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هشدار کارشناسان:
 فشار کبک برای تغییر قانون اساسی

 می تواند همه کانادا را تحت تأثیر قرار دهد

نیوز، کارشناسان  به گزارش نشــنال 
معتقدند اصالحات قانون زبان در کبک 
که هدف آن تغییــر یک جانبه قانون 
اساسی کانادا اســت، می تواند تأثیری 

فراتر، در سراسر کشور داشته باشد.
قانون استانی کبک، معروف به الیحه 
96، در تالش اســت تا قانون اساسی 
کانــادا را اصالح کند تا وضعیت کبک 
به عنــوان یــک ملت با زبان رســمی 

فرانسوی ثبت شود.
روز سه شنبه، نخســت وزیر جاستین 
ترودو به خبرنــگاران اعالم کرد که با 
تجزیه وتحلیل اولیه وزارت دادگستری 

نتیجه گیری شــد که کبک می تواند 
بدون تصویب فــدرال این تغییرات را 
اعمال کند.  جاستین ترودو معتقد است 
که دولت کبک حق دارد برای اصالح 
منشــور زبان فرانسوی، بخش هایی از 

قانون اساسی کشور را نیز اصالح کند.
نخست وزیر کانادا تأیید می کند که وی 
مشــاهدات دولت کبک را در اختیار 
دارد: کبک یک ملت را تشکیل داده و 
استانی است که زبان رسمی آن فرانسه 
است. بااین وجود اتاوا اطمینان حاصل 
خواهد کرد که حقوق انگلیسی زبانان 

استان رعایت می شود.

بســیاری از منتقدیــن ایــن نرمش 
جاســتین ترودو را ناشــی از واهمه او 
به دلیل از دســت دادن آرای کبکی ها 

می دانند.
طبق قانون اساســی کانادا، هر کدام از 
استان های کشور می توانند رأسا قانون 
اساسی کشور را در مواردی که اختصاصا 
به خود آنها وابسته است، تغییر دهند. 
امــت ماک فارلیــن، متخصص قانون 
اساسی می گوید که کبک حداقل نیاز 
به اخذ مجوز از مجلس عوام و سنا دارد.
مایکل فدر، یــک وکیل متخصص در 
قانون اساســی می گوید که تغییرات 

احتمالی قانون اساسی می تواند تبعات 
قانونی در سراسر کشور داشته باشد و 
راه را برای قدرت بیشتر استان کبک یا 
استفاده انحصاری از زبان فرانسوی در 

مجلس قانون گذاری آن باز کند.
ایوفرانســوا بالنشــه، رهبــر بلــوک 
کبکوآ می گوید ایــن الیحه به حقوق 
انگلیســی زبانان تعدی نخواهد کرد و 
این حزب در حال برنامه ریزی اســت 
که هفته آینده نمایندگان مجلس را به 
حمایت از دو ماده  قانون اساسی دعوت 
کرده و از هرگونه چالش قانونی در ارائه 

این قانون جلوگیری کند.
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ایرج مصداقی

ابراهیم رئیسی
 از گورستان خاوران 

تا خیابان پاستور

در جمهــوری اســالمی، کاندیداهای اصلی بــرای ورود 
به کارزار انتخاباتی بایســتی از خامنــه ای »اذن« بگیرند. 
هاشمی رفســنجانی و احمدی نژاد که از این قاعده پیروی 

نکرده بودند از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شدند.
پس از کش و قوس های زیاد روز ششــم اردیبهشــت ماه 
کانال های تلگرامی خبر دادند که رئیسی در میهمانی افطار 
خامنه  ای، »اذن« ورود به انتخابات را گرفته و نامزد اصلی 
نظام اســت. خامنه ای نه تنها شعار تشکیل دولت جوان را 
زیرپاگذاشــت بلکه مأموریت رئیسی در قوه قضاییه را نیز 
ناتمام گذاشــت. وی رؤسای قوه قضاییه را برای دو دوره 5 
ساله انتخاب می کند در حالی که رئیسی سه سال از دوره 

اول خود را گذرانده است.
با محکم شدن احتمال حضور رئیسی در انتخابات، گمانه زنی 
در مورد علیرضا اعرافی و محسنی  اژه ای به عنوان جانشین 

احتمالی وی شروع شد.
گرچه تعدادی از چهره های نظامی و امنیتی با تأکید روی 
توطئه رقبا برای سوزاندن رئیسی در رقابت بر سر جانشینی 
خامنه ای، او را از ورود به عرصه انتخابات برحذر داشتند، اما 
تصمیم وی برای ورود به کارزار انتخابات نشان می دهد که 
او عبور از مسیر »پاستور« را برای جلوس به جایگاه رهبری 
ضروری تشخیص داده است. وگرنه ریسک شرکت دوباره 
در انتخابات و درگیری با مشــکالت اقتصادی و سیاســی 

کمرشکنی را که کشور با آن ها روبروست نمی پذیرفت.
رئیســی شخصاً  تصمیم گیرنده نبود. تشــتت آرا در میان 
نامزد های جناح غالب، آن ها را به این فکر انداخت که مبادا 
نتیجه انتخابات را ببازند. آن ها پس از رایزنی  به این نتیجه 
رسیدند که برای اجماع و یکسره کردن کار رقیب و به دست 
آوردن ریاست هر سه قوه و نصب جانشین مطلوب خامنه  ای 
نیاز به ریسک روی رئیســی است. البته موفقیت رئیسی 
بســتگی به عملکرد شورای نگهبان و قلع و قمع رقبای او 

و مهندسی آرا دارد.
حذف ظریف و حسن خمینی از سوی خامنه ای، شکایت 
جنسی علیه محسن هاشمی، زمینه سازی شورای نگهبان 
برای حذف ســعید محمد و احمدی نــژاد و دیگر رقبای 
احتمالی رئیســی، همــوار کردن راه او برای رســیدن به 

»پاستور« است.
اما باید توجه داشــت درصورت انتخاب رئیسی به عنوان 
رئیــس جمهور، وی در ســفرهای خارجی با مشــکالت 
پیش بینی نشده ای مواجه خواهد شد. رئیس قوه قضاییه و 
ولی فقیه نیاز به سفر به اروپا و آمریکا ندارند اما محرومیت 

رئیس جمهور از چنین سفرهایی جای تأمل دارد.
بیاییم بســنجیم این مشکالت چیست و چه چالش هایی 

نظام و رئیسی با آن روبرو هستند.

رئیسی و چالش های بین المللی

اگرچه رئیسی پیشتر در اجالس حقوق بشر ملل متحد در 
ژنو حضور یافته است اما درحال حاضر هم شرایط رئیسی 
فرق کرده و هــم نظام حقوقی بین المللی متفاوت از قبل 

است.
متأسفانه نام رئیسی در هیچ یک از تحریم های اتحادیه اروپا 
حتی تحریم های حقوق بشری آن نیامده است! اما وزارت 
خزانه داری آمریکا در آبان 1۳9۸، نام رئیسی و هشت نفر 
دیگر را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد و از آن ها به 

عنوان نزدیکان خامنه ای نام برد.
در بیانیه وزارت خزانه  داری در مورد رئیســی آمده، وی »از 
چهره های مورد عالقه آیت اهلل خامنه ای است. و برای حدود 
سه دهه در سمت های عالی دستگاه قضایی حضور داشت. 
نام ابراهیم رئیسی به نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی 
و به ویــژه به عضویت در هئیت قضایی اعدام های ســال 
6۷، معروف به هیئت مرگ، گره خورده اســت. با حضور 
او در دستگاه قضایی، روندهای قضایی مورد انتقاد فعاالن 
حقوق بشر، از جمله مجازات های سنگدالنه، بازداشت های 

غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری همچنان به شیوه گذشته 
ادامه یافت.«

ذکر این نکته ضروری اســت که تحریم دولت آمریکا تنها 
می تواند در مسافرت و یا سرمایه  گذاری رئیسی تأثیر بگذارد 

اما چالش حقوقی برای او به وجود نمی آورد.
این نوع تحریم به ســبب وجه سیاسی اش می تواند با یک 

تصمیم سیاسی لغو و یا به کلی نادیده گرفته شود.
برای مثال در مهرماه 1۳9۰ پس از آن که علی اکبر صالحی، 
فریدون عباســی و رستم قاسمی ارتقای مقام یافتند و به 
عنوان وزیر خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر نفت 
منصوب شدند، تحریم آن ها لغو شد. این سه نفر پیش از آن 
در قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های اتحادیه اروپا 
از مسافرت به کشورها و همچنین گشایش حساب بانکی 
منع شده بودند. تحریم ظریف از سوی آمریکا نیز مشکل 

چندانی برای او به وجود نیاورد.

مشکل حقوقی و تبعات آن

رئیسی تنها با تحریم سیاسی مواجه نیست، او در ماه های 
آینده درگیر یک مشکل حقوقی بزرگ می شود که نادیده 
گرفتــن و یــا دور زدن آن تبعات زیــادی دارد. موضوع 

برمی گردد به یک سال و نیم قبل.
9 نوامبر 2۰19 حمید نوری دادیار زندان گوهردشــت به 
دســتور دادستان استکهلم و بر اســاس اصل »صالحیت 
جهانی« به اتهام مشارکت در کشتار دسته جمعی در این 

زندان در تابستان 1۳6۷ دستگیر شد.
1۰ آگوســت 2۰21 دادگاه حمید نوری در استکهلم آغاز 
به کار می کند و تا مارس سال 2۰22 ادامه خواهد داشت. 
محکومیت احتمالی او در این دادگاه که بالغ بر 1۰۰ شاکی 
و شــاهد دارد، روی موقعیت حقوقی رئیســی در سطح 

بین المللی تأثیر می گذارد.
دادیار ناظر زندان به لحاظ حقوقی نماینده دادســتان در 
زندان اســت. حمید نوری سمت دستیار رئیسی را که در 
زمان یاد شده معاون دادستان انقالب اسالمی تهران بوده 

به عهده داشته است.
تاریخ شــروع دادگاه مصادف است با تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری توســط خامنه ای و اجرای مراســم تحلیف در 

مجلس شورای اسالمی.
تا پیش از دستگیری حمید نوری در استکهلم، این سؤال 
بود که در صورت حضور رئیسی در خارج از کشور، آیا امکان 

تعقیب حقوقی وی وجود دارد یا نه؟
با توجه به دادگاه پیش رو بعید به نظر می رسد هیچ دولت 
اروپایی ریسک بدنامی دعوت از رئیسی را بپذیرد. عالوه بر 
آن در صورتی که او بخواهد در اجالس سازمان ملل متحد 
و یا در مجامع بین المللی شرکت کند، هم نهاد دعوت کننده 
و میزبان با تبعات حقوقی مواجه می شوند و هم کشوری که 

او را پذیرفته است.

ابراهیم رئیسی،کاریکاتور مبارزه با فساد

کارزار انتخاباتی »ابراهیم رئیسی«، با محور »مبارزه با فساد« 
تعریف شده اســت. ماه ها است که جریان بانفوذ رسانه ای 
نزدیک به ســپاه پاسداران انقالب اســالمی و دفتر رهبر 
جمهوری اسالمی در ترســیم چهره ای از ابراهیم رئیسی  
هستند که او را قهرمان مبارزه با فساد جا می زند؛ تصویری 
که البته با واقعیت ساختاری سیاست و اقتصاد در جمهوری 

اسالمی ایران هم خوانی ندارد.

مبارزه یا مشارکت؛ نسبت رئیسی و فساد

ابراهیم رئیســی از ســال 1۳59، یعنی از 2۰ ســالگی، 
سمت های قضایی در حد دادستان و باالتر داشته است. او 
پیش از آن که به ریاست قوه قضاییه منصوب شود، 1۰ سال 
معاون اول این قوه و 1۰ سال پیش تر از آن، رییس سازمان 
بازرســی کل کشور بوده است؛ سازمانی که بر اساس اصل 
1۷۴ »قانون اساسی«، برای جلوگیری از فساد در ساختار 

اداری سازمانی جمهوری اسالمی تاسیس شده است.
با این اوصاف، رئیســی بیش و پیــش از هر چیز، یکی از 
متهمان اصلی ناکارآمدی جمهوری اســالمی در مبارزه با 
فساد است. او بیش از آن که قهرمان باشد، یکی از چهره ای 

موثر در شکل گیری وضعیت فعلی قوه قضاییه است.
تکیه گاه کمپین انتخاباتی رئیســی، برخورد با باند »اکبر 
طبری« و وابســتگان رییس پیشــین قوه قضاییه، یعنی 
»صادق آملی الریجانی« است. این برخورد اما بیش از آن که 
نشانه عزم جدی قوه قضاییه به ریاست رئیسی برای مقابله 
با فساد سازمان یافته باشد، بیشتر به تسویه حساب سیاسی 

می ماند.
به جریان افتادن پرونده اکبر طبری تنها نشــانه درگیری 
تمام عیار دو جریان نزدیک به رهبر جمهوری اسالمی برای 
حذف یک دیگر نبود. هم زمان با تشــکیل پرونده قضایی 
طبری در تابستان 1۳9۸، کار جدال لفظی و افشاگری های 
»محمد یزدی« و صادق الریجانی داشــت به جای باریک 
می رسید؛ دعوایی که متن و حاشیه آن، آلودگی روحانیون 

بلندمرتبه به فساد است.
نه آملی الریجانی یک شبه فاسد شده بود، نه وجود فساد 
در دفتر رییس قوه قضاییه یک شــبه آشکار شده بود و نه 
ابراهیم رئیسی بیرون گود نشسته بود. او یکی از میدان داران 
اصلی سازمان و تشکیالتی بود و هست که یکی از مقام های 
عالی رتبه آن به اتهام هایی مانند »تشــکیل شبکه ارتشا با 
وصف سردستگی«، »پول شویی«، »جعل اسناد« و »اعمال 

نفوذ در پرونده های قضایی« محاکمه و محکوم می شود.
در این میان، رئیسی نه تنها قهرمان مبارزه با فساد نیست 
بلکه خود در مظان اتهام مشارکت و همراهی با فساد قرار 
دارد. او یکی از کســانی است که باید به سوال های زیادی 
جواب دهد؛ این که چرا طی 2۰ سال مسوولیتش در مقام 
معاون اول قوه قضاییه و رییس ســازمان بازرسی کشور، او 
-ولو تلویحی- به وجود شبکه فساد در قوه قضاییه واکنشی 

نشان نداده است؟
از این فراتر، حتی اگر گذشــته او را نادیده بگیریم، باید به 
این سوال پاســخ دهد که چرا تا االن درباره پرونده فساد 
»محمدباقر قالیباف« در شــهرداری تهران سکوت کرده 

است؟

فساد ساختاری

حتی اگر از گذشــته ابراهیم رئیسی بگذریم و فرض کنیم 
او تازه ســه سال پیش از راه رســیده و با شعار »مبارزه با 
فســاد«،  اول صاحب مقام ریاست قوه قضاییه شده و بعد 
هوس ریاست جمهوری کرده است، باز هم باید از او بپرسیم 

طرح و برنامه اش برای مقابله با فساد چیست؟
بر خالف ادعای »علی خامنه ای«، رهبر جمهوری اسالمی، 
فساد در ساختار سیاســی و اداری کشور نه موردی بلکه 

سیستمی و سازمان یافته است.
فساد سیستمی به معنی آلودگی سازمان دیوانی یک کشور 
به فساد است. تکلیف بخش اداری دولتی و خدمات عمومی 

که در واقع نیمه آشــکار سازمان اداری ایران است، روشن 
اســت. پژوهش های »سازمان دیده بان شفافیت و عدالت« 
که به طور رســمی در ایران مشغول فعالیت است، نشان 
می دهند که نمره ادراک فســاد در ایــران به بیش از 1۳ 
رسیده است. این شاخص باید چیزی بین صفر تا 15 باشد. 
هرچه عدد باالتر باشــد، نشــان دهنده باال بودن فساد در 
بخش عمومی یک کشــور است. از سوی دیگر، رتبه ایران 
از نظر ادراک فساد در آخرین گزارش »سازمان بین المللی 

شفافیت«، بهتر از 1۴9 نیست.
با این وجود، چه خوشایند رهبران جمهوری اسالمی باشد یا 
نه، باید پذیرفت فساد در ایران پدیده ای سازمان یافته است 
که مبارزه بــا آن طرح و برنامه جامع می خواهد. اما آیا در 
بساط ابراهیم رئیسی، طرح و برنامه ای برای مبارزه با فساد 

به چشم می خورد؟

برنامه رئیسی برای مبارزه با فساد چیست؟

تا االن که ابراهیم رئیسی و هواداران او هیچ برنامه مدونی 
برای مبارزه با فساد رو نکرده اند. او در سه سال گذشته هم 
که در ادبیات رسمی، به »دوره تحول دستگاه قضا«  معروف 
شده، هیچ برنامه مدونی برای مبارزه با فساد نداشته است. 
در این دوره، هیچ طرح و الیحه قانونی برای این کار از قوه 

قضاییه به مجلس شورای اسالمی ارایه نشده است.
حتی در »سند تحول قضایی« که کمتر از شش ماه پیش 
رونمایی شده، سرفصلی برای مبارزه با فساد قرار داده نشده 
اســت. همین بس که در این سند 2۰ هزار کلمه ای، تنها 
هفت بار از واژه فســاد و مفسد استفاده شده است. تعداد 
موارد اســتفاده از واژه شفاف و شفافیت نیز بیش از 19 بار 
نیست. به همین ترتیب، واژه شمار عبارت »تعارض منافع« 
هم عدد چهار را نشان می دهد. در محتوای سند نیز به جز 
عبارت های کلی، نشانی از برنامه مدون برای مبارزه با فساد 

دیده نمی شود.
از این فراتر، هنوز معلوم نیست برنامه اقتصادی او برای اداره 

مملکت در چهار سال آینده چیست.
کمپین رئیســی حتی در دوره انتخابات پیشــین ریاست 
جمهوری هم برنامه اقتصادی مشــخصی نداشت. نه  تنها 
معلوم نیســت او برای حل و فصــل چالش  های اقتصادی 
ایران چه برنامه ای دارد بلکه مشــخص نیست او چه گونه 
می خواهد سرچشــمه های اقتصادی فســاد را کور کند؛ 
مثال طرح او برای اصالح ساختار قیمت گذاری و سرکوب 
قیمت های واقعی چیســت؟ آیا او هم چنــان می خواهد 
قیمت گذاری دولتی را ادامه دهد؟ در این صورت، چه طور 
جلوی داللی و شــکل گیری بازارهای غیررسمی و دو سه 
قیمتی را خواهد گرفت؟ مثــال اگر قیمت »پراید« به هر 
دلیلی گران  شــد، دولت احتمالی رئیسی آیا ریسک آزاد 
کردن قیمت را خواهد پذیرفت یا هم چنان روی قیمت ثابت 
تاکید خواهد کرد؟ در این صورت، چه طور جلوی خرید و 
فروش غیررسمی و بده بستان های باندهای گسترده خرید 

به قیمت دولتی و فروش به قیمت آزاد را خواهد گرفت؟
برنامه او بــرای دالر ۴2۰۰ تومانی چه خواهد بود؟ آیا ارز 
ترجیحی را حذف می کند یا هم چنان ســعی خواهد کرد 
قیمت کاالهای اساســی را با ابزار رانت دالر ۴2۰۰ تومانی 
کنترل کند؟ اگر بنا به حذف است، طرح او برای مدیریت 
احتمالی بحــران افزایش قیمت ها چه خواهد بود؟ اگر نه، 
چه طور جلوی فســاد را خواهد گرفت؟ حتی اگر به فرض 
محال جلوی سوء استفاده افراد سودجو را هم گرفت، اصال 
دالرها را از کجا تامین خواهد کرد؟  می توان همین سوال ها 
را درباره قیمت سوخت، قیمت خرید تضمینی و… پرسید.
جواب این سوال ها مشخص نیست اما آن چه مسلم است، 
رئیسی با کارنامه ای مبهم و سوال برانگیز و بدون برنامه ای 
مشخص، ناگهان مدعی مبارزه با فساد  ظاهر شده است. او 
لباسی پوشیده است که به تنش زار می زند. ابراهیم رئیسی 

هر چه باشد، قهرمان مبارزه با فساد نیست.

علی رنجی پور )ایران وایر(

 رئیسی نه تنها قهرمان مبارزه با فساد نیست بلکه خود در مظان اتهام مشارکت و همراهی با فساد 
قرار دارد. او یکی از کسانی است که باید به ســوال های زیادی جواب دهد؛ این که چرا طی ۲۰ سال 
مسوولیتش در مقام معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کشور، او -ولو تلویحی- به وجود 

شبکه فساد در قوه قضاییه واکنشی نشان نداده است؟
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

گفتگوهای مقدماتی دولت کانادا 
برای بازگشایی مرز ایاالت متحده

ایرونیا- گفتگوهای مقدماتی در دولت 
فدرال درباره بازگشایی مرز با ایاالت 
متحده آغاز شده اســت. به گزارش 
بلومبرگ هم اکنون طرحی توســط 
دولت ترودو در حال بررسی است که 
آیا “سیستم دو مرحله ای” که امکان 
کاهش قرنطینه و اقدامات آزمایشی 
برای مسافران واکسینه شده را فراهم 

می کند، اجرا شود یا خیر.
مرز بین المللی کانادا و ایاالت متحده 
از مــارس 2۰2۰ بــرای ســفرهای 
غیرضروری بسته شــده است. اواخر 
ســال 2۰2۰ نخســت وزیــر ترودو 
پیشنهاد بسته شــدن مرز در آینده 
نزدیــک را داد امــا واکسیناســیون 
ایاالت متحده با شتاب زیاد می تواند 
بازگشایی مرز بین المللی را تسریع و 
امکان ســفر غیرضروری را با برخی 

ظرفیت ها فراهم کند.
برایــان هیگینز، نماینــده دموکرات 
از رئیس جمهــور ایاالت متحده جو 
بایدن خواست تا “مستقیما با نخست 

وزیر ترودو وارد مذاکره شود” تا با نیم 
نگاهی به بازگشایی کامل مرز تا اوایل 
ژوئیه، مبنای مســافرت ضروری را تا 

پایان ماه مه گسترش دهد.
در ایــن نامه آمــده اســت: »روند 
واکسیناســیون و آخرین راهنمایی 
هــای CDC تأیید می کند که زمان 
انجام این کار به صورت ایمن و موثر 
فرارسیده اســت. تاکید این تصمیم 
بر کمترین میزان ریســکی است که 
آمریکایی ها هنگام عبور از مرز برای 
دیدار خانــواده و اموال شــان برای 

کانادایی ها ایجاد می کنند.«
در قیاس با 5.5درصــد ۴ماه پیش، 
حاال تقریبا 6۰ درصد از بزرگســاالن 
آمریکایی حداقل یک دوز واکســن 
دریافت کرده انــد. به همین ترتیب 
کانادا نیز در هفته های اخیر به دلیل 
هجوم محموله های واکسن کووید19 
با مجوز فایزر و مدرنا پیشرفت هایی 

در این زمینه داشته است.

شهروندان کانادایی می توانند
 برای زدن واکسن کووید۱۹ در آمریکا 

به این کشور بروند
به گفتــه آژانس بهداشــت عمومی 
می توانند  کانادایی  کانادا، شهروندان 
برای زدن واکسن کووید19 در آمریکا 
به این کشور بروند و در صورت داشتن 
برخی شــرایط ساده پس از بازگشت 

ملزم به قرنطینه شدن نخواهند بود.
بنابر این گزارش این شــرایط شامل 
دریافــت مجوز از طــرف یک مرکز 
خدمات بهداشتی مجاز در کانادا مبنی 
بر ضرورت زدن واکسن کووید19 در 
آمریــکا و مدرک کتبــی از دریافت 
واکسن معتبر در ایاالت متحده است.

به گفتــه آژانس بهداشــت عمومی 
کانادا، مقررات قرنطینه ای که توسط 
دولت فدرال تصویب شده است شامل 
خدمات پزشکی ضروری است که در 

خارج از کشور دریافت می شود.
این معافیت به افرادی که ساکن ایالت 
های مرزی هستند، روشی نسبتاً ساده 

برای دریافت سریع تر واکسن است.
چراکه با وجود اقدامات مختلف دولت 
فدرال در تامین واکســن مورد نیاز 
مردم، توزیع واکســن در بسیاری از 
مناطق همچنان محــدود و همراه با 

محدودیت است.
دیوید موسی جی، رئیس بیمارستان 
منطقــه ای ویندزور در شــهر مرزی 
ویندزور - انتاریو با آمریکا با بیان اینکه 
اکنون مردم می توانند به راحتی برای 
تزریق واکسن سمت دیترویت بروند 

تا پایان ماه جوالی هر هفته دو میلیون دوز واکسن فایزر در راه کانادا

جاستین ترودو خبر داد: 
سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دالری دولت در ساخت واکسن

 و محصوالت درمانی
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
سه شنبه 1۸ می اعالم کرد اتاوا 199 
 Resilience میلیون دالر در شرکت
Biotechnologies ســرمایه گذاری 
می کند تا ظرفیت های کانادا در زمینه 
تولید واکســن و محصوالت درمانی 

تقویت شود.
از ایــن اعتبارات که بخشــی از یک 
پــروژه ۴۰۰ میلیون دالری اســت، 
بــرای مدرنیزه کــردن و توســعه 
 Resilience شــرکت  تاسیســات 
در  مســتقر   Biotechnologies

می سی ساگا استفاده خواهد شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
انتظار می رود با اجرای این پروژه کانادا 
بتواند ساالنه حدود 6۰۰ میلیون دوز 
واکســن آر ان ای پیام رســان مثل 

واکسن های فایزر و مدرنا تولید کند.
جاســتین ترودو که در کنفرانســی 
می گفــت،  ســخن  مطبوعاتــی 
 Resilience تصریــح کرد شــرکت
ایــن  ازای  در   Biotechnologies
ســرمایه گذاری تعهد کرده است به 
مدت 25 ســال 5۰۰ فرصت شغلی 
تمام وقت با حقوق باال در میسیسوگا 

حفظ کند.
ترودو خطاب به شهروندان تاکید کرد 
بــا روند خوب و ســریعی که پویش 
واکسیناســیون کووید19 در کشور 
دنبــال می کند به زودی به هدف مد 
نظر بهداشــت عمومی یعنی تزریق 
اولیــن دوز واکســن بــه ۷5 درصد 
کامل  واکسیناســیون  و  جمعیــت 
2۰ درصد جمعیت دســت خواهیم 
یافت و به این ترتیب شــرایط برای 
ازســرگیری تجمعــات بیرونی برای 
شهروندان فراهم خواهد شد. اما امکان 
ازســرگیری فعالیت ها و تجمعات در 
فضاهای سرپوشــیده زودتر از پائیز و 
قبل از واکسیناسیون کامل سه چهارم 

شهروندان میسر نخواهد شد.
با این که آمار و ارقام پاندمی کرونا در 
کشور کاهش یافته اما شمار بیماران 
بستری شــده در بخش مراقبت های 
ویژه در برخی استان ها به ویژه آلبرتا 
همچنان باالست و این استان غربی 
از نظر نــرخ موارد فعــال کووید19 
آلوده ترین اســتان کشــور محسوب 

می شود.
تــرودو همچنیــن دربــاره احتمال 
بازگشــایی مرزها با آمریکا نیز تاکید 
کرد هنوز اوضــاع آنقدر ثبات نیافته 

است که بخواهیم به بازگشایی مرزها 
با آمریکا فکر کنیم هــر چند اتاوا و 
واشنگتن برای تهیه طرح مشخصی 

در این باره همکاری می کنند.
تــرودو گفــت کــه تنها پــس از 
واکسیناسیون سه چهارم مردم کانادا 
می توان به بازگشایی مرزهای مشترک 
با ایاالت متحده فکر کرد. نخست وزیر 
اذعان داشــت که مذاکرات مقدماتی 
برای این کار در حال انجام اســت اما 
انتظارات مبنی بر لغو محدودیت های 
سفر مرزی باید بر اساس شرایط پیش 

رود.
وی تأکید کرد که پیش از بازگشــت 
بــه حالت عــادی، مــوارد ابتال باید 
کنترل شده و بیش از ۷5 درصد افراد 
واکسینه شوند. سفرهای غیرضروری 
بین کانــادا و ایاالت متحده از مارس 
2۰2۰ ممنــوع اســت و اگرچه در 
روز جمعه این محدودیت ها منقضی 
می شــود ولی  کامالً مسلم است که 
ممنوعیت فوق دســت کم برای ۳۰  

روز دیگر تمدید خواهد شد.
وی همچنین  اعالم کرد پیش بینی 
می کنیم که در مــاه ژوئیه در کل 9 
میلیون دوز واکسن فایزر- بیو ان تک 
دریافت کنیم. به عبارت دیگر انتظار 
داریــم که تا پایان ژوئیه هر هفته دو 
میلیون دوز این واکســن وارد کانادا 

شود.
به گــزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
دو مونریال، ترودو افــزود با دریافت 
ایــن واکســن ها کانــادا از نظر نرخ 
واکسیناســیون روزانه یکی از اولین 
کشورهای گروه 2۰ خواهد بود. البته 

به گفته ترودو کانادا از دو هفته پیش 
بــه چنین جایگاهی دســت یافته و 
تالش خواهد کرد این جایگاه را حفظ 

کند.
از ابتــدای پویــش واکسیناســیون 
کووید19 در کانادا واکســن فایزر به 

مراتب بیشتر از دیگر واکسن ها استفاده 
شده و طبق اعالم بهداشت عمومی از 
دسامبر گذشته تا دوازدهم می امسال 
بیش از 1۳.6 میلیون دوز این واکسن 
در میان اســتان ها توزیع شده است. 
شمار کلی واکسن های توزیع شده در 
کشور از ابتدای واکسیناسیون تا کنون 

به 2۰.5 میلیون می رسد.
بهداشــت عمومی کانادا از سرگیری 
جزیی فعالیت ها و تعدیل محدودیت ها 
در تابستان را مستلزم آن دانسته است 
کــه ۷5 درصد شــهروندان دوز اول 
واکسن را دریافت کرده و 2۰ درصد 
نیز به طور کامل واکسینه شده باشند.
به گفته دکتر ترزا تام رئیس بهداشت 
عمومی کانادا، این هدف بلندپروازانه 
اســت اما می توان در ماه ژوئیه به آن 

دست یافت.
فرانســوا لوگو وزیــر اول کبک نیز 
روز سه شــنبه اعالم کرد ۷5 درصد 
بزرگساالن استان اولین دوز واکسن را 
دریافت کرده یا برای تزریق اولین دوز 

وقت گرفته اند.

هشدار دکتر بانی هنری: 
مهارنشدن کووید۱۹ در جهان منجر به موج 
چهارم کرونا در بریتیش کلمبیا خواهد شد

ایرونیا- مسئول ارشد بهداشت استان بریتیش کلمبیا، دکتر بانی هنری 
گفــت چنانچه نرخ عفونت یا انواع جدید کووید19 در ســطح جهانی 
افزایش یابد، بریتیش کلمبیا هم می تواند موج چهارم عفونت کووید19 

را ببیند.
این هشدار جدب در حالی روز دوشنبه هنگام به روزرسانی آمار ویروس 
کرونا مطرح شد که شمار روزانه مبتالیان  کووید بی سی در موج سوم 

استان کاهش  قابل مالحظه ای یافته است.
دکتر هنری گفت: »همچنان که افراد بیشتری با انجام واکسیناسیون 
مقاوم می شــوند، نمودار منحنی ما هم رو به پاییــن می رود. اما اگر 
اوضاع در ســطح جهانی تغییر کند، نقشه ها نقش بر آب می شود و ما 
می فهمیم که با ورود )انتقال( به فصل بعدی ویروس تنفسی در پاییز 
آینده، ممکن است مجبور شویم دوباره بعضی از کارهایی را که االن انجام 

می دهیم، تغییر دهیم.«
او گفت ویروس کرونا تا جاییکه می تواند تغییر می کند، جهش می یابد 
و تولید مثل می کند: »هرچه تعداد افراد آلوده بیشتر باشد، دفعات تکثیر 
ویروس بیشتر می شود، همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که جهش 
جدیدی ایجاد شود که ممکن است به آن حالت رقابتی بدهد؛ چیزی که 

اخیرا در هند مشاهده کردیم.«
»با ایمن سازی بیشتر افراد ممکن است سویه ای از ویروس را مشاهده 
کنیم که قادر است افرادی را که با واکسن ایمن شده اند آلوده کند و این 

موضوع باعث نگرانی است.«

گفت که این افراد پس از بازگشــت 
به کانادا نیز ملــزم به رعایت 1۴ روز 

ماندن در انزوا نیستند.
با این حال، بهداشت عمومی همچنین 
در مکاتبات با وی اذعان داشــته که 
عبور از مــرز باید صرفا بــرای زدن 
واکســن کرونا صورت بگیرد و افراد 

اجازه خرید و گردش ندارند.
موسی جی افزود: »بسیار واضح است 
شما فقط باید برای زدن واکسنی که 
وقت گرفتید بروید و سریع برگردید و 
نمی توانید جای دیگر وقت بگذرانید«.

بــه گفته مقامــات بهداشــتی، این 
از قرنطینه معاف  مســافران اگرچه 
شــده اند اما بــاز هم بــرای تردد در 
فضاهای عمومی ماســک بزنند و به 
مدت 1۴ روز لیســتی از تماس های 
نزدیک و مکان های بازدید شده شان 

را نگه دارند.
بهداشــت عمومی کانادا تاکید کرد 
که مسئولیت تهیه مدارک الزم برای 
تردد از مرز و زدن واکســن به عهده 

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

آیا کانادا
 در حال نزدیک شدن 
به ایمنی جمعی است؟

ایرانیــان کانادا- یک نظر ســنجی 
جدید نشان می دهد که ۸5 درصد از 
کانادایی ها یا اولین دوز واکسن خود 
را دریافت کرده انــد و یا قصد دارند 
واکســن بزنند. این عدد از فوریه که 
۷6 درصد بود افزایش چشم گیری را 

نشان می دهد.

واکسیناسیون ســرعت گرفته است 
و اکنون ۴6 درصــد از کانادایی های 
واجــد شــرایط دریافت واکســن، 
واکسینه شــده اند. اکنون تمرکز بر 
روی گمانه زنی ها در مورد رسیدن به 
آن لحظۀ دو کلمه ای است که نشان 
می دهــد همه چیز واقعاً تغییر کرده 

است: ایمنی جمعی.
آژانس سالمت عمومی انتاریو توضیح 
می دهد که ایمنیجمعی حالتی است 
»که بخش عمده ای از یک جمعیت 
در مقابل یک بیماری عفونی خاص 
ایمن هســتند و تنها تعــداد کمی 
می توانند به بیماری مبتال شوند و آن 
را به دیگــران انتقال دهند.« ماهیتاً، 
اگر بخش بسیار زیادی از مردم ایمن 
شوند، دیگر بیماری شانس چندانی 

برای شیوع و سرایت پیدا نمی کند.
دکتر ســوپریا شارما مشــاور ارشد 
پزشــکی کانادا در یــک کنفرانس 
خبری در روز 5 مــاه مارس هنگام 
تأیید واکســن جانسون اند جانسون 
توضیــح داد: »بــرای بســیاری از 
ویروس ها، »ایمنی جمعی در جایی 
بین 5۰ تا 9۰ درصد ]از جامعه[ اتفاق 
می افتد.« اما در این مورد، کارشناسان 
می گویند که یــک »عدد جادویی« 
برای ایمنی جمعی در مقابل کووید 
19 وجود ندارد. در حالی که معموالً 
برای این گونــه از ویروس ها معموالً 
۷۰ درصد از ایمنی نیاز است، شارما 
می گوید، از آنجا که سویه های بسیار 
ُمسری از ویروس در کانادا شیوع پیدا 
کرده اند، درصد بیشتری از جامعه باید 
در مقابل بیماری ایمن شوند، احتماالً 

۸5 درصد.
رسیدن به ایمنی جمعی به ریاضیات 
بستگی دارد: تعداد واکسن های وارد 
شده به کانادا به اضافۀ افراد واکسینه 
شده. فرانک گرویس بنیانگذار موسسۀ 
تحقیقاتــی Ekos Research فکر 
می کند که کانادا به این نقطه خواهد 
رســید. او در مورد تمــام چیزهای 
مربوط به پاندمی نظرســنجی انجام 

داده است.

 نظــر ســنجی اخیــر او از 25-19 
آوریل نشــان می دهد که ۸5 درصد 
از کانادایی ها یا یک دوز از واکســن 
را دریافت کرده اند و یا قصد دریافت 
واکســن را دارند. و این رقم از فوریه 
که ۷6 درصد بود به صورت ثابت در 
حال افزایش بوده اســت. در مقابل، 
درصد کســانی که گفته اند واکسن 
نمی زنند کاهش یافته است و از 2۴ 
درصد در فوریه به 15 درصد کاهش 
یافته. داده های گرویس از با داده های 
نشان  که   Innovative Research
می دهــد ۸۴ درصــد از کانادایی ها 
می خواهند واکسینه شوند، همخوانی 

دارند.
گرویس توضیح می دهد: »من میزان 
پذیرش واکســن را به صورت کاماًل 
صریح اندازه گیــری می کنم: آیا اگر 
واکســنی در دسترس باشــد، آن را 
می زنید؟« وی می گوید: »افرادی که 
به من گفتند می خواهند واکســینه  
شــوند، همان افرادی هستند که در 
نظرسنجی ]طولی[ من واکسن زدند.« 
این حدود ۴2 درصد است که با سهم 

واقعی کانادایی های واجد شرایط که 
تا آخرین نظرســنجی واکسینه شده 
بودند، همخوانی دارد. از میان شصت 
درصد باقی ماندۀ افرادی که واکسینه 
نشــده اند، کمی بیــش از ۷۰ درصد 
می گویند که قصد دارند واکســینه 
شوند. این گروه همراه با تعدادی کهه 
تا امروز واکسینه شده اند، کافی است 
تا کانادا را از مرز ۸۰ درصد و احتماالً 

از مرز ۸5 درصد عبور دهد.
گرویــس فکر می کند اتخاذ تصمیم 
انگلیس در کانادا برای گسترش سریع 
پوشش واکســن از طریق استراتژی 

 »first dose first اول-  دوزِ  »اول، 
برای واکسیناســیون تعداد کافی از 
افراد بسیار حیاتی است تا زندگی به 
حالت عادی برگــردد. تحقیقات وی 
نشان می دهد 95 درصد از کسانی که 
قبالً دوزهای اول را دریافت کرده اند ، یا 
دوز دوم را دریافت کرده اند و یا قصد 

دریافت دوز دوم را دارند.
شــواهد اولیه از کشــورهایی مانند 
ایاالت متحده  انگلیس، اســرائیل و 
نشــان می دهد که اگر افــراد کافی 
واکسینه شــوند، تعداد موارد ابتالی 
جدید کاهــش می یابد. اما همچنین 

این ســوال وجــود دارد کــه تا کجا 
می توان این نرخ ها را کاهش داد. در 
انگلیس ، که پذیرش واکسیناسیون 
بسیار باالیی دارد، موارد ابتالی جدید 
از هزار مــورد در روز  به 15۰۰ مورد 
کاهش یافته است، در حالی که تعداد 
مرگ روزانــه از تقریبا 1۳۰۰ نفر در 
روز به یک مورد در ۳ مه کاهش یافته 

است.
از طــرف دیگر، ایــاالت متحده هم 
اکنــون با وضعیتی روبرو اســت که 
تعداد واکسیناسیون روزانه از میانگین 
ماهانه ۳.۴ میلیون دوز در روز در ماه 
گذشته، به دو میلیون دوز در روز در 
حال حاضر، به سرعت در حال کاهش 
اســت. از تاریخ 9 مه، مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیمارِی ایاالت متحده 
گزارش داده اند کــه ۴5.۸ درصد از 
مردم حداقــل یــک دوز را دریافت 
کرده اند، و ۳۴.۴ درصد از جممعیت 
کامالً واکســینه شــده اند. در ایاالت 
متحده تنوع منطقه ای گســترده ای 
وجود دارد. ایالت های شــمال شرقی 
با پیشــتازی ایالت وِرمونت با 61.۳ 
درصد یا ســاحل غربی باالترین نرخ 
اولین دوزهــای دریافتی را دارند، در 
حالی که ایالت هــای جنوبی و غرب 
بسیار پایین تر هستند: کمترین میزان 
میسیســیپی )۳2 درصد(، لوئیزیانا 
)۳۳.۴ درصد( و آالباما )۳۳.۷ درصد( 
است. بنابراین، در حالی که وضعیت 
کلی بــه طور چشــمگیری در حال 
بهبود است، کارشناسان نگرانند که 
این بیماری در مناطق خاصی به یک 
 )endemic( بیماری همه گیر بومی

تبدیل شود.
در کانادا ، براساس داده های جمع آوری 
شده توسط اســتاد اقتصاد دانشگاه 
کلگــری، تِروِر تومــب، ۳9 درصد از 
کل جمعیت اولین دوز از واکســن را 
دریافت کرده اند و این کشور در حال 

آماده ســازی مقدمات است که تا 9 
ژوئن اولیــن دوزها را به ۷5 درصد از 
جمعیت بزرگســال خود ارائه بدهد. 
در مقابــل، تومب تخمین می زند که 
ایاالت متحــده ۸۴ روز پس از کانادا 

به رقم ۷5 درصد می رسد.
با این حال، در اینجا هنوز مشکالتی 
وجــود دارد. همانطــور که گریوس 
توضیــح می دهــد: »ایمنی جمعی 
محصــول جوامــع اســت. و جوامع 
هســتند که بایکدیگر کشورها را به 
وجود می آورند.« در حالی که برخی 
از استان ها مشــتاقانه برای دریافت 
واکســن در صــف ایســتاده اند - او 
کبک را جدا می کند، و خاطرنشــان 
می کند که »آنها ]در طول پاندمی[ از 
همه بدتر بوده اند، اما با موفقیت این 
دوران را ســپری می کنند« - همان 
را نمی توان در مورد آلبرتا به کار بُرد. 
آلبرتا کمترین میزان واکسیناسیون 
در دوز اول را در بیــن اســتان های 
مرکز و غرب کانادا دارد. نوزده درصد 
از آلبرتایی هــای شــرکت کننده در 
نظر ســنجی به گریوس گفتند که 
نمی خواهند واکسینهه شوند، ر حالی 
که این نرخ برای بریتیش کلمبیا 12 

درصد است.
بــا این حال، گریوس هنــوز امیدوار 
است که کانادا راه خود را برای خروج 
از پاندمی پیدا کند. او می گوید: »همه 
چیز واقعاً به ســرعت در حال تغییر 
اســت. آنچه که من یک ماه پیش یا 
حتی یک هفته قبــل در تحقیقات 
خود پیدا می کردم به نظر شبیه آنچه 
که امروز اتفاق می افتد نیست.« وی 
برخی از این تغییرات را ناشی از شدت 
موج سوم همه گیری می داند ، که به 
نظر می رسد به تقویت واکسیناسیون 
کمــک می کند. گریــوس می گوید: 
»وقتی ]مردم[ می بینند که ریسک در 
حال افزایش است، بیشتر آنها پاسخ 
منطقی می دهند.« و این بدان معنی 
است که آنها واکسن می خواهند: آنها 
واقعــاً می خواهند ایــن اوضاع پایان 
یابد و از آنچــه در جامعه می گذرد 
می ترسند ... ما خواهان عادی شدن 

شرایط هستیم.«
در حالی که بســیاری از  آن هایی که 
توسط EKOS مورد نظر سنجی قرار 
گرفتند، فکر نمی کنند این کشور به 
این زودی ها به ایمنیجمعی برسد - 
چهار درصد می گوینــد تا ماه ژوئیه 
بــه این نقطه می رســیم؛ 1۷ درصد 
فکر می کنند ماه سپتامبر این اتفاق 
می افتد. ۳2 درصد می گویند دسامبر 
و ۳5 درصــد دیگر معتقدند که این 
اتفاق تا سال 2۰22 رخ نخواهد داد - 
گریوس بسیار خوش بین تر است که 
تا تابستان اوضاع به طور قابل توجهی 
بهبود می یابد. »در مقایسه با زمستان 
تابستان قبلی درخشان  ]گذشته[ و 

خواهد بود.«

شرایط جدید سفرهای بین المللی برای کانادایی ها
پرژن میرور- شرایط جدید سفرهای 
بین المللــی پــس از اینکــه هر روز 
افراد بیشتری در کانادا و دیگر نقاط 
جهان واکسن کووید-19 را دریافت 
می کنند، بیش از گذشته مورد توجه 
مــردم و مقامات رســمی کانادا قرار 

گرفته است.
پتی هایــدو، وزیر بهداشــت کانادا 
گفته اســت که این کشور به دنبال 
پیدا کردن راهی برای صدور تاییدیه 
واکسیناسیون برای افرادی است که 
واکسینه شدند تا بتوانند به خارج از 

کشور سفر کنند.
وزیر بهداشت کانادا در گفتگوی خود 
با رادیو سی بی ســی گفت: “ مردم 
کانادا تمایل به ســفر دارند و درست 
مانند تغییراتی که در سایر موارد و به 
دالیل متعدد در طول سالیان گذشته 
بوجود آمده، باید آماده شوند تا بتوانند 
در ســطح بین المللی سفر کنند و ما 
باید مطمئن شویم که آنها بتوانند به 

سفر بروند.“ 
آقای مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت 
کانادا نیز در یــک کنفرانس خبری 

مجازی تایید کرده اســت که وزارت 
تحت نظــر او در حــال رایزنی برای 
معرفی یک نوع گذرنامه واکسن است.
وی در ایــن کنفرانس خبری گفت: 
“ کانــادا باید در مذاکرات بین المللی 
پیرامون برقراری یک استاندارد جهانی 
برای سفر ایمن و مطمئن برای افرادی 
که به طور کامل واکســینه شــدند 
شــرکت کند. این کاری است که در 
حال وقوع است. وزارت تحت نظر من 
در حال نقش آفرینی خود است اما در 
حال همکاری با وزارت بهداشت نیز 
هستیم. اما همچنان کارهای بسیاری 

برای انجام دادن وجود دارد.“
در بسیاری دیگر از کشورهای جهان 
نیز اقدامات مختلفی در جهت صدور 
گذرنامه واکسن به صورت دیجیتال یا 
فیزیکی صــورت گرفته تا برای عبور 
و مرور از مرزهــای بین المللی برای 
افرادی کــه به طور کامل واکســن 
کووید-19 خــود را دریافت کرده اند 
مورد اســتفاده قرار بگیرد اما تاکنون 
هیچیــک از این اقدامــات به دالیل 
مختلف به نتیجه قطعی و مورد تایید 

مراجع جهانی نرسیده است.
مقامات اتحادیــه اروپا نیز در همین 
هفتــه طرحــی را بــرای تســهیل 
محدودیت های مســافرتی برای 2۷ 
کشورعضو خود ارایه کردند. در حال 
حاضر مرزهــای بین المللی اتحادیه 
اروپــا فقط به روی تعــداد اندکی از 
کشورهای با نرخ پایین ابتال به بیماری 

کووید-19 باز است.
اورســوال فــون ِدر لِِیــن، رییــس 
کمیسیون اروپا در حساب توییتر خود 
گفته اســت که اکنون زمان احیای 
گردشــگری در اروپا است. این طرح 
به افرادی که واکسن های مورد تایید 
اتحادیه اروپا مانند فایزر، مدرنا، آسترا 
زنکا و جانسون اند جانسون را دریافت 
کرده اند اجازه ورود به اتحادیه اروپا را 

خواهد داد.
وزیر بهداشــت کانــادا در گفتگوی 
خود با رادیو ســی بی سی اعالم کرد 
که دولت کانادا می تواند از اپلیکیشن 
موبایل ) اِرایو کانادا( به عنوان گذرنامه 

واکسن استفاده کند.



66 Issue 1529 Friday May 21, 2021 شماره ۱529 جمعه 3۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مقایسه شدت و نوع عوارض 
واکسن های کووید۱۹ 

در کانادا

تا اول ماه می 2۰21 بهداشت عمومی 
کانادا کمتر از 5 هــزار مورد عوارض 
جانبی نامطلــوب ناشــی از تزریق 
واکسن کووید19 ثبت کرده که این 
میزان معــادل ۰.۰۳۴ درصد کل 1۳ 
میلیون دوز تزریق شــده در کشــور 

است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طبق آمــار و ارقامی که بهداشــت 
عمومی کانادا منتشــر کرده اســت، 
تزریق ۳۸۰۰ )معادل ۰.۰2۸ درصد( 
دوز واکســن کرونا در کشور به ایجاد 
عوارض فرعی غیروخیم منجر شــده 
و تزریــق ۷۴۸ دوز )معــادل ۰.۰۰6 
درصد( نیــز با بروز عوارض نامطلوب 
وخیم در واکسینه شدگان همراه بوده 

است.

تزریق کدام واکسن به بروز بیشترین 
مورد عوارض فرعی نامطلوب منجر 

شده است؟

اگــر صرفــا آمــار و ارقــام عوارض 
فرعــی نامطلــوب را مد نظــر قرار 
دهیم، بیشــترین عوارض نامطلوب 
واکسیناسیون مربوط به واکسن های 
 )156۰( مدرنــا  و   )2592( فایــزر 
بوده است با این حال نباید فراموش 
کنیم که بیشــترین دوزهای واکسن 
کووید19 که در کشور تزریق شده، از 

همین دو واکسن بوده است.
اما اگر نرخ عوارض نامطلوب ناشی از 
تزریق واکســن را در هر یکصد هزار 
دوز بررســی کنیم، خواهیم دید که 
واکسن های مدرنا و کوویشیلد )نوعی 
از واکسن آسترازنکا که توسط موسسه 
سرم هند ســاخته می شود( نسبت 

به دیگر واکســن ها عــوارض فرعی 
نامطلوب بیشتری داشته اند.

تقریبا همه استان های کانادا از جمله 
نیوبرانزویک،  مانیتوبا،  انتاریو،  آلبرتا، 
نوااسکوشــیا و کبــک ترجیح دادند 
بالطبع واکسن  واکسن آسترازنکا )و 
کوویشــیلد( را بــه علــت نگرانی از 
عوارض آن، به عنوان دوز اول تزریق 

نکنند.
اکثــر مــوارد تزریق واکســن که به 
عوارض نامطلوب منجر شده در انتاریو 
و کبک اتفاق افتاده اســت. در عین 
حال بیشترین دوزهای تزریق شده در 
کشور نیز مربوط به همین دو استان 

است.
تا اول ماه می، انتاریو با تزریق بیش از 
6.1 میلیون دوز واکسن کووید19 از 
26۸۴ مورد عوارض فرعی نامطلوب 
واکسیناســیون خبر داده اســت که 
معادل تقریبی ۴۳ مورد در هر 1۰۰ 
هزار دوز است. نزدیک به 9۷ درصد 
عوارض فرعی نامطلوب تزریق واکسن 
کرونا در انتاریــو وخیم نبوده و فقط 
۸6 مورد وخیم قلمداد شــده است.

در استان کبک تا اول ماه می 266۳ 
مورد عوارض فرعی نامطلوب مشاهده 
شــده که معادل 6۴.5 مــورد در هر 
1۰۰ هزار دوز اســت. بیــش از 9۰ 

درصد این موارد وخیم نبوده است.
بریتیــش کلمبیا تا هشــتم ماه می 
که بیش از 2.2 میلیون دوز واکســن 
کووید19 تزریق کــرده بود، 1۰16 
مورد عوارض فرعی نامطلوب ناشــی 
از تزریق واکسن ثبت کرد. اما از این 
تعداد فقــط 6۰ مــورد وخیم بود و 
بیش از 9۴ درصد این موارد وخامت 

چندانی نداشت.

در استان های انتاریو و کبک نسبت 
عوارض فرعی نامطلوب در هر یکصد 
هزار دوز واکسن کوویشیلد بیشتر بود 
در حالی که در استان بریتیش کلمبیا 
این وضعیت برای مدرنا صدق می کرد.

کدام عوارض نامطلوب تزریق واکسن 
کرونا شایع تر از بقیه هستند؟

بــدن درد، تورم یــا قرمزی در محل 
تزریق شــایع ترین عوارض نامطلوب 
تزریق واکسن کرونا در کانادا هستند. 
پــس از این دو عارضه، عوارضی مثل 
ســردرد، حالت تهوع، خستگی، تب 
و بثورات پوســتی قرار می گیرند. از 
میلیون ها دوز واکســن کووید19 که 
در کانادا تزریق شــده ،کمتر از 5۰۰ 

مورد این عوارض گزارش شده است.
گزارش ها حاکی از آن اســت که در 
سرتاسر کانادا عوارض فرعی نامطلوب 
ناشــی از ترزریق واکسن عمدتا برای 
افراد ۳۰ تا ۳9 ســاله و ســپس ۴۰ 
تا ۴9 ســاله پیش آمده اســت. زنان 
)۴۷.9 مورد در هر 1۰۰ هزار دوز( به 

مراتب بیشتر از مردان )11.5۳ مورد 
در هر 1۰۰ هزار دوز( عوارض فرعی 
نامطلوب تزریق واکســن را متحمل 

شده اند.
الزم به یادآوری اســت که یک فرد 
ممکن است بیش از یک مورد عارضه 

فرعی نامطلوب از خود بروز دهد.

عوارض وخیم

عارضــه فرعی زمانــی وخیم یا حاد 
تلقی می شود که به مرگ منجر شود، 
این که جان فرد را به خطر اندازد، به 
بستری شدن منجر شود یا ناتوانی و 

معلولیت به همراه آورد.
از بیش از 1۳ میلیون دوز واکســن 
تزریق شــده در کانــادا، تنها ۷۴۸ 
مورد عارضه فرعی وخیم ثبت شــده 
که اکثر آن ها نیز مربوط به واکســن 
فایزر )52۰ مورد( است و پس از آن 
آسترازنکا/کوویشــیلد )11۰ مورد( و 
مدرنا )1۰۳ مورد( در رده های بعدی 

قرار می گیرند.
اگر این آمار و ارقام را بر حسب شمار 

کلی دوزهای تزریق شده در کشور در 
نظر بگیریــم، خواهیم دید که در هر 
1۰۰ هزار دوز حدود 5 مورد عوارض 
فرعی وخیم مشــاهده شده است اما 
وضعیت  کوویشیلد  واکســن  درباره 
متفاوت است و در هر 1۰۰ هزار دوز 
این واکســن 9 مورد عوارض فرعی 

وخیم گزارش شده است.
حدود 6۰ مورد آنافیالکسی )واکنش 
آلرژیک جدی و تهدید کننده حیات 
که به  طور ناگهانی آغاز می شــود و 
می توانــد منجر به مــرگ گردد( در 
کانادا گزارش شــده است با این حال 
آمار واقعی این عارضه احتماال بیشتر 
از این اســت چرا کــه ارائه داده های 
مربوط به عــوارض فرعی نامطلوب 
واکسیناســیون از طرف بهداشــت 
عمومی اســتان ها همیشــه با کمی 
تاخیر همراه است. تا هشتم ماه می، 
انتاریــو از 11۳ مورد آنافیالکســی، 
کبــک از ۷1 مورد و بریتیش کلمبیا 

از 1۷۳ مورد خبر داده بود.
تا 1۴ می امســال بهداشت عمومی 
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

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

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

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE
THIS MONTH
See our website

for more great deals!

کانادا 15 مورد ســندروم ترومبوز یا 
لخته خونی ناشــی از واکسیناسیون 
آسترازنکا/کوویشیلد گزارش داده بود. 
از این تعداد، شش مورد در زنان )۴6 
تا ۷2 ساله( و هشت مورد در مردان 
)۳۴ تا ۷1 ساله( اتفاق افتاده و دو نفر 

نیز بر اثر این عارضه جان باخته اند.
تا به امروز دولت کانــادا 56 گزارش 
مــرگ ناشــی از تزریــق واکســن 
کووید19 دریافت کرده اســت با این 
حال بازبینی های پزشــکی نشان داد 
که تنها دو مورد از این مرگ و میرها 
ناشی از عوارض واکسن )لخته خونی( 
بوده است. بهداشت عمومی در حال 
حاضر همچنان روی 2۸ مورد از 56 
مورد مرگ و میر گزارش شده، تحقیق 

می کند.
وقتــی داده های اســتانی مربوط به 
عوارض واکسیناسیون را بررسی کنیم، 
می بینیم که واکسن های کوویشیلد و 
آســترازنکا در هر یکصد هــزار دوز، 
عوارض فرعی وخیم بیشــتری ایجاد 

می کنند.
در انتاریو عوارض فرعی وخیم در هر 
یکصد هزار دوز کمتر از 2 مورد است 
اما این نســبت در خصوص واکسن 
کوویشیلد باالتر است و از هر یکصد 
هزار دوز این واکسن 6.۴ مورد عارضه 

وخیم نامطلوب گزارش شده است.
در اســتان کبک نرخ عــوارض حاد 
واکسیناسیون درباره کلیه واکسن ها 
باالتر است و از هر یکصد هزار دوز 6 
مورد عارضه حاد ثبت شده است. اما 
این رقم در خصوص واکسن آسترازنکا 
بــه 1۰.6 مــورد و درباره واکســن 
کوویشیلد به ۳۰.9 مورد می رسد در 
حالی که این نسبت برای واکسن های 

فایزر و مدرنا کمتر از 6 مورد است.
در اســتان بریتیش کلمبیا عوارض 
فرعی حاد ناشــی از تزریق واکســن 
کوویشــیلد باالتر گزارش شده است. 
طبق بهداشت عمومی این استان از 
هر یکصد هزار دوز واکسن کوویشیلد 
۷ مــورد عارضه وخیم و از هر یکصد 
هزار دوز واکســن مدرنــا ۴.۳ مورد 

عارضه وخیم ثبت شده است.
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826

Tri-City office:
 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664    Fax: 604-945-6606

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

بــه گــزارش ســی.تی.وی، آژانس 
بهداشت عمومی کانادا )PHAC( پس 
از کناره گیری سرلشکر دنی فورتین، 
به دلیل اتهام ســوء رفتار جنســی، 
مســئولیت کمپین واکسیناســیون 
سراسری کانادا را به سرتیپ کریستا 

برودی واگذار کرد.
این آژانس عصر دوشنبه پس از صدور 
بیانیه مشترک نیروهای مسلح کانادا 
و وزارت دفــاع ملــی در روز جمعه 
گذشــته از کناره گیــری فورتین در 
میان تحقیقات نظامی خبر داد. بر این 
اساس، فورتین با یک ادعای سوءرفتار 
جنسی قدیمی مربوط به سال 19۸9 
روبه رو است. فورتین، از طریق وکیل 
خود مارک لتورنو با خدمات مشاوره 
دفاع، هرگونــه عمل خالف را به طور 

کامل انکار کرده است.
ســرتیپ برودی در ابتــدا در نوامبر 
سال 2۰2۰ به عنوان بخشی از مرکز 
عملیات ملی در کنار فورتین به عنوان 
بخشی از تیمی متشکل از ۳۰ عضو 
نیروهای مســلح کانادا شامل برنامه 
ریزان عملیاتی، داروســازان، مدیران 
مراقبت های بهداشــتی، مهندسان و 
کارشناسان IT برای کمک به آژانس 
بهداشــت عمومی کانادا اعزام شــد. 
به گفتــه این آژانس، بــرودی مدت 
کوتاهی در ماه فوریه به عنوان فرمانده 
گروه تولید پرسنل نظامی به نیروهای 
مسلح کانادا بازگشت اما نقش محوری 
در پخش واکســن در کشور داشته 

است.
رئیس آژانس بهداشت عمومی کانادا 
در بیانیــه ای اطمینــان داد که کار 
آژانس با همان تمرکز پیشــین برای 
دســتیابی به ایمن سازی کامل ادامه 

خواهد داشت.

سوء رفتار جنسی، علت احتمالی  استعفای مسئول واکسیناسیون سراسری

سرتیپ »برودی« مسوول کمپین واکسیناسیون سراسری کانادا شد

برودی،  نظامــی  زندگینامه  طبــق 
وی از دانشــکده نظامی رویال رودز 
فارغ التحصیل شــد و در سال 19۸9 
به نیروهای مســلح کانادا پیوست و 
برای خدمت به کرواســی، بوسنی و 
افغانســتان اعزام شــد. وی در ناتو و 
سازمان ملل نیز خدمت کرده، متأهل 

و دارای سه فرزند است. 
 Dany Fortin سرلشکر دنی فورتین
که در آژانس بهداشت عمومی کانادا 
واکسیناســیون  پویش  مســئولیت 
سراســری علیه کووید19 را بر عهده 
داشت، به علت یک تحقیق نظامی که 
درباره وی جریان دارد، از سمت خود 

کناره گیری کرد.
همان گونه که گلوبال اند میل پیشتر 
گــزارش داده بــود، منابــع آگاه در 
گفت وگو با سی.بی.ســی نیوز تایید 
کردند که این تحقیق نظامی درباره 

ادعاهای ســوء رفتار جنسی مطرح 
شده علیه دنی فورتین است.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در بیانیه مختصری که دفاع ملی کانادا 
در این زمینه منتشر کرد، بدون این 
که به علت کناره گیری ژنرال فورتن 
از ســمت خود در آژانس بهداشــت 
عمومی یا ماهیــت تحقیقات جاری 
درباره وی اشــاره کند، تصریح کرد 
ســپهبد وین ایر Wayne Eyre که 
رئیس موقت ستاد مشترک نیروهای 
مسلح است، »مراحل بعدی کار را با 

ژنرال فورتن بررسی خواهد کرد«.
هارگیت ساجان وزیر دفاع کانادا نیز 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »تالش 
خواهیم کرد فرهنگــی در نیروهای 
مســلح کانادا ایجاد کنیم که رعایت 
حرمت و کرامت افــراد حرف اول را 
بزند. ما متعهد بــه ایجاد اصالحات 

بتواند رویه های  پایداری هستیم که 
فرســوده، رفتارهــای ناشایســت و 
سیاست های سمی را ریشه کن کند.«
دفتر نخســت وزیر کانادا نیز از اظهار 
نظر درباره علــل کناره گیری ژنرال 
فورتین خــودداری کرد. آقای فورتن 
نوامبر گذشته با حکم جاستین ترودو 
ریاست واکسیناســیون سراسری در 

کشور را بر عهده گرفته بود.
ژنرال فورتن که یک نظامی کارکشته 
است و در گذشته فرماندهی ماموریت 
آمــوزش ارتــش عراق توســط ناتو 
و ماموریــت نیروهــای کانادایی در 
افغانستان را بر عهده داشته است، در 
سمت خود در آژانس بهداشت عمومی 
کانادا، ماموریت نیروهای مسلح کانادا 
در خانه های ســالمندان را نیز که به 
شــدت تحت تاثیر بحران کرونا قرار 

گرفته اند، برنامه ریزی می کرد.

ارائه گزینه »ترکیب و تطبیق«
 برای افرادی که واکسن آسترازنکا 

دریافت کرده اند

از آنجاییکــه چندین اســتان قبال 
دوزهای اول واکســن آسترازنکا را به 
دلیل نگرانی در مورد پدیده نادر لخته 
شدن خون متوقف کرده اند، پزشک 
برجســته کانادایی معتقد است که 
کانادا می توانــد طی چند ماه آینده 
انــواع مختلف واکســن کووید19 را 
ترکیب کندو به عبارت دیگر از گزینه 
 )mix and match ( ترکیب و تطبیق

استفاده کند. 
در مصاحبه ای با کانال خبری سی تی 
وی در ویژه برنامه “حقایق واکسن” از 
دکتر ترزا تام، رئیس بهداشت عمومی 
کانادا ســوال شد که آیا ممکن است 
به کانادایی هایی که تاکنون یک دوز 
واکسن آســترازنکا دریافت کرده اند، 
دوز دوم در تابســتان از برندی دیگر 

تزریق شود؟«
دکتر پاسخ داد: »امکانش وجود دارد. 
این واقعا مفید خواهد بود، زیرا در این 
صورت با توجه بــه عرضه، تجویز و 
پیش بینی دوزهای بعدی را آسان تر 

می کند.«
نظرات تام بر طبق نتایج اولیه مطالعه 

ای است که در انگلستان انجام شده 
است و نشــان می دهد دریافت یک 
دوز واکســن فایزر و یک دوز واکسن 
آسترازنکا بی خطر است، اما می تواند 
منجر به عوارض جانبی خفیف پی در 

پی شود.
نتایج اولیه که روز چهارشنبه در نامه 
ای تحقیقاتی در ژورنال لنست منتشر 
شــد، ۸۰۰ نفری که  واکسن فایزر و 
آسترازنکا زده بودند را بررسی کرد و 
دریافت که عوارض جانبی جزئی آن 
در قیاس با کسانی که دو دوز از یک 
واکسن را زدند بیشتر است؛ عوارضی 

مانند تب و خستگی.
گرچه این تحقیق میزان تاثیرگذاری 
ترکیــب دو واکســن را در مبارزه با 

کووید19 مشخص نکرد.
تــام گفت: »اگر دوز اول آســترازنکا 
دریافت کردید، نشانه های اولیه برای 
اســتفاده از واکسن mRNA مطلوب 
به نظر می رســد. به محض اطالع از 
کمیته مشورتی ملی ایمن سازی ما 
مشاوره خودمان را ارائه خواهیم داد.«
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Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

قیمت های ویژه ماه مارچ

جزئیات طرح مکمل کمک هزینه کودک کانادا
فــردا- طــرح مکمل خردســاالن 
 CCB( کمک هزینــه کودک کانــادا
در   )young child supplement
ســه نوبت، مبلغی را به خانواده های 
دارای فرزنــد زیر 6 ســاله پرداخت 
می کند. این مبلغ بــه عنوان کمک 
دولت برای تامین طیف گسترده ای از 
هزینه های کودکان صورت می گیرد. 
حداکثر مجموع مبلغ دریافتی توسط 

خانواده ها 12۰۰ دالر است.

خانواده های حائز شرایط

خانواده هایی کــه در ژانویه، اپریل و 
جوالی 2۰21 حائز شــرایط دریافت 
 Canada( کمک هزینه کودک کانادا
می توانند  هستند،   )Child Benefit
این کمک مالی دولت در قالب طرح 
»مکمل خردسال کمک هزینه کودک 

کانادا« )CCBYCS( دریافت کنند.
برای دریافت مبلغ مربوط به »مکمل 
خردسال کمک هزینه کودک کانادا« 
نیازی به ارائه درخواست نیست. البته 
و همســرتان باید مالیــات بر درآمد 
ســال 2۰19 و 2۰2۰ و نیز بازگشت 
کمک هزینه ها را ارائه کرده باشید تا 
بتوانید مبلغ مربوط به این طرح را از 

دولت دریافت کنید.

مبلــغ پرداختی در طــرح مکمل 
خردسال

اگر در ژانویه 2۰21 حائز شرایط برای 
دریافت »کمک هزینه کودک کانادا« 
)CCB( برای فرزند زیر 6 ســاله تان 
باشید، مبلغ مربوط به طرح »مکمل 
خردسال« به شرح زیر به شما تعلق 

می گیرد:
۳۰۰ دالر برای هر فرزند، به شرطی 
کــه درآمد خالص خانواده در ســال 
2۰19 برابر با 12۰ هزار دالر یا کمتر 

از آن باشد.
15۰ دالر برای هر فرزند، به شــرط 
اینکه درآمد خالص خانواده در سال 

2۰19 بیشتر از 12۰ هزار دالر باشد.
اگر در اپریل 2۰21 حائز شرایط برای 
دریافت »کمک هزینه کودک کانادا« 
)CCB( برای فرزند زیر 6 ســاله تان 
باشید، مبلغ مربوط به طرح »مکمل 
خردسال« به شرح زیر به شما تعلق 

می گیرد:
۳۰۰ دالر برای هر فرزند، به شرطی 
کــه درآمد خالص خانواده در ســال 
2۰19 برابر با 12۰ هزار دالر یا کمتر 

از آن باشد.
15۰ دالر برای هر فرزند، به شــرط 
اینکه درآمد خالص خانواده در سال 
2۰19 بیشتر از 12۰ هزار دالر باشد.

اگر در جوالی 2۰21 حائز شــرایط 
برای دریافــت »کمک هزینه کودک 
کانــادا« )CCB( بــرای فرزند زیر 6 
ساله تان باشید، مبلغ مربوط به طرح 
»مکمل خردســال« به شرح زیر به 

شما تعلق می گیرد:
۳۰۰ دالر برای هر فرزند، به شرطی 
کــه درآمد خالص خانواده در ســال 
2۰2۰ برابر با 12۰ هزار دالر یا کمتر 

از آن باشد.
15۰ دالر برای هر فرزند، به شــرط 
اینکه درآمد خالص خانواده در سال 
2۰2۰ بیشتر از 12۰ هزار دالر باشد.

اگر در اکتبر 2۰21 حائز شرایط برای 
دریافت »کمک هزینه کودک کانادا« 
)CCB( برای فرزند زیر 6 ســاله تان 

باشید، مبلغ مربوط به طرح »مکمل 
خردسال« به شرح زیر به شما تعلق 

می گیرد:
۳۰۰ دالر برای هر فرزند، به شرطی 
کــه درآمد خالص خانواده در ســال 
2۰2۰ برابر با 12۰ هزار دالر یا کمتر 

از آن باشد.
15۰ دالر برای هر فرزند، به شــرط 
اینکه درآمد خالص خانواده در سال 
2۰2۰ بیشتر از 12۰ هزار دالر باشد.

اگر والدین از هم جدا شــده اند و به 
صورت مشترک به نوبت از فرزندشان 
مراقب می کنند، هر کدام نیمی از این 
کمک هزینه را )البته بر اساس درآمد 
خالص خانواده  خود( دریافت خواهند 

کرد.

تاریخ پرداخت کمک دولتی مربوط 
به طرح »مکمل خردسال«

آژانس درآمد کانــادا )CRA( مبالغ 
مربوط به این طــرح را در تاریخ های 

زیر واریز می کند:
2۸ مــی 2۰21 )که شــامل مبالغ 

مربوط به ژانویه و اپریل است(
۳۰ جوالی 2۰21

29 اکتبر 2۰21
ایــن واریزی ها به صــورت مجزا از 
»کمک هزینه  قبلــی  واریزی هــای 

کودک کانادا« خواهد بود.

اگر مبلغ مذکور در تاریخ اعالم شده 
برایتان واریز نشد، حتما 1۰ روز کاری 
دیگر منتظر بمانیــد. اگر در این بازه 
نیز این مبلغ واریز نشد، می توانید با 

آژانس درآمد کانادا تماس بگیرید.
در صــورت تغییر شــرایط تان )مثل 
تغییر نشــانی، تغییر وضعیت تاهل 
و …( حتما آژانــس درآمد کانادا را 
از ایــن تغییــرات آگاه کنید. در غیر 
این صورت، شاید دیگر این مبالغ به 

حساب تان واریز نشود.

نتایج امیدوار کنندۀ آزمایشات واکسن ساخت کانادا
ایرانیان کانادا- اولین واکسن ساخت 
کانادا برای کوویــد 19، نتایج پادتن 
را  کننــده ای  امیدوار  )آنتی بــادی( 
در صدها شــرکت کننده در فاز دوم 
آزمایشات بالینی نشان داده است، و 
این تابستان برای درخواست تأییدیه 

نهایی آماده خواهد بود.
ناتالی النــدری، نایب رئیس اجرایی 
امور علمی و پزشکی شرکت مدیکاگو 
)Medicago( می گوید، این واکسن 
1۰ برابر پادتن بیشتر نسبت به زمانی 
تولید می کند کــه در افراد مبتال به 

کووید 19 مشاهده شده است.
الندری می گوید: »این خبر بســیار 

خوبی است.«
»از این رو براســاس ایــن نتایج، ما 
کامالً مطمئن هستیم که این واکسن 
از کارایی و اثربخشــی بسیار خوبی 

برخوردار خواهد بود.«
نتایج هنوز مرور نشده اند، اما الندری 
می گوید دیگر واکسن هایی که اکنون 
در حال استفاده هستند، همبستگی 
مســتقیمی را بین سطح پادتن های 
تولید شده و اثربخشی واکسن بر علیه 

کووید 19 نشان داده اند.
آزمایــش بالینی شــرکت مدیکاگو 
با شــرکت ۳۰ هزار شــرکت کننده 
هم اکنون در کانــادا، ایاالت متحده، 
بریتانیا جریان اســت، و این هفته در 

برزیل نیز آزمایش بالینی این واکسن 
آغاز می شود.   

اگر تأیید شود، واکسن مدیکاگو اولین 
واکسن کووید 19 خواهد بود که در 
کانادا تولید خواهد شد. مادۀ اولیه به 
صورت عمده در تأسیسات مدیکاگو 
در کارولینای شــمالی تولید خواهد 
شد، اما ویال ها به وسیلۀ ماده کمکی 
در   adjuvant GlaxoSmithKline

کانادا پُر خواهد شد.
واکســن  کمکــی  مــادۀ 
است  ماده ای   )GlaxoSmithKline(

که برای کمک به ایجاد واکنش ایمنی 
بهتر در واکسن ها استفاده می شود.

یک کارخانه تولیدی جدید در کبک 
که می تواند بیشــتر مواد اولیه را در 
کانادا را تولید کند، هنوز در دســت 
ساخت است. الندری گفت که تاریخ 
شــروع به کار این کارخانه از ســال 
2۰2۴ به ســال 2۰2۳ منتقل شده 

است.
کانــادا در ماه اکتبر قراردادی را برای 
خرید 2۰ میلیون دوز واکسن مدیکاگو 
امضا کرد، به همراه گزینۀ 56 میلیون 
دوز بیشتر. اما بیشتر کانادایی ها قبل 
از تأیید مدیکاگو واکسینه می شوند و 

نقش آن در کانادا مشخص نیست.
 

الندری گفت: »ما در مورد این شرایط 
با دولت کانادا گفتگو کرده ایم.«

 وی گفت که محتمل ترین ســناریو 
استفاده از این واکسن برای تزریق های 
تقویتی booster shots است. کانادا 
همچنین می توانــد 2۰ میلیون دوز 
خریداری شــده را به اتحادیه جهانی 

واکسن کوواکس اهدا کند. 
النــدری گفت که برخــی مذاکرات 
در مــورد آزمایش مدیکاگو به عنوان 
mix-( واکســن ترکیبی و تطبیقی
and-match( بــرای دوزهــای دوم 
وجــود دارد، امــا وی تأیید کرد که 
اکنون زمــان کافی برای تکمیل این 

آزمایش وجود ندارد.
کانادا تاکنون چهار واکســن را تأیید 
کرده است و ۴5 درصد مردم حداقل 
یک دوز از واکسن را دریافت کرده اند. 
تا به امروز، حدود دو سوم واکسن فایز، 
یک پنجم واکســن مدرنا و بقیه نیز 
دریافت  آسترازنِکا  آکسفورد  واکسن 
کرده اند. جانســون و جانسون در ماه 
مارس تأیید شــد اما هنوز در کانادا 

استفاده نشده است.
آزمایش فاز 2 مدیکاگو واکسن ذرات 

شــبه ویروس را روی حــدود 9۰۰ 
داوطلــب در کانــادا و ایاالت متحده 

آزمایش کرده است. 
یک سوم این گروه بزرگساالن سالم 
بین 1۸ تا 6۴ ســال بودند، یک سوم 
آنها بیش از 65 ســال سن داشتند و 
یک ســوم باقی مانده بزرگساالن به 
مشکالت سالمتی مبتال بودند که در 
صورت ابتال به کووید 19 امکان دارد 
در معرض خطر بیشتری قرار داشته 

باشند.
اکنون فقط نتایج مربوط به بزرگساالن 
و سالمندان سالم گزارش شده است، 
و هنوز نتایج بــرای افرادی که دارای 
شــرایط ســالمتی خاص بوده اند در 

دسترس نیست..
عــوارض جانبــی کلــی در زمــان 
واکسیناسیون خفیف و بسیار کوتاه 

مدت گزارش شده است.
افراد مســن )باالتر از 65 سال( پس 
از دریافت دوز اول واکســن، واکنش 
ایمنی نیرومندی مانند گروه سنی 1۸ 
تا 6۴ از خود نشان ندادند، اما پس از 
دریافت دوز دوم سطح واکنش ایمنی 
و سطوح پادتن ها به اندازۀ گروه سنی 

19 تا 6۴ افزایش یافت.
واکسن مدیکاگو یک واکسن ذره ای 
شــبه ویروس اســت که ویروسی را 
SARS- درســت همانند ویــروس

COV-2 )کووید 19( شــبیه سازی 
می کند اما حاوی مــواد ژنتیکی آن 
نیست و بنابراین نمی تواند تکثیر شوند 

و ایجاد بیماری کنند.
ذره ای شــبه  واکســن های  معموالً 
ویروس، مانند آنهایی که علیه ویروس 
پاپیلوم انســانی یا HPV اســتفاده 
می شــوند، در مخمر یا باکتری رشد 
می کنند. فناوری مدیکاگو این ذرات 
را در گیاهی رشد می دهد که ارتباط 
نزدیکی با گیاه تنباکوی معمولی دارد.

 بیست درصد از آمریکایی ها می گویند 
دیگر به کانادا سفر نمی کنند

ایرانیــان کانادا- در حالی که ســال 
گذشــته و محدودیت هــای پاندمی 
ســفر بین مرز ایاالت متحده و کانادا 
را دشوار ساخت، به نظر می رسد که 
بعضی ها دیگر تصمیم ندارند که از مرز 

رد شوند.
بر اساس یک نظرسنجی جدید توسط 
از آمریکایی های  Leger، 2۴ درصد 
مورد نظرسنجی می گویند، هرگز بعد 
از پاندمی برای سفر به کانادا احساس 
راحتی نخواهنــد کرد. در مقابل، 19 
درصد از کانادایی ها می گویند هرگز 
اشــتیاقی نخواهند داشت که دوباره 
به ایاالت متحده بروند. اما زمانی که 
صحبــت از آنانی کــه می خواهند از 
مرز رد شوند می شــود 16 درصد از 
آمریکایی ها و ۷ درصد از کانادایی ها 
می گویند که در ماه مــه یا ژوئن به 

کشور دیگر سفر خواهند کرد.
اکثر پاســخ دهندگان گفتند که آنها 
با سفر در سال آینده در سال 2۰22 
احســاس راحتی می کنند، به طوری 
که 5۷ درصــد از کانادایی ها گفتند 
که سال آینده به ایاالت متحده سفر 
می کنند و ۳2 درصد از آمریکایی ها 
گفته اند که قصد دارند به کانادا سفر 

کنند.
این نظرســنجی از ۷ مــه 2۰21 تا 
9 مه 2۰21 انجام شــد و داده های 

1529 کانادایــی و 1۰۰۳ آمریکایی 
با همکاری انجمن مطالعات کانادایی 
در  و  شــد،  آوری  جمــع   )ACS(
مطبوعات کانادایی منتشر شده است.

بر اساس این نظر سنجی ۳1 درصد از 
کانادایی ها و ۴1 درصد از آمریکایی ها 
می گویند که احتماالً در سال 2۰21 

به تعطیالت تابستانی خواهند رفت.
کانادایی هایــی که احتماالً در 2۰21 
به تعطیالت تابســتانی می روند، به 
احتمــال زیاد قصد دارند ســفرهای 
یک روزه را به صورت محلی در محل 
زندگی خود )6۳ درصد( یا مسافرت 
طوالنی تر در استان خود )5۰ درصد( 

انجام دهند.  



99 Issue 1529 Friday May 21, 2021 شماره ۱529 جمعه 3۱  اردیبهشت ۱۴۰۰

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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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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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
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Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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_____ 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
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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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_____ 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
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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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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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Shayda De Ruiter
Cell: 604 783 9522

منزل بسیار زیبا، کامال نوسازى شده در سال 2۰2۱ 
سه طبقه، 5 اتاق خواب با 5 سرویس حمام و دستشوئى، 32۰۰ اسکورفیت زیربنا، 

کفپوش چوبى مرغوب، آشپزخانه مدرن، ۴ پارکینگ، جکوزى در فضاى باز،
در یکى از مناطق خوب نورت ونکوور در لین ولى آماده فروش مى باشد.

2663 Tempe knoll Drive, 
North Vancouver 

منزل 3 طبقه، 5 خوابه با ۴ سرویس حمام، 
۴۰۰۰ اسکورفیت زیربنا  واقع در زمینى دونبش به مساحت

 76۰۰ اسکورفیت، حیاط بزرگ، 3 شومینه گازى،  2 پارکینگ، 
با سوئیت مجزا براى اجاره  (ماهیانه ۱8۰۰ دالر)،

 در یکى از مناطق خوب لین ولى  نزدیک به زمین تنیس
 و مرکز خرید لین ولى آماده فروش مى باشد.

www.realestatekitsilano.com 
Email: shaydaderuiter@gmail.com

$2,399,000

2650 Tempe knoll Drive, 
North Vancouver 

$2,500,000

1428 West 7th Street, 
Vancouver BC V6H 1C1
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& Compounding

در قلب کوکیتالم
مشاوره با داروساز فارسی زبان
تحویل رایگان دارو در منزل
تسهیالت ویژه برای سالمندان

متخصص در تهیه داروهای ترکیبی در دوزهای مختلف
 برای بیماران و حیوانات خانگی

#102-1173 The High St, Coquitlam
Tel: 778-285-8811 Fax: 778-285-8812

info@mediglenpharmacy.com

Your Health is importnat for us

www.mediglenpharmacy.com

آماده ارائه خدمات در تمامی روزهای هفته
دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 6 بعدازظهر
شنبه و یکشنبه 9 صبح تا 3 بعدازظهر

FREE Blister Pack

قیمت های قابل مقایسهپذیرش کلیه بیمه ها

ایرانیان کانادا- با گرم شدن آب و هوا 
و وعدۀ واکسیناســیون در تابستان، 
بســیاری از کانادایی هــای در حال 
برنامه ریــزی برای تابســتان و پاییز 
هســتند و مشــتاقند که زندگی به 
روال عادی پیش از پاندمی بازگردد. 
اما همۀ کانادایی هــا از پایان زندگی 

تعطیلی ها خوشحال نیستند.
عبارت »سندرم غار« هر از چندگاهی 
در رسانه ها و شــبکه های اجتماعی 
به بحث گذاشــته می شود و در مورد 
افرادی به کار بُرده می شود که ممکن 
است مایل نباشند بعد از پایان پاندمی، 
زندگی عادی و نرمال را از سر بگیرند. 
اما در حالی کــه این عبارت ممکن 
است به درســتی افرادی را توصیف 
کند که مشــتاق بازگشت به زندگی 
عادی نباشند، روانشناسان می گویند 
این عبارتی است که شرایط را بیش 

از حد ساده می کند.
اســتیون تیلور، روانشناس بالینی در 
دانشــگاه بریتیش کلمبیا به سی تی 
وی نیــوز گفت: »این یک ســندرم 
نیســت، چرا که ممکن است دالیل 
بسیاری وجود داشته باشد که مردم 

بخواهند در خانه بمانند.«
این عبارت پیش از آنکه پاندمی تمام 
شود بر سر زبان ها افتاده است، و هنوز 
بسیار زود است که بفهمیم زمانی که 
بحران تمام شــود چقدر تحت تأثیر 

قرار گرفته ایم.
»در حــال حاظر ارزیابــی و یا درک 
شــدت این مشکالت دشــوار است، 
چرا که هنوز در وضعیت بحران قرار 
داریم. پس بعضی ها ممکن است هنوز 
از بیرون رفتن هراس داشته باشند، اما 
زمانی که پاندمی تمام شــود، همان 
افــراد ممکن اســت بخواهند بیرون 

بروند.«
در ایــن مرحلــه از پاندمــی، پایان 
مشــخصی وجود نــدارد. چیزی که 
ممکن اســت برای یک فــرد پایان 
محصوب شود برای فرد دیگر ممکن 

است پایان نباشد.
گوردون آسموندســن، روانشــناس 
بالینی و اســتاد روانشناسی دانشگاه 
رجینا به ســی تــی وی نیوز گفت: 
»پایان پاندمی برای هر کسی متفاوت 
اســت. در تمام احتمــاالت، پاندمی 
نهایتاً به یک اندمی )همه گیری بومی( 

تبدیل می شود.«   
او می گوید که عبارت سندرم غار بسیار 
وسیع و دربرگیرنده است و شامل هر 
دلیلی می شــود که ممکن است فرد 

برای خارج شــد از خانه داشته باشد، 
از جمله راحت تر بودن کار از خانه و 
یا ارزان تر بودن ادامه دادن تحصیالت 

تکمیلی به صورت آنالین.
برخــی از این دالیل ممکن اســت 
انطباقی باشــند، پس نشانه ای یک 

اختالل به شمار نمی روند.

عبارتی که این همــه دالیل را در بر 
می گیرد، ممکن اســت تشــخیص 

مشکل اصلی را دشوار سازد.
آسموندســن می گویــد: »یک نکته 
اساسی این است که آیا خروج از غار 
اسباب زحمت می شــود و یا یک بار 
عاطفی است و تقریباً چالشی غیرقابل 

حل است. در مورد دوم، ممکن است 
تشــخیص های دیگری وجود داشته 

باشد که دقیق تر و مفید تر هستند.«
این عبارت می تواند مانع از این شود 
که مــردم در هنگام خــروج از خانه 
متوجه مشکالت اساسی خود شوند. 
شاید دالیل دیگری مانند افسردگی و 

»سندرم غار« »سندرم غار« 
چرا ممکن است چرا ممکن است 

برخی بعد از پایان پاندمی برخی بعد از پایان پاندمی 
کماکان در خانه بمانندکماکان در خانه بمانند

یا اختالل پانیک وجود داشته باشد.  
تیلور می گوید: »اگر این پدیده را یک 
سندرم بنامیم، مسئله این است که 
برخی از اختالالت دیگر ممکن است 

نادیده گرفته شوند.« 
بیرون  »اگر  می گوید:  آسموندســن 
رفتن از خانه اســباب زحمت است، 
اما بر توانایی های عملکردی شما تأثیر 
نمی گــذارد، بنابراین نباید آن را یک 
سندرم نامید و از آن آسیب شناسی 

کرد.«
عبارت سندرم غار همچنین بیش از 
حد بر ســالمت روانی تأکید دارد که 
روانشناسان انتظار دارند پس از پایان 
پاندمی افزایش یابد. در اوایل پاندمی، 
تیلور و آسموندســن با هم در مورد 
تأثیرات آنچه آنها »ســندرم استرس 
کردند،  کار  می نامیدنــد،  کوویــد« 
اصطالحی که به ترس مختل کنندۀ 
زندکی از ابتال به بیماری و پیامد های 

ناشی از کووید 19 بود.
تیلــور می گوید: »ایــن کار می تواند 
اضطــراب معمولی را بیــش از حد 
برجسته ســازد، در حالی که داشتن 
اضطراب در طول پاندمی کووید 19 

طبیعی و قابل پیش بینی است. 
او معتقد اســت که استرس عمومی 
ناشی از پاندمی در اکثر مردم از میان 

رفته است.
تیلور گفت: »بیشــتر مردم درســت 
بــه حالــت عــادی پیــش از کرونا 
بازمی گردنــد. این در حــال حاضر 
یک مسئله بزرگ است، تالش برای 

تخمین و پیش بینی نسبت افرادی که 
در این رویداد استرس زا نیاز به کمک 

روانی دارند واقعاً دشوار است.«
این بدان معنا نیســت کــه پاندمی 
تأثیــری منفی بــر ســالمت روان 

کانادایی ها نداشته است.
وی گفت: »پاندمی تأثیر بیشتری بر 
افرادی دارد که قبالً مشکالت سالمت 
روان دیگری داشته اند. پس در برخی 
افراد مانند کارکنان خط مقدم مقابله 
با ویــروس این اضطراب مشــکالت 
جدیدی مانند اختالل استرس پس از 

سانحه ایجاد می کند.«
 وی می گویــد: »اجتنــاب یکــی از 
عواملی اســت اضطراب و استرس را 
تشدید می کند. اجتناب در کوتاه مدت 
یک اســتراتژی مقابله ای واقعاً مؤثر 
اســت، اما در طوالنی مدت اجتناب 

گزینه ای مناسب نیست.«
توجه بــه احســاس خود پــس از 
رفــع محدودیت ها بــرای آنانی که 
بیش از همیشه احســاس اضطراب 
می کنند بسیار مهم خواهد بود. اگر 
محدودیت ها برداشته شوند اما از فتن 
به فروشــگاه مواد غذایی می ترسید، 
ممکن است مسائل جدی تری وجود 

داشته باشد. 
تیلــور می گویــد: »هنگامــی کــه 
محدودیت ها برداشته شد و ترس شما 
همچنان هفته ها و ماه ها ادامه داشت، 
می تواند نشانه ای از نیاز شما به کمک 
باشد  به ویژه اگر اضطراب زندگِی شما 

را مختل کند.«
اگــر هفته ها و ماه هــا پس از پایان 
پاندمــی کووید 19، یا دســت کم 
هنگام رفــع محدودیت هــا، خود را 
هنوز بیــش از حد محدود می کنید، 
منابع رایگان آنالینی در دســترس 
هستند که آسموندسون می گوید به 
اندازه درمان های حضوری خوب مؤثر 
هســتند. »یکی از آنها تغییر ذهن از 
طریق Anxiety Canada به آدرس
 www.anxietycanada.com
است، که به طور رایگان در دسترس 
اســت و یک برنامه آنالین مبتنی بر 
شواهد اســت که افراد می توانند در 
آن وارد شــوند و مانند یک درمانگر 
شخصی بر روی تلفن هوشمند شما 

عمل می کند.
در حالی که سندرم غار ممکن است 
یک اصطالح جذاب باشد، حق مطلب 
را در مــورد دالیلی که مردم ممکن 
اســت به خاطر آنها نخواهند از خانه 

خارج شوند را ادا نمی کند.

اختالف نظر کانادایی ها 
درباره حضور در بازی های المپیک توکیو

 Léger نتایج نظرســنجی جدید لژه
که به سفارش انجمن مطالعات کانادا 
AEC صورت گرفته حاکی از آن است 
که مردم کانادا درباره اعزام هیئت های 
ورزشــی کشورشــان بــه بازی های 
المپیک توکیو آن هم در شرایطی که 
ژاپن به شدت درگیر بحران کووید19 

است، اختالف نظر دارند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طبق نتایج این نظرسنجی ۴2 درصد 
شــهروندان کانادایــی معتقدند که 
ورزشکاران کانادایی نباید در بازی های 
المپیک توکیو حضــور یابند این در 
حالی که ۳9 درصد شهروندان در این 

باره نظری متفاوت دارند.
در پاســخ به ایــن که آیا شــرکت 
ورزشــکاران کانادایــی در بحبوحه 
پاندمی کرونــا در بازی های المپیک 
کار درستی اســت، ۴6 درصد سوال 
شوندگان پاســخ منفی و ۳5 درصد 

آن ها پاسخ مثبت دادند و 19 درصد 
نیز در این باره مردد بودند.

رئیس  نایــب  بــورک  کریســتیان 
تحقیقات موسســه افکارسنجی لژه 
می گوید نتایج این نظرســنجی که 

البته اصال هم تعجب برانگیز نیست، 
می تواند به مقامــات دولت کانادا در 
تصمیم گیــری نهایــی در خصوص 
مشارکت یا عدم مشارکت ورزشکاران 
کانادایی در بازی های المپیک کمک 

کند.
این نظرسنجی روزهای هفتم تا نهم 
ماه می به صــورت اینترنتی صورت 
گرفت و 1529 کانادایی در آن شرکت 

کردند.
همین نظرسنجی نشان داد که از هر 
1۰ کانادایی شــش نفر معتقدند که 
ورزشکاران باید برای واکسینه شدن 

در اولویت قرار گیرند.
ورزشکاران برای شرکت در المپیک 
مجبور نیستند خود را واکسینه کنند 
با این حال شرکت های فایزر و بیو ان 
تک برای اهدای واکسن به ورزشکاران 
و مسئوالنی که قرار است در المپیک 

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

2burrardplace.ca

تازه ترین تعریف 
از ساختمان های لوکس
از 53۹،۹۰۰ دالر 
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پرطرفدارترین آدرس در داون تاون ونکوور.
 آخرین برج مجموعه بورارد  بهار امسال عرضه خواهد 
شد. این فرصت را یک بار دیگر از دست ندهید. 
همین امروز ثبت نام کنید.
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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

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

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000 $1,878,000
972 Belvista Crs., North Van

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

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

استودیو بسیار زیبا با چشم انداز از کوهستان، بالکن بزرگ،
460 اسکورفیت، الندری داخل واحد، سنگ گرانیت در آشپزخانه،

 Murphy  Bed )تخت تاشو دیواری(، یک پارکینگ سرپوشیده، انباری
نزدیک به سی باس، کلیه امکانات رفاهی، مراکز خرید، رستوران ها در خیابان النزدل

499,000#806-151 W 2nd Street, North Vancouver

«ایده آل برای سرمایه  گذاری»
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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.

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانی )مشاور و مترجم(

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات )ICBC(: بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائی: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانی ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجی از کار بدون دلیل کافی

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

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

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

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

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
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آیا کانادا
 در حال تبدیل شدن به 

»سیلیکون َولی« بعدی است؟

ایرانیــان کانادا- کریس آلبینســون 
شــرکت  آینــدۀ  مدیرعامــل 
Communitech و یک سرمایه گذار 

خطرپذیر در سیلیکون َولی است.
به عنوان یک سرمایه گذار خطرپذیر 
در کالیفرنیا در 2۰ ســال گذشته، از 
نزدیک وقایع و نو آوری های تکنولوژی 
را در کانــادا دنبال کرده ام، و تغییر از 
آن زمان تــا کنون چیزی کم از یک 

معجزه ندارد.
باورنکردنی؟ خــوب کانادا،  چقــدر 
سیلیکون َولی را از َگود نو آوری جهانی 
خارج کرده است و باعث شده که من 
از کالیفرنیا برگردم و اینجا به فعالیت 

ادامه دهم.
ممکــن اســت بــرای کســانی که 
در  را  جغرافیایــی  جابجایی هــای 
مراکز قدرت دنیای فناوری مشاهده 
نکرده اند، این امر اغراق آمیز باشــد. 
مطمئنــاً، ســیلیکون َولی همچنان 
از نظر ســرمایه گــذاری خطرپذیر، 
آمریکای شــمالی )اگر نه جهان( را 
رهبــری می کنــد و همچنان مأمن 
بزرگترین غول  های فناوری جهان و 
تعداد زیادی از مهاجران با اســتعداد 

است.
اما سیلیکون َولی همیشه این چنین 

موفق نبوده است.
بوســتون را به یاد دارید؟ این شهر تا 
اوایل دهۀ 199۰ پیشروترین منطقه 
نوآوری در جهان بود، اما نهایتاً دیگر 
توانایی رقابت نداشت. سیلیکون َولی 
در جایگاه نخســت قــرار گرفت، اما 

اکنون با همان مسائلی روبرو است که 
بوستون با آن مواجه بود. این امر باعث 
می شود که کانادا - و به طور خاص، 
انتاریو - کامالً در موقعیت های برتری 

قرار داشته باشد.
شواهد برای مدت یک دهه مانند برف 
زمستان در حال تلمبار شدن است، 
حتی اگر بعضی از ما دیر متوجه آن 
شویم. این شــواهد اکنون در اطراف 
ماست و نمی توان آن را نادیده گرفت.

در ســال 2۰16، مــن در حضــور 
مخاطبان کارآفریــن کانادایی با یک 
شــریک ســرمایه گذاری معروف در 
ســیلیکون َولی مصاحبه کردم. این 
سرمایه گذار صریحاً به مؤسسان گفت 
که امکان ایجاد شرکتی به ارزش یک 
میلیارد دالر در کانادا وجود ندارد، چه 
رسد به اینکه شرکتی در کانادا بتواند 
ساالنه یک میلیارد دالر کسب درآمد 

کند.
در زیر اتفاقاتی را که برای بعضی از آن 
کارآفرینان از آن زمان تاکنون افتاد را 

توضیح می دهم:
 )Shopify Inc( شــرکت شــاپیفای
بــه ســرمایه 16۷ میلیــارد دالری 
بازار رســیده است، درســت بعد از 
بزرگترین شــرکت کانادا، RBC، و 
به تازگی اولین درآمد سه ماهه یک 
میلیــارد دالری خــود را ثبت کرده 
است. شرکت Wealthsimple پس 
از جذب سرمایه گذاری ۷5۰ میلیون 
دالری، به ارزش 5 میلیارد دالر رسید. 
 Clearco  (Clearbanc شــرکت 

سابق( به تازگی 2 میلیارد دالر آمریکا 
ارزش گذاری شد. شرکت Nuvei ، با 
درآمد ناخالص ۳۷5 میلیون دالری، 
اکنون دارای ارزش بازاری برابر با 1۰ 
Sonder  میلیارد دالر دارد. شرکت

بــرای ارزیابــی اولیــه 2.2 میلیارد 
دالر تعیین شــده اســت. و شرکت 
Instacart، با وجود اینکه در ایاالت 
متحده، توســط یک فارغ التحصیل 
دانشــگاه واترلو راه اندازی شده است، 

اکنون ۳9 میلیارد دالر ارزش دارد. 
تعداد بیشماری از شرکت های دیگر، 
که بعضی از آنها حتی هنوز راه اندازی 
نشده اند، آن روز در آن اتاق نبودند اما 
مسیرهای مشابهی را طی می کنند.  

همانطور که نشریۀ »گلوب اند میل« 
گزارش داده اســت، عرضه  های اولیۀ 
سهام بیشتری در حال انجام یا در راه 

هستند. 
شــرکتThinkific Labs  به تازگی 
یک پیشنهاد 16۰ میلیون دالری را 

منعقد ساخت.
 شرکت Magnet Forensics بعد از 
عرضه اولیه سهام اخیر، دارزش بازاری 
بالــغ بر یک میلیارد دالر به دســت 

آورده است. 
شــرکت Vendasta  در حــال کار 
بــرای عرضۀ اولیۀ ســهام اســت و 
بســیاری از شــرکت هــای دیگر - 
 Axonify،Miovision نمونــه  برای 
 ،Dejero ،Trusscore ، Vidyard
و Intellijoint Surgical - بــه طور 
مداوم در حال رشــد و کسب درآمد 
قابل توجه و جذب ســرمایه گذاری 

هستند.
همــه اینها، پنج ســال بعــد از آن 
اتفــاق افتاد که به ما گفتند در کانادا 

سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.
از نظر بازده سرمایۀ، سرمایه گذاری 

شــده، کانادا اکنون پس از سیلیکون 
ولی و چین ســومین اکوسیســتم 
مولد تکنولوژی در کره زمین اســت 
و احتمال دارد که با حرکت آن ها به 

سمت رکود، به مقام اول دست یابد.
اتفاق افتادن همۀ این مســائل یک 

معما نیست.
همزمان با محدود کردن هرچه بیشتر 
مقــرارت مهاجرتی از ســوی ایاالت 
متحده و استقبال کمتری از مهاجرت 
به آمریکا، کانادا اقدامات زیرکانه ای را 
برای جذب استعدادها و سرمایه های 
برتر جهانــی انجام داده اســت. در 
حال حاضر کانادا شــش برابر بیشتر 
از همسایگان آمریکایی خود، مهاجر 
ماهر دارد؛ ایــن یک آمار قابل توجه 
است اگر بدانید نیمی از بنیانگذاران 
غول های فناوری آمریکا )شرکت های 
خصوصی بــا ارزش یک میلیارد دالر 
یا بیشــتر( در خارج از آمریکا متولد 

شده اند.

از ســال 2۰1۳ تــا 2۰19، ۸۰ هزار 
شغل فناوری فقط در کریدور تورنتو-
واترلو ایجاد شــده اســت - بیش از 
مجموع شــغل های ایجاد شــده در 
سانفرانسیسکو، ســیاتل و واشنگتن 
دی ســی. این شــواهد کامالً قانع 
کننده ای است که نشان می دهد کانادا 
برای اولیــن بار، قلب و ذهن بهترین 
و درخشان ترین استعداد های جهان را 

ربوده است.
وقتی مزیت های برتری ما را در موج 
بعدی از تکنولوژی به حساب بیاورید 
)برای مثال هوش مصنوعی، یادگیری 
ماشــینی، محاســبات کوانتومــی، 
ارتباطات بی ســیم نسل 5، فناوری 
پزشکی، تولید پیشرفته(، مزیت هزینه 
نســبی ما و برابری در دسترسی به 
بازارها و سرمایه، به راحتی قابل درک 
است که چرا محتمل است کانادا ماده 

تسلط در این حوزه است.
هنوز هم، گاهی اوقات به نظر می رسد 
که روایت ملی ما باید کارهای حمایتی 
بیشتری را انجام دهد. برخی در کانادا 
هنوز با این فرض عمل می کنند که 
استعداد از سرمایه پیروی می کند – 
همان چیزی که باعث فرار مغزهای 

کانادایی به ایاالت متحده شده است.
این پیش فرض در سال 2۰۰5 معتبر 
بود، اما تا سال 2۰1۰ متوقف شد زیرا 
نسل جدیدی از بنیانگذاران استارت 
آپ های کانادایی و ســرمایه گذاران 
همزمان با رشــد، شــروع به ظهور 

کردند.
امروز ، این فرض کامالً اشتباه است. 
چرا؟ زیرا حقیقــت، همانطور که در 
پنج سال گذشته نشان داده ایم، این 
است که ســرمایه از استعداد پیروی 
می کنــد. فقط در 12 ماه گذشــته 
کانادا 5۰۰۰ کارگر علوم، تکنولوژی و 
ریاضیات جذب کرده است، و به دنبال 
آن هم جذب سرمایه رشد پیدا کرده 

است. 
این یکــی از دالیلی اســت که این 
ســرمایه گذار خطر پذیر خاص برای 
دنبال کردن این استعداد ها به کانادا 
بازگشته و اگر بخواهیم عرصه، از آن 

ما خواهد بود.
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روش های مختلف
 درخواست اقامت برای 
فارغ التحصیالن خارجی

 در کانادا
اخذ مدرک تحصیلی کانادایی به عــاوه تجربه کار در داخل کانادا، 
فارغ التحصیان خارجی را برای شماری بسیار از برنامه های مهاجرتی 
کانادا واجد شرایط می کند. برخی از این روش های مهاجرتی تنها نیاز 
به مدرک تحصیلی در کانادا و برخی دیگر سابقه کار در کانادا را نیز 

برای واجد شرایط شدن نیاز دارند.

بــه طور کلــی روش هــای مختلف 
درخواســت بــرای فارغ التحصیالن 
خارجی به اختصار به شرح زیر هستند:

و  دکترا  مقاطــع  فارغ التحصیــالن 
کارشناسی ارشد در برخی موارد بدون 
نیــاز به اخذ تجربــه کاری در کانادا 
واجد شــرایط درخواست  می توانند 

اقامت دائم باشند.
سیســتم گزینش از حــوزه رقابتی 
اکسپرس انتری که متخصصین ماهر 
و نیمه ماهر خارجی واجد شرایط را 
مورد گزینش قرار می دهد. متقاضیان 
عالقه منــد با ورود به حــوزه رقابتی 
می توانند شــانس گزینش از طریق 
چندین برنامه مهاجرتی وابســته به 

اکسپرس انتری را به دست بیاورند.
یکی از روش هــای گزینش از طریق 
اکســپرس انتری با قرعه کشی انجام 
میگیــرد و متقاضیانــی کــه دارای 
امتیازات شــاخص در حوزه رقابتی 
هستند را مورد انتخاب قرار می دهد 
ولــی متقاضیان عالقه منــد به اخذ 
اقامــت دائم از طریق این سیســتم 
حتی با داشــتن امتیازات پایین نیز 
درصورتی که دارای تخصص موردنیاز 
استانی باشند می توانند از این حوزه 
مورد انتخاب اســتان قرار گیرند و به 
امتیازات کسب شده خود 6۰۰ امتیاز 
به عنوان منتخب اســتانی را اضافه 
کنند. از آنجایی که تشکیل پروفایل 

و وارد شدن به حوزه رقابتی هزینه ای 
ندارد متخصصین ماهر و نیمه ماهر 
عالقه مند به اخذ اقامــت دائم کانادا 
در صــورت داشــتن حداقل نتیجه 
آزمون موردنیاز و یک سال سابقه کار 
تمام وقت مرتبط با مدرک تحصیلی 
اخذ شــده نمی بایســت از تشکیل 
پروفایل اکســپرس انتری به واسطه 
نداشتن امتیاز باال چشم پوشی کنند.

اکسپرس انتری مسیر اصلی مهاجران 
طبقه اقتصادی اســت که دارای یک 
سیســتم مدیریت برنامه برای ســه 
برنامه مهاجــرت فدرال با مهارت باال 
اســت که متقاضیان واجد شــرایط 
را بر اســاس سه زیر شــاخه تجربه 
داران کانادایــی، متخصصین ماهر و 
متخصصین نیمه ماهر مورد گزینش 
قرار می دهد.متقاضیان با ورود به حوزه 
رقابتی و تشــکیل پروفایل می توانند 
واجد شــرایط چندین برنامه شوند. 
سیستم گزینش اکســپرس انتری از 
یک ماتریس امتیازبنــدی برخوردار 
است که بر اســاس امتیازات کسب 
شده متقاضیان رتبه بندی می شوند. 
تشــکیل پروفایــل و ورود به حوزه 
رقابتی رایگان است. این در حالی است 
که چگونگی تشکیل پروفایل می تواند 
تأثیر مستقیم در گزینش داشته باشد. 
هزینه بررســی درخواست تنها پس 
از دریافــت دعوت نامه گزینش برای 

متقاضی و تصمیم وی برای ارســال 
مدارک برای دریافت اقامت پرداخت 

خواهد شد.
 )PNP( برنامــه نامزدهای اســتانی
به اســتان های کانادا اجازه می دهد 
مســیرهایی را برای اقامــت دائم به 
مهاجران ارائه دهــد که برای تأمین 
نیــروی کار موردنیاز بــازار کار آنان 
تدوین می گردد بدین دلیل برنامه های 
شــرایط  دارای  اســتانی  منتخبین 

یکسان در بین استان ها نمی باشند.
PNP یک فرایند دو مرحله ای است. 
ابتدا متقاضی موفق به اخذ دعوت نامه 
از اســتان مبنــی به دعــوت برای 
ارســال تأیید تمایل به اقامت استان 
می نماید ســپس بــا تأیید متقاضی 
مورد گزینش قرار گرفته شده گواهی 
رســمی گزینش اســتان به نام وی 
صادر می شود. متقاضیان با در دست 

داشــتند گواهی اســتانی می توانند 
نسبت به ارسال درخواست اقامت دائم 

به دولت فدرال اقدام کنند.
عالوه بر این استان های مختلف کانادا 
دارای سهمیه گزینش از طریق حوزه 
رقابتی اکسپرس انتری نیز برای تأمین 

نیروی کار خود هستند.
لیســت انواع برنامه هــای منتخبین 
اســتانی که فارغ التحصیالن خارجی 
می توانند برای درخواست اقامت دائم 

اقدام کنند به شرح زیر است.

انتاریــو: انتاریو دو برنامــه ویژه به 
فارغ التحصیــالن بین المللــی دارد: 
جریــان تحصیالت تکمیلــی فوق 
لیسانس و جریان تحصیالت تکمیلی 
دکترا. برای درخواست هیچ یک از این 
برنامه ها نیازی به ارائه پیشنهادهای 
شــغلی نیســت. بدیهی است تمام 

فارغ التحصیالنی که دارای سابقه کار 
تمام وقت به میزان حداقل یک سال 
می باشــند و عالقه مند به اسکان در 
این استان هستند همواره می توانند 
از طریق تشکیل پروفایل در سیستم 
گزینــش اکســپرس انتری تحــت 
زیرشاخه تجربه داران کبک با انتخاب 
استان انتاریو برای محل اقامت خود 

اقدام نمایند.

موفق  که  فارغ التحصیالنی  مانیتوبا: 
به اتمــام دوره تحصیــل در یکی از 
مؤسسات آموزشی مورد تأیید شده اند 
می توانند از ســه طریق از این استان 
درخواست گزینش برای اخذ اقامت 
دائم نمایند: مســیر اشتغال، مسیر 
کارآموزی فارغ التحصیالن و مســیر 
کارآفرینی دانشجویان فارغ التحصیل. 

ساســکاچوان: در گروه تجربه داران 
خارجی  دانشــجویان  ساسکاچوان، 
فارغ التحصیل از یکی از مؤسســات 
آموزشــی مورد تأیید قــادر خواهند 
بود به عنوان دانشجوی فارغ التحصیل 
در این اســتان در صورت داشــتن 
یک پیشــنهاد کار تمام وقت از یکی 
از کارفرمایان اســتان ساســکاچوان 
از طریــق برنامــه منتخبیــن این 
اســتان پس از تأیید پیشــنهاد کار 
)Saskatchewan (SIN  برای اخذ 

اقامت دائم اقدام کنند.

کلمبیا  بریتیش  بریتیش کلمبیــا: 
گزینه های زیادی برای درخواســت 
اقامت دائــم برای متقاضیان خارجی 
دارد ولــی اکثــر ایــن برنامه هــای 
مهاجرتی نیاز به ارائه پیشنهاد شغلی 
از یکی از کارفرمایان در استان دارند، 
این در حالی است که فارغ التحصیالن 
خارجی در این اســتان از این قاعده 
مستثنی هستند و بدون ارائه پیشنهاد 
کار می توانند برای درخواست اقامت 
دائم تحت شرایط خاصی اقدام نمایند.

نیوبرانزویک: فارغ التحصیالن خارجی 
در اســتان نیوبرانزویک ممکن است 
واجد شــرایط جریان کارگران ماهر  
این استان باشــند. این برنامه برای 
اختصــاص به متقاضیانــی دارد که 
موفق به اخذ پیشــنهاد کار از یکی 
از کارفرمــاان اســتان شــده اند.  در 
صورت نداشــتن  پیشــنهاد کاری 
فارغ التحصیالن خارجی در این استان 
در صورت داشــتن تنها یک ســال 
سابقه کار تمام وقت  دارند، می توانند 
به عنوان متقاضی دارای تجربه کاری 
در این استان برای دریافت اقامت دائم 

اقدام کنند.

نوا اسکوشــیا: این اســتان دارای 
برنامه کارآفرینی برای فارغ التحصیل 
بین المللی اســت که حداقل از یک 
برنامه تحصیلی دوســاله در مقاطع 
دانشــگاه و یا کالــج فارغ التحصیل 
شــده اند و اقدام بــه فعالیت کاری 

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
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

کت و شلوار و پیراهن هاى مردانه دوخته شده و آماده
قبول سفارشات دوخت کت و شلوار و پیراهن مطابق با سلیقه شما

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

Ready-to-wear Suits & Shirts
Custom made Suits & Shirts
Alterations & Wardrobe Consulting

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

Tel:604-990-8717
www.connectionmenwear.com

معصومه علی محمدی )نشریه هفته(

نگرانی از تبدیل شدن زبان فرانسوی به تنها گزینه کاریابی در استان کبک

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
سیمون ژولن-بارت وزیر مسئول زبان 
فرانسه ســرانجام پنجشنبه گذشته 
الیحــه 96 را تحت عنــوان »قانون 
زبان رســمی مشــترک کبک، زبان 
فرانسوی« که شــامل بیش از 2۰۰ 

ماده است، ارائه کرد.
فرانســوا لوگو اعالم کــرد به منظور 
تشــریح اهداف خود از اصالح قانون 
1۰1 و توضیح ارجاعات آن به قانون 
اساسی کانادا، نامه هایی برای همتایان 
اســتانی و فدرال خود ارســال کرده 

است.
آقــای لوگــو روز شــنبه 16 می در 
حساب فیســبوک خود نامه ای را که 
در این زمینه به ترودو نوشــته است، 
منتشر کرد. لوگو پس از یادآوری این 
موضوع که حمایت از زبان فرانسه از 
وظایف مهم و حتی شاید بزرگ ترین 
مســئولیت وزیر اول کبک اســت، 
خطــوط کلی اصالحات مــورد نظر 
خــود در قانون 1۰1 به ویژه »تعیین 
زبان فرانســه به عنــوان زبان کاری 
شرکت های مســتقر در کبک تحت 
قوانین فــدرال و همچنین ارجحیت 
زبان فرانســه در عالئــم و تبلیغات 
تجاری« را برای آقای ترودو برشمرد.

لوگــو در این نامه تصریــح کرد در 
دهه هــای اخیر به رغم تدابیر متعدد 
قانونی، زبان فرانســه در مسیر افول 
قرار گرفته است به همین علت برای 
معکوس کردن این روند نیاز به یک 
اقدام محکم و قوی به شدت احساس 

می شود.
وزیر اول کبک در نامه خود به ترودو 
تاکید کــرد دولت کبک برای تحقق 
اهداف خود در این اصالحیه از همه 
امکانات و ابزارهای در دسترس خود 
از جمله مواد و بندهای اســتثنایی 
قانون اســتفاده خواهد کرد. لوگو در 

ترودو: کبک می تواند قانون اساسی کشور را اصالح کند

عین حال ابراز اطمینان کرد که این 
الیحه حقوق و اختیــارات نهادهای 
جامعه انگلیســی زبان کبک را نقض 

نخواهد کرد. 
به گزارش Infobref، جاستین ترودو 
معتقد است که دولت کبک حق دارد 
برای اصالح منشــور زبان فرانسوی، 
بخش هایی از قانون اساسی کشور را 

نیز اصالح کند.
نخســت وزیر کانادا تأیید می کند که 
وی مشــاهدات دولت کبــک را در 
اختیار دارد: کبک یک ملت را تشکیل 
داده و اســتانی است که زبان رسمی 
آن فرانســه اســت. بااین وجود اتاوا 
اطمینان حاصل خواهد کرد که حقوق 
انگلیسی زبانان استان رعایت می شود.

طبق قانون اساســی کانادا، هر کدام 
از استان های کشــور می توانند رأسا 
قانون اساسی کشور را در مواردی که 
اختصاصا به خود آنها وابســته است، 

تغییر دهند.

به نظر می رسد دولت CAQ از همین 
موضوع جهت ملــن نامیدن کبک و 
تغییر زبان رسمی اســتان به »تنها 

فرانسوی« استفاده کرده است.
بســیاری از منتقدین ایــن نرمش 
جاســتین ترودو را ناشی از واهمه او 
به دلیل از دست دادن آرای کبکی ها 

می دانند.
 به گزارش سی.بی.سی، شرکت ها و 
مراکز تجاری کبک نگران هستند که 
قانون جدید دولت لوگو که به الیحه 
96 شهرت دارد، زبان فرانسوی را به 
تنها زبان موردنیاز برای استخدام در 
این اســتان تبدیل کند. به باور این 
افراد، پیشــنهاد دولــت کبک برای 
تقویت زبان فرانســه به یک بار اضافی 
برای شــرکت های کوچک تر تبدیل 
می شــود که بــرای بقــا در دوران 

پساکرونا دست وپا می زنند.
الیحــه 96 اساســاً زبان فرانســه را 
بــه تنها زبان موردنیاز بــرای کار در 

استان تبدیل می کند و اگرچه موارد 
استثنایی در آن وجود دارد اما برخی 
از شــرکت ها ممکن است الزم باشد 
توضیح دهند که چرا کارمندان آن ها 

انگلیسی صحبت می کنند.
میشل لبالن، رئیس و مدیرعامل اتاق 
بازرگانی مونترال در این رابطه گفت: 
هنگامی که یک شــرکت احســاس 
می کند کــه کارمنــدان آن نیاز به 
صحبت کردن به زبان انگلیسی دارند، 
ما نباید توضیح بخواهیــم. آیا ما به 
سمت شــرایطی پیش می رویم که 
هرلحظه، یک شرکت به دلیل استفاده 
از زبان فرانسوی یا انگلیسی در محل 
کار خود باید در دادگاه حاضر شود؟ 
من نیاز به محافظت از زبان فرانسوی 
و اطمینان از اینکه از زبان انگلیسی 
به طور خودسرانه در محل کار استفاده 
نمی شــود را درک می کنم اما نگران 

چگونگی اجرای قانون هستم.
برای نمونه یعنی ما باید شــاهد این 
موضوع باشــیم که اگر در رستوران 
یک مشــتری یا گردشــگر به زبان 
انگلیسی از پیشخدمت سؤال پرسید، 
وی در پاسخ اعالم کند ببخشید، من 
نمی توانم به شــما کمک کنم، اجازه 
بدهید از همکارم بخواهم این کار را 

انجام دهد؟
البته سیمون ژولن بارت، وزیر مسئول 
زبان فرانســه اســتان در این رابطه 
گفت: اگر شغل شما نیاز به تعامل با 
مشتریان یا تأمین کنندگان خارج از 
استان را داشته باشد، مطمئناً برخی 
از کارمندان باید به زبان هایی غیر از 
فرانسه تسلط داشــته باشند. اما در 
چند ماه گذشته گزارش هایی داشتیم 
که شهروندان کبکی یک زبانه که فقط 
به فرانسوی تســلط دارند، با مدرک 
دیپلم نمی تواننــد کاری در مونترال 

پیدا کنند. این قابل قبول نیست.

به عنوان صاحب کســب وکار در این 
استان پس از فارغ التحصیلی حداقل 
به مدت یک ســال هســتند و قصد 
ادامه فعالیت و زندگی در اســتان نوا 

اسکوشیا را دارند.

جزیره پرنس ادوارد: فارغ التحصیالن 
بین المللــی از یکــی از مؤسســات 
آموزشــی پس از دوره متوســطه با 
داشــتن پیشنهاد شــغلی مرتبط با 
دوره تحصیلی به اتمام رســیده خود 
می توانند برای درخواست اقامت اقدام 

کنند.

نیوفاندلند  البــرادور:  و  نیوفاندلند 
و البــرادور دارای دو برنامه گزینش 
متخصصین و فارغ التحصیالن خارجی 
است. فارغ التحصیالن خارجی که در 
این استان مشغول به کار هستند و یا 
دارای پیشنهاد کاری در زمینه دوره 
تحصیلی خود می باشــند می توانند 

برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.
برنامه مهاجرتــی دیگر و پر طرف دار 
این اســتان برنامــه فارغ التحصیالن 
بین المللی کارآفرین اســت که ویژه 
دانش آموختگان نیوفاندلند و البرادور 
اســت که می خواهند در این استان 

تجارت کنند.

کبک: کبک برنامه مهاجرتی اقتصادی 
مختص به خود را دارد. دانشــجویان 
بین المللــی که در کبــک تحصیل 
کرده اند ممکن اســت واجد شرایط 
 )PEQ( برنامه تجربــه داران  کبک
باشند. متقاضیان این برنامه ملزم به 
ارائه نتیجه ازمون فرانسه شنیداری و 
گفتاری هستند و باید به زبان فرانسه 
تسلط داشته باشند.  کبک بر اساس 
برنامه متخصصین کبک نیز متقاضیان 
واجد شرایط را از طریق حوزه رقابتی 
مورد گزینش قــرار می دهد و اخیراً 
برنامه های مختلف آزمایشی را برای 
جــذب متخصصیــن موردنیــاز در 
زمینه های خدمات درمانی و مشاغل 
ضروری و متخصصیــن کامپیوتر و 
زیر شاخه های تخصصی کامپیوتر راه 

اندازی نموده است.

برنامه آزمایشی مهاجرتی استان های 
آتانتیک: قرار است برنامه آزمایشی 
مهاجرتی اســتان های آتالنتیک در 
ســال 2۰22 به یــک برنامه دائمی 
تبدیل شود. این برنامه اجازه می دهد 
تا کارفرمایان در چهار استان آتالنتیک 
اســتعدادهای خارجی را اســتخدام 
کنند و از این طریــق به متقاضیان 
واجد شرایط اقامت دائم تحت شرایط 

خاصی اعطا نمایند.
فارغ التحصیــالن واجد شــرایط در 
نیوفاندلند و البــرادور، جزیره پرنس 
ادوارد، نوا اسکوشــیا و نیوبرانزویک 
عالوه بر برنامه های مهاجرتی استانی 
که از آن فارغ التحصیل شده اند،  ممکن 
است بتوانند به عنوان فارغ التحصیل 
خارجی واجد شرایط برنامه آزمایشی 
اتالنیک نیز بشوند زیرا برنامه آزمایشی 
آتالنتیک فارغ التحصیالن خارجی که 
دارای سابقه کار نیستند را نیز تحت 
شــرایط خاصی مــورد گزینش قرار 

می دهد.
با توجه به کســر گزینش ســهمیه 
پذیــرش مهاجرین در ســال 2۰2۰ 
به علت پاندمیک برای تأمین کســر 
گزینش دولــت با ارائه یــک برنامه 
سه ساله سهمیه گزینش ساالنه را به 
میزان قابل توجهی افزایش داده است 
به طوری که خود را مقید به گزینش 
بالغ بــر ۴۰۰ هزار مهاجــر جدید در 
ســال 2۰21 می داند تا بتواند نیروی 
کار موردنیاز کشور را به سرعت تأمین 
کند. بدین دلیل دولت فدرال تصمیم 
به معرفی برنامه های آزمایشی مختلف 
برای متقاضیان خارجی که در کانادا 
حضور دارند اقدام می کند. از آنجایی 
که الزمه درخواســت برای هر برنامه 
مهاجرتی داشتن نتیجه آزمون زبان 
و اشــتغال می باشــد لذا متقاضیان 
می بایست همواره خود را برای داشتن 

شرایط درخواست آماده سازند.
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استفادۀ کانادا 
از انرژی های پاک

 برای استخراج »رمز ارز«

ایرانیان کانادا- بیت کوین اشــتهایی 
ســیری ناپذیر برای انــرژی دارد، و 
افزایش قیمت رکورد شــکن آن این 

اواخر آن را گرسنه تر کرده است.
روز چهارشنبه 12 مه، ایالن ماسک 
مدیرعامل شــرکت تِســال با اشاره 
بــه نگرانی های محیط زیســتی، در 
چرخشی سریع پس از انتقاد از جانب 
چندین سرمایه گذار، گفت که شرکت 
او دیگر برای فروش خودرو بیت کوین 

قبول نمی کند.
با ایــن حال، تالش های زیادی وجود 
دارد که فرایند استخراج بیت کوین را 
سبز کرد و آسیب های محیط زیستی 
آن را به حداقل رساند – خوب این کار 

در کانادا در حال انجام است.
کانــادا می خواهند  در  پروژه هایــی 
با اســتفاده از انرژی هــای برق آبی، 
خورشیدی و باد، استخراج بیت کوین 

را از سوخت های فسیلی دور کنند.
َکیــل مودی، مدیر اجرایی شــرکت 
کــه   ،Neptune Digital Assets
یک شــرکت اســتخراج رمزارز در 
ونکوور بریتیش کلمبیا است می گوید: 
»انرژی سبز ارزان و ارزان تر می شود. 
اما باید تالش بیشــتری برای ایجاد 
و ســاخت منابع انرژی تجدیدپذیر 

صورت گیرد.«
ماه گذشــته شــرکت او با شــرکت 
Link Global Technologies، یک 
شرکت استخراج رمزارز دیگر کانادایی 
یک همکاری را آغاز کرد تا با همدیگر 
پروژه ای را بــرای »بیت کوین انرژی 

پاک« را آغاز کنند.
مرکز این این ابتکار جدید تحت عنوان 
 Pure - انــرژی دیجیتال خالــص«
Digital Power« در آلبرتــا خواهد 
بود از انرژی های خورشیدی، بادی و 
چندنوع گاز طبیعی برای اســتخراج 

بیت کوین استفاده خواهد کرد.
این تجــارت هنــوز در مراحل اولیۀ 
خود قرار دارد، امــا مودی می گوید، 
عملیات استخراج 9۰ درصد به انرژی 
خورشــیدی و 1۰ درصد باقیمانده 
به انرژی بادی و گاز طبیعی وابســته 

خواهد بود.
وی توضیــح می دهد: »خــوب، ما 
ســامانۀ انرژی خورشــیدی خود را 
نصــب می کنیــم، و گاز طبیعی به 
عنوان پشتیبان عمل خواهند کرد ...  
و سپس اگر توربین های بادی را به کار 
بیندازیم می توانیم، افت انرژِی شبانۀ 
سیستم خورشیدی را جبران کنیم.«

تالش برای استخراج رمز ارزها با انرژی 
های پاک تنهــا در کانادا اتفاق نمی 

افتد، بلکه کارزاری جهانی است.
در مــاه آوریل یک ائتالف بین المللی 
غیر انتفاعی توافق نامۀ اقلیمِی رمز از ها 
)Crypto Climate Accord( را آغاز 
کردند که یک ابتکار جهانی اســت و 
از شرکت های رمز ارز می خواهد که از 

انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنند.
ارشــد  افســر  موریــس،  ِجســی 
 Energy Web اقتصــادی شــرکت
Foundation بــه رویتــرز گفــت: 
»می خواهیم کــه صنعت رمز ارز ها را 

عاری از انتشار کربن کنیم.«
ایده این اســت تا سال 2۰۴۰ انتشار 
گازهای گلخانه ای توسط این صنعت 

به صفر برسد.
دولت های دیگر هم برای اســتخراج 
بیت کویــن به انرژی ســبز چشــم 

دوخته اند.

اســتخراج  تأسیســات  از  برخــی 
کشور های ایسلند، ســوئد، و نروژ از 
انــرژی زمین گرمایی، آبــی و بادی 

استفاده می کنند.
و در پارک ملی ویرونگا در جمهوری 
اســتخراج  کنگــو،  دموکراتیــک 
کننده هــای بیت کوین از انرژی پاک 
نیروگاه های برق   آبــی که بودجۀ آن 
را اتحادیه اروپا فراهم کرده، استفاده 

می کنند.
 

مصرف انرژی بیت کوین      
 

بیت کوین در ســوله هایی به بزرگی 
آشیانه  هواپیماها و توسط کامپیوتر ها 
استخراج می شود. فرآیند الگوریتم های 

پیچیده، الکتریسیته را به عنوان یک 
ورودی و یا درون داد اصلی به شــمار 
مــی آورد، و به اندازۀ هــزاران خانوار 

انرژی مصرف می کند.
و زمانی که قیمت بیت کوین افزایش 
پیدا می کند، افراد بیشتری به دنبال 

خریداری و به کارگیی سخت افزار های 
اســتخراج می افتند، و باعث افزایش 

مصرف انرژی می شوند.
در ماه مــارس 2۰21، مرکز اقتصاد 
جایگزین دانشگاه کمبریج، تخمین زد 
که دستگاه های استخراج بیت کوین 

ســاالنه بیش از 1۳۰ تراوات ساعت 
)TWh( انرژی مصرف می کنند. این 
برابر با مصرف انرژی ســاالنۀ کشور 

سوئد است.
یک تحقیق توســط دانشــگاه فنی 
مونیخ در سال 2۰19 تخمین زد که 
بیت کوین ســاالنه 22 مگاتُن انتشار 
دی اکسید کربن تولید می کند که با 
کشور هایی مانند اردن و سریالنکا برابر 

است.
طبق گفتۀ الکس دو ریس، مشــاور 
داده ای و ســازندۀ شــاخص مصرف 
انرژی بیت کوین، کشــور هایی مانند 
چین، ایــران و قزاقســتان بازیگران 
عمده ای د بازار اســتخراج بیت کوین 
هستند و اساساً از انرژی های فسیلی 

مانند زغال استفاده می کنند.  
او می گوید: »و این ســه کشــور به 
تنهایی ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل شبکۀ 

بیت کوین را میزبانی می کنند.«
عملیات های استخراج در کشور های 
نوردیــک در جریــان اســت که از 
انرژی های تجدیدپذیر استفاده م کنند، 
اما او می گوید که اینها بخش بزرگی از 
شبکۀ بیت کوین را تشکیل نمی دهند.

دو ویس می گوید: »مکان هایی وجود 
رمزارز  اســتخراج کنندگان  که  دارد 
به ســطوحی از انــرژی تجدیدپذیر 
دسترســی دارند، اما بخش بســیار 
کوچکی از از شــبکه هستند و سبز 
کــردن آن کمکــی نمی کنند. هنوز  
اکثریت قریب به اتفاق دســتگاه های 
استخراج با اســتفاده از سوخت های 

فسیلی کار می کنند.«
با این حال، عملیات استخراج بزرگی 
در جنــوب چین وجــود دارد که در 
ماه های تابســتان از انــرژی برق آبی 
استفاده می کند، و به سبز کردن این 
صنعت کمک می کند. اما این تجارت، 
در زمستان به سمت شمال می رود و 
از زغال ســنگ استفاده می کند، چرا 
که هزینۀ آن در طول ماه های سرد تر 

کم تر است.
مودی معتقد است که بیت کوین به 
دلیل اســتخراج زغال سنگ درچین 
شــهرت بدی پیدا کرده اســت، اما 
می گویــد با ارزان شــدن انرژی های 
تجدیدپذیــر، آیندۀ رمزارزها ســبز 

خواهد بود.
وی خاطر نشــان می کنــد، هرچند 
ایالن ماسک گفته که تِسال به دلیل 
نگرانی هــای آب و هوایــی دیگر از 
بیت کوین استفاده نمی کند، استخراج 
رمزارز به جایی بستگی دارد که مردم 
از برق استفاده می کنند )درست مانند 

خودروهای الکتریکی(.
وی می گوید، برای مثال اگر شما در 
بریتیش کلمبیا خــودرو برقی خود ا 
شارژ کنید، شما از انرژی پاک مانند 
انرژی برق آبی اســتفاده می کنید، اما 
اگر خــودرو خود را در ایاالت متحده 
و چین شــارژ کنید از انرژی فسیلی 

استفاده می کنید.

مــودی می گویــد: »ســوخت های 
فسیلی مشخصاً یک مشکل هستند. 
کشورهای بی قانونی وجود دارند که 
در این صنعت پیشــتاز شده اند چرا 
که می تواننــد از انرژی های ارزان بر 
پایۀ ســوخت های فســیلی استفاده 
کنند. مــن فکر می کنم که این روند 

بیت کوین را بدنام کرده است.«
اما او معتقد اســت شرکت هایی که 
از نظــر اخالقی و اجتماعی  متعهد تر 
هستند می توانند در صنعت استخراج 
رمزارز پیشتاز شوند و در انجام این کار 
دیگران را مجبور کنند که مانند آنان 

عمل کنند.

اســتخراج بیت کوین با استفاده از 
انرژی برق آبی

شرکت Bitfarms یکی از بزرگترین 
شرکت های استخراج کنندۀ رمزارز در 
کانادا، پنج عدد از ســوله های خود را 
در کبک احداث کرده است. همانند 
ده ها شرکت استخراج رمز ارز دیگر در 
این استان، از انرژی برق آبی استفاده 

میکند.
همچنان کــه بیت کوین بیشــتر به 
جریان اصلی تبدیل می شود، به گفتۀ 
جاناتان کاِت سخنگوی شرکت برق 
Hydro-Québec شــاهد افزایــش 
بزرگی در استخراج رمزارز در طول دو 

سال گذشته بوده است.
کاِت می گوید: »حدود 9۰ شرکت در 
این بخش در کبک فعالیت می کنند. 
صنعت بالکَچین در ســال های اخیر 
جایگاه مهمی در کبــک پیدا کرده 
اســت. اکنون حــدوداً ۴۰۰ مگاوات 

مصرف می کند.«
وی افــزود، میزان اســتخراج رمزارز 
برای دسامبر 2۰2۰، 1۰۰ گیگاوات 
ساعت بود که میانگین مصرف حدود 
65۰۰۰ خانه در کبک برای یک ماه 

است. 
برای مقایســه، ســایر َدیتا سنتر ها 
)data centres( در کبــک حــدود 
2۰۰ مگاوات نیرو در ســال مصرف 

می کنند.
کاِت گفت که استفاده های استخراج 
کننده های رمــزارز از انرژی برق ابی 
فوایــدی در پی دارد. نــه تنها برای 
استان درآمد کسب می کند، بلکه به 
جای استفاده از گاز طبیعی یا زغال 
سنگ، یک روش ســازگار با محیط 
زیست برای استخراج بیت کوین است.

وی گفت: »بنابراین اگر این شرکت ها 
به جای استخراج در چین که بیشتر از 
زغال سنگ استفاده می کند، در اینجا 
با اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
استخراج کنند، ما می توانیم بخشی 
از صنعت را با داشتن بخشی از آن در 

اینجا عاری از کربن کنیم.«
»اما مــا فقط نمی توانیــم برای این 
شرکت های استخراج تأمین قسمت 
محدودی از برق اختصاص دهیم، ما 

باید مسئولیت پذیر باشیم.«
 به منظور پذیرش شرکت ها در کبک 
که بــه دنبال اســتخراج بیت کوین 
زیرساخت های  ایجاد  )بدون  هستند 
بیشتر( هستند ، در ژانویه این استان 
قوانین جدیــدی را برای این صنعت 

وضع کرد.
از آنجا که فصــل اوج مصرف انرژی 
Hydro-Québec در زمستان است، 
این استان از استخراج کنندگان بیت 
کوین خواســت تا در ۳۰۰ ساعت در 
ماه های زمستان مصرف انرژی خود را 

95 درصد کاهش دهند.   
وی توضیح داد: »بنابراین اساساً، آنها 
مجبورنــد برای چند ســاعت در آن 
دوره های اوج مصرف تقاضا، استخراج 
خود را متوقف کنند. با انجام این کار، 
ما می توانیم این شــرکت ها را بدون 
تأثیر زیادی بر اوج تقاضا در زمستان 

در اینجا فعال نگه داریم.«

پروانه پزشکی جراح پالستیک خالفکار تعلیق شد

پرژن میــرور- پروانه پزشــکی یک 
جراح پالستیک در شــهر تورنتو به 
دلیل منتشــر کردن تصاویر برهنه 
از بیماران مراجعــه کننده به مطب 
خود در شبکه های اجتماعی به ویژه 

اینستاگرام تعلیق شد.
کمیتــه انضباطی کالج پزشــکان و 
جراحان انتاریــو روز 12 ِمی 2۰21 
تصمیم گرفت پروانه پزشــکی دکتر 
مارتین یوگنبرگ جراح پالســتیک 
که در شــبکه های اجتماعــی با نام 
)Dr.6ix ( شناخته می شود را به علت 
انتشــار تصاویر نامناسب در محیط 
آنالین و اســتفاده شخصی از تصاویر 
دوربین های مدار بســته مطب خود 
در مرکز شــهر تورنتو به مدت 6 ماه 

تعلیق کند.
تصمیــم کالج پزشــکان و جراحان 
انتاریو باعث خوشــحالی زنی شد که 
در ســال 2۰1۸ به انستیتو جراحی 
پالســتیک تورنتو، محــل کار دکتر 
مارتیــن یوگنبــرگ برای مشــاوره 
جراحی پستان مراجعه کرده بود. البته 
این زن هنــوز نمی داند که تصویر او 
هنگام مراجعه به این کلینیک پزشکی 
در میان تصاویر ضبط شده وجود دارد 

یا خیر.
این زن که نخواست نامش فاش شود 
به شــبکه خبری سی بی سی گفته 
اســت: “ بسیار خوشــحالم که یک 
مجازات واقعی برای او در نظر گرفته 
شد اما در عین حال فکر می کنم که 
او دیگر نباید اجازه فعالیت به عنوان 
یک پزشک را داشته باشد. احساس 
می کنم که به حقوق من تجاوز شده و 

خیلی خیلی عصبانی هستم.“ 
در ســال 2۰1۸ زمانــی کــه تهیه 
کنندگان برنامه ) مارکت پِلِیس( به 
صــورت پنهانی بــرای تهیه گزارش 
تصویری درباره جراحی پســتان به 
کلینیک دکتر یوگنبرگ رفته بودند 
متوجه وجود دوربین های مدار بسته 
داخل اتاق های مشاوره پزشکان این 

کلینیک شدند.
کالج پزشکان و جراحان انتاریو همراه 
با کمیســر اطالعات شخصی انتاریو 
تحقیقاتــی را دربــاره دکتر مارتین 
یوگنبرگ و کلینیک وی انجام دادند. 
در این تحقیقات مشــخص شد که 
دوربین های مدار بســته موجود در 

اتاق های  اتاق هــای معاینــه،  دفتر، 
آمادگــی پیــش از عمــل، راهروها، 
آشــپزخانه و اتاق های عمل جراحی 
به صورت 2۴ ســاعته در حال ضبط  

تصویر بودند.
تصاویر ضبط شده در یک کمد قفل 
دار در این کلینیک نگهداری می شدند 
اما دکتر مارتیــن یوگنبرگ بر روی 
تلفن موبایل خود اپلیکیشنی داشته 
است که می توانسته به تمام تصاویر 
به صورت زنده و ضبط شده دسترسی 

داشته باشد.
در حکــم کمیتــه انضباطــی کالج 
پزشکان و جراحان انتاریو آمده است: 
“ این وظیفه و مســوؤلیت یوگنبرگ 
بوده اســت که از اطالعــات و منافع 
شــخصی بیماران خود مراقبت کند 
و تخلــف او از این امر یک رفتار غیر 
حرفــه ای، ظالمانه و شــرم آور بوده 

است.“ 
کالــج پزشــکان و جراحــان انتاریو 
تخمیــن زده اســت کــه از ژانویه 
2۰1۷ الــی دســامبر 2۰1۸ دکتر 
مارتین یوگنبرگ و کارکنان کلینیک 
پزشــکی او به تصاویر هزاران بیمار 
مراجعه کننده به مطب وی دسترسی 

داشته اند.
در بیانیه ای کــه دکتر یوگنبرگ به 
صورت ایمیل منتشــر کرده نوشته 
است: “ امنیت، حفظ حریم شخصی 
و کیفیت خدمات پزشــکی برای او و 
کارکنان مطــب وی از اولویت باالیی 
برخوردار است. من مسوؤلیت کامل 
هرگونــه نقص حریــم خصوصی و 
رازداری را قبــول می کنم و عمیقاً از 
بیمارانی که تحت تاثیر این رفتار من 

قرار گرفته اند عذر خواهی می کنم.“
دکتــر مارتین یوگنبرگ تاکید کرده 
اســت که تصاویر دوربین های مدار 
بسته کلینیک وی هرگز در رسانه های 

اجتماعی منتشر نشده است.
دادگاه عالــی انتاریو ارایه یک دعوای 
حقوقی دســته جمعــی علیه دکتر 
مارتین یوگنبرگ به دلیل اســتفاده 
از تصاویر دوربین های مدار بسته در 
کلینیک خود را تایید کرده است. در 
این دعــوای حقوقی دکتر یوگنبرگ 
متهم به ضبط تصاویر ویدیویی همراه 
با صدا از بیماران برهنه یا نیمه برهنه 

بدون رضایت آنها شده است. 
تخمین زده شــده اســت که تعداد 
شاکیان و افرادی که تحت تاثیر این 
پرونده قــرار می گیرند به 25۰۰ نفر 

خواهد رسید. 
دکتــر مارتیــن یوگنبــرگ که در 
اینستاگرام بیش از 1۴۰ هزار دنبال 
کننده دارد برای منتشر کردن تصاویر 
قبل و بعد از عمل جراحی پالستیک 
بیمارانش از جمله عمل بزرگ کردن 
پستان، تغییر ظاهر سینه های مادران 
و باال کشیدن باسن به روش برزیلی از 

معروفیت خاصی برخوردار است.
تعلیق پروانه پزشکی دکتر یوگنبرگ 
از روز 11 ژوئــن 2۰21 آغاز خواهد 
شــد. عالوه بر شش ماه تعلیق پروانه 
پزشــکی، دکتر مارتین یوگنبرگ از 
نظر مالی نیز مجازات شده و موظف 
است که هزینه بررسی شکایت علیه 
او در کالج پزشکان و جراحان انتاریو 
که بیش از ۳۰ هزار دالر شده است را 

پرداخت کند.
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Perfect Shot Studio
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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 2۰21 که آدرس زیر ارسال نمایند
.برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره 19۷۷ ۸۰۰ 6۰۴

 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 

اقامت دائم کانادا برای 
خانواده قربانیان حوادث هوایی

پرژن میرور- مارکو مندیچینو، وزیر 
پناهندگی  و  شــهروندی  مهاجرت، 
کانادا روز چهارشنبه 12 ِمی 2۰21 
در اطالعیه ای اعالم کرد که خانواده 
قربانیــان حوادث هوایــی پروازهای 
شماره ۳۰2 هواپیمایی اتیوپی و ۷52 
هواپیمایی اوکرایــن می توانند برای 

دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنند.
آقای مندیچینو تاکید کرده اســت 
کانــادا در کنار تمام افرادی که تحت 
تاثیــر این حــوادث قــرار گرفته اند 
می ایستد و به حمایت خود از خانواده 

قربانیان ادامه خواهد داد. 
وزیر مهاجــرت کانــادا در اطالعیه 
خود خط مشــی عمومی جدیدی را 
برای تسهیل روند مهاجرت خانواده 
قربانیــان این حــوادث که همچنان 

داغدار هستند در نظر گرفته است.
در این اطالعیه تاکید شده است که 
دولت کانــادا اقدامات ویژه ای را برای 
کمک به خانواده قربانیان این حوادث 
برای آمدن به کانــادا در نظر گرفته 
و ایــن اقدام جدیــد بخش مهمی از 
حمایت های مداوم دولت از آنها است.

بر اساس دســتورالعمل جدید وزیر 
مهاجــرت کانادا، افــرادی از خانواده 
قربانیــان این دو پرواز کــه در حال 
حاضر در کانادا هســتند و عزیزان از 
دست رفته آنها شهروند و مقیم دائم 
کانــادا بوده و یا فــرد خارجی بودند 
که حایز شــرایط دریافت اقامت دائم 
کانادا بودند، می توانند با اســتفاده از 
این دستورالعمل جدید برای دریافت 
اقامــت دائم کانادا اقــدام کنند. این 
دستورالعمل تا تاریخ 11 ِمی 2۰22 

معتبر خواهد بود.
بر اســاس همین دستورالعمل، تمام 
هزینه های مرتبط با ارسال تقاضانامه 
و انگشت نگاری جهت دریاقت اقامت 
دائم باید پرداخت شــود. همچنین 
افرادی که تحت این دســتورالعمل 
درخواست خود را ارایه می دهند باید 
تمام شــرایط ورود به کشور کانادا از 

نظر بررسی های امنیتی و بهداشتی را 
دارا باشند. این افراد حتی اگر در حال 
حاضر وضعیت اقامتی پیشین خود در 
کانادا را از دست داده باشند می توانند 

از این قانون جدید استفاده کنند.
بر اساس اعالم وزیر مهاجرت کانادا، 
این دســتورالعمل فقط برای افرادی 
از خانــواده قربانیان ایــن دو حادثه 
هوایی می باشــد که در حال حاضر 
داخل خاک کانادا هستند. البته وزیر 
مهاجرت کانادا تایید کرده اســت که 
در حال تالش برای تســهیل این امر 
برای آن دسته از خانواده قربانیان این 
حوادث که در خارج از کانادا هستند 
می باشد و نتیجه این اقدامات در آینده 

به آگاهی عموم خواهد رسید.
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگی کانادا همچنین تاکید کرده 
است که دســتورالعمل صدور ویزای 
موقت دیدار برای خانــواده قربانیان 
پرواز ۷52 اوکرایــن را تمدید کرده 
و بدیــن ترتیب گروهــی از خانواده 
قربانیان پرواز ۷52 اوکراین که ویزای 
موقت دیدار آنهــا پیش از این صادر 
شده اما به هر دلیلی نتوانستند وارد 
کانادا بشــوند در صورت تمایل خود 

می توانند از این روش استفاده کنند.
همچنین افرادی از خانواده قربانیان 
پرواز ۷52 اوکراین که با ویزای موقت 
دیدار به کانادا آمده و در حال حاضر 
در خــاک کانادا هســتند می توانند 
ویزای موقت خــود را تمدید کرده و 
تا زمان بررسی کامل تقاضانامه اقامت 
دائــم خود به طور قانونــی در کانادا 

حضور داشته باشند.

 اقتصاد کانادا روی ریل پیشرفت در دوران پساکرونا
به گفته برخی از اقتصاددانان، اقتصاد 
کانــادا در حال حاضــر پر از محرک 
اســت و احتماال در ســال جاری به 

بازدهی کامل خود می رسد.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، لونی 
کانادا امســال بهترین عملکرد خود 
را داشــته و تقریبا به باالترین سطح 
ارزش خود طی شــش سال گذشته 

رسیده است.
سفارش های صادراتی رو به افزایش و 
نزدیک به ثبت یک رکورد هستند. به 
عنوان مثال ارزش محموله های الوار به 
تنهایی در سه ماهه اول تقریبا دو برابر 

شده است.
سیاست گذاران جهانی نه تنها بر رشد 
و درآمد بلکه بر چگونگی توزیع ثمرات 

حاصل از بهبود و تأخیر تأکید دارند.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، 
در ایــن رابطه اغلــب از اصطالحات 
بهبود کامل و بهبود مشترک استفاده 

می کند.
در عمل، این بدان معناست که سعی 
کنید اقتصاد را هرچه بیشتر فعال و 

جلوتر از تورم قرار دهید.
گزارش بانک ملی کانادا اقتصاد بهتر و 
تورم باالتر ممکن است بانک مرکزی 
کانادا را مجبور به افزایش نرخ کند…

این مســئله در صورت رونق اقتصاد 
کانادا بیشتر جلوه گر می شود.

جهش قیمت منابع در کانادا اختالفات 
شدیدی را در منطقه در مورد سود و 

زیان ایجاد کرده است.
هزینه ها همچنان باالتر از ارز حاصل از 
تولیدات مستقر در انتاریو و شهرهای 

بزرگ است.
از هر دو شــغل که هنــوز موفق به 
بازیابی خود نشــده یک مــورد در 
تورنتو، مونترال یا ونکوور است. در این 
مسیر بیشترین آسیب را نیز کارگران، 
زنان و جوانانی که دســتمزد پایین 
داشــته اند دیده اند. با این حال، این 
مناطق و گروه ها احتماالً مستقیماً از 
هیچ بازیابی قوی مبتنی بر منابع بهره 

نخواهند برد و این موضوع برای دولت 
ترودو یک چالش اساسی است.

اما افزایش تولید نیاز به منابع انرژی 
زیــادی دارد و همین موضوع ممکن 
است مانع توانایی دولت در دستیابی 
بــه اهداف مهم دولت در تغییر آب و 
هوا تا ســال 2۰۳۰ شود. مالحظات 
سیاســی نیز دســت و پای ترودو را 
گرفته اند و به خصــوص در مناطق 
روســتایی و غربی کانــادا از حمایت 

کمی برخوردار است.
تأکید اخیر او بر تأمین امنیت زنجیره 
تأمین تولید و ارتقا صنایع داخلی نیز 
حساسیت ها را نسبت به هزینه های 
طوالنی مدت از دست دادن ظرفیت 
صنعتی به دلیل ارز باالتر افزایش داده 

است.
اما تاریخ اقتصادی کانادا نشان می دهد 
نه گفتن به ثروت و درآمدزایی دشوار 
اســت. درآمد بیشتر دولت به جبران 
کســری بودجــه کمــک می کند و 
سیاســت گذاران بیــش از دولت به 
اقتصادی  اساسی  محرک های  دنبال 

خواهند بود.
به گفته لیزا رایت، وزیر منابع طبیعی 
کانادا، افزایــش قیمت نفت به کانادا 
کمک کرد تــا از بحران مالی جهانی 

خارج شود.
رایــت پیــش بینــی می کنــد که 
سیاســتگذاران کانادایــی درصــدد 

حصول اطمینان از تأثیرات اقتصادی 
کسب منابع بیشتر صنعتی باشند.

وی طی یک گفتگــوی تلفنی بیان 
کرد: »رویکرد بسیار هوشمندانه تری 
وجود دارد که دولت ها در بخش تولید 
و معدن ســرمایه گذاری بیشــتری 

داشته باشند«.
کانــادا دارای ذخایر لیتیوم و ســایر 
فلزات مورد نیاز در تولید وسایل نقلیه 
الکتریکی است. بر همین اساس، به 
عنوان مثال دولت تــرودو و همتای 

استانی آن در انتاریو یارانه های زیادی 
را به خودروسازان از جمله فورد موتور 
برای تولید خودروهای الکترونیک در 

کارخانه های کانادا ارائه داده اند.
کریستیا فری لند، وزیر دارایی کانادا 
نیز ماه گذشــته در اولین سخنرانی 
بودجه خود علی رغم افزایش قیمت 
منابع، اشاره کمی به این بخش کرد 
– و این نشان می دهد احتماال دولت 

فدرال این روند را پایدار نمی داند.
اســتفان پولوز، رئیس ســابق بانک 
مرکزی کانادا نیــز در مصاحبه ای با 
اشــاره به چرخه اقتصادی که در آن 
قیمت ها سال ها بیش از روند طوالنی 
مدت باقی مانده اســت، گفت: »من 
شــرایط فعلی را یک ابرچرخه کاال 
تصور نمی کنم و با وجود اینکه ممکن 
است یک هیجان عجیب و غریب در 
اقتصاد ما نباشد اما معتقدم اگر خوب 
مدیریت شود شــروع مجدد خوب و 

ماندگاری خواهد بود«.
وی افزود: »این فقــط می تواند یک 
اتفاق خوب برای رونق اقتصاد کانادا 

باشد«.
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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 
3135 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- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 

بدون کیس
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   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 

گردشگری استان »اردبیل« مربوط به دوره صفوی
2- تأیید پست اینترنتی- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- شاه اشکانی

3- کشور شاخص اروپایی- توان- کم قطر
4- جهت- تکان- وادار شده- نام ماندگار ورزش مشتزنی

5- نشانه اسم مصدر- نام »جوان« مجری خندوانه- نمونک 
6- الک- پیشوند ضدیت- طرف

7- اندازه لباس- دوختن ته کتاب- مربوط به تعداد است
8- عضو چشم- مرزبان- کفش سبک ورزشی

9- خاطر- عدم امنیت- نفوذ، رخنه
10- گذرگاه ورود و خروج- دایره ای شکل- وسیله ها

11- سران- آسودگی، راحتی – عنصر مقدس
12- گروهی از افراد- صدای نرم خندیدن- صریح اللهجه- آفرینش زیبایی

13- فرآیند، طرز- یار »همایون«- جانور نسوز
14- نقاش هلندی دوره باروک- رسم و رسوم- نشانی

15- اصطالحی در فرهنگ ارتباطات- هنر دستی کدبانو

 عمودي:
1- موجـــب آرامـــش خاطر- 
بازیکـــن تیـــم ملـــی والیبال 
کشـــورمان در رقابت های در 
لیگ ملت های  حال جریان 

والیبال
2- قســـمی چـــراغ خـــوراک 
ســـاز-  خـــون  میـــوه  پـــزی- 

گراورساز آلمانی
3- علم مواد- شهری زیبا و 
تاریخی در اســـتان یزد در دل 

کویر- هادی، بلد
4- نیروگاه شـــمال ایران- هر 
چه باشـــد، دست خداست- 

زینت رو- عبادتگاه راهب
علـــم  نســـب شـــناس-   -5
خـــاک  ابعـــاد-  و  اشـــکال 

مرغوب
6- شـــانه نســـاجی- اندازه و 

مقدار- دربدر
7- ویتامین جوانی- مجرم - 

اشاره به دور
8- تبعـــات یـــک حادثـــه و 
و  قصـــد  خـــوف-  رویـــداد- 

آهنگ
9- یـــار »هـــاردی«- میوه ای 

پر ویتامین- حرف عطف
10- حریص- ســـمت چپ- 

عنوان امیر قبیله
11- معـــاون هیتلـــر- رژ لب- 

بی فامیل
12- کالم تعلیل- چه وقت؟- 
یار مداد- نخستین قوم ایرانی

13- انبازی - بازاری، سوداگر 
- هندی

14- خانه- از هفت سین ها- 
پند

15- رشته پرطرفدار ورزشی- 
رسیدگی و تحقیق
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 

ان
اير

س : 
عک

این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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پيام امام به برژنف
دكتر محمد مكري سفير جمهوري اسالمي ايران 
در اتحاد جماهير شوروي عصر ديروز، در ديداري با 
امام خميني، پيام حضرت لئونيدبرژنف، صدر هيأت 
رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي را بحضور 
ايشـــان تقديم كرد. امام در پاسخ پيامي بدين شرح در 

اختيار سفير ايران در شوروي قرار دادند.
بسمه تعالي

28 رجب 99
حضرت لئونيدبرژنف، صدر هيأت رئيسه شوراي 

عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي.
از پيام محبت آميز آن حضرت و ابراز محبتي كه 
نسبت به جمهوري اسالمي ايران، ابراز داشته اند، كمال 
تشكر را دارم...از خداوند تعالي سعادت و رستگاري 
ملل اتحاد جماهير شوروي را مسئلت داشته و اميدواريم 
جمهوري اسالمي ما كه براساس اتحاد كلمه و بر مبناي  
پر ارج انقالب اسالمي و محو رژيم طاغوتي بنا شده، در 
همبستگي و اتفاق ملل جهان و آسايش ابناء  بشر، نقش 

روح اهللا الموسوي الخمينيارزنده اي ايفا نمايد.
توطئه انفجار منزل دكتر سحابي عقيم ماند

بمبي كه در داخل يك توپ جاسازي و سر راه 
نوه دختري دكتر يداهللا سحابي مشاور نخست وزير قرار 
داده شده بود، هنگام حمل آن توسط نوه دكتر سحابي 
به داخل منزل توسط مأمورين پليس كشف و به اين 
ترتيب توطئه اي كه براي انفجار منزل دكتر ســـحابي 
طرح ريزي شده بود، خنثي گرديد .كشف اين بمب، 
با توجه به اينكه گفته ميشود دكتر يداهللا سحابي، عضو 
شوراي انقالب است، مي تواند، با ترور ناجوانمردانه 
آيت اهللا مطهري، ســـوءقصد به جان حجت االسالم 
هاشمي رفسنجاني و ترور سپهبد قرني، در ارتباط باشد 
اما هيچگونه نشانه اي در اين مورد بدست نيامده است.

عراق به ايران غرامت ميپردازد
دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه در گفتگوئي 
با تلويزيون شـــيراز، خبر تغيير سفير آمريكا در ايران 
را اعالم كرد.يزدي در ايـــن گفتگو همچنين اعالم 
كرد: دولت عراق رسماً بمباران نواحي مرزي ايران را 
غيرعمدي و اشتباهي دانسته و آمادگي خود را براي 

پرداخت خسارات به دولت ايران اعالم داشته است.
سادات اليحه پناهندگي به شاه مخلوع را به پارلمان برد

قاهره ـ يونايتدپرس  ـ انورسادات ديروز ضمن 
سخنراني خود در پارلمان مصر راجع به اصول اسالم 
و مســـيحيت و تمدن و اخالقيات مصر پيش نويس 
تصويبنامه اي را كه به شاه مخلوع ايران و خانواده اش 
حق پناهندگي سياسي به مصر مي دهد، تقديم پارلمان 

كرد.
اعضـــاي پارلمان مصر با كـــف زدن ها و ابراز 
احساســـات از اين تصويبنامه استقبال كردند و نشان 

دادند كه آن را تصويب خواهند كرد.
پليس هاي عراقي مي خواستند 3هزار گوسفند ايران 

را بدزدند!
اشنويه ـ  خبرنگار اطالعات: عشاير غيور ايراني در 
مرز ايران و عراق، پس از چند ساعت درگيري مسلحانه 
با پليس هاي مرزي عراق كه قصد ســـرقت سه هزار 
رأس از گوسفندان ايالت ايران را داشتند، موفق شدند 

پليس هاي عراقي را فراري دهند.
براساس گزارش هاي رسيده از نوار مرزي ايران و  
عراق در منطقه (لوالن و هره نا) كه مشرف به كوه هاي 
اشنويه است، ديروز گروهي از پليس هاي مرزي عراق، 
سعي كردند ســـه هزار رأس از گوسفندان ايالت اين 
منطقه را كه در ييالقات مرزي داخل خاك ايران مشغول 
چرا بودند، به سرقت ببرند. ليكن عشاير مرزنشين ايران 
در اين منطقه كه از مرزهاي ايران پاسداري مي كنند، با 
هوشياري كامل به مقابله پليس هاي عراقي پرداختند و 

از اين سرقت و تجاوز جلوگيري كردند.
اموال جزيره كيش عليرغم دستور امام

از جزيره خارج شده است
كاركنان سازمان عمران كيش به عنوان اعتراض 
به عدم پرداخت حقوق و مطالبات شان در مركز اين 
سازمان متحصن شدند.بنا به گفته ي نماينده كاركنان 
اين ســـازمان در تاريخ 58/2/10 موافقت شده بود 
كه خسارت سنوات خدمت كاركنان پرداخت شود. 
همچنين در موافقت نامه ذكر شده بود كه پرداخت و 
انجام موافقت نامه موكول به فروش اموال مي باشـــد.

نماينده كاركنان اين ســـازمان گفـــت: بدنبال اين 
موافقت نامه نمايندگان مـــا كه به جزيره كيش رفتند 
متوجه شدند كه هيچ نوع لوازم و اموالي در اين جزيره 
وجود ندارد كه به فروش برسد تا حق كاركنان داده شود 
چون اتوبوس هاي آن در اختيار شركت واحد شهرستان 
قم قرار گرفته و ديگر اموال عليرغم دستور امام و آيات 

عظام از كيش خارج شده است.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 3 تيرمـاه 1358 
(برابر با 29 رجب 1399، 24 ژوئن 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

اجتماع برضد مشروطه شدن
از ســــوم تيرماه 1276  صدها روحاني و طلبه دروس 
الهيات به هدايت شيخ فضل اهللا نوري در شهر ري اجتماع و 
به مشروطه شدن حكومت ايران اعتراض و خواهان حكومت 
مشروعه شدند و بناي نوشــــتن نامه و ارسال تلگرام برضد 
مشروطيت به شهرهاي مختلف ايران و روحانيون اين شهرهارا 

گذاشتند.
اخطار سفارت انگلستان 

در پي محاصره ســــفارت انگلســــتان در تهران براي 
جلوگيري از پناهنده شدن سياستمداران مخالف محمدعليشاه، 
اصحاب نشريات و ... توسط نيروي قزاق به فرماندهي افسران 
روس، كه از روز گلوله باران شدن مجلس با توپ آغاز شده 
و ادامه يافته بود، سوم تيرماه 1287هجرى سفارت انگلستان 
اخطار شديدالحني به دولت وقت ايران تسليم كرد كه مورخان 
درتاليفات خود آن را «گســــتاخانه» و «استعمارى» توصيف 

كرده اند.
قتل دست اندركاران نشريات در باغ شاه

سوم تيرماه سال 1287  و يك روز پس از به توپ بسته 
شدن ساختمان مجلس در ميدان بهارستان و دستگيري برخي 
نمايندگان پارلمان و اصحاب نشريات و انتقال آنان به باغ شاه 
كه محمد علي شــــاه قاجارـ  خود نيز به آنجا نقل مكان كرده 
بود، ميرزاجهانگيرخان شيرازي ناشر صور اسرافيل، همچنين 
ملك المتكلمين و سلطان العلماي خراساني از دست اندركاران 
نشريات ديگر در همان محل اعدام شدند. اين اعدامها چند 
ساعت پيش از صدور فرمان عفو عمومى انجام شده بود.  

زد و خورد انگليسي ها با افراد جنبش جنگل
زد و خورد افراد مســــلح «جنبش جنگل» در گيالن با 
نيروهاي اعزامي انگلستان كه قصد داشتند بلشويك هايي را 
كه به شــــمال ايران وارد شده بودند سركوب كنند از سوم تير 
ماه 1297  آغاز شــــد. دولت لندن جنبش جنگل را چپگرا و 

تمجيدگر انقالب بلشويكى روسيه مى دانست.
2كمونيست به اعدام محكوم شدند

آخر وقت يكم تيرماه 1345  شعبه دوم دادگاه تجديد نظر 
نظامى تهران راى خودرا درباره چند عضو دستگيرشده يك 

شبكه حزب توده به اين شرح اعالم كرد:
    ســــتوان دوم نيروى هوايى پرويز حكمت جو وعلى 

خاورى محكوم به اعدام .
   ـ  نقى معتمديان و سليمان دانشيان آذر هريك به 7 سال 
عبداهللا محرم زاده به 3 سال، اصالن برهمن به 2 سال و جعفر 

نجاريون به 18 ماه زندان محكوم شدند .
    ـ  حكمــــت جــــو و خاورى درخواســــت فرجام

 دادند.
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ابوسعيد ابوالخير
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پند بزرگان
آنكه خود را به امور كوچك سرگرم مى كند، چه بسا 

الروشفوكوكه توانايى كارهاى بزرگ را ندارد. 
اگر طالب زندگى سالم و بالندگى هستيم بايد به 

اسكات پكحقيقت عشق بورزيم. 
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سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2494 جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان5007

 

برادر پدر
فقير و بي چيز

از ديدني هاي 
شيراز

ناپديد كردن

فعل زيباي 
پرنده

جاويد و 
هميشه

باد شرقماشين جنگي

كشت به اميد 
باران

ذات و شخصيت

مادر ورزش ها
از هم پاشيدن

زينت رو رديف
ابرحالل رنگ

ويتامين جدولي

معلم دبستانبي همتا و يگانهنيت

پوشاك سنتور

نظرات

آرايش صحنه

رستگاري

زمان بي آغازن

ن

ستون دينبخشي از ترمز
كمي و نقصان

ايالت آمريكا

كشور شناس
آفريقايي

محل ورود

محله اي در 
تهران

صداي افسوس

ا

پيام امام به برژنف
دكتر محمد مكري سفير جمهوري اسالمي ايران 
در اتحاد جماهير شوروي عصر ديروز، در ديداري با 
امام خميني، پيام حضرت لئونيدبرژنف، صدر هيأت 
رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي را بحضور 
ايشـــان تقديم كرد. امام در پاسخ پيامي بدين شرح در 

اختيار سفير ايران در شوروي قرار دادند.
بسمه تعالي

28 رجب 99
حضرت لئونيدبرژنف، صدر هيأت رئيسه شوراي 

عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي.
از پيام محبت آميز آن حضرت و ابراز محبتي كه 
نسبت به جمهوري اسالمي ايران، ابراز داشته اند، كمال 
تشكر را دارم...از خداوند تعالي سعادت و رستگاري 
ملل اتحاد جماهير شوروي را مسئلت داشته و اميدواريم 
جمهوري اسالمي ما كه براساس اتحاد كلمه و بر مبناي  
پر ارج انقالب اسالمي و محو رژيم طاغوتي بنا شده، در 
همبستگي و اتفاق ملل جهان و آسايش ابناء  بشر، نقش 

روح اهللا الموسوي الخمينيارزنده اي ايفا نمايد.
توطئه انفجار منزل دكتر سحابي عقيم ماند

بمبي كه در داخل يك توپ جاسازي و سر راه 
نوه دختري دكتر يداهللا سحابي مشاور نخست وزير قرار 
داده شده بود، هنگام حمل آن توسط نوه دكتر سحابي 
به داخل منزل توسط مأمورين پليس كشف و به اين 
ترتيب توطئه اي كه براي انفجار منزل دكتر ســـحابي 
طرح ريزي شده بود، خنثي گرديد .كشف اين بمب، 
با توجه به اينكه گفته ميشود دكتر يداهللا سحابي، عضو 
شوراي انقالب است، مي تواند، با ترور ناجوانمردانه 
آيت اهللا مطهري، ســـوءقصد به جان حجت االسالم 
هاشمي رفسنجاني و ترور سپهبد قرني، در ارتباط باشد 
اما هيچگونه نشانه اي در اين مورد بدست نيامده است.

عراق به ايران غرامت ميپردازد
دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه در گفتگوئي 
با تلويزيون شـــيراز، خبر تغيير سفير آمريكا در ايران 
را اعالم كرد.يزدي در ايـــن گفتگو همچنين اعالم 
كرد: دولت عراق رسماً بمباران نواحي مرزي ايران را 
غيرعمدي و اشتباهي دانسته و آمادگي خود را براي 

پرداخت خسارات به دولت ايران اعالم داشته است.
سادات اليحه پناهندگي به شاه مخلوع را به پارلمان برد

قاهره ـ يونايتدپرس  ـ انورسادات ديروز ضمن 
سخنراني خود در پارلمان مصر راجع به اصول اسالم 
و مســـيحيت و تمدن و اخالقيات مصر پيش نويس 
تصويبنامه اي را كه به شاه مخلوع ايران و خانواده اش 
حق پناهندگي سياسي به مصر مي دهد، تقديم پارلمان 

كرد.
اعضـــاي پارلمان مصر با كـــف زدن ها و ابراز 
احساســـات از اين تصويبنامه استقبال كردند و نشان 

دادند كه آن را تصويب خواهند كرد.
پليس هاي عراقي مي خواستند 3هزار گوسفند ايران 

را بدزدند!
اشنويه ـ  خبرنگار اطالعات: عشاير غيور ايراني در 
مرز ايران و عراق، پس از چند ساعت درگيري مسلحانه 
با پليس هاي مرزي عراق كه قصد ســـرقت سه هزار 
رأس از گوسفندان ايالت ايران را داشتند، موفق شدند 

پليس هاي عراقي را فراري دهند.
براساس گزارش هاي رسيده از نوار مرزي ايران و  
عراق در منطقه (لوالن و هره نا) كه مشرف به كوه هاي 
اشنويه است، ديروز گروهي از پليس هاي مرزي عراق، 
سعي كردند ســـه هزار رأس از گوسفندان ايالت اين 
منطقه را كه در ييالقات مرزي داخل خاك ايران مشغول 
چرا بودند، به سرقت ببرند. ليكن عشاير مرزنشين ايران 
در اين منطقه كه از مرزهاي ايران پاسداري مي كنند، با 
هوشياري كامل به مقابله پليس هاي عراقي پرداختند و 

از اين سرقت و تجاوز جلوگيري كردند.
اموال جزيره كيش عليرغم دستور امام

از جزيره خارج شده است
كاركنان سازمان عمران كيش به عنوان اعتراض 
به عدم پرداخت حقوق و مطالبات شان در مركز اين 
سازمان متحصن شدند.بنا به گفته ي نماينده كاركنان 
اين ســـازمان در تاريخ 58/2/10 موافقت شده بود 
كه خسارت سنوات خدمت كاركنان پرداخت شود. 
همچنين در موافقت نامه ذكر شده بود كه پرداخت و 
انجام موافقت نامه موكول به فروش اموال مي باشـــد.

نماينده كاركنان اين ســـازمان گفـــت: بدنبال اين 
موافقت نامه نمايندگان مـــا كه به جزيره كيش رفتند 
متوجه شدند كه هيچ نوع لوازم و اموالي در اين جزيره 
وجود ندارد كه به فروش برسد تا حق كاركنان داده شود 
چون اتوبوس هاي آن در اختيار شركت واحد شهرستان 
قم قرار گرفته و ديگر اموال عليرغم دستور امام و آيات 

عظام از كيش خارج شده است.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 3 تيرمـاه 1358 
(برابر با 29 رجب 1399، 24 ژوئن 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

اجتماع برضد مشروطه شدن
از ســــوم تيرماه 1276  صدها روحاني و طلبه دروس 
الهيات به هدايت شيخ فضل اهللا نوري در شهر ري اجتماع و 
به مشروطه شدن حكومت ايران اعتراض و خواهان حكومت 
مشروعه شدند و بناي نوشــــتن نامه و ارسال تلگرام برضد 
مشروطيت به شهرهاي مختلف ايران و روحانيون اين شهرهارا 

گذاشتند.
اخطار سفارت انگلستان 

در پي محاصره ســــفارت انگلســــتان در تهران براي 
جلوگيري از پناهنده شدن سياستمداران مخالف محمدعليشاه، 
اصحاب نشريات و ... توسط نيروي قزاق به فرماندهي افسران 
روس، كه از روز گلوله باران شدن مجلس با توپ آغاز شده 
و ادامه يافته بود، سوم تيرماه 1287هجرى سفارت انگلستان 
اخطار شديدالحني به دولت وقت ايران تسليم كرد كه مورخان 
درتاليفات خود آن را «گســــتاخانه» و «استعمارى» توصيف 

كرده اند.
قتل دست اندركاران نشريات در باغ شاه

سوم تيرماه سال 1287  و يك روز پس از به توپ بسته 
شدن ساختمان مجلس در ميدان بهارستان و دستگيري برخي 
نمايندگان پارلمان و اصحاب نشريات و انتقال آنان به باغ شاه 
كه محمد علي شــــاه قاجارـ  خود نيز به آنجا نقل مكان كرده 
بود، ميرزاجهانگيرخان شيرازي ناشر صور اسرافيل، همچنين 
ملك المتكلمين و سلطان العلماي خراساني از دست اندركاران 
نشريات ديگر در همان محل اعدام شدند. اين اعدامها چند 
ساعت پيش از صدور فرمان عفو عمومى انجام شده بود.  

زد و خورد انگليسي ها با افراد جنبش جنگل
زد و خورد افراد مســــلح «جنبش جنگل» در گيالن با 
نيروهاي اعزامي انگلستان كه قصد داشتند بلشويك هايي را 
كه به شــــمال ايران وارد شده بودند سركوب كنند از سوم تير 
ماه 1297  آغاز شــــد. دولت لندن جنبش جنگل را چپگرا و 

تمجيدگر انقالب بلشويكى روسيه مى دانست.
2كمونيست به اعدام محكوم شدند

آخر وقت يكم تيرماه 1345  شعبه دوم دادگاه تجديد نظر 
نظامى تهران راى خودرا درباره چند عضو دستگيرشده يك 

شبكه حزب توده به اين شرح اعالم كرد:
    ســــتوان دوم نيروى هوايى پرويز حكمت جو وعلى 

خاورى محكوم به اعدام .
   ـ  نقى معتمديان و سليمان دانشيان آذر هريك به 7 سال 
عبداهللا محرم زاده به 3 سال، اصالن برهمن به 2 سال و جعفر 

نجاريون به 18 ماه زندان محكوم شدند .
    ـ  حكمــــت جــــو و خاورى درخواســــت فرجام

 دادند.
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عشقى و چه عشق، عشق عالم سوزى
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ابوسعيد ابوالخير

شيطون بازاِر خالزير تهران/ عكس از محمدرضا   نظمي

پند بزرگان
آنكه خود را به امور كوچك سرگرم مى كند، چه بسا 

الروشفوكوكه توانايى كارهاى بزرگ را ندارد. 
اگر طالب زندگى سالم و بالندگى هستيم بايد به 

اسكات پكحقيقت عشق بورزيم. 
جدول سودوکو
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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 
3135 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- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 

ان
ير

س : ا
عک

این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3135 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- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 

بدون کیس
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   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 

گردشگری استان »اردبیل« مربوط به دوره صفوی
2- تأیید پست اینترنتی- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- شاه اشکانی

3- کشور شاخص اروپایی- توان- کم قطر
4- جهت- تکان- وادار شده- نام ماندگار ورزش مشتزنی

5- نشانه اسم مصدر- نام »جوان« مجری خندوانه- نمونک 
6- الک- پیشوند ضدیت- طرف

7- اندازه لباس- دوختن ته کتاب- مربوط به تعداد است
8- عضو چشم- مرزبان- کفش سبک ورزشی

9- خاطر- عدم امنیت- نفوذ، رخنه
10- گذرگاه ورود و خروج- دایره ای شکل- وسیله ها

11- سران- آسودگی، راحتی – عنصر مقدس
12- گروهی از افراد- صدای نرم خندیدن- صریح اللهجه- آفرینش زیبایی

13- فرآیند، طرز- یار »همایون«- جانور نسوز
14- نقاش هلندی دوره باروک- رسم و رسوم- نشانی

15- اصطالحی در فرهنگ ارتباطات- هنر دستی کدبانو

 عمودي:
1- موجـــب آرامـــش خاطر- 
بازیکـــن تیـــم ملـــی والیبال 
کشـــورمان در رقابت های در 
لیگ ملت های  حال جریان 

والیبال
2- قســـمی چـــراغ خـــوراک 
ســـاز-  خـــون  میـــوه  پـــزی- 

گراورساز آلمانی
3- علم مواد- شهری زیبا و 
تاریخی در اســـتان یزد در دل 

کویر- هادی، بلد
4- نیروگاه شـــمال ایران- هر 
چه باشـــد، دست خداست- 

زینت رو- عبادتگاه راهب
علـــم  نســـب شـــناس-   -5
خـــاک  ابعـــاد-  و  اشـــکال 

مرغوب
6- شـــانه نســـاجی- اندازه و 

مقدار- دربدر
7- ویتامین جوانی- مجرم - 

اشاره به دور
8- تبعـــات یـــک حادثـــه و 
و  قصـــد  خـــوف-  رویـــداد- 

آهنگ
9- یـــار »هـــاردی«- میوه ای 

پر ویتامین- حرف عطف
10- حریص- ســـمت چپ- 

عنوان امیر قبیله
11- معـــاون هیتلـــر- رژ لب- 

بی فامیل
12- کالم تعلیل- چه وقت؟- 
یار مداد- نخستین قوم ایرانی

13- انبازی - بازاری، سوداگر 
- هندی

14- خانه- از هفت سین ها- 
پند

15- رشته پرطرفدار ورزشی- 
رسیدگی و تحقیق
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 
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س : ا
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این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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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 
3135 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- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 

بدون کیس

حل جدول ويژه شماره  7088 

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7089

   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 

گردشگری استان »اردبیل« مربوط به دوره صفوی
2- تأیید پست اینترنتی- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- شاه اشکانی

3- کشور شاخص اروپایی- توان- کم قطر
4- جهت- تکان- وادار شده- نام ماندگار ورزش مشتزنی

5- نشانه اسم مصدر- نام »جوان« مجری خندوانه- نمونک 
6- الک- پیشوند ضدیت- طرف

7- اندازه لباس- دوختن ته کتاب- مربوط به تعداد است
8- عضو چشم- مرزبان- کفش سبک ورزشی

9- خاطر- عدم امنیت- نفوذ، رخنه
10- گذرگاه ورود و خروج- دایره ای شکل- وسیله ها

11- سران- آسودگی، راحتی – عنصر مقدس
12- گروهی از افراد- صدای نرم خندیدن- صریح اللهجه- آفرینش زیبایی

13- فرآیند، طرز- یار »همایون«- جانور نسوز
14- نقاش هلندی دوره باروک- رسم و رسوم- نشانی

15- اصطالحی در فرهنگ ارتباطات- هنر دستی کدبانو

 عمودي:
1- موجـــب آرامـــش خاطر- 
بازیکـــن تیـــم ملـــی والیبال 
کشـــورمان در رقابت های در 
لیگ ملت های  حال جریان 

والیبال
2- قســـمی چـــراغ خـــوراک 
ســـاز-  خـــون  میـــوه  پـــزی- 
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 
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این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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فروردین : شما تخیالت زیبا و قشنگی را برای آینده تان دارید و به اکثر آنها در 
آینده ای نه چندان دور خواهید رســید فقط باید تالش کنید.شانس تان را تا از 
دست نرفته است در تمام زمینه های زندگی تان امتحان کنید از ریسک کردن 
ابایی نداشته باشید.اجازه ندهید ندای درونی تان به شما ترس و اظطراب وارد کند 

که از انجام کارهایتان باز بمانید

اردیبهشت :  برای شما سخت است که گام استواری برداشته و سپس آن راه 
را ادامه دهید. در عوض ممکن است اول کارهای زیادی انجام دهیدولی در آن 
زمان بدون اینکه پیشرفتی حاصل کنید درجا می زنید.  به جای تالش برای تغییر 
این روند فقــط زمانی را که دارید برای تفکر درباره تالش های پی در پی هدر 

می دهید کاهش دهید.

خرداد : شــما این روزها در خیال و رویا غرق شــده اید و موقعی به مشــکل 
برمی خورید که نتوانید فرق بین رویا و واقعیت را تشخیص دهید. شما می توانید 
با فکر کردن در مورد زندگی ای که خودتان برگزیده اید از رویاهایتان اســتفاده 
بهینه ببرید. درحالیکه قدم به قدم در کارتان پیشرفت می کنید، بر روی مقصد 

و نتیجه کار تمرکز کنید.

تیر: شما بسیار راحت می توانید برای آینده برنامه ریزی کنید اما اگر بخواهید 
دیگران را نیز درگیر کنید این کار دیگر زیاد آسان نیست. این کار بسیار سخت 
تر از آن اســت که فکر می کنید. پس عاقالنه ترین کار این اســت که خود به 
تنهایی به پیش بروید و اگر نیازمند به راهنمایی و مشورت بودید، دیگران را در 

جریان بگذارید.

مرداد :فعالیت هایی را که تا چند روز گذشته انجام می دادید را با به دست آوردن 
نتیجه صحیحی ترک کنید زیرا شما در حال حاضر به نقطه ای رسیده اید که باید 
آماده تغییری اساسی در زندگی باشید. زندگی که در حال حاضر تجربه می کنید 
باعث شده است که شما از تمام هیجانات روحی و جسمی که می توانید تجربه 

کنید به دور باشید.

شهریور : ممکن است کارهای سخت گیرانه شما به نظر دیگران وسواسی برسد، 
اما شما قادر خواهید بود که حتی اگر آسان گیر هم نباشید این گونه جلوه کنید. 
اگرچه احتماال تصمیمات استوار شما اکنون به نفع تان عمل خواهی کرد، عاقل 
باشید و بدانید که چه وقت باید از آن بهره بگیرید. زمان به آن سرعتی که شما 

فکر می کنید بسرعت نمی گذرد.

مهر : اغلب مسائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار دهند. 
بخاطر همین، مطمئن شــوید که براحتی از هر مســئله ای نگذرید. حتی اگر 
وسوسه شدید که از موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این 
غفلت شــما باعث بوجود آمدن مشکالت بزرگی شوند. مشارکت و همکاری با 

دیگران خیلی خوب است.

آبان : شما دوست ندارید در کارتان عجله کنید و می خواهید سرفرصت انتخاب 
کنید اما سعی کنید تا این اختالف نظر واضح به یک مسئله پیچیده تبدیل نشود 
چرا که شما را در رسیدن به خواسته قلبی تان کمک نمی کند. مراقب باشید؛ 
واکنش شما به عوامل بیرونی می تواند موقعیت دشواری ایجاد کند که شما را از 

رسیدن به اهداف تان باز دارد.

آذر : شما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید و در لحظه 
دیگر از اعتماد به نفس باالی خود رنج می برید. ســیر کردن در این روند اصاًل 
جالب نیســت، اما شما می توانید طی این مراحل چیزهای خیلی مهمی درباره 
خودتان بفهمید و خودتان را بهتر بشناســید. سرزنش کردن و مقصر دانستن 

دیگران باعث نمی شود احساس بهتری پیدا کنید.

دی : شاید شما نتوانید از زیر بار مسئولیت هایتان شانه خالی کنید، اما بهتر است 
که حداقل کاری را که می توانید انجام دهید. در حال حاضر واقعاً چیزی وجود 
ندارد که شما بخواهید آن را اصالح کنید. توجه کردن به خود و استراحت کردن 
از اینکه خودتان را تحت فشار قرار بدهید برایتان مفیدتر خواهد بود. برای تمام 

کردن کارهایتان هم زمان کافی خواهید داشت.

بهمن : مهم نیســت که یک چیزی یا کسی االن چقدر خوب نشان می دهد، 
چند دلیل عملی وجود دارند برای اینکه شما نتوانید به آنچه می خواهید برسید. 
خوشبختانه، اراده شما در صبر کردن برای رسیدن به خواسته تان به شما کمک 
زیادی می کند.عجله ممکن است همه چیز را خراب کند اما اگر قدم به قدم پیش 

بروید مطمئناً به هدف خود می رسید.

اسفند : تخیالتتان می تواند شــما را به سفری زیبا ببرد، اما شما زیاد دوست 
ندارید که از آن ســفر بازگردید. لذتی که شــما خواهان آن هستید به واسطه 
دسترسی به این رویاها به وجود می آید. باال و پایین پریدن با شادی در درونتان 

حتی اگر به کوتاهی یک لحظه باشد به ظاهر پاداشی کافی به نظر می رسد.
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اسامی برندگان جدول  3831
  1ـ نوید خوزستانیـ  اصفهان

2ـ ابراهیم کریمیـ  کهکیلویه و بویراحمد
3ـ احسان همت ـ  اصفهان

افقي:
1. یك قطعه ابریشم را گویندـ  زني را براي مردي نامزد 

كردن
رستم  داماد  ـ  دفعه ها  ـ  كبوتر صحرایي  ـ  2. هزار 

دستان
3. خداوندـ  محبوب ابسالـ  نوعي فرش درشت بافت 

ـ باران اندك
4. كويـ  منفي ساز انگلیسيـ  مردمان

5. یك مرتبهـ  سرزمین آزادگانـ  عهد، روزگار
6. سیاه رگـ  نوعي شیرینيـ  متضاد گرماـ  ویراني

7. ایستگاه قطارـ  روحاني زرتشتيـ  ماده اصلي چاپـ  
حشره اي خون آشام

8. حرف صریحـ  مركز ازبكستانـ  طیاره
9. محل لشكرـ  حیواني درندهـ  پوشاننده عیوب

10. جشنواره ـ نماینده مجلس شیوخ ـ باال آمدن آب 
دریا

11. زرد انگلیسي ـ بخشي از گوش ـ چهره پردازي ـ 
سگ

12. بیماري فصل گرماـ  مادر حضرت اسماعیل)ع(ـ  
راندن مزاحمـ  پناهگاه

13. گرده خونـ  حیوان گردن درازـ  نقشه آدرس
14. جنگـ  پارچه سوراخ سوراخـ  دریایي در اروپا

15. تنها ـ رسن مهار شتر نر ـ شاه ساساني ـ حرف 
همراهي

16. صندلي دوچرخهـ  جدیدـ  فناـ  عقیده
17. كنایه از ولگردي و بیكاريـ  كاندید

عمودي:
1. ثبت ضربان قلب روي نوارـ  كش لقمه

2. شجاع، زورمندـ  بلدرچینـ  اتاق زندانـ  پایتخت 
اوكراین

3. طاقچه باالـ  بزرگـ  شاه راهـ  الفباي موسیقي
4. معلوماتـ  عدد سه به انگلیسيـ  پیرتر

5. صندلي چرخ دارـ  فروترـ  آمیخته كردن
6. چراغ آسمانـ  زینتي زنانهـ  بخش

7. غذاي شبانهـ  اهل ازبكستانـ  سخن چینـ  كوهي در 
زابل كه محل تولد رستم است

8. اهل یمنـ  سهمـ  كوچ كردنـ   عدد اول
9. كالـ  آموختني مدرسهـ  روایت كننده

10. دریاـ  خانه چوبيـ  رودي در هندـ  اوالد
11. فيـ  شمارهـ  كنجد كوبیدهـ  مذهب
12. توانـ  عایق صوتـ  حشره شیریني

13. خشنودـ  چوبدستي پاسبانهاـ  جعبه مقوایي
14. آهنگر انقالبيـ  سال گذشتهـ  شهري در آذربایجان 

حرف ) چ ( چه تعداد است؟
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15. جوي خونـ  ییالقـ  جستجوـ  پایتخت ایتالیا

16. محل عبادت راهبان مسیحيـ  پیشواـ  پادشاهان 
ـ پرنده اي شكاري

17. شیرین، گواراـ  دوقلوي آشپزخانه

45 اطالعات هفتگی        شماره  3843

رمز جدول: یک عبارت 23 حرفی است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 23  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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3ـ احسان همت ـ  اصفهان

افقي:
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ـ باران اندك
4. كويـ  منفي ساز انگلیسيـ  مردمان
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9. محل لشكرـ  حیواني درندهـ  پوشاننده عیوب

10. جشنواره ـ نماینده مجلس شیوخ ـ باال آمدن آب 
دریا
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17. كنایه از ولگردي و بیكاريـ  كاندید
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1. ثبت ضربان قلب روي نوارـ  كش لقمه

2. شجاع، زورمندـ  بلدرچینـ  اتاق زندانـ  پایتخت 
اوكراین
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Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
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Document Location:

Western English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

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



2۳23 Issue 1529 Friday May 21, 2021 شماره ۱529 جمعه 3۱  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 میخک 

ودفتر واشنگتن- 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

اجارهاجاره
3 هفته آگهی

 در نیازمندی های پیوند 
 فقط ۲۰ دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کاس اول

توسط معلم مجرب

۷۷۸-۹۹۷-3۷۲۰
15۳۰

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!
به یک خانم  برای نگهداری از خانمی 
سالمند به صورت تمام وقت در شهر 

کوکیتالم نیازمندیم. 
لطفا  برای جزئیات بیشتر

 با شماره زیر تماس بگیرید.
۷۷۸-2۴1-2۷۰۸

15۳1 6۰۴-۷۷1-9۳91
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  و  604-700-۵61۵  

پورت مودی، منزل سه خوابه 
با 2 سرویس حمام، به صورت مبله

 اجاره داده می شود.
ماهیانه 25۰۰ دالر

1529 6۰۴-561-۴6۸5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 با ۲۰ 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

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1529

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شمافروزان یزدان
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری Forouzan Yazdan M.A.

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطاعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰4-۹۲1-4۷۲6 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطاعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰4-۹۲1-4۷۲6 

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 


