمومی در سال 1۳۷9 هفت درصد 
محبوبیت داشت )و به همین علت این موسسه بسته شد و 
مدیران آن بازداشت شدند(، اما دو دهه بعد از آن هنوز رهبر 
جمهوری اسالمی ایران است و مطمئنا امروز رقمی پایین را 
به خود اختصاص می دهد. نظام مشروعیتش را نه از مردم، 
بلکه از موشــک و چماق و تیربار می گیرد که رئیسی  نیز 
مانند خامنه ای، در استفاده از آنها )مثل سراوان و ماهشهر(  

تردید به خود راه نمی دهد. 
جمهوری اسالمی ایران در سال های پیش رهبرانش را به 
عنوان مرجع تقلید و زاهد و ریاضت کش و ساده زیست به 
مردم ایران می فروخت. اما حکومتی که بر موشک و پهپاد و 
بمب اتمی و حشدالشعبی و حزب اهلل لبنان می خواهد اتکا 
کند )مثل کیم جونگ اون(، دیگر نیازی به این امور ندارد. 
از این رو رئیسی، هر چند با سابقه سیاه در کشتار جمعی 
و بــدون تجربه اجرایی، رئیس جمهوری و رهبری در قد و 

قامت تظام جمهوری اسالمی ایران است.

شکست سال ۹۶ رئیسی از روحانی در چارچوب جمهوری اسالمی ایران که نظامی تکلیف محور و بی توجه 
به رای مردم است، اهمیتی ندارد. علی خامنه ای در نظرسنجی موسسه پژوهش افکار عمومی در سال ۱۳۷۹ 
هفت درصد محبوبیت داشــت )و به همین علت این موسسه بسته شد و مدیران آن بازداشت شدند(، اما 
دو دهه بعد از آن هنوز رهبر جمهوری اسالمی ایران است و مطمئنا امروز رقمی پایین را به خود اختصاص 
می دهد. نظام مشــروعیتش را نه از مردم، بلکه از موشک و چماق و تیربار می گیرد که رئیسی  نیز مانند 

خامنه ای، در استفاده از آنها )مثل سراوان و ماهشهر(  تردید به خود راه نمی دهد.

 سازمان بهداشت جهانی
 با »هشت روز تاخیر« اقدام کرد 

فاجعه کرونا 
قابل پیشگیری بود

رادیو فردا- هیئت مســتقل کارشناســی در سازمان 
بهداشت جهانی روز چهارشنبه 22 اردیبهشت با پایان 
یافتن تحقیقاتش اعالم کــرد که همه گیری ویروس 
کرونا قابل پیشــگیری بود، اما به دلیل تعلل و ضعف 

هماهنگی هشدارهای اولیه نادیده گرفته شد.
اِلن جانسون سرلیف، رئیس جمهوری پیشین لیبریا و 
از مدیران این هیئت، درباره جزئیات این گزارش گفت: 
»ما در بخش ها و سطوح گوناگون کاستی های مهمی 
را تشخیص داده ایم و بر این باوریم که پیشگیری از این 
پاندمی امکان پذیر بود«. او با این حال تاکید کرد که 
نمی توان صرفا یک فرد یا کشــور را به عنوان مسئول 

اصلی این فاجعه معرفی کرد.
هیئت مستقل سازمان بهداشت جهانی که به اختصار 
»آی پی پی آر« خوانده می شــود و در حوزه آماده باش 
و مدیریــت بحران در دوران همه گیری فعال اســت، 
می گوید به دلیل اتخاذ مجموعــه ای از تصمیم های 
نادرســت، همه گیری ویروس کرونا تاکنون به مرگ 
بیش از ۳.۳ میلیون نفر منجر شده و به اقتصاد جهان 

لطمه سنگینی زده است.
در گزارش این هیئت آمده است که نهادهای حکومتی 
»نتوانســتند به خوبی از مردم محافظت کنند« و آن 
عده از رهبران سیاسی که علم را انکار می کنند، اعتماد 

افکار عمومی به اقدامات بهداشتی را از بین بردند.
این گزارش، واکنش به کشف و شناسایی اولین موارد 
ابتال به ویروس کرونا در دسامبر 2019 در شهر ووهان 
چین را »بسیار کند« خوانده است. بر همین اساس، 
کشورهای جهان عمال تا ماه فوریه 2020 این خطر را 
نادیده گرفتند و در نتیجه، فرصت حیاتی برای کنترل 

ویروس از دست رفت.
این هیئت از کشــورهای ثروتمند جهان خواســته 
اســت که برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 در 
کشــورهای فقیر یک میلیارد ُدز واکسن به آن ها اهدا 
کنند. عالوه بر این، کشــورهای ثروتمند را به تامین 
بودجه برای راه اندازی نهادهای ویژه مدیریت بحران و 

مقابله با پاندمی های آینده فراخوانده است.
بر اساس این طرح، کشورهای عضو گروه بیست باید 
نهادی تحت عنوان »سامانه مالی بین المللی پاندمی« 
تشکیل دهند که هر سال رقمی بین 5 تا 10 میلیارد 
دالر برای مقابله با پاندمی های آینده هزینه کند و در 
صورت وقوع بحران بهداشتی بتواند به سرعت 50 تا 

100 میلیارد دالر به مقابله با آن اختصاص دهد.
این هیئت در گزارش خود تاکید کرده است که برای 
جلوگیری از تکرار فجایع مشابه در آینده، نظام جهانی 
هشداردهی در زمینه شیوع ویروس و بیماری ها باید به 

کلی دگرگون شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: »تصمیم های 
راهبردی نادرست، عدم مقابله با نابرابری و یک سیستم 
ناهماهنگ سبب شد که پاندمی به فاجعه بشری تبدیل 
شود. خطرات پاندمی دست کم گرفته شد و کشورها 

برای مقابله با آن آمادگی نداشتند«.
این هیئت مســتقل همچنین از »تعلل« ســازمان 
بهداشــت جهانی در اعالم »وضعیت اضطراری« که 
باالترین سطح هشدار در دنیا قلمداد می شود، انتقاد 
کرده اســت. این هیئت کارشناسی و مستقل بر این 
باورست که سازمان بهداشت جهانی باید »هشت روز 
زودتر« یعنــی در تاریخ 22 ژانویه 2020 )دوم بهمن 
1۳98( وضعیــت اضطــراری در سراســر دنیا اعالم 
می کرد. با این حال، هلن کالرک، از دیگر مدیران این 
هیئت، می گوید که با توجه به انفعال اکثر کشورهای 
جهان، حتی اگر وضعیت اضطراری زودتر اعالم می شد، 

احتماال باز هم با شرایط فعلی روبه رو بودیم.
یکی دیگر از توصیه های این هیئت ایجاد تغییرات ساختاری 
در سازمان بهداشت جهانی با هدف دادن اختیارات بیشتر 
به این نهاد به ویژه در زمینه اعزام گروه های کارشناســی به 
کشورهای جهان بدون نیاز به تایید و موافقت حکومت هاست.
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/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °
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5 YEARS

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

kia.ca/roadtrip OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

Sorento SX V6 AWD shown‡

EX+ V6 AWD
2020

EX+LX AWD

20202020

BLACK ROOF 
RAILS

19" BLACK 
ALLOY WHEELS

WIRELESS CHARGING
UVO  

INTELLIGENCETMΣ

UVO  
INTELLIGENCETMΣ

18" DARK FINISHED 
ALLOY WHEELS

8" MULTIMEDIA  
INTERFACE WITH  

INTEGRATED NAVIGATION

SUNROOFDARK CHROME  
EXTERIOR ACCENTS

SUNROOF

FORWARD  
COLLISION-AVOIDANCE  

ASSIST*

WIRELESS  
CHARGING 

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

AVAILABLE FEATURES

Forte GT DCT shown‡

Sportage SX AWD shown‡ Soul GT-Line Limited shown‡

0% 0%84 84MONTHS MONTHSFINANCINGΦ FINANCINGΦ

GET AS 
LOW AS

GET AS 
LOW AS

FOR UP TO FOR UP TO

0% 84+
WE PAY UP TO YOUR FIRST

MONTHLY  
PAYMENTS^6 MONTHLY  

PAYMENTS^6WE PAY  
UP TO  

YOUR FIRST
MONTHSFINANCINGΦ

FOR

EX

2020

EVENT

WE PAY
UP TO YOUR FIRST

ON SELECT 2020 MODELS UP TO $4,500 IN VALUE^

AS LOW AS
FOR UP TO

FINANCINGΦ

MONTHS
ON SELECT 

2020 MODELS



۴4 Issue 1528 Friday May 14, 2021 شماره ۱528 جمعه 2۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

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

نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

احتمال افزایش قیمت بنزین در کانادا
 به دلیل حمله سایبری به خط لوله نفت در ایاالت متحده

مداد- به گــزارش »گلوبال«، حمله 
 Colonial Pipeline سایبری اخیر به
بدترین  آمریــکا  ایاالت متحــده  در 
موردحمله ای اســت که تاکنون در 
زیرســاخت های حیاتی این کشــور 
مشاهده شده است. کارشناسان هنوز 
در حــال بررســی هســتند که این 
موضوع ممکن است چه تبعاتی برای 
شــهروندان کانادا داشــته باشد. این 
تأثیرات می تواند شامل افزایش قیمت 
سوخت و مشکالت مرتبط با آن بوده 
و بار دیگر بحث امنیت ســایبری و 
زیرساخت های  از  برخی  وابســتگی 

کشور را مشخص کند.
بر این اساس مدیران خط لوله مستقر 
در جورجیــا روز جمعه پس از اطالع 
از حمله ســایبری به سیســتم های 
خود، کل شبکه را تعطیل کردند زیرا 
هکرهای مهاجم از آن ها درخواســت 
باج کالنی کردند و مشــخص نیست 
که آیا شــرکت فوق، ایــن مبلغ را 
پرداخت کرده اســت یا نــه؟ در این 
میان اف بی آی معتقد است گروهی به 
نام DarkSide متهم اصلی این حمله 
هســتند اگرچه متخصصــان تأکید 
می کنند که نســبت دادن قطعی به 

گروه خاصی برای فعالیت های مخرب 
آنالین بسیار دشوار است.

کارشناســان اعتقاددارند در صورت 
ادامه قطعی فعالیت این لوله، قیمت 
سوخت در ایاالت متحده و سپس در 
کانادا با افزایش روبه رو خواهد شد. در 
حال حاضر گزارش ها حاکی از افزایش 
قیمت چهــار و دو دهــم درصدی 
سوخت در برخی مناطق ایاالت متحده 
است و به باور کارشناسان این تأثیر در 

صورت تداوم وضعیت پیش آمده، در 
انتاریو و کبک نیز مشــاهده خواهد 
شد. البته این موضوع در شرایطی رخ 
 Colonial می دهد که توقف فعالیت
Pipeline بیــش از یک هفته ادامه 
داشــته باشــد. این رویداد بار دیگر 
اهمیت تأمین زیرساخت های امنیت 
سایبری در حوزه های حساسی مانند 

انرژی را نشان داد.
از روز دوشنبه  برخی از پمپ بنزین های 

واقع در ساحل شرقی آمریکا از فلوریدا 
تا نیویورک با کمبــود بنزین مواجه 

شده اند.
از آن ســو و در اتفاقی دیگر، گرتچن 
ویتمــر، فرماندار ایالت میشــیگان، 
پنج شنبه گذشــته بار دیگر از قصد 
خود بــرای لغــو مجوز خــط پنج 
Enbridge بــه دلیل خطر نشــت 
نفت در دریاچه های بزرگ مسیر این 
لوله خبر داد. وی از شرکت کالگری 
خواست تا روز چهارشنبه خط تولید 

خود را تعطیل کند.
سیموس اورگان وزیر منابع طبیعی 
کانادا نیز در پاســخ به این ادعا اعالم 
کرد که این خط لولــه برای امنیت 
انرژی آمریکای شمالی حیاتی بوده و 
ازنظر اتاوا، باز نگه داشتن آن غیرقابل 

بحث است.
ســخنگوی فرماندار میشــیگان به 
روزنامــه گلوب اندمیل تأیید کرد که 
از روز چهارشــنبه استفاده از بخشی 
از خــط 5 در تنگه های ماکیناک در 

میشیگان غیرقانونی است.
اوایل ســال جاری،  بااین حــال، در 
مدیریت انبریج گفت که انتقال نفت 
از طریق تنگه حتی بدون اجازه دولت 
ایاالت متحده ادامه خواهد داشت و در 
صورت اصرار میشیگان بر قطع خط 
لوله، این شرکت بسته شدن خط لوله 
خود را در دادگاه فدرال ایاالت متحده 
به چالش می کشــد. به گفته انبریج، 
ایاالت متحده  فــدرال  دولــت  فقط 
می تواند تصمیم بگیرد که مجوز خط 

لوله را لغو کند.
این خط لوله ۴0 تا 50 درصد از نفت 
خام کبک و انتاریو را منتقل می کند و 
در صورت بسته شدن، پاالیشگاه های 
کبک با مشــکالتی جــدی روبه رو 

خواهند شد.

بلومبرگ در مقاله ای انتقادی ،
ونکوور را »پایتخت نفرت از آسیایی ها در آمریکای شمالی« نامید

ایرونیــا- چاپ مقاله ای در بلومبرگ 
که به ونکوور لقب “پایتخت نفرت از 
آسیایی های آمریکای شمالی« داد، 
ســروصدای زیادی در فضای مجازی 
راه انداخــت، اما ایــن موضوع برای 
برخی از مردم این شهر اصال تعجب 
آور نیســت. اســتیون نگو که یک 
آسیایی تبار است، اخیرا تالش کرده 
است که یک مورد از این نفرت را به 
پلیس ونکوور گزارش دهد و بگوید که 
با موانع زیادی روبرو شــده از جمله 
دسترسی محدود فرم ها برای گزارش 

چنین مواردی.
»وقتی می خواســتم مورد را آنالین 
گزارش کنم حداقل ۳0دقیقه پشت 
خــط تلفن بودم. گزینــه گزارش به 
انگلیسی وجود نداشت و من مجبور 
شدم ترجمه گوگل را به فرمی که به 
زبان چینی سنتی است به انگلیسی 

برگردانم.«
بر اساس داده های جمع آوری شده 
توسط بلومبرگ، ونکوور سال گذشته 
نسبت به شهرهایی همچون مونترال، 
نیویــورک، تورنتو و لــس آنجلس 
گزارش های بیشتری از حوادث ضد 

آسیایی داشته است. نگو می گوید در 
دایره افرادی که می شناســد، چنین 

مسئله ای اصال شوکه کننده نیست.
آمارهای اخیــر پلیس ونکوور حاکی 
از افزایــش بیــش از ۷00 درصدی 
نفرت ضد آســیایی نســبت به سال 
گذشته است. در بخش دیگری از این 
گزارش ذکر شــده طبق نظرسنجی 
ها ۴۳ درصــد از بریتیش کلمبیایی 
ها با اصالت آسیایی در سال گذشته 
برخوردی نژادپرستانه در سطح استان 

را تجربه کرده اند. 
نگو که خودش وکیل است، می گوید 
به اندازه کافی درباره وجود نفرت ضد 

آسیایی در ونکوور حرف شنیده است. 
او می خواهد ببیند که این مسئله به 
عنوان یک مشکل واقعی در این شهر 
پذیرفته شــده و اقدامی در موردش 
صورت بگیرد. او احســاس می کند 
این کار با سهولت در گزارش چنین 

جرایمی برای مردم آغاز می شود.
به نوشته بلومبرگ غالبا گفته می شد 
که شیوع کووید 19 موجب افزایش 
ایــن موج نفرت شــده ولی برخی از 
آسیایی/کانادایی ها معتقدند پاندمی 
تنها موجب شد تا چیزی که همیشه 
بــه صورت پنهان در ســطح شــهر 
بوده حاال خــود را کامال عیان کند. 
. تریکســی لینگ ۳8 ساله -مهاجر 
تایوانــی- مدیریــت یکــی از مراکز 
حمایــت از پناهنــدگان را بر عهده 
دارد . او در می ســال گذشته توسط 
مردی مورد اهانت لفظی قرار گرفت و 
شخص در انتها به صورت او تف کرد. 
به گفته او توهیــن هایی از جمله ” 
برگرد به چین ” و “ویروس پخش کن 
” بدل به عبارتهایی تکراری خطاب به 
آسیایی ها در سطح شهر شده است .

iroonia.ca

جاستین ترودو: واکسن کافی
 برای تمام کانادایی ها وجود دارد

خبرکانادا- به گزارش  »سی تی وی 
نیوز«، نخســت وزیر جاستین ترودو 
تأیید کرد که واکســن کرونا به اندازه 
کافی وارد کشــور می شــود و تمام 
واجدین شرایط تا تابستان اولین دوز 
واکســن و تا سپتامبر واکسیناسیون 

کامل را دریافت می کنند.
نخســت وزیر کانادا روز ســه شنبه 
گفت: »یک تابســتان یک دوزه ما را 
برای پاییز دو دوزی آماده می کند تا  
بتوانیم در مورد بازگشــایی مدارس، 
کار و بازگشت به حالت عادی صحبت 

کنیم.«
در مورد شــروع فعالیت ها و کاهش 
ارائه  راهنمایی  هنــوز  محدودیت ها 

نشده است
اگرچه، ســواالت درباره اینکه دولت 
فدرال چه زمانی راهنمای روشــنی 
درباره شــروع دوباره فعالیت ها برای 
افراد واکسینه شــده ارائه خواهد داد 
و چــه درجــه ای از فعالیت ها مجاز 

خواهند بود، همچنان باقی است.
بــا توجه به رتبــه بندی کانــادا در 
میان کشــورهای جــی20 در مورد 
میــزان واکسیناســیون روزانــه، در 
حالی که درصد جمعیت واکســینه 
شده همچنان پایین است، اما ترودو 
گفت: » تقریبا 50 درصد بزرگساالن 
واجد شرایط حداقل یک دوز واکسن 
دریافت کرده اند، البته که این کشور 
مبارزه با کرونا را هنــوز تمام نکرده 
اســت.« ترودو بیان کرد: »امیدوارم 
تابستان بهتری داشــته باشیم«. اما 
وی افــزود: »محدودیت ها باید ثابت 
بمانند تا زمانی که حداقل ۷5 درصد 
از جمعیت حداقل اولین دوز خود را 

زده باشند.«
به گفتــه دکتر »ترزا تــام«، رئیس 
بهداشت عمومی، تعداد مبتالیان به 
آرامی در حال کاهش است، اما موج 
ســوم هنوز در چندین استان شدید 

است.
ترودو خاطرنشــان کــرد که تغییر 
تعداد  بــه  محدودیت ها  راهنمــای 
مبتالیــان و میزان واکسیناســیون 
جمعیت بستگی دارد تا  موج چهارم 

شروع نشود.
در ســه ماهه دوم که در ماه ژوئن به 
پایان می رســد، کانادا انتظار دارد که 
2۴،2 میلیــون دوز از فایزر و  10،۳ 
تا 12،۳ میلیــون دوز مدرنا دریافت 
کند، دولت قصد داشت تا ۴،۴ میلیون 
دوز آسترازنکا نیز وارد کند. البته تعهد 
آسترازنکا، در حال حاضر کمی با ابهام 

روبرو شده است.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
سه شــنبه 11 می اعــالم کرد تقریبا 
نیمی از شهروندان اولین دوز واکسن 
کووید19 را دریافت کرده اند و به این 
ترتیب کانادا در میان کشورهای گروه 
۷ از نظر نرخ واکسیناسیون روزانه در 

جایگاه سوم قرار می گیرد.
ترودو که در کنفرانســی مطبوعاتی 
ســخن می گفت، تصریح کرد طبق 
اعالم بهداشــت عمومــی کانادا ۷5 
درصد جمعیت کشور باید واکسینه 
شــوند تا بتوانیم با خیــال راحت و 
مطمئن تدابیر پیشگیرانه بهداشتی را 

لغو کنیم.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
به گفته آقای ترودو، انتظار می رود که 
در مــاه می هر هفته 2 میلیون و 22 
هزار و 9۳0 دوز واکسن فایزر-بیو ان 
تک و 1 میلیون و ۴6 هزار و ۴00 دوز 

واکسن مدرنا وارد کشور شود.
طبق اعالم بهداشــت عمومی کانادا، 
اســتان ها روز گذشــته 265 هزار و 
509 دوز جدید واکســن کووید19 
تزریق کردند و به این ترتیب رقم کلی 
دوزهای تزریق شده تا به امروز به 15 
میلیون و 91۷ هزار و 555 رســیده 

است.
ترودو همچنین اعــالم کرد کانادا به 
حمایت های خود از دیگر کشورهایی 
که به شدت تحت تاثیر بحران کرونا 
قرار گرفته انــد، ادامه خواهد داد چرا 
که معتقدیم برای خالص شــدن از 
شر این پاندمی الزم است که ویروس 
کوویــد19 را در همــه جای جهان 
ریشه کن کنیم. در همین راستا امروز 
یــک هواپیمای حامــل کمک های 
پزشکی از پایگاه ترنتون در انتاریو به 
هند اعزام شــد. کانادا چند روز پیش 
نیز یک محموله رمدسیویر و دستگاه 
تنفس مصنوعی به هند فرستاد و ده 
میلیون دالر نیز به حســاب صلیب 

سرخ هند واریز کرد.

نیمی از شهروندان اولین دوز واکسن
 را دریافت کرده اند
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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.

درخواست »ایرکانادا«
 از دولت برای کاهش محدودیت های مسافرتی

کانادا- شــرکت هواپیمایی  ایرانیان 
اَیر کانادا که بودجه های کمک مالی 
فراوانی برای نجات از ورشکســتگی 
دریافت کرده، از دولت خواســت تا با 
پیشرفت واکسیناســیون، طرحی را 

برای بازگشایی مرزها ارائه دهد.
بزرگترین شــرکت هواپیمایی کانادا 
پس از رســیدن به توافــق با دولت 
فدرال در ماه گذشــته برای دریافت 
حدود 5.9 میلیــارد دالر کانادا )۴.8 
میلیارد دالر آمریکا( به صورت وام و 
سرمایه، قصد دارد فعالیت های خود را 
افزایش هد. مایکل روسو، مدیر عامل 
این شــرکت گفت که اکنون »بسیار 
حیاتی است« که مقامات برای کاهش 
بیشتر سفرهای  محدودیت هایی که 
هوایی را متوقــف کرده اند، از ایاالت 

متحده پیروی کنند.
روســو در بیانیه ای همراه با منتشر 
شدن سند های مالی سه ماهه اول که 
شامل 80 درصد کاهش درآمد نسبت 
به مدت مشابه سال 2020 بود، گفت: 
»همچنان که واکسیناســیون ادامه 
می یابد، کانادا به وســیلۀ جایگزینی 
محدودیت هــای فراگیر با آزمایش ها 
مبتنی بــر علم و اقدامــات محدود 
قرنطینه ای در صورت لزوم، می تواند 
دوباره محدودیت های مسافرتی را با 
خیال راحت و به صورت ایمن کاهش 
دهــد.«  وی گفت: »مــا در جاهای 
دیگر، به ویــژه در ایــاالت متحده، 
مشــاهده کرده ایم که با کاهش آمار 

ابتال به کووید 19 و برداشــته شدن 
دوباره  ســفرها  تعداد  محدودیت ها، 
افزایش می یابند و مــا کامالً انتظار 
داریم این اتفــاق در کانادا نیز تکرار 

شود.«
کانادا از مــاه مارس گذشــته ورود 
بســیاری از اتباع خارجی را به کشور 
ممنوع کرده اســت و بــرای برخی 
دو  قرنطینــۀ  ورودی  مســافران  از 
هفته ای - از جملــه اقامت در هتل 
با هزینه شــخصی را در نظر گرفته 
است. اســتان های شرقی همچنین 
محدودیت هایی را برای مسافران سایر 

مناطق کانادا در نظر گرفته اند.
قرنطینه در هتل در اوایل سال جاری 
برای مســافرانی کــه منتظر نتیجۀ 

آزمایش هســتند اجباری شــد، اما 
توسط مسافرانی که ترجیح داده اند به 
جای ماندن در هتل جریمه پرداخت 

کنند، دست کم گرفته شده است. 
روسو در گفتگویی با تحلیلگران گفت: 
»بی اثــری آن ]قرنطینۀ اجباری در 
هتل[ اثبات شــده است. باید از بین 

برود.« 
این رویکرد باعث شــده اســت سفر 
هوایی کانــادا به صورت قطره چکانی 
در آید. بر اســاس اطالعات مقامات 
امنیتی حمل و نقل کشورها، متوسط   
تردد مسافران در بزرگترین فرودگاه 
کانادا در آوریل تنها 8 درصِد ســطح 
ســال  2019 بوده اســت، در حالی 
که  این عدد برای ایاالت متحده که 
واکسیناســیون را با سرعت بیشتری 
انجام داده است، 59 درصد بوده است. 
شــرکت اَیر کانــادا می گوید تقاضا 
برای مسافرت های تفریحی و تجاری 
در حال بیشــتر شــدن است. روسو 
می گویــد، گفتگوهــا با مشــتریان 
شرکتی نشــان می دهد که بهبود در 

ماه سپتامبر آغاز می شود. 
به گفته لوســی گیلمت مدیر ارشد 
بازرگانی اَیر، این شــرکت هواپیمایی 
در حال حاضر شاهد رزروهای زیادی 
بــرای مقاصد گرم ماننــد فلوریدا و 
کارائیــب برای اواخر ســال 2021 و 
اوایل سال 2022 است. به گفته وی، 
تقاضای سفرهای بین المللی نیز برای 

تابستان افزایش یافته است. 
سهام اَیر کانادا  روز هفتم ماه جاری 
در تورنتو 2.۷ درصد افزایش داشــت 

و امسال 15 درصد رشد کرده است.
اگرچــه در یک کنفرانس خبری این 
هفته جاســتین ترودو از حمایت از 
گذرنامه واکسن خبر داد و احتمال از 
سرگیری سفرها در تابستان امسال را 
مطرح کرد، دولت فدرال هیچ جزئیاتی 

را درباره زمان کاهش محدودیت های 
مرزی یا معیارهای انجام این کار بیان 

نکرده است. 
روســو گفت، ایر کانادا هیچ نشــانه 
مســتقیمی از طرف دولت در مورد 
آغاز مجدد سفرها دریافت نکرده است 
اما بحث های مثبت و سازنده ای را ب 
دولت داشته اســت. وی گفت: »در 
پشــت صحنه کار های نسبتاً خوبی 

انجام می شود.«
در حال حاضر، کشــور هنوز با موج 
سوم عفونت ها و پاندمی دست و پنجه 
نرم می کند، و کارزار واکسیناســیون 
آن هنوز با موانع تأمین و سردرگمی 
زیادی همراه اســت. طبــق گزارش 
ردیاب واکســن بلومبرگ، حدود ۳0 
درصــد از کانادایی ها اولیــن دوز را 
دریافــت کرده انــد، در حالی که این 
عدد در ایاالت متحــده ۴5 درصد و 
در انگلیس 52 درصد است. اما کمتر 
از ۳ درصد در کانادا کامال واکســینه 

شده اند. 
شرکت ایر کانادا که در زمان بحران، 
حمل و نقل بار را افزایش داد، درآمد 
عملیاتی را گزارش کرده که تخمین از 
تخمین تحلیل گران فرتر رفت. هنوز 
هم انتظار مــی رود ظرفیت عملیاتی 
شرکت در ســه ماهه دوم 8۴ درصد 

کمتر از سطح سال 2019 باشد. 
در طی ســه ماهۀ اول، نرخ سوختن 
سرمایۀ شرکت )burn rate(، به طور 
متوســط   در حدود 1۴ میلیون دالر 
کانادا در روز بوده، و این عدد کمتر از 
15 تا 1۷ میلیون دالر کانادایی است 
که انتظار میرفت . این در حالی است 
که برای سه ماهۀ فعلی همین رقم، با 
دامنه 1۳ تا 15 میلیون دالر کانادا در 
روز پیش بینی شده و نشان می دهد 
که هیچ پیشرفت معناداری به وجود 

نیامده است.

توقف استفاده از واکسن آسترازنِکا
 در انتاریو

ایرانیان کانادا- انتاریو به دلیل افزایش 
گزارشات مربوط به لختۀ خون دیگر از 
واکسن کووید 19 آسترازنکا استفاده 

نمی کند.
دکتر دیوید ویلیامز افسر ارشد پزشکی 
انتاریو این تصمیم را بعد از ظهر روز 
سه شنبه اعالم کرد. وی گفت: »این 
تصمیم از روی احتیاط گرفته شد.« 
»این طور نیســت کــه در این زمان 
خطــر برای افراد در اســتفاده از این 
واکسن بسیار زیاد شده است، اما چون 
گاهی اوقات عوارض جانبی شدیدی از 
آن گزارش شده است، ما می خواهیم 
محتاط باشــیم و در حالی که داده ها 
و اطالعات را بررســی می کنیم، در 

استفاده از مکثی به وجود بیاوریم.«
واکسن آسترازنکا به افراد ۴0 ساله و 
باالتر در داروخانه های متعدد استان 

ارائه می شد.
طبق گفته دکتر جســیکا هاپکینز، 
رئیس حفاظت از سالمت و آمادگی 
اضطــراری، خطر ترومبوســیتوپنی 
 )VITT( ترومبوتیک ناشی از واکسن

در انتاریو یک در هر 60 هزار است.
هاپکینــز بعداً تصریح کــرد که تا 8 
مه، هشت انتاریویی دچار لخته خون 

مرتبط با واکسن شده اند.
»در این برهــه از زمان، و با توجه به 
اینکه ما شــاهد کاهــش تعداد کل 
مــوارد کوویــد 19 و افزایش ایمنی 
در ســطح جمعیت هســتیم، توقف 
واکسن آسترازنِکا منطقی است، زیرا 
خطر عوارض شدید ترومبوسیتوپنی 
ترومبوتیک ناشــی از واکسن نباید 

دست کم گرفته شود.«
در عیــن حال، مقامات می گویند که 
واکسن آسترازنِکا ایمنی قابل توجهی 
در برابر بیماری شدید، بستری شدن 
در بیمارستان و مرگ ناشی از کووید 

19 ایجاد می کند.
ویلیامز با بیان اینکه اعالمیه روز سه 
شنبه تنها »به دلیل اطمینان بیشتر« 
است، گفت: »ما معتقدیم کسانی که 
برای جلوگیری از گســترش بیماری 
و محافظــت از خانواده هــا، عزیزان 
و جوامــع خــود اولیــن دوز خود را 

واکسن آســترازنِکا دریافت کرده اند، 
کامالً درســت عمل کردنــد.«  وی 
افزود تصمیم برای توقف موقت نیز بر 
اساس افزایش و عرضۀ  مطمئن سایر 

گزینه های واکسن است.
واکســن های باقیمانده آسترازنِکا در 
انتاریو برای دوزهای دوم رزرو خواهد 
شــد. مقامات گفتند کــه داده های 
دریافت شــده از انگلســتان نشــان 
می دهد که خطر ترومبوســیتوپنی 
ترومبوتیک ناشــی از واکسن پس از 
تزریق دوم واکسن بسیار کمتر است.

این اســتان قبل از اعــالم هرگونه 
بیانیــه ای در مــورد دوزهــای دوم 
آســترازنِکا، و یــا اینکه اســتفاده از 
واکسن های دیگر به عنوان دوز دوم، 

منتظر اطالعات بیشتر است.
دکتر عبــدو شــارکوی، متخصص 
بیماری های عفونی روز ســه شنبه 
به تلویزیون CP24 گفت که کسانی 
که دوز واکســن آسترازنِکا را دریافت 
کرده انــد، تصمیم درســتی را تخاذ 
کرده اند. وی  افزود که اعالمیه روز سه 
شنبه »پیغامی گیج کننده« نیست، 
بلکه دولت خود را با جدیدترین داده ها 
و اطالعات تطبیق می دهد و این یک 
سازگاری و انطباق پذیری مسئوالنه 

است.
از طرف دیگر، کری بَومن، متخصص 
اخالق زیستی، استدالل کرد که پیام 
رســانی در مورد واکســن آسترازنِکا 
»کامالً گیج کننــده« بوده و این امر 
می تواند موجب بــی اعتمادی مردم 

شود.
کمیته مشاوره ملی ایمن سازی کانادا 
)NACI( بــه دلیل ارجحیت دادن به 
واکســن های فایزر و ُمدرنا به عنوان 
گزینه »بهتر« نســبت به واکســن 
اَند جانسون،  آسترزنِکا و جانســون 
مورد انتقاد قرار گرفته است. این بیانیه 
ماه ها پس از اصرار کمیته مشــاوره 
ملی ایمن ســازی کانادا اعالم شد که 
کانادایی را تشــویق می کــرد، اولین 
واکســنی را صرف نظر از نوع که در 
دســترس آنان قرار می گیرد تزریق 

کنند.

کبک فعال برنامه ای برای تعلیق 
واکسن آسترازنکا ندارد

مداد-  در پی تصمیم روز سه شنبه انتاریو برای تعلیق استفاده از آسترازنکا 
برای دوزهای اول، کبک می گوید که برنامه ای برای انجام اقدامی مشــابه 
ندارد. البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که در کبک تقریباً هیچ دوز 

واکسن آسترازنکایی باقی نمانده است.
مقامات  کبــک در این رابطه می گویند: اگرچه فعالً موجودی واکســن 
آسترازنکا به اتمام رســیده اما این برنامه هنوز روی کاغذ وجود داشته و 

در مورد ورود بعدی این واکسن باید با مقامات فدرال تماس گرفته شود.
مرکز خرید واکسن فدرال نیز اعالم کرد 655 هزار دوز از این واکسن طی 
چند هفته آینده و یک میلیون دوز نیز در ماه ژوئن به کشــور واردشده و 

تقسیم می شود.
آنیتا آناند، وزیر تدارکات فدرال نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما 
در حال تأیید تاریخ دقیق تحویل این دوزها از مرکز کووکس هســتیم و 

به محض دریافت این سهمیه، آن را در اختیار استان ها قرار می دهیم.
عــالوه بر این، کانادا هنوز در مورد دریافت دوزهای اضافی آســترازنکا با 
ایاالت متحده در حال مذاکره است. به تازگی نظریه ای مطرح شده است که 
پیشنهاد می کند در صورت اتمام موجودی واکسن آسترازنکا می توان به 
افرادی که یک دوز از این واکســن را دریافت کرده اند، دوز دیگری از نوع 

دیگری از واکسن داده شود.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید
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* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند
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آیا بازگشایی مدارس در برخی استان ها 
همزمان با موج سوم کووید 19

 اقدام درستی است؟

ایرونیا- همزمان با دست و پنجه نرم 
کردن استان ها و مناطق با موج سوم 
همه گیری، مدارس بار دیگر در شرف 
تعطیلی و فرســتادن بچه ها به خانه 

برای یادگیری هستند. 
در برخی اســتانها از جملــه انتاریو 
مدارس به صورت آنالین به کار خود 
ادامه می دهند و کالسهای حضوری 
در تمامی شهرها تعطیل شده . اما در 
بریتیش کلمبیا شاگردان هنوز شانس 
رفتن به سرکالس را دارند و کالسها 
با رعایت قوانین بهداشتی دایر است .

انــدرو لینک، رئیس بخــش اطفال 
در مرکــز بهداشــت IWK واقع در 
هالیفاکــس نوا اسکوشــیا گفت که 
گرچه موارد ابتال به کووید19 باالست 
و بعضی کودکان نیز مریض می شوند، 
اما تحقیقات نشان می دهد که آن ها 
احتماال در مدرســه به ویروس مبتال 

نمی شوند.
»بچــه هــا از تجمعــات اجتماعی، 
دوســتانه یا خانوادگی و یا رستوران 
های کوچک یا باشــگاه ها و جاهایی 
شــبیه به این کرونا می گیرند نه از 

مدرسه ها.«
وقتی گســترش در ســطح جامعه 
باالست، دانش آموزان و کارکنان می 
توانند ویروس را در مدرسه هم پخش 

کنند.
اما لینک می گوید که »مدارس اندکی 
به تعداد کلی موارد مبتال در جامعه 

اضافه می کنند.«
این حرف خصوصــا در بین کودکان 

کوچکتر از 12سال صدق می کند.
لینک گفت: »بچه های این ســن به 
اندازه بزرگساالن در بدن خود ویروس 
ندارند. به ســختی آن ها سرفه نمی 
کنند و ســریعتر آن را گسترش می 

دهند.«
لینک عضو گروهی از پزشکان اطفال 
بــود که اصرار داشــتند اســتان نوا 
اسکوشیا مدارس را باز نگه دارد زیرا 
ماندن در خانه خطراتی نیز به همراه 

دارد. او گفت: »یادگیری ســر کالس 
بهترین شــیوه برای کودکان است و 
این تنها بــه بخش یادگیری محدود 
نمی شــود، بلکه شامل حمایتی می 
شود که بســیاری از بچه ها قادر به 

دریافت آن در منزل نیستند.«
لینک بــه حمایت هایــی همچون 
خدمات بهداشــت روان که بچه ها 
هنگام حضور در مدرســه از آن بهره 

می برند اشاره کرد.
همچنین برنامه های صبحانه و ناهار 
برای کودکانی که در خانه تغذیه مورد 
نیاز خــود را دریافت نمی کنند مهم 

هستند.
لینک اذعان داشت که در بعضی موارد 
وقتی گســترش ویروس در جامعه 
بسیار زیاد است، مدارس باید خود را 

با شرایط وفق دهند.
او پیشنهاد داد به جای تعطیلی کامل، 
مدارس بــا ظرفیــت 50 درصد باز 

iroonia.ca .باشند

گواهی واکسیناسیون
 برای شرکت در کالس های حضوری دانشگاه ها

ایرانیان کانادا- احتماالً برای شرکت 
در کال س  هــای حضــوری برخی از 
دانشــگاه های کانادا در پاییز امسال 
نیازی به گواهی واکســن کووید 19 
وجود ندارد. چندین دانشگاه بزرگ تا 
کنون گفته اند که هیچ قصدی برای 
اجبــاری کردن ارائــۀ گواهی مبنی 
بر دریافت واکســن کووید از جانب 

دانشجویان ندارند.
هرچنــد برخی از دانشــگاه ها هنوز 
تصمیمــی در این مــورد نگرفته اند، 
تصمیم های دانشگاه بریتیش کلمبیا، 
آلبرتــا، مک گیل در حالی منتشــر 
می شــود که بعضــی از دولت ها در 
سراسر جهان در حال تنظیم مقرراتی 

در مورد پاسپورت واکسن هستند.
اَندرو ِکرک، استاد مهندسی و رئیس 
مک گیل  دانشگاه  اســتادان  انجمن 
می گوید: »طیف های گســترده ای از 
نظرات وجــود دارد. ما هنوز جایگاه 

رسمی خود را اعالم نکرده ایم.«
وی می گوید، برخی از اساتید معتقدند 
مک گیل باید دانشجویان را ملزم کند 
که قبل از بازگشــت به کالس های 
واکسینه  درس و آزمایشگاه ها کامالً 

شوند.
ِکرک می گوید: »برخی دیگر احساس 
می کند، از آنجا که خودشــان کاماًل 
واکسینه شــده اند و جوانب احتیاط 
رعایت شــده  اســت، دیگر نیازی به 
الزامــی کــردن آن ]واکســن زدن 

دانشجویان[ نیست.«
یک سخنگوی دانشگاه مک گیل گفت 

هرچند انجمن هیأت علمی هنوز به 
تصمیم قاطعی در مورد این مســئله 
نرســیده اســت، اما در حال بررسی 
چندین سناریو اســت و یکی از آنها 
الزام ارائۀ گواهی واکســن برای افراد 

پُرخطر برای کووید 19 است.
سینتیا لی در یک ایمیل اظهار داشت: 
»در حال حاظــر برنامه ای برای الزام 
ارائۀ گواهی مبنی بر واکسینه شدن 
از جانب دانشجویان قبل از آمدن به 

دانشگاه نداریم.«
»دانشگاه از رویکردی استفاده می کند 
تــا برنامه ای را طــرح ریزی کند که 
انعطاف پذیری ایجــاد کند، ز این رو 
قادر خواهیم بود هــر موقع نیاز بود 

خود را با آن وفق دهیم.«
چندین دانشگاه در ایاالت متحده از 
جمله راجرز، براون و کورنِل، و نورث 

ایسترن، دانشــجویان را ملزم به ارئۀ 
گواهی واکسن کرده اند.

امــا نگرانی هایــی در مــورد عدالت 
پاســپورت های واکســن وجود دارد. 
انجمــن آزادی هــای مدنــی کانادا 
می گوید: »این اقدامی از جانب دولت 
کانادا برای الزامی  کردن فاش ساختن 
اطالعــات شــخصی مراقبت هــای 

بهداشتی است.«
استدالل آن بر این است که برخی از 
گروه ها که به صورت نامتناسبی تحت 
تأثیر کووید 19 قرار گرفته اند مانند 
مهاجرین و یــا جوامع نژادی ممکن 
است، تأثیر مضاعف را از الزامی کردن 

پاسپورت واکسن متحمل شوند.
انجمــن آزادی های مدنــی کانادا در 
بیانیه ای آنالین گفت: »نژادپرســتی 
سیســتمیک ممکــن اســت بــر 
انتخاب هــای ارائه دهندگان خدمات 
در بارۀ اینکه چه کسی به »گواهی« 
از چه کســی نیاز دارد، یا چه کسی 
از دسترســی به ایــن خدمات منع 
می شود، تأثیر بگذارد، به خصوص در 
یک رژیم قانونی که بر اســتفادۀ آنان 

نظارت می کنند.«
در عین حــال، دولت فدرال در حال 
کار با دیگر کشور های عضو گروه 20 
G20 اســت، تا برای مســافرت های 
بین المللی الزامی را برای پاســپورت 

واکسن ارائه دهند.
نخست وزیر جاســتین ترودو هفتۀ 
پیــش گفت: »مــا به دقــت اوضاع 
ر بررســی می کنیــم و امیدواریم با 

کشور های متحد هم سو شویم.«
بعضی از دانشــگاه ها مانند دانشگاه 
بریتیش کلمبیا به دستورالعمل های 
دولت کانادا نگاه می کنند و می گویند 
نیــازی به الزام ارائــۀ مدرکی داّل بر 

واکسیناسیون ندارند.
»بازگشــت  اختصاصی  نشــریۀ  در 
بــه دانشــگاه« آمده اســت: »تمام 

دانشــجویان بزرگســال، از جملــه 
شرایط  واجد  بین المللی  دانشجویان 
دریافت واکسن کرونا هستند. واکسن 

کووید 19 اجباری نخواهد بود.«
جیلیان گالس کــه نمایندۀ اتحادیۀ 
 Cupe دستیاران تدریس موسوم به
22۷8 در دانشــگاه بریتیش کلمبیا 
است می گوید، اتحادیۀ او امیدوار است 
که دانشگاه با آنان قبل از نهایی کردن 

هر تصمیمی مشورت کند.
وی می گوید: »در این لحظه، از آنجا 
که دانشــگاه برنامه ای مــدون برای 
بازگشت به دانشــگاه را ندارد، ما نیز 

موضعی را اتخاذ نمی کنیم.«
اما احتماالً این امر زمانی که دانشگاه ها 
شرایط بازگشت به کالس های درس 
را تعیین کنند، تغییر می کند. جیلیان 
امیدوار اســت که دانشگاه با اتحادیۀ 

آنان مشورت کند.
در همین حال، دانشگاه های دیگر از 
جمله دانشــگاه تورنتو، در حال فکر 
کردن به ملزم ســاختن ارائۀ گواهی 

واکسن هستند.  
یــک ســخنگوی دانشــگاه تورنتو 
واکسیناسیون  به  می گوید: »رویکرد 
بــرای تمام مراکز آمــوزش عالی در 
انتاریو مهم است. ما در مورد هرگونه 
تصمیم گیری در بارۀ سالمت و ایمنی 
از نزدیک بر اساس دستورالعمل های 

استان عمل خواهیم کرد.«
Universities Canada می گویــد 
که در حال بررســی تمام احتمال ها 
است. کارل اوکسکوسکی سخنگوی 
Universities Canada می گویــد: 
»ما همگی در زمان واقعی این پاندمی 
را تجربه می کنیم، و هنوز بسیار زود 
است که جهان در آغاز سال تحصیلی 
دیگر چگونه خواهد بود. پیشنهاد ما به 
دانشجویان و دانشگاه ها این است، که 

خطوط ارتباطی را باز نگه دارند.«

گزارش کمیته  پارلمانی مجلس: 
خطاهای متعدد در روزهای آغازین، شرایط همه گیری

 در کانادا را به بیراهه کشاند 
مداد- به گــزارش »گلوب اند میل«، 
کمیته پارلمانی همه گیری کرونا روز 
جمعه اعالم کرد، جمع آوری ضعیف 
اطالعات در مــورد کرونا در روزهای 
نخســت همه گیــری و ارزیابی های 
نادرســت در مورد شیوع ویروس در 
آژانس بهداشت عمومی توسط افرادی 
که فاقد تخصص علمی کافی بودند، 
باعث شــد که همه گیــری در کانادا 

ازآنچه باید باشد، بسیار بدتر شود. 
در جلســه این کمیته عنوان شــد 
که بســیاری از مشکالت واکنش به 
همه گیری در کانادا قابل اجتناب بود و 
نمی توان این درس ها را نادیده گرفت 
زیرا دولت باید ســعی کند از بحران 

کرونا تجربه کســب کرده و در آینده 
از ایــن تجربیات برای مواجه با موارد 
تهدیدکننده سالمت عمومی استفاده 

کند.
وســلی وارک، استادیار دانشگاه اوتاوا 
و متخصص جمــع آوری اطالعات و 
امنیــت در این رابطه گفت که دولت 
نتوانسته بود ارزیابی مناسبی از خطر 
ویروس را انجام دهد و به شواهد اولیه 
در سال 2020 مبنی بر این که بیماری 
همه گیــر کرونا یــک تهدید جدی 
است، توجه نکرد. در شرایطی که در 
کانادا این شرایط جدی گرفته نشد، 
کشــورهایی مانند استرالیا، نیوزیلند 
و کــره جنوبی همــه عالئم را جدی 

گرفته و ماه هــا قبل از کانادا اقدام به 
اجرای محدودیت ها، بســته شــدن 
مرزها، اجــرای فاصله گیری فیزیکی 
و قرنطینه کردنــد.  غیرفعال کردن 
سیستم هشدار سریع همه گیری در 
کانادا قبل از وقوع همه گیری، نمونه 
خوبــی از عدم جمع آوری اطالعات و 
پردازش در کشور است که بر آمادگی 
ما در بحران هــا تأثیر می گذارد.  این 
سیســتم که بانام GPHIN یا شبکه 
جهانــی اطالعات ســالمت جهانی 
شناخته می شود، ابزاری کلیدی برای 
جمع آوری ســیگنال های پیشگویی 
شیوع همه گیری هایی مانند سارس و 

آنفوالنزایH1N1 بوده است.
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US Tax Returns & Non-Resident Tax

حمایت 57درصدی کانادایی ها از ارائه تایید واکسیناسیون
 برای حضور در رویدادهای ورزشی و کنسرت ها

ایرونیــا- با توجه به واکسیناســیون 
گسترده در سراسر کانادا و نتایجی که 
اخیرا در نظرســنجی به دست آمده، 
بیش از نیمی از شرکت کنندگان در 
نظرســنجی از ایده لزوم ارائه مدرک 
واکســن بــرای رویدادهــای بزرگ 

حمایت کرده اند.
این نظرســنجی که توسط شرکت 
تحقیقاتی انجام شده، نشان می دهد 
5۷ درصــد کانادایی هــا از گذرنامه 
های واکسن یا تاییدیه واکسیناسیون 
برای حضور در رویدادهای ورزشی و 

کنسرتهای موسیقی موافق هستند.
شــرکت  رئیس  کانســکو،  ماریــو 
تحقیقاتی در خبــری گفت: »از هر 
5نفر اهالی بریتیــش کلمبیا، آلبرتا 
و انتاریو )59درصد( ۳نفرشــان برای 
حضور در رویدادهای ورزشی زنده از 

این ایده حمایت می کنند.«
»بیش از نیمی از ساکنان ساسکچوان و 
مانیتوبا )5۷درصد(، کبک )56درصد( 
و آتالنتیــک کانــادا )51درصد( هم 

موافق این موضوع هستند.«
برای سفرهای بین المللی نتایج  نشان 
می دهد که این ایده حتی محبوبتر 
هم هست. 6۴درصد از کانادایی های 
شرکت کننده در نظرسنجی گفتند 
که موافق اســتفاده از مدرک هنگام 
رفتن به کشــور دیگر هستند. گرچه 
به لحاظ محلی 5۴درصد گفته اند که 
فکر می کنند این کار باید در سفرهای 
داخل کانادا و استان خودشان صورت 

بگیرد.
کبک اعالم کرده در حال راه اندازی 
یک سیســتم دیجیتالی بــرای ارائه 
مدرک واکسیناسیون با استفاده از کد 
QR است. در تاریخ 1۳می ساکنینی 
که قبــال دوز اول را گرفته اند برای 

ثبت نام ایمیل می دریافت می کنند؛ 
گرچه چگونگی اســتفاده از مدرک 

واکسیناسیون هنوز مشخص نیست.
روز پنجشــنبه از دکتر بونی هنری، 
افســر بهداشت اســتانی بی سی در 
خالل کنفرانس خبری اش در مورد 
برنامه کبک سوال شد. او آن را قابل 
گسترش در بی سی توصیف کرد، اما 

کاربردش را کم اهمیت جلوه داد.
هنری گفت: »QR کد چیزی نیست 
کــه ما به طور خاص بررســی کرده 
باشیم، اما ما هر تزریق واکسنی را در 
فهرست ایمن سازی استان خود ثبت 
کرده ایم. شما به صورت الکترونیکی 
به سوابق ایمن سازی خود دسترسی 

خواهید داشت.«
او اضافه کــرد: »ما هنــوز در مورد 
چگونگی اســتفاده از چنین چیزی 
پیــش نرفته ایم و مــن اعتقادی به 
اســتفاده از چیزی ماننــد گذرنامه 

واکسن در بریتیش کلمبیا ندارم.«

در مــاه مارس یک اخالق شــناس 
پزشــکی از دانشگاه بریتیش کلمبیا 
در برنامه زنده صبحگاهی سی تی وی 
گفت که ایده گواهینامه های واکسن 
در دوره همه گیری کووید19 دور از 
ذهن نیست، اما از گذرنامه ها باید با 

دقت استفاده شود.
در حالــی کــه بی ســی تاکنون در 
پذیرش پاســپورت واکسن به عنوان 
یک اصل مردد بوده است، کانسکو به 
خبر ســی تی وی گفت بعید به نظر 
می رسد که دولتهای استانی به دلیل 
معرفی آنها از نظر سیاســی آسیب 

ببینند.
او گفت گرچه نتایج نظرسنجی توسط 
حزب سیاســی وابسته شکسته شد، 
اکثر طرفداران همه احزاب همچنان 

از این ایده حمایت می کنند.
»من انتظار داشتم که محافظه کاران 
در برابر این موضوع سکوت کنند. می 
دانید شاید ۳0 تا ۳5درصد از محافظه 

کاران بگویند بله شــاید پاســپورت 
واکسن ایده خوبی باشد، اما در بیشتر 
موارد تعداد بیش از 50 درصد است.«

ترزا تم هشدار داد :
 واکسیناسیون کامل به معنی محافظت 

کامل در برابر کووید19 نیست 
ترزا تم، مدیر ارشد بهداشت عمومی 
کانادا به کانادایی ها هشــدار داد که 
حتی کسانی که واکسیناسیون کامل 
انجام داده اند همچنان باید توصیه های 

بهداشت عمومی را رعایت کنند.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، تم 
افــزود: »خطر آلودگی و انتقال بدون 
عالمت برای هر کســی که دو دوز از 
واکسن های فایزر – بایون تک، مدرنا 
یا آسترازنکا – آکســفورد را دریافت 
کرده به خصوص پس از دریافت دوز 
دوم بســیار کمتر است اما به معنی 
بی خطــری مطلق نیســت و لزوما 
خطر انتقال بیماری به شما را از بین 
نمی برد«. به گفته وی برخی مطالعات 
با واکسیناسیون  نشــان داده اند که 
میزان ویروس موجود در پشت بینی 
کاهــش می یابند و نشــان می دهد 
ویروس کمتری وجــود دارد، که به 
معنای کاهش خطر )نه از بین رفتن( 

انتقال بیماری است.
تم افزود: »جوانان، که اغلب در خط 
مقدم مبارزه با بیمــاری یا خدمات 
ضروری مردم کار می کنند و در ردیف 
اولویت واکسیناسیون کامل قرار دارند 
در حال حاضر باالترین میزان استعداد 
را در انتقال ویــروس دارند. در واقع 
این جوانان چون مجبــور به کار در 
مراکز پرخطر هستند بیشترین میزان 
ویــروس را منتقل می کنند. بنابراین 
خیلی مهم است که ما از خودمان در 

برابر آن ها محافظت کنیم«.

تصویب سه روز مرخصی با حقوق در بریتیش کلمبیا

خبرکانادا- به گزارش »نارســیتی«، 
روز سه شنبه، 11 مه، استان بریتیش 
کلمبیا. اعالم کرد که این اســتان به 
همه کارکنانی که به دالیل مربوط به 
کرونا نیاز به مرخصی دارند، سه روز  
مرخصی استعالجی با حقوق خواهد 

داد.
این بدان معنی است که هر کسی که 
مبتال به کووید-19 باشد، تا زمانی که 
منتظر نتیجه آزمایش خود است به 
مدت سه روز مرخصی با حقوق دارد.

کلیه کارمندان تمام وقت و نیمه وقت 
واجد شــرایط هســتند و هیچ کس 
نیازی به ارائه نســخه پزشــک برای 

گرفتن مرخصــی در این زمان ندارد. 
کارفرمایان از نظــر قانونی موظفند 
حقوق کامل کارمندان خود را روزانه 

تا سقف 200 دالر پرداخت کنند.

طبق یک خبر منتشر شده، این سه 
روز مرخصی با حقوق تا ۳1 دسامبر 

ارائه می شود.
بریتیش کلمبیا چهارمین اســتانی 
اســت که این قانــون را به تصویب 
رسانده است. انتاریو هم به تازگی در 
29 آوریل مرخصی اســتعالجی سه 
روزه کرونا را تصویب کرد. کبک برای 
کارکنانی که حداقل سه ماه با شرکت 
خــود کار کرده انــد دو روز مرخصی 
با حقوق و پرنــس ادوارد برای افراد 
باســابقه کار پنج ساله در یک محل، 
یک روز مرخصی با حقوق به تصویب 

رسانده است.
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نگرانی مصرف کنندگان
 از موج تازه تورم و گرانی اجناس  در کانادا

ایرونیــا- همزمان با بهبود شــرایط 
پاندمی، تعداد  اقتصــادی در دوران 
زیادی از شرکت ها با افزایش قیمت 
محصوالتشان هزینه های  بیشتری بر 

مصرف کنندگان تحمیل می کنند .
در هفته های اخیر چندین شرکت در 
لیســت عمومی اعالم افزایش قیمت 
کردند؛ از جملــه کمپانی پراکتر اند 
گمبل، کناگرا برنــدز و گروه صنایع 
غذایی MTY مســتقر در کبک که 
صاحب امتیاز تقریبــا ۷هزار فضای 
برندهای مختلف است.  با  رستورانی 
چندین شرکت دیگر هم اعالم کردند 
که احتمــال افزایش قیمت ها وجود 

دارد.
در توجیه این حرکت مدیران اجرایی 
می گویند که هزینه های ورودی شان 
به شــدت باال رفتــه و این امر تا حد 
زیادی ناشی از رونق کاالیی است که 
در طیف گسترده ای از بازارها مانند 
چوب، مس و دانه های سویا موج می 
زند. بعالوه کمبود مسیرهای حمل و 
نقل متراکم نیز منجر به ایجاد اختالل 

در زنجیره تامین شده است.
طبــق گفته مدیران این مســائل به 
راحتی حل نخواهد شد و همین امر 
فشاری مضاعف به قیمت ها وارد می 

کند، درست همانطور که خانواده های 
کانادایی با شــکوفایی اقتصاد شروع 
به خرج پس انداز دوران پاندمی می 

کنند.
بــه زبان دیگر، مصرف کننده ها باید 
منتظــر انواع محصوالت -از فســت 
فود گرفته تا ماشــین ظرفشــویی، 
ماشین های دست دوم تا پوشک– با 
برچسب قیمت های تندتری باشند. 

افزایش قیمت ها چند تحلیلگر را بر آن 
داشت تا از شرکت دالراما درخصوص 
معرفی اجنــاس ۴.5 و 5 دالری در 
فروشــگاه هایش سوال کنند. مایکل 
راس، مشاور و مدیرمالی سابق شرکت 
روز ۳1مارس در این مورد گفت: »ما 
هنوز آماده نیستیم.« او گفت: »تورمی 
که باعث افزایش قیمت های اصلی در 
سال 2016 شد، دوباره دارد اتفاق می 
افتد و ما زمانی آن را اعمال می کنیم 

که آماده باشیم.«
قیمت بعضی اقالم جهــش فراوانی 
داشته؛ به عنوان مثال میوه تازه 8.5 
درصد نســبت به سال قبل، مبلمان 
5.8 درصد و لوازم خانگی 5.6 درصد 

افزایش داشتند.
شــاید ملموس ترین مثال وســایل 
نقلیه کرایه ای باشــد که 22 درصد 

رشد داشته اســت. با زمین خوردن 
صنعت مسافرت در ســال گذشته، 
شرکت های وسایل نقلیه کرایه ای به 
سمت فروش ماشین هایشان رفتند. 
در عین حال کمبود جهانی تراشــه 
های مورد اســتفاده در اتومبیل ها و 
وســایل الکترونیکی بر تولید خودرو 
تأثیر گذاشــته، به نحــوی که اجاره 
وسایل نقلیه از شرکتهایی که اکنون 
در تالشند تا ناوگان خود را بازسازی 

کنند، دشوار و گران است.
در کنار این ها قیمت بعضی  کاالها 
ارزانتر شــد. با توجه بــه دورکاری 
خیلی از مردم در خانه، خرده فروشی 
پوشــاک بسیار متضرر شده و قیمت 
لباس نســبت به ســال گذشته ۴.۳ 

درصد کاهش یافته است.
تحویل کاال یکی دیگر از منابع تورم 
اســت. رســتوران های آمریکایی و 
زنجیره ای چیپوتلــه  منوی بیرون 
برشــان را پارسال دو بار گران کردند 
 MTY و مثل بســیاری جاهای دیگر
هم قیمت ســفارش های مربوط به 
 Uber Eats برنامه های بیرون بر مانند
را باال برد تا بتواند از پس هزینه های 
تحمیل شده از جانب شرکای دیگرش 
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حمایت 80 هزار کانادایی از کمپین 
کاهش کارمزد خدمات بانکی

 و نرخ بهره کارت های اعتباری

ایرونیا- بانک های بزرگ کانادا سال 
گذشته برنامه های تعویق پرداخت را 
برای رهن، وام و کارت های اعتباری 
ارائه دادند، اما حاال که این برنامه ها به 
پایان رسیده، برخی شروع به افزایش 

هزینه های خدمات شان کرده اند.
تاد رابینسون از اسپرینگ واتر انتاریو 
گفت: »چــرا آنهــا در بدترین دوره 

ممکن به ما فشار می آورند؟«
رابینسون که سالهای زیادی مشتری 
بانک  TD بوده ،گفت ماه گذشــته 
نامه ای  از بانــک دریافت کرده  که 
نشــان می داد هزینه هــای بانکی 
برای حســاب پس انــدازش افزایش 
می یابد و شــرایطی که در این نامه 
بود او را به شــدت شوکه کرده است. 
او حــاال به جای اینکــه 2000 دالر 
در حســاب خود نگه دارد تا از هزینه 
های 1.25 دالری تراکنش جلوگیری 
کند، مجبور است همیشه 5000 دالر 
در حسابش داشته باشد یا اینکه هر 
تراکنشی برای او 1.95 دالر آب می 
خورد. رابینسون گفت: »اگر حداقل 
موجودی را حفظ نکنم، فکر می کنم 
در پایان ســال دست کم ۳0 دالری 

پرداخت کنم.«
افزایش کارمزد در TD در زمانی اتفاق 
افتاده اســت که بانک های دیگر نیز 
کارمزد بعضی از محصوالت و خدمات 

خود را افزایش داده اند.

CIBC، بانک اسکوشیا و بانک مونترال 
پیــش از این بعضــی از کارمزدهای 
خدمــات خــود را در ســال 2021 
افزایش داده یا در ُشــرف افزایش آن 

تا قبل از تابستان هستند.
داف کناچــر، بنیانگــذار دیــده بان 
دموکراسی گفت: »چهار بانک از شش 
بانک بــزرگ کانادا از ســودآورترین 
بانک های جهــان در میان 50بانک 
برتر سال 2020 بودند.« کناچر گفت 
که دیده بان دموکراسی یک پتیشن 
آنالین با تقریبــا 80،000 امضا دارد 
که از بانک های کانادایی درخواست 
می کند در طول مدت همه گیری و 
همچنین بعد از آن اقدامات بیشتری 
برای کمک به کانادایی ها انجام دهند. 
همچنین بیش از ۳0،000 پیام مشابه 
برای سیاستمداران ارسال شده است 
که از بانک ها می خواهند در برخی 
خدمات نرخ کارمزد و بهره شــان را 

کاهش دهند.
کناچر گفت که کانادایی ها باالترین 
هزینه هــا را در دنیا برای نرخ بهره و 
کارت اعتباری پرداخت می کنند. او 
گفت بانک ها باید حسابرسی شوند 
تا مشــخص شود اگر در بخش هایی 
سود بیش از حد است، آن را کاهش 
بدهند:  »این موضوع به وضوح نشان 
می دهد که این یک بازار غیررقابتی 
iroonia. ».است که باید تنظیم شود

برنامه ریزی یک سوم کانادایی ها
 برای قطع هزینه های غیرضروری

 در دوران پس از کووید
ایرونیــا- طبــق نظرســنجی بانک 
اسکوشــیا، بســیاری از کانادایی ها 
تمایــالت مالــی مثبتــی در دوران 
کووید19 پیدا کرده اند و قصد دارند 
که این عادات را پس از همه گیری نیز 

حفظ کنند.
این گزارش نشان می دهد که بیش 
از یک سوم کانادایی ها )۳6درصد( در 
حال برنامه ریزی برای حذف هزینه 
های غیرضروری از سبک زندگی شان 
پس از کووید19 هستند و 28 درصد 
به ســاخت صندوق پــس اندازهای 

ضروری خود ادامه خواهند داد.
دارکی مــک دونالد، معاون ارشــد 
سپرده گذاری بانک اسکوشیا گفت: 
»ما شاهد رکوردزنی تعداد سپرده در 
حساب های بانکی کانادایی ها هستیم 
که فرصتی بزرگ خصوصا برای بخش 
های آسیب دیده از همه گیری فراهم 
می کند، به عنوان مثال مســافرت و 

گردشگری.«
این نظرسنجی مهمترین فعالیت هایی 
را که کانادایی ها در پساکرونا مشتاق 
انجام آن هستند مورد تاکید قرار می 
دهد؛ از جمله حضور در دورهمی های 
گسترده با دوستان و خانواده و در کنار 

آن پرواز به خارج از کشور.
افزایش احتمالــی کانادایی هایی که 
با پس انداز اضافــی خود به خارج از 
کشور سفر می کنند می تواند باعث 

نگرانی قانونگذاران شــود؛ پولی که 
کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر 
و وزیر دارایی قبال به عنوان »محرک 
از قبل بارگذاری شده« از آن یاد می 
کرد، می تواند نقش بزرگی در بهبود 

کشور از همه گیری داشته باشد.
از آنجاییکــه منع رفت و آمد فعالیت 
های تجاری و توانایی کانادایی ها در 
ســفر به سراسر کشور را محدود می 
کند، صنعت مســافرت همچنان با 

موانعی روبروست.
 Destination Canada از گزارشی 
نشــان داد که گرایش به ســفرهای 
محلی می تواند روند بهبودی مقطع 
پیش از کووید را تا حدود یک ســال 
سرعت ببخشد. این مطالعه همچنین 
تأکید کــرد که وضعیت فعلی بخش 
مسافرت نســبت به تأثیر حادثه 11 
سپتامبر، بیماری ســارس و بحران 
اقتصادی سال 2008 وخیم تر است.

در حالــی که برخی مدیران از جمله 
بهــارات ماســرانی، مدیرعامل بانک 
تورنتو-دومینیون از انگیزه های سفر 
به عنــوان راهی برای نگه داشــتن 
دالرهای کانادایــی در خانه یاد می 
کننــد، عده ای دیگــر همچون دان 
دراموند، مقام ارشــد ســابق وزارت 
دارایی می گویند بازگشایی مشاغل به 
منظور ترغیب هزینه های محلی مهم 
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فــردا- مطالعه جدیدی که توســط 
انجام  به  بانــک  اقتصاددانان تی دی 
رسیده نشان می دهد مصرف کنندگان 
در آینــده بــا افزایش قیمــت انواع 

محصوالت روبرو خواهند شد.
افزایش فشــار بر زنجیــره تامین و 
باال رفتــن هزینــه حمل ونقل کاال 
اصلی ترین دلیل این موضوع خواهد 
بود. همچنین کمبود برخی از قطعات 
کلیدی مثل ریزتراشه ها نیز موجب 
باال رفتن قیمت ها خواهد شد. آنچه 
در این میان مشــخص نیست، زمان 

این افزایش قیمت است.
این پژوهش به واکاوی زنجیره تامین 
در سراسر دنیا و پیامدهای وضعیت 

کنونی پرداخته است.
بــا آغاز همه گیری در ســال 2020، 
تعطیلی های گسترده و کاهش تقاضا 
برای کاال موجب شد کشتی ها باربری 
فعال بیــن اروپا و ایــاالت متحده، 
ســرگردان بمانند. البته در نیمه دوم 
سال، تقاضا به حالت قبل بازگشت. اما 
به دلیل کمبود کشتی های فعال، این 

امر به افزایش هزینه باربری انجامید.
پس از مدتی، بسته شدن کانال سوئز 
در فوریــه 2021 نیز موجب وخامت 
بیشتر اوضاع شد. بسته شدن این آبراه 
مهم سبب شد کشــتی ها مجبور به 
طی مسافتی طوالنی تر برای دور زدن 
آن بشوند که همین، هزینه باربری را 
بیش از پیش افزایش می داد. با وجود 
اینکه این آبراه بازگشایی شده است، 
پیامدهای تاخیر ایجاد شده همچنان 
تا چندین ماه بر زنجیره تامین تاثیر 

خواهد گذاشت.
کمبود ریزتراشــه و آنچــه »بحران 
نیمه رســانا« خوانده می شود هم بار 
دوچندان دیگری را بر دوش زنجیره 
تامیــن انداخته اســت. این کمبود 
موجب کاهــش تولید بســیاری از 
کارخانه ها نظیر خودروسازی یا تولید 
لــوازم خانگی شــده و البته صنعت 
خودروســازی اصلی ترین قربانی این 

مشکل به شمار می رود.
از ســوی دیگــر، با رفــع تدریجی 
محدودیت های مربوط به همه گیری، 
میــزان تقاضا بــرای این محصوالت 
مبتنی بر تراشه نیز افزایش می یابد و 
همین مسئله به سنگین تر شدن وزنه 
تقاضا و افزایش قیمت خواهد انجامید.
افزایــش هزینــه تولیدکنندگان نیز 
موضوع دیگری اســت که باید به آن 
اشاره شود. هزینه تولیدکنندگان در 
سال جاری 9/0 درصد افزایش داشته 
در حالی که این میزان در سال 2019 
برابر با 1/0 درصد و در ســال 2020 

نیز منفی 2/0 درصد بود.
کــه  دارد  وجــود  احتمــال  ایــن 
تولیدکنندگان،  این هزینه های مازاد 
را بــه مصرف کنندگان منتقل کنند. 
در گــزارش جدید تــی دی بانک به 
این نکته اشــاره شده که به احتمال 
زیاد شــاهد همین پدیــده خواهیم 
بود. در واقع، بررسی وضعیت چندین 
تولیدکننده به خوبی گویای این نکته 

است.
در ایــاالت متحده، شــرکت ویرپول 
)Whirpool( اعــالم کرده که قیمت 
محصوالتــش را تا پایــان ماه جون 
)ژوئن( افزایش خواهــد داد. پراکتر 
 )Proctor & Gamble( اند گمبــل
نیز گفتــه که قیمت کاالهایش را در 
سپتامبر باال می برد. افزایش قیمت ها 
فقط بــه آمریکای شــمالی محدود 
نمی شــود. در این گزارش آمده که 
عمده فروشان اسباب بازی در چین نیز 
قیمت هایشان تا تا 15 درصد افزایش 

داده اند.

چه وقتی قیمت ها باال می رود؟

در ایــن پژوهش به این نکته اشــاره 
شــده که باال رفتن تورم شــاخص 
قیمــت مصرف کننــده )یــا همان 
قیمــت محصوالت( حتمــی بوده و 
اجتناب ناپذیر است. آنچه در این میان 
مشخص نیست، زمان این باال رفتن 

پیش بینی جدید تی دی بانک: گرانی در راه است!

است. این اتفاق ممکن است طی چند 
روز آینده و یا چند مــاه آینده روی 

دهد.
مســاله بعدی نیز میزان این افزایش 
قیمت هاســت. این میزان افزایش به 
بازه زمانی تداوم مشکالت در زنجیره 

تامین بستگی دارد.
بانــک می گوید  گــزارش تــی دی 
مشــکالت موجود در زنجیره تامین 
همچنــان در میان مدت و بلندمدت 
باقی خواهد ماند. بــه همین دلیل، 
بســیاری از کســب وکارها به دنبال 
کاهــش فاصله مســافتی خــود با 
تامین کننــدگان هســتند. با وجود 
اینکه شاید تغییر تامین کننده موجب 
افزایش هزینه تولیدکنندگان شــود، 
اما به ارزان تر شــدن تامیــن مواد و 
قطعات اولیه و جبران این هزینه ها در 

درازمدت می انجامد.
نکته بعدی اینکه شــرکت ها معموال 
شرکت های  با  ســاالنه  قراردادهایی 
حمل ونقــل دریایــی می بندند. در 
نتیجه قیمت هــای باالی حمل ونقل 
ناشی از همه گیری، همچنان تا ماه ها 
گریبان گیــر شــرکت ها خواهد بود. 
گفتنی است در مسیر کشتیرانی آسیا 
به آمریکای شمالی، هزینه های کنونی 
حدود 50 درصد بیشتر از هزینه های 

سال قبل است.

راه حلی برای موضوعی اساسی

اما چطــور می توان این مســائل را 
حل کرد. ساخت کشتی های جدید 
می توانــد یک راه حل باشــد، اما این 
روش قادر به حل ســریع مشکالت 
نیســت. تولید کانتینر بیشتر شاید 
بتواند سریع تر به حل این مساله کمک 
کند. در حال حاضر، کانتینرهای حمل 
کاال بسیار گران قیمت هستند. حتی 
اگر این مشــکل حل شود، مشکالت 
زیرساختی مثل بندر روبرو خواهیم 

بود. همچنان پابرجا خواهند بود.
خالصه اینکه ظاهرا امکان حل سریع 

این موضوع وجود ندارد.

پیامدهایی گسترده تر

شاید با خودتان فکر کنید که افزایش 
قیمت محصوالت صرفــا به افزایش 
تورم بیانجامــد. اما در این گزارش به 
یک نکته ظریف هم اشــاره شــده و 
آن هم اینکه بــاال رفتن قیمت کاال 
می تواند موجب کاهش سرعت بهبود 
روند اقتصاد پساکرونایی و کم شدن 
شتاب رهایی از آسیب های همه گیری 

بر اقتصاد شود.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

Was: $52,999      Now: $51,780 Now: $51,780 
12,223 Km           Stock# HB20274

Was:$25,999      Now: $23,852 Now: $23,852 
36,44336,443 Km          Stock# HB20288

Was: $24,785     Now: $22,785 Now: $22,785 
37,476 37,476 Km         Stock# H19396A

Was: $14,888    Now: $12,888Now: $12,888
71,86371,863 Km        Stock# HB20273

2020 Hyundai Palisade Ultimate, White 2017 Elantra LE, Silver2017 Hyundai Tucson SE, Silver2018 Hyundai Tucson SE 1.6T, Gray2017 Honda Ridgeline Touring, Truck, Gray

Was: $37,388    Now: $35,388 Now: $35,388 
90,01490,014 Km         Stock# H20479A

Example selling price of $22,434 on the Preferred Auto IVT

Preferred Auto IVT features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic 
Collision Warning

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

Get up to $4,000 in price adjustmentsΩ on select models.
Lease◊ or finance† from 0% on other select models.

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

•  Available HTRAC™ All-Wheel Drive
•  Standard Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

±±±±±±... hhyyyyyyuunddaaicaaaaannnnnnnnnnaaddddddaaa.cccooomm

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all 
models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

Price of model shown: 2020 Elantra Ultimate Intense Blue/2020 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2020 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $29,642/$34,592/$40,192. Price includes Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810/$1,810, levies and all applicable 
charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer.  †◊Ω Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour 
is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. 
Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in 
workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change 
or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. Android Auto™ is compatible with Android phones running Android Lollipop or newer. Android Auto may not be available on all devices and may not 
be available in all countries or regions. Additional apps may be required. Visit www.android.com for further details and any applicable limitations. Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. ‡Apple CarPlay™ works with iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5 and later models running the latest version of iOS 7 and above. Apple CarPlay™ may not be available on all devices and may not be available in all countries or regions. Visit www.apple.com for further details and any applicable limitations. Apple and 
Apple CarPlay are trademarks of Apple Inc. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks are the property of their respective owners. 

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

www.lougheedhyundai.com
Sales: 604-523-3009

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو و یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید!

ارائه کننده اتومبیل های
 شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

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

NOW: $32,788
75,000 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: $34,588

 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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 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ] [  ACTION  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1032
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Mar HA Print
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

Hyundai Sans Text (Regular, Bold), Arial (Regular), 

Hyundai Sans Head (Medium, Regular), Minion Pro 

(Regular)

None None

MARHA_WZMASTER_EN
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1051
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APR HASE
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

Hyundai Sans Text (Regular, Bold), Arial (Regular), 

Hyundai Sans Head (Medium, Regular), Minion Pro 

(Regular)

None None

APRHA_WZMASTER_EN

None
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Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

and Android Auto™

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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

and Android Auto™

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for
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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 
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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 
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بر اساس تحقیقات جدید
 کاهش رضایت مردم از خدمات

 5 بانک بزرگ کانادا

با یک سیستم جدید
 رسیدگی به پرونده های 

مهاجرت به کانادا
 تسریع می شود

در حالی که این روزهــا تأخیرهای مکرر و روند پرپیچ وخم و طوالنی 
رسیدگی به پرونده های مهاجرت توسط اتاوا انتقادات زیادی را متوجه 
دولت لیبرال جاستین ترودو کرده است، دولت فدرال تصمیم گرفته 
اســت یک پلتفرم دیجیتال جدید طراحی و راه اندازی کند که روند 
رسیدگی به تقاضاهای مهاجرت را تسریع خواهد کرد. به نظر می رسد 
پاندمی کرونــا و وقفه هایی که این بحران برای وزارت مهاجرت ایجاد 
کرده، ضرورت روی آوردن اتاوا به یک سیســتم جدید و به روز را در 

زمینه مهاجرت بیشتر از هر زمان نمایان ساخته است.

هفتــه- در بودجه ســال 2021 که 
به تازگی ارائه شــد، اتــاوا پیش بینی 
کرده است ۴29 میلیون دالر طی پنج 
سال آینده برای یک پلتفرم دیجیتال 
جدید اختصاص دهــد که به تدریج 
جای سیســتم کنونی رسیدگی به 
پرونده های مهاجرت را خواهد گرفت.

مارکو  کوهن، ســخنگوی  الکساندر 
مندیچینو، وزیر مهاجرت کانادا اعالم 
کرد طراحی و راه اندازی این سیستم 
جدید بخشــی از یک تغییروتحول 
بزرگ در مســیر ایجــاد پلتفرم های 
دیجیتال برای کل فعالیت های وزارت 

مهاجرت و دولت فدرال خواهد بود.
آقای کوهن خاطرنشان کرد: »پلتفرم 
جدیدی کــه وزارت مهاجرت مدنظر 
قرار داده اســت، امکان رسیدگی به 
تعداد بیشــتر پرونده های مهاجرتی 
را بــرای وزارت خانه میســر خواهد 
کرد. راه اندازی این سیستم ضرورت 
استفاده از تقاضاهای کتبی را کاهش 
خواهد داد ضمن این کــه کار با این 
برای متقاضیان مهاجرت  سیســتم 

ساده تر و سریع تر خواهد بود.«
رابرت فالکونر، محقق دانشگاه کلگری 
می گوید نرخ رسیدگی به تقاضاهای 
اقامت دائم توســط وزارت مهاجرت 
کانادا طی شش ســال اخیر کاهش 
قابل توجهی داشته اســت. تجزیه و 
تحلیل داده های دولتی حاکی از آن 
است که سال گذشته شمار تقاضاهای 
اقامــت دائــم کــه وزارت مهاجرت 
دریافــت کرده ۳۴ درصد بیشــتر از 
شــمار تقاضاهایی اســت که مورد 
بررسی قرار گرفته است. به گفته آقای 
فالکونر این نسبت برای سال 2019 

حدود 21 درصد است.
ســخنگوی وزارت مهاجــرت کانادا 
خاطرنشان کرد تقاضاهای اقامت دائم 
که وزارت مهاجرت دریافت می کند، 
در ســال های اخیر رشــد ملموس و 

قابل توجهی داشته است.
آقــای کوهــن تصریح کــرد وزارت 
مهاجرت کانــادا یک درگاه اینترنتی 
راه اندازی کرده که به برخی متقاضیان 
اقامت دائم اجازه می دهد درخواست 
خــود را به صــورت دیجیتــال ارائه 
کنند. این درگاه احتمــاالً به زودی 
به کلیه برنامه های اقامت دائم بسط 
پیدا خواهد کرد امــا در حال حاضر 
این سیســتم برای گزینش تصادفی 
متقاضیان اقامت دائم در هفت برنامه 

مهاجرتی قابل دسترسی است.
سخنگوی مارکو مندیچینو یادآوری 
کــرد که در حال حاضــر نزدیک به 
120 برنامــه مهاجرتــی در کانــادا 
وجــود دارد و نزدیک به نیمی از این 
برنامه ها متقاضیان را ملزم می کند که 
درخواســت های خود را برای ارائه به 
وزارت مهاجرت روی کاغذ ثبت کنند.

آقای فالکونر تصریح کرد بدون تردید 
مشــکالت و محدودیت های ناشــی 

از پاندمــی کوویــد19 کار ماموران 
اداره مهاجرت را برای رســیدگی به 
تقاضاهایی که روی کاغذ ثبت شده 
و برای وزارت مهاجرت ارســال شده، 

دشوارتر کرده است.
آقای فالکونر افــزود دولت فدرال در 
ایــن اواخر برنامه های متعدد دیگری 
در مقوله مهاجــرت اقتصادی ایجاد 
کرده اســت. یکی از این برنامه ها به 
ساکنان منطقه هنگ کنگ این امکان 

را می دهد که در کانادا مستقر شوند 
و یک برنامه مهاجرتی دیگر به کلیه 
دارندگان اقامت موقــت در کانادا از 
جمله دانشجویان بین المللی این اجازه 
را می دهــد که بــرای خود وضعیت 
اقامــت دائــم را از وزارت مهاجرت 

درخواست کنند.
رابرت فالکونر، محقق دانشگاه کلگری 
تأکید کرد در حالی که تعداد زیادی از 
متقاضیان مهاجرت که درخواست های 
خود را به صورت کتبی ارائه کرده اند 
پس از گذشت ماه ها و سال ها همچنان 
در انتظــار پاســخ وزارت مهاجرت 
هســتند، متمرکز شدن بر مهاجرت 
اقتصادی که مقوله ای بسیار گسترده 
است می تواند استرس، سردرگمی و 
آشفتگی مأموران مهاجرت را تشدید 
کند. هر سیاست عمومی جدیدی که 
توسط دولت به اجرا گذاشته می شود، 
الزامات و شرایط ویژه ای را می طلبد و 
در این میان هرچقدر الزامات بیشتر 
شود، روند رســیدگی به پرونده های 
متقاضیان مهاجرت پیچیده تر و کندتر 
خواهد شد. فالکونر پیش از هر چیز بر 
ضرورت افزایش هماهنگی و انسجام 
میان سیســتم مهاجرت فــدرال و 

دولت های استانی تأکید می کند.

این محقق افزود: »ده استان کانادا هر 

کدام برای دریافت تقاضاهای مهاجرت 
سیســتم و روند خاصــی را تعیین 
کرده اند. به عنوان مثال سیستم استان 
آلبرتا صرفاً روی درخواســت کتبی 
متمرکز شده بود اما از دو سال پیش 
این اســتان تصمیم گرفت سیستم 
مهاجرتی خود را بر سیســتم دولت 

فدرال منطبق کند.«
به گفته آقای فالکونر بیش از نیمی 
از مهاجرانی کــه در چارچوب مقوله 
مهاجرت اقتصادی وارد کانادا می شوند، 
از طریق برنامه های مهاجرتی استانی 
اقــدام می کنند. مهم ترین مســئله 
همســو شــدن دولت های استانی و 

فدرال در قضیه مهاجرت است.

ساده کردن روند

اندرو گریفیت، مدیر پیشین شهروندی 
و کثرت فرهنگی در وزارت مهاجرت 
کانادا می گوید زمانــی که در وزارت 
مهاجرت مسئولیت داشته تالش کرده 
اســت برای تســهیل روند مهاجرت 

شــرایطی فراهم کند که متقاضیان 
قابل توجهی  بخش  بتوانند  مهاجرت 
از مدارک مورد نیاز خود را به صورت 
آنالین ارائه کنند. آقای گریفیت تأکید 
کرد این گونه تغییرات چیزی نیست 
که بتوان آنها را به راحتی و طی یک 

یا دو روز انجام داد.
این مسئول پیشین وزارت مهاجرت 
کانادا درعین حال خاطرنشان کرد که 
وعده دولت فدرال برای سرمایه گذاری 
تقریباً نیم میلیــارد دالری به منظور 
ایجاد یک ســامانه جدید رسیدگی 
به تقاضاهای مهاجرت مسئله جالب 
توجهــی خواهد بــود چراکه اجرای 
پروژه هــای انفورماتیک بزرگ دولت 
فدرال را در برابر چالش های متعددی 

قرار خواهد داد.
گریفیت ادامــه داد: »به عقیده من 
وزارت مهاجــرت کانادا باید برای رها 
شدن از برخی مسائل تکراری بیهوده 
و هم پوشانی هایی که ممکن است در 
سیستم مهاجرت فعلی وجود داشته 
باشــد، راهکاری مناســب پیدا کند. 
سؤال این است که آیا وزارت مهاجرت 
برای رسیدگی به تقاضای مهاجران و 
پذیرش آنهــا به این همه مراحل نیاز 
دارد؟ آیا این امــکان وجود دارد که 
برخی از این مراحل شکل اتوماتیک 
پیدا کنند؟ آیا می توانیم برای اتخاذ 
برخی تصمیمات از هوش مصنوعی 

استفاده کنیم؟«
الکساندر کوهن، ســخنگوی وزارت 
مهاجرت در پاســخ به این ســؤاالت 
می گویــد وزارت مهاجرت در ســال 
2018 دو پــروژه آزمایشــی به اجرا 
گذاشــت تا با اســتفاده از تجزیه و 
تحلیل انفورماتیک این امکان را برای 
مأموران وزارت مهاجرت فراهم کند 
که برخی تقاضاها را به صورت آنالین 

دریافت کنند.
ســخنگوی وزارت مهاجرت افزود ما 
تالش می کنیم تا از فناوری در جهت 
بهبود و تسریع کارها برای شهروندان 
کانادایی و همچنین آنهایی که قصد 
مهاجرت به کانادا را دارند، اســتفاده 

کنیم.

نتایج یک تحقیق که توسط موسسه »J.D.Power« صورت گرفت نشان 
داد رضایت مشتریان بانک های کانادا به خصوص از 5 بانک بزرگ کاهش 

یافته است.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، این مطالعه نشان می دهد امسال میزان 
رضایت مردم از 5 بانک بزرگ کانادا از ۷90 امتیاز )از 1000 امتیاز( با 6 
درصد کاهش به ۷8۷ امتیاز رسیده است اما در عوض در بین بانک های 
متوســط، میزان رضایت مردم نسبت به سال گذشته 12 امتیاز افزایش 

یافته است.
این مطالعه نشان می دهد که شیوع بیماری همه گیر موجب کاهش ۳9 
امتیازی در بین مشــتریان بانک های بزرگ و 10 امتیازی در بانک های 

متوسط بوده است.
عدم دسترســی راحت و هزینه ها هر کدام با چهار امتیاز منفی از دیگر 
دالیل مشتریان برای ناراضایتی از عملکرد بانک های کانادایی عنوان شده 

است.
جان کابل، مدیر امور بانکی و اطالعات پرداخت در »J.D.Power« گفت: 
»تقریباً از هر 10 مشــتری چهار نفر از نظر اقتصادی تحت تأثیر شیوع 

بیماری همه گیر قرار گرفته اند«.
وی افــزود: »ناامنی مالی به خصــوص در مورد هزینه ها موجب کاهش 

اعتماد و رضایت مردم می شود«.
این اقتصاد دان تصریح کرد: »اگر بانک ها بخواهند روند فعلی را معکوس 
کنند باید بر بهبود تعامالت با مشــتریان، برقراری ارتباط فعاالنه، ارائه 

مشاوره و نشان دادن حمایت خود همت گمارند«.
طبق این مطالعه فقط ۴۷ درصدپاسخ دهندگان به این مطالعه احساس 
می کننــد بانک های کانادا در دوران شــیوع کووید19 از آن ها حمایت 
کرده اند که در مقایسه با ایاالت متحده )6۳ درصد این احساس را دارند( 

پایین تر است.
 RBC Royal« بر اســاس این مطالعه امسال برای دومین ســال پیاپی
Bank« با کسب امتیاز ۷88 در بین 5 بانک بزرگ کانادا باالترین میزان 
رضایت را کســب کرد. پس از آن اسکوشــیابانک با )۷85 امتیاز( بانک 

»TD« کانادا با )۷8۳ امتیاز( در رده های دوم و سوم قرار دارند.
بانک »Tangerine« نیز برای دهمین سال متوالی با کسب امتیاز 8۴0 

در بین بانک های متوسط کانادا در باالترین رتبه   قرار دارد.
 ATB«در رده دوم و »Simplii Financial813« پس از آن نیز بانک های

Financial811« در رتبه سوم قرار دارند.
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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. 
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مشاوره اولیه رایگان

کاهش تعمدی سرعت بررسی 
پرونده های مهاجرتی کبک 

از سوی اتاوا
ماه هاست که دولت های فدرال و استانی با تاخیر در امر مهاجرت، سواالت زیادی 
را بی پاسخ گذاشته یا یکدیگر را متهم کرده اند. در این میان برای بسیاری از 
افراد این سوال مطرح  شده است که دقیقا چه کسی مقصر شرایط پیش  آمده 
است؟ چرا زمان انتظار برای افرادی که مایل به زندگی و کار در کانادا و استان 

کبک هستند این قدر طوالنی است؟
بررسی شرایط موجود نشان می دهد پس از اقدامات متقابل متعدد که از زمان 
تشکیل دولت استانی ائتالف آینده کبک شروع  شده، سرانجام دولت جاستین 
ترودو اعتراف کرد که به  عمد سرعت پردازش پرونده های کارگران واجد شرایط 

را کند کرده است.

مداد- بــه گــزارش ICI، دولت اتاوا 
اعالم کرد که به  عمد سرعت بررسی 
پرونده های مهاجرتی را کاهش داده 
است. بر این اساس کارگران خارجی 
که قبال توســط کبک انتخاب  شده 
بودند، بایــد 2۷ ماه برای اخذ اقامت 

دائم خود منتظر بمانند.
دولت های فدرال و استانی در تاخیر 
مهاجرتی سهیم  پرونده های  بررسی 
بوده انــد و دفتر وزیر مهاجرت فدرال 
در ایــن رابطه اعالم کرد در ســال 
2019 وقفه ای برای تجزیه  و تحلیل 
موارد جدید در نظر گرفته  شده بود. 
دولت برای توجیه تعلیق بررسی روند 
مهاجرت، پناهندگی و اخذ شهروندی 
کانــادا )IRCC( کــه مدت زمان آن 
مشخص نشده، دالیل متعددی را ذکر 

کرده است.
این موضوع در حالی رخ  داده که کبک 
در همیــن بازه زمانی اهداف پذیرش 
مهاجر خود را کاهش داده است. این 
دوره زمانی مصادف با افزایش شدید 
زمان پــردازش پرونده ها بوده و پس 
از چندین ماه صبر برای انتخاب افراد 
واجد شرایط توسط کبک، بر اساس 
اعالم اتاوا، کارگران ماهر باید 2۷ ماه 
یعنی بیش از دو سال، منتظر بمانند 
تا اقامت دائم خود را به دست آورند. 
در حالی  که این زمان انتظار در ابتدای 

سال 2019، تنها 19 ماه بود.
این موضوع در شرایطی گریبان گیر 
کبک شــده است که شــواهد نشان 
می دهد روند فــوق در بقیه مناطق 
کانادا، حدود شش ماه طول می کشد. 
به همین دلیل افرادی که قبال موفق 
به یافتن شــغلی در کبک شده اند، از 
این انتظار ناامید شده و چون ممکن 
است کل فرآیند برای آن ها  نزدیک به 
سه سال یا حتی بیشتر طول بکشد، 

در حال ترک استان هستند.
مارکو مندیچینو، وزیــر مهاجرت و 
امور پناهندگان فدرال در پاســخ به 
درخواســت اطالعــات از دولت که 
در اواخر ژانویه توســط جنی کوان، 
نماینده حزب نیودموکرات تنظیم شده 
بــود، کاهش ســرعت و توقف روند 
بررسی پرونده های مهاجرتی را تایید 

کرد.
ســیمون ژولین بارت وزیر مهاجرت 
وقت، بااطالع از این اعالمیه، توافق با 

اتاوا در مورد چنین تصمیمی را انکار 
می کند.

ســرانجام تیم مارکــو مندیچینو در 
پاسخ به سوالی که از طرف رادیو کانادا 
مطرح شد، به اجبار به بروز اشتباه در 
ترجمه یکی از اســناد تقدیم شده به 
زبان فرانسه اعتراف کرد. در این راستا 
مشخص شد که هیچ درخواستی برای 

مهلت قانونی ارائه نشده است.
الکس کوهن، معاون مطبوعاتی وزارت 
مهاجرت و امــور پناهندگان در این 

زمینــه می گوید: هیچ درخواســتی 
بــرای مهلــت قانونی به دســت ما 
نرسید. در سال 2019، اولین بررسی 
درخواســت های جدید بــرای تایید 
کامــل بودن آن ها به طــور موقت به 
حالت تعلیــق درآمد تا در پردازش و 
پیشبرد درخواست های موجود تمرکز 

شود.
این موارد باعث شده است که حزب 
عذرخواهی  خواســتار  نیودموکرات 
دولت شود زیرا تقریبا یک سال طول 
کشــید تا اتاوا رســیدگی به هزاران 
پرونده را از سر گرفت. در این مدت، 
نمی دانستند  احتماال  که  مهاجرینی 
درخواست آن ها دریافت شده است یا 
نه، در شرایط بی اطالعی محض قرار 

داشتند.
البته از پاییز گذشته، اداره مهاجرت، 
پناهندگی و اخذ شــهروندی کانادا 
ارسال گواهی های موقت را آغاز کرد 

و در حــال حاضر، بیــش از 51 هزار 
نیروی کار ماهر در انتظار پذیرش در 
کبک هستند که این رقم در نوع خود 

یک رکورد محسوب می شود.
الزم به توضیح اســت کــه تاثیرات 
همه گیــری، از جمله تعطیلی مراکز 
کار به دلیل اقدامات محلی بهداشت 
عمومی، منجر به تاخیر بیشــتر در 

صدور مجوزها شد.
معاون مطبوعاتــی وزارت مهاجرت 
و امور پناهنــدگان نیز در این رابطه 
اعالم کرد: اداره مهاجرت، پناهندگی 
و اخذ شهروندی کانادا در حال حاضر 
درخواســت ها را دیجیتالــی کرده و 
نامه های تایید کوتاهی برای متقاضیان 

فرستاده است.
در این میان اما الکســاندر بولریس، 
معاون حــزب نیودموکــرات، دولت 
فــدرال را محکوم کــرده و از آن ها 
خواست مســئولیت خود را بپذیرند. 

وی دولت جاســتین ترودو را متهم 
می کند که نه تنها نسبت به این افراد 
که در انتظار پاســخ روند مهاجرتی 
خود سهل انگاری کرده است، بلکه با 
رفتار خود آن ها را تحقیر کرده است.

انجمن وکالی مهاجرت  طبق گفته 
کبــک )AQAADI(، ایــن تصمیم 
فــدرال تاثیر زیادی بر ســالمتی و 
روحیه این مهاجرین داشــته است. 
 Le Québec c’est ازنظر ســازمان
nous aussi، اکنــون زمان اجرای 
اقدامات است. تیبو کامارا، بنیان گذار 
این سازمان در رابطه با موضوع فوق، 
گفت: اکنون که واقعیت ها برای همه 
مسلم شده است، ما باید با این سؤال 
را از خود بپرسیم که با این شرایط چه 
کنیم؟ ما می توانستیم آن 51 هزار نفر 
را پذیرش کرده و سپس موارد مورد 

نیاز را انتخاب کنیم.
به جریان افتادن دوباره روند مهاجرتی 
باعث می شود تا همه برنامه ها دوباره 
شروع  شــده و همه این افراد از این 

وضعیت ناخوشایند خارج شوند.
در خاتمه گفتنی است نادین ژیرولت 
وزیر مهاجرت کبک نیز اعالم کرد که 
اتاوا خواسته است درخواست های  از 
مهاجرت نیــروی کار ماهر در کبک 
را در اولویت قرار دهد. این کامال غیر 
قابل  قبول است که تاخیرها تا این حد 
طوالنی باشد. وی همچنین اعالم کرد 
در ماه های آینــده باید برنامه جدید 
مهاجــرت اعالم  شــده و مدت زمان 
احتمالی افزایش انتظار برای بررسی 

پرونده ها نیز باید مشخص شود.

ونکوور بهترین شهر برای کار جوانان

خبر کانادا- طبق یک رتبه بندی جدید به نظر می رســد استان بریتیش 
کلمبیا اکنون  مکان مناسبی برای پیدا کردن شغل برای جوانان است.

به گزارش »نارسیتی« رتبه بندی جدیدی از بهترین شهر های کانادا برای 
کار جوانان بزرگسال در تاریخ 11 ماه مه منتشر شد و طبق این رتبه بندی، 
به نظر می رسد جوانانی که می خواهند در استان بریتیش کلمبیا  کار پیدا 
کنند، اکنون زمان مناسبی برای پیدا کردن فرصت های شغلی در ونکوور 
است. در حالی بیست و هفت شهر مهم کانادا در فهرست بهترین مکان ها 
برای کار قرار داشتند، استان بریتیش کلمبیا با عبور از جایگاه بیستم، در 
باالی این فهرســت قرار گرفت و شهر های ویکتوریا و کلونا به ترتیب در 

مقام های دوازدهم و دهم قرار گرفتند.
شــاخص کار شهری سال جاری میالدی و شهر هایی با نیروی کار جوان، 
با اســتفاده از 11 معیار مختلف از جمله مشــاغل مناسب برای جوانان، 
هزینه های زندگی، تغییرات آب و هــوا و حقوق برابر برای زنان و مردان 
مورد بررسی قرار گرفت. بررسی شهر های با نیروی کار جوان نشان می دهد 
شیوع ویروس کرونا بر روی جوانانی که به سن قانونی رسیدند و به دنبال 

اولین شغل جدی زندگی خود بودند، تاثیرگذار بوده است.
با این حال امید است که این شاخصه ها بتوانند به عنوان یک راهنما برای 
دسترسی بهتر و گسترده تر جوانان به مشاغل مناسب در شهر های بزرگ 

کانادا عمل کنند.
ونکوور رتبه اول را برای حمل و نقل عمومی، بهداشــت عمومی و برابری 
حقوق میان زنان و مردان کســب کرد با این وجود جوانان ساکن در این 
شــهر معتقدند ونکوور به لحاظ هزینه  های زندگی، یک شهر گران قیمت 

محسوب می شود.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

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

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

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

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000

2659 Fromme Road, North Van

$999,000$568,000

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

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

4640 Highland Blvd., North Van

$1,998,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam
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ایرانیان کانادا- همانند دیگر دولت ها 
در سراسر جهان، دولت فدرال کانادا، 
بــرای اثربخشــی و کارایی خدمات 
عمومی و برنامه های خود به تکنولوژی 
روی آورده اســت. بســیاری از این 
 )AI( پیشــرفت ها را هوش مصنوعی
ممکن ساخته که می تواند به خصوص 
زمانی که صحبت از جوامع آســیب 
پذیر به میان می آید، باعث برانگیختن 

نگرانی  هایی شوند.
بــرای حصول اطمینان از اســتفادۀ 
مصنوعــی،  هــوش  از  مســئوالنه 
دولــت کانادا ابــزار »ارزیابــی تأثیر 
 algorithmic impact( الگوریتمی« 
assessment( را توسعه داده است 
که تأثیر سیستم های تصمیم گیری 

خودکار را تعیین می کند.
 

پروژۀ آزمایشی

ارزیابی تأثیر الگوریتمــی در آوریل 
2020 ارائه شــد و اطالعات کمی در 
مورد چگونگی توســعه آن در دست 
اســت. امــا یکــی از پروژه هایی که 
اطالعاتی از توسعه و ایجاد آن وجود 
دارد، توجه رســانه ها را به خود جلب 
کرده اســت: پروژه آزمایشی هوش 
مصنوعِی وزارت مهاجرت، پناهندگان 

.)IRCC( و شهروندی کانادا
آزمایشــی هــوش مصنوعی  پروژه 
که توســط مهاجرِت کانادا در سال 
2018 معرفی شد، سیستمی مبتنی 
بر تجزیه و تحلیل است که بخشی از 
برنامه های ویزای اقامت موقت از چین 
و هند را مرتب سازی می کند. سازمان 
مهاجرِت کانادا قبالً توضیح داده بود 

که از آنجا که پروژۀ آزمایشــی هوش 
مصنوعی ویزای اقامت موقت آن یکی 
از بارزترین نمونه های هوش مصنوعِی 
دولــت در آن زمــان بود، ســازمان 
مهاجرِت کانادا در زمینه ارزیابی تأثیر 
الگوریتمی به طور مستقیم با دبیرخانه 
 Treasury( هیأت خزانه داری کانادا
 )Board Secretariat of Canada
همکاری کرده اســت، و بازخورد به 
دست آمده را به این هیأت ارائه داده 

است. 
اطالعــات زیــادی در مــورد پروژۀ 
آزمایشــی هوش مصنوعی سازمان 
شــهروندی  و  پناهندگی  مهاجرت، 
کانادا در دسترس عموم نیست. دولت 
کانادا در مورد به اشــتراک گذاشتن 
اطالعات در مورد چگونگی اســتفاده 
دقیق از هوش مصنوعــی برای ارائه 
برنامه ها و خدمات به صورت انتخابی 

عمل کرده است.
گزارشــی توســط Citizen Lab در 
ســال 2018 بررسی کرد که چگونه 
دولــت کانادا ممکن اســت از هوش 
مصنوعی بــرای تقویت و جایگزینی 
ســامانۀ  در  انســانی  تصمیم گیری 
مهاجرت و پناهندگی کانادا استفاده 
کند. در طــول تهیه گــزارش، 2۷ 
درخواســت جداگانۀ دسترســی به 
اطالعات به دولت کانادا ارسال شده 
است. تا زمان انتشــار گزارش، تمام 

درخواست ها بی پاسخ ماند.
در حالی که ارزیابی تأثیر الگوریتمی 
گامی در مســیر درست است، دولت 
بایــد اطالعاتی را دربــاره آنچه ادعا 
می کند یکی از نمونه های بارز هوش 
مصنوعی است، منتشر کند. سکوت 

کانادا
 برای غربالگری مهاجران

از هوش مصنوعی
 استفاده می کند

انتخابی ممکن است باعث شود دولت 
کانادا همانند نیوزیلند قربانی اغوای 

فریبکارانۀ هوش مصنوعی شود.
در نیوزیلند، کشوری که به سیاست 
مهاجــرت مثبــت شــهره اســت، 
منتشــر شــده حاکی  گزارش های 
از آن اســت که مهاجــرت نیوزیلند 
سیســتمی را برای ردیابی و دیپورت 
مهاجران »نامطلــوب« به کار گرفته 
اســت. داده های مرتبــط با 11000 
مهاجر غیر قانونی که تالش کرده اند 
خارج از مسیر های قانونی وارد کشور 
شوند، برای پیش بینی هزینۀ مهاجران 
غیرقانونــی بــرای دولــت نیوزیلند 
مورد اســتفاده قــرار گرفته اند. این 
اطالعات شــامل سن، جنس، کشور 
مبدأ، داشــتن ویزا در هنگام ورود به 
نیوزیلند، مشارکت در اجرای قانون و 
استفاده از خدمات بهداشتی بود. به 
همراه داده های دیگر، بنا بر گزارش ها، 
از ایــن اطالعات برای شناســایی و 
اخراج »مشــکل ســازان احتمالی« 

استفاده شده است.
نگرانی های مربوط به مدل آســیِب 
مهاجــرت نیوزلنــد در نهایت دولت 
نیوزلند را به ســنجش نحوه استفاده 
از الگوریتم ها برای استفاده کردن از 

داده های افراد ســوق داد. این ارزیابی 
پایه و اساس شفافیت سیستماتیک 
را در توســعه و اســتفاده از الگوریت  
ها، از جمله موارد معرفی شــده برای 

مدیریت مهاجرت، ایجاد کرد.
متقابالً، در کانادا، از تجزیه و تحلیل های 
پیشرفته برای مرتب سازی برنامه ها به 
با پیچیدگی های مختلف  گروه هایی 

استفاده می شــود. به طور خاص، در 
کانادا، برنامه های ویزای اقامت موقت 
بــرای صالحیت و پذیرش بررســی 

می شوند.
پروژۀ آزمایشی کانادایی یک سیستم 
خــودکار آمــوزش دیده بر اســاس 
قوانینی اســت، که توســط افسران 
مجرب برای شناسایی خصوصیت های 
نیاز بــرای احتمــال پذیرش  مورد 
درخواست مهاجرت ایجاد شده است. 
برای درخواست های مستقیم، سیستم 
فقط براساس تصمیم مدل صالحیت 
را تأیید می کند، در حالی که صالحیت 
برای برنامه های پیچیده تر توسط یک 
افسر مهاجرت تصمیم گیری صورت 
می گیــرد. تمام درخواســت ها برای 
اینکه قابل قبول باشــند توسط یک 

افسر مهاجرت بررسی می شود.

سطوح بررسی

در مورد نیوزیلند، انتشار اطالعاتی در 
مورد چگونگی، چرایی و دلیل اینکه 
چرا دولت از هوش مصنوعی استفاده 
می کرد فرصتی را برای ارائه بازخورد 
و پیشنهادات فراهم کرد. این تالش  ها 
منجر به تدوین منشــور الگوریتمی 
در مورد اســتفاده از الگوریتم توسط 
ســازمان های دولتی نیوزیلند شد. از 
همه مهمتر، اکنــون مردم می توانند 
توانایی های  چگونــه  دولت  بفهمند 
جدید را آزمایــش می کند و نظرات 
آنها را ارائه می دهد.  اگرچه سازمان 
مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا 
در بکارگیــری هوش مصنوعی برای 
مدیریت مهاجرت با دقت عمل کرده 
است، اما شفافیت در مورد تالش های 
آن از جمله هوش مصنوعی منفعت 
زیــادی در پی دارد. دولت می تواند با 
مشارکت در نوآوری های باز و اطالع 
رســانی درباره پروژه آزمایشی هوش 
مصنوعی سازمان مهاجرت به صورت 
عمومی، گفتگوهای معنی دار را آغاز 
کند، نوآوری متفکرانه ای را برانگیزد 
و اعتمــاد عمومی را در اســتفاده از 

فناوری های نوظهور جلب کند.

با افتخار وسربلندی از هم میهنان گرامی دعوت می کنیم 
در روز آدینه بیست یکم ماه می ساعت هفت پس از نیمروز 

در جشن  هزارو یکمین خجسته زاد روز فردوسی بزرگ
 همراه ما باشید 

سخنرانان در  جشن  زاد روز فردوسی بزرگ: 
دکتر پوراندخت رستمیان، دکتر خداداد کاویانی، 

دکتر  افشین سپهری ، مهندس بابــک سالمتی، 
مهندس فردوس مهتا ، دکتر سام زهره وند
به همراهی هنرمند عزیزمان  اردوان مفید 

ID:  92915507696
Passcode: 930334

 جشن هزار ویکمین خجسته زاد روز فردوسی بزرگ جشن هزار ویکمین خجسته زاد روز فردوسی بزرگ

میهمان  ما باشید
zoom.us/j/92915507696?pwd=NlRjRjlPQkYrVmtSQzNIVUFsQStJQT09

کمک 7۴0 میلیون دالری اتاوا 
به فرودگاه های کشور

دولت فدرال قصد دارد با ســرمایه گذاری چندین میلیون دالری که برای 
اولین بار نوامبر گذشته از آن خبر داد، پروژه های متعددی را برای حمایت از 
فرودگاه های کشور به اجرا گذارد. یک منبع دولتی که خواست نامش فاش 
نشود )چرا که هنوز این خبر رسما اعالم نشده است(، گفت اتاوا معیارهایی 
را برای دسترسی فرودگاه های کشور به ۷۴0 میلیون دالر سرمایه گذاری 

دولت طی شش سال آینده تعیین کرده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، ۴90 میلیون دالر از این سرمایه گذاری 
صرف تقویت زیرساخت های اساســی فرودگاه های بزرگ کشور از جمله 
باندها و ایستگاه های حمل و نقل عمومی آن ها خواهد شد و بخش عمده 
باقیمانده این اعتبارات به فرودگاه های کوچک تر از جمله پرینس جرج در 

بریتیش کلمبیا و گراندر در نیوفاندلند و البرادور اختصاص خواهد یافت.
دولت فدرال پیش از این نیز از اختصاص یک بسته اعتباری 206 میلیون 
دالری طی دو سال به منظور حمایت از حمل و نقل هوایی منطقه و یک 
بسته 229 میلیون دالری دیگر برای کاهش هزینه های اجاره به مدت سه 

سال برای 21 فرودگاه خبر داده بود.
صنعت هوانوردی کانادا یکی از بخش هایی اســت که بیشترین لطمه را از 

بحران کووید19 متحمل شده است.
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279Tel: (604) 757-1279

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.رضا رازی

«مشاور امور امالك»

با توجه به امکاناتى که براى عزیزان کادر درمان و جامعه پزشکان
در امور امالك تجارى و مسکونى فراهم شده است،

خوشحال خواهم شد با تکیه بر دانش و تجربه خود در این زمینه
در خدمت جامعه پزشکى انجام وظیفه نمایم.

تصمیم شما و اعتمادتان به تخصص من
شما را صاحب خانه خواهد کرد. 

604-649-2877

بازی های المپیک توکیو
 در دوران پاندمی کرونا

نزدیــک به دو ماه تــا آغاز بازی های 
المپیک توکیو باقی است. در همین 
روزهــا دولــت ژاپــن در برخــی از 
اســتان های خود وضعیت اضطراری 
بــه اجرا گذاشــته و محدودیت های 
اجتماعی و اقتصادی متعددی وضع 
کرده اســت. المپیک که بزرگ ترین 
رویــداد ورزش جهــان محســوب 
می شود، قرار است در تاریخ 2۳ ژوئیه 
در پایتخت ژاپن آغاز شــود. به رغم 
همه ابهامات و نگرانی های مرتبط با 
بحران کووید19 و هشــدارهایی که 
بسیاری از کشورها و سازمان ها درباره 
خطرات برگــزاری المپیک توکیو در 
بحبوحه کرونا صادر کرده اند، کمیته 
برگزارکننده بازی های المپیک توکیو 
اطمینان داده است که لغو این رویداد 

را مدنظر ندارد.
خانــم نیمــا مشــعوف )خدیــر(، 
اپیدمیولوژیســت و مدرس دانشکده 
بهداشــت عمومی دانشگاه مونترال، 
اگر مشــاور علمی کمیته بین المللی 
المپیک بود، احتماالً توصیه می کرد 
کــه ایــن رویــداد بزرگ در ســال 
2021 برگزار نشود. مشعوف معتقد 
اســت که بــا توجه بــه نگرانی ها و 
محدودیت هــای موجود و با توجه به 

کمپین واکسیناسیون جهانی که در 
حال انجام است، برگزاری این بازی ها 

به زحمت آن نمی ارزد.
از نظر کانادا، وضعیت اضطراری اعمال 
شده در اســتان های توکیو، اوساکا، 
کیوتو و هیوگو تــا 11 می می تواند 
تعجب آور باشد. روزی که این تصمیم 
اجرایی شــد، طی هفت روز قبل به 
طور میانگیــن در ژاپن حدود ۴500 
مورد ابتــالی روزانه به ازای جمعیت 
این کشور  حدود 126 میلیون نفری 
ثبت شــده بود. در کانــادا این رقم 

8۴00 مورد جدید ابتال برای جمعیتی 
به اندازه یک سوم جمعیت ژاپن بود.

بااین حال در ژاپن متخصصان نگران 
افزایش شیوع گونه های جدید ویروس 
کرونا هســتند، به ویژه ازآن جهت که 
کمتر از یک درصد جمعیت به طور 
کامل واکسینه شده اند. خانم مشعوف 
می گویــد ازآنجاکه هنوز مشــخص 
نیست که آیا افراد واکسینه شده – به 
عنوان مثال برخی ورزشکارانی که از 
کشورهای دیگر می آیند – می توانند 
ویروس را منتقل کنند، در خصوص 

توصیه  پروتکل های  رعایت نکــردن 
شده به هیئت های المپیک در توکیو 
که یــک منطقه پرجمعیت اســت، 

نگرانی های زیادی وجود دارد.
این اپیدمیولوژیست می گوید: »هر بار 
که این امکان به ویروس داده می شود 
تا در مقیاسی گسترده پخش شود و 
تکثیر یابد، امکان جهش برای آن فراهم 
می شــود. هر بار که ویروس جهش 
می یابــد، ممکن اســت خطرناک تر 
شود. البته ممکن است از شدت خطر 
ویروس نیز کاسته شود، اما چرا باید 
چنین خطری کرد؟ هنوز خیلی زود 
است که بخواهیم شــرایط را عادی 
فرض کنیم و توصیه های بهداشــتی 
و تدابیر پیشــگیرانه را به راحتی کنار 
بگذاریم … باید همواره مدنظر داشته 
باشــیم که هرگاه در چنین شرایطی 
احتیاط را کنار بگذاریم، به راحتی همه 
دســتاوردهایمان را از دست خواهیم 
داد. این به هیچ وجه ایده خوبی نیست. 
هنوز پویش واکسیناسیون در بسیاری 
از کشورهای جهان سرعت الزم را پیدا 
نکرده و بخش قابل توجهی از مردم در 
این کشورها واکسینه نشده اند. هنوز 
کووید19 به اندازه کافی مهار نشــده 

است تا اجازه چنین کاری را به خود 
بدهیم.«

خانم مشعوف هنگامی که می خواهد 
نمونه های خوب مدیریت همه گیری را 
ذکر کند، فوراً از استرالیا نام می برد که 
در آنجــا از آغاز همه گیری کووید19 
تنها حدود ۳0 هزار مورد ابتال به ثبت 
رسیده است؛ و تعجبی نمی کند که 
می بیند فدراســیون شیرجه استرالیا 
نام تیم خود را از جام جهانی شیرجه 

توکیو حذف می کند.
خانــم نیما مشــعوف خاطرنشــان 
کرد گرفتن تصمیمــات غیرمعمول 
جرات زیــادی می خواهد. تصمیمات 
غیرمعمــول بــرای یک کشــور از 
مردم یا اســتان ها ناشی می شود، اما 
برای بازی ها می تواند از کشــورهای 
شرکت کننده نشــئت گیرد در این 
صورت است که کشور میزبان بازی ها 
از حمایت بیشتری برخوردار می شود 
و جرات بیشتری برای تصمیم گیری 

خواهد داشت.
خانم نیما مشــعوف به خوبی می داند 
برای آنکه این بازی ها برگزار نشــود، 
کارهای زیادی باید انجــام داد؛ ژان 
– لو شــپله، استاد افتخاری مؤسسه 

رشد موارد ایست قلبی در دوران پاندمی
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
تماس اضطراری با مراکز اورژانس به 
علت ایســت های قلبی از ماه مارس 
2020 در کانادا افزایش یافته اســت. 
مسئوالن بهداشت عمومی انتاریو از 
افزایش موارد ایست قلبی در منطقه 
پیل طی سه ماه ابتدایی پاندمی کرونا 
خبر داده اند. کارشناسان و متخصصان 
قلب و عروق می گوینــد در مواردی 
که ایست قلبی رخ می دهد، هر ثانیه 
می توانــد برای فرد بیمــار اهمیتی 
حیاتی داشته باشــد و در این میان 
همه گیــری کرونــا و پیامدهای آن 

می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

اطالعات اولیه منتشــر شده توسط 
بهداشت عمومی انتاریو نشان می دهد 
که تعداد ایست های قلبی در منطقه 
پیل در سه ماه اول همه گیری کرونا 
رشد نگران کننده 19 درصدی داشته 

است.
دکتر کاترین آالن متخصص قلب و 
عروق که در بیمارستان Unity تورنتو 
می گوید موارد ایست قلبی در مدت 
همه گیــری کوویــد19 در جهان به 
طرز چشمگیری افزایش یافته است.

وی می گویــد یکــی از علل افزایش 
موارد ایست قلبی این است که مردم 
حتی با مشاهده اختالالتی در عملکرد 

قلب خود، از بیم ابتال به کووید19 به 
بیمارســتان ها مراجعه نمی کنند. اما 
واقعیت این اســت که با گذشت هر 
دقیقه شانس زنده ماندن افرادی که 
دچار ایست قلبی شده اند، ده درصد 
کاهش می یابد. اگر بعد از ده دقیقه از 
ایست قلبی، برای بیمار کاری صورت 
نگیرد، احتمال زنده ماندن او به صفر 
می رسد. بنابراین من فکر می کنم هر 
چه افــراد درباره کارهایی که باید در 
زمان روبرو شدن با موارد سکته قلبی 
انجام دهند آگاهی بیشــتری داشته 
باشند، شانس آن ها برای نجات جان 

عزیزانشان بیشتر است.«

مطالعــات پیشــرفته در مدیریــت 
دولتی و مرکــز مطالعات المپیک و 
جهانی سازی ورزش از دانشگاه لوزان 

نیز در این باره دیدگاه مشابهی دارد.
این کارشناس المپیک یادآور شد این 
بازی ها تنها در زمان جنگ جهانی لغو 
شد و بازی های سال 1920 هنگامی 
برگزار شــد که جهــان همه گیری 

آنفلوانزا را پشت سر گذاشت.
ژان-لو شــپله افــزود در حال حاضر 
این دولت ژاپن اســت که به خصوص 
نمی خواهد بازی ها لغو شــود. دولت 
ژاپــن می خواهد هــر کاری کند تا 
این بازی ها برگزار شــود، زیرا این امر 
تنها یک مســئله اقتصادی نیست، 
بلکه موضوع وجهه این کشور است. 
آنها – هرچند کــه تقصیری ندارند 
– نمی خواهند بــا برگزار نکردن این 
بازی ها به علــت همه گیری، در برابر 
همسایگانی چون چین که قرار است 
بازی های المپیک زمستانی 2022 را 
برگزار کند و پیش ازاین نیز بازی های 
تابستانی 2008 را برگزار کرده است، 

وجهه خود را از دست بدهند.
توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی 
المپیک مطمئناً اواسط ماه مه یعنی 
چنــد روز پــس از پایــان وضعیت 
اضطراری که قرار است به هیروشیما 

برود، با ژاپنی ها گفتگو خواهد کرد.
ژان-لو شــپله گفت: »مطمئنم که 
در حال حاضر فشــار زیادی روی او 
)توماس باخ( است، همان طور که روی 
دیگر مقامات ورزشــی و ورزشکاران 
است. احتماالً سفر وی با هدف ایجاد 
ارتباط صورت می گیرد و می خواهد 
با این کار به ژاپنی ها اطمینان دهد. 
ژاپنی هــا قبالً تصمیــم گرفته اند با 
ممنــوع کردن ورود افــراد همراه به 
کشور و همچنین تماشاچیان خارجی 
برای بازی ها، تعــداد اعتبارنامه ها را 
تقریباً نصف کنند. اینها اقداماتی عینی 
است که انتظار می رود برای برگزاری 
موفقیت آمیز و ایمن بازی های المپیک 

به مردم اطمینان خاطر دهد.«
منبع: نشریه هفته
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سمیرا و هامون 
در راه المپیک توکیو 

زوج کاراته کای ایرانی-کانادایی

هر دو کاراته را از دوران کودکی شروع 
کرده اند؛ یکی به واســطه پســرعمه 
قهرمانش با این رشــته ورزشی آشنا 
شده و دیگری به خاطر انرژی زیادی 
که در کودکی داشــته مادرش او را 
در دوره آموزش کاراته ثبت نام کرده 
اســت. آن ها پس از ســال ها مبارزه 
و تمرین، در رقابت هــای اعزامی به 
خارج از ایران با هم آشــنا می شوند. 
چهار سال پیش »هامون« یک باشگاه 
کاراته در کرمانشاه راه اندازی می کند. 
او برای بخش زنان از »سمیرا« دعوت 
به همکاری می کنــد و همین باعث 
شــناخت بیشــتر آن ها از یکدیگر 
می شود. به مرور رویاهایشان هم رنگ 
و روی مشــترک می گیرد: حضور در 

المپیک 2020 توکیو.
اکتبــر 2019 بــه کانــادا مهاجرت 
می کنند تا شــانس حضــور در این 
مسابقات را داشته باشند. اما ویروس 
کرونا دنیا را به ســرعت درمی نوردد 
و برگزاری المپیک هم به آگوســت 
2021 موکــول می شــود. این زوج 
کاراتــه کا در کانــادا با هــم ازدواج 
می کنند تا مشعل زندگی و ورزش را 

با هم و در کنار هم در دست بگیرند.
هر یک از آن ها پس از سال ها تالش 
حاال کارنامه ورزشــی بلندباالیی هم 
دارد که البته پر از کســب موفقیت و 
گاهی هم شکست است. با این حال 
می گویند هیچ گاه دلســرد و ناامید 
نشده اند و اتفاقاً با هر شکست دوباره 
دست را به زانو گرفته و بلند شده اند. 
صحبت از هامون درفشی پور و سمیرا 
ملکی پور، زوج کاراته کایی اســت که 
حدود دو ماه پیش خبردار شــدند به 
عنوان اعضای تیم کانادا در المپیک 

توکیو شرکت می کنند.
ســمیرا ملکی پور به عنــوان مربی 
همسرش، هامون درفشی پور در این 
ســفر در کنار او قــرارد دارد. زوجی 
که می تواننــد در توکیو برای کانادا و 

ایرانیان کانادا افتخار بیافرینند.

آقای هامون درفشــی پور گرامی از 
زمانی  اینجا شــروع کنیم که چه 
عالقه مندی و استعداد خودتان را در 

رشته کاراته متوجه شدید؟
پسر عمه من یکی از قهرمانان کاراته 
در کرمانشــاه بود. او مربــی کاراته 
بــود و همین باعث تــا من در هفت 
ســالگی به همراه بــرادرم کاراته را 
شروع کنم. خیلی زود به این ورزش 
بسیار عالقه مند شــدم. در همه این 
سال ها بارها و بارها شکست خوردم 
اما هیچ وقت ناامید نشدم. در ابتدا در 
بسیاری از رقابت های انتخابی موفق 
نمی شدم یا از اردوهای تیم ملی خط 
می خوردم اما بــاز هم ادامه می دادم. 
همیشه فکر می کردم که من می توانم 
در این ورزش موفق باشــم. هنوز هم 
فکر می کنــم آن چیــزی را که در 
توانایی من اســت هنــوز در کاراته 
به دست نیاورده ام برای همین امیدوارم 
در المپیک اتفاق خوبی را رقم بزنیم و 

بتوانیم مدال خوبی را تصاحب کنیم.

در کاراته ورزشــکار تا چه ســنی 
می تواند در میادین حاضر شود؟

این ورزش برای پایان کار سن خاصی 
ندارد. افرادی هســتند کــه در ۳۷ 
سالگی صالحیت حضور در المپیک 
را کســب کرده اند. مهم، طرز تفکر و 
حفظ میزان آمادگی ورزشکار است. 

قبول که توانایی فرد با باال رفتن سن 
کمتر می شــود اما همزمان به تجربه 
او اضافه می شــود بنابراین همه چیز 
به خود ورزشکار بستگی دارد. انگیزه 
باعث می شود که ورزشکار بتواند در 
سنین باال هم در مسابقات حاضر شود 
اما در مجموع، میانگین و سن خاصی 

ندارد.

توکیو  المپیک  ماه دیگر  حدود سه 
این  درباره  کمی  می شــود،  برگزار 

مسابقات برایمان بگویید.
المپیک هر چهار سال یک بار برگزار 
می شود که استثنائا سال گذشته به 
دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به 
تعویق افتاد. این اتفاق، شانسی بود تا 
بتوانم در المپیک حاضر شوم. بنابراین 
این تعویق را به فال نیک گرفتم. من 
در وزن منفی 6۷ کیلوگرم مســابقه 
می دهم و جواز حضــور در المپیک 
را دارم. در هر دســته 10 ورزشــکار 
شرکت می کنند. این مسابقات سطح 
باالیی دارد. با حریفانی که صالحیت 
حضــور در این رقابت ها را به دســت 
آورده اند مســابقه داده ام اما المپیک 
با دیگر مسابقات  شــرایط متفاوتی 
دارد. در حــال حاضر پنج حریف من 
مشخص شده اند؛ آن ها از کشورهای 
قزاقزســتان، فرانســه، ایتالیا و مصر 
هســتند و یک بازیکن هم از کشور 
میزبان است. مابقی حریفان نیز کمتر 
از یک ماه دیگر مشخص خواهند شد.

حدود دو ســال از حضور شما در 
کانادا می گذرد. تاکنون به عنوان یک 
ورزشکار چه تفاوت هایی بین کانادا و 

ایران دیده اید؟
همه شاید فکر کنند که کانادا از لحاظ 
امکانات و دیگر موارد، جزو کشورهای 
برتر دنیاســت اما در واقعیت اینطور 
نیســت. درحال حاضر من مجبورم 
هــم کار و هــم ورزش کنم درحالی 
که درحال آمادگی مسابقات المپیک 
هستم. در ایران ورزشکاری که سهمیه 
المپیک دارد فقط ورزش می کند اما 
اینجا به این شــکل نیست. البته در 
کانادا شــما از حیث زندگی به یک 
ثبات نسبی می رسید که ممکن است 
مسیر پیشرفت شما در زندگی، نه در 
حیطه ورزش، مقداری هموارتر شود 
اما به دلیل مشــکالتی که در ایران 
وجود دارد اغلب افــراد در مورد این 

موضوع، دغدغه دارند.
وقتی به کانادا آمدم در یک باشــگاه 
در منطقه کیچینــر به عنوان مربی 
استخدام شدم اما چند ماه بعد ویروس 
کرونا آمد و همه برنامه ها را بهم ریخت. 
من از کار بیکار شــدم و حتی مدتی 
دلیوری کردم اما ناامید نشدم. من و 
همسرم هر دو دست به کار شدیم و 
در نهایت هر دو در یک شرکت دوباره 
مشغول به کار شدیم. کمی سخت بود 
امــا ادامه دادیم تا اینکه دو ماه پیش 
خبر برگزاری مسابقات المپیک اعالم 
شــد. هر دو کارمان را متوقف کردیم 
تا بتوانیم در المپیک به نتیجه دلخواه 
برسیم. در حال حاضر روزانه به مدت 
پنج ساعت تمرین می کنیم. هرچند با 
توجه به هزینه های زندگی در کانادا، 
این وضعیت سخت است اما به دلیل 
المپیک و رویایی که داریم همه جوره 
پای کار آمدیم تا به رویا خود دســت 

یابیم.

در جایــی گفته اید کــه »من یاد 
گرفتــه ام همیشــه در زندگی از 
و  نگاه  این  استقبال کنم«  چالش ها 

روحیه شما از کجا نشات می گیرد؟
 زندگی بــدون چالش معنــا ندارد. 
همیشه زندگی بر وفق مراد ما نیست. 
اگر چالش نباشد دیگر زندگی معنایی 
ندارد. چند ســال پیــش یک مربی 
داشــتم که به من گفت »این ورزش 
را رها کن و برو پی زندگی ات« چون 
من آن زمان ســرباز بودم و قهرمانی 
کشور را باختم. همان حرف آن مربی 
جرقه ای در زندگی من بود. با خودم 
گفتم من امسال حتما به تیم ملی راه 
پیدا می کنم و به عضو ثابت هم تبدیل 
خواهم شــد و واقعا این اتفاق افتاد و 
مدال های متعددی را هم کسب کردم 
که کســب مدال برنز در مســابقات 
قهرمانی بزرگساالن جهان بهترین آن 
بوده است. ما دو سال پیش تصمیم به 
مهاجــرت گرفتیم و ورود ما به کانادا 
همزمان با شــیوع ویروس کرونا شد. 
گاهی بسیار ناامید می شدیم اما دوباره 
تالش می کردیم تا اوضاع را مدیریت 
کنیم. با وجود خستگِی ناشی از کار 
هیچ وقــت تمرین را تــرک نکردیم. 
زمانــی که به کانادا آمدیم همه به ما 
گفتند که حضور در المپیک در این 
بازه زمانی غیرممکن اســت اما من 
ته دلم یک درصد امید داشتم و فکر 
می کردم هیچ چیز غیرممکن نیست. 
من می دانم یک درصد امید در ذهن 
من، یعنی هزار درصد چراکه باعث به 
حرکت در آمدن من می شود. در این 
مدت هیچ گاه دلسرد نشدم. زمانی که 
خبر امکان حضورم در المپیک را به ما 
دادند مشکل کار داشتیم چراکه محل 
کارمان برای تمریــن با ما همکاری 
نمی کردند بنابراین مجبور شدیم کار 
را کنار بگذاریــم. حتی گاهی به این 
فکر کردیم که مــا اینجا نمی توانیم 
اجاره خانه و مخارج زندگی را تامین 
کنیم برای همین باید قید المپیک را 
بزنیم. گاهی ته دلم می لرزید اما دوباره 
بلند می شدیم. به این جمله باور دارم 
که اگر خدا راهی را جلوی هر آدمی 
قرار می دهد توان آن را هم می دهد. 
ممکن اســت که کار سخت باشد اما 
غیرممکن نیســت. من فکر می کنم 
همین نگاه باعث شــد کــه حاال آن 
غیرممکنی که همه می گفتند برای 

ما ممکن شود.

ملکی پور  سمیرا  خانم  همسرتان  با 
که مربی شما هم هستند چطور آشنا 

شدید؟
 من و سمیرا همشهری هستیم. قبل 
از آشنایی، به عنوان ورزشکارِ هم رشته، 
مســابقات متعددی را با هم به خارج 
از ایران رفته بودیم. در ســال 201۷ 
من یک باشــگاه کاراته در کرمانشاه 

راه انــدازی کــردم. بــرای مدیریت 
بخــش بانــوان از ســمیرا دعوت به 
همکاری کردم. این باعث شد ارتباط 
نزدیک تری با هم داشته باشیم. سمیرا 
از ســال 201۷ مربی تیم ملی شد. او 
به عنوان ورزشــکار در رقابتی  دیگر 
حاضر نمی شــد. در زمان مهاجرت، 
سمیرا مربی تیم ملی بزرگساالن بود. 
در واقــع او در اوج مربیگری بود اما 
به خاطــر زندگی مــان و آینده ای که 
فکر می کردیم می توانیم در خارج از 
ایران بهتر رقم بزنیم تصمیم بســیار 
ســخت مهاجرت را گرفتیم و االن از 
آن تصمیم خوشــحالیم. سمیرا هم 
بازیکن و هم مربی خوبی بوده است. 
او به عنوان ورزشکار و مربی موفق به 
کسب نتیجه در مســابقات آسیایی 
شده است. در باشگاهی که در ایران 
داشتیم همیشه از نقطه نظرات فنی او 
استفاده می کردم. در نهایت هم این 
آشنایی به مهاجرت و ازدواج ختم شد. 

زوج بودِن ورزشکار و مربی امتیازی 
هم دارد؟

 سیســتم ورزش کــردن در کانادا با 
ایران متفاوت اســت. ما در ایران 10 
ماه از سال را در اردوی تیم ملی بودیم 
اما در کانادا چنین چیزی وجود ندارد. 
هر بازیکن مربوط به یک استان است 
و یک هفته قبل از مســابقه دور هم 
جمع می شوند و بعد هم در رقابت ها 
شرکت می کنند. ویژگی زوج بودن با 
ســمیرا این است که او هم مربی من 
و هم پارتنر من اســت. با هم تمرین 
می کنیم و تمــام کتک کاری های ما 
با هم ســر تمرین است. فکر می کنم 
او بهتر از هرکســی من را می شناسد 
و درک می کند. جــدا از بحث فنی، 
بــرای المپیک، مربــی وظیفه دارد 
که ورزشــکار را به لحــاظ ذهنی در 
ســطح باال نگه دارد. این برای ما که 
زوج هســتیم بهتر و مؤثرتر محقق 
می شــود چون هر دو یک ورزش را 
دنبــال می کنیم. هر دو خاک تاتامی 
را سال هاست تجربه می کنیم و فکر 
می کنم این ها برای من امتیاز مثبت 

است که بقیه این امتیازها را ندارند.

چطور شــد که به فکر مهاجرت به 
کانادا افتادید؟ و االن چه حســی از 

این تصمیم خود دارید؟
زمانــی که از ایــران مهاجرت کردم 
رنکینــگ 9 جهان بــودم. در اوج و 
تب وتــاب المپیک ایــن تصمیم را 
گرفتیــم. آن زمان که این تصمیم را 
گرفتیم من با خانــواده به ویژه مادرم 
مشــورت کردم و همه اعالم رضایت 
کردند. می دانستم که در آن شرایط 
بخواهم مسابقه بدهم عمر قهرمانی 
مــن در ایران طوالنــی نخواهد بود. 
مطمئن بودم حضورم در مســابقات 

المپیک را نخواهم دید. همین باعث 
شــد تا از ادامه دادن ورزش دلســرد 
شــوم. تصمیم به مهاجرت گرفتیم 
بدون اینکه از کســی گالیه ای کنم. 
درحال حاضر نیز از تصمیممان خیلی 

راضی هستم.

و حرف ناگفته ی دیگر؟
از همسرم و خانواده ام تشکر می کنم 
که همــراه من بودند. خانــواده دوم 
من در کانادا هستند؛ دوستان خوبی 
که به من خیلی کمک کردند. آن ها 
در این مــدت راهنمایی های خوبی 
به من کردند. با کمک آن ها مســیر 
زندگی برای ما هموار شد. آن ها باعث 
دلگرمی ما شــدند. ایــن افراد باعث 
شدند تا زندگی موفقی را تاکنون در 
اینجا داشته باشیم. از طرفی، حمایت 
Resertrac )یک شرکت محلی( از 
ما به عنوان اسپانســر موجب شده تا 
کمی با آســودگی خاطر به راهمان 
ادامــه دهیم. برای همــه حمایت ها 
سپاسگزارم و امیدوارم با کسب نتیجه 

در المپیک همگی خوشحال شویم.

خانم سمیرا ملکی پور گرامی چطور 
شد که وارد کاراته، یک ورزش رزمی، 

شدید؟
در کودکی من انرژی زیادی داشــتم 
به طوری کــه هیچ وقــت آرام و قرار 
نداشتم. روحیه جنگندگی باالیی هم 
داشــتم برای همین مادرم من را در 
کالس کاراته ثبت نام کرد. شناختی 
که از خودم به دست آورده ام این است 
که اگر کاری را شــروع کنم دوست 
دارم در آن کار موفــق باشــم و جزو 
بهترین های آن کار یا کالس باشــم. 
همین روحیه، تالش فراوان و شــاید 
هم استعداد ذاتی، همگی باعث شد 
تا خیلی زودتر از همســن و ساالنم 
بتوانم مسیر موفقیت را سپری کنم و 
توانستم در 16 سالگی به عضویت تیم 
ملی بزرگســاالن دربیایم درحالی که 
بقیه اعضای تیم ملی چند سال از من 

بزرگ تر بودند. 

سال ها  که  ورزشــکاری  به عنوان 
را  ایرانی  زنان  کاراته  دارید  فعالیت 

چطور ارزیابی می کنید؟
متأســفانه به دلیل اینکه فدراسیون 
جهانی ســال ها به زنان ایرانی اجازه 
نمی داد با حجاب اسالمی در مسابقات 
حاضر شویم ما پشــت خط ماندیم 
و فقط می توانســتیم تورنمنت های 
بین المللــی را شــرکت کنیم. اولین 
حضور زنان ایرانی در مسابقات آسیایی 
گوانگجــو بود که با رعایت شــرایط 
فدراســیون جهانی ما موفق شدیم 
برای نخســتین بار در این رقابت های 
رســمی شــرکت کنیم. از آن تاریخ 
به بعد ما توانســتیم پس از ســال ها 

انتظار در مســابقات زیــادی حاضر 
شویم درحالی که در همه آن سال ها 
حضور کاراته کاران ایران در مسابقات 
بین المللی فقط در بخش آقایان فعال 
بود. در این چند ســال، زنان ایرانی 
همپای مردان توانستند موفقیت های 
زیادی را در سطح بین المللی کسب 
کنند و خوشحالم که من هم جزئی از 

این گروه بودم.

شما در حال حاضر مربی همسرتان 
برای مسابقات المپیک هستید کمی 

از پیشینه مربیگری تان بگویید.
مــن بالفاصله پــس از اتمــام دوره 
قهرمانی ایــن ورزش، به عنوان مربی 
به عضویت تیم ملی درآمدم و ســال 
گذشته در اردوی تیم ملی بزرگساالن 
که قرار بود به مسابقات المپیک اعزام 
شود به عنوان مربی حضور داشتم. در 
مسابقات آسیایی سال 2019 به عنوان 
مربی بهترین عملکــرد تاریخ ایران 
را رقم زدیم. بعــد از این رقابت ها ما 
تصمیم به مهاجرت گرفتیم. در اینجا 
ورزشی مشترکمان  زندگی  رؤیاهای 
را دنبال می کنیم. درحال تالشیم تا 
شانس حضور در المپیک را با موفقیت 
پیوند بزنیم. امیدوارم که آخر این قصه 
برای ما خوب تمام شود و ماحصل آن 
کســب یک مدال خیلی خوش رنگ 

باشد.

که  شما حداقل یک ســالی است 
مربی همسرتان هستید، تاکنون او را 

چطور ورزشکاری دیدید؟
هامون بازیکن بسیار پرتالشی است. 
او هیچ وقت اجــازه نداده کاری باعث 
ایجاد وقفه در انجام تمریناتش شود. 
مشــکلی که در این میان وجود دارد 
اعمال دوره های طوالنی قرنطینه در 
کاناداست. این موضوع موجب شده تا 
از نظر تمرینی، حریف واقعِی تمرینی 
برای او فراهم نباشــد. هامون از نظر 
تکنیکی و بدنی در وضعیت بســیار 
خوبی قــرار دارد و مــا می خواهیم 
کــه اوج آمادگی در زمــان برگزاری 
مسابقات المپیک باشد. با این توضیح 
که ورزشــکار یک سیکل سینوسی 
دارد بــه این معنا کــه فرد یک دوره 
افول و یــک دوره اوج دارد. ما قصد 
داریم کــه دوره اوج هامون در زمان 

مسابقات باشد.

شاید یکی از مهم ترین آیتم ها برای 
مسابقات  در  ورزشــکاران، حضور 
تدارکاتی باشد، برای این مشکل در 
دوران کرونا آیا راهی وجود دارد تا 
همسرتان از این نظر هم آماده شود؟

بله، خوشــبختانه قرار است در آینده 
نزدیک یک کمپ تمرینی را شرکت 
کنیم که ۴5روزه است. در این کمپ، 
پنج بازیکِن انتخاب شــده برای این 
المپیک حضور دارند که بهترین های 
کاراته در دنیا هســتند. امیدوارم در 
شرایط ایده آل در آنجا بتوانیم تمرین 
کنیم تا در هنگام برگزاری مسابقات 
در اوج آمادگی باشــیم. متأســفانه 
آخرین مسابقه ای که هامون شرکت 
کرده اکتبر 2019 بوده برای همین 
به دلیل مشکالتی که در کانادا برای 
ورود و خــروج وجــود دارد هامون 
نتوانســته در هیچ مسابقه تدارکاتی 
کــه در دنیا برگزار می شــود حضور 
یابد. سال گذشته همه مسابقه ها در 
همه رده های فنی لغو و تعلیق شد و 
این کار را خیلی سخت تر کرده است 
چراکه شرکت در مسابقات تدارکاتی 
می تواند ورزشــکار را از هر دو حیث 
ذهنــی و فنی خیلی آمــاده کند. ما 
می خواهیم با مسابقاتی که در کمپ 
برگزار می شود، هامون آمادگی روحی، 
روانی و بدنی را به دست آورد. هامون 
بازیکن پرتجربه ای است که در بیش 
از 50 مسابقه بین المللی شرکت کرده 
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#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

بیسکویت های آلوده به ماری جوانا 
 باعث بستری شدن کودک هفت ساله  

در بیمارستان شد

پرژن میرور- بیســکویت های آلوده 
به ماریجوانا در نیــو برانزویک باعث 
بستری شدن کودک هفت ساله ای در 
بیمارستان شد. توبی روسو مادر این 
کودک که از بومیان کانادا اســت به 
شبکه خبری سی بی سی گفته است 
که در حال استراحت پس از جراحی 
در منزل خود بوده که پسر نوجوان او 

اظهار کرده که حالش خوب نیست.
مــادر این کــودک گفته اســت که 
گشاد  پســرش  چشــمان  مردمک 
شــده بود و تپش قلب داشت. پسر 
توبی روســو به مادرش گفته بود که 
بیســکویت خورده و مادر او پس از 
مشاهده بسته بیسکویت متوجه شده 
که دقیقاً شبیه به بیسکویت های برند 
) اوریو( بوده اســت با این تفاوت که 
حاوی ماده ) دابیسکو( بوده و مقدار 
500 میلــی گرم تی اِچ ســی که از 
مواد اصلی ماریجوانا می باشد در این 

بیسکویت وجود دارد.
بر اســاس مقررات اداره بهداشت نیو 
برانزویک، محصوالت خوراکی قانونی 
برای فروش در فروشــگاه های مجاز 
ماریجوانا حــاوی حداکثر 10 میلی 

گرم تی اچ سی است.
پس از تماس توبی روسو با اورژانس 
و مرکــز کنترل مســمومیت محل 
سکونت خود، فرزند وی به بیمارستان 
میرامیچی منتقل شــد و پزشــکان 
تشخیص دادند که دچار مصرف بیش 
از حد ماده مخدر یا اوردوز شده و به 

مدت 2۴ ساعت در بیمارستان تحت 
کنترل قرار گرفت. 

پســر هفت ســاله توبی روســو هم 
اکنون در خانه و در ســالمت است و 
به نظر پزشکان انتظار نمی رود که به 
دلیل بروز این حادثه دچار مشکالت 

سالمتی بلند مدت شود.
شبکه خبری سی بی سی با کمپانی 
تولید کننده این بیسکویت ها به نام 
) ویید دیلز( که محصوالت خوراکی 
حاوی مــاده مخــدر ماریجوانا را به 
فروش می رساند تماس گرفته اما هیچ 

پاسخی دریافت نکرده است.
کمپانی مالک برند ) اوریو( روز ســه 
شنبه اعالم کرده است پس از اطالع 
از بروز این حادثه و پی بردن به تشابه 
بسته بندی محصوالت این کمپانی با 
بسته بندی محصوالت کمپانی ویید 
دیلز بیانیه ای را منتشر کرده و در این 
بیانیه سوء استفاده از محصوالت خود 
را محکوم کرده و اقدامات الزم برای 
حفاظــت از حقوق مصرف کنندگان 

محصوالت خود را انجام خواهد داد.
اداره بهداشت نیو برانزویک نیز روز سه 
شنبه در ایمیلی که برای سی بی سی 
فرستاده اعالم کرده است که از وجود 
این بیسکویت های حاوی ماریجوانا در 
بازار اطالعی نداشــته اما پس از بروز 
این حادثه قصــد دارد اطالعات الزم 
را با وزارت بهداشــت کانادا در میان 

بگذارد.

است بنابراین تا آن زمان می تواند به 
لحاظ روانی و بدنی خودش را حفظ 

کند.

اگر بخواهیــد تفاوتی بین المپیک 
با ســایر رقابت ها قائل شوید، آن 

چیست؟
مســابقات المپیک جنــگ تکنیک 
و تاکتیــک نیســت چــون همــه 
ورزشکاران بهتریِن خودشان در رشته 
ورزشی شان هستند. آنجا کسی برنده 
اســت که از لحاظ ذهنی باال باشد. 
در تمام رشته های ورزشی اتفاق های 
عجیبــی می افتد که ایــن، ماهیت 
مسابقات اســت؛ مثالً کســانی که 
پیش بینی می شود بیشترین شانس 
را برای کسب مدال دارند به یک باره 
ضعیف ترین نتیجــه را می گیرند یا 
برعکس این قضیه. امیدوارم ما جزو 
آن دسته ای باشــیم که در المپیک 

شگفتی ساز می شویم.

برخورد و همکاری افراد مختلف در 
کانادا آیا تاکنون به نزدیک تر شدن 
شــما به رؤیاهایتان کمک کرده یا 

امیدبخش بوده است؟

ما در اینجا دوســتان بسیاری خوبی 
داریم افــرادی که کمک کردند تا ما 
برای هدفی که داریم بجنگیم و به آن 
نزدیک شویم. زمانی شانس حضور ما 
روی کاغذ از نگاه برخی افراد به صفر 
رســید اما در اینجا افرادی بودند که 
امید را در دل ما زنده نگه داشــتند. 
امیدوارم نماینده خوبی برای همه این 
افراد باشیم و باعث شادی همه شویم. 
ما مشکالت زیادی به دلیل همه گیری 
کرونا در اینجا داشتیم. اولویت زندگی 
همه ما یک دفعه تغییر کرد؛ همه در 
حال جنگ برای بقــا و ادامه حیات 
شدند. با شیوع بیماری کووید19 در 
کانادا اولویتی به نام ورزش دیگر وجود 
نداشت برای همین کار ما سخت شد. 
دسترسی به اماکن ورزشی غیرممکن 
شد اما همه تالش کردند تا راه برای 
ما هموار شود؛ در این مدت دوستانی 
به ما از افراد خانواده نزدیک تر شدند. 
دوســتان کانادایــی – که شــاید از 
بسیاری از دوستان ما که سال ها آن ها 
را در ایران می شناختیم – برای ایجاد 
وضعیت بهتر برای ما تالش کردند و 
مطمئنیم که آن ها از موفقیت و این 

روزهای ما خیلی خوشحال هستند.

خانم ملکی پور شــما همسر آقای 
درفشی پور هســتید و حداقل یک 
سال جایگاه مربی را هم برای ایشان 
ایفا می کنید. آیا عشــق همسری 
هنگام تمرین در رابطه بین شما اثر 

می گذارد؟
بله، این عشق اعتماد را بین دو طرف 
باالتر می برد بــه این دلیل که وقتی 
چیزی را من بگویم یا هامون بگوید هر 
دو مطمئن هستیم که درحال تالش 
برای یک نقطه مشــترک هستیم و 
حرف ها و برنامه ها صرفاً برای حضور 
در یک رقابتی مثل المپیک نیست. ما 
می خواهیم بهترین نتیجه را به دست 
بیاوریــم و این زوج بــودن ما حس 
اعتماد را بین ما بیشــتر می کند. از 
طرفی، این را هم بگویم که کاراته یک 
رشته ورزشی است که احترام در آن 
مهم است. شروع یک مسابقه با کاتا یا 
احترام به داور و حریف است و این در 
برنامه تمرینی من و هامون هم اجرا 
می شود؛ وقتی سر تمرین هستیم ما 
دیگر با هم هیچ نســبت خانوادگی 

نداریم یعنی کامــالً درحال تمرین 
هستیم اما پشــت این ماجرا اعتماد 
بسیار قوی وجود دارد. یعنی هامون 
می داند وقتی مــن حرفی را می زنم 
با همــه وجــودم آن را می گویم. او 
می داند که من موفقیت او را از ته دلم 
می خواهم. این طور نیست که من صرفاً 
بخواهم از جایگاه مربیگری موقعیتم 
را حفــظ کنم یا مدت زمان خاصی را 
بــرای انجام وظیفــه ام که مربیگری 
اســت، صرف کنم. با این توضیح که 
همه می دانیــم وقتی فردی به عنوان 
مربی پای کار است تمام تالش خود 
را به کار می گیرد تا بازیکن به موفقیت 
برسد اما وقتی در مسابقه ای ورزشکار 
شکست بخورد آن خال برای ورزشکار 
شاید تا همیشه باقی بماند اما احتماال 
مربی پس از مدتی فراموش می کند. 
اما هامــون می داند رویای او رویا من 
هم هســت و اگر در المپیک موفق 
شود و امیدوارم که مدال طال را کسب 
کند انگار که مدال مال من است و اگر 
خدایی ناکرده -که اصال دوست ندارم 
به آن فکر کنم- این اتفاق نیفتد این 
خالی روحی تا همیشه همراه من هم 
خواهد بود چراکه من خودم را جدا از 
او نمی دانم. ما این موفقیت را هر دو با 

همه وجود برای هم می خواهیم.

حرف پایانی شــما برای خوانندگان 
هفته چیست؟

امیــدوارم انرژی مثبــت خوانندگان 
هفته بدرقه راه ما باشــد. همچنین 
بتوانیم حمایت ایرانی های مقیم کانادا 
را بیشــتر از گذشته داشته باشیم. از 
طرفی، چون ما با پرچمی غیر از کشور 
خودمــان در این رقابت ها شــرکت 
می کنیم شــاید آن بازتــاب پررنگ 
را برای ما نداشــته باشد اما حمایت 
همیــن گروه دوســتان و خانواده ما 
در کانادا می تواند دلگرمی را برای ما 
بیشــتر کند. امیدوارم بتوانیم نتیجه 
خیلــی خوبی را در المپیک کســب 
کنیــم و در کنار هم این شــادی را 

جشن بگیریم.
منبع: نشریه هفته
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بازارهای امالک  ایرونیا- داغ تریــن 
کانادا برای جوانان عموما خارج از شهر 
است. به این دلیل که پس انداز پیش 
پرداخت در بعضی شــهرها، زندگی 
اکثر بزرگســاالن آنجا را تحت تاثیر 
 ،NBC قرار می دهد. بانک ملی کانادا
در سه ماهه نخست سال 2021 توان 
مالی را بسیار وخیم ارزیابی کرد. در 
حال حاضر خانوار با درآمد متوســط   
بایــد ۳ دهه پس انداز کند تا حداقل 
پیش پرداخت هر نوع مســکن غیر 

آپارتمانی را داشته باشد.
خانوار متوسط   در بافت شهری کانادا 
باید زمان طوالنی ای صرف پس انداز 
پیش پرداخت کند. پس انداز حداقل 
پیش پرداخت در سه ماهه اول 2021 
برای خانوار متوسط ۷.52 سال زمان 
می برد. به خاطر داشــته باشید که 
فرض بر این اســت که قیمت خانه و 
درآمد خانوار همزمــان افزایش پیدا 
کردند. اگر قیمت خانه ســریعتر از 
درآمد باال برود، این زمان طوالنی تر 

هم خواهد شد.
در  تورنتــو پس انــداز حداقل پیش 
پرداخت برای یک خانه غیر آپارتمانی، 
دهه ها طول می کشد. خانوار متوسط 
برای تامین حداقل پیش پرداخت در 
سه ماهه اول سال 2021 باید 2۴.۷۴ 

سال پول پس انداز کنند. یعنی یک 
خانوار 25ساله وقتی می توانند خانه 
شــان را بزرگتر کنند کــه به حدود 
سن 50سالگی رسیده اند؛ درست در 

زمانی که می خواهند بچه دار شوند.
در ونکوور بزرگ تهیه پیش پرداخت 
یک خانــه غیرآپارتمانی ۳دهه طول 
می کشد. در ســه ماهه اول 2021 
خانوار متوسط ۳2.۴5 سال زمان نیاز 
دارند تا حداقل پیش پرداخت را پس 
انداز کنند. برعکسش فقط تصور کنید 
وقتی 5۷ ساله شدید چقدر آن خانه 
شیرین است و برای شروع آن وام 25 

ساله ثبت نام کنید.
در مقیــاس کوچکتر، مونترال بزرگ 
در کســری از زمــان رشــد قیمت 

چشمگیری داشته است.
خانوار متوســط در سه ماهه نخست 
2021 بــرای پس انداز حداقل پیش 
پرداخت نیازمند ۳.۳۴ ســال زمان 

هستند.
این مــدت ۴5.29درصــد باالتر از 
مدت 2.۳ ســالی اســت که پیش از 
این برای پس انداز زمان می برد. این 
تغییر بسیار سریعتر از بقیه شهرهای 
کاناداست، اما در مقایسه با هنجارهای 

تاریخی هنوز هم بسیار باالست.
iroonia.ca

خانوارهای کانادایی
 برای پس انداز پیش پرداخت خانه

 به 32 سال زمان نیاز دارند

پس لرزه های پاندمی در بازار امالک اداری و صنعتی کانادا
فردا- همه گیری موجب شده الگوی 
زندگــی و خرید مــردم در کانادا با 
تغییراتی اساسی روبرو شود. اما دامنه 
اثــرات این دگرگونی فقــط به رونق 
نشده  ختم  آنالین  کســب وکارهای 
اســت. در واقع دو حــوزه متفاوت از 
امالک یعنی بخش اداری و نیز صنعتی 
با تغییراتی عمده روبرو شده اند. به نظر 
می رسد این تغییرات موقتی نبوده و 
حتی در دوره پساکرونایی نیز شاهد 

تداوم آن باشیم.
گزارش جدید یک شــرکت معروف 
خدمات امالک تجاری نشان می دهد 
نرخ خالی بودن فضاهــای اداری در 
مرکز شهر تورنتو در سه ماهه اول سال 
به ۴/8 درصد افزایش یافته است. برای 
مقایسه، کافی است بدانید این نرخ در 
سه ماهه اول سال گذشته 1/5 درصد 

بود.
محدودیت های ناشــی از همه گیری 
موجب شده بســیاری از شرکت ها و 
سازمان ها به بازنگری فضای مورد نیاز 
برای کارکنان شان بپردازند. همه گیری 
موجب افزایش دورکاری بســیاری از 
شرکت ها شــد. با این وجود، برخی 
از شــرکت ها قصد کاهش ســاعات 
دورکاری کارکنــان، پــس از پایان 
همه گیری را دارند.در مقابل، برخی از 
شرکت ها نیز از وضعیت کنونی راضی 
بوده و می خواهند دوران پساکرونایی 
را با الگوی کنونــی دورکاری دنبال 

کنند.

شــاپیفای یکی از معروف ترین این 
شرکت هاســت. مدیرعامل شاپیفای 
می گویــد اولویت کنونی شــرکت، 
فعالیــت به صورت دیجیتال اســت 
و رونــد دورکاری کارکنانش پس از 
همه گیــری همچنــان ادامه خواهد 

داشت.

نگاهی به آمارهای اخیر نشان می دهد 
که به تدریج از تعداد قراردادهای اجاره 
موقت بخشی از فضای مستاجر به فرد 
 )subleasing( یا شــرکتی جدیــد
کاسته می شود. شاید بتوان این آمار را 
به این صورت تفسیر کرد که شرکت ها 
به دنبال بازگرداندن نیروهای خود به 
فضای اداری هســتند. بــا توجه به 
سرعت کنونی واکسیناسیون، شاید تا 
چند ماه آینده دوباره شاهد رونق این 

واحدهای اداری باشیم.
بــا وجود اینکه شــرکت ها در یافتن 
فضــای اداری در تورنتو با مشــکل 
خاصی روبرو نیستند، وضعیت برای 
شــرکت های نیازمند فضای صنعتی 

کامال متفاوت است.
همه گیــری موجب افزایش شــدید 
تقاضا برای محصوالت مختلف عرضه 
زنجیره ای  فروشگاه های  توسط  شده 
و نیز فروشــگاه های آنالین شــد. به 
همین دلیــل، هیچ تعجبی ندارد که 
پیدا کردن فضای صنعتی در تورنتو 
دشوار باشد. در واقع، فضاهای صنعتی 
در تورنتو طی دوره همه گیری از رونق 

خوبی در بازار امالک برخوردار بود.
اگر از دید آمار بــه این موضوع نگاه 
کنیم، می بینیم که نرخ خالی بودن 
فضاهــای صنعتــی در تورنتو برای 

دهمین بازه ســه ماهه متوالی زیر 2 
درصد باقی مانده است. تقاضای باال در 
این بازار به قدری است که حتی برخی 
از متقاضیان به سراغ ساختمان های 
در حال ساخت می روند تا بتوانند به 

فضایی مناسب در آینده دست یابند.
گفتنی است بسیاری از این فضاها به 
عنوان انبار یا مرکز پردازش سفارش 
فروشگاه های آنالین مورد استفاده قرار 

می گیرند.
در این میان، برخی کارشناســان از 
تداوم کمبود فضاهای صنعتی و انباری 
مناسب در تورنتو خبر می دهند. این 
امر می تواند به افزایش نرخ اجاره این 
نوع امالک و نیز امتناع سازندگان یا 
فروشندگان برای عرضه امالک خود، 
به امید کســب سود بیشتر در آینده 

بیانجامد.

بازار مسکن کانادا، همچنان در شکوفایی؟
هفتــه- ایان مک کــوگان، تحلیلگر 
اقتصادی با بیان نظر در یادداشتی در 
نشریه گلوب.اند.میل معتقد است بازار 
مســکن کانادا هنوز به نقطه بحرانی 

فروپاشی نرسیده است.
وی معتقد اســت که افزایش سریع 
قیمت امــالک می تواند برای اقتصاد 
عواقب جدی در بر داشــته باشــد و 
تمام عواملی که منجر به ایجاد حباب 
می شوند به سرعت از بین نمی روند و 
حتی با وجــود کاهش اثرات و ترس 
ناشــی از همه گیری تــا مدت ها در 
معادالت اقتصادی باقی خواهند ماند 
ولی با این حال شرایط فعلی مسکن 
را نمی توان به حباب در حال انفجار 
تشــبیه کرد. در ســال های گذشته 
برخی از ناظران و بازیگران بازارهای 
مالی مانند مجله اکونومیست و مریل 
لینچ اعالم کرده بودند که بازار مسکن 
در کانادا بیش از حــد ارزش گذاری 
شده و حتی آژانس وام و مسکن کانادا 
از همه گیری پیش بینی کرده  پیش 
بود بحران کرونا ممکن اســت حدود 
هجده درصــد از ارزش امالک کانادا 
بکاهد. در تمام این دوره ها و با وجود 
بدبینی های بسیار، ارزش مسکن در 
کانادا بدون وقفه و به صورت پیوسته 

افزایش یافته است.
به دلیل این افزایش قیمت پیوســته 
مســکن در کانادا، شــاید هنوز زود 
است که به رشد بازار برچسب حباب 
زده شــود. درست است که تغییرات 
و نوســانات نرخ بهره و روند همیشه 
صعودی ارزش امــالک اقتصاد را در 
بلندمدت ممکن اســت ضعیف کند 
ولی این تصور که این حباب در آینده 
نزدیــک خواهد ترکیــد دور از ذهن 
اســت. در تعریفی که اقتصاددانان از 
حباب در بازار ارائه می دهند قیمت ها 
باید بی دلیــل یا به دالیل متناقض و 

دور از انتظار رشــد کنند و در چنین 
تعریفی حبــاب درنهایــت باید زیر 
فشار رشد غیرمنطقی قیمت به مرز 
فروپاشــی برســد. با چنین تعریفی 
بازار مســکن کانادا بیشــتر به نظر 
می رســد در جوش و خروش باشد و 
نه حباب. با وجود روند شدید و رو به 
رشد قیمت ها به نظر می رسد بازار در 
حال نشان دادن عکس العمل طبیعی 
در برابر شــرایطی غیرطبیعی مانند 
محرک های اقتصادی بی سابقه یا خود 

بحران همه گیری است.
به نظر اســتفان براون تحلیلگر ارشد 
اقتصــادی در موسســه بین المللی 
کپیتال اکونومیســت، افزایش اخیر 

قیمت مسکن در کانادا حداقل تا ماه 
ژانویه ناشی از پاســخ بازار به ریزش 
نرخ بهره و کمبود مسکن قابل فروش 
در بازار بوده اســت. نــرخ بهره ثابت 
پنج ســاله بین فوریه 2019 و فوریه 
2021 تقریباً نصف شــده اســت. از 
ماه ژانویه قیمت ها ازآنچه در تحلیل 
بنیادین fundamental تصور می شد 
فاصلــه گرفت. ولی ایــن موضوع با 
وجود سختگیری بانک ها در پذیرش 
وام ها موجب کاهش تعداد متقاضیان 
مسکن نشــد. به نظر استفان براون، 
اگر دوباره نرخ بهره باالتر رود قیمت 
بازارهای پررونق می تواند  خانه ها در 
حتی تا حدود ده درصد ریزش کند؛ 
بنابراین، بــازار به یک اتفاق طبیعی 
به صورت منطقی پاسخ خواهد داد و 
این به معنی ترکیدن حباب یا سقوط 
کامل بازار نیست. با توجه به پیامی که 
در ماه آوریل از بانک مرکزی دریافت 
شــد نرخ بهره قرار نیست به صورت 
یک باره رشد کند و روندی تدریجی 
و بلندمدت خواهد داشت و این بدین 
معنی است که فعالً این در به همان 
پاشنه خواهد چرخید و نوسانات بازار 
قرار نیســت فعالً حرکت جهش در 
جهت افزایش سریع یا کاهش شدید 

از خود نشان دهد.
پس با این حســاب افزایش شــدید 
قیمــت در برخــی از نقــاط کانادا 
چــه معنی دارد؟ به عنــوان مثال با 
بررســی بازار مســکن در برخی از 
نقاط به اصطالح »داغ« مانند تورنتو 
می توان دید قیمت مســکن از پنج 
سال پیش تاکنون حدود پنجاه درصد 
رشد داشته اســت. این رشد شامل 
تنها کالن شــهرها نبوده و محدوده 
وسیعی از لندن تا نیاگارا را نیز در بر 
گرفته اســت. پروفسور مایک موفات 
از دانشــکده مدیریت آیوی در لندن 
انتاریو معتقد است بزرگ ترین عامل 
ایــن افزایش قیمت نــه حباب بلکه 
افزایش ســریع و غیرقابل پیش بینی 
جمعیت در جنوب انتاریو بوده است. 
جمعیتی که با ســاکن شدن در این 
منطقه تعادل بــازار ازلحاظ عرضه و 
تقاضــا را برهم زدنــد. این جمعیت 
تقریباً یک میلیون نفری عموماً شامل 
مهاجران تازه وارد، دانشجویان و نیروی 
کار خارجی بودند و سیاســت گذاران 
نیــز نتوانســتند در کوتاه مدت نیاز 
بازار را با ایــن افزایش تقاضا تطبیق 

دهند. ایــن عامــل مهم ترین دلیل 
افزایش شدید قیمت در این منطقه 
بوده اســت و با وجود اینکه از سطح 
انتظار خارج بوده ولی توضیح و توجیه 
منطقی دارد. دالیلــی چون افزایش 
نارضایتی از سیاســت های مهاجرتی 
ترامپ در آمریکا و سقوط بازار نفت در 
آلبرتا نیز عوامل دیگری بودند که به 
افزایش جمعیت یک باره در این استان 
دامن زدند؛ بنابراین نمی توان افزایش 
قیمت ها را در تمام نقاط با یک معیار 

سنجید..
به جز عواملی چون افزایش جمعیت 
در یــک منطقه، عوامل دیگر روانی و 
مالی همچون دالیل رقابتی یا افزایش 
پس انداز خانواده ها و امکان خرج آن 
در بازار مســکن در دوران قرنطینه 
و همین طــور تمایل بیــش از پیش 
کارمنــدان به کار از راه دور نیز نقش 
مهمی در نوسانات بازار داشتند که در 
مطالب هفته های گذشته به تفصیل در 

مورد آن ها سخن گفتیم.
به عالوه، سیاست های مالی اخیر بانک 
مرکزی و سیاست گذاران در اتاوا نیز 
موجب متورم شــدن بازار مســکن 
برای فرار از رکود شده است و به نظر 
نمی رسد که این سیاست ها با هدف 
ایجاد حباب و درنهایت ریزش مطلق 

اقتصادی پایه ریزی شده باشند.
 این سیاستی نیست که فقط در کانادا 
اتخاذ شده باشد. در سایر کشورهای 
توسعه یافته نظیر استرالیا، انگلستان 
و امثال آن ها نیــز دولت ها عمداً هر 
آنچه در توان داشتند را برای پویا نگاه 
داشتن بازار مسکن و فرار از رکود به 

کار گرفتند. 
ماننــد  کشــورها  از  برخــی  در 
ایاالت متحــده، اســترالیا و نیوزیلند 
قیمت خانه بــا نرخ دورقمی در حال 

افزایش است. 
حال نکته اینجاســت که اگر اقتصاد 
بازگشایی شــود و به صورت  مجدداً 
تدریجی بــه حالت قبل بــاز گردد 
قیمت ها دســتخوش تغییر نخواهند 

شد؟ 
پاسخ این اســت که احتماالً بله ولی 
چون این تغییرات تدریجی خواهد بود 
و در عمل هیچ کس از آن شگفت زده 
نخواهد شد؛ بنابراین بازار یک شبه فرو 

نخواهد ریخت.

منبع: سایت نشریه گلوب اند میل
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

بنیاد کانادا و ایران 

مفتخر است که بعد از تالش فراوان 
و جمع آوری مبلغ متنابهی قادراست که به دانشجویان واجد شرایط

  بعد از گذارندن مصاحبه  و دارا بودن کلیه شرایط الزم
 مبلغی را بصورت بورسیه تحصیلی به آنها تقدیم نماید.

دانشجویان واجد شرایط میتوانند اطالعات و مدارک الزم
 راکه در ویبسایت بنیاد کانادا و ایران ذکر شده تهیه

 و قبل ار تاریخ  15 ماه جون 2021 که آدرس زیر ارسال نمایند
.برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره 19۷۷ 800 60۴

 تماس گرفته و پیغام خود را بگذارید  تا با شما تماس گرفته شود. 
ضمنا میتوانید پیام خود را با ایمیل به info@cif-bc.com. ارسال دارید.

آدرس پستی و وبسایت بنیاد کانادا  و ایران عبارتند از:
Po Box 91231 West Vancouver BC,V7V 3N6 

کانادا همچنان پیشتاز
 در جذب استعداد های 

حوزۀ فناوری

ایرانیان کانادا- زمانی که دونالد ترامپ 
سال گذشــته محدودیت ها را برای 
صــدور ویزا برای کارگــران خارجی 
ســخت تر کرد، چــاک رابینز، مدیر 
ارشد اجرایی در گروه فناوری سیسکو 
این اقدام رئیس جمهور آمریکا را به 
معنای »تصویب قانون ایجاد شغل در 

کانادا« ترجمه کرد.
منطقی پشــت این اغــراق او وجود 
داشت: تقاضا برای ویزاهای H-1B که 
به موجب آن شرکت های آمریکایی 
کارکنان ماهر خارجی را اســتخدام 
می کردند، به قدری از صدور این ویزا 
پیشی گرفت که تنها ظرف چند روز 
پس از دستور ترامپ به سقف ساالنۀ 
85 هزار عدد رسید. محدودیت های 
جدید با منطــق خصمانۀ مهاجرتی 
ترامپ همراه شد و باعث شد شهر های 
کانادا به سریع ترین قطب های در حال 
رشــد در حوزۀ فناوری در آمریکای 

شمالی بدل شوند. 
بِتسی َکین، یک وکیل مهاجرت در 
انتاریو می گوید: »بهترین اتفاقی که 
برای برنامۀ مهاجــرت کانادا رخ داد، 
ترامپ بود. با حضــور ترامپ در کاخ 
ســفید کانادا به دلیل اتفاق هایی که 
در جنوب می افتاد مــورد توجه  قرار 

گرفت.«
سیاست های معرفی شــده از جانب 
نخست وزیر جاستین ترودو هم روند 
رقابتی کانادا را بیشــتر تقویت کرد. 
هرچند، از زمانی که جو باید بر مسند 
کاخ سفید نشسته است و درخواست 
صدور ویزاهای نیروی ماهر بیشتری را 
داد، فاکتور دونالد ترامپ در جنگ بر 
سر استعداد های جهانی از میان رفت. 
آیا کانادا بدون آن هم می تواند جایگاه 

رقابتی خود را حفظ کند؟
این سوأل برای کانادا مهم است. طبق 
گزارش گروه خدمات مشاورۀ امالک 
CBRE نهصد هزار کارگر نخبۀ حوزۀ 
فناوری کانادا 5.6 درصد از کل نیروی 
کار این کشور را تشکیل می دهد که 
این رقم در ایاالت متحده ۳.۷ درصد 
است. آنها همچنین تأثیر بسیار مثبتی 
را بر اقتصاد کانادا گذاشــته اند. با این 
حال شــرکت های کانادا با شــرعت 
بیشتری تالش می کنند تا کارمندان 

ماهر را به خود جذب کنند.
آندرو دی ســوزا، یکی از مؤسسین 
Clearco کــه یــک وام دهنده به 
شرکت های تجارت الکترونیکی است، 
می گوید: »افــراد زیادی وجود ندارند 
که بتوانند کاری را که ما می خواهیم 
انجام دهند. اگر بخواهیم فقط بر روی 
نیروی کار کانادا، کسانی که در تورنتو 
هستند تمرکز کنیم، موفق نخواهیم 

شد.«
خانــوادۀ هنــدی دی ســوزا زمانی 
کــه او جوان بود و ویــزای آمریکای 
آنان تمدید نشــد به کانادا مهاجرت 
کردنــد. او پس از پایان دانشــگاه به 
سانفرانسیسکو رفت، اما او و همکارش 
میشل رومانوف به کانادا بازگشتند تا 

شرکت خود را راه اندازی کنند.
شــرکتی که او همکارش تأســیس 
کرد، شرکت Clearco بیش از 100 
نفر را در ســال 2020 استخدام کرد 
و قصد دارد امســال ۳00 نفر دیگر را 
به کار بگیرد. با توجه به رقابت شدید 
برای مهارت های فناوری، دی ســوزا 
می گوید این امر بدون برنامۀ ســریع 

مهاجرت کانادا ممکن نبود.
رومانوف می گویــد کانادا یکی از داغ 

ترین بازار های کار برای استعداد های 
حوزۀ فناوری به حساب می آید.

یانگ وو که قطب استارت آپ تورنتو را 
 MaRS Discovery District به نام
اداره می کند، معتقد است: »استعدادها 
ابتکار را در اقتصاد موجب می شوند.« 
و در حیطه های ُرشد مانند آب و هوا و 
علوم زیستی، او می گوید تقاصضا برای 

خارجیان در حال افزیش است.
وو می گویــد: »بدون شــک منطق 
ترامپ باعث ایجــاد جریان ثابتی از 
استعداد ها به ســمت شمال ]کانادا[ 
بود، اما کانادا از آن ســال ها استفاده 
کرد و »اســتعداد های تحول آفرین« 
را تربیت کرد که همان ها اکنون تازه 
واردین بلند پــرواز دیگری را جذب 

می کنند.
جاش شاکنو که پلتفرم Visto.ai او به 
مردم کمک می کند فرایند مهاجرت 
کانادا را رســد کنند، شاهد »رونقی« 
در عالقه و اشتیاق برای دستیابی به 
اقامت دائمی کانادا است، حتی اکنون 
که کووید باعث توقف پاسخگویی به 
درخواســت های مهاجــرت خارج از 

کانادا شده است.     
این امر تا حدی به این دلیل است که 

کانادا در هنگام آغاز پاندمی با تسهیل 
اقامت دائم برای افــرادی که ویزای 
موقتی داشتند، بســته شدن مرزها 
را جبران کرد. در مقابل، بایدن علی 
رغم فشارها از جانب کسب و کار ها، 
 H-1B محدودیت های صدور ویزاهای
یا کارت های سبز را از میان برنداشته 
است. ارقامی که اتاق بازرگانی ایاالت 
متحده به آنها اســتناد کرده نشــان 
می دهد درخواســت کارت سبز 1.2 

میلیون نفر به تعویق افتاده است.
َکین می گوید: »مــردم نمی خواهند 
برای مدت زیادی بالتکلیف باشــند. 
کارگــران ماهــر خارجــی خارجی 
می توانند پس از چند ماه وارد کانادا 
شوند و کاری بیابند، سپس درخواست 
اقامت دائمی خود را پیگیری کنند که 

تنها 12 ماه طول می کشد.
مایک ترمبلی، رئیس آژانس توسعۀ 
اذعان   Invest Ottawa اقتصــادی 
می کند که اگرچه بایدن توانایی کانادا 
در جــذب اســتعداد را کاهش نداده 
است، کووید 19 چنین کاری را کرده 
است: »حتی اگر هم شغلی برای آنها 
داشته باشــید، آنها نمی توانند سوار 

هواپیما شوند.«

دارل ولینگتون، مدیر کل شــرکت 
Syntronic Canada می گویــد که 
مرکز طراحی مهندسی او مجبور شده 
به همین دلیل 5 پیشــنهاد را سال 
گذشته لغو کند. اما در این سال، 20 
نفر را جذب کرده است، حتی اگر کار 
در خانه به یک امر عادی تبدیل شود، 
مزیت داشــتن افراد در یک منطقه 

زمانی مشابه هم یک مزیت به شمار 
می آید.

رومانو و دی ســوزا تصمیم متفاوتی 
گرفتند: همچنانکــه انعطاف پذیری 
می تواند مزیتــی در »جنگ جهانِی 
اســتعداد ها« باشــد، افــرادی را از 
کشورهای مختلف استخدام کرده اند 
و به آنها اجازه می دهند از کشورهای 

خود کار کنند.
بنیانگــذار  زاتلیــن،  میشــل 
کانادایــی Cloudflare، می گویــد: 
»کانادایی هایــی که یک بار برای کار 
کشور خود را ترک کرده اند، از همان 
انعطاف پذیری برخوردار بوده اند.« وی 
اخیراً اولین دفتر از این شرکت امنیت 
اینترنتی کالیفرنیایــی را در تورنتو 
افتتــاح کرد. او می گویــد: »من فکر 
می کنم، در دراز مدت، کانادا واقعاً در 
جایگاه خوبی قرار دارد.« او پیش بینی 
می کند که سیستم آموزشی، کیفیت 
زندگی و فرصت های رشد این کشور 
کانادایی های بیشــتری را به ماندن 

متقاعد کند.
نظر او این اســت که ایاالت متحده 
هر کاری انجام دهد: »فکر نمی کنم 
این لحظه ای برای کانادا باشــد، فکر 

می کنم این یک جنبش است.«
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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 
3130 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

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- داستان »بوریس پاسترناک« روس

2- صنعت فیلمسازی هند- مردم- پس گردن
3- گاه از نهاد برآید- با رفت آید- پادشاه مادها- فیلمی از »ست مک فارلن«

4- شاگرد!- نوعی تن پوش- گلر اول تیم ملی آلمان
5- پارچه پشمی- پستی- عبادتگاه ترسا

6- انعکاس صدا- بذر- بهشت گیالن
7- اداره ای در دادگستری- افسار- آسمان جل

8- آخرین نازی- دانه آجیلی- کتف
9- حرف اول فارسی- دانشگاه- یکی از عناصر شیمیایی کمیاب

10- کال- تاج ساخته شده از گل- منظره
11- پسر »کشواد«- نوعی پاپوش- ستاره »بارسلونا«

12- ظرف- موقع تعجب می خورند- اثر مادلین میلر )2019(
13- صدای خالی شدن باد تیوپ- دزدیدن- نانجیب- بله روسی

14- پوچ- کشور آسیایی- سمعی
15- مدافع میانی »منچستر سیتی«

 عمودي:
1- ساکت شدن و حرف نزدن

ــــی و رانندگی  ــــس راهنمای 2- پلی
ایران- نژاد روسی- صفت سرو

ــه- بعد از  ــ ــه- قل ــ ــرج فرانس ــ 3- ب
امروز- عدد تنها

ــــت  4- برآمده از دل خاک- به دس
آوردن- شادی

5- روز عرب- غذا و خواربار- سبد
ــــس  ــوم- مجل ــ ــــل- رس اتومبی  -6

روسیه
ــــدل- زمان  ــــت جاهلیت- ع 7- ب

آغاز آفرینش- رقص بیگانه
ــــی  »محمدعل از  ــــی  کتاب  -8

جمالزاده«
ــــی-  انگلیس ــه  ــ عامیان ــــالم  س  -9
ــــده خرامان-  پرن همراه عروس- 

امر از شستن
10- فیلسوف سده نوزدهم- فیلم 

»جو رایت«- توهین
ــورده-  ــ ــکه خ ــ ــــزی س ــول فل ــ 11- پ

بدهکار- پدربزرگ
ــــی  ییالق و  ــاحلی  ــ س ــه  ــ خان  -12
ــــی از  ــرد برفی- بخش ــ ــــل- م مجل

زورخانه
ــرای  ــ ــــی ب ــفید آذری- زینت ــ 13- س

مژگان- لقب موالنا- اشاره بعید
ــــت کنی-  14- با »روب« آید- پوس

از عالئم میگرن
15- اثر »ناتانیل هاثورن«

حل جدول ويژه شماره  7083 

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7084

   افقي:
1- هرجا که آب هست زندگی هم هست
2- تاجر- خانه بزرگ- پیش نام مردان

3- انگور و درخت آن- تخته بازی- بیماری کودکان خردسال- فلز رسانا
4- چند ادیب- مرهون- از طریق، به دست

5- مخفف هم او- صدایی که از برخورد مضراب یا ناخن با ساز ایجاد شود- یک 
زبان برنامه نویسی پویا و سطح باال

6- زنگ گردن چهارپا- انجمن- نیرو
7- برنده صلح نوبل 1993- جالب- خواهر پدر

8- آزادمرد کربال- اتاق چای ادارات- عدد ورزشی
9- کوچک ترین ذره هر عنصر- پابرجا و استوار- نبودن آرامش

10- معامله به مثل کردن- هرج و مرج- تظاهر به نیکی
11- اداره دارایی قدیم- کاخی در »فرانسه«- کلمه تنبیه

12- شهید بزرگ کوفه- محل زندان »مسعود سعد«- برادر »سلم و تور«
13- بغل- ایوان عبرت- ظرف گود دسته دار- حرف روسی

14- موی گردن اسب- پرنده ای گنجشک سان- عروسک چوبی کارتونی
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به هم ريختگی نقش ها، عصیان و احساس فرسودگی در خانواده

والدین ایرانی بهترین دانش آموزهای جهان هستند
نمی توانند بخوبی نقش خـــود را ایفا کنند، 
بلکـــه رانندگان محتـــرم آژانس هم همین 
گرفتاری هـــا را دارنـــد. پیش خودتـــان فکر 
می کنیـــد از کجـــا معلوم بچـــه را آن طرف 
خیابـــان پیـــاده نکننـــد و نگویند برو! شـــما 
به عنوان والدین بچه حـــق دارید اما راننده 
هم حـــق دارد. رانـــدن تا فلکه ســـوم و دور 
زدن و پیاده کـــردن بچه این طرف خیابان، 
یعنـــی اســـتهالک، بنزیـــن، ترافیـــک، دیر 
رســـیدن بقیه بچه هـــا و هزار و یک مســـأله 
دقیق و بحق دیگر. این  معادله حل نشدنی 
باالخره شما را وادار خواهد کرد، مسئولیت 
راننـــده آژانس را بپذیرید و بچه را درســـت 

همان  جایی که باید پیاده شود، پیاده کنید.
بچه هـــا بـــزرگ می شـــوند و بـــه تجربـــه 
دوستی و گروه دوستان نیاز پیدا می کنند اما 
کدام دوست؟ دوســـتی که نه خانواده اش را 
می شناسید نه می دانید چه تربیتی دارد و نه 
هیچ دانســـته دندان گیر دیگری. می دانم به 
هرحال ناچار خواهید شد، الاقل روز تعطیل 
و استراحت را بگذارید برای پر کردن کمبود 
دوســـتان یکرنگ و یار غاری که پیدا کردنش 
سخت اســـت. اســـتخر با بوی تند وایتکس، 
آرایشگاه با سوت قناری و بلند کردن دوبس 
دوبس موزیک توی ماشین، می تواند بخشی 
از ماجرا را حل کنـــد اما می دانید که حاصل 
همه این کارها برای شما چیزی جز خستگی 
نیست. شـــما تنها آموزگار مدرســـه، کارآموز 
فنی حرفه ای کالس علـــوم، راننده آژانس، 
عمه، دایی، عمو و دوست یکرنگ فرزندتان 
نیستید، نقش های دیگری هم دارید که باید 
بخوبی از عهده آنها برآمده باشـــید ازجمله 
نقـــش حیاتی عابربانـــک، کارگـــر خدمات، 
پلیـــس، مکانیک و هـــزار و یک مســـئولیت 

جانفرسای دیگر.

شـــما به عنوان پدر یا مادر، دقیقاً چه نقشی 
در خانه داریـــد؟ می خواهید بگویید معلوم 
است پدر یا مادر هســـتیم و وظیفه داریم به 
تربیت فرزندان برســـیم و امنیـــت  و خورد و 
خوراک شان را تأمین کنیم و از این حرف ها. 
اشـــتباه می کنیـــد؛ شـــما هـــزار و یـــک نقش 
برعهده گرفته اید اال نقش پدر یا مادر بودن. 
عصبانی نشـــوید االن عرض می کنم؛ قبل از 
هرمسئولیتی شما معلم و آموزگار فرزندتان 
هســـتید، وظیفه دارید به درس و مشق بچه 
برسید، امال بگویید، انشا بنویسید، کاردستی 
بســـازید و از این لوازم برقی به آن گلفروشی 
و از این ابزارفروشـــی به آن نجاری بروید که 
دلبندتان سرکالس علوم کم نیاورد و بدتر از 
همه کاربرگ چهار صفحـــه ای روزانه را حل 
کنید که میزان سواد شما را در زمینه  ریاضی 
و شـــعر و تاریـــخ و ادبیات به بوتـــه آزمایش 
می گـــذارد و از همان جلســـه اول کالس اول 
ابتدایـــی بچه یا بهتـــر بگویم شـــما را آماده 

تست زنی در کنکور می کند.
همین زمســـتان گذشـــته معلم مدرسه 
پسرم خواســـته بود بچه ها با گل رس چیزی 
درســـت کنند و به کالس ببرند. شـــب موقع 
برگشـــتن به خانه داشـــتم فکر می کـــردم از 
کجـــا باید خـــاک رس پیدا کنـــم و توی کدام 
ســـطل باید گل بگیرم. به خاک باغچه فکر 
کـــردم، خـــاک ســـاختمان نیمـــه کاره ای که 
همان حوالی ســـاخته می شـــد... معلوم بود 
کـــه اینها خـــاک رس نیســـتند امـــا اگر خاک 
معمولی هـــم گیـــرم می آمد می توانســـتم 
چیزی ســـنبل کنم. داســـتان مفصلی است 
بگذریـــم؛ باالخره شـــانس آوردم و ســـاعت 

یازده شـــب یک مصالح فروشـــی پیدا کردم 
و گفتم خـــاک رس می خواهم. طرف آنقدر 
خندید که داشـــت پس می افتاد بعد آدرس 
یک لوازم التحریری را داد و گفت تا دیروقت 
باز اســـت گل آمـــاده هـــم دارد. خب به من 
حـــق بدهیـــد، من از کجـــا باید بدانـــم لوازم 

التحریری ها گل هم می فروشند.
چند بچه دارید، دو یا ســـه؟ خب بهتر از 
من می دانیـــد که باید به تعـــداد فرزندان از 
مهد شـــروع کنیـــد و دیپلم بگیریـــد و کنکور 
بدهید. شما به عنوان والدین ایرانی بهترین 
دانش آمـــوزان جهان هســـتید بـــا اطالعاتی 
وســـیع از شـــگردهای تســـت زنی و اشـــکال 

پیچاندن سؤال. اما این تمام ماجرا نیست.
نقش مهم دیگری که برعهده شماست، 
نقـــش فامیلـــی با فرزندان اســـت. درســـت 
نمی گویم؟ راه مادربزرگ هـــا و پدربزرگ ها 
دور اســـت و دایی هـــا و عموهـــا و عمه هـــا 
و خاله هـــا هم بـــه انـــدازه کافـــی گرفتارند و 
نمی رسند عمه یا دایی خوبی برای بچه های 
شما باشند. پسر من که به دایی اش می گوید 
عمو. طفلک فکر می کند عمه یعنی خواهر 
زن دایـــی. می دانم شـــماهم مجبورید الاقل 
موقع ســـینما یا پـــارک رفتن نقـــش دایی یا 
پدربـــزرگ را برعهـــده بگیریـــد و کارهایـــی 
بکنیـــد کـــه از تـــاب و توان یـــک پدر یـــا مادر 
خارج اســـت. مثاًل ســـاعت 12 شـــب دست 
بچه را بگیرید و دنبال یافتن النه مورچه زیر 
نورافکنی در پارک، شال و کاله کنید و بیرون 
بروید. راســـتش را بخواهید این مســـئولیت، 

مسئولیت عموها و دایی هاست نه پدر.
مســـئولیت بعدی شـــما به عنـــوان یک 
پدر یا مـــادر در خانه، راننده آژانس اســـت. 
شـــما بخوبـــی دریافته اید که نـــه تنها نظام 
آموزشـــی و دایی هـــا و عمه هـــا گرفتارنـــد و 

حتماً شما هم آخر هفته ها در پارک محل، پدران زیادی را می بینید که مجبورند نقش مسی یا 
رونالدوی خسته را برای بیرانوند دلبندشان بازی کنند یا مادرانی که با دخترشان به صرف دیزی 

و قلیان در قهوه خانه های اطراف تهران رفته اند. آنها مجبورند خستگی کار یک هفته را کناری 
بگذارند و با شمایل یک نوجوان پرشور، دیوانه وار فرزندشان را همراهی کنند. اما یادتان باشد 

هیچ یک از این کارها برای فرزند شما خاطره و تجربه ای عمیق نخواهد شد. ریشه این همه به 
هم ریختگی نقش در خانواده کجاست و تاثیر آن روی سرمایه اجتماعی چیست؟

وقت همین مادران، چه فرزندانشان موفق به 
ورود به دانشگاه بشوند چه نشوند، زمانی که پا 
به میانســـالی می گذارند، احساس می کنند که 
جوانـــی خود را بیهوده با از بـــر کردن چیزهایی 
کـــه ربطی به زندگـــی واقعی آنها نـــدارد، تلف 
کرده اند. سرخوردگی و استیصال و حتی عصیان 
زنان درحال حاضر ربط مستقیمی با رفتار آنان 
با کودکان و شوهرانشـــان دارد. شوهرانی که در 
جریان بسیج همگانی برای موفقیت در کنکور 
باید به همـــراه زنان یا بدون همراهی آنان پول 
کالس هـــای مختلـــف را دربیاورنـــد و در مقام 
راننده ای زحمتکش، فرزند خود را از این کالس 

به آن کالس حمل کنند.«
»مدرسه بدون کیف« شـــیوه ای از آموزش 
اســـت کـــه در مـــدارس کشـــورهای توســـعه 
یافتـــه به عنوان راه حلی بنیادیـــن به کار گرفته 

می شود. در این شیوه آموزشی هر دانش آموز 
کمدی در مدرسه دارد که تمام مواد آموزشی 
الزم را در آنجا می گذارد و بدون کیف به خانه 
برمی گردد. به عبارت دیگر آموزش و پرورش 
حق ندارد مســـئولیت خود را روی سر خانواده 
آوار کند. در قدم بعدی آنها باید به اردوهایی 
دور از خانواده بروند و برای تمرین اســـتقالل، 
در طـــول ســـفر هیچ تماســـی بـــا والدین خود 
نداشته باشند. رضا ملکی کارشناس آموزشی 

و تربیتی در این باره می گوید:
»بچه ها بعد از ســـن 12 ســـالگی باید کاماًل 
مســـتقل باشـــند تا بتوانند بقیه مراحل رشـــد 
روانـــی و شـــخصیتی را بدرســـتی طـــی کننـــد 
درحالی کـــه تصویر پـــدران و مـــادران منتظر 
کنار مؤسســـات آموزشی از مقطع مهد کودک 
تا پیـــش دانشـــگاهی، یک تصویر آشـــنا برای 

همـــه ماســـت. ایـــن بچه هـــا بـــا همیـــن رویه 
بـــزرگ می شـــوند، ادامه تحصیـــل می دهند، 
ازدواج می کنند و خیلی زود شکســـت خورده 
به خانـــه برمی گردند. از طـــرف دیگر والدین 
هم احساس فرســـودگی دارند و خلوتی برای 
تفریح و رشـــد و ارتقای خود پیـــدا نمی کنند و 
به همین دلیل نمی توانند پـــدر یا مادر خوبی 

هم برای بچه ها باشند.
ریشـــه موضوع برمی گردد به اینکه خانواده  
بدرســـتی احســـاس می کند نه جامعه و نه به 
تبـــع آن نظـــام آموزشـــی کار خود را بدرســـتی 
انجام نمی دهد. بنابراین باید آســـتین باال زد و 
نقش معلم و بـــازرس و راننده و پلیس و همه 
را یکجا به عهده گرفت که نتیجه آن چیزی جز 
فرســـودگی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی و 

چرخه معیوب مسئولیت ناپذیری نیست.«
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حتماً شـــماهم آخـــر هفته هـــا در پارک 
محل، پدران زیادی را می بینید که مجبورند 
نقش مســـی یـــا رونالـــدوی خســـته را برای 
بیرانوند دلبندشـــان بازی کنند یـــا مادرانی 
که با دخترشـــان به صرف دیزی و قلیان در 
قهوه خانه های اطراف تهـــران رفته اند. آنها 
مجبورند خســـتگی کار یک هفتـــه را کناری 
بگذارنـــد و با شـــمایل یک نوجوان پرشـــور، 
دیوانه وار فرزندشـــان را همراهـــی کنند. اما 
یادتان باشـــد هیچ یـــک از ایـــن کارها برای 
فرزنـــد شـــما خاطـــره و تجربـــه ای عمیـــق 
نخواهد شد. ریشه این همه به هم ریختگی 
نقـــش در خانواده کجاســـت و تأثیر آن روی 

سرمایه اجتماعی چیست؟
برخی از جامعه شناســـان ریشـــه اصلی 
به هم خوردن نقش ها، خستگی و عصیان 
در خانواده را به شـــکلی مستقیم مرتبط با 
نظام آموزشـــی می داننـــد و دی ان ای آن 
را کنکـــور معرفی می کننـــد. به عبارت دیگر 
در ایـــن دیدگاه نظام آموزشـــی ما تا دیپلم 
کاری نمی کند جز آماده کردن بچه ها برای 
کنکور و پس از آن نیز کاری نمی کند جز رها 
کردن آنها در شـــوق گذشـــتن از سد کنکور. 
يوســـف اباذری جامعـــه شـــناس و یکی از 
منتقدین معروف کنکور در یک ســـخنرانی 
آن را عامل اصلی به هم ریختگی نقش ها، 
خســـتگی و درماندگی والدیـــن و درنهایت 
فروپاشی خانواده می داند. وی آیین کنکور 
را نشانه رها کردن خانواده های ایرانی برای 

کسب موفقیت در ناامیدی می داند:
»مدارس ما در عمل چیزی نیستند مگر 
مکانی که فرد را برای شرکت در کنکور آماده 
می ســـازند و البته واضح است که همین کار 
را هم نمی کنند؛ کم نیستند مادرانی که پا به 
پای فرزندانشـــان تا دیپلم بـــاال می آیند و آن 
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آغاز جنگ ايران و روم
18 ژوئن 232 ميالدي جنگ ديگرى ميان ايران و امپراتورى روم 
آغاز شد. آغاز اين جنگ از كاپادوكيه تركيه امروز بود و در طول جنگ، 
فرماندهي ارتش ايران را اردشـــير پاپكان موسس دودمان ساسانيان 
برعهده داشت. جنگهاى اردشير يكم با هدف اخراج روميان از مشرق 
زمين كه از سال 230 ميالدى آغاز شده بود سبب شد كه الكساندر سه 
وروس امپراتور وقت روم به شرق مديترانه آيد و در آنتيوك مستقر 
شود. باوجود اين، در جنگى كه از كاپادوكيه آغاز شد اردشير قاطعانه 

پيروز شد و سه وروس پس از اين شكست به اروپا بازگشت .
حركت مسلحانه به سوي تهران

سردار اســـعد به نام نجات مشروطيت از دست محمدعلي 
شـــاه قاجار 18 ژوئن 1309 با بيش از هزار سوار بختياري كه يك 
قبضه توپ پشتيبان اين نيرو بود از اصفهان به سوي تهران به حركت 
در آمد. سواران سردار اسعد در عليشاه عوض به داوطلبان گيالن و 
مازندران پيوستند و تهران را مورد حمله نظامي قرار دادند. اين نيرو با 
كمك ساير مجاهدان راه مشروطيت و نيز هواداران مسلح مشروطيت 
در داخل شـــهر، بعدا واحدهاي قزاق را شكست دادند. پس از اين 
شكست بود كه محمد علي شاه به ساختمان تابستاني سفارت روسيه 
پناهنده و از ايران تبعيد شد و پسر خردسالش را برجاي او نشاندند. 

درگذشت ابوعلي سينا دانشمند
بوعلي سينا 18 ژوئن سال 1037 ميالدي در شهر همدان 
وفات يافت. بوعلي بود كه براي نخستين بار عالئم بيماري ها را به 
دست داد .  بوعلي سينا بر همه علوم و فنون و ادبيات زمان خود 
تسلط داشت، به گونه يي كه مولفان تاريخ علوم، ميزان دانش او 
را برابر با يك دائره المعارف ذكر كرده اند و در 16 ســـالگي يك 

دانشمند تمام عيار بود.
روزي كه قزوين به دست افسر ياغي روس افتاد

يك ســـرهنگ روس وفادار به رژيم سلطنتي كه با واحد 
خود عازم باكو براي جنگ با بلشويك ها بود 28 خرداد 1297  در 
سر راهش، شهر قزوين را تصرف كرد!. دولت وقت ايران از نظر 
نظامي آن چنان ضعيف بود كه از عهده اين افسر ياغي روس و 

نهصد قزاق او هم برنيامد.
 زادروز نويسنده «اوبلوموف»

18 ژوئن زادروز نويسنده روس «ايوان گنچارف است كه 
بسال 1812 به دنيا آمد و 79 سال عمر كرد و داستانها و سفرنامه هاي 

متعدد نوشت كه به انگليسي و ساير زبانها ترجمه شده اند.
     وي با نوشـــتن داستان «اوبلوموف» كه شرح زندگي و 
كارهاي يك اشراف زاده تن پرور و بي درد است، سبك تازه اي 
در داستان نويسي به وجود آورد كه در جهان به «اوبلوموفيسم» 
معروف شده است. بقيه داستانهاي اين نويسنده از جمله «پرتگاه» 

از همين سبك خارج نبوده است.  

امروز در تاريخ
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قاب امروز

 سرايه

گفت استاد مبر درس از ياد
ياد باد آنچه به من گفت استاد

ياد باد آن كه مرا ياد آموخت
آدمي نان خورد از دولت يـــاد

هيچ يادم نرود اين معنــــي
كه مرا مادر من نـــــادان زاد

پدرم نيز چو استــــــادم ديد
گشت از تربيــــــــــت من آزاد

سرود شادى بتهوون در تاالر وحدت به رهبري شهداد روحاني/عكس از: ناصر جعفري

پس مرا منت از استـــاد بود
كه به تعليـــــــم من استاد استاد

هر چه مي دانست آموخت مرا
غــــير يك اصل كه ناگفته نهاد

قدر استـــــــــاد نكو دانستن
حيف استـــاد به من ياد نداد

گر بمردست، روانــــش پر نور
ور بود زنده، خدايش يار باد !
ايرج ميرزا

توطئه شاه خائن، پاليزبان و اويسي در مرز ايران و عراق
يونايتدپرس: روزنامه «القبس» چاپ كويت  كويت ـ 
در آخرين شماره خود خبر داده است كه دولت عراق در پي 
معارضه جاري با ايران نيروهاي مسلح خود را به حالت بسيج 
در آورده و يك لشگر تازه نفس را به خطوط مرزي عراق با 

ايران انتقال داده است.
القبس نوشته است گزارش منابع آمريكايي در واشنگتن 

همچنين حكايت از يك تقويت نظامي در ايران ميكند.
دكتر صادق طباطبائي معاون وزارت كشور نيز امروز در 
گفتگو با خبرنگار اطالعات گفت: اطالعاتي بدولت رسيده 
كه پولهايي از طرف شـــاه سابق به افراد وابسته به خود در 
عراق داده شده و گفته ميشود، صدام حسين به نوار مرزي 
مسافرت كرده و از نزديك اين مناطق را بازديد نموده است و 
گفته ميشود، پولهاي زيادي از طرف محمد رضا و اياديش 
به عدهاي از افراد وابسته به عراق يا عراقيها و يا سياستمداران 
عراقي داده شده و گفته ميشود كه پاليزبان در مرزهاي عراق 
افرادي را جمعآوري كرده و سرگرم دادن تعليمات و پول به 
اين افراد است و باز گفته ميشود كه در ديگر نوارهاي مرزي 
ايران و عراق هم اين نيروها را مستقر كردهاند تا درگيري براي 

دولت به وجود بياورند.
دههاتن از علماي اسالم در عراق بازداشت شدهاند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس از قم، جمعيت 
حركت انقالب اسالمي عراق به نقل از منابع موثق در عراق 
اطالع داد: تعداد مومنين بازداشت شده، توسط دولت بعث 
عراق روبه ازدياد است و تاكنون حدود سه هزار نفر بازداشت 
شدهاند كه در ميان آنها زنان مبارز نيز به چشم ميخورند. همين 
گزارش حاكي است: اكثر علماي مناطق و شهرستانها در 
زندانها بسر ميبرند كه عدهاي از آنها به شرح زير ميباشند:

در شهر بغداد هشت تن از علماي طراز اول: 
حضرت حجتاالسالم والمسلمين آقاي سيدحسين 
صدر، آقاي شـــيخ ناظم بصري و حضرت حجتاالسالم 
آقاي شيخ عبدالجبار بصري، حضرت حجتاالسالم شيخ 
عفيف تابلسي، حضرت حجتاالسالم سيدحسين نوري، 
حجتالسالم شيخ عبدالعظيم، آقاي سيد جاسم مبرقع و آقاي 

سيد قاسم مبرقع و...
علي عبده به قتل تختي متهم شد

ســـازمان مجاهدين راه حق صبح امروز در تماسي با 
روزنامه اطالعات فاش كرد كه جهان پهلوان تختي خود كشي 

نكرده و وي به دستور شاه مخلوع به قتل رسيده است.
سازمان مجاهدين راه حق با كشف، اسرار تازهاي در 
مورد مرگ تختي اعالم داشت كه در قتل تختي، علي عبده 
رئيس باشگاه پرسپوليس و عطارپور معروف به حسينزاده 

عضو موثر و فعال ساواك همكاري نزديك داشتهاند.
يك اتريشي مديرعامل كفش ملي را گروگان گرفت

يك اتريشـــي به اتهام گـــروگان گرفتن مديرعامل 
كارخانجات كفش ملي، توســـط ماموران شعبه دوم اداره 
آگاهي تهران دستگير شد.اين مرد اتريشي كه 37 ساله است و 
او الدنافينر نام دارد از 3 سال پيش به عنوان تكنيسين كارخانه 
كفش ملي و شركت ماشين آالت هانري در تهران زندگي 
ميكند و بعدازظهر ديروز به اتهـــام گروگان گرفتن رضا 
شالچيان مديرعامل كارخانجات كفش ملي در برابر دريافت 

25 ميليون تومان پول نقد دستگير شد.
خلع يد خانواده پهلوي از شركتهاي هواپيمايي ايران

فرودگاه مهرآبادـ  خبرنگار اطالعات: چند شـــركت 
هواپيمايي كه اكثريت سهام آن متعلق به خاندان پهلوي است، 
به صورت يك شركت واحد هواپيمايي در خواهد آمد و در 

اين شركتها، از خانواده پهلوي خلع يد خواهد شد. 
اين شركتها عبارتند از: شركت هواپيمايي پارس اير 
«ايرتاكسي» هواپيمايي خدمات ويژه، هوراسمان و ايرسرويس، 
در اين حال منصور رفعت مديرعامل هواپيمايي پارس اير، 

امروز از سمت خود استعفا كرد.
مدني: با هيچ همسايهاي دشمني نداريم

ديروز گروهي ديگر از عشاير خوزستان با تيمسار دريادار 
مدني فرمانده نيروي دريايي و استاندار خوزستان مالقات كردند. 
در مالقات بعدازظهر ديروز، نمايندگان عشـــاير بيست هزار 
نفري«آلكثير» اعمال حكومت بعثي عراق عليه ايران را شديداً

محكوم كردند.
 تيمسار مدني در جاي ديگري از سخنانش با اشاره به 
تحريكات دشـــمنان گفت: ما با هيچكس و هيچ همسايهاي 
دشمني نداريم البته اين از ضعف نيست بلكه نشان از محبت، 

حسن همجواري، و اسالمي فكر كردن ما دارد.
سند ديگري از رشوه پردازي شاه مخلوع 

به روزنامههاي خارجي
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد ملي در گفت و گويي 
قسمتي ديگر از خيانتهاي رژيم گذشته را با ارائه مداركي 
برمالساخت و اظهارداشت: به موجب اسناد و مدارك ارائه 
شده روزنامه الجمهوريه چاپ بيروت ساالنه مبلغ 10 هزار 

دالر از ايران كمك مالي دريافت ميكرده است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 28 خردادماه 1358
(برابر با 23 رجب 1399، 18 ژوئن 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
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آغاز جنگ ايران و روم
18 ژوئن 232 ميالدي جنگ ديگرى ميان ايران و امپراتورى روم 
آغاز شد. آغاز اين جنگ از كاپادوكيه تركيه امروز بود و در طول جنگ، 
فرماندهي ارتش ايران را اردشـــير پاپكان موسس دودمان ساسانيان 
برعهده داشت. جنگهاى اردشير يكم با هدف اخراج روميان از مشرق 
زمين كه از سال 230 ميالدى آغاز شده بود سبب شد كه الكساندر سه 
وروس امپراتور وقت روم به شرق مديترانه آيد و در آنتيوك مستقر 
شود. باوجود اين، در جنگى كه از كاپادوكيه آغاز شد اردشير قاطعانه 

پيروز شد و سه وروس پس از اين شكست به اروپا بازگشت .
حركت مسلحانه به سوي تهران

سردار اســـعد به نام نجات مشروطيت از دست محمدعلي 
شـــاه قاجار 18 ژوئن 1309 با بيش از هزار سوار بختياري كه يك 
قبضه توپ پشتيبان اين نيرو بود از اصفهان به سوي تهران به حركت 
در آمد. سواران سردار اسعد در عليشاه عوض به داوطلبان گيالن و 
مازندران پيوستند و تهران را مورد حمله نظامي قرار دادند. اين نيرو با 
كمك ساير مجاهدان راه مشروطيت و نيز هواداران مسلح مشروطيت 
در داخل شـــهر، بعدا واحدهاي قزاق را شكست دادند. پس از اين 
شكست بود كه محمد علي شاه به ساختمان تابستاني سفارت روسيه 
پناهنده و از ايران تبعيد شد و پسر خردسالش را برجاي او نشاندند. 

درگذشت ابوعلي سينا دانشمند
بوعلي سينا 18 ژوئن سال 1037 ميالدي در شهر همدان 
وفات يافت. بوعلي بود كه براي نخستين بار عالئم بيماري ها را به 
دست داد .  بوعلي سينا بر همه علوم و فنون و ادبيات زمان خود 
تسلط داشت، به گونه يي كه مولفان تاريخ علوم، ميزان دانش او 
را برابر با يك دائره المعارف ذكر كرده اند و در 16 ســـالگي يك 

دانشمند تمام عيار بود.
روزي كه قزوين به دست افسر ياغي روس افتاد

يك ســـرهنگ روس وفادار به رژيم سلطنتي كه با واحد 
خود عازم باكو براي جنگ با بلشويك ها بود 28 خرداد 1297  در 
سر راهش، شهر قزوين را تصرف كرد!. دولت وقت ايران از نظر 
نظامي آن چنان ضعيف بود كه از عهده اين افسر ياغي روس و 

نهصد قزاق او هم برنيامد.
 زادروز نويسنده «اوبلوموف»

18 ژوئن زادروز نويسنده روس «ايوان گنچارف است كه 
بسال 1812 به دنيا آمد و 79 سال عمر كرد و داستانها و سفرنامه هاي 

متعدد نوشت كه به انگليسي و ساير زبانها ترجمه شده اند.
     وي با نوشـــتن داستان «اوبلوموف» كه شرح زندگي و 
كارهاي يك اشراف زاده تن پرور و بي درد است، سبك تازه اي 
در داستان نويسي به وجود آورد كه در جهان به «اوبلوموفيسم» 
معروف شده است. بقيه داستانهاي اين نويسنده از جمله «پرتگاه» 

از همين سبك خارج نبوده است.  

امروز در تاريخ
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قاب امروز

 سرايه

گفت استاد مبر درس از ياد
ياد باد آنچه به من گفت استاد

ياد باد آن كه مرا ياد آموخت
آدمي نان خورد از دولت يـــاد

هيچ يادم نرود اين معنــــي
كه مرا مادر من نـــــادان زاد

پدرم نيز چو استــــــادم ديد
گشت از تربيــــــــــت من آزاد

سرود شادى بتهوون در تاالر وحدت به رهبري شهداد روحاني/عكس از: ناصر جعفري

پس مرا منت از استـــاد بود
كه به تعليـــــــم من استاد استاد

هر چه مي دانست آموخت مرا
غــــير يك اصل كه ناگفته نهاد

قدر استـــــــــاد نكو دانستن
حيف استـــاد به من ياد نداد

گر بمردست، روانــــش پر نور
ور بود زنده، خدايش يار باد !
ايرج ميرزا

توطئه شاه خائن، پاليزبان و اويسي در مرز ايران و عراق
يونايتدپرس: روزنامه «القبس» چاپ كويت  كويت ـ 
در آخرين شماره خود خبر داده است كه دولت عراق در پي 
معارضه جاري با ايران نيروهاي مسلح خود را به حالت بسيج 
در آورده و يك لشگر تازه نفس را به خطوط مرزي عراق با 

ايران انتقال داده است.
القبس نوشته است گزارش منابع آمريكايي در واشنگتن 

همچنين حكايت از يك تقويت نظامي در ايران ميكند.
دكتر صادق طباطبائي معاون وزارت كشور نيز امروز در 
گفتگو با خبرنگار اطالعات گفت: اطالعاتي بدولت رسيده 
كه پولهايي از طرف شـــاه سابق به افراد وابسته به خود در 
عراق داده شده و گفته ميشود، صدام حسين به نوار مرزي 
مسافرت كرده و از نزديك اين مناطق را بازديد نموده است و 
گفته ميشود، پولهاي زيادي از طرف محمد رضا و اياديش 
به عدهاي از افراد وابسته به عراق يا عراقيها و يا سياستمداران 
عراقي داده شده و گفته ميشود كه پاليزبان در مرزهاي عراق 
افرادي را جمعآوري كرده و سرگرم دادن تعليمات و پول به 
اين افراد است و باز گفته ميشود كه در ديگر نوارهاي مرزي 
ايران و عراق هم اين نيروها را مستقر كردهاند تا درگيري براي 

دولت به وجود بياورند.
دههاتن از علماي اسالم در عراق بازداشت شدهاند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس از قم، جمعيت 
حركت انقالب اسالمي عراق به نقل از منابع موثق در عراق 
اطالع داد: تعداد مومنين بازداشت شده، توسط دولت بعث 
عراق روبه ازدياد است و تاكنون حدود سه هزار نفر بازداشت 
شدهاند كه در ميان آنها زنان مبارز نيز به چشم ميخورند. همين 
گزارش حاكي است: اكثر علماي مناطق و شهرستانها در 
زندانها بسر ميبرند كه عدهاي از آنها به شرح زير ميباشند:

در شهر بغداد هشت تن از علماي طراز اول: 
حضرت حجتاالسالم والمسلمين آقاي سيدحسين 
صدر، آقاي شـــيخ ناظم بصري و حضرت حجتاالسالم 
آقاي شيخ عبدالجبار بصري، حضرت حجتاالسالم شيخ 
عفيف تابلسي، حضرت حجتاالسالم سيدحسين نوري، 
حجتالسالم شيخ عبدالعظيم، آقاي سيد جاسم مبرقع و آقاي 

سيد قاسم مبرقع و...
علي عبده به قتل تختي متهم شد

ســـازمان مجاهدين راه حق صبح امروز در تماسي با 
روزنامه اطالعات فاش كرد كه جهان پهلوان تختي خود كشي 

نكرده و وي به دستور شاه مخلوع به قتل رسيده است.
سازمان مجاهدين راه حق با كشف، اسرار تازهاي در 
مورد مرگ تختي اعالم داشت كه در قتل تختي، علي عبده 
رئيس باشگاه پرسپوليس و عطارپور معروف به حسينزاده 

عضو موثر و فعال ساواك همكاري نزديك داشتهاند.
يك اتريشي مديرعامل كفش ملي را گروگان گرفت

يك اتريشـــي به اتهام گـــروگان گرفتن مديرعامل 
كارخانجات كفش ملي، توســـط ماموران شعبه دوم اداره 
آگاهي تهران دستگير شد.اين مرد اتريشي كه 37 ساله است و 
او الدنافينر نام دارد از 3 سال پيش به عنوان تكنيسين كارخانه 
كفش ملي و شركت ماشين آالت هانري در تهران زندگي 
ميكند و بعدازظهر ديروز به اتهـــام گروگان گرفتن رضا 
شالچيان مديرعامل كارخانجات كفش ملي در برابر دريافت 

25 ميليون تومان پول نقد دستگير شد.
خلع يد خانواده پهلوي از شركتهاي هواپيمايي ايران

فرودگاه مهرآبادـ  خبرنگار اطالعات: چند شـــركت 
هواپيمايي كه اكثريت سهام آن متعلق به خاندان پهلوي است، 
به صورت يك شركت واحد هواپيمايي در خواهد آمد و در 

اين شركتها، از خانواده پهلوي خلع يد خواهد شد. 
اين شركتها عبارتند از: شركت هواپيمايي پارس اير 
«ايرتاكسي» هواپيمايي خدمات ويژه، هوراسمان و ايرسرويس، 
در اين حال منصور رفعت مديرعامل هواپيمايي پارس اير، 

امروز از سمت خود استعفا كرد.
مدني: با هيچ همسايهاي دشمني نداريم

ديروز گروهي ديگر از عشاير خوزستان با تيمسار دريادار 
مدني فرمانده نيروي دريايي و استاندار خوزستان مالقات كردند. 
در مالقات بعدازظهر ديروز، نمايندگان عشـــاير بيست هزار 
نفري«آلكثير» اعمال حكومت بعثي عراق عليه ايران را شديداً

محكوم كردند.
 تيمسار مدني در جاي ديگري از سخنانش با اشاره به 
تحريكات دشـــمنان گفت: ما با هيچكس و هيچ همسايهاي 
دشمني نداريم البته اين از ضعف نيست بلكه نشان از محبت، 

حسن همجواري، و اسالمي فكر كردن ما دارد.
سند ديگري از رشوه پردازي شاه مخلوع 

به روزنامههاي خارجي
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد ملي در گفت و گويي 
قسمتي ديگر از خيانتهاي رژيم گذشته را با ارائه مداركي 
برمالساخت و اظهارداشت: به موجب اسناد و مدارك ارائه 
شده روزنامه الجمهوريه چاپ بيروت ساالنه مبلغ 10 هزار 

دالر از ايران كمك مالي دريافت ميكرده است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 28 خردادماه 1358
(برابر با 23 رجب 1399، 18 ژوئن 1979) نقل شده است
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 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3130 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

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- داستان »بوریس پاسترناک« روس

2- صنعت فیلمسازی هند- مردم- پس گردن
3- گاه از نهاد برآید- با رفت آید- پادشاه مادها- فیلمی از »ست مک فارلن«

4- شاگرد!- نوعی تن پوش- گلر اول تیم ملی آلمان
5- پارچه پشمی- پستی- عبادتگاه ترسا

6- انعکاس صدا- بذر- بهشت گیالن
7- اداره ای در دادگستری- افسار- آسمان جل

8- آخرین نازی- دانه آجیلی- کتف
9- حرف اول فارسی- دانشگاه- یکی از عناصر شیمیایی کمیاب

10- کال- تاج ساخته شده از گل- منظره
11- پسر »کشواد«- نوعی پاپوش- ستاره »بارسلونا«

12- ظرف- موقع تعجب می خورند- اثر مادلین میلر )2019(
13- صدای خالی شدن باد تیوپ- دزدیدن- نانجیب- بله روسی

14- پوچ- کشور آسیایی- سمعی
15- مدافع میانی »منچستر سیتی«

 عمودي:
1- ساکت شدن و حرف نزدن

ــــی و رانندگی  ــــس راهنمای 2- پلی
ایران- نژاد روسی- صفت سرو

ــه- بعد از  ــ ــه- قل ــ ــرج فرانس ــ 3- ب
امروز- عدد تنها

ــــت  4- برآمده از دل خاک- به دس
آوردن- شادی

5- روز عرب- غذا و خواربار- سبد
ــــس  ــوم- مجل ــ ــــل- رس اتومبی  -6

روسیه
ــــدل- زمان  ــــت جاهلیت- ع 7- ب

آغاز آفرینش- رقص بیگانه
ــــی  »محمدعل از  ــــی  کتاب  -8

جمالزاده«
ــــی-  انگلیس ــه  ــ عامیان ــــالم  س  -9
ــــده خرامان-  پرن همراه عروس- 

امر از شستن
10- فیلسوف سده نوزدهم- فیلم 

»جو رایت«- توهین
ــورده-  ــ ــکه خ ــ ــــزی س ــول فل ــ 11- پ

بدهکار- پدربزرگ
ــــی  ییالق و  ــاحلی  ــ س ــه  ــ خان  -12
ــــی از  ــرد برفی- بخش ــ ــــل- م مجل

زورخانه
ــرای  ــ ــــی ب ــفید آذری- زینت ــ 13- س

مژگان- لقب موالنا- اشاره بعید
ــــت کنی-  14- با »روب« آید- پوس

از عالئم میگرن
15- اثر »ناتانیل هاثورن«

حل جدول ويژه شماره  7083 

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7084

   افقي:
1- هرجا که آب هست زندگی هم هست
2- تاجر- خانه بزرگ- پیش نام مردان

3- انگور و درخت آن- تخته بازی- بیماری کودکان خردسال- فلز رسانا
4- چند ادیب- مرهون- از طریق، به دست

5- مخفف هم او- صدایی که از برخورد مضراب یا ناخن با ساز ایجاد شود- یک 
زبان برنامه نویسی پویا و سطح باال

6- زنگ گردن چهارپا- انجمن- نیرو
7- برنده صلح نوبل 1993- جالب- خواهر پدر

8- آزادمرد کربال- اتاق چای ادارات- عدد ورزشی
9- کوچک ترین ذره هر عنصر- پابرجا و استوار- نبودن آرامش

10- معامله به مثل کردن- هرج و مرج- تظاهر به نیکی
11- اداره دارایی قدیم- کاخی در »فرانسه«- کلمه تنبیه

12- شهید بزرگ کوفه- محل زندان »مسعود سعد«- برادر »سلم و تور«
13- بغل- ایوان عبرت- ظرف گود دسته دار- حرف روسی

14- موی گردن اسب- پرنده ای گنجشک سان- عروسک چوبی کارتونی
15- مربـــی دروازه بان های 

»فوالد خوزستان«

 عمودي:
1- کارگردان »به وقت شام«

2- مرحله دوم عمل تنفسی- 
پیشرفت کردن- جوان

3- حرص- وجود داشتن- 
مرکز »مالدیو«- قوم غیور

4- نوچـــه، جـــوان- خرقه- 
روزه گرفتن

بـــرش  شـــرط-  کلمـــه   -5
هاللی- از علوم ریاضی

6- عـــادل- رســـوم نیکـــو- 
بنفش بسیار روشن

7- نام زنانه فرنگی- چرک 
جامه- مرکز »نروژ«- عددی 

ترتیبی
8- رنج بسیار کشیدن

9- درخت تســـبیح - فیلم 
 - پوراحمـــد«  »کیومـــرث 

یواش- عدد درس هندسه
10- جوانمـــردی - رؤســـا - 
داروســـازی  شـــرکت های  از 

معروف
ســـحرانگیز  پایتخـــت   -11
طبیعت  ایران- از انواع رنگ 

سرخ- موضوع خنده دار
خطـــاب   - جامـــه   -12

غیرمؤدبانه - صبر زرد
برآمدن  زن-  13- تعجـــب 
غنـــی  منبـــع  خورشـــید- 

پروتئین- ظرف سرکه
14- عـــدد- درد و مـــرض- 

گنجینه اسناد
15- کتابی از »کارل چاپک«

حل جدول عادی شماره  7083

 سال بیست وپنجم  شماره 7084
 دوشنبه  27 خرداد 1398
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به هم ريختگی نقش ها، عصیان و احساس فرسودگی در خانواده

والدین ایرانی بهترین دانش آموزهای جهان هستند
نمی توانند بخوبی نقش خـــود را ایفا کنند، 
بلکـــه رانندگان محتـــرم آژانس هم همین 
گرفتاری هـــا را دارنـــد. پیش خودتـــان فکر 
می کنیـــد از کجـــا معلوم بچـــه را آن طرف 
خیابـــان پیـــاده نکننـــد و نگویند برو! شـــما 
به عنوان والدین بچه حـــق دارید اما راننده 
هم حـــق دارد. رانـــدن تا فلکه ســـوم و دور 
زدن و پیاده کـــردن بچه این طرف خیابان، 
یعنـــی اســـتهالک، بنزیـــن، ترافیـــک، دیر 
رســـیدن بقیه بچه هـــا و هزار و یک مســـأله 
دقیق و بحق دیگر. این  معادله حل نشدنی 
باالخره شما را وادار خواهد کرد، مسئولیت 
راننـــده آژانس را بپذیرید و بچه را درســـت 

همان  جایی که باید پیاده شود، پیاده کنید.
بچه هـــا بـــزرگ می شـــوند و بـــه تجربـــه 
دوستی و گروه دوستان نیاز پیدا می کنند اما 
کدام دوست؟ دوســـتی که نه خانواده اش را 
می شناسید نه می دانید چه تربیتی دارد و نه 
هیچ دانســـته دندان گیر دیگری. می دانم به 
هرحال ناچار خواهید شد، الاقل روز تعطیل 
و استراحت را بگذارید برای پر کردن کمبود 
دوســـتان یکرنگ و یار غاری که پیدا کردنش 
سخت اســـت. اســـتخر با بوی تند وایتکس، 
آرایشگاه با سوت قناری و بلند کردن دوبس 
دوبس موزیک توی ماشین، می تواند بخشی 
از ماجرا را حل کنـــد اما می دانید که حاصل 
همه این کارها برای شما چیزی جز خستگی 
نیست. شـــما تنها آموزگار مدرســـه، کارآموز 
فنی حرفه ای کالس علـــوم، راننده آژانس، 
عمه، دایی، عمو و دوست یکرنگ فرزندتان 
نیستید، نقش های دیگری هم دارید که باید 
بخوبی از عهده آنها برآمده باشـــید ازجمله 
نقـــش حیاتی عابربانـــک، کارگـــر خدمات، 
پلیـــس، مکانیک و هـــزار و یک مســـئولیت 

جانفرسای دیگر.

شـــما به عنوان پدر یا مادر، دقیقاً چه نقشی 
در خانه داریـــد؟ می خواهید بگویید معلوم 
است پدر یا مادر هســـتیم و وظیفه داریم به 
تربیت فرزندان برســـیم و امنیـــت  و خورد و 
خوراک شان را تأمین کنیم و از این حرف ها. 
اشـــتباه می کنیـــد؛ شـــما هـــزار و یـــک نقش 
برعهده گرفته اید اال نقش پدر یا مادر بودن. 
عصبانی نشـــوید االن عرض می کنم؛ قبل از 
هرمسئولیتی شما معلم و آموزگار فرزندتان 
هســـتید، وظیفه دارید به درس و مشق بچه 
برسید، امال بگویید، انشا بنویسید، کاردستی 
بســـازید و از این لوازم برقی به آن گلفروشی 
و از این ابزارفروشـــی به آن نجاری بروید که 
دلبندتان سرکالس علوم کم نیاورد و بدتر از 
همه کاربرگ چهار صفحـــه ای روزانه را حل 
کنید که میزان سواد شما را در زمینه  ریاضی 
و شـــعر و تاریـــخ و ادبیات به بوتـــه آزمایش 
می گـــذارد و از همان جلســـه اول کالس اول 
ابتدایـــی بچه یا بهتـــر بگویم شـــما را آماده 

تست زنی در کنکور می کند.
همین زمســـتان گذشـــته معلم مدرسه 
پسرم خواســـته بود بچه ها با گل رس چیزی 
درســـت کنند و به کالس ببرند. شـــب موقع 
برگشـــتن به خانه داشـــتم فکر می کـــردم از 
کجـــا باید خـــاک رس پیدا کنـــم و توی کدام 
ســـطل باید گل بگیرم. به خاک باغچه فکر 
کـــردم، خـــاک ســـاختمان نیمـــه کاره ای که 
همان حوالی ســـاخته می شـــد... معلوم بود 
کـــه اینها خـــاک رس نیســـتند امـــا اگر خاک 
معمولی هـــم گیـــرم می آمد می توانســـتم 
چیزی ســـنبل کنم. داســـتان مفصلی است 
بگذریـــم؛ باالخره شـــانس آوردم و ســـاعت 

یازده شـــب یک مصالح فروشـــی پیدا کردم 
و گفتم خـــاک رس می خواهم. طرف آنقدر 
خندید که داشـــت پس می افتاد بعد آدرس 
یک لوازم التحریری را داد و گفت تا دیروقت 
باز اســـت گل آمـــاده هـــم دارد. خب به من 
حـــق بدهیـــد، من از کجـــا باید بدانـــم لوازم 

التحریری ها گل هم می فروشند.
چند بچه دارید، دو یا ســـه؟ خب بهتر از 
من می دانیـــد که باید به تعـــداد فرزندان از 
مهد شـــروع کنیـــد و دیپلم بگیریـــد و کنکور 
بدهید. شما به عنوان والدین ایرانی بهترین 
دانش آمـــوزان جهان هســـتید بـــا اطالعاتی 
وســـیع از شـــگردهای تســـت زنی و اشـــکال 

پیچاندن سؤال. اما این تمام ماجرا نیست.
نقش مهم دیگری که برعهده شماست، 
نقـــش فامیلـــی با فرزندان اســـت. درســـت 
نمی گویم؟ راه مادربزرگ هـــا و پدربزرگ ها 
دور اســـت و دایی هـــا و عموهـــا و عمه هـــا 
و خاله هـــا هم بـــه انـــدازه کافـــی گرفتارند و 
نمی رسند عمه یا دایی خوبی برای بچه های 
شما باشند. پسر من که به دایی اش می گوید 
عمو. طفلک فکر می کند عمه یعنی خواهر 
زن دایـــی. می دانم شـــماهم مجبورید الاقل 
موقع ســـینما یا پـــارک رفتن نقـــش دایی یا 
پدربـــزرگ را برعهـــده بگیریـــد و کارهایـــی 
بکنیـــد کـــه از تـــاب و توان یـــک پدر یـــا مادر 
خارج اســـت. مثاًل ســـاعت 12 شـــب دست 
بچه را بگیرید و دنبال یافتن النه مورچه زیر 
نورافکنی در پارک، شال و کاله کنید و بیرون 
بروید. راســـتش را بخواهید این مســـئولیت، 

مسئولیت عموها و دایی هاست نه پدر.
مســـئولیت بعدی شـــما به عنـــوان یک 
پدر یا مـــادر در خانه، راننده آژانس اســـت. 
شـــما بخوبـــی دریافته اید که نـــه تنها نظام 
آموزشـــی و دایی هـــا و عمه هـــا گرفتارنـــد و 

حتماً شما هم آخر هفته ها در پارک محل، پدران زیادی را می بینید که مجبورند نقش مسی یا 
رونالدوی خسته را برای بیرانوند دلبندشان بازی کنند یا مادرانی که با دخترشان به صرف دیزی 

و قلیان در قهوه خانه های اطراف تهران رفته اند. آنها مجبورند خستگی کار یک هفته را کناری 
بگذارند و با شمایل یک نوجوان پرشور، دیوانه وار فرزندشان را همراهی کنند. اما یادتان باشد 

هیچ یک از این کارها برای فرزند شما خاطره و تجربه ای عمیق نخواهد شد. ریشه این همه به 
هم ریختگی نقش در خانواده کجاست و تاثیر آن روی سرمایه اجتماعی چیست؟

وقت همین مادران، چه فرزندانشان موفق به 
ورود به دانشگاه بشوند چه نشوند، زمانی که پا 
به میانســـالی می گذارند، احساس می کنند که 
جوانـــی خود را بیهوده با از بـــر کردن چیزهایی 
کـــه ربطی به زندگـــی واقعی آنها نـــدارد، تلف 
کرده اند. سرخوردگی و استیصال و حتی عصیان 
زنان درحال حاضر ربط مستقیمی با رفتار آنان 
با کودکان و شوهرانشـــان دارد. شوهرانی که در 
جریان بسیج همگانی برای موفقیت در کنکور 
باید به همـــراه زنان یا بدون همراهی آنان پول 
کالس هـــای مختلـــف را دربیاورنـــد و در مقام 
راننده ای زحمتکش، فرزند خود را از این کالس 

به آن کالس حمل کنند.«
»مدرسه بدون کیف« شـــیوه ای از آموزش 
اســـت کـــه در مـــدارس کشـــورهای توســـعه 
یافتـــه به عنوان راه حلی بنیادیـــن به کار گرفته 

می شود. در این شیوه آموزشی هر دانش آموز 
کمدی در مدرسه دارد که تمام مواد آموزشی 
الزم را در آنجا می گذارد و بدون کیف به خانه 
برمی گردد. به عبارت دیگر آموزش و پرورش 
حق ندارد مســـئولیت خود را روی سر خانواده 
آوار کند. در قدم بعدی آنها باید به اردوهایی 
دور از خانواده بروند و برای تمرین اســـتقالل، 
در طـــول ســـفر هیچ تماســـی بـــا والدین خود 
نداشته باشند. رضا ملکی کارشناس آموزشی 

و تربیتی در این باره می گوید:
»بچه ها بعد از ســـن 12 ســـالگی باید کاماًل 
مســـتقل باشـــند تا بتوانند بقیه مراحل رشـــد 
روانـــی و شـــخصیتی را بدرســـتی طـــی کننـــد 
درحالی کـــه تصویر پـــدران و مـــادران منتظر 
کنار مؤسســـات آموزشی از مقطع مهد کودک 
تا پیـــش دانشـــگاهی، یک تصویر آشـــنا برای 

همـــه ماســـت. ایـــن بچه هـــا بـــا همیـــن رویه 
بـــزرگ می شـــوند، ادامه تحصیـــل می دهند، 
ازدواج می کنند و خیلی زود شکســـت خورده 
به خانـــه برمی گردند. از طـــرف دیگر والدین 
هم احساس فرســـودگی دارند و خلوتی برای 
تفریح و رشـــد و ارتقای خود پیـــدا نمی کنند و 
به همین دلیل نمی توانند پـــدر یا مادر خوبی 

هم برای بچه ها باشند.
ریشـــه موضوع برمی گردد به اینکه خانواده  
بدرســـتی احســـاس می کند نه جامعه و نه به 
تبـــع آن نظـــام آموزشـــی کار خود را بدرســـتی 
انجام نمی دهد. بنابراین باید آســـتین باال زد و 
نقش معلم و بـــازرس و راننده و پلیس و همه 
را یکجا به عهده گرفت که نتیجه آن چیزی جز 
فرســـودگی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی و 

چرخه معیوب مسئولیت ناپذیری نیست.«
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حتماً شـــماهم آخـــر هفته هـــا در پارک 
محل، پدران زیادی را می بینید که مجبورند 
نقش مســـی یـــا رونالـــدوی خســـته را برای 
بیرانوند دلبندشـــان بازی کنند یـــا مادرانی 
که با دخترشـــان به صرف دیزی و قلیان در 
قهوه خانه های اطراف تهـــران رفته اند. آنها 
مجبورند خســـتگی کار یک هفتـــه را کناری 
بگذارنـــد و با شـــمایل یک نوجوان پرشـــور، 
دیوانه وار فرزندشـــان را همراهـــی کنند. اما 
یادتان باشـــد هیچ یـــک از ایـــن کارها برای 
فرزنـــد شـــما خاطـــره و تجربـــه ای عمیـــق 
نخواهد شد. ریشه این همه به هم ریختگی 
نقـــش در خانواده کجاســـت و تأثیر آن روی 

سرمایه اجتماعی چیست؟
برخی از جامعه شناســـان ریشـــه اصلی 
به هم خوردن نقش ها، خستگی و عصیان 
در خانواده را به شـــکلی مستقیم مرتبط با 
نظام آموزشـــی می داننـــد و دی ان ای آن 
را کنکـــور معرفی می کننـــد. به عبارت دیگر 
در ایـــن دیدگاه نظام آموزشـــی ما تا دیپلم 
کاری نمی کند جز آماده کردن بچه ها برای 
کنکور و پس از آن نیز کاری نمی کند جز رها 
کردن آنها در شـــوق گذشـــتن از سد کنکور. 
يوســـف اباذری جامعـــه شـــناس و یکی از 
منتقدین معروف کنکور در یک ســـخنرانی 
آن را عامل اصلی به هم ریختگی نقش ها، 
خســـتگی و درماندگی والدیـــن و درنهایت 
فروپاشی خانواده می داند. وی آیین کنکور 
را نشانه رها کردن خانواده های ایرانی برای 

کسب موفقیت در ناامیدی می داند:
»مدارس ما در عمل چیزی نیستند مگر 
مکانی که فرد را برای شرکت در کنکور آماده 
می ســـازند و البته واضح است که همین کار 
را هم نمی کنند؛ کم نیستند مادرانی که پا به 
پای فرزندانشـــان تا دیپلم بـــاال می آیند و آن 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3130 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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به هم ريختگی نقش ها، عصیان و احساس فرسودگی در خانواده

والدین ایرانی بهترین دانش آموزهای جهان هستند
نمی توانند بخوبی نقش خـــود را ایفا کنند، 
بلکـــه رانندگان محتـــرم آژانس هم همین 
گرفتاری هـــا را دارنـــد. پیش خودتـــان فکر 
می کنیـــد از کجـــا معلوم بچـــه را آن طرف 
خیابـــان پیـــاده نکننـــد و نگویند برو! شـــما 
به عنوان والدین بچه حـــق دارید اما راننده 
هم حـــق دارد. رانـــدن تا فلکه ســـوم و دور 
زدن و پیاده کـــردن بچه این طرف خیابان، 
یعنـــی اســـتهالک، بنزیـــن، ترافیـــک، دیر 
رســـیدن بقیه بچه هـــا و هزار و یک مســـأله 
دقیق و بحق دیگر. این  معادله حل نشدنی 
باالخره شما را وادار خواهد کرد، مسئولیت 
راننـــده آژانس را بپذیرید و بچه را درســـت 

همان  جایی که باید پیاده شود، پیاده کنید.
بچه هـــا بـــزرگ می شـــوند و بـــه تجربـــه 
دوستی و گروه دوستان نیاز پیدا می کنند اما 
کدام دوست؟ دوســـتی که نه خانواده اش را 
می شناسید نه می دانید چه تربیتی دارد و نه 
هیچ دانســـته دندان گیر دیگری. می دانم به 
هرحال ناچار خواهید شد، الاقل روز تعطیل 
و استراحت را بگذارید برای پر کردن کمبود 
دوســـتان یکرنگ و یار غاری که پیدا کردنش 
سخت اســـت. اســـتخر با بوی تند وایتکس، 
آرایشگاه با سوت قناری و بلند کردن دوبس 
دوبس موزیک توی ماشین، می تواند بخشی 
از ماجرا را حل کنـــد اما می دانید که حاصل 
همه این کارها برای شما چیزی جز خستگی 
نیست. شـــما تنها آموزگار مدرســـه، کارآموز 
فنی حرفه ای کالس علـــوم، راننده آژانس، 
عمه، دایی، عمو و دوست یکرنگ فرزندتان 
نیستید، نقش های دیگری هم دارید که باید 
بخوبی از عهده آنها برآمده باشـــید ازجمله 
نقـــش حیاتی عابربانـــک، کارگـــر خدمات، 
پلیـــس، مکانیک و هـــزار و یک مســـئولیت 

جانفرسای دیگر.

شـــما به عنوان پدر یا مادر، دقیقاً چه نقشی 
در خانه داریـــد؟ می خواهید بگویید معلوم 
است پدر یا مادر هســـتیم و وظیفه داریم به 
تربیت فرزندان برســـیم و امنیـــت  و خورد و 
خوراک شان را تأمین کنیم و از این حرف ها. 
اشـــتباه می کنیـــد؛ شـــما هـــزار و یـــک نقش 
برعهده گرفته اید اال نقش پدر یا مادر بودن. 
عصبانی نشـــوید االن عرض می کنم؛ قبل از 
هرمسئولیتی شما معلم و آموزگار فرزندتان 
هســـتید، وظیفه دارید به درس و مشق بچه 
برسید، امال بگویید، انشا بنویسید، کاردستی 
بســـازید و از این لوازم برقی به آن گلفروشی 
و از این ابزارفروشـــی به آن نجاری بروید که 
دلبندتان سرکالس علوم کم نیاورد و بدتر از 
همه کاربرگ چهار صفحـــه ای روزانه را حل 
کنید که میزان سواد شما را در زمینه  ریاضی 
و شـــعر و تاریـــخ و ادبیات به بوتـــه آزمایش 
می گـــذارد و از همان جلســـه اول کالس اول 
ابتدایـــی بچه یا بهتـــر بگویم شـــما را آماده 

تست زنی در کنکور می کند.
همین زمســـتان گذشـــته معلم مدرسه 
پسرم خواســـته بود بچه ها با گل رس چیزی 
درســـت کنند و به کالس ببرند. شـــب موقع 
برگشـــتن به خانه داشـــتم فکر می کـــردم از 
کجـــا باید خـــاک رس پیدا کنـــم و توی کدام 
ســـطل باید گل بگیرم. به خاک باغچه فکر 
کـــردم، خـــاک ســـاختمان نیمـــه کاره ای که 
همان حوالی ســـاخته می شـــد... معلوم بود 
کـــه اینها خـــاک رس نیســـتند امـــا اگر خاک 
معمولی هـــم گیـــرم می آمد می توانســـتم 
چیزی ســـنبل کنم. داســـتان مفصلی است 
بگذریـــم؛ باالخره شـــانس آوردم و ســـاعت 

یازده شـــب یک مصالح فروشـــی پیدا کردم 
و گفتم خـــاک رس می خواهم. طرف آنقدر 
خندید که داشـــت پس می افتاد بعد آدرس 
یک لوازم التحریری را داد و گفت تا دیروقت 
باز اســـت گل آمـــاده هـــم دارد. خب به من 
حـــق بدهیـــد، من از کجـــا باید بدانـــم لوازم 

التحریری ها گل هم می فروشند.
چند بچه دارید، دو یا ســـه؟ خب بهتر از 
من می دانیـــد که باید به تعـــداد فرزندان از 
مهد شـــروع کنیـــد و دیپلم بگیریـــد و کنکور 
بدهید. شما به عنوان والدین ایرانی بهترین 
دانش آمـــوزان جهان هســـتید بـــا اطالعاتی 
وســـیع از شـــگردهای تســـت زنی و اشـــکال 

پیچاندن سؤال. اما این تمام ماجرا نیست.
نقش مهم دیگری که برعهده شماست، 
نقـــش فامیلـــی با فرزندان اســـت. درســـت 
نمی گویم؟ راه مادربزرگ هـــا و پدربزرگ ها 
دور اســـت و دایی هـــا و عموهـــا و عمه هـــا 
و خاله هـــا هم بـــه انـــدازه کافـــی گرفتارند و 
نمی رسند عمه یا دایی خوبی برای بچه های 
شما باشند. پسر من که به دایی اش می گوید 
عمو. طفلک فکر می کند عمه یعنی خواهر 
زن دایـــی. می دانم شـــماهم مجبورید الاقل 
موقع ســـینما یا پـــارک رفتن نقـــش دایی یا 
پدربـــزرگ را برعهـــده بگیریـــد و کارهایـــی 
بکنیـــد کـــه از تـــاب و توان یـــک پدر یـــا مادر 
خارج اســـت. مثاًل ســـاعت 12 شـــب دست 
بچه را بگیرید و دنبال یافتن النه مورچه زیر 
نورافکنی در پارک، شال و کاله کنید و بیرون 
بروید. راســـتش را بخواهید این مســـئولیت، 

مسئولیت عموها و دایی هاست نه پدر.
مســـئولیت بعدی شـــما به عنـــوان یک 
پدر یا مـــادر در خانه، راننده آژانس اســـت. 
شـــما بخوبـــی دریافته اید که نـــه تنها نظام 
آموزشـــی و دایی هـــا و عمه هـــا گرفتارنـــد و 

حتماً شما هم آخر هفته ها در پارک محل، پدران زیادی را می بینید که مجبورند نقش مسی یا 
رونالدوی خسته را برای بیرانوند دلبندشان بازی کنند یا مادرانی که با دخترشان به صرف دیزی 

و قلیان در قهوه خانه های اطراف تهران رفته اند. آنها مجبورند خستگی کار یک هفته را کناری 
بگذارند و با شمایل یک نوجوان پرشور، دیوانه وار فرزندشان را همراهی کنند. اما یادتان باشد 

هیچ یک از این کارها برای فرزند شما خاطره و تجربه ای عمیق نخواهد شد. ریشه این همه به 
هم ریختگی نقش در خانواده کجاست و تاثیر آن روی سرمایه اجتماعی چیست؟

وقت همین مادران، چه فرزندانشان موفق به 
ورود به دانشگاه بشوند چه نشوند، زمانی که پا 
به میانســـالی می گذارند، احساس می کنند که 
جوانـــی خود را بیهوده با از بـــر کردن چیزهایی 
کـــه ربطی به زندگـــی واقعی آنها نـــدارد، تلف 
کرده اند. سرخوردگی و استیصال و حتی عصیان 
زنان درحال حاضر ربط مستقیمی با رفتار آنان 
با کودکان و شوهرانشـــان دارد. شوهرانی که در 
جریان بسیج همگانی برای موفقیت در کنکور 
باید به همـــراه زنان یا بدون همراهی آنان پول 
کالس هـــای مختلـــف را دربیاورنـــد و در مقام 
راننده ای زحمتکش، فرزند خود را از این کالس 

به آن کالس حمل کنند.«
»مدرسه بدون کیف« شـــیوه ای از آموزش 
اســـت کـــه در مـــدارس کشـــورهای توســـعه 
یافتـــه به عنوان راه حلی بنیادیـــن به کار گرفته 

می شود. در این شیوه آموزشی هر دانش آموز 
کمدی در مدرسه دارد که تمام مواد آموزشی 
الزم را در آنجا می گذارد و بدون کیف به خانه 
برمی گردد. به عبارت دیگر آموزش و پرورش 
حق ندارد مســـئولیت خود را روی سر خانواده 
آوار کند. در قدم بعدی آنها باید به اردوهایی 
دور از خانواده بروند و برای تمرین اســـتقالل، 
در طـــول ســـفر هیچ تماســـی بـــا والدین خود 
نداشته باشند. رضا ملکی کارشناس آموزشی 

و تربیتی در این باره می گوید:
»بچه ها بعد از ســـن 12 ســـالگی باید کاماًل 
مســـتقل باشـــند تا بتوانند بقیه مراحل رشـــد 
روانـــی و شـــخصیتی را بدرســـتی طـــی کننـــد 
درحالی کـــه تصویر پـــدران و مـــادران منتظر 
کنار مؤسســـات آموزشی از مقطع مهد کودک 
تا پیـــش دانشـــگاهی، یک تصویر آشـــنا برای 

همـــه ماســـت. ایـــن بچه هـــا بـــا همیـــن رویه 
بـــزرگ می شـــوند، ادامه تحصیـــل می دهند، 
ازدواج می کنند و خیلی زود شکســـت خورده 
به خانـــه برمی گردند. از طـــرف دیگر والدین 
هم احساس فرســـودگی دارند و خلوتی برای 
تفریح و رشـــد و ارتقای خود پیـــدا نمی کنند و 
به همین دلیل نمی توانند پـــدر یا مادر خوبی 

هم برای بچه ها باشند.
ریشـــه موضوع برمی گردد به اینکه خانواده  
بدرســـتی احســـاس می کند نه جامعه و نه به 
تبـــع آن نظـــام آموزشـــی کار خود را بدرســـتی 
انجام نمی دهد. بنابراین باید آســـتین باال زد و 
نقش معلم و بـــازرس و راننده و پلیس و همه 
را یکجا به عهده گرفت که نتیجه آن چیزی جز 
فرســـودگی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی و 

چرخه معیوب مسئولیت ناپذیری نیست.«
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حتماً شـــماهم آخـــر هفته هـــا در پارک 
محل، پدران زیادی را می بینید که مجبورند 
نقش مســـی یـــا رونالـــدوی خســـته را برای 
بیرانوند دلبندشـــان بازی کنند یـــا مادرانی 
که با دخترشـــان به صرف دیزی و قلیان در 
قهوه خانه های اطراف تهـــران رفته اند. آنها 
مجبورند خســـتگی کار یک هفتـــه را کناری 
بگذارنـــد و با شـــمایل یک نوجوان پرشـــور، 
دیوانه وار فرزندشـــان را همراهـــی کنند. اما 
یادتان باشـــد هیچ یـــک از ایـــن کارها برای 
فرزنـــد شـــما خاطـــره و تجربـــه ای عمیـــق 
نخواهد شد. ریشه این همه به هم ریختگی 
نقـــش در خانواده کجاســـت و تأثیر آن روی 

سرمایه اجتماعی چیست؟
برخی از جامعه شناســـان ریشـــه اصلی 
به هم خوردن نقش ها، خستگی و عصیان 
در خانواده را به شـــکلی مستقیم مرتبط با 
نظام آموزشـــی می داننـــد و دی ان ای آن 
را کنکـــور معرفی می کننـــد. به عبارت دیگر 
در ایـــن دیدگاه نظام آموزشـــی ما تا دیپلم 
کاری نمی کند جز آماده کردن بچه ها برای 
کنکور و پس از آن نیز کاری نمی کند جز رها 
کردن آنها در شـــوق گذشـــتن از سد کنکور. 
يوســـف اباذری جامعـــه شـــناس و یکی از 
منتقدین معروف کنکور در یک ســـخنرانی 
آن را عامل اصلی به هم ریختگی نقش ها، 
خســـتگی و درماندگی والدیـــن و درنهایت 
فروپاشی خانواده می داند. وی آیین کنکور 
را نشانه رها کردن خانواده های ایرانی برای 

کسب موفقیت در ناامیدی می داند:
»مدارس ما در عمل چیزی نیستند مگر 
مکانی که فرد را برای شرکت در کنکور آماده 
می ســـازند و البته واضح است که همین کار 
را هم نمی کنند؛ کم نیستند مادرانی که پا به 
پای فرزندانشـــان تا دیپلم بـــاال می آیند و آن 
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به هم ريختگی نقش ها، عصیان و احساس فرسودگی در خانواده

والدین ایرانی بهترین دانش آموزهای جهان هستند
نمی توانند بخوبی نقش خـــود را ایفا کنند، 
بلکـــه رانندگان محتـــرم آژانس هم همین 
گرفتاری هـــا را دارنـــد. پیش خودتـــان فکر 
می کنیـــد از کجـــا معلوم بچـــه را آن طرف 
خیابـــان پیـــاده نکننـــد و نگویند برو! شـــما 
به عنوان والدین بچه حـــق دارید اما راننده 
هم حـــق دارد. رانـــدن تا فلکه ســـوم و دور 
زدن و پیاده کـــردن بچه این طرف خیابان، 
یعنـــی اســـتهالک، بنزیـــن، ترافیـــک، دیر 
رســـیدن بقیه بچه هـــا و هزار و یک مســـأله 
دقیق و بحق دیگر. این  معادله حل نشدنی 
باالخره شما را وادار خواهد کرد، مسئولیت 
راننـــده آژانس را بپذیرید و بچه را درســـت 

همان  جایی که باید پیاده شود، پیاده کنید.
بچه هـــا بـــزرگ می شـــوند و بـــه تجربـــه 
دوستی و گروه دوستان نیاز پیدا می کنند اما 
کدام دوست؟ دوســـتی که نه خانواده اش را 
می شناسید نه می دانید چه تربیتی دارد و نه 
هیچ دانســـته دندان گیر دیگری. می دانم به 
هرحال ناچار خواهید شد، الاقل روز تعطیل 
و استراحت را بگذارید برای پر کردن کمبود 
دوســـتان یکرنگ و یار غاری که پیدا کردنش 
سخت اســـت. اســـتخر با بوی تند وایتکس، 
آرایشگاه با سوت قناری و بلند کردن دوبس 
دوبس موزیک توی ماشین، می تواند بخشی 
از ماجرا را حل کنـــد اما می دانید که حاصل 
همه این کارها برای شما چیزی جز خستگی 
نیست. شـــما تنها آموزگار مدرســـه، کارآموز 
فنی حرفه ای کالس علـــوم، راننده آژانس، 
عمه، دایی، عمو و دوست یکرنگ فرزندتان 
نیستید، نقش های دیگری هم دارید که باید 
بخوبی از عهده آنها برآمده باشـــید ازجمله 
نقـــش حیاتی عابربانـــک، کارگـــر خدمات، 
پلیـــس، مکانیک و هـــزار و یک مســـئولیت 

جانفرسای دیگر.

شـــما به عنوان پدر یا مادر، دقیقاً چه نقشی 
در خانه داریـــد؟ می خواهید بگویید معلوم 
است پدر یا مادر هســـتیم و وظیفه داریم به 
تربیت فرزندان برســـیم و امنیـــت  و خورد و 
خوراک شان را تأمین کنیم و از این حرف ها. 
اشـــتباه می کنیـــد؛ شـــما هـــزار و یـــک نقش 
برعهده گرفته اید اال نقش پدر یا مادر بودن. 
عصبانی نشـــوید االن عرض می کنم؛ قبل از 
هرمسئولیتی شما معلم و آموزگار فرزندتان 
هســـتید، وظیفه دارید به درس و مشق بچه 
برسید، امال بگویید، انشا بنویسید، کاردستی 
بســـازید و از این لوازم برقی به آن گلفروشی 
و از این ابزارفروشـــی به آن نجاری بروید که 
دلبندتان سرکالس علوم کم نیاورد و بدتر از 
همه کاربرگ چهار صفحـــه ای روزانه را حل 
کنید که میزان سواد شما را در زمینه  ریاضی 
و شـــعر و تاریـــخ و ادبیات به بوتـــه آزمایش 
می گـــذارد و از همان جلســـه اول کالس اول 
ابتدایـــی بچه یا بهتـــر بگویم شـــما را آماده 

تست زنی در کنکور می کند.
همین زمســـتان گذشـــته معلم مدرسه 
پسرم خواســـته بود بچه ها با گل رس چیزی 
درســـت کنند و به کالس ببرند. شـــب موقع 
برگشـــتن به خانه داشـــتم فکر می کـــردم از 
کجـــا باید خـــاک رس پیدا کنـــم و توی کدام 
ســـطل باید گل بگیرم. به خاک باغچه فکر 
کـــردم، خـــاک ســـاختمان نیمـــه کاره ای که 
همان حوالی ســـاخته می شـــد... معلوم بود 
کـــه اینها خـــاک رس نیســـتند امـــا اگر خاک 
معمولی هـــم گیـــرم می آمد می توانســـتم 
چیزی ســـنبل کنم. داســـتان مفصلی است 
بگذریـــم؛ باالخره شـــانس آوردم و ســـاعت 

یازده شـــب یک مصالح فروشـــی پیدا کردم 
و گفتم خـــاک رس می خواهم. طرف آنقدر 
خندید که داشـــت پس می افتاد بعد آدرس 
یک لوازم التحریری را داد و گفت تا دیروقت 
باز اســـت گل آمـــاده هـــم دارد. خب به من 
حـــق بدهیـــد، من از کجـــا باید بدانـــم لوازم 

التحریری ها گل هم می فروشند.
چند بچه دارید، دو یا ســـه؟ خب بهتر از 
من می دانیـــد که باید به تعـــداد فرزندان از 
مهد شـــروع کنیـــد و دیپلم بگیریـــد و کنکور 
بدهید. شما به عنوان والدین ایرانی بهترین 
دانش آمـــوزان جهان هســـتید بـــا اطالعاتی 
وســـیع از شـــگردهای تســـت زنی و اشـــکال 

پیچاندن سؤال. اما این تمام ماجرا نیست.
نقش مهم دیگری که برعهده شماست، 
نقـــش فامیلـــی با فرزندان اســـت. درســـت 
نمی گویم؟ راه مادربزرگ هـــا و پدربزرگ ها 
دور اســـت و دایی هـــا و عموهـــا و عمه هـــا 
و خاله هـــا هم بـــه انـــدازه کافـــی گرفتارند و 
نمی رسند عمه یا دایی خوبی برای بچه های 
شما باشند. پسر من که به دایی اش می گوید 
عمو. طفلک فکر می کند عمه یعنی خواهر 
زن دایـــی. می دانم شـــماهم مجبورید الاقل 
موقع ســـینما یا پـــارک رفتن نقـــش دایی یا 
پدربـــزرگ را برعهـــده بگیریـــد و کارهایـــی 
بکنیـــد کـــه از تـــاب و توان یـــک پدر یـــا مادر 
خارج اســـت. مثاًل ســـاعت 12 شـــب دست 
بچه را بگیرید و دنبال یافتن النه مورچه زیر 
نورافکنی در پارک، شال و کاله کنید و بیرون 
بروید. راســـتش را بخواهید این مســـئولیت، 

مسئولیت عموها و دایی هاست نه پدر.
مســـئولیت بعدی شـــما به عنـــوان یک 
پدر یا مـــادر در خانه، راننده آژانس اســـت. 
شـــما بخوبـــی دریافته اید که نـــه تنها نظام 
آموزشـــی و دایی هـــا و عمه هـــا گرفتارنـــد و 

حتماً شما هم آخر هفته ها در پارک محل، پدران زیادی را می بینید که مجبورند نقش مسی یا 
رونالدوی خسته را برای بیرانوند دلبندشان بازی کنند یا مادرانی که با دخترشان به صرف دیزی 

و قلیان در قهوه خانه های اطراف تهران رفته اند. آنها مجبورند خستگی کار یک هفته را کناری 
بگذارند و با شمایل یک نوجوان پرشور، دیوانه وار فرزندشان را همراهی کنند. اما یادتان باشد 

هیچ یک از این کارها برای فرزند شما خاطره و تجربه ای عمیق نخواهد شد. ریشه این همه به 
هم ریختگی نقش در خانواده کجاست و تاثیر آن روی سرمایه اجتماعی چیست؟

وقت همین مادران، چه فرزندانشان موفق به 
ورود به دانشگاه بشوند چه نشوند، زمانی که پا 
به میانســـالی می گذارند، احساس می کنند که 
جوانـــی خود را بیهوده با از بـــر کردن چیزهایی 
کـــه ربطی به زندگـــی واقعی آنها نـــدارد، تلف 
کرده اند. سرخوردگی و استیصال و حتی عصیان 
زنان درحال حاضر ربط مستقیمی با رفتار آنان 
با کودکان و شوهرانشـــان دارد. شوهرانی که در 
جریان بسیج همگانی برای موفقیت در کنکور 
باید به همـــراه زنان یا بدون همراهی آنان پول 
کالس هـــای مختلـــف را دربیاورنـــد و در مقام 
راننده ای زحمتکش، فرزند خود را از این کالس 

به آن کالس حمل کنند.«
»مدرسه بدون کیف« شـــیوه ای از آموزش 
اســـت کـــه در مـــدارس کشـــورهای توســـعه 
یافتـــه به عنوان راه حلی بنیادیـــن به کار گرفته 

می شود. در این شیوه آموزشی هر دانش آموز 
کمدی در مدرسه دارد که تمام مواد آموزشی 
الزم را در آنجا می گذارد و بدون کیف به خانه 
برمی گردد. به عبارت دیگر آموزش و پرورش 
حق ندارد مســـئولیت خود را روی سر خانواده 
آوار کند. در قدم بعدی آنها باید به اردوهایی 
دور از خانواده بروند و برای تمرین اســـتقالل، 
در طـــول ســـفر هیچ تماســـی بـــا والدین خود 
نداشته باشند. رضا ملکی کارشناس آموزشی 

و تربیتی در این باره می گوید:
»بچه ها بعد از ســـن 12 ســـالگی باید کاماًل 
مســـتقل باشـــند تا بتوانند بقیه مراحل رشـــد 
روانـــی و شـــخصیتی را بدرســـتی طـــی کننـــد 
درحالی کـــه تصویر پـــدران و مـــادران منتظر 
کنار مؤسســـات آموزشی از مقطع مهد کودک 
تا پیـــش دانشـــگاهی، یک تصویر آشـــنا برای 

همـــه ماســـت. ایـــن بچه هـــا بـــا همیـــن رویه 
بـــزرگ می شـــوند، ادامه تحصیـــل می دهند، 
ازدواج می کنند و خیلی زود شکســـت خورده 
به خانـــه برمی گردند. از طـــرف دیگر والدین 
هم احساس فرســـودگی دارند و خلوتی برای 
تفریح و رشـــد و ارتقای خود پیـــدا نمی کنند و 
به همین دلیل نمی توانند پـــدر یا مادر خوبی 

هم برای بچه ها باشند.
ریشـــه موضوع برمی گردد به اینکه خانواده  
بدرســـتی احســـاس می کند نه جامعه و نه به 
تبـــع آن نظـــام آموزشـــی کار خود را بدرســـتی 
انجام نمی دهد. بنابراین باید آســـتین باال زد و 
نقش معلم و بـــازرس و راننده و پلیس و همه 
را یکجا به عهده گرفت که نتیجه آن چیزی جز 
فرســـودگی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی و 

چرخه معیوب مسئولیت ناپذیری نیست.«
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حتماً شـــماهم آخـــر هفته هـــا در پارک 
محل، پدران زیادی را می بینید که مجبورند 
نقش مســـی یـــا رونالـــدوی خســـته را برای 
بیرانوند دلبندشـــان بازی کنند یـــا مادرانی 
که با دخترشـــان به صرف دیزی و قلیان در 
قهوه خانه های اطراف تهـــران رفته اند. آنها 
مجبورند خســـتگی کار یک هفتـــه را کناری 
بگذارنـــد و با شـــمایل یک نوجوان پرشـــور، 
دیوانه وار فرزندشـــان را همراهـــی کنند. اما 
یادتان باشـــد هیچ یـــک از ایـــن کارها برای 
فرزنـــد شـــما خاطـــره و تجربـــه ای عمیـــق 
نخواهد شد. ریشه این همه به هم ریختگی 
نقـــش در خانواده کجاســـت و تأثیر آن روی 

سرمایه اجتماعی چیست؟
برخی از جامعه شناســـان ریشـــه اصلی 
به هم خوردن نقش ها، خستگی و عصیان 
در خانواده را به شـــکلی مستقیم مرتبط با 
نظام آموزشـــی می داننـــد و دی ان ای آن 
را کنکـــور معرفی می کننـــد. به عبارت دیگر 
در ایـــن دیدگاه نظام آموزشـــی ما تا دیپلم 
کاری نمی کند جز آماده کردن بچه ها برای 
کنکور و پس از آن نیز کاری نمی کند جز رها 
کردن آنها در شـــوق گذشـــتن از سد کنکور. 
يوســـف اباذری جامعـــه شـــناس و یکی از 
منتقدین معروف کنکور در یک ســـخنرانی 
آن را عامل اصلی به هم ریختگی نقش ها، 
خســـتگی و درماندگی والدیـــن و درنهایت 
فروپاشی خانواده می داند. وی آیین کنکور 
را نشانه رها کردن خانواده های ایرانی برای 

کسب موفقیت در ناامیدی می داند:
»مدارس ما در عمل چیزی نیستند مگر 
مکانی که فرد را برای شرکت در کنکور آماده 
می ســـازند و البته واضح است که همین کار 
را هم نمی کنند؛ کم نیستند مادرانی که پا به 
پای فرزندانشـــان تا دیپلم بـــاال می آیند و آن 
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فروردین :  شمادر این روزها کمی نگران هستید و نگرانی هایتان بیش از قبل 
می باشــد زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی شما رخ داده است به همین دلیل در 
قلب تان تشویش های زیادی را احساس می کنید. قدم هایتان را کمی آهسته تر 
بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید جوانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید، 

شما کامال درست فکر می کنید.

اردیبهشت :  اکنون شما باید از انزوا بیرون بیایید، برای اینکه نسبت به همیشه 
بیشتر می توانید از ابراز وجود کردن قصر در بروید. امکان دارد که شما هنوز هم 
به خاطر دودلی تان استرس داشته باشید، به خصوص اگر دیگران برای بازبینی 
واقعیت به شما تکیه کرده اند. به جای اینکه با دلتنگی در مورد گذشته صحبت 

کنید، خود جوش تر شوید.

خرداد : برایتان آسان نیست که انرژی خود را به حرکت وادارید. حتی با وجود 
مسیرهای روشــن، سخت است که دقیقا بدانید مسیری که اکنون در آن قرار 
دارید به کجا منتهی می شود. اما االن زمان این نیست که انگیزه های خود را زیر 
سئوال ببرید. با وجوداینکه فکر می کنید که می توانید باز هم صبر کنید؛ االن یک 

حرکت مستقیم به سوی هدف مورد نیاز شماست.

تیر: برنامه شما برای آینده تان ممکن است این باشد که در یک فرصت خوب 
بال هایتان را باز کنید. بعضی اوقات احساس می کنید که بعضی کارها باید انجام 
شوند و به اتمام برسند،  به هر حال، شما هنوز در حالتی هستید که برای ایجاد 
تغییر و توسعه بسیار مایل هستید، اما در نظر داشته باشید که ضرب العجل شما 

آنقدر نزدیک نیست که باعث دلشوره و نگرانی تان شود. 

مرداد :ممکن است این روزها از اینکه نگران و مضطرب باشید از اینکه نمی دانید 
باالخره از دل تان پیروی کنید یا عقل تان؛ حقایق یک طرف جمع شده اند، اما 
دل شما چیز دیگری می گوید. ممکن است آنچه که فکر می کنید امروز درست 
است، فردا اشتباه از آب دربیاید. ممکن است حتی در تضاد با عقایدتان باشد، اما 

شما به احساس تان اعتماد کنید. 

شهریور : شما بیشــتر در رابطه با فعالیت هایی که قصــد انجام شان را دارید 
صحبت می کنید و هنگامی که زمان عمل و اجرا فرا می رسد، شما توانایی الزم 
را نشان نمی دهید.شما تا حدودی در رابطه با مسائلی که برایتان پیش می آید 
گمراه شــده اید، و نمی دانید راه درست کدام است.اول بهتر است خود و اهداف 

تان را بشناسید سپس برای رسیدن به آنها اقدام کنید.

مهر : خود انگیخته بودن برای شــما کار سختی است، برای اینکه شما حتی 
در میان آشفتگی های غیر منتظره احساس آرامش نامتعارفی دارید. اکنون به 
تعویق انداختن برنامه هایتان برای شما آسان ترین راه است، اما این روش جلوی 
پیشرفت کردن شما را می گیرد. این احساس آرامش مدت زیادی دوام نخواهد 

داشت، پس هدفهایتان را نشانه بگیرید.

آبان : اگر تازگی ها به هیجان و احساسات خود اجازه داده اید که کاری خارج از 
شخصیت و افکارتان انجام دهد حاال زمان صبر کردن است. شما احساس عدم 
تعادل را دوست ندارید به خاطر اینکه ممکن است شتاب زده فکر کنید و دست 
به عمل بزنید. با وجود اینکه ممکن است اهداف شما قابل تحسین باشند بهتر 

است که آن ها  را دوباره بررسی کنید. 

آذر :  فکر کردن به اینکه می توانید قدرت کنترل خود را از دست بدهید شما را 
ناراحت می کند، اما شما به حد کافی صبور هستید. نگرانی شما عالمت خطری 
برایتان اســت، زیرا حتی اگر فکر کنید که همه کارها را درست انجام داده اید، 
می توانید ناخواســته زندگی تان را پیچیده کنید. مسأله اصلی برای شما شور و 

هیجانی است که در حین انجام این کار دارید.

دی : شما اغلب اجازه می دهید که فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پیدا 
کند ولی این کار می تواند شما را به دردسر بیندازد. فکر و گمان می تواند مفید و 
سازنده باشد اما  ممکن است شما را از مسیرتان منحرف کنند. تفاوت هایی که 
با دیگران دارید را تقویت کنید و در پی این نباشید که خود را همرنگ جماعت 

کنید. 

بهمن : شما اغلب اوقات در نیمه مبهم و پنهان ضمیر ناخودآگاه خود بسر می 
برید. بعضی اوقات این سفرهای درونی بسیار پیچیده است وبه طوری شما را در 
خود فرو می برد که کامال شما را غرق می کند. به هر حال می توانید در داخل 
و بیرون این سایه های تاریک گشت و گذار کنید اما مجبور نیستید تا از تصورات 

تان نتیجه خاصی بگیرید.

اسفند : شما برای اینکه متوجه شوید که خط سیر جدیدتان شما را به جایی 
که می خواهید نمی رساند، شاید نیاز داشته باشید که زمان کافی صبر کنید. با 
تجدید نظر کردن در آنچه که هر روز انجام می دهید، این حس در شما به وجود 
می آید که این کارها مسیر زندگی همیشگی شما است. شما باید هدفهای بلند 

مدت خود را تغییر دهید.
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اسامی برندگان جدول  3830
  1ـ اکبر فرهادیـ  تهران

2ـ محمد علی بوستانیـ  قم
3ـ مریم قوچانی نژادـ  تبریز

افقي:
1. از فيلمهاي دیدني چارلي چاپلين-استاني در غرب

2. شيمي كربنـ  راهي در آسمانـ  اقيانوسي پاسيفيكـ  
بانگ، آواز

3. هواپيماي عجولـ  ُخم كوچكـ  ميمونـ  دفاع فوتبالي
4. پرنده اي وحشي و حالل گوشت ـ پرچم ـ نام قدیم 

تایلند
5. لحن، نغمهـ  دكانـ  خيمه بزرگ

6. شترـ  حيوان صد درصد مفيدـ  ذهنـ  باد خنك و مالیم
7. غار مقدسـ  كمانگير اسطوره ايـ  سهل انگاريـ  عامل 

توليدمثل در گياهان
8. چهار نعل رفتن اسب ـ چاشني غذا ـ ورثه ها ـ نوعي 

حلوا
9. خواهش نفسـ  شهري در آذربایجان شرقيـ  كارزار

10. حرف آخر انگليسي ـ روایت كننده ـ قدم یكپا ـ از 
معضالت شهرهاي بزرگ

11. همه دارندـ  نان نازك محلي كردستانـ  یك حرف و 
سه حرفـ  خالي

12. از دروس نوشتنيـ  بيهوشيـ  حياـ  برادر پدر
13. مجانيـ  برد معروفـ  یكدیگر را فهميدن

14. شهر رویاي تشنگانـ  سال آذريـ  ظن
15. فلز كوبيدنيـ  ابریقـ  شمشير زنـ  بز كوهي

16. هذیانـ  راه رفتن به شيوه كودكانـ  پيش درآمد پاسخ 
ـ عملي در كشاورزي

17. از كشورهاي همسایهـ  اثري مشهور از ولتر

عمودي:
1. فرشي رنگينـ  ابداع كننده كانادایي بسكتبال

2. واحد اختالف پتانسيل الكتریكيـ  تخم حشراتـ  عالم 
ـ از پرندگان

3. حرف دهان كجيـ  بار دیگرـ  آفتاب زدهـ  منقار كوتاه
4. سسي زردرنگ و تندـ  از وسایل صيد ماهيـ  درختي با 

برگهایي مانند پنجه انسان
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6. جذاب ـ معادل 116 ذرع ـ زالزالك وحشي ـ حرف 
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13. ژاندارمـ  ناگزیر، ناچارـ  نگاه كردن
14. ظرف كوبيدنيـ  حمدـ  پاكدامني

15. هرگز نهـ  شن ریزـ  مباحثهـ  وحشي
16. فرهنگ، دانش ـ پول عمان ـ خداي تورات ـ بچه 

چهارپا
17. خالق روسي رمان مادرـ  ستمدیده
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رمز جدول: کالمی نورانی از پیامبر اکرم )ص(است  که با پشت سر هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

 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

17

18

19

اسامی برندگان جدول  3830
  1ـ اکبر فرهادیـ  تهران

2ـ محمد علی بوستانیـ  قم
3ـ مریم قوچانی نژادـ  تبریز

افقي:
1. از فيلمهاي دیدني چارلي چاپلين-استاني در غرب

2. شيمي كربنـ  راهي در آسمانـ  اقيانوسي پاسيفيكـ  
بانگ، آواز

3. هواپيماي عجولـ  ُخم كوچكـ  ميمونـ  دفاع فوتبالي
4. پرنده اي وحشي و حالل گوشت ـ پرچم ـ نام قدیم 

تایلند
5. لحن، نغمهـ  دكانـ  خيمه بزرگ

6. شترـ  حيوان صد درصد مفيدـ  ذهنـ  باد خنك و مالیم
7. غار مقدسـ  كمانگير اسطوره ايـ  سهل انگاريـ  عامل 

توليدمثل در گياهان
8. چهار نعل رفتن اسب ـ چاشني غذا ـ ورثه ها ـ نوعي 

حلوا
9. خواهش نفسـ  شهري در آذربایجان شرقيـ  كارزار

10. حرف آخر انگليسي ـ روایت كننده ـ قدم یكپا ـ از 
معضالت شهرهاي بزرگ

11. همه دارندـ  نان نازك محلي كردستانـ  یك حرف و 
سه حرفـ  خالي

12. از دروس نوشتنيـ  بيهوشيـ  حياـ  برادر پدر
13. مجانيـ  برد معروفـ  یكدیگر را فهميدن

14. شهر رویاي تشنگانـ  سال آذريـ  ظن
15. فلز كوبيدنيـ  ابریقـ  شمشير زنـ  بز كوهي

16. هذیانـ  راه رفتن به شيوه كودكانـ  پيش درآمد پاسخ 
ـ عملي در كشاورزي

17. از كشورهاي همسایهـ  اثري مشهور از ولتر

عمودي:
1. فرشي رنگينـ  ابداع كننده كانادایي بسكتبال

2. واحد اختالف پتانسيل الكتریكيـ  تخم حشراتـ  عالم 
ـ از پرندگان

3. حرف دهان كجيـ  بار دیگرـ  آفتاب زدهـ  منقار كوتاه
4. سسي زردرنگ و تندـ  از وسایل صيد ماهيـ  درختي با 

برگهایي مانند پنجه انسان
5. عداوتـ  خودداري از غذا خوردنـ  پارچه اي ابریشمي

6. جذاب ـ معادل 116 ذرع ـ زالزالك وحشي ـ حرف 
دوم یوناني

7. كلمه تصدیق بي ادبانهـ  حبوبي مانند عدسـ  از توابع 
استان سمنانـ  از عناصر چهارگانه

8. ساز شاكيـ  باطلـ  بيماري ریهـ  كشوري آفریقایي
9. ماري زنده زاـ  بارانداز كشتيـ  جزء سوره

10. پدر علم شيمي جدیدـ  حرف نداـ  نوعي لباس گشاد 
بدون آستين كه روي دوش اندازندـ  جسر

11. پول خارجيـ  دشتـ  لوله گوارشيـ  خنك
12. بستني فرنگيـ  چوب اعدامـ  گروه ورزشيـ  زلف

حرف ) ت ( چه تعداد است؟

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3830 
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13. ژاندارمـ  ناگزیر، ناچارـ  نگاه كردن
14. ظرف كوبيدنيـ  حمدـ  پاكدامني

15. هرگز نهـ  شن ریزـ  مباحثهـ  وحشي
16. فرهنگ، دانش ـ پول عمان ـ خداي تورات ـ بچه 

چهارپا
17. خالق روسي رمان مادرـ  ستمدیده

45 اطالعات هفتگی        شماره  3842

رمز جدول: کالمی نورانی از پیامبر اکرم )ص(است  که با پشت سر هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3830
  1ـ اکبر فرهادیـ  تهران

2ـ محمد علی بوستانیـ  قم
3ـ مریم قوچانی نژادـ  تبریز

افقي:
1. از فيلمهاي دیدني چارلي چاپلين-استاني در غرب

2. شيمي كربنـ  راهي در آسمانـ  اقيانوسي پاسيفيكـ  
بانگ، آواز

3. هواپيماي عجولـ  ُخم كوچكـ  ميمونـ  دفاع فوتبالي
4. پرنده اي وحشي و حالل گوشت ـ پرچم ـ نام قدیم 

تایلند
5. لحن، نغمهـ  دكانـ  خيمه بزرگ

6. شترـ  حيوان صد درصد مفيدـ  ذهنـ  باد خنك و مالیم
7. غار مقدسـ  كمانگير اسطوره ايـ  سهل انگاريـ  عامل 

توليدمثل در گياهان
8. چهار نعل رفتن اسب ـ چاشني غذا ـ ورثه ها ـ نوعي 

حلوا
9. خواهش نفسـ  شهري در آذربایجان شرقيـ  كارزار

10. حرف آخر انگليسي ـ روایت كننده ـ قدم یكپا ـ از 
معضالت شهرهاي بزرگ

11. همه دارندـ  نان نازك محلي كردستانـ  یك حرف و 
سه حرفـ  خالي

12. از دروس نوشتنيـ  بيهوشيـ  حياـ  برادر پدر
13. مجانيـ  برد معروفـ  یكدیگر را فهميدن

14. شهر رویاي تشنگانـ  سال آذريـ  ظن
15. فلز كوبيدنيـ  ابریقـ  شمشير زنـ  بز كوهي

16. هذیانـ  راه رفتن به شيوه كودكانـ  پيش درآمد پاسخ 
ـ عملي در كشاورزي

17. از كشورهاي همسایهـ  اثري مشهور از ولتر

عمودي:
1. فرشي رنگينـ  ابداع كننده كانادایي بسكتبال

2. واحد اختالف پتانسيل الكتریكيـ  تخم حشراتـ  عالم 
ـ از پرندگان

3. حرف دهان كجيـ  بار دیگرـ  آفتاب زدهـ  منقار كوتاه
4. سسي زردرنگ و تندـ  از وسایل صيد ماهيـ  درختي با 

برگهایي مانند پنجه انسان
5. عداوتـ  خودداري از غذا خوردنـ  پارچه اي ابریشمي

6. جذاب ـ معادل 116 ذرع ـ زالزالك وحشي ـ حرف 
دوم یوناني

7. كلمه تصدیق بي ادبانهـ  حبوبي مانند عدسـ  از توابع 
استان سمنانـ  از عناصر چهارگانه

8. ساز شاكيـ  باطلـ  بيماري ریهـ  كشوري آفریقایي
9. ماري زنده زاـ  بارانداز كشتيـ  جزء سوره

10. پدر علم شيمي جدیدـ  حرف نداـ  نوعي لباس گشاد 
بدون آستين كه روي دوش اندازندـ  جسر

11. پول خارجيـ  دشتـ  لوله گوارشيـ  خنك
12. بستني فرنگيـ  چوب اعدامـ  گروه ورزشيـ  زلف

حرف ) ت ( چه تعداد است؟

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3830 
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13. ژاندارمـ  ناگزیر، ناچارـ  نگاه كردن
14. ظرف كوبيدنيـ  حمدـ  پاكدامني

15. هرگز نهـ  شن ریزـ  مباحثهـ  وحشي
16. فرهنگ، دانش ـ پول عمان ـ خداي تورات ـ بچه 

چهارپا
17. خالق روسي رمان مادرـ  ستمدیده

45 اطالعات هفتگی        شماره  3842

رمز جدول: کالمی نورانی از پیامبر اکرم )ص(است  که با پشت سر هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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اسامی برندگان جدول  3830
  1ـ اکبر فرهادیـ  تهران

2ـ محمد علی بوستانیـ  قم
3ـ مریم قوچانی نژادـ  تبریز

افقي:
1. از فيلمهاي دیدني چارلي چاپلين-استاني در غرب

2. شيمي كربنـ  راهي در آسمانـ  اقيانوسي پاسيفيكـ  
بانگ، آواز

3. هواپيماي عجولـ  ُخم كوچكـ  ميمونـ  دفاع فوتبالي
4. پرنده اي وحشي و حالل گوشت ـ پرچم ـ نام قدیم 

تایلند
5. لحن، نغمهـ  دكانـ  خيمه بزرگ

6. شترـ  حيوان صد درصد مفيدـ  ذهنـ  باد خنك و مالیم
7. غار مقدسـ  كمانگير اسطوره ايـ  سهل انگاريـ  عامل 

توليدمثل در گياهان
8. چهار نعل رفتن اسب ـ چاشني غذا ـ ورثه ها ـ نوعي 

حلوا
9. خواهش نفسـ  شهري در آذربایجان شرقيـ  كارزار

10. حرف آخر انگليسي ـ روایت كننده ـ قدم یكپا ـ از 
معضالت شهرهاي بزرگ

11. همه دارندـ  نان نازك محلي كردستانـ  یك حرف و 
سه حرفـ  خالي

12. از دروس نوشتنيـ  بيهوشيـ  حياـ  برادر پدر
13. مجانيـ  برد معروفـ  یكدیگر را فهميدن

14. شهر رویاي تشنگانـ  سال آذريـ  ظن
15. فلز كوبيدنيـ  ابریقـ  شمشير زنـ  بز كوهي

16. هذیانـ  راه رفتن به شيوه كودكانـ  پيش درآمد پاسخ 
ـ عملي در كشاورزي

17. از كشورهاي همسایهـ  اثري مشهور از ولتر

عمودي:
1. فرشي رنگينـ  ابداع كننده كانادایي بسكتبال

2. واحد اختالف پتانسيل الكتریكيـ  تخم حشراتـ  عالم 
ـ از پرندگان

3. حرف دهان كجيـ  بار دیگرـ  آفتاب زدهـ  منقار كوتاه
4. سسي زردرنگ و تندـ  از وسایل صيد ماهيـ  درختي با 

برگهایي مانند پنجه انسان
5. عداوتـ  خودداري از غذا خوردنـ  پارچه اي ابریشمي

6. جذاب ـ معادل 116 ذرع ـ زالزالك وحشي ـ حرف 
دوم یوناني

7. كلمه تصدیق بي ادبانهـ  حبوبي مانند عدسـ  از توابع 
استان سمنانـ  از عناصر چهارگانه

8. ساز شاكيـ  باطلـ  بيماري ریهـ  كشوري آفریقایي
9. ماري زنده زاـ  بارانداز كشتيـ  جزء سوره

10. پدر علم شيمي جدیدـ  حرف نداـ  نوعي لباس گشاد 
بدون آستين كه روي دوش اندازندـ  جسر

11. پول خارجيـ  دشتـ  لوله گوارشيـ  خنك
12. بستني فرنگيـ  چوب اعدامـ  گروه ورزشيـ  زلف

حرف ) ت ( چه تعداد است؟

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3830 
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13. ژاندارمـ  ناگزیر، ناچارـ  نگاه كردن
14. ظرف كوبيدنيـ  حمدـ  پاكدامني

15. هرگز نهـ  شن ریزـ  مباحثهـ  وحشي
16. فرهنگ، دانش ـ پول عمان ـ خداي تورات ـ بچه 

چهارپا
17. خالق روسي رمان مادرـ  ستمدیده

45 اطالعات هفتگی        شماره  3842

رمز جدول: کالمی نورانی از پیامبر اکرم )ص(است  که با پشت سر هم قرار دادن 
حروف شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنرى و منحصر به فرد به زیبایى فضاى منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

براى  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با اى میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه



2۳23 Issue 1528 Friday May 14, 2021 شماره ۱528 جمعه  2۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

نــیازمــندیهـا

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
امین                       604-781-7778   
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

همخانههمخانه
به یک همخانه

در شهر کوکیتالم
 نیازمندم.

1528 60۴-۳68-۷995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اجارهاجاره

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول

توسط معلم مجرب

۷۷۸-۹۹۷-۳۷20
15۳0

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.

1528 60۴-۷0۴-029۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروشگاه افرا در نورت ونکوور
 به یک نفر برای کار در بخش نانوایی 

به صورت تمام وقت نیازمند است.
1528 60۴-۳65-1۷92

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  و  604-700-۵61۵  

یک اتاق کامال مبله در یک آپارتمان 
دوخوابه با کلیه امکانات، اینترنت، 

استخر و جکوزی اجاره داده می شود.
1528 60۴-600-5886

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

پورت مودی، منزل سه خوابه با
 2 سرویس حمام، به صورت مبله

 اجاره داده می شود.
ماهیانه 2500 دالر

1529 60۴-561-۴685
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

تلفن تماس:
604-۹21-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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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. 1528

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.

۶04-۹2۱-4۷2۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶04-۹2۱-4۷2۶ 

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 


