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حامد اسماعیلیون خطاب به ظریف: 

باید حقیقت را بگویید 
وگرنه مجبور می شوید حقیقت را بگویید

شــبکه خبری »سی بی ســی کانادا« 
در آخریــن ســاعات روز سه شــنبه 
اختصاصی  خبــری  2۱بهمن۱۳۹۹، 
منتشر کرده است که در آن گفته شد 
دولت و آژانس امنیــت کانادا در حال 
بررســی یک فایل صوتی هستند که 
در آن »محمدجواد ظریف«، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی درباره عمدی 
اوکراینی  بودن ســرنگونی هواپیمای 
سخن می گوید. در گزارش سی بی سی 
آمده که دولت کانادا از نوامبر گذشته 
به این فایل دسترسی داشته و در حال 

بررسی آن بوده است.
حامد اسماعیلیون در واکنش به اخبار 

منتشــر شــده می گوید: »در بخشی 
که کشــورها پیگیری می کنند، یک 
اصطالح حقوقــی به نــام »جبران« 
وجود دارد که شــامل پرداخت غرامت 
و عذرخواهی رسمی جمهوری اسالمی 
می شــود؛ اما بخش مهم و اساسی آن 
گفتــن »حقیقت« اســت. اکنون این 
فایــل صوتی و گفته هــای ظریف در 
یک محفل خصوصی دو چیز را روشن 
می کند؛ یکی اینکه این  آدم، این تیم 
و حکومت جمهوری اسالمی حکومت 
نرمالی نیســت که بیاید و حقیقت را 
بگویــد. دوم اینکه ظریف چیزی را که 
با کشورهای  در گفت وگوهای رسمی 

دیگر می گوید، متفاوت از چیزی است 
که ممکن اســت در یک گفت وگوی 
خصوصی به کســی گفته باشد. او در 
همه جــا، در مذاکرات رســمی درباره 
خطای انسانی و اشتباه حرف می زند؛ 
اما در این فایل صوتی می گوید که هزار 
جور امکان وجود دارد و عمدی زدنش 
هم  احتمال دارد و اصال بعید نیست.«

حامد اســماعیلیون تاکید می کند که 
برای گفتن حقیقت هیچ مرزی وجود 
ندارد: »به ما مربوط نیســت که بعد از 
گفتن حقیقت سیســتم دفاعی شما 
چه خواهد شد. شــما باید حقیقت را 
بگویید؛ وگرنه مجبور می شوید حقیقت 

را بگویید.« 
اشاره او به تصمیم خانواده جان باختگان 
برای محاکمــه مقصران شــلیک به 
هواپیمــای اوکراینــی در دادگاه های 

بین المللی است.
در همیــن حال انجمــن خانواده های 
قربانیان نیز بیانیه ای صادر کرده و در 
آن یادآور شدندجمهوری اسالمی مکررا 
ســوء نیت خود را در روند تحقیقات و 
مذاکرات نشان داده است. ما به صراحت 
می گوییــم، در زمان انتشــار گزارش 
نهایی جمهوری اسالمی، حقیقت فاش 
نخواهد شد و این حکومت عالقه ای به 

بازخواست آمران و عامالن ندارد. 
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جواب حامد اسماعیلیون به ظریف: 
باید حقیقت را بگویید وگرنه مجبور می شوید حقیقت را بگویید

کانادا«  شبکه خبری »سی بی ســی 
در آخرین ســاعات روز سه شــنبه 
2۱بهمــن۱۳۹۹، خبری اختصاصی 
منتشر کرده اســت که در آن گفته 
شــد دولت و آژانس امنیت کانادا در 
حال بررسی یک فایل صوتی هستند 
که در آن »محمدجواد ظریف«، وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی درباره 
عمــدی بودن ســرنگونی هواپیمای 

اوکراینی سخن می گوید.
پــرواز شــماره ۷52  ۱۸دی۱۳۹۸ 
هواپیمای اوکراینــی، اندکی پس از 
بلندشدن در تهران، هدف موشک های 
سپاه پاسداران قرار گرفت، ساقط شد 
و تمامی سرنشینان آن جان باختند. 
جمهوری اسالمی سه روز این موضوع 
را انکار و مربوط به نقص فنی دانست 
و پس از آن طی یک بیانیه تایید کرد 
که موشــک پدافند سپاه، هواپیمای 
خودی را هدف قرار داده؛ اما آن را یک 
خطای انسانی دانست. حاال یک فایل 
صوتی در دسترس یک رسانه کانادایی 
قرار گرفته که محمدجواد ظریف در 
آن احتمال عمدی بودن شلیک سپاه 
بــه هواپیمای مســافربری را مطرح 
کرده اســت. با »حامد اسماعیلیون« 
که همسر و فرزندش از جان باختگان 
هواپیمای ۷52 هســتند؛ دراین باره 

گفت وگو کرده ایم.

***

به نوشــته سی بی ســی، فردی که 
»محمدجواد ظریــف«، وزیر خارجه 
جمهوری اســالمی تشــخیص داده 
شــده، در ایــن فایــل می گوید این 
به هیچ وجه نامحتمل نیست که دو یا 
سه نفر تعمدا هواپیما را سرنگون کرده 
باشند. ظریف از امکان نفوذی بودن 

این افراد سخن می گوید.
حامد اســماعیلیون که همســرش 
دختــرش  و  اقبالیــان«  »پریســا 
»ری را«، از جان باختــگان شــلیک 
سپاه به هواپیمای اوکراینی هستند، 
بــه »ایران وایر« می گویــد: »از ابتدا 
ســناریوهای زیادی درباره شلیک به 
این هواپیما مطرح بوده است. تقریبا 
همه خانواده های کشته شــدگان به 
اعتقاد  این شــلیک  بــودن  عمدی 
دارند. جمهوری اسالمی ابتدا مساله 
نقص فنی را مطرح کرد و ســه روز 
دروغ گفت، مدتی بعد گفتند خطای 
انسانی بوده، بعد بحث اشکال دستگاه 
و تنظیم نادرست آن مطرح شد و بعد 
گفتند خطای سیستم. اما در این فایل 
صوتی خود محمدجواد ظریف که در 
واقع مذاکره کننده ارشــد جمهوری 
اسالمی در این پرونده است، احتمال 
می دهد که این هواپیما را عمدی زده 
باشــند و می گوید حقیقت هیچ گاه 

روشن نخواهد شد.«
بر اساس گزارش سی بی سی، ظریف 
در ایــن فایل صوتــی می گوید که 
حقیقت هیچ وقت از ســوی باالترین 
مقامــات ارشــد سیاســی و نظامی 
ایران آشــکار نخواهد شد. به نوشته 
سی بی سی، ظریف در این فایل صوتی 
از »روســیه« به عنوان یک مثال نام 
می برد که متهم به ســرنگون کردن 

هواپیمای مالزی در سال 2۰۱۴ بود؛ 
اما هیچ وقت آن را قبول نکرد.

اشاره او به پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی 
مالزی اســت که روز ۱۷ژوئیه2۰۱۴ 
وقتی از آمســتردام عازم کواالالمپور 
بود، در مرز روسیه و اوکراین سرنگون 
شد و تمام سرنشینان آن جان باختند. 
گزارش های زیادی از اصابت موشک 
زمین به هوای روســیه بــه هواپیما 

حکایت داشتند.
ظریــف در فایــل صوتــی عنــوان 
کرده اســت که دالیل فراوانی برای 
پنهان کاری مقامات سیاسی و نظامی 
وجود دارد: »آن ها هیچ وقت حقیقت 
را نمی گوینــد؛ زیــرا در این صورت 
منافذی در سیســتم دفاع کشور باز 
می شــود که به نفع کشور نیست که 

بیان شوند.«
حامــد اســماعیلیون می گوید: »در 
بخشی که کشورها پیگیری می کنند، 
یک اصطالح حقوقی به نام »جبران« 
وجود دارد که شــامل مثال پرداخت 
غرامت و عذرخواهی رسمی جمهوری 
اسالمی می شــود؛ اما بخش مهم و 
اساســی آن گفتن »حقیقت« است. 
اما االن این فایل صوتی و گفته های 
ظریف در یــک محفل خصوصی دو 
چیز را روشن می کند؛ یکی اینکه این  
آدم، این تیــم و حکومت جمهوری 
اســالمی حکومت نرمالی نیست که 
بیایــد و حقیقت را بگوید. دوم اینکه 
ظریف چیزی را که در گفت وگوهای 
رسمی با کشــورهای دیگر می گوید، 
متفاوت از چیزی اســت که ممکن 
اســت در یک گفت وگوی خصوصی 
به کسی گفته باشــد. او در همه جا، 
در مذاکرات رســمی درباره خطای 
انسانی و اشتباه حرف می زند؛ اما در 
این فایل صوتی می گوید که هزار جور 
امکان وجود دارد و عمدی زدنش هم  

احتمال دارد و اصال بعید نیست.«
حامد اسماعیلیون تاکید می کند که 
برای گفتن حقیقت هیچ مرزی وجود 
ندارد: »به ما مربوط نیست که بعد از 
گفتن حقیقت سیســتم دفاعی شما 
چه خواهد شد. شــما باید حقیقت 
را بگویید؛ وگرنه مجبور می شــوید 
حقیقت را بگویید.« اشاره او به تصمیم 
محاکمه  برای  جان باختگان  خانواده 
مقصران شلیک به هواپیمای اوکراینی 
در دادگاه های بین المللی است. انجمن 
خانواده های جان باختگان هواپیمای 
»پــی اس ۷52« چنــد روز پیش، از 
مردم درخواســت کرد که برای بردن 

پرونده به دادگاه های بین المللی کمک 
کنند. در کمتر از ۴۸ ســاعت، بیش 
از ۱۰۰هزار دالر کمک برای انجمن 

جمع آوری شد. 

او می گوید: »یک ماه و نیم تا دو ماه 
دیگر گزارش نهایی جمهوری اسالمی 
منتشر می شود و در واقع مسئولیت 
حقوقــی جمهوری اســالمی در آن 
روز پایان می گیــرد و توپ در زمین 
کشورهای دیگر می افتد. مطمئنا ما 
می دانیم کــه  آن ها از گزارش نهایی 
راضی نخواهند بــود. همین گزارش 
فایل صوتی امروز هم نشان می دهد که 
این ها حقیقت را نخواهند گفت. پس 
از آن کشــورها ابتدا باید طبق قانون 
مذاکراتی برای وادار کردن جمهوری 
اســالمی به گفتن »حقیقت« انجام 
دهند. اگر این مذاکرات به بن بســت 
برســد پرونده هم در سازمان جهانی 
هوانوردی غیرنظامی و هم در دیوان 
بین المللی دادگستری مورد دادرسی 

قرار می گیرد.« او با اشاره به گزارش 
سی بی ســی از فایــل صوتی ظریف 
می گوید: »ظریف آخر صحبت هایش 
ترســش را از رفتن ایــن پرونده به 
دادگاه های بین المللی عیان می کند و 
می گوید بیایید پرونده را با پرداخت 
غرامت ببندیــم. یعنی ببینید چقدر 
این مساله برای این ها حیاتی است که 
می خواهند هر جور که می توانند این 
کابوس را برای خودشان تمام کنند.«

در گزارش سی بی سی آمده که دولت 
کانادا از نوامبر گذشــته به این فایل 
دسترسی داشته و در حال بررسی آن 

بوده است.
هویت دو نفــر دیگر که در این فایل 
سخن می گویند، فاش نشده و یکی 
از مقامات کانادایی دلیل عدم افشای 
هویت آن هــا را به خطر افتادن جان 
انســان ها اعالم کرده اســت. حامد 
اســماعیلیون اما می گوید او و دیگر 
خانواده های جان باختگان تا امروز از 

وجود این فایل اطالعی نداشته اند.

بیانیه انجمن 
خانواده های قربانیان پرواز۷۵۲ 

در مورد اظهارات ظریف

به وزیر خارجه ی جمهوری اســالمی ایران گوش دهیــد. او هیچ عالقه ای به 
یافتن حقیقت ندارد. او نقشش را در تکمیل جنایات سازماندهی شده ی سپاه 
پاســداران به خوبی بازی می کند. تنها وظیفه ی او عادی کردن این جنایت و 
بیرون کشیدنش از پرونده های جنایی بین المللی ست. متوجه می شوید که خود 
نیز بر عمدی بودن این جنایت باور دارد اما می گوید صالح نیست اما می گوید 

پرونده را ببندید.
او می گوید »حقیقت هیچ گاه مشــخص نخواهد شــد.« یافتن حقیقت اولین 
قدم در جبرانی ست که کشــورهای متضرر، در مذاکرات، دنبال می کنند. در 
مذاکرات جمهوری اسالمی از خطای انسانی حرف می زند اما پشت درهای بسته 

سناریوهایی خالف آن مطرح می کند.
جمهوری اسالمی مکررا سوء نیت خود را در روند تحقیقات و مذاکرات نشان 
داده اســت. ما به صراحت می گوییم، در زمان انتشار گزارش نهایی جمهوری 
اسالمی، حقیقت فاش نخواهد شد و این حکومت عالقه ای به بازخواست آمران 
و عامالن ندارد. خواسته های ما از دولت های متضرر و دولت کانادا چنین است:

۱. جامعیــت و دقت گزارش نهایی جمهوری اســالمی را با اســتفاده از تمام 
اطالعات موجود بررسی کنید.

2. قبل از آن که ســخن از خواسته های دیگر به میان بیاید، محور مذاکرات با 
جمهوری اسالمی را یافتن حقیقت بگذارید.

۳. اگر جمهوری اســالمی از گفتن حقیقت سر باز می زند پرونده را به سازمان 
جهانی هوانوردی غیرنظامی و دیوان بین المللی دادگستری ببرید.

۴. برای یافتن حقیقت و بازخواسِت جمهوری اسالمی نسبت به تمام جزییات 
جنایت PS752، به طور کامل به بند یازده قطعنامه ی مونترآل پایبند باشید.

5. سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی بگذارید و قانون مگنتسکی را 
نسبت به آمران و عامالن این جنایت از جمله وزیر خارجه ی جمهوری اسالمی 

فعال کنید.
6. با خواسته ی انجمن خانواده های جانباختگان نسبت به تشکیل تیم حقوقی 

مستقل در کانادا موافقت کنید.

سوء  مکررا  اســالمی  جمهوری 
نیت خــود را در روند تحقیقات 
و مذاکرات نشــان داده است. ما 
به صراحــت می گوییم، در زمان 
جمهوری  نهایی  گزارش  انتشار 
اســالمی، حقیقت فاش نخواهد 
شــد و این حکومت عالقه ای به 
بازخواست آمران و عامالن ندارد. 

رالف گودیل مشاور ویژه ترودو در پرونده سرنگونی »پرواز۷۵۲«:
این فایل صوتی حاوی اطالعات حساس است

 و اظهار نظر در خصوص جزئیات آن می تواند جان برخی افراد را به مخاطره بیاندازد

رالف گودیل مشــاور ویژه جاستین 
ترودو نخســت وزیر کانادا در پرونده 
ســرنگونی »پرواز۷52« می  گوید از 
وجود این فایل صوتی مطلع اســت. 
او افــزود »این فایــل صوتی حاوی 
اطالعات حســاس است و اظهار نظر 
در وســایل ارتباط جمعی و عمومی 
در خصوص جزئیات آن می تواند جان 

برخی افراد را به مخاطره بیاندازد.«
گودیل می  گوید ســرویس اطالعات 
امنیتــی کانــادا و مؤسســه امنیت 
ارتباطــات در حال بررســی صحت 
صدای ضبط شــده هستند. نهادهای 
امنیتی کانــادا در مورد جزئیات این 

ارزیابی ها گفتگو نکرده اند.
افرادی  طبق گزارش سی.بی.ســی، 
که در ایــن گفت وگوی تلفنی طرف 
صحبت محمد جواد ظریف بودند و 
همچنین منبع انتشار این فایل صوتی 
محرمانــه، به دالیــل امنیتی فاش 

نمی شود.
نیوز  اوکراینی به سی بی اس  مقامات 
گفته اند برای اولین  بار اســت که از 
وجود چنین فایلی مطلع می  شوند و 
از کانادا خواسته  اند با دقت این فایل 

را بررسی کنند.
شــاهین مقدم پدر »راستین مقدم« 
از  و همســر »شــکیبا فقاهتــی« 
جانباختگان »پرواز ۷52« اواخر آذر 
۱۳۹۹ در مصاحبــه با کیهان لندن 
از وجود این فایل صوتی خبر داده و 
گفته بود که در اختیار پلیس امنیت 

کانادا قرار گرفته است.

بعد از این مصاحبه انجمن جانباختگان 
»پرواز ۷52« در بیانیه ای اعالم کرد 
»انجمن اطالعاتــی درمورد جزئیات 
فایل صوتی ندارد« و »به نظر می رسد 
رسانه ها برخورد حرفه ای با این خبر 

نداشتند«!
کیهان لندن پیشــتر در چند نوبت 
اشــاره کــره اســت د کــه »برخی 
شــواهد نشــان می دهد که گویا در 
کانادا مسئولیت رسیدگی به پرونده 
ســرنگونی هواپیمــای اوکراینی به 
دست فرد یا گروهی سپرده شده که 
عملکردش یکی از موانع قرار گرفتن 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
فهرست سازمان های تروریستی کانادا 

است!«
گفته می شــود ایران یکصد و پنجاه 
هــزار دالر غرامت بابت هــر یک از 
قربانیان ایــن فاجعه تعیین کرده اما 
اتاوا این پیشنهاد ایران را قبول نکرده 
و تاکید کرده اســت که تهران اجازه 
ندارد به طور یکجانبه و بدون مشورت 
با کشورهای درگیر در این پرونده، در 
خصوص تعیین و پرداخت غرامت به 
این فاجعه تصمیم گیری  بازماندگان 

کند.
صدای منتســب به وزیر امور خارجه 
ایران در این فایــل صوتی می گوید 
ایران مصمم اســت غرامــت الزم در 
فاجعه هوایــی تهران را به طرف های 
دخیــل در ایــن پرونده بپــردازد تا 
کشورهای دیگر نتوانند این ماجرا را به 
یک »جرم بین المللی« بر ضد تهران 

تبدیل کنند.
روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور 
خارجــه ایران ادعای اخیر ســی.بی.
سی درباره سانحه سقوط هواپیمای 

اوکراینی را خالف واقع عنوان کرد.
ســعید خطیــب زاده گفــت: دولت 
کانادا به جای جنجال های بی نتیجه 
حرفه ای رفتار کرده و اگر نظری دارد 
در قالب گزارش تخصصی سانحه ارائه 
کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگاران 
اظهار کرد: »ادعاهای مطرح شده در 
این مقاله ناصحیح و بی اعتبار است و 
بسیاری از حرف های منتسب به وزیر 
امور خارجه از اساس با ادبیات ایشان 
سازگاری نداشته و ادعای وجود چنین 

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

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

درای وال
مسکونی کردن زیرزمین

 لوله کشی و برق
نقاشی ساختمان

انواع پرده
www.HomeFloorDecor.ca

دموکراسی کانادا 
در رتبه پنجم جدول اکونومیست

مداد- بر اساس طبقه بندی دموکراسی منتشرشــده از سوی »اکونومیست«، 
باوجوداینکه چهره دموکراســی در جهان تارتر شده، به لطف مشارکت مردمی 
در سیاســت گذاری ها، دموکراسی در کانادا مستحکم تر شده و به رتبه ی پنجم 

جهان رسیده است.
کانادا در ســال گذشته در رده هفتم این طبقه بندی قرار داشت. بدین ترتیب، 
اکنون وضعیت دموکراســی در کانادا در بهترین درجه خود از زمان آغاز انتشار 

جدول دموکراسی »اکونومیست« در سال 2۰۰6 قرار دارد.
در این گزارش آمده اســت که کانادایی ها بیش ازپیش به بررســی اخبار توجه 
نشان می دهند و بیشتر نسبت به سیاست در داخل کشور و در آمریکا حساس 
هستند. بیش از یک سوم کانادایی ها در نظرسنجی ها گفته اند که انتخابات 2۰2۰ 
آمریکا را از نزدیک دنبال می کرده اند. یکی دیگر از شاخص های این فهرست نیز 
میزان مشــارکت مردم در انتخابات بوده، که در انتخابات سراسری سال 2۰۱۹ 

شصت وهفت درصد بوده است.
اما از سویی دیگر، امتیاز دموکراسی در سطح جهان با کاهش رو به رو شده و تقریباً 

هفتاد درصد از کشورها رتبه ای پایین تر از سال قبل خود، به دست آورده اند.

کانادا درباره مشاجره اسرائیل با دیوان بین المللی کیفری:
 از دیوان حمایت می کنیم

وزیر امور خارجه کانادا درباره تصمیم 
دیوان بین المللــی کیفری مبنی بر 
صالحیت قضاوت و تصمیم گیری این 
نهاد دربــاره وقایع و احتماال جنایات 
جنگی که در سرمین های فلسطینی 
کرانه باختری و نوار غزه اتفاق افتاده 

است، بیانیه ای صادر کرد.
به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
اینترنتی دولت کانــادا، مارک گارنو 
وزیر امور خارجه کانادا روز یکشــنبه 
هفتم فوریه با انتشــار بیانیه ای اعالم 
کرد: »کانــادا از دیــوان بین المللی 
کیفــری و تالش های مهمی که این 
نهاد قضایی به عنوان رکن اساســی 
نظم و دادگســتری بین المللی انجام 
می دهــد، قاطعانه حمایت می کند و 
همانند گذشته اســتقالل قضات و 
دادستان دیوان بین المللی کیفری را 

محترم می شمارد.«
در بیانیه وزیر امور خارجه کانادا آمده 
است: »اتاوا همچنان به راهکار تشکیل 
دو کشور مستقل به منظور پایان دادن 
به مناقشه اسرائیل و فلسطین متعهد 
است و از تالش های جاری برای ایجاد 
یک صلح فراگیر، عادالنه و پایدار در 
خاورمیانه از طریق تشکیل دو کشور 
مستقل که بتوانند در صلح و آرامش 
همزیســتی داشته باشــند، حمایت 

می کند.«
مارک گارنو در این بیانیه تاکید کرد: 

»تا زمانی که مذاکرات صلح خاورمیانه 
بــه نتیجه نرســیده اســت، موضع 
دیرینه کانادا در مناقشه این منطقه 
بدون تغییر خواهد ماند: کانادا کشور 
فلســطین را به رسمیت نمی شناسد 
و بر همین اساس عضویت آن را نیز 
در پیمان هــای بین المللی از جمله 

منشور رم و دیوان بین المللی کیفری 
به رسمیت نمی شناسد. کانادا تا کنون 
بارها ایــن موضع خــود را به دیوان 
بین المللی کیفری اعالم کرده است.«

مســئله ای که ایــن روزهــا دیوان 
بین المللی کیفری و اسرائیل را رو در 
روی یکدیگــر قرار داده و به خبر داغ 
بسیاری از رســانه های جهان تبدیل 
شده این اســت که این نهاد قضایی 
بین المللی تاکید کرده که صالحیت 
قضاوت و تصمیم گیری آن شامل حال 

سرزمین های فلسطینی هم می شود.
این نهاد قضایی مستقر در الهه روز 
جمعه اعالم کرد صالحیت آن را دارد 
که درباره جنایــات جنگی احتمالی 
که در سرزمین های فلسطینی اتفاق 
افتاده است، قضاوت کند. این تصمیم 
می تواند شرایط را برای آغاز تحقیقات 
دربــاره جنایــات جنگــی احتمالی 
اســرائیل در ســرزمین های اشغالی 

۱۹6۷ فراهم کند.
فاتو بن ســودا دادســتان کل دیوان 
بین المللی کیفری که ژوئن از سمت 
کناره گیری می کند، دســامبر  خود 
2۰۱۹ بــا تاکید بر ایــن که دالیل 
منطقی وجود دارد مبنی بر این که در 
کرانه باختری از جمله قدس شرقی و 
منطقه محصور نوار غزه جنایات جنگی 
اتفاق افتاده یا در حال شــکل گیری 
است، خواستار تحقیق درباره جنایات 
جنگی احتمالی در این مناطق شد. 
اما با توجه بــه وضعیت قانونی مورد 
مناقشه سرزمین های فلسطینی، فاتو 
بن سودا همان زمان از قضات دیوان 

بین المللی کیفری خواست قبل از آغاز 
تحقیقات رسمی، حکم دهند که آیا 
این موضوع در صالحیت قضایی این 
دادگاه قــرار می گیرد یا خیر. پس از 
گذشت ماه ها، سرانجام قضات دیوان 
بین الملل کیفری روز جمعه با صدور 
حکمی اعــالم کردنــد مناطقی که 
از ســال ۱۹6۷ به اشــغال اسرائیل 
درآمده اســت، در حوزه اختیارات و 
صالحیت های این نهاد بین المللی قرار 

می گیرد.
در حالی که تشــکیالت خودگردان 
فلســطین این تصمیم دیوان الهه را 
یک پیروزی برای عدالت ،بشــریت، 
حقیقــت، آزادی و خون های ریخته 
شــده فلســطینیان توصیف کرده، 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
ضمن رد تصمیــم دیوان بین المللی 
کیفری این نهاد قضایی را یک ارگان 
سیاسی توصیف کرده و تاکید کرده 
اســت که دیوان الهــه یک بار دیگر 
ثابت کرد که به جای این که یک نهاد 
قضایی باشد یک ارگان سیاسی است 
و تصمیم گیری ها و احکام آن به حق 
و حقوق نظام های دموکراتیک برای 
دفاع از خود در برابر تروریسم لطمه 

خواهد زد.
اسرائیل عضو دیوان بین المللی کیفری 
نیست. آمریکا نیز که عضو دیوان الهه 
نیســت از این که ایــن نهاد تصمیم 
گرفته است صالحیت قضاوت خود را 
به نظامیان اسرائیلی بسط دهد، عمیقا 

ابراز نگرانی کرده است.

تقریبا نیمی از کانادایی ها 
وعده ترودو برای واکسیناسیون تمامی 

متقاضیان تا ماه سپتامبر را باور ندارند

ایرونیــا- کانادایی هــا در مورد گفته 
نخســت وزیر ترودو مبنی بر این که 
همه افــرادی که بخواهند واکســن 
کووید ۱۹ را تزریق کنند می توانند تا 
سپتامبر آن را دریافت کنند، اختالف 

نظر دارند.
 Nanos طبق آخرین نظرســنجی از
ســفارش  بــه  کــه   Research
ســی تی وی نیوز انجام شده، نیمی از 
پاسخ دهندگان معتقد یا تا حدودی 
معتقدند که همه کانادایی ها می توانند 
تا ســپتامبر 2۰2۱ واکسن دریافت 
کنند، در حالی کــه ۴۷ درصد اصال 
معتقد نیستند یا تا حدودی باور ندارند 

این اتفاق رخ دهد. 
 Nanos نیــک نانــوس بنیانگــذار
کامل  »اطمینان  گفت:   Research
در رســیدن به این هدف تا سپتامبر 

2۰2۱ در واقع بسیار ضعیف است.«
با وجود تاخیرهای متعدد در رسیدن 
محموله های واکسن، ترودو اصرار دارد 
کانادا هنوز طبق برنامــه اولیه دارد 

پیش می رود. 

ترودو هفته پیش به خبرنگاران گفت: 
»تقریبا هر هفته با مدیرعامالن این 
کمپانی های تولید واکســن صحبت 
می کنم و آنها به من اطمینان داده اند 
که به تعهدات خود عمل خواهند کرد. 
از این واکســن ها در هفته های آینده 

صدها هزار دوز ارائه می شود«.
طبق گفته ســی تی وی فقط 2.۳۹ 
درصد کانادایی ها تا دوشنبه اولین دوز 

واکسن کووید ۱۹ را تزریق کرده اند.
کانادایی ها همچنین درمورد اینکه آیا 
دولت فدرال باید کنترل واکسن را از 
استان ها و مناطق بگیرد و در اختیار 
خود داشته باشد به دو گروه تقسیم 
شده اند و ۴۸ درصد از پاسخ دهندگان 
با این ایده مخالف یا تا حدودی مخالف 
هستند و ۴۹ درصد از آن حمایت یا تا 

حدودی حمایت می کنند.
به عالوه 6۰ درصد کانادایی ها گفته اند 
اگر دولــت بخواهد انعامــی به این 
کمپانی ها بدهد تا کانادا بتواند سریعتر 
مقادیر بیشتر واکســن را در اختیار 

داشته باشد، حمایت می کنند.

الزامی شدن تست منفی کرونا 
در مرزهای زمینی

جاســتین ترودو نخست وزیر کانادا روز سه شــنبه ۸ فوریه اعالم کرد از 
دوشنبه آینده ۱5 فوریه آن دسته از مسافرانی که از گذرگاه های زمینی 
وارد کانادا می شــوند درست همانند آن هایی که از طریق هوایی به کانادا 
می آیند، باید نتیجه منفی تست کووید۱۹ خود را که حداکثر ۷2 ساعت 

قبل از رسیدن به کانادا داده اند، به ماموران مرزی ارائه نمایند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، ترودو که در کنفرانس مطبوعاتی 
هفتگی خود در برابر اقامتگاهش در Rideau Cottage سخن می گفت، 
تصریح کرد مســافرانی که از آمریکا وارد کانادا می شــوند و تست منفی 
کووید۱۹ بــه همراه ندارند، با جریمه های نقدی تــا ۳ هزار دالر مواجه 
خواهند شــد ضمن این که ممکن اســت با اقدامات پیشگیرانه دیگر و 

همچنین پیگیری دقیق مسئوالن بهداشت عمومی کانادا روبرو شوند.
نخســت وزیر فدرال تاکید کرد: »صحبت از این نیست که شهروندان یا 
دارندگان اقامت دائم کانادا را که تست منفی کووید۱۹ ندارند، از ورود به 

کشور منع کنیم چرا که این کار قانونی نیست.«
تست غربالگری کووید۱۹ برای مسافرانی که از مسیر زمینی قصد ورود به 

کانادا را دارند به دو هفته قرنطینه اجباری اضافه می شود.
ترودو افزود مســافرانی که یک یا دو روز بعد از ورودشان به کانادا، نتیجه 
منفی تست کووید۱۹ خود را دریافت می کنند، می توانند به خانه بروند و 
در آنجا دوره قرنطینه خود را تحت نظارت دقیق سپری کنند. ترودو تاکید 

کرد قصد ما به هیچ وجه متوقف کردن و نگهداشتن مسافران نیست.
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

تصمیم بایدن برای عدم ارسال واکسن کووید 19 به کانادا 
تا پایان انجام واکسیناسیون درآمریکا

ایرونیا- جو بایدن قصد دارد سیاست 
اولویت آمریکا در واکسیناســیون را 
در پیش بگیرد و با وجود درخواست 
همکاری از کانادا، ابتدا واکســن های 
مورد نیاز در داخــل آمریکا را فراهم 

کند. 
در حالــی که قرار بــود یک کارخانه 
تولید واکسن فایزر در میشیگان برای 
تامین واکســن مورد نیاز کانادا اقدام 
کند، اما عقد یک قــراداد انحصاری 
با دولت آمریکا موجب شــده تا همه 
واکســن های تولید شده در آمریکا تا 
زمان تکمیل واکسیناســیون در این 
کشور و تکمیل سفارشهای داخلی ، 
از مرزها خارج نشــود. مدرنا نیز برای 
کارخانه خود در نیوهمپشایر چنین 
تصمیمــی گرفته اســت.  عقد این 
قراردادها و تضمین تامین نیاز داخلی 
آمریکا ، موجب شده تا کانادا مجبور 
شود از بلژیک و سوییس واکسن تهیه 
کند که در نهایت به معنی کمبودهایی 
در تامین مسیر واکسیناسیون مورد 

نظر اتاوا ست.
یــک مقام دولــت آمریــکا در مورد 
برنامه های واکسیناسیون کاخ سفید 
گفت دولــت بایدن عالقه نــدارد تا 
واکسن های تولید شده داخلی را پیش 
از واکسیناسیون همه مردم آمریکا، با 

کانادا یا هر کشور دیگری سهیم شود .
جن پساکی دبیر مطبوعاتی کاخ سفید 
در جلســه توجیهی این هفته گفت: 
»مهم اســت که جامعه جهانی سالم 
باشد، اما تمرکز ما ابتدا بر اطمینان از 

مصونیت مردم آمریکاست.«
ادامه حمایت کاخ ســفید از واکسن 
داخلــی به این معنی اســت که اتاوا 
فعال نمی تواند برای خرید واکســن 
از آمریکا کمک بگیــرد زیرا علیرغم 
روی کار آمــدن دولت جدید با کانادا 
در واشــنگتن، اول باید آمریکایی ها 

مصونیت پیدا کنند.
 بایــدن همچنیــن دســتور ویژه ۸ 
دسامبر دونالد ترامپ را مبنی بر این 

نتیجه یک تحقیق:
 اتمام واکسیناسیون کووید19 در کانادا 

زودتر از ۲۰۲۲ ممکن نیست
 Economist کــه تحقیق جدیدی 
Intelligence Unit انجام داده حاکی 
از آن است که شــهروندان کانادایی 
برای واکســینه کردن خود در برابر 
کووید۱۹ باید صبور باشند زیرا اهداف 
و پیش بینی هایی که دولت فدرال در 
زمینه واکسیناسیون مد نظر قرار داده، 

بیش از اندازه خوش بینانه است.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، اما جاســتین تــرودو حاضر 
نیســت حرفش را پس بگیــرد و به 
رغم انتقادات احزاب مخالف، همچنان 
تاکید می کند که همه کانادایی هایی 
که مایل به واکســینه کــردن خود 
در برابر کووید۱۹ هســتند تا پایان 

سپتامبر واکسینه خواهند شد.
مرکــز  مدیــر  دماریــس  آگات 
مطالعــات پیش بینی های جهانی در 
 Economist Intelligence Unit
)وابسته به نشریه انگلیسی اکانمیست( 
درباره طرح واکسیناسیون سراسری 
در کانــادا نظر دیگــری دارد. خانم 

دماریس در گفت وگو با برنامه »پشت 
پرده قدرت« اعالم کرد: »با داده هایی 
که در حال حاضــر در اختیار داریم، 
اتمام واکسیناســیون در اوایل سال 
2۰22 هدف واقع گرایانه تری است.«

دماریس ادامه داد: »این وضعیت فقط 
به کانادا محدود نمی شود چرا که همه 
کشورهای اروپایی در تحویل دوزهای 
مورد نیاز خود برای واکسیناســیون 
روبرو  تاخیرهایی  با  شهروندانشــان 
هستند. شاید راه اندازی کارخانه های 
جدید تولید واکســن در اروپا شرایط 
را تغییر دهد اما این مســئله »نسبتا 

غیرمحتمل« است.
اتحادیه اروپا اعالم کرده که صادرات 
واکســن کووید۱۹ به خــارج از این 
اتحادیه را کنترل خواهد کرد. با این 
که کانادا جز کشورهای معاف از این 
کنترل ها نیست، جاستین ترودو ابراز 
اطمینــان کرده که از بروکســل در 
خصوص صادرات واکسن کووید۱۹ به 
کانادا ضمانت های الزم را گرفته است.

کــه قراردادهای فایــزر و مدرنا ابتدا 
باید نیازهای داخلی آمریکا را تامین 
و بعد اقدام به صادرات واکسن کند، 
لغو نکرده است.  منبع داخلی دولت 
آمریکا گفت فعال برنامه ای برای لغو 

این دستور وجود ندارد.
در نوامبــر کمپانی فایزر به گلوب اند 
میل گفته بود کانادا مقادیری واکسن 
از کارخانه میشیگان دریافت خواهد 
کرد. اما در ژانویه، کمپانی گفت برنامه 
آنها عوض شــده است. پنج شنبه نیز 
فایزر گفت از طریق کارخانه بلژیک به 

تامین نیاز کانادا می پردازد.
دریافت محموله های اولیه واکســن 
با تاخیر روبه رو شــده و فایزر در پنج 
هفتــه اخیر 56درصــد از آنچه باید 
تحویل می داد را حذف کرده اســت 
و اکنون نیز تایید شده محموله های 
مدرنا این ماه با تاخیر روبه رو می شود.

نتیجــه این که اســتان ها و مناطق 
مختلف سرعت تزریق را کاهش دهند 
و برخی از آسیب پذیرترین افراد را در 
صــف تزریق قرار دهند. این شــامل 
افرادی می شود که مدت هاست تحت 
مراقبت های پزشــکی هستند، افراد 
ساکن در جوامع دوردست و کارکنان 
مراقبت های بهداشــتی که در صف 

مقدم مبارزه با کرونا هستند.

رئیس سرویس های اطالعاتی کانادا: 
ما نگران اقدامات برخی دولت های مثل روسیه و چین هستیم

داوید وینیو David Vigneault رئیس 
 SCRS سرویس های اطالعاتی کانادا
روز سه شنبه ۹ فوریه محافظه کاری 
و خویشــتن داری همیشــگی خود 
را کنار گذاشــت و چین و روسیه را 
منشاء فعالیت های »خصمانه« به ویژه 
جاسوســی و مداخله در امور داخلی 

کانادا دانست.
کانادا  اطالعاتی  سرویس های  رئیس 
در یــک ســخنرانی ویدئویی که به 
دعوت اندیشــکده »مرکز نوآوری در 
زمامــداری بین المللی« مســتقر در 
انتاریو ایراد کرد، خاطر نشان ساخت: 
»بر هیچ کس پوشیده نیست که ما 
نگران اقدامات برخی دولت های مثل 

روسیه و چین هستیم.«
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، این 
که رئیس سرویس های اطالعاتی کانادا 
در اظهارات علنی خود به نام کشــور 
خاصی اشــاره می کند، نشان دهنده 
تغییر رویکرد این نهاد امنیتی است 
چرا که در ســال های اخیر مسئوالن 

SCRS همواره از نام بردن کشور یا 
کشورهایی که برای کانادا دردسرساز 

هستند، خودداری می کردند.
با این حال در گزارش ســاالنه اخیر 
SCRS که مسئولیت تامین امنیت 
ملی کانادا را بر عهده دارد، به چین یا 

روسیه هیچ اشاره ای نشده است.
آقــای وینیو در ســخنرانی خود در 
باشگاه اقتصادی کانادا در سال 2۰۱۸، 
از »عملیات جاسوسی تحت حمایت 
برخی کشــورها« بر ضد کانادا ابراز 
نگرانی کرده اما به نام هیچ کشــوری 

اشاره نکرده بود.
وینیو که دانش آموخته علوم سیاسی 
دانشــگاه الوال و دانشــگاه مونترال 
است، تاکید کرد تحقیقات پزشکی، 
دارویی، هوش مصنوعی، علم اطالعات 
کوانتومی، هوافضا و فناوری اقیانوس 
شناسی از جمله مهمترین زمینه هایی 
هستند که هدف فعالیت های خصمانه 

دولت های خارجی قرار دارند.
وینیو ادامه داد: »از دیرباز جاسوس ها 
فعالیت های خود را برای به دســت 
آوردن اســرار سیاســی، نظامــی و 
دیپلماتیک کانادا متمرکز می کردند. 
این اسرار همچنان برای سرویس های 
جاسوسی کشــورها جذاب است اما 
امروزه جاســوس ها عمدتا به مسائل 
مالکیت معنوی و تحقیقات پیشرفته 

توجه و عالقه نشان می دهند.«

آقای وینیو همچنین در ســخنرانی 
خود به مداخله کشــورهای خارجی 
در امور داخلی کانادا به ویژه با هدف 
ارعاب مخالفان سیاسی این کشورها 
که در کانادا زندگی می کنند، اشــاره 

کرد.
کانادا  اطالعاتی  سرویس های  رئیس 
به طور ویژه به عملیات فاکس هانت 
Fox Hunt اشــاره کرد که به گفته 
مقامات پکن هدف از آن بازگرداندن 
افرادی اســت که از دستگاه قضایی 
چین فــرار کرده اند. دولت چین این 
ابتکار را نوعی کارزار ضدفساد توصیف 
کرده اما خیلی ها معتقدند که حزب 
کمونیســت چین از ایــن کارزار به 
عنوان ابزاری برای تشــدید فشار بر 
ضد ناراضیان و مخالفان سیاســی و 
خاموش کردن صدای آن ها در خارج 

چین استفاده می کند.
مطبوعــات کانــادا اکتبر گذشــته 
فاش کردند یک مظنون که توســط 
اف.بی.آی بازداشــت شده و احتماال 
در عملیات فاکس هانت مشــارکت 
داشــته، اذعان کرده است که یکی از 
ماموران دولت چین در کانادا مستقر 
شده اســت تا امور مربوط به کارزار 
ارعاب مخفیانــه ای را هماهنگ کند 
که مقامات پکن برای تشدید فشار بر 
مخالفان سیاسی چینی مقیم کانادا به 

راه انداخته اند.

در عیــن حال رئیس ســرویس های 
اطالعاتــی کانادا تاکید کرد که چین 
از بســیاری جهات از شــرکای مهم 
کانادا محسوب می شود. وی تصریح 
کرد: »برای ما دولت چین یک تهدید 
محسوب می شود، نه ملت چین. این 
تهدید ناشــی از رویکردی است که 
پکن به منظور حفظ و تقویت برتری 
ژئوپلیتیک خود در جبهه های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، فناوری و نظامی 
دنبال می کنــد و برای تحقق اهداف 
خــود در این زمینه به انــواع ابزارها 
و عناصــر قدرت حکومتی متوســل 
می شــود. این ها اقداماتی اســت که 
امنیت ملی و حاکمیت ملی ما را به 

خطر می اندازد.«
وینیو افزود: »با توجه به این خطرات 
و تهدیدها، ما باید ظرفیت های دفاعی 

خود را تقویت کنیم.«
کانادا  اطالعاتی  سرویس های  رئیس 
همچنین در ســخنرانی خود تاکید 
کرد یکــی دیگــر از موضوعاتی که 
مایه نگرانی ســرویس های اطالعاتی 
و امنیتی کانادا اســت، افراط گرایی 
مقرون به خشونت است. وی به عنوان 
مثال به حمله به نمازگزاران در مسجد 
جامع کبک، فعالیت خشــونت آمیز 
گروه ها اسالمگرای تندرو مثل القاعده، 
داعش و همچنین گروه های یهودی 

ستیز اشاره کرد.
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وعده جاگمیت سینگ در مورد ممنوع کردن 
 مدیریت خصوصی مراکز نگهداری طوالنی مدت از سالمندان

مداد- رهبر حــزب نیودموکرات  در 
نخستین وعده پیش انتخاباتی خود 
وعده داد در صورت به قدرت رسیدن، 
مدیریــت خصوصی مراکــز مراقبت 
طوالنی مدت از ســالمندان را ممنوع 
کــرده و حداقل اســتانداردها را به 

استان ها تحمیل کند.
معتقد  نیودموکــرات  حــزب  رهبر 
است که کســب سود نباید در حوزه 
نگهــداری از ســالمندان، مدنظــر 
قرارگرفته و به همین دلیل در اولین 
فصل از برنامه انتخاباتی خود که روز 
جمعه از آن رونمایی شد، اعالم کرد 
مدت هاســت خانه های ســالمندان 
خصوصی که باهدف کســب ســود 
فعالیت می کنند با مشکالتی جدی در 
کیفیت و ارائه مراقبت های الزم مواجه 
هستند. در این مراکز معموالً شرایط 
کار وحشتناک بوده، دستمزدها بسیار 
پایین و جابه جایی و تغییر کارمندان 
بســیار زیاد است. این حزب در پایان 
بیانیــه خود نتیجه گیــری می کند: 
شواهد متعددی گواه این است که فکر 
دستیابی به سود در زمان نگهداری از 

عزیزانمان نباید وجود داشته باشد.
ایــن حــزب همچنیــن از مالکان 
خانه های مســکونی که در این حوزه 
فعال هستند سلب مجوز خواهد کرد 
تا همه آن ها پیش از ســال 2۰۳۰ به 

واکسیناسیون آغاز شده، 
اما این پایان همه گیری نیست

شــهروندان کانادا مانند سایر نقاط جهان بیش از یک سال است که 
درگیر مسئله ای به نام همه گیری ویروسی هستند که منجر به بیماری 
کووید-19 می شود. بزرگ ترین همه گیری ویروسی در یک قرن اخیر. 
داستان کووید-19 هنوز به پایان نرسیده است و مقام های بهداشتی 
سعی می کنند به  طور روزانه براساس داده های تازه سیاست های خود 
را در مواجهه با آن تغییر دهند. البته که همه سیاســت های اجرایی 
مبتنی بر داده و آمار دقیق نیســت و گاهی فشــارهای اقتصادی و 

اجتماعی در چنین تصمیم گیری هایی اثر می گذارد.

مــداد- اکنــون ما در مرحلــه ای از 
همه گیــری قرار داریــم که به گفته 
برخــی از محققان ویروس شــناس 
کم کم می توان نوری را در انتهای این 
تونل سخت همه گیری مشاهده کرد. 
یکــی از مهم ترین دالیل خوش بینی 
آن هــا، باوجودی که ما در آســتانه 
موج تازه ای هســتیم که در روزهای 
آینده ممکن است به اوج برسد، آغاز 

واکسیناسیون است.
در این مقالــه خالصه ای از چگونگی 
تاثیر واکسیناسیون را بر همه گیری 

مرور می کنیم:
این نخستین بار در تاریخ بیماری های 
ویروسی در جهان است که در چنین 
مدت اندکی این تعداد واکســن موثر 
ســاخته و توزیع می شوند. این اتفاق 
مهمی بــرای علم اســت و از آن در 
کتاب های تاریخی به نقطه عطفی در 
واکسن سازی یاد خواهند کرد. البته 
فعال که در میانه این شرایط هستیم 
و واکسیناسیون در ابتدای راه است، 
شاید هنوز فرصتی برای ارج گذاشتن 
به این دســت آورد بزرگ نداشــته 

باشیم.
واکسن های کووید با تمام روش های 
متفاوتی که ســاخته می شــوند، در 
نهایت قرار اســت یــک کار را انجام 
بدهند، سیســتم ایمنی بــدن ما را 
نسبت به ویروس عامل کرونا حساس 
کرده و مشــخصات ایــن بیماری را 

تا حد امکان در حافظه ســلول های 
سیستم دفاعی بدن ثبت نگاه دارند 
تا زمانی که ویروس وارد بدن ما شد، 
قبل از اینکه فرصت باز تولید و گرفتار 
کردن بدن را داشــته باشد، سیستم 
دفاعی ما بتواند آن را شناسایی کرده 

و از بین ببرد.
بدین ترتیب اگر واکسینه شده باشیم 
و واکســن در ما موثر باشد، ویروس 
ممکن اســت وارد بدن مان بشود، اما 

نمی تواند بیماری ایجاد کند.
تاکید بر اینکه »اگر بر ما موثر باشد« 
تاثیــر واکسیناســیون بر  در درک 
شکست همه گیری بسیار مهم است. 
همان طور کــه در خبرها خوانده اید 
عمده واکسن هایی که تا کنون مجوز 
اضطراری را دریافت کرده اند، از جمله 
فایزر و مدرنا، ایمنی بخشی باالی ۹۰ 
درصد دارند. ایمنی بخشــی واکسن 
»اســپوتنیک وی« که در ایران تائید 
شده نیز بیش از ۹۰ درصد اعالم شده 
است و استرازنکا/آکسفورد بیش از ۷5 
درصد. معنی این عددها این است که 
به طور متوســط از هر ۱۰۰ نفری که 
واکسنی مانند فایزر یا مدرنا را تزریق 
می کنند ۱۰ نفر ممکن است در مقابل 
ویروس ایمن نشوند. باید به یاد داشت 
که هیچ واکسنی در جهان ایمنی صد 
درصد ایجاد نمی کنــد. برای همین 
واکسن صرفا ابزاری برای قطع زنجیره 

انتقال است.

حاال در کانــادا  با توجه به شــروع 
واکسیناسیون بسیاری از شهروندان یا 
انتظار دارند که هر چه زودتر شرایط به 
حالت طبیعی بازگردد یا نوبت دریافت 
واکسن آن ها فرا برسد تا بتواند زودتر 
به آن چیزی که زندگی نرمال پیش از 

همه گیری بود برگردند.
این انتظار درستی نیست.

هنوز بعد از دریافت واکســن نیز باید 
تا زمانی که همه گیری ادامه دارد بر 
مراقبت های بهداشــتی موجود ادامه 
دهیــد، واگرنه نه  تنهــا خودتان در 
معرض خطر قــرار دارید که با توجه 
به اینکه ممکن است ویروس با وجود 
عدم اثر بر شما از بدن شما به  عنوان 
ناقل استفاده کند، در شیوع بیماری 
نقش داشته باشــید. )هنوز داده های 
واکســن ها درباره اینکه واکسن های 
موجــود تا چه حــد می تواند جلوی 
انتقــال فردبه فرد را بگیــرد قطعی 

نیست.(
بــا وجود اینکه کانــادا از بیش از هر 

کشــوری نســبت به خرید واکسن 
اقدام کرده بود و چندین برابر ظرفیت 
جمعیتش واکســن خریده اســت و 
حتی با وجودی که در رده کشورهای 
صنعتی و پیشرفته به شمار می آید، از 
کوواکس )CoVax( هم سهمیه گرفته 
بود، اما به دلیل محدود بودن توزیع و 
مشــکالت کارخانه های تولیدکننده 
برای پاســخ دادن به انتظارات بازار، 
روند واکسیناسیون کشور با سرعتی 
کمتر از آنچه اعالم  شــده بود پیش 

می رود.
بر اساس داده های وزارت بهداشت تا 
روز )پنج شنبه ۴ فوریه یک میلیون و 
2۰ هزار و 66دوز واکســن در کانادا 
به مردم تزریق شده است. با توجه به 
اینکه واکسن های فعلی باید در دو دوز 
تزریق شــوند، این عدد به معنی کل 
افراد دریافت کننده نیســت. مجموع 
کســانی که حداقل یک دوز واکسن 
را دریافت کرده اند تا کنون ۸۷۷62۹ 
نفر بوده است. به عبارت دیگر 2/۳۰۹ 
درصد از مردم کانادا حداقل یک دوز 

واکسن دریافت کرده اند.
این عدد تا عدد الزم برای رسیدن به 
قطع زنجیره که چیزی حدود ۷۰ تا 
۸۰ درصد جامعه است فاصله زیادی 

دارد.
ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم، 
بر اساس سیاســت توزیع واکسن و 
کمپین واکسیناســیون، ابتــدا افراد 
ســالخورده و کارکنــان خط مقدم 
مقابله با کرونا، افراد داری بیماری های 
خطرناک زمینه، کارمندان بخش های 
ضروری و ســپس بقیه مــردم باید 

واکسینه شوند.

بدیــن ترتیب اگر شــما یــا یکی از 
بســتگانتان در ایــن فهرســت قرار 
داشــتید و واکســن دریافت کردید، 
حتما در نظر داشــته باشید تا زمانی 
که همه گیری ادامه دارد هنوز سه گانه 
موثر »شستن مدام دست ها با صابون 
یا مواد ضدعفونی کننده، رعایت فاصله 
فیزیکی و زدن ماسک و عدم معاشرت 
حضوری مگر در موارد ضروری« باید 
ادامه داده شود. البته وقتی از معاشرت 
ضروری صحبت می کنیم منظور واقعا 
موارد ضروری اســت و بــرای مثال 
دل تنگ شدن یا سررفتن حوصله را 

در برنمی گیرد.
شــاید مثال دقیقی نباشــد اما برای 
اینکه تصویری از دلیــل این امر در 
ذهن داشته باشید، داستان مانند این 
است که ممکن اســت شما واکسن 
هاری زده باشید و بدانید که احتماال 
بدنتــان در برابر ویروس هاری مقاوم 
است، اما این دلیل نمی شود که خود 

را به دست خود در مقابل جانوری که 
مبتال به هاری اســت قرار داده و در 

خطر قرار دهید.
به  طــور خاص و در مرحله فعلی اگر 
شما هم بســتگانی دارید که به دلیل 
سن باالی خود واکســن را دریافت 
کرده انــد و دل تنگی و ســختی یک 
سال قبل باعث شــده است تا کمی 
بی قرار باشند و اکنون به بهانه اینکه 
واکسن زده اند یا شما یا اعضای دیگر 
خانواده راضی به مالقات حضوری با 
آن ها بشــوید، لطفا دست نگاه  دارید. 

اوال هنوز اغلب ایــن افراد هر دو دوز 
را دریافت نکرده اند، و میزان مقاومت 
بدنشــان کمتر از ایده آل است. حتی 
اگر دو دوز را دریافت کرده باشــند، 
هنوز احتمال ایــن وجود دارد که در 
رده کسانی باشند که واکسن در آن ها 

اثر نداشته است.
شــما و خانواده شــما تا اینجا صبر 
کرده اید و از این فاجعه جان سالم به 
در برده اید. چند ماهی دیگر هم صبر 

کنید.
واکسیناســیون اگر به همراه رعایت 
سه گانه بهداشــت فردی ادامه یابد، 
بــه  زودی ما از ایــن وضعیت خارج 
خواهیم شد. اینجا جایی است که باید 
بیشــترین احتیاط را به خرج دهیم. 
اندکی سهل انگاری در این مقطع هم 
پشیمانی به همراه دارد و هم یک باره 
همه آنچه تاکنون انجام داده ایم را زیر 

سوال می برد و بی اثر می کند.
نکته نهایی اینکه با ســرعت گرفتن 
روند واکسیناســیون بازار شبه علم و 
تئوری توطئه و جنبش ضد علم و ضد 
واکسن از همیشه فعال تر شده است. 
مراقب باشــید به دام این سوداگران 
خرافــه نیفتید. آن ها با جان شــما 
بازی می کنند. هیچ کدام از واکسن ها 
تغییری ژنتیکی در بدن شــما ایجاد 
نمی کنند، هیچ خبری از ریزتراشه در 
آن ها نیست، بزرگ ترین عارضه جنبی 
در زیر نیــم درصد دریافت کنندگان 
آلرژیــک موقت بوده  نوعی واکنش 

است.
از بین علم و شبه علم، علم را انتخاب 

کنید.

سازمان های غیرانتفاعی سپرده شوند. 
این برنامه همچنین باعث توقف صدور 
مجوز برای مؤسسات خصوصی جدید 

می شود.
در کبک نیز این برنامه به همان شکل 
بــرای مراکز کامالً خصوصی مراقبت 
طوالنی مدت از سالمندان و مراکزی 
که تحت عنــوان مراکز قــراردادی 
شــناخته می شــوند، اعمال خواهد 
شــد. البته کبک هنوز حق انتخاب 
و انطباق با این طــرح را دارد زیرا بر 
اساس برنامه حزب نیودموکرات، این 
استان حق استرداد یا جبران استفاده 
در برنامه های مشابه را حفظ خواهد 
کرد. به عبارت دیگر، کبک قادر خواهد 
بود سهم خود را از پنج میلیارد دالری 
که حزب نیودموکرات برای این طرح 

اختصاص داده اســت، به دست آورد. 
سایر استان ها اما باید متعهد شوند که 
از این پول طبق دستور اتاوا استفاده 

کنند.
در این برنامه همچنین استانداردهایی 
وجــود دارد که مراکز فوق باید آن را 
رعایت کنند که این قوانین شــامل 
حداقل تعداد ســاعات و نوع مراقبت 
ارائه شــده و همچنین شــرایط کار 

نیروی انسانی خواهد بود.
این طرح با مخالفت برخی استان ها 
همچون انتاریو مواجه شده و از سوی 
دیگــر توافق نامه انجمن مؤسســات 
خصوصی نیز با ایده سینگ در تضاد 
است. این انجمن اعالم کرد: ما طرفدار 

ملی کردن همه چیز نیستیم.

درخواست معافیت قرنطینه
 برای مسافران کم درآمد

»انجمن آزادی های مدنی کانادا« تصمیم دولت جاســتین ترودو را برای 
قرنطینه اجباری مسافران بین المللی در هتل های مورد نظر دولت با هزینه 
شــخصی خود مسافران زیر سوال برده و تاکید کرده است این تدبیر که 
بیش از دو هزار دالر روی دســت مسافران می گذارد، برای شهروندان با 
درآمد پائین که به منظور عیادت نزدیکان بیمار خود یا دریافت مراقبت های 
درمانی خاص مجبور به خروج از کشــور می شوند، سنگین است و عالوه 
بر این، اجرای این تدبیر می تواند به آزادی تردد شهروندان نیز لطمه بزند. 
وانگهی، شرایط بهداشتی خاص نیز که قرنطینه اجباری در هتل را برای 
مسافران دشــوار می کند، از دیگر مسایلی است که مایه نگرانی انجمن 

آزادی های مدنی کانادا شده است.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، کارا زویبل Cara Zwibel که هدایت 
برنامــه آزادی های بنیادین انجمن فوق الذکر را بر عهده دارد، تاکید کرد 
بهتر اســت دولت فدرال ابتدا ثابت کند مســافرانی که از خارج به کانادا 
می آینــد قرنطینه دو هفته ای را در خانه های خود رعایت نمی کنند. وی 
افزود مقامات اتاوا باید بدانند که خیلی از ســفرهای خارجی در شرایط 

بحرانی فعلی از روی ناچاری است و هدف از آن تفریح و گردش نیست.
انجمــن آزادی های مدنی کانادا با ارســال نامه ای برای وزیر حمل و نقل 
و دادســتانی کل کانادا از دولت جاستین ترودو خواسته است استثناها و 

معافیت هایی در اجرای تدبیر پیشگیرانه خود در نظر بگیرد.
جاستین ترودو دو هفته پیش اعالم کرد مسافران بین المللی که به کشور 
باز می گردند به زودی باید با هزینه خود به مدت سه روز در هتل هایی که 
دولت تعیین می کند، قرنطینه شوند. ترودو در عین حال اذعان کرد که 
درصد بسیار کمی از موارد ابتال به کووید۱۹ به سفرهای خارجی مربوط 

می شود.
اتاوا هنوز مشخص نکرده است که قرنطینه اجباری در هتل از چه زمانی 

به اجرا گذاشته خواهد شد.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

فرانسه، اسپانیائى، فارسى و انگلیسى
ESL, IETLS, TOEFL 

گیتار و آواز (کالسیک، فالمینگو، پاپ)
ایرانى و خارجى

ممنوعیت ورود کشتی های تفریحی به کانادا تا سال ۲۰۲۲

بیکار شدن 1۲۰ نفر از پرسنل وست جت 
در پی تعلیق پروازهای مکزیک و کارائیب

مــداد- به گزارش سی.بی.ســی، در 
ســال جاری تاکنون حــدود 2۹۰۰ 
با شرکت های  فرصت شغلی مرتبط 
هواپیمایی در کانادا کاهش پیداکرده 
است و به دلیل لغو مسیرهای مکزیک 
و کارائیــب در پــی محدودیت های 
هواپیمایی  شرکت  مسافرتی،  جدید 
وست جت از تاریخ دوم مارس، ۱2۰ 
نفر از خدمه کابین هواپیماهای خود 

را اخراج خواهد کرد.
سخنگوی وست جت اظهار داشت که 
صبح جمعه خبــر اخراج به کارکنان 
اعــالم شــد. در ضمن مــا به همه 
کارکنان اخراج شــده واجد شرایط، 
یارانه دستمزد اضطراری کانادا را ارائه 
داده و در حال حاضر هیچ به روزرسانی 
دریافت نیروی کار اضافی نداریم. این 
اقدام اخراج کارکنان وســت جت در 
حالی صورت می گیرد که شرکت های 
هواپیمایی کانادا بنا به درخواســت 
دولت فدرال موافقت کرده اند که همه 
پروازهای خود به مکزیک و کارائیب را 

تا ۳۰ آوریل متوقف کنند.

کانادایی های خود-اشتغال غیر واجد شرایط که ماه ها »یارانه اضطراری«
 دریافت کردند، دیگر مجبور به پس دادن آن نیستند

ایرونیــا- در دوره اول پرداخت کمک 
نقدی کووید ۱۹، برخی کانادایی های 
خود-اشتغال  کمک نقدی دولتی تا 
میــزان ۱۴۰۰۰ دالر   را بدون اینکه 

واجد شرایط باشنددریافت کردند
حاال پس از اینکه دولت فدرال بارها 
اصرار کرد این رای قابل تغییر نیست ، 
سرانجام موفق شدند و دیگر مجبور به 

پس دادن پول نیستند.
وزیر اشتغال کارال کوالترو آماده است 
تا این تصمیم را به صورت رســمی 
اعــالم کند؛ هرچنــد ۱۸۰ درجه با 

تصمیم قبلی دولت تفاوت دارد. 
برخــی از گیرندگان این کمک مالی 
واجد  اطالعات  براســاس  اضطراری 
 CRAشــرایط بودن »نامشخص« از

اقدام کردند.
خود-اشــتغال  کانادایی های  اکنون 
که باوجــود رعایت نکــردن ضوابط 
واجد شــرایط بــودن درآمد خالص، 
درخواســت این کمک مالی را کرده  
و ســال 2۰2۰ حداکثر ۱۴۰۰۰ دالر 
دریافت کرده اند، مجبور به بازپرداخت 

پول نخواهند بود.

بــه گفته منابع، اگر همیــن گروه از 
مردم تاکنون مقــداری یا کل مبلغ 
کمک دریافتی را به CRA بازپرداخت 
کرده اند، به احتمال زیاد می توانند با 
آژانس تماس بگیرند تــا آن را پس 
بگیرند. ایــن البته در صورتی ممکن 
است که سایر معیارهای واجد شرایط 

بودن را داشته باشند.

این تصمیم احتماالً موجب افسوس 
زیاد آن دســته از دریافت کنندگان 
خود-اشتغالی می شــود که با ادعای 
آژانــس  از  دالر  حداکثــر ۱۴۰۰۰ 
مالیاتــی فــدرال روبــرو هســتند. 
طرفدارانی که مدعی هستند این خطا 
ناشی از ســردرگمی دولت است نیز 

دچار چنین تاسفی می شوند.

تعدیل 1۵۰۰ نیروی دیگر در »ایرکانادا«
مداد- تعدیل نیرو بار دیگر بر ســر صنعت هواپیمایی ســایه انداخته اســت. 
»ایرکانادا« اعالم کرده که مجبور اســت ۱5۰۰ نیروی دیگر عضو اتحادیه این 

شرکت را تعدیل کند.
بزرگ ترین شرکت هواپیمایی کانادا، از ۱۸ فوریه تا دست کم آخر آوریل، پروازهای 
خطوط بین المللی و برون مرزی خود را معلق خواهد کرد. برای مســافرانی که 
تحت تأثیر این تصمیــم قرارگرفته اند »چند انتخاب جایگزین« در نظر گرفته 
خواهد شد، که شامل »مسیرهای جایگزین« است، اما از بازگرداندن مبالغ بلیت 

صحبتی به میان نیامده است.
گفته شــده که مدیران نیز در این تعدیل نیرو قرار دارند، اما مشخص نیست که 
چند نفر در این سطح متأثر خواهند شد. »ایرکانادا« ماه گذشته نیز در اثر وضع 
مقررات جدید از ســوی اتاوا مجبور به کاهــش 25 درصدی خدمات و تعدیل 

۱۷۰۰ نیرو شده بود.
با کنسل شــدن پروازها به مقصدهای گرمســیر، این شرکت تمامی خدمات 
اقتصادی خط هوایی »Rouge« را هم لغو کرده که منجر به تعدیل ۱۸۰ نیرو 

شده است.

ایرکانــادا اعــالم کرد کــه در حال 
ســنجیدن تدابیری ازجملــه کوتاه 
کردن هفته های کاری جهت کاهش 
موقت ســطح مدیریت به عنوان یک 
روش برای نگهداری پول نقد اســت. 
این شــرکت هوایی نیز از توقف تمام 
عملیات هــای ایرکانــادا روژ و اخراج 
۸۰ کارمند خود از هشــتم فوریه به 
دلیل تعلیق پروازها خبر داد. البته ماه 
گذشــته ایرکانادا اعالم کرده بود که 
پس از کاهش تقاضای ســفر، حدود 
۱۷۰۰ کارگر را اخراج و مســیرهای 
بیشــتری را قطــع خواهــد کــرد. 
وســت جت همچنین در ژانویه هزار 
نفر از کارکنان خود را اخراج کرده و 

برنامه های پرواز خود را کاهش داد.

این امر یک هفته پس از طرح دعوی 
بازنشســتگان کانادایــی علیه دولت 
صورت می گیرد کــه با درآمد خود-

اشــتغالی می ترســند مجبور شوند 
کمک  مالی اضطــراری را بازپرداخت 

کند. 
این مشکل به دلیل ارتباط نادرست 
CRA در بهار گذشته به وجود آمد که 
به درستی منتقل نکرد میزان درآمد 
این  برای  کانادایی های خود-اشتغال 
که واجد شرایط دریافت کمک مالی 
2۰۰۰ دالر در ماه باشند، باید چقدر 

باشد. 
طبــق معیارهــای CERB دریافت 
کننــدگان این کمک بایــد حداقل 
5۰۰۰ دالر قبــل از مالیــات در کل 
ســال 2۰۱۹ یا در ۱2 ماه منتهی به 

درخواست آنها درآمد می داشتند. 
بسیاری از کانادایی های خود-اشتغال 
ایــن را به معنــی کل درآمد قبل از 
کسر هزینه ها )درآمد ناخالص( در نظر 
گرفتند، در حالی که باید درآمد خالص 
پس از کســر را محاسبه می کردند. 
) CRA معتقد اســت همیشه نحوه 
محاســبه درآمد خوداشتغالی حالت 

iroonia.ca .)دوم است

مداد- به گزارش ســی.تی.وی، طبق 
اعالم دولت فدرال و به منظور تالش 
بــرای مهار همه گیــری کرونا، ورود 
کشتی های کروز به آب های کانادا تا 
سال آینده ممنوع است. گفتنی است 
این ممنوعیت حداقــل تا 2۸ فوریه 
سال 2۰22 تمدیدشده و شامل کلیه 
کشتی های تفریحی تجاری است که 
بیش از ۱۰۰ مســافر حمل می کنند 
البته کشتی های شخصی متعلق به 
مردم بومی مناطق قطبی از این قانون 

مستثنا خواهند بود.
عمر الغابرا، وزیــر جدید حمل ونقل 

فدرال، قانون فوق را در راستای کمک 
به کشور برای تمرکز بر مهار کرونا و 
انجام واکسیناسیون گسترده دانست. 
از ســوی دیگر برخی از فعاالن حوزه 
حمل ونقــل دریایی، ایــن موضوع را 
موجب آسیب دیدن بیشتر این بخش 

دانسته است. 
در مقابــل، لیــن فرگوســن از اداره 
بندر هالیفاکس اعــالم کرد که این 
ممنوعیت تأثیر مستقیمی بر کارکنان 
اداره بندر نخواهد داشت زیرا بسیاری 
از کارکنان این حوزه در میان تعلیق 
ســفرهای دریایی توانسته اند خود را 

به حوزه های دیگر این صنعت سوق 
دهند و درنتیجه ما با بحران بیکاری 
در حوزه بنــادر و دریانوردی مواجه 

نشدیم. 
البته باید توجه داشــت که صنعت 
گردشــگری مبتنی بر کشــتی های 
تفریحی، یکــی از مهم ترین صنایع 
درآمدزای ســواحل شــرقی کشور 
محسوب می شود و عدم فعالیت این 
بخش می توانــد حوزه های هتلداری، 
بــا  را  و گردشــگری  رســتوران ها 

چالش های زیادی مواجه کند.
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توزیع نامه تهدید آمیز عجیب 
در مترو ونکوور 

از دست رفتن ۲1۳ هزار فرصت شغلی 
در ماه  ژانویه

مداد- اقتصاد کانــادا در ماه ژانویه تا 
2۱۳ هزار فرصت شغلی را ازدست داده 
و میزان بیکاری به ۹/۴ درصد رسیده 
اســت. این میزان بیش از پنج برابر 
پیش بینی های اقتصاددانان اســت و 
به نظر می رســد کــه ادامه تعطیلی 
کسب وکارها در سراسر کشور در این 

امر دخیل بوده است.
به گزارش اداره آمار کانادا، نسبت به 
فوریه سال گذشــته، در حدود ۸5۸ 
هزار نفر شغل خود را ازدست داده اند 
و 52۹ هزار نفــر دیگر نیز با کاهش 

ساعات کاری مواجه شده اند.
تقریباً تمامی این فرصت های شغلی در 
استان های کبک و انتاریو ازدست رفته 
و اغلب در بخش خصوصی، خدمات 
و رستوران ها بوده است. در مقایسه، 
فرصت های شــغلی در استانی هایی 
نظیر آلبرتا و منیتوبا افزایش داشــته 
و در بریتیــش کلمیبا بــدون تغییر 

باقی مانده است.
در مــاه ژانویه بیشــترین لطمه به 
شــغل های نیمــه وقــت، جوانان و 
خدمات وارد شــد و با وجود افزایش 
ناچیز مشاغل تمام وقت، بخش تولید 
از شیوع بیماری همه گیر لطمه دید.

همچنین میزان حذف مشاغل در بین 
زنانی که بچه کوچک داشتند در ماه 
ژانویه در مقایسه با ماه آوریل تاکنون 

در بیشترین سطح خود قرار داشت.
چالش پیش روی دولت ها این است 
که چگونه می  توان کمک ها را تغییر 
شکل داد تا کارگران به فرصت های 

شغلی جدید دست پیدا کنند.
بودجــه آینــده لیبرال هــا و وعده 
پرداخــت ۱۰۰ میلیارد دالر در طول 
ســه ســال برای اقدامات محرک از 
جمله برنامه هایی اســت که می تواند 
بــرای خانواده هایی کــه تحت تاثیر 
شــیوع بیماری همه گیر دستخوش 

مشکالت شده اند، باشد.
رابرت آســلین، معاون ارشد شورای 
تجارت کانادا، گفــت که این بودجه 
باید با هــدف حمایت خانواده ها اجرا 
شود تا به کانادایی ها کمک کند کار 
جدید پیدا کنند و به آن ها امکان دهد 

که بهره وری بیشتری داشته باشند.
از سوی دیگر، متخصصان بر این باورند 
که وجود ارقام نگران کننده، باال رفتن 
تعداد آگهی های فرصت های شغلی و 
افزایش ساعات کاری نشان می دهد 

که هنوز جای امیدواری وجود دارد.

شغل های مورد نیاز کانادا در سال ۲۰۲1
پرژن میرور- اقتصــاد کانادا در حال 
بازســازی خود از اثرات همه گیری 
کوویــد-۱۹ اســت و محدودیت ها، 
تعطیلــی و مقررات رفــت و آمد در 

نهایت به پایان خواهد رسید.
بسیاری از کارکنان شرکت ها از خانه 
کار می کننــد. کارفرمایان برای ادامه 
فعالیت خود از بسترهای ویدیویی و 
آنالین استفاده می کنند. برخی دیگر 
از کسب و کارها که برای ادامه فعالیت 
خود نیاز به حضور فیزیکی کارکنان 
خود دارند مجبور به برقراری مقررات 
بهداشتی صادر شده از سوی مقامات 
بهداشــت عمومی از جمله پوشیدن 
ماســک و رعایت فاصله فیزیکی در 

محل کار شدند.
عالوه بر این موارد، تعداد قابل توجهی 
از مردم به دلیل تاثیرات همه گیری 
شغل خود را از دســت دادند. با این 
وجود انتظار می رود در ســال جاری 
تغییراتی در بازار کار کانادا بوجود آید.
بیش از دو سوم از کارفرمایان کانادایی 
در نظر دارند تا کارکنان اخراج شده 
خود بر اثــر همه گیــری را مجدداً 

استخدام کنند.
یک شرکت مشاوره منابع انسانی به 
نام َرندســتاد کانادا، پیش بینی خود 
از بازار کار کانادا در ســال 2۰2۱ را 
منتشر کرده است و بر اساس گزارش 
این شرکت مشــاوره ای فرصت های 
شغلی بســیار زیادی در سال جاری 
وجــود خواهنــد داشــت بخصوص 
شغل هایی که نیاز به تخصص باالیی 
دارند بیش از دیگر شغل ها مورد نیاز 

هستند.
شرکت مشــاوره ای رندســتاد کانادا 
فهرســت ۱۰ شغل برتر مورد نیاز در 
سال 2۰2۱ را به شرح زیر ارایه داده 

است:

کارمند خدمات مشتری: همه گیری 
باعث بوجود آمدن نیاز فوق العاده به 

کارکنان بخش خدمات مشتری شد. 
به دلیل تعطیلی اغلب کسب و کارها 
و عــدم امکان مراجعه حضوری برای 
دریافت خدمات مورد نیاز، مشتریان 
بایــد از طریــق تلفــن و ارتباطات 
الکترونیک با ارایه دهندگان خدمات 
تماس بگیرند. بنابراین نیاز به افرادی 
که در این بخش فعالیت می کنند به 

شدت افزایش یافته است.

راننده: برای تحویل دارو و دیگر اقالم 
ضروری به مشــتریان اغلب کسب و 
کارها نیاز بسیار زیادی به راننده دارند. 
در حال حاضر رانندگان وسایل نقلیه 
سنگین باالتر از دیگر انواع راننده مورد 

نیاز بازار کار کانادا می باشند.
پرستاران دارای گواهینامه پرستاری: 
پیش از شروع همه گیری کووید-۱۹ 
کمبود پرستاران تایید شده در کانادا 
به خوبی احســاس می شــد. شروع 
همه گیری کرونا نیاز به پرستاران را 
بیش از پیش نشان داد. تخمین زده 
می شود که کشور کانادا تا سال 2۰22 
برای مراقبت از جمعیت سالمند خود 

نیاز به 6۰ هزار پرستار دارد.

کارگر ساده: کارگر ساده برای انجام 
شغل های عمومی در همه بخش های 
اقتصاد کانادا هم قبل از شــروع همه 
گیری مورد نیاز بود و هم پس از آغاز 
همه گیری کرونا و حین آن مورد نیاز 

اغلب کسب و کارها است.

مهندس برق: بســیاری از شرکت ها 
و کارخانه های کانادا برای مراقبت از 
سیستم های ارتباطی و تداوم فعالیت 
خود در طــول بحران همه گیری به 

مهندسین برق نیاز مبرم دارند. 

دلیل  دو  نرم افزار:  توسعه دهندگان 
عمده برای افزایش نیاز به این گروه از 
متخصصین، افزایش محبوبیت تجارت 
الکترونیک و ادامه کار از منزل برای 
بسیاری از کارکنان کمپانی ها و دفاتر 
بخش خصوصی و دولتی است. افرادی 
که در بخش های کد نویسی، طراحی 
و ســاخت اپلیکیشــن و وب سایت 
تخصص دارند بــه راحتی می توانند 

شغل مورد دلخواه خود را پیدا کنند.

حسابدار: در مواقعی که وضعیت مالی 
اقتصاد کشور ناپایدار است، حسابداران 
از جمله گروه هایی هستند که همه به 
دنبال آنها می باشند. حسابداران برای 
کمک به رشــد تجارت کارفرمایان و 
صاحبان کســب و کارهای کوچک 
نقش بسیار چشمگیری بخصوص در 

بحران های مالی ایفا می کنند.

مدیر منابع انســانی: نقش مدیران 
منابع انسانی برای ثبات روند کار در 
طول همه گیری و توســعه و تطبیق 

سیاســت های بهداشــت عمومی با 
مقــررات داخلی کمپانی ها بســیار 

حیاتی است.

بیماری  گیری  همه  مالی:  مشاوران 
کووید-۱۹ باعث از بین رفتن بسیاری 
از شغل های موجود شد و عدم امنیت 
مالی را برای بسیاری از مردم آشکار 
کرد. مشــاوران مالی به افرادی که از 
بروز همه گیری آســیب های شدید 
مالــی دیده اند راهکارهــای غلبه بر 
وام مسکن،  دشــواری های پرداخت 
اجاره منزل و بدهی را ارایه می دهند.

متخصصین تکنولوژی: کمبود نیروی 
متخصص در بخش تکنولوژی قبل و 
پس از همه گیری کرونا وجود داشته 
اســت. به همین دلیــل برنامه های 
مهاجرتــی در اســتان های انتاریو و 
بریتیش کلمبیا برای اســتخدام این 
گــروه از متخصصین بوجــود آمده 
است. افرادی که در رشته های مختلف 
تکنولوژی تخصص دارند بخصوص در 
شــهرهای تورنتو، ونکوور و مونترال 
مورد نیاز شرکت های فعال در زمینه 

تکنولوژی هستند.

تداوم»کودک همسری «در کانادا 
علیرغم مخالفت های گسترده اجتماعی

ایرونیــا- کانادا پیشــگام تالش های 
جهانــی برای پایــان دادن به ازدواج 
کودکان در خارج از کشــور است؛ اما 
هنوز این عمل در داخل کشور قانونی 
باقی مانده و موارد زیادی از آن را هر 

ساله شاهد هستیم.
مطالعه جدید محققان دانشگاه مک 
گیل نشــان داده در کانــادا بیش از 
۳6۰۰ گواهــی ازدواج برای کودکان 
در فاصله ســال های 2۰۰۰ تا 2۰۱۸ 
صادر شده که بیشتر برای دختران زیر 
۱۸ سال بوده است. در سال های اخیر، 
شمار فزاینده ای از ازدواج کودکان در 

واحدهای عرفی رخ است.
ازدواج کودکان کــه به معنی ازدواج 
رســمی یا غیررسمی )عرفی( قبل از 
۱۸ سالگی اســت؛ شاخصی جهانی 
نابرابری جنســیتی است زیرا  برای 
پیامدهای منفی برای سالمتی و رشد 
فردی دارد و بیش از همه بر زندگی 
دختران اثر می گــذارد. در حالی که 
بیشتر تحقیقات بر کشورهای در حال 
توســعه متمرکز شده، در کشورهای 
ثروتمندتر مانند کانادا، ازدواج کودکان 
نادیــده گرفته می شــود و درباره آن 

مطالعه و تحقیق انجام نمی شود.
محققــان بــا اســتفاده از داده های 
و  حیاتــی  آمــار  آژانس هــای 
سرشــماری هایی که به تازگی انجام 
شده دریافتند ازدواج کودکان از این 

ســاحل تا آن ساحل کانادا همچنان 
ادامــه دارد و برآورد  این اســت که 
بیشــترین ازدواج رســمی در آلبرتا 
و   )٪۰.۰۴( مانیتوبــا  و   )٪۰.۰۳(
باالترین تخمین هــا در مورد هر نوع 
ازدواج کودک )رســمی یا عرفی( در 
ساســکاچوان )۰.5٪( و قلمروهــای 

شمالی )۱.۷٪( شکل گرفته است.
ایــن مطالعه کــه در نشــریه »نقد 
جمعیت و توسعه« منتشر شده، اولین 
تحقیق روشن کننده درباره چگونگی 

ازدواج های کودکان در کانادا است.
محققــان دریافتند کــودکان متولد 
کانادا نسبت به کودکانی که در خارج 
از کشور متولد شده اند، کمی بیشتر با 

احتمال ازدواج روبه رو هستند. بیش 
از ۸5٪ کل گواهی های ازدواج، برای 
فرزندان به دختران صادر شده که به 
طور معمول با همسران بسیار مسن تر 
از خود ازدواج می کنند. محققان این 
الگوی جنســیتی را مطابق و مانند 
شیوه های ازدواج کودکان در سراسر 

جهان می دانند. 
این مطالعه نشــان می دهد بیشــتر 
ازدواج های کودکان در سال های اخیر 
عرفی صورت گرفته اســت. در سال 
2۰۰6 ، بیــش از نیمی از ازدواجهای 
کودکان ، ازدواج رســمی بود ولی در 
ســال 2۰۱6 ، ازدواج رسمی فقط 5 
درصد بــود و اتحادیه های عرفی به 

مراتب بیشتر  شده بودند. 
نویســندگان این تحقیق می گویند: 
»در حالی که جواز های ازدواج صادر 
شده برای کودکان در سراسر کشور 
کاهش یافته اســت، اما ممکن است 
افراد در برابر عدم تایید اجتماعی هر 
چه بیشتر به ازدواج کودکان، به سراغ 

اتحادیه های غیررسمی تر بروند«. 
وقوع این امر به طور فزاینده ای کسب 
اطالع درباره میــزان کاهش ازدواج 
کودکان  را با مشکل مواجه می کند و  
مشخص نخواهد بود نگرانی ها درباره 
عواقــب اجتماعــی و قانونی کودک 
همســری تا چه حد مانــع وقوع آن 

iroonia.ca . شده است

ایرونیا- مســووالن به مردم می گویند از نامه عجیــب و غریبی که در 
مناطقی از مترو ونکوور توزیع شده، مطلع هستند.

پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا در کوکیتالم تاکید کرد  نامه تهدیدآمیزی 
که به بیت کوین مرتبط است،  کامال جعلی است.

چندیــن نفر در پورت کوکیتالم و کوکیتالم خبر دریافت چنین نامه ای 
را داده بودند. 

به گزارش ســی تی وی اداره پلیس ونکوور تاکنون هیچ شکایتی از این 
نامه در شهر دریافت نکرده  است ولی با این حال درباره نامه  در  اکانتهای 

رسانه های اجتماعی خود اطالع رسانی می کند. 
بــه نظر می رســد بخشــی از هدف پخش ایــن نامه متقاعــد کردن 
دریافت کنندگانش است تا بپذیرند که پودر سفیدی که همراه آن است 

یک داروی غیرقانونی است.
در این نامه آمده اســت: »تبریک! شما از داشتن یک ماده کنترل شده 

مطلع هستید. پرداخت برای این محصول به تأخیر افتاده است!«. 
در انتها هم از دریافت کنندگان خواسته شده تا با اسکن یک کد QR که 

پایین نامه وجود دارد، با بیت کوین پرداختشان را انجام دهند. 
در نامه آمده است: »۰.۰5 بیت کوین را به آدرس زیر بفرستید یا بمیرید«. 
در نامه همچنین قید شده دریافت کننده نامه فقط 2۴ ساعت وقت دارد 

تا این کار را انجام دهد. 
در عین حال هشــدارداده می شــود که در صورت انجام ندادن این کار، 

نتیجه مرگ خانواده دریافت کننده نامه خواهد بود. 
در نامه آمده است: »ملک می تواند آتش بگیرد. خطوط ترمز را می توان 
قطع کرد. دوز مهلک فنتانیل را می توان به راحتی در بسته های آمازون، 
نامه ها، میل ها و تحویل غذا پنهان کرد. یک دانه برای کشــتن یک فرد 

بزرگسال کافی است. شما هرگز آینده آن را نمی بینید«.
اعضای پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا در شهر کوکیتالم با همکاری 

پست کانادا در حال بررسی این وضعیت عجیب و غریب هستند. 
هیچ گزارشی مبنی از این که کسی به سبب پودر داخل نامه آسیب دیده 
باشد دریافت نشده، اما از افرادی که این محموله را دریافت  کنند خواسته 
شده پاکت و محتویات دیگرش را در یک کیسه فریزر قرار دهند و درش 

iroonia.ca .را ببندند
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر 
هیوندای و آکورا

2020 HYUNDAI ELANTRA PREFFERED2017 HYUNDAI TUCSON limited AWD 2015 GENESIS LUXURY 3.8 2019 HONDA CR-V EXL AWD

NOW: $24,683
31,084 KM

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

براى دانشجویان، دارندگان ویزاى تحصیلى
 و یا ویزاى کار، دارندگان کارت اقامت و تازه واردین

Was: $26,183

 Stk#R21139A
NOW: $23,996

54,259km

Was:$25,496

 Stk#B20272A
NOW: $11,988

88,765km

Was: $13,488
NOW: $31,856

27,765km

Was: $33,356
NOW: $17,895

21,543km

Was:$19,395

2017 HYUNDAI ELANTRA GL
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Essential model shown ♦

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

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 2.99%/3.99%/2.49%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$15,778. 
Weekly lease payment of $55/$55/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$2,195 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/$1,825 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. ▼No-charge All-Wheel Drive offer: Purchase or lease a new 2020 Kona, 2021 Kona or 2021 Tucson, and you will be entitled to a $2,000/$2,000/$2,000 factory-to-dealer credit for cash purchases or lease or finance at Smart 
Rates (non-promotional rates). The factory-to-dealer credit of $2,000 is equivalent to the no-charge All-Wheel Drive offer. The manufacturer’s estimated retail value for 2020 Kona, 2021 Kona, and 2021 Tucson is $2,000/$2,000/$2,000. Factory-to-dealer credit applies 
before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available credits. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Essential manual Cyber 
Grey/2021 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Magnetic Grey is $19,957/$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 2020/2021 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. 

hyundaicanada.com

Ultimate model shown ♦

Standard key features include:

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Ultimate model shown ♦

I
winter

sales event

Standard key features include:

•  Heated front seats 
• Heated steering wheel 
•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM and 

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

on all 2021 Kona models. 
$2,000 price adjustment on cash purchase.

on all models

Don’t pay for

90 days^

on all Kona and Tucson models 

No-charge
All-Wheel Drive▼

Based on monthly payment frequency. On promotional 
finance purchases of new Hyundai vehicles, with the 
exception of the down payment, if applicable^^. 
Restrictions apply.

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

on all 2021 Tucson models. 
$2,000 price adjustment on cash purchase.

Standard key features include:

•  Heated front seats
•  Heated side mirrors 
•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

2021 TUCSON

for 48 months  
with $2,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 2.49%
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Essential model shown ♦

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

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 2.99%/3.99%/2.49%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$15,778. 
Weekly lease payment of $55/$55/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$2,195 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/$1,825 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. ▼No-charge All-Wheel Drive offer: Purchase or lease a new 2020 Kona, 2021 Kona or 2021 Tucson, and you will be entitled to a $2,000/$2,000/$2,000 factory-to-dealer credit for cash purchases or lease or finance at Smart 
Rates (non-promotional rates). The factory-to-dealer credit of $2,000 is equivalent to the no-charge All-Wheel Drive offer. The manufacturer’s estimated retail value for 2020 Kona, 2021 Kona, and 2021 Tucson is $2,000/$2,000/$2,000. Factory-to-dealer credit applies 
before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available credits. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Essential manual Cyber 
Grey/2021 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Magnetic Grey is $19,957/$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 2020/2021 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. 
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Ultimate model shown ♦

Standard key features include:

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

Android Auto™ 
•  Rearview camera with dynamic guidelines

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $695 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 55 at 2.99%

Ultimate model shown ♦

I
winter

sales event

Standard key features include:

•  Heated front seats 
• Heated steering wheel 
•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM and 

Android AutoTM

2021 KONA

for 48 months  
with $1,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 55 at 3.99%

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

on all 2021 Kona models. 
$2,000 price adjustment on cash purchase.

on all models

Don’t pay for

90 days^

on all Kona and Tucson models 

No-charge
All-Wheel Drive▼

Based on monthly payment frequency. On promotional 
finance purchases of new Hyundai vehicles, with the 
exception of the down payment, if applicable^^. 
Restrictions apply.

Or get no-charge All-Wheel Drive▼

on all 2021 Tucson models. 
$2,000 price adjustment on cash purchase.

Standard key features include:

•  Heated front seats
•  Heated side mirrors 
•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

2021 TUCSON

for 48 months  
with $2,195 down◊

Lease the 2.0L Essential FWD for: 

weekly 

$ 65 at 2.49%
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Essential model shown ♦

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

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 Elantra Essential manual/2021 Kona 2.0L Essential FWD/2021 Tucson 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 2.99%/3.99%/2.49%. Total lease obligation is $12,196/$12,646/$15,778. 
Weekly lease payment of $55/$55/$65 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $695/$1,195/$2,195 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/$1,825 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. ▼No-charge All-Wheel Drive offer: Purchase or lease a new 2020 Kona, 2021 Kona or 2021 Tucson, and you will be entitled to a $2,000/$2,000/$2,000 factory-to-dealer credit for cash purchases or lease or finance at Smart 
Rates (non-promotional rates). The factory-to-dealer credit of $2,000 is equivalent to the no-charge All-Wheel Drive offer. The manufacturer’s estimated retail value for 2020 Kona, 2021 Kona, and 2021 Tucson is $2,000/$2,000/$2,000. Factory-to-dealer credit applies 
before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available credits. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2021 Elantra Essential manual Cyber 
Grey/2021 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2021 Tucson Ultimate AWD Magnetic Grey is $19,957/$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 2020/2021 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. 
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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

به دلیل شرایط همه گیری 
امکان تمدید اقامت برای دارندگان اقامت موقت کانادا

مــداد- به گــزارش CIC، در پی لغو 
بســیاری از پروازهــای خارجــی و 
محدودیت های اعالم شده، بسیاری از 
دارندگان مجوز اقامت موقت، قادر به 
خروج از کشــور نبوده و تاریخ اقامت 
آن ها نیز ممکن است در حال انقضا 

باشد. 
بر اساس قانون جدید اداره مهاجرت 
کانادا، اتباع خارجی که وضعیت اقامت 
موقت آن ها به زودی منقضی می شود، 
می تواننــد اقامت خــود را در کانادا 

تمدید کنند.
به این افراد توصیه می شــود هر چه 
زودتر برای تمدید وضعیت خود اقدام 
کــرده و با ثبت درخواســت خود در 
وب سایت )IRCC(، توضیحات کاملی 

از شــرایط موجود که منجر به عدم 
خروج آن ها از کشور شده است و در 
مورد دلیل نیاز به اقامت در کانادا اداره 
به مهاجرت، پناهندگان و شهروندی 

کانادا )IRCC( ارائه دهند.
متقاضیان برای این امر باید به صورت 
آنالین اقدام کــرده و در صورت لزوم 
هزینه های مربوط به بیومتریک را نیز 
پرداخت کنند. الزم به توضیح است 
که اقدامــات فوق حتماً باید پیش از 
منقضی شــدن تاریخ اقامت موقت 
انجام شود و افرادی که در حال حاضر 
در شرایط برنامه تمدید هستند نیز تا 
زمانی که در مورد درخواســت آن ها 
تصمیم گیری شود، مجاز به اقامت در 

کانادا خواهند بود.

بر این اســاس به افســران مهاجرت 
دستور داده شده که در هنگام بررسی 
پرونده های متقاضیان، به بررسی این 
موضوع بپردازند که آیا ســفر هوایی 
بین المللی بــه مقاصد موردنظر افراد 

فوق، وجود دارد یا خیر؟
افرادی که تاریخ اقامت آن ها منقضی 
شــده نیــز می توانند بــا پرداخت 
جریمه هــای  و  الزم  هزینه هــای 
پیش بینی شده، ظرف حداکثر نود روز 
پس از پایان تاریخ مجوز اقامت خود، 
برای تمدید مجوز درخواست کنند. 
البته همه کســانی که در این شرایط 
هستند، صالحیت دریافت این تمدید 
را نداشــته و توصیه می شود جهت 
بررسی شرایط خود به این وب سایت 

مراجعه کنند.
هزینه این فرایند، 2۰۰ دالر بوده و اگر 
متقاضی واجد شرایط باشد، یک افسر 
مهاجرت درخواســت وی را ارزیابی 
کرده و در صورت عدم مشکل قانونی، 
مجوز اقامت تمدیدشــده به وی ارائه 
می شود اما اگر متقاضی واجد شرایط 
نباشد، نماینده وزیر در مورد رسیدگی 
به پرونده وی تصمیم می گیرد. در این 
حالت، سه سناریو از جمله موارد زیر 

محتمل است:
- ارجاع پرونده به کمیســیون جهت 

بررسی مجدد
- صدور دستور خروج از کشور

- صدور مجوز اقامت

سیاست جدید اداره مهاجرت
 اجازه کار برای ۵۲ هزار 

فارغ التحصیل خارجی
 در کانادا

بر اســاس سیاســت جدیــد اداره 
 52۰۰۰ بــر  بالــغ  مهاجــرت، 
فارغ التحصیل خارجی حاضر در کانادا 
واجد شرایط درخواست و دریافت ۱۸ 

ماه مجوز کار مازاد هستند.
به  دنبــال اعالم این سیاســت جدید 
دولــت، دارندگان مجــوز کارِ پس از 
تحصیل در کانادا، برای نخستین بار 
قادر خواهند بود در صورت منقضی 
شــدن مجوز کار اخذ شده، برای ۱۸ 
ماه مازاد بر دوره اولیه، درخواســت 
تمدید ارسال نمایند. دوره مقرر شده 
برای ارســال درخواســت به مدت 6 
ماه از تاریــخ 2۷ ژانویه 2۰2۱ تا 2۷ 

جوالی تحت شرایط خاصی است.
اداره مهاجــرت کانــادا بر اســاس 
سیاســت های جدید، به دانشجویان 
فارغ التحصیلــی که به علت کوید۱۹ 
قادر به اخذ تجربه کار در کانادا با در 
دست داشتن اجازه کار معتبر نبودند 
این امکان را مهیا ســاخته تا بتوانند 
مجوز کار خــود را برای ۱۸ ماه مازاد 
در طی دوره اعالم شده، تمدید کنند.

دلیــل این تغییــر سیاســت اداره 
مهاجرت، صرفاً ایجاد امکان بدســت 
آوردن تجربه کاری برای دانشجویان 
فارغ التحصیل در کانادا اســت که به 
علت مشــکالت ناشــی از کووید۱۹ 
قادر به اشتغال و کسب تجربه کاری 
در کانادا به منظور واجد شرایط شدن 
برای درخواســت اقامــت دائم کانادا 

نشده اند.
کسب حداقل یک سال سابقه کاری 
مرتبط با تحصیالت به اتمام رسیده 
در کانادا برای بســیاری از متقاضیان 

اکسپرس انتری و یا برنامه های استانی 
نه تنها ضروری اســت بلکــه تاثیر 
زیادی در کسب امتیازات در سیستم 
امتیازبنــدی و تثبیت موقعیت های 
شاخص برای گزینش سریع از حوزه 

رقابتی دارد.
بر اساس تخمین اداره مهاجرت بالغ 
بر 52۰۰۰ دارنــده اجازه کار پس از 
تحصیل قادر خواهند بود تا با اخذ ۱۸ 
ماه اجازه کار مازاد به کســب اقامت 
دائم دســت یابند و مجبور به ترک 
این کشور و از دست دادن امکان اخذ 

اقامت دائم کانادا نشوند.

متقاضیــان باید دارای شــرایط زیر 
باشند:

- اجــازه کار پس از تحصیل آنان در 
تاریخ ۳۰ ژانویــه 2۰2۰ و یا پس از 
آن منقضی شده باشد. و یا اینکه طی 
چهار ماه از تاریخ ارســال درخواست 

منقضی شود.
- در روز 2۷ ژانویه 2۰2۱ آغاز دوره 6 

ماهه مهلت ارسال درخواست در کانادا 
حضور داشته باشند و به حضور خود 

در کانادا ادامه دهند.
- دارای اقامت معتبر در کانادا باشند 
و یا درخواســت برای تمدید و یا اخذ 
مجوز اقامت موقت را ارسال و منتظر 

دریافت پاسخ باشند.
- در فرم درخواســت خود باید اشاره 

به درخواست دریافت مجوز کار جدید 
بر اســاس سیاســت های اخیر اداره 

مهاجرت نمایند.
- دارای پاسپورت معتبر باشند. اداره 
مهاجــرت متقاضیان را تشــویق به 
درخواست با پاســپورتی که حداقل 
دارای ۱۸ ماه اعتبار باشــد می کند. 
این بدین دلیل اســت که اجازه کار 

تنها یکبار صادر می شود. متقاضیانی 
که پاســپورت آنان کمتر از ۱۸ ماه 
اعتبار است قادر به درخواست تمدید 

با پاسپورت جدید نخواهند بود.
اخذ مجــوز کار پس از تحصیل برای 
فارغ التحصیــالن خارجی از اهمیت 
بســزایی برخوردار است، زیرا نه تنها 
موفق به کسب تجربه کاری کانادایی 
خواهند شد بلکه در طی دوره بررسی 
درخواســت اقامت می توانند به ادامه 
کار و کســب درآمــد در کانادا ادامه 
دهند و مجبور به ترک کشور نخواهند 

شد.
این متخصصین جــوان خارجی، با 
بدســت آوردن مــدرک تحصیلی و 
تجربــه کاری در کانادا از طریق بالغ 
بــر ۱۰۰ برنامــه مهاجرتی گزینش 
متخصصین جهت اخــذ اقامت دائم 
کانادا می تواننــد اقدام کنند. بدیهی 
اســت حضور آنان نیز برای پیشبرد 
منافع اقتصــادی و همچنین تامین 
نیــروی کار مورد نیاز بــرای دولت و 
سیستم اقتصادی این کشور از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
 بدین دلیل کانــادا تمایل به جذب 
کامل این متخصصین جوان را بیش 

از پیش دارد.
کانادا با ارائه شانس تمدید مجوز کار 
به این متخصصین جوان که قادر به 
کار کــردن در دوره اعتبار مجوز کار 
خود، صرفاً به علت مشــکالت ناشی 
از کووید۱۹نبودند، تمایل خود را در 
جهت جذب و حمایت این نیروی کار 

ارزنده به نمایش می گذارد.
این سیاســت جدیــد را می توان به 
عنوان قســمتی از تالش دولت برای 
جبران عدم تکمیل سهمیه گزینش 
ســال 2۰2۰ و همچنیــن تالش بر 
افزایش در پذیرش مهاجرین جدید 
در طی ســه ســال آینده به میزان 
گزینش بی سابقه ســاالنه ۴۰۰۰۰۰ 

مهاجر تلقی نمود.
معصومه علی محمدی )هفته(
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

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(
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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
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مشاوره اولیه رایگان

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.
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       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
تکتيآرش سبز و یان و کارشناسان فضاين مجرياز مجربتر یسال تجربه و بهره مند 25ش از يبا ب  

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
ها )يقاتر یزکاريدک ، پاور واشر و تم  

، درخت ، گل ،  یوند ، کوددهيسبزموجود ، هرس ، پ ی( اصالح فضا یباغبان
سبز ) یفضا یدوره ا یچمن ، نگهدار  

C: 604-724-9645            O:778-855-9645 
E: greatspaceslandscaping@gmail.com 

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

محوطه سازی: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانی:  اصالح فضاى سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهدارى دوره اى فضاى سبز

Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

زمان الزم برای تامین حداقل پیش پرداخت مسکن در کانادا به باالترین میزان در 4۰ سال اخیر رسید

ایرونیا- یک گزارش جدید می گوید با 
توجه به جدیدترین بررسی مقرون به 
صرفه بودن مسکن توسط بانک ملی 
کانادا و با سریع ترین افزایش قیمت 
خانه در ۱۱ سال گذشته، یک خانوار 
با درآمد متوســط   6۰ ماه طول می 
کشــد تا حداقل پیش پرداخت یک 

خانه را پس انداز کند.
این بیشترین زمانی است که در ۴۰ 
سال اخیر برای این کار محاسبه شده 
است. باالترین پیک قبلی مربوط به 

حباب مسکن سال ۱۹۹۰ بود. 
کایل دهمــس و کامیــل بیالرژون 
نوشتند: »در سطح ملی، هرگز زمان 
بدتری برای جمع آوری حداقل پیش 

پرداخت وجود نداشته است«. 
در برآوردهــای نشــنال بانــک نرخ 
پس انداز ۱۰ درصد و پیش پرداخت 

6 درصد فرض شده است. 
در این میان شــهر ونکوور که از نظر 
مقرون به صرفه نبودن مشهور است، 
جایــگاه نخســت را از نظر کمترین 
دسترســی به بازار مســکن به خود 

اختصاص داده اســت. یک خانوار با 
درآمد متوسط باید 5۸ ماه صرفه جویی 
کند تا هزینه پیش پرداخت یک کاندو 
فراهم شــود. ۴۰۹ ماه – تقریبا ۳۴ 
سال- هم طول می کشد تا پول یک 

خانه مستقل فراهم شود.
در تورنتــو 5۱ ماه صرفه جویی برای 
یــک کاندو یا 2۸۹ مــاه )تقریبا 2۴ 
ســال( برای یک خانه مستقل طول 
می کشــد. این رقم را بــا ادمونتون 
مقایسه کنید که تهیه پول پیش یک 
کاندو  ۱5 ماه و یک خانه مستقل 2۸ 

ماه طول می کشد.
معنای واقعی این اعداد این است که 
شما نمی توانید با درآمد متوسط   در 
این بازارها خانه ای بخرید ، مگر اینکه 
خانه ای را هنگام پایین بودن قیمت ها 
خریده باشــید یــا از پیش پرداخت  

کمک بگیرید.
اما اگر در حال حاضر در بازار هستید 
، ممکن است این روزها پرداخت وام 
خود را آســان تر ببینید. در گزارش 
نشــنال بانک آمده است که به دلیل 

کاهش نرخ بهره در پاندمی، پرداخت 
وام مسکن برای ســه فصل متوالی 

کاهش یافته است.
پیش بینی ها به زودی برای خریداران 
مسکن چندان تسکین بخش نخواهند 

بود. در گزارشــی که اواســط ژانویه 
منتشر شد، رویال بانک کانادا پیش 
بینی کرد قیمت معیار یک خانه در 
کانادا امسال ۸.۹ درصد دیگر افزایش 

یابد و به 66۹ هزار دالر برسد.

رابرت هوگ ، اقتصاددان آر بی سی ، 
نوشت: »پاندمی برخی از پویایی ها را 
تغییر داد – بسیاری از خریداران را به 
حومه شهرها، حاشیه ها و فراتر از آن 
سوق داد، توقف مهاجرت به رکود در 

بازارهای اجاره شهرهای بزرگ منجر 
شد و باعث شد تا خانوارها پس انداز 
خود را افزایش دهند – اما همه این ها 

حرارت بازار را پایین نیاورد«. 
وی افزود: »ما انتظار داریم این روند تا 

سال 2۰2۱ ادامه یابد.«
اقتصاددانان نشنال بانک انتظار دارند 
که افزایش قیمت ها به زودی از افت 
نرخ وام مسکن عبور کند و پرداخت 
های وام مسکن ماهانه احتماالً دوباره 

افزایش یابد.
با این حال ، بیشــتر پیش بینی های 
افزایش قیمت مسکن قبل از آخرین 
داده های آماری کانادا نشان می دهد 
که اقتصاد کشور شتابی بیش از حد 

انتظار را تجربه می کند. 
بــا این احتمــال که اقتصــاد کانادا 
سریعتر از حد انتظار به حالت عادی 
برمی گردد، موجب شــده بسیاری از 
کارشناســان بگویند کانادا می تواند 
زودتر از حد انتظار شاهد افزایش نرخ 
بهره باشــد، که این می تواند قدرت 

بازار مسکن را ضعیف کند.
iroonia.ca

 به زودی قیمت متوسط خانه در تورنتو از یک میلیون دالر 
فراتر خواهد رفت

هیئــت امــالک منطقــه ای تورنتو 
TRREB پیش بینــی کــرد قیمت 
متوسط خانه در این شهر )با در نظر 
گرفتن قیمت انواع ملک مسکونی( به 
زودی از مرز یک میلیون دالر خواهد 

گذشت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
 TRREB طبق آخرین گزارشــی که
منتشر کرد قیمت متوسط یک خانه 
مســتقل در تورنتو ژانویه امسال به 

۱.۳5۹.۹۱5 دالر رسید.
اطالعات منتشر شــده حاکی از آن 
است که قیمت متوســط انواع خانه 
در تورنتو رو به افزایش است: قیمت 

متوســط یک خانه نیمه مســتقل 
۹۹6.۷۹۴ دالر، یــک خانه تراس دار 
۸۰۳.5۷۸ دالر و کانــدو 6۰۰.۸۳۰ 

دالر اعالم شده است.
بازار غیرمنقول منطقه تورنتو در سال 
2۰2۰ بــه علت مــوج خرید امالک 
مســکونی بسیار داغ شــد و همین 
مســئله قیمت متوســط خانه را در 
منطقه باال برد. ژانویه امسال نزدیک 
به 6۹۰۰ خانــه در منطقه تورنتو به 
فروش رسید که رشدی 52 درصدی 
را نســبت به همین مدت در ســال 

گذشته نشان می دهد.
در حال حاضر قیمت متوســط یک 

خانــه در تورنتو نزدیک یک میلیون 
دالر و مشخصا ۹6۷.۸۸5 دالر است 
که رشدی ۱5.5 درصدی را نسبت به 
سال 2۰2۰ نشان می دهد. کارشناسان 
TRREB پیش بینی می کنند که این 
رقم به زودی از یک میلیون دالر نیز 

فراتر خواهد رفت.
 TRREB جیسون مرســر تحلیلگر
در گزارشی که روز دوشنبه ۸ فوریه 
منتشر شــد اعالم کرد قطعا پاندمی 
کرونا سال 2۰2۰ را به سالی بی سابقه 
برای بازار غیرمنقول تبدیل کرد با این 
حال این پدیده تقاضای کلی در بازار 

مسکن را کاهش نداد.
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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

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

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

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

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

آپارتمان یک خوابه+ دن، یک سرویس حمام، در طبقه آخر ساختمان،
750 اسکورفیت، کامال بازسازی شده، اپالینسس نو. نقشه بسیار خوب،

دارای پارکینگ سرپوشیده و انباری، نزدیک به امکانات رفاهی،
مراکز خرید و اسکای ترن در شهر برنابی

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

306 33 W.Pender St., 
Vancouver

$369,000

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000

2659 Fromme Road, North Van

$999,000

آپارتمان یک خوابه با یک  سرویس حمام، در ساختمان پمبرتون
 مجموعه  مسکونی وودکرافت در نورت ونکوور،  720  اسکورفیت، 

واقع در طبقه یازدهم، اتاق خواب بزرگ، پارکینگ سرپوشیده و انباری،
ساختمان مجهز به استخر، سونا، جکوزی، نگهبانی
نزدیک به پل الینزگیت و مرکز خرید پارك رویال

2012 Fullerton Ave.,
North Vancouver

$426,000

$568,000

7180 Linden Avenue,
Burnaby

$1,878,000
972 Belvista Crs., North Van
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آینده  تاریِک سالن های سینما در کانادا
در حالی که یک سال گذشته صنعت 
تأثیــر بحران  تحت  ســینما کامالً 
کوویــد۱۹ و پس لرزه هــای آن قرار 
داشته اســت، بسیاری از کارشناسان 
این بخش معتقدند که ســینماهای 
کانــادا در یک لحظه حســاس قرار 
گرفته اند و در این شــرایط مســیر 
مشخص و روشنی برای حرکت در آن 

پیش رو ندارند.
اکثر سالن های سینما و نمایش کانادا 
سال گذشته غالب اوقات با وضعیت 
دشواری روبرو بودند و حتی فرارسیدن 
ایام تعطیالت و جشن های سال نو نیز 
تغییر چندانی در وضعیت آن ها ایجاد 
نکرد در حالی که در سال های گذشته 
همواره جشــن های سال نو با رونق و 

شکوفایی سینما همراه بود. 
در این میان معدود سالن هایی نیز که 
به رغم همه مشکالت و محدودیت ها 
به فعالیت های خود ادامه دادند، اجازه 
داشــتند بخش محدودی از ظرفیت 
همیشگی ســالن های خود را به کار 

گیرند.
برخی از مســئوالن صنعت سینمای 
کانادا می گویند تعطیلی طوالنی مدت 
سالن های سینما به علت نگرانی های 
مرتبط با شــیوع کووید۱۹ می تواند 
زنگ هشــدار را در خصوص تعطیلی 
کل صنعت ســینمای کشور به صدا 
درآورد، صنعتــی کــه حتی پیش 
از وقــوع پاندمــی کرونا نیــز میزان 
درآمدهایش در سال های اخیر کاهش 
یافته و با رقبای بزرگی مثل نتفلیکس 
که بی وقفه در حــال ارائه انبوهی از 
خدمات ســینمایی متنوع هستند، 

روبرو بوده است.
جیســون گوربر کارشناس و منتقد 
ســینمای تورنتو می گویــد: »حتی 
پیش از مشــکالتی که پاندمی کرونا 
برای ســینمای کانادا به وجود آورد، 
صنعت سینمای کشور با چالش های 
عظیمی مواجه بود؛ اما ساده انگارانه و 
دور از واقعیت است اگر فکر کنیم که 
سالن های سینمای کشور به احتضار 

در سال 2020 پاندمی و محدودیت های ناشی از آن سالن های سینما و نمایش کانادا  را مثل دیگر کشورها از رونق و تکاپو انداخت

افتاده اند. مــن اصالً چنین چیزی را 
قبول نــدارم و معتقدم که شــرایط 
مناسبی برای ایجاد تغییرات بزرگ در 
صنعت سینمای کشور به وجود آمده 
است و به ویژه برای سالن های نمایش 
فرصتی واقعی شکل گرفته است تا از 

برخی جهات بزرگ تر و بهتر شوند.«
بــا این همــه آقای گوربــر و برخی 
کارشناسان دیگر پیش بینی می کنند 
راهی که ســینمای کانادا در ســال 
2۰2۱ پیــش رو دارد، پر از تغییر و 
تحوالت حیاتــی، نامالیمات و حتی 
ناکامی هایی خواهد بود که می تواند 
آینده صنعت سینمای کشور را تعیین 

کند.
در انتظار آثار واکسیناسیون

یکی از مسائل مهمی که می تواند در 
روند احیای بخش ســینمای کانادا و 
بازگشت دوســتداران فیلم و سینما 
به سالن ها همراه باشد، اجرای سریع 

واکسیناسیون سراسری و بروز آثار آن 
در سطح ملی است.

اکــران چندین فیلــم پرمخاطب و 
پرفروش ازجمله نسخه جدید جیمز 
باند تحت عنوان »زمانی برای مردن 
نیســت« برای ماه آوریل و همچنین 
»ســریع و خشــن ۹« برای ماه می 
پیش بینی شده اســت. در حالی که 
تقریباً از یک سال پیش جدول زمانی 
اکران این فیلم ها دچار نوسان و تغییر 
شده است، هنوز هم تاریخ اکران این 
فیلم ها قطعی نیست و اگر قرنطینه 
ادامه داشته باشد یا اینکه دوستداران 
سینما اعتماد و اشتیاق الزم را برای 
بازگشت دســته جمعی به سالن های 
سینما نداشته باشــند، باز هم برای 

اکران این فیلم ها باید منتظر بمانیم.
لوئی-اتیئن دوبوآ اســتادیار دانشگاه 
احتماالً  ریرسن Ryerson می گوید 
با کاهــش پاندمی و بهبود شــرایط 
بهداشتی باز هم مردم برای نشستن 
کنار یکدیگر در ســالن های سینما 
نگرانی ها و تردیدهایی خواهند داشت 
و از همین حــاال می توان پیش بینی 
کرد که بخشی از دوستداران سینما 
برای همیشــه با ســالن های سینما 
خداحافظی خواهند کرد. این یکی از 
بر  کروناویروس  درازمدت  پیامدهای 

صنعت سینما خواهد بود.

تغییرات بنیادین

از همــان آغاز همه گیــری کرونا در 
جهــان، تغییرات عظیم و عمیقی در 
بخش سینما آغاز شد. استودیوهای 
هالیوود با شــرکت های بهره برداری 
ســالن های سینما وارد بحث و جدل 
شدند تا با ایجاد پاره ای تغییرات این 
امکان را داشــته باشند که فیلم های 
تازه تولیدشده را به سرعت در اختیار 

پلتفرم های پخش مستمر ارائه کنند.
از سال ها پیش به مالکان سالن های 
ســینما برای اکران فیلم های بزرگ 
یــک مهلــت انحصاری ســه ماهه 
داده شده اســت اما پاندمی کرونا و 
محدودیت های ناشــی از آن موجب 
ایجاد تغییرات و اســتثنائاتی در این 

زمینه شده است.
بحــران کرونا تغییراتی ســاختاری 
به صنعت ســینما تحمیــل کرده و 
اســت  به عنوان مثال موجب شــده 
دوره نمایش فیلم ها در ســالن های 
تئاتر کوتاه تر شود. پاندمی همچنین 
اســتودیوها را بــه اتخــاذ تدابیــر 
بی سابقه ای وادار کرده و موجب شده 
اســت فیلم هایی که برای اکران در 
سالن های سینما در نظر گرفته شده 
بودند، در اختیار سینماهای خانگی 

قرار گیرند.

ارزش افزوده سینما

دیوید هنکاک مدیر ارشد تحقیقاتی 
شرکت انگلیســی Omdia می گوید 
آن هایی که ادعا می کنند سالن های 
و  مشــکالت  علــت  بــه  ســینما 
محدودیت هــای همه گیری کرونا در 
آســتانه نابودی قرار گرفته اند، کاماًل 

مبالغه گویی می کنند.
هنکاک با تأکید بر اینکه ســالن های 
سینما اساســاً یک نیروی اجتماعی 
ارزشمند هستند،  اقتصادی بسیار  و 

می گوید: »ســالن های سینما مکانی 
مناســب برای ارائه یک فیلم و گرد 
هم آمــدن دوســتداران فیلم فراهم 
می کنند. ســالن های سینما درواقع 
تنها مکان های خارج از خانه هستند 
که شما می توانید با رفتن به آنجا در 
آرامش و آسودگی یک فیلم را تماشا 

کنید.«
آقای هانکوک به هیچ وجه باور ندارد 
که پلتفرم های پخش بتوانند به این 
زودی ها سالن های سینما را از عرصه 
رقابت فیلم و فیلم سازی بیرون کنند 

و لذت تماشــای فیلم در سالن های 
سینما را از دوستداران سینما بگیرند. 
استدالل هانکوک در این زمینه این 
اســت که مردم هنوز هم مشتاق آن 
هستند که پرده های سینما آن ها را 
روی صندلی های ســینما میخکوب 
کند، گاهی نفس را در سینه های آن ها 
حبس کند، لحظاتــی آرام و بی صدا 
اشک از چشمشان جاری کند و گاهی 
هم آن ها را ناخودآگاه به فریاد زدن، 
هورا کشیدن و دست زدن وادار کند.

 به گفته آقای هانکوک ســینما یک 
صنعت چندین میلیارد دالری است 
کــه پلتفرم های پخش مســتمر که 
قادر  ندارنــد،  چندانی  هزینه هــای 

نخواهند بود جای آن را بگیرند.
آقای هانکوک تصریــح می کند که 
فیلم هــا هرکــدام دارای یک ارزش 
هستند و برای اینکه بتوانند بیشترین 
عوایــد ممکن را داشــته باشــند و 
هزینه های دویســت میلیون دالری 
تولید و همچنین هزینه های دویست 
میلیــون دالری بازاریابــی را توجیه 
کنند، باید چنین ارزشی داشته باشند. 
اگر کســی بخواهد با این قاعده بازی 
کند، خیلی زود همه چیز از هم خواهد 

پاشید.
در عیــن حال این موضوع بدان معنا 
نیســت که در برخی کشورها شاهد 
زنجیره ای  سینماهای  شدن  محدود 
یا کاهش قابل توجه شمار سالن های 

سینما نخواهیم بود.

آیا جهشی جدید در سال 2021 پیش 
رو خواهد داشت؟

بــرای دو زنجیره  بزرِگ ســینمایِی 
فعال در کانادا؛ یعنــی Cineplex و 
بازگشــت   Landmark Cinemas
کند و آرام به شرایط عادی می تواند 

ویرانگر باشد.
در ســه ماهه ابتدایی ســال گذشته 
تحــت تأثیــر تدابیر پیشــگیرانه و 
محدودکننده ای که دولت های فدرال 
و اســتانی به اجرا گذاشــته بودند، 
ظرفیت ســالن های ســینما به طرز 
قابل توجهی کاهش یافت و فیلم هایی 
هم که اکران شدند نتوانستند جمعیت 
زیادی را به سالن های سینما بکشانند. 
همه این مشکالت موجب شد میزان 
درآمدهای سینپلکس نیز کاهش یابد.
از زمــان آغاز همه گیری کرونا، تحت 
تأثیر دگرگونی هایــی که در صنعت 
فیلم و ســینما به وجود آمد ســهام 
سینپلکس بیش از هفتاد درصد ارزش 

خود را از دست داد.
 در این میان اقدام شرکت انگلیسی 
Cineworld برای خرید 2.۸ میلیارد 
دالر سهام سینپلکس راه به جایی نبرد 
و پاندمی کرونا سینپلکس را مجبور 
کرد عذر شــماری از پرسنل خود را 

بخواهد.
سینپلکس ماه گذشته اعالم کرد قصد 
دارد دفتر مرکــزی خود در تورنتو را 
بفروشــد و از عوایــد حاصــل از آن 

بدهی هایش را تسویه کند.
الیس جیکوب مدیرعامل سینپلکس 
معتقد اســت که تالش ها و تدابیر به 
کار گرفته شده برای کاهش هزینه ها 
به شــرکت ایــن امــکان را خواهد 
داد طوفانــی را که بحــران کرونا به 
وجود آورده اســت، به سالمت پشت 
ســر بگذارد و منتظر بهبود شرایط 
بهداشتی و پر شدن دوباره سالن های 

سینما بماند.
آقای جیکوب می گوید: »وقتی شرایط 
رو به بهبودی رود، ما شــاهد جهش 
بزرگی خواهیم بود و من فکر می کنم 
که سال 2۰2۱ ســال بسیار خوبی 

برای صنعت سینما خواهد بود.«

منبع: وب سایت شبکه خبری رادیو 
کانادا-  ترجمه: نشریه هفته

نتیجه یک نظرسنجی 
 بازگشت به زندگی قبل از شیوع 
کووید19 دو سال طول می کشد

این روزهای بیشتر کانادایی ها به این موضوع فکر می کنند که چه زمانی 
قرار است اوضاع به حالت عادی و زندگی قبل از شیوع کووید۱۹ برگردد؟

به گزارش رسانه هدهد کانادا، نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی لگر 
نشان می دهد که بیش از نیمی از کانادایی ها معتقدند بازگشت به روال 

عادی زندگی دو سال طول می کشد.
این دیدگاه بدبینانه درحالی مطرح می شود که یک نظرسنجی دیگر در 
ماه دسامبر نشان می داد اکثر قریب به اتفاق پاسخ دهندگان آن نسبت به 

بازگشت عادی در سال 2۰2۱ خوش بین هستند.
بنابر آخرین نظرسنجی که طی 2۹ تا ۳۱ ژانویه از  ۱55۹ کانادایی انجام 
شــد،  ۴۹ درصد پاسخ دهندگان  )۴6 درصد مرد، 52 درصد زن( اظهار 
داشتند دو سال طول می کشــد تا به وضعیت نزدیک به زندگی قبل از 

شیوع کووید۱۹ خود بازگردند.
ســیزده درصد از پاســخ دهندگان حتی بدبین تر از بقیه بوده و اذعان 
داشــته اند که احساس می کنند تا پنج سال آینده اوضاع به حالت عادی 

بر نمی گردد.
در اواسط ماه دسامبر، نظرسنجی »ACS« نشان داد که ۸۴ درصد مردم 
با توجه به اخبار مربوط به احتمال قریب الوقوع بودن واکسن، خوش بین 

هستند )۱5 درصد: بسیار خوشبین ؛ ۷۰ درصد: تا حدی خوش بین(.
اما نظرسنجی ژانویه نشان می دهد کسانی که در ماه ژوئیه پاسخ دادند 
که انتظار داشتند حداکثر تا ۱2 ماه هنگام سالم و احوالپرسی با دوست 
خود را بغل کنند یا با یکدیگر دست بدهند )65 درصد از پاسخ دهندگان( 

شاید امروز این احساس را نداشته و به این کار امیدوار نباشند.
نظرسنجی »ACS« ژانویه نشان می دهد که اکثر مردم کانادا درپی شیوع 

کووید۱۹ و حواشی آن خسته و حتی عصبانی هستند.
پنجاه و پنج درصد از کانادایی ها نیز اذعان داشــته اند که نمی دانند چه 
زمانی بحران بهداشتی فعلی به اتمام می رسد و در میان استان ها کبک 

62 درصد نگرانی بیشتر را در این رابطه داشته است.

اثر زیان بار پاندمی
 بر زندگی رانندگان تاکسی

بحران پاندمــی و افزایش هزینه های 
نگهداری و اســتفاده از تاکسی یک 
چهارم رانندگان تاکسی در تورنتو را 
وادار کرد کار خود را رها کنند به طور 
که شمار رانندگان تاکسی در این شهر 
در ژانویه امسال نسبت به همین زمان 
در سال گذشــته 25 درصد کاهش 
این موضوع مسئوالن صنعت  یافت. 
تاکســیرانی تورنتو را بر آن داشــته 
است تا ضمن هشدار درباره ادامه این 
وضعیت، برای بهبود شرایط تاکسی 
داران از شهرداری ها درخواست کمک 

فوری کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
پاندمی کرونا برای بسیاری از کسب و 
کارها از جمله تاکسی ها عواقب بدی 
داشته اســت. این بحران هزینه های 
بیمه و همچنین مخــارج مربوط به 
نظافت، پاکسازی و ضدعفونی کردن 
تاکســی ها را افزایش داده اســت. به 
این مشــکالت باید رقابت ســخت 
تاکسی داران با خدمات حمل و نقل 
شرکت های آنالین مثل اوبر Uber را 

نیز اضافه کرد.
جعفر میرساالری راننده تاکسی که در 
تورنتو کار می کند، می گوید: »ما تنها 
کارگران اساسی هستیم که باید برای 
این که کارمان اساسی قلمداد شود، 

پول پرداخت کنیم.«
ژانویه ســال گذشته ۱۱ هزار و ۸2۷ 
راننــده در تورنتو اجازه اســتفاده از 
تاکسی یا  لیموزین را داشتند. ژانویه 

امســال این رقــم 25 درصد کاهش 
یافته و به ۸۷۳۳ نفر رسیده است.

یک راننده تاکســی دیگر در تورنتو 
به نــام جهان افضــل می گوید تنها 
چند هفته پس از پاندمی مجبور شد 
فعالیت خــود را متوقف کند چرا که 
خرج و دخلش با هم جور در نمی آمد.

جهــان افضل کــه 2۰ ســال دارد 
می گویــد دیگر نمی توانســت بیمه 
۱5۰۰ دالری ماهانه و یا هزینه های 
ساالنه شهرداری را بپردازد به همین 
علــت مجوزش باطل شــد و مجبور 
شد نمره پالک تاکســی خود را که 
سال 2۰۱2 به قیمت ۳۰۰ هزار دالر 

خریده بود، واگذار کند.
افضل افزود متاســفانه ایــن اولین 
ســرمایه گذاری بود کــه من همه 

زندگی ام را صرف آن کرده بودم.
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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«

دارندگان جدید اقامت دائمی کانادا 
از مرزها و فرودگاه ها دیپورت می شوند، 

علت چیست؟
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
به موجب مقرراتی که به دستور دولت 
فــدرال کانادا از ابتــدای همه  گیری 
کووید۱۹ به اجرا گذاشته شده است، 
بســیاری از افرادی که طی هفته ها و 
ماه های اخیــر اقامت دائم کانادا را به 
دســت آورده  اند اجازه ورود به کشور 
را پیدا   نمی کنند و در شــرایطی که 
به رغم همه مشکالت با هزاران امید 
و آرزو خود را به کانادا می رســانند، 
از گذرگاه های زمینــی یا فرودگاه ها 
دیپورت می شوند. اما نکته عجیب و 
غریب این است که این محدودیت ها 
شامل حال دانشــجویان خارجی یا 
کارگران خارجی موقت   نمی شــود و 

آنها به راحتی به کانادا می آیند.
خانم »جاد« واقعا سرخورده و ناامید 
شده اســت. این خانم مراکشی سی 
ساله و شوهرش پس از ماه ها انتظار 
بیست و چهارم ژانویه امسال با هزاران 
امید و آرزو خود را به کانادا رساندند، 
اما پاسخ مقامات کانادا آب سردی بر 
پیکر آنها بود که به یکباره همه شور و 
اشتیاقشان را به یاس و ناراحتی تبدیل 

کرد.
دولــت کانادا دســامبر گذشــته با 
درخواســت اقامــت دائــم این زوج 
مراکشی که مهندس هستند، موافقت 
کرد. آنها می بایست با در دست داشتن 
این مدرک، خود را به ماموران مرزی 
در یک فرودگاه کانادا معرفی کنند تا 
با ورود آنها به خــاک کانادا موافقت 
شود و شرایط برای آغاز یک زندگی 

جدید برای آنها مهیا گردد.
جاد و همسرش که ترجیح می دهند 
هویت کامل خود را فاش نکنند تا مبادا 
اظهارنظرهای آنها به روند پرونده شان 
لطمه بزند، برنامه ریزی کرده بودند که 
پس از رسیدن به فرودگاه مونترال، به 
تورنتو بروند و در آن جا دوره قرنطینه 

دوهفته   ای خود را سپری کنند.
آنها با شــور و شوق فراوان و یک دنیا 
امید و آرزو با پرواز مســتقیم شرکت 
 Royal هواپیمایی سلطنتی مراکش
Air Maroc از کازابالنــکا    به مونترال 
آمدنــد اما اوضــاع آن چنان که آنها 
تصــور می کردند، پیــش نرفت و در 
میان بهت و نابــاوری آنها، ماموران 
فرودگاه گذرنامه و برگه تایید اقامت 

دائم آنها را مصادره کردند.
جاد که دانشــجوی پیشــین کبک 
مونترال است، گفت: »به ما گفتند که 
ما حق ورود به کانــادا را نداریم. آنها 
مدارک شناسایی و سفر ما را گرفتند 
و از ما خواســتند که فعــال خود را 
قرنطینه کنیم تا تصمیم نهایی درباره 
ما گرفته شــود. با ایــن حال همان 
زمان به ما گفتند که شانس چندانی 
برای پذیرفته شدن و ماندن در کانادا 

نداریم.«
زوج جــوان مراکشــی بهــت زده و 
مایوس از پاســخ منفی که شــنیده 
بودند، چــاره   ای نداشــتند جز این 
که با تاکســی خود را به مرکز شهر 
مونترال برســانند و بــرای خود یک 
ســوئیت اجاره کنند تا زمان مالقات 
بــا ماموران مرزی که هشــتم فوریه 
تعیین شده است، فرا رسد و تصمیم 
قطعی درباره آنها گرفته شود. در این 
مدت آنها بی صبرانه منتظر هستند تا 
تکلیفشان معلوم شود اما همان طور 
که مسئوالن فرودگاه به آنها گفته اند، 
به خوبی می دانند که به احتمال زیاد 

مجبور خواهند شــد به کشورشــان 
بازگردند.

بسما نیز با کابوس مشــابهی روبرو 
شده است. این زن 2۹ ساله مراکشی 
و شــوهرش نیز اواخر ژانویه با تهیه 
همه مدارک مورد نیاز و پشــت سر 
گذاشتن همه مراحل قانونی که وزارت 
مهاجرت کانادا از آنها خواسته بود از 
کازابالنکا به مونترال آمدند. آنها هم 
قصد داشتند از مونترال به مونکتون 
بروند اما با پاســخی کــه از ماموران 
مــرزی کانادا دریافــت کردند، همه 

نقشه هایشان نقش بر آب شد.
زن جوان مراکشــی افزود: »ما همه 
موارد را رعایــت کرده و همه چیز را 
آماده کرده بودیم. تســت پی سی آر 
داده بودیم و نتیجه منفی آن را همراه 
خود داشــتیم. برای طــرح قرنطینه 
دو هفتــه   ای هم یــک آپارتمان در 
نیوبرانزویک اجاره کرده بودیم اما حاال 

در مونترال گیر کرده ایم.«

آمریکا  افرادی که در  برای  معافیت 
زندگی می کنند

به چه علــت این افراد کــه در واقع 
شهروندان آتی بالقوه کانادا محسوب 
می شوند و با تقاضای اقامت دائم آنها 
نیز موافقت شده است، اجازه ورود به 

کشور را پیدا   نمی کنند؟
به رغم پاندمی کرونا و محدودیت هایی 
که دولــت فدرال به منظــور مقابله 
با شــیوع ویــروس در مرزها به اجرا 
گذاشته اســت، دارندگان اقامت دائم 
کانادا امکان ورود به کشــور را دارند. 
اما این زوج ها هنوز رسما مقیم دائم 
کانادا محسوب   نمی شوند و پرونده آنها 
باید در فــرودگاه به تایید یک مامور 
مهاجرت برســد. این مســئله امری 
عادی و بخشی از تشــریفات اداری 

است.
با این حال در این زمینه معافیت ها و 
استثنائاتی هم وجود دارد. به عنوان 
مثال یک مقیم دائــم آتی کانادا اگر 
پرونده اش پیــش از هجدهم مارس 
2۰2۰ مورد تاییــد وزارت مهاجرت 
قرار گرفته باشد، اجازه ورود به خاک 
کانادا را خواهد داشــت. این مقررات 
بهار گذشــته توســط دولت فدرال 
به اجرا گذاشته شــد و در این مدت 

تغییری هم در آن ایجاد نشده است.
همچنین یک مقیــم دائم آتی کانادا 
که از اسپانسرشــیپی یکی از اعضای 
درجه یک خانواده خود بهره می برد 
یا این که در آمریکا زندگی می کند، 
از محدودیت های فعلی سفر به کانادا 

معاف است.
جاد می گویــد: »برای مــا و افرادی 
که شــرایط ما را دارند، وضعیت اصال 
روشــن و شفاف نیست. سوال ما این 
است که اگر واقعا می خواستند مانع 
از ورود ما به کانادا شوند، پس چرا به 
ما اجازه ســفر به کانادا و سوار شدن 
به هواپیما را دادند؟ چرا برای ما ویزا 

صادر کردند؟«
بســما نیز که پس از شنیدن پاسخ 
منفــی در فرودگاه مونتــرال مجبور 
شــد تا تصمیم گیری ماموران اداره 
مهاجرت و مشخص شدن وضعیتش 
جایی را در همین شــهر اجاره کند، 
می گوید: »از آن جا که بابت همه چیز 
خیالمان راحت بود و مشــکلی را در 
مسیر مهاجرتمان به کانادا   نمی دیدیم، 
با اطمینان از این که قرار است زندگی 

جدیدی را در کانادا شــروع کنیم، از 
کارمان استعفا کردیم و همه چیزمان 
را فروختیم و دیگر امکان زندگی در 

مراکش را نداریم.«

از دیدگاه کارشناسان مهاجرت این 
وضعیت واقعا »مضحک« است

وکالی مهاجرت که در روزهای اخیر 
با پرونده    های مشابهی روبرو شده اند، 
این وضعیــت را »نامعقــول«، »بی 
معنی« و »خنــده دار« می دانند. در 
حال حاضر دانشــجویان خارجی یا 
کارگران خارجی موقت می توانند به 
اتفاق همسرانشــان وارد کانادا شوند 
اما افرادی که دولت کانادا با تقاضای 
اقامت دائمــی آنها موافقــت کرده 
است، حق ورود به کشــور را ندارند. 
کارشناســان مهاجرت ایــن رویکرد 
مقامــات را غیرقابل فهم و مضحک 

می دانند.
 Guillaume کلیش-ریــوار  گیــوم 
Cliche-Rivard رئیــس »انجمــن 
وکالی مهاجرت کبــک« می گوید: 
»از نظــر مــن این وضعیــت کامال 
بی معناست. این افراد که دولت کانادا 
با اقامت دائم آنها موافقت کرده است، 
به امید استقرار دائمی و آغاز زندگی 
جدید به کانادا می آیند و شرایطشان 
به گونه   ای نیست که بتوانند پس از دو 

هفته دوباره به کشورشان بازگردند.«
 Stéphane هاندفیلــد  اســتفان 
Handfield نیز که وکیل مهاجرت در 
کبک است، در این باره نظر مشابهی 
دارد و معتقد اســت که دولت فدرال 
باید هر چه زودتر به این اوضاع ســر 
و سامان دهد و مشــکل این افراد را 

حل کند.
هاندفیلــد افــزود: »بازگرداندن این 
افراد می تواند لطمات جدی و جبران 
ناپذیری به آنهــا بزند. این افراد دار و 
ندار خود را در کشورشان فروخته و به 
پول تبدیل کرده  اند تا آینده خود را در 
کانادا بسازند. دولت باید بداند که آنها 
دیگر چیزی در کشورشان ندارند که 
بتوانند به آنجا بازگردند. وضعیت فعلی 
واقعا نگران کننده است و باید برای آن 

چاره   ای اندیشیده شود.«

بلوک کبکوآ معتقد است که دولت 
فدرال باید ســفر این افراد را سفر 

ضروری قلمداد کند

مقامات بلوک کبکوآ نیز در این زمینه 
نگرانی های وکالی مهاجرت را دارند و 
با تاکید بر این که اتاوا باید سفر این 
افراد را ســفر ضروری قلمداد کند، از 
دولت جاستین ترودو خواسته  اند در 
موضعی که اتخاذ کرده است، تجدید 
نظر کند و به بالتکلیفی و سرگردانی 

شهروندان آتی کانادا پایان دهد.
 Christine نورمانــدن  کریســتین 
بلــوک  ســخنگوی   Normandin
کبکــوآ در امور مهاجــرت می گوید: 
»این افراد خطری برای کشور ندارند 
که اتاوا بخواهد نگران آن باشــد. آنها 
برای گشت و گذار و تفریح به این جا 
نیامده  اند که دولت بخواهد مانع از ورود 
آنها شود، آنها با اخذ اقامت دائم کانادا 
و برای ادامه زندگی به این جا آمده  اند 
و   نمی توانند دائم بین کشورشــان و 
کانادا در رفت و آمد باشند. این افراد 
با توجه به چراغ ســبزی که از دولت 
فدرال گرفته اند، با اطمینان خاطر و 

یک دنیا امید به کشــور ما آمده  اند تا 
برای همیشه در این جا مستقر شوند. 
بنابراین الزم است که دولت سفر آنها 
به کانادا را سفر ضروری قلمداد کند و 
وضعیت آنها را به عنوان یک مسئله 

بشردوستانه بررسی کند.«

پاسخ اتاوا: فعال زمان مناسبی برای 
سفر به کانادا نیست

در پاسخ به انتقادات و درخواست های 
متعددی که احزاب سیاسی، وکالی 
مهاجرت یــا گروه های حامی حقوق 
مهاجــران در ایــن زمینــه مطرح 
 Marco کرده اند، مارکــو مندیچینو
با  Mendicino وزیر مهاجرت کانادا 
ارسال پاسخی کتبی برای رادیو کانادا 
تاکید کرد که » اکنون زمان مناسبی 
برای سفر به کانادا نیست«. مندیچینو 
در عین حال از پاسخ دادن به سواالت 
مربوط به    منع ورود دارندگان جدید 
اقامت دایم کانادا به کشور و دیپورت 
کردن این افراد از کانــادا خودداری 

کرد.
الکس کوهن Alex Cohen وابسته 
مطبوعاتی وزیر مهاجرت کانادا تاکید 
کــرد: »دغدغه اصلــی دولت فدرال 
تضمین سالمت و امنیت شهروندان 
اســت و در همین راســتا به منظور 
مقابله هر چه بهتر با شــیوع ویروس 
کرونا و جلوگیری از ورود انواع جدید 
کروناویروس به کشــور رشته تدابیر 
پیشگیرانه   ای در حمل و نقل هوایی 
و زمینی به اجرا گذاشته است که باید 

رعایت شود.«
الکس کوهن ادامه داد شــرکت های 
هواپیمایی که بــه مقصد کانادا پرواز 
می کننــد باید پیش از ســوار کردن 
مسافران اطمینان یابند که این افراد 
اجازه ورود به خاک کانادا را خواهند 
داشــت. در مرحلــه بعــد ماموران 
ســرویس های مرزی کانادا می توانند 
از ورود آنهایی که در بحبوحه پاندمی 
کرونا خود را به یک گذرگاه مرزی یا 
یک فرودگاه در داخل کانادا رسانده  اند 
اما مشمول هیچ یک از معافیت    های 
پیش بینی شده در قوانین و مقررات   

نمی شوند، ممانعت به عمل آورند.
وابســته مطبوعاتی وزیــر مهاجرت 
فدرال افــزود : »ما بی صبرانه منتظر 
پذیرش ساکنان دائمی جدید کانادا 
هســتیم اما الزم اســت که شرایط 
برای این کار فراهم شود و همه کارها 
با اطمینــان خاطر و در امنیت کامل 

صورت گیرد.«
مسئوالن آژانس خدمات مرزی کانادا 
از اظهارنظــر درباره مــوارد خاص و 
منع ورود ســاکنان دائمی جدید به 
کانادا خودداری کردند. ســخنگوی 
این نهــاد نیز در گفت وگــو با رادیو 
کانادا فقط به گفتن این نکته بسنده 
کرد که مامــوران آژانــس خدمات 
مرزی صالحیت الزم برای تفســیر 
احکام فدرال را ندارند و آن دســته از 
ســاکنان دایمی جدید کانادا نیز که 
از مرزها یا فرودگاه ها دیپورت شــده 
و به کشورهایشــان بازگردانده شده 
اند، می توانند با بهتر شــدن اوضاع و 

برداشته شدن محدودیت های مرتبط 
با پاندمی کرونا به کانادا بازگردند.

بیش از یک میلیون ســاکن دائمی 
جدید کانادا در راه هستند

در ماه هــای اخیر دولت فــدرال بر 
اراده خود برای تسریع روند پذیرش 

مهاجران جدید تاکید کرده است.
در حالــی کــه پاندمــی کرونــا و 
محدودیت های ناشی از آن مهاجرت 
به کانادا را در ســال 2۰2۰ به شدت 
تحت تاثیر قرار داد، دولت جاســتین 
ترودو با بازبینی رویکرد مهاجرتی خود 
اهداف و آمار و ارقامی را که پیشتر در 
زمینه پذیرش مهاجران جدید برای 
خود تعیین کرده بود، افزایش داده و 
اعالم کرده است انتظار می رود تا سال 
2۰2۳ در کل یک میلیون و دویست 
هزار نفر که اقامت دائمی کانادا را به 

دست آورده اند، وارد کشور شوند.
اهدافــی که دولت فــدرال در زمینه 

مهاجرت تعیین کرده است:
۴۰۱ هــزار دارنده جدید اقامت دایم 

کانادا در سال 2۰2۱
۴۱۱ هزار نفر در سال 2۰22
۴2۱ هزار نفر در سال 2۰2۳

دولت کانادا در آخرین سخنرانی تاج 
و تخت خود نیز که ســپتامبر سال 
2۰2۰ ایراد شــد، بر اراده اتاوا برای 

حمایت از مهاجرت تاکید کرده بود.

مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت کانادا اهدافی را که دولت در زمینه مهاجرت برای سال 2021 مد نظر قرار 
داده بود، مورد بازبینی قرار داده و افزایش داده است با این حال در شرایط فعلی حاضر نیست مرزهای 

کشور را به روی همه آنهایی که دولت با اقامت دایم آنها موافقت کرده است، باز کند.

منبع: شبکه خبری رادیو کانادا
گروه ترجمه نشریه هفته
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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

سقوط دوباره اقتصاد کانادا  
قرنطینه زمستانی

 رشته های پاییزی را پنبه کرد
هر آنچه اقتصاد کانادا در پاییز رشته بود در زمستان پنبه شد. با اجرای قرنطینه 
جدید اقتصاد کانادا شاهد افت شدید و از دست رفتن 21۳ هزار شغل در ماه 

گذشته بود. این مقدار کاهش از آوریل پارسال بی سابقه بوده است.

هفته- به نقل از اداره آمار کانادا، بازار 
کار از ماه می  پارســال شــاهد رشد 
مثبت از لحاظ تعداد شغل در بازار کار 
بود و تمام پاییز این میزان مثبت بود 
که به یکباره با ریزش حدود دویست 
هزار شغل این روند مثبت و صعودی 
پایــان یافت. نرخ بیــکاری از حدود 
چهارده درصد در ماه آوریل به چیزی 
حدود ۸.۸ درصد رسیده بود و با رشد 
6دهم درصدی به رقــم ۹.۴ درصد 
 Refinitiv رســید. به گفته شــرکت
که در زمینه تحلیــل داده های مالی 
فعالیــت دارد، اقتصاددانــان قبل از 
قرنطینه اخیر معتقــد بودند که ماه 
ژانویه حدود چهل و هفت هزار شغل 
از بین خواهد رفت و نرخ بیکاری به 
حدود ۸.۹ درصد خواهد رســید. اما 
این پیش بینی درست از آب در نیامد 
و این رقم حدود پنج برابر بیشتر شد.

پس از ماه آوریل و شــیوع ســریع 
کرونا در سطح جامعه چیزی حدود 
دو میلیون شــغل از بین رفت و نرخ 
بیکاری ناگهان از زیر شش درصد به 
باالی چهارده درصد رسید. با کاهش 
استرس و نگرانی بازار و تطبیق سریع 
صنایع گوناگون بــا روش های نوین 
اداره کسب و کار از جمله دورکاری، 
شــرکت های کانادایی توانستند پس 
از ماه می  به تدریج شــوک به وجود 
آمده در نرخ بیکاری را پشــت ســر 
گذارند. به گفتــه اداره آمار کانادا، با 
از بین رفتن این تعداد شــغل در ماه 
ژانویه، تعداد کل شــغل های به خطر 
افتاده نســبت به سال قبل هشتصد 

و پنجاه و هشت هزار عدد نسبت به 
فوریه سال گذشته و قبل از موج اول 
همه گیری کووید۱۹ کاهش داشته 
که افتــی معادل ۴.5 درصد اســت. 
به عبارت ســاده تر، امسال نسبت به 
سال گذشته در همین لحظه حدود 
یک میلیون نفر بیشتر بیکار شده اند. 
از ماه می  که نرخ بیکاری رو به افول 
گذاشــت، هر ماه تعداد افرادی که به 
کار باز می گشتند افزایش می یافت تا 
اینکه بازار کار کانادا در اولین کاهش 
پس از همه گیری شاهد از بین رفتن 
شصت و سه هزار شغل در ماه دسامبر 
و به دنبال آن دویست و سیزده هزار 

شغل در ماه ژانویه بود.
همینطــور اداره آمار کانادا اعالم کرد 
نــرخ بیکاری در مــاه ژانویه در واقع 
۹.۴ درصد نیست بلکه چیزی حدود 
دوازده درصد است و این عدد شامل 
افرادی اســت که به کار نیاز داشتند 
ولی در بازار به جستجو نپرداختند. به 
عالوه، ریزش شغلی زنان میان سال 
را بیش از مردان تحت تاثیر قرار داد. 
از این میان می توان به مادرانی اشاره 
کرد که کودک محصل داشــتند و با 
بسته شــدن مدارس و آموزش از راه 
دور، این دســته از نیــروی کار فعال 
بیش از سایرین خانه نشین شدند. به 
طور کلی از آغاز همه گیری زنان بیش 
از مردان برای مراقبت از فرزندان خانه 

نشین یا مجبور به دورکاری شدند.
در گــزارش اداره آمار کانــادا آمده 
است که چالش اصلی پیش رو برای 
اقتصاد ایجاد هماهنگی و توازن میان 

فعالیت های اقتصادی و حفظ سالمت 
عمومی است. بدین معنی که حفظ 
ســالمت جامعه به اندازه حفظ رشد 
اقتصادی و یا حتی بیشتر از آن اهمیت 
دارد. شــکل عملی این استراتژی را 
می توان در وضع قرنطینه های اجباری 
سال جدید به وضوح دید. همینطور 
در این گزارش اشــاره شده است که 
همه گیری چطور به یک یا چند بخش 
خاص اقتصادی بیشتر از سایر بخش ها 
ضربه زده اســت. بیشــتر شغل های 
از بیــن رفته مربوط به اســتان های 
اونتاریو و کبک هســتند. جایی که 
در آن صنعت خدمات، هتلداری و به 
خصوص بخش خرده فروشی به علت 
قرنطینه اجباری متحمل ضرر فراوانی 
شــده اســت. با اینکه بخش خرده 
فروشــی متحمل ضرر چشم گیری 
شده است اما با وجود ابزارهای آنالین 
تا حدی می توان به نجات این بخش 
امیدوار بود. اما به عنوان مثال بخش 
هتلــداری و صنعت گردشــگری با 
چشم انداز کوتاه و بلندمدت موجود در 
بهترین حالت هم نخواهد توانست به 
زودی به نقطه اوج بازگردد. کارگران 
و کارمندان بخش های آســیب دیده 
دوران بدی سپری کردند. ابتدا تعداد 
زیادی به صورت موقت بیکار شــدند 
و کمک های مالــی دولت را دریافت 

کردند. سپس کمک های مالی از پاییز 
لغو شــد و این عده به بیمه بیکاری 
رجوع کردند. مبالغی کــه این افراد 
در طی همه گیری دریافت کردند به 
گواه بیشتر آنان کفاف هزینه هایشان 

را نمی دهد. از آن بدتر اینکه اگر به کار 
بازگردند از مزایای بیمه بیکاریشــان 
کسر خواهد شد. وضعیتی مبهم که 
تا مدتی گریبانگیر کارکنان کانادایی 

خواهد بود.

در اســتان های بریتــش کلمبیــا، 
ساســکاچوان و نیــو برانزویک نرخ 
بیکاری تغییر چندانی نداشته است و 
این در حالی است که حتی استان هایی 
مانند آلبرتا، منیتوبا، نوا اسکوشــیا و 
جزیره پرنس ادوارد شاهد کاهش نرخ 
بیکاری هم بوده اند. هرچند این مقدار 
انــدک بود ولی توانســت تعداد کل 
شغل های از بین رفته را از دویست و 
پنجاه و یک به دویست و سیزده هزار 

شغل کاهش دهد.
کاهش شــدید درآمد شــرکت ها و 
بــزرگ و همینطور  فروشــگاه های 
بسته شــدن شــرکت های کوچک و 
بزرگ دلیل اصلی از میان رفتن این 
تعداد شــغل در این بخش اقتصادی 
اســت. لئا نورد مدیر ارشد کارگروه 
استراتژی اتاق بازرگانی کانادا معتقد 
اســت که ایــن افت شــدید تعداد 
مشاغل زنگ خطری است که نشان 
می دهد باید استراتژی ها و خط مشی 
مدیریت بحــران همه گیری را تغییر 
داد. به گفته او، کانــادا قادر نخواهد 
بود تا زمان اجرای واکسیناســیون با 
الگوی استقامت اقتصادی دوام بیاورد. 
هزینه های اقتصادی همه گیری ممکن 
اســت به شدت به اقتصاد ضربه بزند 
و ساختار بازار کار را به گونه ای دچار 
تغییر کند که پس از بحران به سادگی 
قابل بازسازی نباشد. به عقیده خانم 
نورد، یکــی از راه هایی که بتوان هم 
جان افراد را حفظ کرد و هم بازار کار 
را از فلج شــدن نجات داد استفاده از 
آزمایش های سریع تشخیص ویروس 
اســت. رابرت اسلین قائم مقام ارشد 
شــورای کار کانادا معتقد اســت که 
برای کاهش ســریع اثــرات مخرب 
باید آن  همه گیری، بودجه دولتــی 
دســته از افراد که در جستجوی کار 
هســتند را نیز هدف بگیــرد تا روند 
کاهش نرخ بیکاری تســریع شود. او 
با اشاره به سیاست های دولت جدید 
آمریکا معتقد است به همان میزان که 
برای زیرســاخت و بدنه اقتصاد خرج 
می شود باید برای تحقیق و توسعه نیز 

محلی از اعراب قائل شد.

اپلیکیشن »هشدار کووید« به زودی
 اطالعات بیشتری از کاربران جمع آوری می کند

 COVID ۱۹مداد- دولت ترودو اعالم کرد که اپلیکیشــن هشدار کووید
ALERT ، به زودی داده های بیشتری را از دستگاه هایی که این برنامه روی 
آن نصب است، جمع آوری می کند اما درعین حال هنوز به محافظت دقیق 

از حریم خصوصی افراد پایبند خواهد بود.
با اســتفاده از فناوری بلوتوث، برنامه هشــدار کووید۱۹ یا کووید آلرت به 
افرادی که از آن استفاده می کنند، هشدار می دهد که از نزدیک با شخصی 
که تســت کرونایش مثبت شده، ارتباط داشــته اند. بااین وجود، به لطف 
ویژگی های داخلی محرمانه، نمی توان دانســت که در کجا یا با چه کسی 

تماس گرفته شده است.
تیم توســعه دهنده این برنامه خاطرنشــان کرد که داده ها قابل دسترسی 
نیستند زیرا بیشــتر اطالعات تماس با موارد مشکوک، به جای یک سرور 

مرکزی، در تلفن های همراه شخصی ذخیره می شود.
افرادی که از این برنامه اســتفاده می کنند طی دو هفته آینده با شــروع 
جمــع آوری داده ها، اعالنی دریافــت خواهند کرد. در ضمــن امتناع از 
به روزرسانی این برنامه امکان پذیر نخواهد بود. این برنامه، داده های مربوط 
به تعداد کاربران فعال و بارگیری ها را به تفکیک اســتان تعداد اعالن های 
مواجهه ارسال شده، تعداد افرادی کووید۱۹ تشخیص داده شده و عملکرد 

فنی برای اطمینان از عملکرد صحیح این برنامه را جمع آوری می کند.
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افزایش تقاضا و رشد قیمت ها
 باعث رونق بازار امالک ونکوور 

در ماه ژانویه شد
ایرونیا- فروش خانه درمترو ونکوور در ژانویه در مقایســه با فروش مدت مشابه 

سال گذشته 52.۱ درصد افزایش یافت. 
کولــت گربر، رئیس هیات مدیره امالک و مســتغالت ونکوور بزرگ، می گوید 
فعالیت فروش مســکن در ژانویه بیش از عرضه بود و موجب شد قیمت ها رو 

به افزایش برود. 
بنا به گزارش هیات مدیره، ماه پیش 2،۳۸۹ مسکن در منطقه فروخته شد که 

22.۸ درصد کاهش نسبت به بازار گرم مسکن در ماه دسامبر است.
قیمت معیار ترکیبی برای تمام خانه های مترو ونکوور ۱۰56،6۰۰ دالر اســت 
که نسبت به ژانویه گذشــته 5 درصد افزایش و از دسامبر ۰.۹ درصد افزایش 

داشته است.
هیات مدیره می گوید فروش آپارتمان ها با ۴6.۸ درصد رشــد ساالنه با قیمت 

معیار بیش از 6۸۰،۰۰۰ دالر افزایش داشته است.
گربر می گوید تغییر نیازهای مســکن در طی پاندمی و نرخ بهره پایین از نظر 

تاریخی از دالیل اصلی فروش در شش ماه گذشته بوده است.
وی گفت: »افرادی که چند ســال پیش موفق به ورود به بازار شــدند و شاهد 
افزایش ارزش منزل خود بودند ، اکنون به دنبال باال رفتن در بازار برای تأمین 

iroonia.ca .»نیازهای در حال تغییر خود هستند

اکثر کانادایی ها 
خواستار گسترش ممنوعیت محصوالت پالستیکی هستند

ایرونیا- بیشتر کانادایی ها می خواهند 
دولت فدرال فهرست  اقالم ممنوعه  
پالستیکی یک بار مصرف را گسترش 

دهد. 
برمبنای یک نظرســنجی جدید که 
از سوی اوشــنا کانادا انجام شده دو 
سوم از کانادایی ها فکر می کنند دولت 
باید اقالم پالستیکی یک بار مصرف 
بیشتری را به فهرست ممنوعیت های 

پالستیکی اضافه کند. 
اشــلی والیس از اوشــنا کانادا که در 
زمینه تبلیغات پالستیک فعالیت دارد 
به سی تی وی نیوز گفت : »کانادایی ها 
به شــدت نگــران بحــران آلودگی 
پالستیک هستند و ۹5درصد گفته اند 
نگران تاثیر این مواد بر اقیانوس ها و 

زندگی موجودات دریایی هستند«. 
پاییز پیش دولت فدرال ممنوعیت 6 
رقم از انواع مواد پالســتیکی یک بار 
مصــرف را اعالم کرد که قرار اســت 
مصرف آنها در سراسر کشور تا سال 
2۰22 ممنوع شود. در این فهرست 
کیسه های پالســتیکی مواد غذایی، 
نی، قاشقک های چوبی، قاشق و کارد 
و چنگال پالستیکی، حلقه های 6 تایی 
نگه دارنده قوطی، و ظروف غذایی یک 
بار مصرف که از پالستیک های سخت 
بازیافت شونده تشکیل شده اند، جای 

دارد. 
در آن زمان جاناتان ویلکینسون وزیر 

محیط زیست و تغییرات آب و وهوایی 
خرده فروشــان  می رود  انتظار  گفت 
جایگزین هــای مناســبی بــه جای 

پالستیک به مشتریان ارایه کنند. 
اوشنا کانادا می گوید این لیست فقط 
دربرگیرنده بخــش کوچکی از مواد 
مصرفی روزانه است که از پالستیک 

تشکیل شده است. 
والیس می گویــد: می دانیم که تنها 
۹درصــد از پالســتیک ها اکنون در 
کانادا بازیافت می شــوند و می دانیم 
که بیشتر پالســتیک هایی که داریم 
از آنها استفاده می کنیم در عمل برای 

بازیافت مناسب نیستند.  
وی افزود سیســتم بازیافــت کانادا 
هیچوقــت بــرای کنتــرل حجم و 
پیچیدگی مواد پالســتیکی موجود 
در بازار طراحی نشده است. با وجود 
میزان زیاد کارهایی کــه باید انجام 
شود، والیس تایید کرد که دولت دارد 

قدم های اولیه خوبی برمی دارد.
والیس گفت: » اگــر درباره حل این 
بحران جدی هســتیم بایــد درباره 
کاهش مواد پالستیکی به طور کلی 

جدی باشیم.« 
نظرســنجی انجام شده ۱5۰۰ نفر را 

دربرگرفته و بیشــتر پاسخ دهندگان 
گفتنــد منتظر هســتند تــا دولت 
محصوالت مضر دیگر پالســتیکی از 
جمله فنجان های نوشیدنی های گرم 
و سرد، فیلترهای سیگارها و هر نوع  
پلی اســتایرن از جمله استایروفوم را 

ممنوع کند. 
هریک  از این محصوالت معموال برای 
زباله ها به کار می رونــد و در نتیجه 
در مجــاری آب جا می گیرند. ابتکار 
دولت فدرال در ممنوعیت 6 محصول 
پالستیکی بخشی از برنامه ریزی برای 
رسیدن به ضایعات پالستیکی صفر تا 

سال 2۰۳۰ است.
بــه گفته والیس اگر مــوارد دیگر به 
اضافه  شــدنی ها  ممنوع  فهرســت 
نشود آلودگی فقط بدتر خواهد شد. 
وی گفت: »برآورد شــده محصوالت 

پالستیکی تا 2۰۳5 دو برابر شود«. 
با این وجود یک نظرسنجی دیگر که 
در دانشگاه دالهوسی انجام شده نشان 
داده کــه از ابتــدای پاندمی حمایت 
کانادا از جدیت مقابله با پالستیک های 
یک بار مصرف واقعا کم شده که شاید 
به دلیل افزایش نگرانی درباره انتشار 
ویروس و نیــاز به اســتفاده از مواد 
مراقبت بهداشــت فردی پالستیکی 

باشد. 
برمبنای این گزارش حمایت از قوانین 
جدی تر در این زمینه به ســطح  ۷۹ 
درصــد رســیده در حالــی که قبال 
حمایت ۹۰ درصدی اعمال می شــد 
. حمایت از ممنوعیــت کلی نیز به 
5۸درصد کاهش یافته که قبال و پیش 

از پاندمی ۷۰درصد بود. 
 والیس می گویــد  گرچه خوش بین 
است که مردم نگرش  خود را نسبت 
به مصرف پالستیک عوض کنند، اما 
عملی شدن این تغییر بنیادی برعهده 

iroonia.ca .دولت هاست

»رقصنده آسمان«  شاعر مقیم پارلمان کانادا شد

مداد- هفته گذشــته، لوئیز برنیس 
 )Cree( »هالــف، از بومیان »کــری
کانادا که نام بومی اش رقصنده آسمان 
اســت، به عنوان نهمین شاعر مقیم 

پارلمان کانادا انتخاب شد.
ســنت انتخاب »شاعر مقیم پارلمان 
کانادا« از سال 2۰۰۱ آغاز شده و هر 
دو ســال یک بار از سوی سخنگوی 
مجلس سنا و مجلس عوام کانادا برگزار 
می شود. به ســیاق مرسوم، شاعران 
منتخب به صورت یک دوره در میان 
هستند.  فرانسه زبان  و  انگلیسی زبان 
شــاعر مقیم پارلمان کانــادا وظیفه 
سرایش شعر مناسب رویدادهای ویژه 
و مهم پارلمان را بر عهده دارد. ترغیب 
عموم به شعرخوانی، هدایت انتخاب 
و گرد آوری منابع فرهنگی کتابخانه 
پارلمان، و دیگــر فعالیت های دفتر 
سخنگوی مجلس سنا و مجلس عوا، و 
یا کتابخانه پارلمان نیز از وظایف شاعر 

مقیم پارلمان است.
رقصنده آسمان، لوئیز برنیس هالف، 
در منطقه حفاظت شــده »ســدل 

 )Saddle Lake Reserve( لیک« 
در اســتان آلبرتا متولد شــده و در 
کودکی در مدرسه شــبانه روزی بلو 
بوده.  کوئیل )Blue Quill( ســاکن 
او که یکــی از بازمانــدگان مدارس 
شــبانه روزی بومیان کاناداســت در 
دوران جوانــی وارد فعالیت  مدنی و 
مددکاری اجتماعی شد. اشعار هالف 
نیز در هاله ای از سیاست و آگاه سازی 
نسبت به ظلمی که به بومیان کانادا 

روا رفته پوشیده شده اند.
مجموعه اشــعار او با نام »ســوختن 
 Burning in( ،»در رویای نیمه شــب
در  کــه   )this Midnight Dream
سال 2۰۱6 منتشــر شده، تجربیات 
شش ســاله او را از ســکونت در بلو 
کوئیل روایت می کند و سرشار است 
از مشــاهداتی درباره فرآیند بازگویی 
واقعیت و مصالحه. رقصنده آســمان 
در مصاحبه هــای خود گفته مفتخر 
است که »زبان گویای« بومیان کانادا 
یا به عبارت دقیق تر »ملت نخست« 
کانادا باشد و طنین داستان ها و اشعار 

آن ها را در زندگی روزمره کانادایی ها 
پررنگ تر کند.

رقصنده آســمان کــه در تمام عمر 
خود شــعر ســروده می گوید هدف 
واالیش این است که شعر را به زندگی 
کانادایی ها باز گردانند. او می گوید که 
شعر باید همچون رمان و داستان برای 
کانادایی ها اهمیت داشته باشد. اشعار 
او به زبانــی مرکب از زبان »کری« و 
انگلیســی نوشته شــده اند و مکررا، 
به قول منتقــدان ادبی، »تغییر کد« 
می دهنــد. به بــاور او »کری« زبانی 
شاعرانه و سرشــار از تصاویر است، و 
آوردن ترکیب هــای ویــژه این زبان 
به اشــعارش به نوعــی زدودن زبان 

انگلیسی از سابقه استعمار است.
جدیدترین مجموعه اشعار  رقصنده 
آســمان، لوئیز برنیس هالــف، با نام 
»آواســیس – ژولیــده و آشــفته« 
 Awasis – Kinky and(
Dishelelled( در بهار امسال منتشر 
می شــود که در وبسایت ایندیگو هم 

امکان پیش خرید آن وجود دارد.

چند نام ایرانی-کانادایی
 در لیست تحقیقات پلیس امنیت کبک 

درباره پولشویی

مداد- به گزارش La Presse پلیس 
امنیت کبک، اعــالم کرد که از اوایل 
صبح روز سه شــنبه نهم فوریه، صد 
بازرس پلیس، عملیات جســتجوی 
متهمان به پولشویی و تخلفات مالی 
مرتبط با فروش مواد مخدر و ارتباط 
با یک مرکز تبهکاری در خاورمیانه را 
شروع کرده اند. در این عملیات پلیس، 
در مجموع، ده اقامتگاه و شش کسب 
و کار، عمدتــا در مونترال، توســط 
بازرســان گروه ملی مبارزه با جرایم 
سازمان یافته )ENRCO(، به رهبری 
پلیــس امنیت کبــک )SQ(، مورد 
بازدید یا بازرســی قرار گرفتند. فعال 
برنامه این عملیات تنها روی بازرسی 
و تحقیق پیــش خواهد رفت و هیچ 
دستگیری در نظر گرفته نشده است.

اولین بازرســی در یک آپارتمان در 
نانزآیلند )ایل دسور(، در منطقه وردان 
کــه خبرنــگار La Presse حدس 
زده محل ســکونت سیامک سلیمی 
 The « ســیف الدین،   ملقب بــه –
Persian یا ایرانی« است، انجام شده.

نام ســیامک ســلیمی در دســامبر 
گذشــته، هنگامی که بازرســان به 
کســب و کارهای داخل سالن ورزشی 
Pro در خیابان هوشاالگا حمله کردند، 
به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به 
پولشویی، تیتر اول روزنامه ها شده بود.

به گفتــه همســایه ها، پلیس گروه 
مداخالت تاکتیکی، صبح سه شــنبه 
ســاعت شــش، برای ورود به کاندو، 
درب ورودی آن را شکستند. در این 
زمان سیستم هشدار به صدا درآمد و 
در حالی که آسانسورها کار نمی کردند 
چندین نفر از ساکنان ساختمان برای 

خروج از آن تالش کردند.
در میــان مشــاغل مــورد تحقیق، 
پلیس به امپریال لیزینگ در منطقه 
ســن لئونارد نیز حمله کــرد. در این 

تجارت، محســن ســالمی در زمینه 
ثبت شــرکت ها به عنوان نمایندگی 
خودروهای دست دوم، خرید و فروش 
وسایل نقلیه دست دوم در نمایشگاه 
فعالیت می کند. عالوه بر اینها، بازرسان 
 ،Jarry Est به ساختمانی در خیابان
واقع در منطقــه آنجو رفتند. در این 
ساختمان تعداد زیادی شرکت شامل 
یک آژانــس ســرمایه گذاری و یک 
شــرکت مدیریت و نگهداری امالک 
وجود دارد. بر اســاس تحقیقات، این 
شرکت ها و ساختمان مذکور به سه 
عضو بخش جنوبی فرشتگان جهنم، 
ایو لدوک، میشــل گوئرتین و گای 
دوبه تعلق دارنــد. همچنین در این 
لیست حداقل یک آژانس کاریابی به 
نمایندگی از فردی به نام امیر فیروز 

وجود دارد.
بازرسان همچنین برای بررسی بیشتر 
به مرکز اجاره ماشین و کامیون پرایم، 
واقع در ساحل لیسه مراجعه کردند. 
این شــرکت به نام دیوید و میشــل 

بیتون و یورام کوهن است.
 Town of Mount این کســب و کار
Royal تنها طی چند هفته در اواخر 
تابستان و پاییز 2۰۱۷ شاهد رخ دادن 

سه مورد حریق عمدی بوده است.
منطقه دیگری کــه در این عملیات 
تحقیقی پلیس، مورد بازرســی قرار 
گرفته منطقه المبورگینی مونترال، در 
بزرگراه ترنس-کانادا در کیر کلند است. 
در این ساختمان، عالوه بر نمایندگی 
اتومبیل، یک شرکت لیزینگ اتومبیل 
شــماره گذاری شــده نیز وجود دارد 
که مدیران آن پاسکال اسکات، امیر 

ساالری و محسن سالمی هستند.
گروه ملی مبارزه با جرایم ســازمان 
یافته )ENRCO( در ســال 2۰۱۷ 
برای حمله به رهبران جرایم سازمان 

یافته در کبک ایجاد شده است.
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نگاهی به سردترین دمای ثبت شده در تاریخ کانادا
مداد- در شــمال کانادا هیچ استانی 
وجود ندارد. ســرزمین بسبار پهناور 
شمال کانادا به ترتیب از غرب به شرق 
بین ســه قلمرو یوکان، نورث وست 
و نوناووت تقســیم شده است. یوکان 
یکــی از کوچک تریــن و غربی ترین 
این قلمروهاســت که به دلیل وجود 
معادن متعدد طال، نقره، روی و مس، 
ثروتمندترین و مورد توجه ترین قلمرو 

کانادا نیز محسوب می شود.
اما این قلمرو شــمالی از یک جنبه 
دیگر نیز در تاریخ کانادا ثبت شــده 
اســت. در چهارم فوریه سال ۱۹۴۷ 
یعنــی ۷۴ ســال پیــش در چنین 
روزی، دما در دهکده کوچک اسنگ 
)Snag( واقع در یوکان به منفی 6۳ 
درجه ســانتی گراد رسید. از احساس 
دما صحبت نمی کنیــم بلکه دمای 
واقعی روی دماسنج منفی 6۳ درجه 

را نشان داد.
این دما برای تمام قاره آمریکای شمالی 
کم سابقه بود. این مطلب نگاهی کوتاه 
به ماجرای آن روز و فرآیندی است که 
منجر به ثبت رسمی سردترین روز در 

تاریخ معاصر کانادا گردید.
آن روز آسمان صاف بود و فقط بعضی 
وقت ها پدیده ی مه -یخ دیده می شد و 
باد با شدت کمی می وزید. در چنین 
روزی مسئول یک ایستگاه هواشناسی 
در این شهر کوچک مشاهده کرد که 
نشانگر دماسنج او از پایین ترین حد 
ممکن دماســنج هم پایین تر رفته و 
دمایی را نشــان می دهد که او اصال 
فکرش را هم نمی کــرد. البته در آن 
سال ســاکنان شــهر دیگری به نام 
فورت سلکیرک در ۱۸۰ کیلومتری 
شمال شرقی اسنگ، ادعا کردند دمای 
پایین تر از منفی 65 درجه سانتی گراد 
در این منطقه ثبت شــده است، اما 
این ادعا به طور رسمی اعالم نشد زیرا 
دماســنجی که این دما را ثبت کرده 
بود در دیوار خارجی یک ســاختمان 
قرار داشته و در یک پناهگاه رسمی 

هواشناسی نبود. اما دماسنج اسنگ 
در شــرایط استاندارد بود و فقط باید 
ثابت می شد که محل نشانگر در داخل 
لوله دماسنج دقیقا چه دمایی را نشان 

می دهد.
قابل توجــه اســت کــه دماســنج 
مورداستفاده، دماسنج الکلی شیشه ای 
بود که دمــا را در مقیاس فارنهایت 
این  اندازه گیــری می کرد. معمــوالً 
دماســنج ها بــرای اندازه گیری دما 
در محیط بیرون مورداســتفاده قرار 
می گیرند. نشــانگر فلزی کشــویی 
کوچک درون ســتون این دماسنج 
شیشه ای در انتهای حباب شیشه ای 
افتاده بــود و آخریــن عالمت روی 
دماسنج پایین تر از منفی ۸۰ درجه 
فارنهایت معــادل منفی 62/2 درجه 

سانتی گراد را نشان می داد.
مســئول ایســتگاه هواشناســی از 
تقسیم کننده های فلزی استفاده کرده 
و آن ها را در انتهای استوانه شیشه ای 
که مقدار کمی الــکل در آن ریخته 
شــده بود، قرار داد و دما را در حدود 
منفــی ۸۳ درجــه فارنهایت )منفی 

6۳/۸ درجه سانتی گراد( تخمین زد. 
ســپس پیش از اینکه دماسنج برای 
درجه بندی دوباره ارسال شده و عدد 
خوانده شده به سانتی گراد تبدیل شود، 
یک عالمت در بخش خارجی غالف 
دماســنج، مجاور انتهای الکل ایجاد 

کرد.
پس ازآن، دماســنج موردنظــر را به 
تورنتو فرســتادند تا دماسنج را برای 
تســت آزمایشــگاهی اندازه گیــری 
رکود ســردترین دما آزمایش کنند. 
تکنسین ها نتیجه گرفتند که دمای 
اعالم شــده حدود یک تا ۱/6 درجه 
فارنهایت به طور اشــتباه خوانده شده 
است. سه ماه بعد، سرویس هواشناسی 
دمای منفــی ۸۱/۴ درجه فارنهایت 
)منفــی 6۳ درجه ســانتی گراد( را 
به عنوان دمای اصالح شــده پذیرفت 
و باعث شــد که این دمــا به عنوان 
کمترین دمای رســمی ثبت شده در 
آمریکای شمالی ثبت شود. قابل توجه 
است که این رکورد هنوز و تا به امروز 

پابرجاست.
ایستگاه هواشناســی اسنگ از سال 

۱۹۴۳ تــا ۱۹66 فعالیــت می کرد. 
 Northwest اسنگ بخشی از مسیر
Staging Route، یکــی از چندین 
ایســتگاه هواشناســی بود که برای 
ارتباط آالســکا و یوکان بــا کانادای 
مرکــزی و ایاالت متحده در شــمال 

غربی کانادا واقع شده بود.
این ایســتگاه ها در ســال ۱۹۴2 و 
۱۹۴۳ راه اندازی شــده اند تا خدمات 
اصلی هواشناســی را بــرای نیروی 
هوایی سلطنتی کانادا، نیروی هوایی 
و شــرکت های  ایاالت متحده  ارتش 
هواپیمایی غیرنظامی که حمل ونقل 

کاال را ترتیب می دهند، ارائه دهند.
بیشــتر خلبانانی که در مسیر شمال 
غربی پــرواز می کردند، مجبور بودند 
بــا حفظ تماس بصــری با زمین که 
 )VFR( اصطالحاً قوانین پرواز چشمی
گفته می شود، پرواز کنند زیرا در غیر 
این صورت، ممکن بود گم شوند. در 
این مواقع اگر شرایط جوی به گونه ای 
بود که در فرودگاه های اصلی میزان 
دید مناســب وجود نداشت، خلبانان 
از فرودگاه های جایگزین مانند اسنگ 

استفاده می کردند.
در اینجا این ســؤال مطرح می شود 
که آیا رکورد ثبت شــده در اســنگ 
آمریکای  نقطه  به عنوان ســردترین 
شــمالی باقی خواهد ماند؟ پاســخ 
درست این است که فقط زمان آن را 
مشخص می کند. بااین حال، یک چیز 
مســلم اســت، وقتی دما بــه کم تر 
غــز منفی 62/2 درجه ســانتی گراد 
دیگر  هواشناسی  ناظران  می رســد، 
نیازی به عالمت گــذاری غالف های 
دماســنج ندارنــد. در حــال حاضر، 
تمام دماســنج های الکلی رســمی 
در کانادا دارای نشــانه دمای منفی 
۷۰ درجه ســانتی گراد هستند. این 
دماسنج ها پس از ماجرای ثبت رکورد 
سردترین روز در تاریخ کانادا، دوباره 

طراحی شده اند.

بیشترین آمار دزدی دوچرخه در کانادا 
همچنان از آن ونکوور است!

ایرونیا- باوجود همــه تالش نیروی 
پلیس محلی برای کاهش سرقت ها، 
ونکوور همچنان باالترین میزان سرانه 
ســرقت دوچرخه در کانادا را دارد. بر 
اساس آمار منتشر شده از سوی سی 
بی سی ، سرقت دوچرخه در این شهر 
از هر شــهر بزرگ دیگر کانادا بیشتر 

است.
بــه مــدد آب و هــوا و فرهنــگ 
ونکوور، هجوم  در  دوچرخه ســواری 
دوچرخه ســواران جدیــد در دوران 
پاندمی برای استفاده از این وسیله و 
مالکانی کــه اقدامات الزم برای ایمن 
نگه داشــتن دوچرخه خود را به جا 
نمی آورند، موجب شــده تــا دزدی 

دوچرخه در این شهر رونق بگیرد.
سرقت 2۱۱۱ دوچرخه به اداره پلیس 
ونکوور در ســال 2۰2۰ گزارش شده 
است و این در حالی است که افسران 
می گویند تاکنون آماری بیشتر از این 
ارایه نشــده بود.  برمبنــای این آمار 
ســال پیش از هر۱۰۰هزار نفر ۳۳۴ 
دوچرخه در ونکوور به ســرقت رفته 
است. در حالی که شمار دوچرخه های 
سرقت شده در شهرهای با جمعیت 
بیشتر مانند تورنتو )۳۸۳۸( و کالگری 
)۳2۸۴( بیشتر بود، اما وقتی این آمار 
به صورت سرانه بررسی شد، مشخص 
شد که ونکوور در این زمینه دست باال 

را دارد. 
هیچ کــس در اداره پلیــس ونکوور 
بیشــتر از راب برانــت از چالش های 

منحصر به فرد ونکــوور در مقابله با 
سرقت دوچرخه مطلع نیست. برانت 
که کارآگاه متخصص دوچرخه است 
تنها فرد با این تخصص در کاناداست 
و به آن افتخار می کند.  او کسی است 
که مسئولیت کمک به کاهش سرقت 

دوچرخه در ونکوور را بر عهده دارد.
از ســال 2۰۱5 ، ســرقت دوچرخه 
حدود ۴۰ درصد کم شده است. برانت 
می گوید که بخش عمده ای از آن به 
برنامه ای به نام پــروژه 52۹ مربوط 
است که دوچرخه سواران می توانند 
در آنجا شماره سریال دوچرخه خود 

را ثبت کنند.
با این حال هنوز هــم نرخ دوچرخه 
دزدی باال است. برانت می گوید حل 
مشکل سرقت دوچرخه سخت است 
زیرا این وســیله تنها وسیله  حمل و 
نقل بدون شــماره شناسایی وسیله 
نقلیه ]VIN[ اســت. به طور معمول 
، پلیــس می تواند VIN را جســتجو 
کند و اموال مسروقه را با صاحب آن 
مطابقت دهد. درمورد دوچرخه کار به 

این راحتی نیست.
برانت گفــت: »بهتریــن کاری که 
می توانیم انجام دهیم امید به شماره 
ســریال ]روی دوچرخه[ اســت. اما 
اکثر دوچرخه سواران شماره سریال 
خود را نمی دانند و همین بازگشــت 
دوچرخه های مسروقه به صاحبان آنها 

را تقریباً غیرممکن می کند«.
iroonia.ca
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امام: نظر آيتاهللا طالقاني 
درباره حجاب صحيح است

ساعت هفت و سي دقيقه بعدازظهر 
ديروز حضرت آيــــتاهللا العظمي امام 
خميني رهبر انقالب اســــالمي ايران در 
اقامتگاهشان در شــــهر قم خبرنگاران 
خارجي را به حضــــور پذيرفتند. در اين 
ديدار ابتدا يك محقق آلماني مســــلمان، 
كتابها و جزواتي را كه درباره اسالم تهيه 
كرده بودند به حضور امام تقديم كرد و امام 

ضمن تشكر از اين محقق گفتند:
«از اين كه شما در ترويج دين اسالم 
ميكوشيد متشكرم و اميدوارم كه اسالم را 
همانطور كه هست به بشر معرفي بكنيم» 
در همين ديدار «امام» اطالعات ذيقيمتي 
در جهت تشريح اصول مترقي اسالم در 

اختيار خبرنگار  آلماني قرار دادند.
سپس يك خبرنگار فرانسوي كه زن 
بود، نظر امام را درباره مســــئله حجاب و 

اعتراض زنان ايراني پرسيد:
امام گفتند: همان  نظراتي كه آقاي 
آيتاله طالقاني فرمودند، مورد نظر من و 
صحيح است.همين خبرنگار پرسيد: آيا 
امكان دارد كه يك نفر مخصوصاً زن هم 

باشد و دين نداشته باشد؟
امام فرمودند: بگرديــــد، زياد هم 

هست.
اطالعيه دولت در مورد گوشت يخ زده

بعد از فتواي اخير آيتاله العظمي 
امام خميني در مورد گوشــــتهاي يخ زده 
فورا از طرف دولت دستور رسيدگي صادر 

گرديد. 
از توزيــــع گوشــــتهايي كه ذبح 
غيراسالمي مشــــكوك دارد خودداري و 
قرار شد به مصرف خوراك مرغداريها و 

دامداري و غيره برسد.
بايد توجه داشت كه در سردخانههاي 
سازمان گوشت كشور مقداري گوشت 
كشــــتارگاههاي داخلي وجود دارد كه 

اشكال شرعي روي آنها نيست.
راكتهاي خطرناك در دست مردم

هواپيمايي ارتش ملي اسالمي ايران 
ديروز اطالعيهاي انتشــــار داد و طي آن 
درخواست كرد براي پيشگيري از حوادث 
احتمالي انفجار راكتهاي فلشت (75ـ2) 
كه بدست مردم افتاده است هرچه زودتر 
اين راكتها را به پادگان قلعهمرغي تحويل 

دهند.
كارگران 40 كارمند

 اداره كار را گروگان گرفتند
كارگران كارخانجات كاشي سعدي 
از ساعت 11 صبح ديروز تاكنون عالوه 
بر تحصن در اداره «كار شهرري» رئيس 
و ساير كارمندان زن و مرد اين اداره را نيز 
گروگان نگهداشتهاند و نگذاشتهاند كه اين 

افراد از اداره خارج شوند.
كارگران كارخانجات كاشي سعدي 
خواستار حقوق خود هستند، كه از چهار 

ماه پيش به آنها پرداخت نشده است.
در اين مورد يك مقام آگاه در وزارت 
كار و امور اجتماعــــي در گفتگويي با 
خبرنگار ما اظهار داشت: متاسفانه از ديروز 
تا بحال چهل نفر پرسنل زن و مرد اداره كار 
شهرري را نگذاشتهاند به منزل بروند و ...

راهپيمايي زنان منتفي شد
مراسم راهپيمايي صبح امروز زنان در 
مخالفت با تحميل حجاب اجبار كه قرار 
بود از محل دانشگاه تهران به سوي ميدان 

آزادي انجام شود منتفي شد.
تصميــــم انصــــراف از راهپيمايي 
مخالفان حجاب در پي ســــخنراني چند 
تن از نمايندگان گروههاي مختلف زنان 

شركتكننده در اين مراسم اتخاذ شد.
از صبح امروز گروههاي مختلف 
زنان كــــه مخالف تحميل حجاب بودند 

بمنظور راهپيمايي از دانشگاه تهران بسوي 
ميدان آزادي در دانشــــگاه تهران اجتماع 

كردند.
سنتو متالشي شد

بدنبال تصميم انقالبي دولت موقت 
مهندس بازرگان كه مورد پشتيباني پاكستان 
نيز قرار گرفته است، پيمان سنتو عمًال از 

بين رفت.
تصميم دولت ايران طي اطالعيهاي 
باين شرح از طرف وزارت امور خارجه 

اعالم شده است:
وزارت امور خارجه دولت موقت 
انقالب اســــالمي انقالبي علياالصول 
قرارداد سنتو را قراردادي نظير و شبيه پيمان 

سعدآباد ميداند.
از همين روست كه به نظر وزارت 
امور خارجه دولت ايران نميتواند متعهد 
مفاد قراردادي باقي بماند كه منافع مردم 
ايران و همپيمانان او را حفظ و حمايت 
نميكند و خالف در جهتي قرار دارد كه 

بزيان و ضرر مردم اين منطقه است.
اخطار دادستان  تهران

دادستان تهران طي اعالميهاي هشدار 
داد كه از عمل افراد مشــــكوك و مزاحم 
بانوان به شدت جلوگيري كرده و آنان را 

بمراجع تحويل نمايند.متن اعالميه بشرح 
زير است: نظر باينكه طبق موازين شرع 
اسالم و مقررات موضوعه مملكت جان و 
مال و مسكن همه افراد مصون از هر نوع 

تعرض و مزاحمت ميباشد. 
لذا:

1ـ  بكليه ماموران انتظامي و پاسداران 
انقالب و ماموران كميتهها ابالغ ميشود 
كه بهيچ علت و جهت مجــــاز به وارد 
شــــدن منزل كســــي بمنظور تفتيش يا 
جلب افراد نيستند مگر اينكه قبال اجازه 
مخصوص از دادســــرا تحصيل نموده 
باشند. متخلفين شديداً مورد تعقيب قرار

 ميگيرند...
تضعيف دولت موجب درگيري مردم ميشود

عصــــر ديروز در يــــك مصاحبه 
مطبوعاتي سخنگوي سازمان چريكهاي 
فدايي خلق ايران با اشاره به وقايع اخير 
گفت: مداخلهى عوامل غيرسياســــي و 
غيرمسئول در امور مملكت باعث هرج 
و مرج خواهد شد و تضعيف اختيارات 
دولتي موجب تشديد درگيريهايي بين 
گروههاي مختلف مردم ميشود و اين خطر 
را تشــــديد خواهد كرد كه با يك جنگ 

داخلي ناخواسته روبرو شويم.

جريده شريفه اطالعات
در شماره 15803 مورخ 17 اسفند 
ماه 57 صفحه اول ستون سوم آن روزنامه 
مطلبي با عنوان «خزيمه علم ياغي شد» به 
چاپ رسيده بود كه از خواندن آن غرق 
تعجب و تاسف شدم زيرا در تهران ساكن 
بوده و در تمام اين مدت همراه با غرور و 
افتخار مثل هر ايراني مسلمان و وطندوست 
ديگري ناظر بر واقع غرورآفرين هموطنانم 
بودهام و اينك تعجب ميكنم چطور ممكن  
است اينجانب كه چه خود و چه خاندان و 
اجدادم كه همواره بشهادت تاريخ حافظان 
راستين حدود و ثغور مملكت خاصه در 
صفحات شــــرق ايران بودهايم اينك در 
اين ايام حســــاس راه ديگري وراي راه 
هموطنانم بگزينم و بكوه و بيابان بگريزم.

چرا بگريزم؟ و از چه بگريزم؟
با احترامـ  اميرحسين خزيمه علم

«ساواك» شبكههاي ترور تشكيل داده است
در نشــــريه نويد وابسته به حزب 
توده ايران، شماره 72، با اشاره به نقشهها 
و دسيسههاي تازه ساواك و سيا در ايران 

آمده است:
همزمان با تجديد سازمان ساواك 
بطور زيرزميني، نقشهها و دسيسههاي ضد 
انقالب و آشوبگرانه خطرناكي توسط اين 
سازمان جهنمي كشتار و ترور و شكنجه 
در دست طراحي و در مراحلي در دست 

اجراست.
مرد شماره 2 ساواك بدام افتاد

روز گذشته ايرج جهانگيري جانشين 
رئيس ساواك و يكي از ماموران شكنجه 
اردبيل و تهران  توسط پاسداران كميته انقالب 

مسجد وليعصر نارمك دستگير شد.
وي كه در ســــال 1340 از دانشگاه 
تهران ليســــانس حقوق قضايي گرفت 
در زمان دانشــــجويي همكاري خود را 
با ساواك شــــروع كرد و صدها برادر و 
خواهر مجاهد را تسليم ماموران ساواك 

نمود.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 
21 اسـفندماه 1357 (برابر بـا 13 ربيعالثاني 1399، 

12 مارس 1979)  نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 اخطار تاريخي
آن دسته از «كشورـ  شهر» هاي يوناني كه از سوي فيليپ 
دوم پادشاه مقدونيه تهديد مي شدند در مارس 342 پيش از ميالد 
براي رفع خطر از خود به اردشير سوم شاه ايران زمين از دودمان 
هخامنشي متوسل شدند و اردشير در اين زمينه به پادشاه مقدونيه 
اخطار داد و ضمن آن تهديد كرد كه اگر به اين شهرهاي كوچك 
كه خطري براي او ندارند و حاكميّت و استقالل دارند تعّرض 
نظامي بََرد، در اين جنگ نابرابر، ايران به دفاع از اين شهرها كه 
حق دارند راه خود را بروند خواهد پرداخت و معترض را تنبيه 
خواهد كرد.اين تهديد موثر واقع شد و فيليپ دوم تا اردشير سوم 
در قيد حيات بود از تصّرف بقيه اين «كشورـ  شهرها» خودداري 
كرد. فيليپ دوم (پدر اسكندر) قبل از مارس 342 پيش از ميالد 

چند شهر يوناني را متصرف شده بود .
درگذشت پاپ بزرگ

گريگوري يكم كه در «تاريخ عمومي» عنوان پاپ بزرگ 
دارد 12 مارس ســـال 604 ميالدي درگذشت. وي كه از سوم 
سپتامبر ســـال 590 و در پنجاه سالگي به سمت پاپ انتخاب 
شده بود به دليل پژوهش هايش و بحث با پيروان اديان ديگر به 
«ديالوگوس»هم معروف است .گريگوري يكمـ  متولد ايتالياـ 
برپايه تعاليم مسيح و نقل قول هاي حواريون، هفت عمل را گناه 
بزرگ  اعالم داشـــت و به كليساها ابالغ كرد تا ارتكاب آنها را 
نهي كنند. اين هفت گناه عبارتند از: تّكبرـ  بخل و حسدـ  شكم 
پرستيـ  نظر شهواني داشتنـ  خشمـ  آزمندي و طمع به مال 

ديگرانـ  تنبلي و مفتخوري.
ايرج ميرزا شاعر طنزسرا

ايرج ميرزا شـــاعر خوش ذوق و طنزسرا در اين روز 
به سال 1304 در تهران در 54 سالگي درگذشت و مرگ او 

سكته اعالم شد. وي در عين حال يك شاهزاده قاجار بود.
ديگر  رويدادهاي 12 مارس

1925: دكتر سون يات سن بنياد گذار نظام جمهوري 
در چين در 58 سالگي درگذشت.

1938: شوشنيگ از صدراعظمي اتريش كناره گيري 
كرد تا مانعي بر سر راه وحدت دو سرزمين آلماني نژاد (آلمان 

و اتريش) باقي نباشد.
1941: قانون عاريه و كرايه اســـلحه از جانب آمريكا به 
كشورهايي كه با آلمان و ايتاليا در جنگ بودند به تصويب كنگره 

اين كشور رسيد. هنوز آمريكا وارد جنگ جهاني دوم نشده بود.

امروز در تاريخ

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 - فیلمی به کارگردانی و نویسندگی »داوود خیام«- کموتراپی 

2 - عرضه شدنی در بورس - تنه - همیشگی
3 - یاقوت - مجمع الجزایری تشکیل شده از ۹ جزیره آتشفشانی - یک چهارم چیزی

4 - بردباری - خاک عهد عتیق - محبت - رخسار
ــــب اروپایی -  ــایز کوچک - لق ــ ــــی جهت معرفی خودروهای س ــــک رده ژاپن 5 - ی

شخص دارای نفوذ و قدرت
6 - نام دخترانه - گذرگاه ورود و خروج- تکیه کالم شگفت زده

7 - کر نیست - میراث - شگفتی
8 – کتاب »گراهام گرین«

۹ – نوعی »شورلت«- سازی زهی و آرشه ای- خدمتکار پیر
10 - خار سر دیوار - همانند و شبیه – دقیقه ها

11 - ثروت - کفن - به شمار آوردن
12 - قدر و مرتبه - از توابع »الریجان«- میوه- بت

13- جای خواب یا استراحت - برتری - چهارمین شهر بزرگ »کانادا«
14 - گیاهی از جنس تباشیر با ساقه ضخیم و بند بند - گل سرخ نقاشی - جامه

15 - اثری مربوط به دوره قاجار در »بوشهر«- یکی از صور فلکی جنوبی

 عمودي:
1 - شاعر ایرانی سده 11 و هم عصر 

شاه عباس صفوی - ژاله
2 - ساکنان محل - صندوق آهنی 

- ترشی آزمایشگاه
ــــن  آنالی ــازی  ــ ب  - ــروا  ــ فرمان  -  3

پرهیجان - پراکنده و پخش شده
 - ــه  ــ خاورمیان در  ــوری  ــ کش  -  4
ــینمای  ــ ــتیبان - قورباغه - س ــ کش

فاجعه
ــیامک«-  ــ ــر »س ــ 5 - زنگوله – پس

طریق
ــون -  ــ ــــگ خ ــــت - رن 6 - روز نیس

حرف ندا – یک نوع تره
ــــت درد - ماشین بارکشی  7 - دس

- جنگ
ــــگ  ــتر - س ــ ــر - ش ــ ــه گی ــ 8 - گوش

فضانورد
ــرائیل - هم معنی -  ــ ــــی اس ۹ - بن

زودشکن
از  ــــت-  اس »راوی«  ــان  ــ هم  –  10
اساطیر مصر- چارچوب عکس- 

شهری در »بلژیک«
ــه -  ــ ــــف و رده - مخفیان 11 - ص

درختی تنومند
12 - بوسه - جنس قوی! - سربها 

- خروس مازنی
ــگاه  ــ »آرام ــان-  ــ خانم ــــی  ب  -  13
ــور  ــ امیرالمؤمنین)ع(« در این کش

همسایه واقع شده- شکیبا
ــر فصل  ــ ــتی - س ــ 14 - توان - هس

کتاب
ــــی از  ــه الزم - یک ــ ــزار اضاف ــ 15 - اب
اکوتوریستی  جاذبه های  زیباترین 

»شیراز«
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
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عاشقان سمنو عید و غیرعید نمی شناسند 
راز محبوبیت اين خوراک سنتی مقوی

هر 
س: م

عک

ــال که موقع  ــ ــه روز آخر س ــ ــوز مانده تا دو س ــ هن
ــــت.  ــین اس ــ ــــت س ــفره هف ــ ــایل س ــ ــد وس ــ خری
ــود و آن وقت  ــ ــا تمام ش ــ ــه می گذارند کاره ــ هم
ــــرحوصله راه بازارچه های کوچک محلی یا  س
بازارهای بزرگ را پیش می گیرند تا هم خرید 
سفره هفت سین را تکمیل کنند و هم گشتی در 

حال و هوای نوروز بزنند.
ــــت که به  میدان تجریش تهران، سال هاس
نمایشگاهی با تم نوروز تبدیل شده. دیگر همه 
ــاط هفت سین  ــ ــال بس ــ می دانند دو روز آخر س
ــان در حوالی این  ــ ــر دستفروش ــ ــان و دیگ ــ فروش
ــرای خرید و  ــ ــود. بعضی ها ب ــ میدان پهن می ش

ــا می آیند. گرچه بعید است  ــ برخی برای تماش
ــــمت را  ــا بروی و متاعی چش ــ ــــط برای تماش فق
ــــت خالی به خانه برگردی، دست  نگیرد و دس

کم دو شاخه سنبل برای زینت سفره.
ــــمنوخورها هم راه بازار تجریش را خوب  س
ــال  ــ ــــب عید که در طول س بلدند که نه فقط ش
می شود سمنوی تازه و خوش خوراک را در این 

بازار قدیمی خرید و به خانه برد.
 10 روزی به عید باقی مانده اما صف سمنو 
شلوغ است. اینجا یکی از سمنوپزی های قدیمی 
ــا را که در صف  ــ ــاب می آید. آنه ــ ــران به حس ــ ته
ــقان سمنو نامید چون نه  ــ هستند می شود عاش
ــال همین جا  ــ ــول س ــ ــد که در ط ــ ــــب عی فقط ش

می آیند تا خوراکی محبوبشان را تهیه کنند.
رشید امامی یکی از آنهاست. »از وقتی یادم 

ــــی بوده. می دانم که  ــــمنو فروش می آید این س
شهریورها کار نمی کند اما باقی وقت ها هست. 
ــر تولیدش خیلی  ــ ــــب عید هم که خب دیگ ش
بیشتر است. بیشتر فروشش توی همین اسفند 
باید باشد. خب ما ایرانی ها رسم داریم سمنو را 
ــین بگذاریم. معموالً مقدار  ــ سر سفره هفت س
ــفره می گذارند و  ــ کمی سمنو می خرند و سر س
ــــک می شود  ــه خش ــ بعد چند روز هم توی کاس
ــــمنو چه  و دور می ریزند اما اگر بدانند همین س
خاصیتی دارد، همیشه مشتری اش می شوند. 
ما قدیمی ها دنبال خاصیت بودیم و امروزی ها 
ــــق طعم  ــال طعم و مزه. البته که من عاش ــ دنب
سمنو هستم اما خب خیلی ها دوست ندارند.«

ــــودش را  ــاله که خ ــ ــدوداً 60 س ــ ــــی ح خانم
ــــیب معرفی  ــاکن محله دزاش ــ ــــی و س امیرخان

ــان می آید،  ــ ــــرف طعم به می می کند، وقتی ح
ــور از بچگی  ــ ــا را هرج ــ ــور می گوید:»بچه ه ــ اینج
عادت بدهند، همان طور بار می آیند. من دو تا 
ــــدند،  ــوه دارم که از همان وقتی که غذاخور ش ــ ن
ــان  ــ ــور بهش ــ ــه دردبخ ــ ــــوب و ب ــای خ ــ خوراکی ه
می دادم، مثل همین سمنو. ذائقه شان عادت 
کرد و االن هم خیلی دوست دارند و می خورند. 
ــــن خوراکی های مضر مثل  ــراغ ای ــ خیلی هم س
ــکبار  ــ ــــک نمی روند. جایش خش ــــس و پف چیپ
ــه را آرام  ــ ــده ام که برای آنکه بچ ــ می خورند. دی
ــته پفک می دهند دستش، خب  ــ کنند، یک بس
ــــت دیگر.« خانم امیرخانی  تقصیر بزرگترهاس
ــــت مشتری سمنوفروشی است و  هم سال هاس
حاال سمنو را می خرد تا هم سر سفره بگذارد و 
هم به قول خودش ظرف ظرف در فریزر کند و 

هر وقت خواست،  تر و تازه مصرف کند.
ــال است  ــ ــتر از 30 س ــ ــفیعی، بیش ــ محمد ش
ــه در تمام  ــ ــــت ک ــــمنوپزی می کند. کاری نیس س
ــته باشد اما شب عید  ــ ــال به آن اشتغال داش ــ س
ــا  ــ ــرای هیأت ه ــ ــــی ب ــــبت های مذهب و در مناس
ــور  ــ ــــن کار این ط ــاره ای ــ ــزد. او درب ــ ــــمنو می پ س
می گوید:»سمنو پختن ِلم دارد و باید اصولش 
را بلد باشی. از همان مرحله خیس کردن گندم 
ــود. باید روزی سه چهار بار آب  ــ کار شروع می ش
گندم را عوض کرد تا مزه بدی نگیرد و لیچ هم 
ــبد می ریزند و روی  ــ نیفتد. بعد گندم را توی س
ــتمال می پوشانند و هر روز مقداری  ــ آن را با دس
ــه بزند. تا  ــ ــا گندم جوان ــ ــند ت ــ آب رویش می پاش
ــــدم برای عید  ــبز کردن گن ــ اینجا مثل همان س
است. وقتی گندم جوانه زد باید آن را چرخ کرد 
ــــت چه موقعی این کار انجام  و خیلی مهم اس
شود چون اگر دیر شود و گندم سبز شود، سمنو 

تلخ می شود.
 بعد از چرخ کردن گندم خمیری به دست 
ــود که آن  ــ ــه آن آب اضافه ش ــ ــد که باید ب ــ می آی
ــــدش مرحله  ــــت. بع ــدازه اش مهم اس ــ هم ان
ــــت. شیره ای  آبکش کردن و جدا کردن تفاله اس
که در نهایت باقی می ماند، روی حرارت پخته 
ــــمنو آرد هم  ــه پخت به س ــ ــود. در مرحل ــ می ش
اضافه می شود که هرچه مقدار آرد کمتر باشد، 

سمنو مرغوب تر است.«
ــــمنو  ــه مهمی در پخت س ــ ــفیعی به نکت ــ ش
ــاره می کند و آن هم زدن مدام است که جزو  ــ اش
سخت ترین قسمت هاست و اگر این کار انجام 
ــــش خراب  ــــمنو ته می گیرد و طعم ــود، س ــ نش
ــود. او می گوید پخت سمنو معموالً یک  ــ می ش

ــود و چند نفر نوبتی  ــ شب تا صبح انجام می ش
دیگ را هم می زنند.

ــــمنو آشنا شوید   این را گفتیم که با پخت س
وگرنه این کار، سخت است و کسی در خانه و به 
مقدار کم به پخت آن اقدام نمی کند و معمواًل 
این خوراک را از مکان های مشخص خریداری 

می کنند.
ــرها  ــ دس ــته  ــ دس در  ــوان  ــ می ت را  ــــمنو  س  
طبقه بندی کرد؛ دسری خوشمزه و مقوی. شاید 
ــر بنامیم به نظرتان عجیب  ــ اینکه سمنو را دس
ــد در  ــ ــون اگر قرار باش ــ ــد، تعجب نکنید چ ــ برس
ــــت غذاها گنجانده شود، جایش درست  فهرس

در بخش دسرهاست.
ــــمنو در سفره هفت سین بی دلیل   وجود س
ــــل خاصیت های  ــــی به دلی ــــت. این خوراک نیس
ــتانی ایرانی  ــ ــفره باس ــ ــادی که دارد، در این س ــ زی
ــــدرت و برکت  ــــمنو نمادی از ق ــای گرفته. س ــ ج
ــر،  ــ ــده ای از صب ــ ــوان نماین ــ ــــت و آن را به عن اس

عدالت، مقاومت و قدرت بر سفره می گذارند.
ــــوی  س از  ــــی  تحقیقات ــر  ــ اخی ــال های  ــ س در 
ــــی روی این خوراک  ــــگران صنایع غذای پژوهش

صورت گرفته که نشان از خواص آن دارد.
ــروه علوم و صنایع  ــ ــتاد گ ــ جواد حصاری، اس
ــگاه تبریز  ــ ــاورزی دانش ــ ــــکده کش ــــی دانش غذای
ــاره چنین  ــ ــــن ب ــران« در ای ــ ــا »ای ــ ــو ب ــ در گفت وگ
ــواع ویتامین ها  ــ ــار از ان ــ ــــمنو سرش می گوید:»س
بخصوص ویتامین های B و E است و پروتئین، 
مواد معدنی و فیبر باالیی دارد. علت شیرینی 
ــــمنو ترکیب عصاره جوانه گندم با آرد کامل  س
ــــی آورد.  ــه وجود م ــ ــد طبیعی را ب ــ ــــت که قن اس
ــــت که  ــــمنو این اس نکته جالب توجه درباره س
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اميرمسعود طايفه سلطانخانی 
خبرنگار

ــواد مغذی آن حفظ  ــ در جریان پخت تمام م
می شود، حتی در جریان جوانه زدن تغییرات 
شگفت آوری در آن ایجاد می شود که درنتیجه 
ــــدم به مقدار  ــا و مواد حیاتی گن ــ آن ویتامین ه
ــد. همچنین  ــ ــــش هم پیدا می کن ــادی افزای ــ زی
ــود در جوانه گندم که  ــ وجود ماده مخمر موج
ــــگیری از  ــرد دارد، در پیش ــ ــــمنو کارب در تهیه س
بیماری ها مؤثر است و باعث تقویت سیستم 

ایمنی بدن می شود.«
ــیار  ــ بس ــــمنو  س ــاری،  ــ حص ــه  ــ به گفت  
انرژی زاست و به همین دلیل یکی از بهترین 
ــــی بویژه در وعده صبحانه  انتخاب های غذای
ــــوب می شود.  برای کودکان و نوجوانان محس
ــــمی و ذهنی  ــــمنو باعث رشد جس خوردن س
ــود، همچنین به دلیل انرژی زا  ــ کودکان می ش
ــکاران  ــ بودن، میان وعده ای مفید براى ورزش

پرورش اندام است.
ــه خوردن بیش  ــ ــــت ک  البته باید توجه داش
ــــش وزن در  ــــمنو باعث چاقی و افزای اندازه س
ــود و به دلیل دیر  ــ ــــی می ش ــتعد چاق ــ افراد مس
ــــکم  ــــکالتی نظیر نفخ ش ــــم بودن، با مش هض

همراه است.
صديف آزادمرد استاد گروه علوم و صنایع 
ــتفاده  ــ ــاره می گوید: »اس ــ ــــی هم در این ب غذای
ــرای کنترل وزن و  ــ ــــمنو ب متعادل و به اندازه س
پیشگیری از چاقی مفید است، چراکه شیرینی 
ــوده و  ــ ــیرینی طبیعی ب ــ ــــمنو ش ــود در س ــ موج
ــتها و  ــ ــوردن آن باعث کاهش اش ــ همچنین خ
احساس سیری می شود؛ با وجود این ذکر این 
ــــت که زیاده روی در مصرف  نکته ضروری اس
ــــمنو، برعکس باعث چاقی و افزایش وزن  س
ــد. مواد و ترکیبات موجود در سمنو  ــ خواهد ش
همچنین در به تعویق انداختن فرآیند پیری 

سلول ها تأثیر بسزایی دارد.«
ــــمنو باعث تقویت  ــرد می گوید: »س ــ آزادم
ــود و  ــ ــتخوان ها می ش ــ ــــدن بویژه اس عمومی ب
ــژه زنان  ــ ــراى زنان بوی ــ ــیار مفیدى ب ــ غذاى بس
باردار به حساب می آید. بتاکاروتن موجود در 
ــــمنو از بروز آسیب به سیستم های عصبی،  س
بینایی و ایمنی جلوگیری می کند. همچین در 
ــــرطان ها بویژه سرطان  پیشگیری از ابتال به س

روده بزرگ مفید است.«
ــه گرفت  ــ ــوان نتیج ــ ــــن اوصاف می ت ــا ای ــ  ب
ــــش  پی در  را  ــتی  ــ درس راه  ــــمنو،  س ــقان  ــ عاش
ــوراک مورد  ــ ــد؛ همان ها برای تهیه خ ــ گرفته ان

عالقه شان، عید و غیر عید نمی شناسند.

 محمد شفیعی: سمنو پختن ِلم دارد و باید اصولش را 
بلد باشی. از همان مرحله خیس کردن گندم کار شروع 
می شود. باید روزی سه چهار بار آب گندم را عوض کرد 

تا مزه بدی نگیرد و لیچ هم نیفتد. بعد گندم را توی 
سبد می ریزند و روی آن را با دستمال می پوشانند و هر 

روز مقداری آب رویش می پاشند تا گندم جوانه بزند. تا 
اینجا مثل همان سبز کردن گندم برای عید است. وقتی 

گندم جوانه زد باید آن را چرخ کرد و خیلی مهم است چه 
موقعی این کار انجام شود چون اگر دیر شود و گندم سبز 

شود، سمنو تلخ می شود

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

سه شنبه21 اسفند 1397- سال نود وسومـ   شماره 27243

ا

ب

ن

امام: نظر آيتاهللا طالقاني 
درباره حجاب صحيح است

ساعت هفت و سي دقيقه بعدازظهر 
ديروز حضرت آيــــتاهللا العظمي امام 
خميني رهبر انقالب اســــالمي ايران در 
اقامتگاهشان در شــــهر قم خبرنگاران 
خارجي را به حضــــور پذيرفتند. در اين 
ديدار ابتدا يك محقق آلماني مســــلمان، 
كتابها و جزواتي را كه درباره اسالم تهيه 
كرده بودند به حضور امام تقديم كرد و امام 

ضمن تشكر از اين محقق گفتند:
«از اين كه شما در ترويج دين اسالم 
ميكوشيد متشكرم و اميدوارم كه اسالم را 
همانطور كه هست به بشر معرفي بكنيم» 
در همين ديدار «امام» اطالعات ذيقيمتي 
در جهت تشريح اصول مترقي اسالم در 

اختيار خبرنگار  آلماني قرار دادند.
سپس يك خبرنگار فرانسوي كه زن 
بود، نظر امام را درباره مســــئله حجاب و 

اعتراض زنان ايراني پرسيد:
امام گفتند: همان  نظراتي كه آقاي 
آيتاله طالقاني فرمودند، مورد نظر من و 
صحيح است.همين خبرنگار پرسيد: آيا 
امكان دارد كه يك نفر مخصوصاً زن هم 

باشد و دين نداشته باشد؟
امام فرمودند: بگرديــــد، زياد هم 

هست.
اطالعيه دولت در مورد گوشت يخ زده

بعد از فتواي اخير آيتاله العظمي 
امام خميني در مورد گوشــــتهاي يخ زده 
فورا از طرف دولت دستور رسيدگي صادر 

گرديد. 
از توزيــــع گوشــــتهايي كه ذبح 
غيراسالمي مشــــكوك دارد خودداري و 
قرار شد به مصرف خوراك مرغداريها و 

دامداري و غيره برسد.
بايد توجه داشت كه در سردخانههاي 
سازمان گوشت كشور مقداري گوشت 
كشــــتارگاههاي داخلي وجود دارد كه 

اشكال شرعي روي آنها نيست.
راكتهاي خطرناك در دست مردم

هواپيمايي ارتش ملي اسالمي ايران 
ديروز اطالعيهاي انتشــــار داد و طي آن 
درخواست كرد براي پيشگيري از حوادث 
احتمالي انفجار راكتهاي فلشت (75ـ2) 
كه بدست مردم افتاده است هرچه زودتر 
اين راكتها را به پادگان قلعهمرغي تحويل 

دهند.
كارگران 40 كارمند

 اداره كار را گروگان گرفتند
كارگران كارخانجات كاشي سعدي 
از ساعت 11 صبح ديروز تاكنون عالوه 
بر تحصن در اداره «كار شهرري» رئيس 
و ساير كارمندان زن و مرد اين اداره را نيز 
گروگان نگهداشتهاند و نگذاشتهاند كه اين 

افراد از اداره خارج شوند.
كارگران كارخانجات كاشي سعدي 
خواستار حقوق خود هستند، كه از چهار 

ماه پيش به آنها پرداخت نشده است.
در اين مورد يك مقام آگاه در وزارت 
كار و امور اجتماعــــي در گفتگويي با 
خبرنگار ما اظهار داشت: متاسفانه از ديروز 
تا بحال چهل نفر پرسنل زن و مرد اداره كار 
شهرري را نگذاشتهاند به منزل بروند و ...

راهپيمايي زنان منتفي شد
مراسم راهپيمايي صبح امروز زنان در 
مخالفت با تحميل حجاب اجبار كه قرار 
بود از محل دانشگاه تهران به سوي ميدان 

آزادي انجام شود منتفي شد.
تصميــــم انصــــراف از راهپيمايي 
مخالفان حجاب در پي ســــخنراني چند 
تن از نمايندگان گروههاي مختلف زنان 

شركتكننده در اين مراسم اتخاذ شد.
از صبح امروز گروههاي مختلف 
زنان كــــه مخالف تحميل حجاب بودند 

بمنظور راهپيمايي از دانشگاه تهران بسوي 
ميدان آزادي در دانشــــگاه تهران اجتماع 

كردند.
سنتو متالشي شد

بدنبال تصميم انقالبي دولت موقت 
مهندس بازرگان كه مورد پشتيباني پاكستان 
نيز قرار گرفته است، پيمان سنتو عمًال از 

بين رفت.
تصميم دولت ايران طي اطالعيهاي 
باين شرح از طرف وزارت امور خارجه 

اعالم شده است:
وزارت امور خارجه دولت موقت 
انقالب اســــالمي انقالبي علياالصول 
قرارداد سنتو را قراردادي نظير و شبيه پيمان 

سعدآباد ميداند.
از همين روست كه به نظر وزارت 
امور خارجه دولت ايران نميتواند متعهد 
مفاد قراردادي باقي بماند كه منافع مردم 
ايران و همپيمانان او را حفظ و حمايت 
نميكند و خالف در جهتي قرار دارد كه 

بزيان و ضرر مردم اين منطقه است.
اخطار دادستان  تهران

دادستان تهران طي اعالميهاي هشدار 
داد كه از عمل افراد مشــــكوك و مزاحم 
بانوان به شدت جلوگيري كرده و آنان را 

بمراجع تحويل نمايند.متن اعالميه بشرح 
زير است: نظر باينكه طبق موازين شرع 
اسالم و مقررات موضوعه مملكت جان و 
مال و مسكن همه افراد مصون از هر نوع 

تعرض و مزاحمت ميباشد. 
لذا:

1ـ  بكليه ماموران انتظامي و پاسداران 
انقالب و ماموران كميتهها ابالغ ميشود 
كه بهيچ علت و جهت مجــــاز به وارد 
شــــدن منزل كســــي بمنظور تفتيش يا 
جلب افراد نيستند مگر اينكه قبال اجازه 
مخصوص از دادســــرا تحصيل نموده 
باشند. متخلفين شديداً مورد تعقيب قرار

 ميگيرند...
تضعيف دولت موجب درگيري مردم ميشود

عصــــر ديروز در يــــك مصاحبه 
مطبوعاتي سخنگوي سازمان چريكهاي 
فدايي خلق ايران با اشاره به وقايع اخير 
گفت: مداخلهى عوامل غيرسياســــي و 
غيرمسئول در امور مملكت باعث هرج 
و مرج خواهد شد و تضعيف اختيارات 
دولتي موجب تشديد درگيريهايي بين 
گروههاي مختلف مردم ميشود و اين خطر 
را تشــــديد خواهد كرد كه با يك جنگ 

داخلي ناخواسته روبرو شويم.

جريده شريفه اطالعات
در شماره 15803 مورخ 17 اسفند 
ماه 57 صفحه اول ستون سوم آن روزنامه 
مطلبي با عنوان «خزيمه علم ياغي شد» به 
چاپ رسيده بود كه از خواندن آن غرق 
تعجب و تاسف شدم زيرا در تهران ساكن 
بوده و در تمام اين مدت همراه با غرور و 
افتخار مثل هر ايراني مسلمان و وطندوست 
ديگري ناظر بر واقع غرورآفرين هموطنانم 
بودهام و اينك تعجب ميكنم چطور ممكن  
است اينجانب كه چه خود و چه خاندان و 
اجدادم كه همواره بشهادت تاريخ حافظان 
راستين حدود و ثغور مملكت خاصه در 
صفحات شــــرق ايران بودهايم اينك در 
اين ايام حســــاس راه ديگري وراي راه 
هموطنانم بگزينم و بكوه و بيابان بگريزم.

چرا بگريزم؟ و از چه بگريزم؟
با احترامـ  اميرحسين خزيمه علم

«ساواك» شبكههاي ترور تشكيل داده است
در نشــــريه نويد وابسته به حزب 
توده ايران، شماره 72، با اشاره به نقشهها 
و دسيسههاي تازه ساواك و سيا در ايران 

آمده است:
همزمان با تجديد سازمان ساواك 
بطور زيرزميني، نقشهها و دسيسههاي ضد 
انقالب و آشوبگرانه خطرناكي توسط اين 
سازمان جهنمي كشتار و ترور و شكنجه 
در دست طراحي و در مراحلي در دست 

اجراست.
مرد شماره 2 ساواك بدام افتاد

روز گذشته ايرج جهانگيري جانشين 
رئيس ساواك و يكي از ماموران شكنجه 
اردبيل و تهران  توسط پاسداران كميته انقالب 

مسجد وليعصر نارمك دستگير شد.
وي كه در ســــال 1340 از دانشگاه 
تهران ليســــانس حقوق قضايي گرفت 
در زمان دانشــــجويي همكاري خود را 
با ساواك شــــروع كرد و صدها برادر و 
خواهر مجاهد را تسليم ماموران ساواك 

نمود.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 
21 اسـفندماه 1357 (برابر بـا 13 ربيعالثاني 1399، 

12 مارس 1979)  نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 اخطار تاريخي
آن دسته از «كشورـ  شهر» هاي يوناني كه از سوي فيليپ 
دوم پادشاه مقدونيه تهديد مي شدند در مارس 342 پيش از ميالد 
براي رفع خطر از خود به اردشير سوم شاه ايران زمين از دودمان 
هخامنشي متوسل شدند و اردشير در اين زمينه به پادشاه مقدونيه 
اخطار داد و ضمن آن تهديد كرد كه اگر به اين شهرهاي كوچك 
كه خطري براي او ندارند و حاكميّت و استقالل دارند تعّرض 
نظامي بََرد، در اين جنگ نابرابر، ايران به دفاع از اين شهرها كه 
حق دارند راه خود را بروند خواهد پرداخت و معترض را تنبيه 
خواهد كرد.اين تهديد موثر واقع شد و فيليپ دوم تا اردشير سوم 
در قيد حيات بود از تصّرف بقيه اين «كشورـ  شهرها» خودداري 
كرد. فيليپ دوم (پدر اسكندر) قبل از مارس 342 پيش از ميالد 

چند شهر يوناني را متصرف شده بود .
درگذشت پاپ بزرگ

گريگوري يكم كه در «تاريخ عمومي» عنوان پاپ بزرگ 
دارد 12 مارس ســـال 604 ميالدي درگذشت. وي كه از سوم 
سپتامبر ســـال 590 و در پنجاه سالگي به سمت پاپ انتخاب 
شده بود به دليل پژوهش هايش و بحث با پيروان اديان ديگر به 
«ديالوگوس»هم معروف است .گريگوري يكمـ  متولد ايتالياـ 
برپايه تعاليم مسيح و نقل قول هاي حواريون، هفت عمل را گناه 
بزرگ  اعالم داشـــت و به كليساها ابالغ كرد تا ارتكاب آنها را 
نهي كنند. اين هفت گناه عبارتند از: تّكبرـ  بخل و حسدـ  شكم 
پرستيـ  نظر شهواني داشتنـ  خشمـ  آزمندي و طمع به مال 

ديگرانـ  تنبلي و مفتخوري.
ايرج ميرزا شاعر طنزسرا

ايرج ميرزا شـــاعر خوش ذوق و طنزسرا در اين روز 
به سال 1304 در تهران در 54 سالگي درگذشت و مرگ او 

سكته اعالم شد. وي در عين حال يك شاهزاده قاجار بود.
ديگر  رويدادهاي 12 مارس

1925: دكتر سون يات سن بنياد گذار نظام جمهوري 
در چين در 58 سالگي درگذشت.

1938: شوشنيگ از صدراعظمي اتريش كناره گيري 
كرد تا مانعي بر سر راه وحدت دو سرزمين آلماني نژاد (آلمان 

و اتريش) باقي نباشد.
1941: قانون عاريه و كرايه اســـلحه از جانب آمريكا به 
كشورهايي كه با آلمان و ايتاليا در جنگ بودند به تصويب كنگره 

اين كشور رسيد. هنوز آمريكا وارد جنگ جهاني دوم نشده بود.

امروز در تاريخ

فال 
هفته

جدول سودوکو

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

   افقي:
1 - فیلمی به کارگردانی و نویسندگی »داوود خیام«- کموتراپی 

2 - عرضه شدنی در بورس - تنه - همیشگی
3 - یاقوت - مجمع الجزایری تشکیل شده از ۹ جزیره آتشفشانی - یک چهارم چیزی

4 - بردباری - خاک عهد عتیق - محبت - رخسار
ــــب اروپایی -  ــایز کوچک - لق ــ ــــی جهت معرفی خودروهای س ــــک رده ژاپن 5 - ی

شخص دارای نفوذ و قدرت
6 - نام دخترانه - گذرگاه ورود و خروج- تکیه کالم شگفت زده

7 - کر نیست - میراث - شگفتی
8 – کتاب »گراهام گرین«

۹ – نوعی »شورلت«- سازی زهی و آرشه ای- خدمتکار پیر
10 - خار سر دیوار - همانند و شبیه – دقیقه ها

11 - ثروت - کفن - به شمار آوردن
12 - قدر و مرتبه - از توابع »الریجان«- میوه- بت

13- جای خواب یا استراحت - برتری - چهارمین شهر بزرگ »کانادا«
14 - گیاهی از جنس تباشیر با ساقه ضخیم و بند بند - گل سرخ نقاشی - جامه

15 - اثری مربوط به دوره قاجار در »بوشهر«- یکی از صور فلکی جنوبی

 عمودي:
1 - شاعر ایرانی سده 11 و هم عصر 

شاه عباس صفوی - ژاله
2 - ساکنان محل - صندوق آهنی 

- ترشی آزمایشگاه
ــــن  آنالی ــازی  ــ ب  - ــروا  ــ فرمان  -  3

پرهیجان - پراکنده و پخش شده
 - ــه  ــ خاورمیان در  ــوری  ــ کش  -  4
ــینمای  ــ ــتیبان - قورباغه - س ــ کش

فاجعه
ــیامک«-  ــ ــر »س ــ 5 - زنگوله – پس

طریق
ــون -  ــ ــــگ خ ــــت - رن 6 - روز نیس

حرف ندا – یک نوع تره
ــــت درد - ماشین بارکشی  7 - دس

- جنگ
ــــگ  ــتر - س ــ ــر - ش ــ ــه گی ــ 8 - گوش

فضانورد
ــرائیل - هم معنی -  ــ ــــی اس ۹ - بن

زودشکن
از  ــــت-  اس »راوی«  ــان  ــ هم  –  10
اساطیر مصر- چارچوب عکس- 

شهری در »بلژیک«
ــه -  ــ ــــف و رده - مخفیان 11 - ص

درختی تنومند
12 - بوسه - جنس قوی! - سربها 

- خروس مازنی
ــگاه  ــ »آرام ــان-  ــ خانم ــــی  ب  -  13
ــور  ــ امیرالمؤمنین)ع(« در این کش

همسایه واقع شده- شکیبا
ــر فصل  ــ ــتی - س ــ 14 - توان - هس

کتاب
ــــی از  ــه الزم - یک ــ ــزار اضاف ــ 15 - اب
اکوتوریستی  جاذبه های  زیباترین 

»شیراز«
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عاشقان سمنو عید و غیرعید نمی شناسند 
راز محبوبیت اين خوراک سنتی مقوی

هر 
: م

س
عک

ــال که موقع  ــ ــه روز آخر س ــ ــوز مانده تا دو س ــ هن
ــــت.  ــین اس ــ ــــت س ــفره هف ــ ــایل س ــ ــد وس ــ خری
ــود و آن وقت  ــ ــا تمام ش ــ ــه می گذارند کاره ــ هم
ــــرحوصله راه بازارچه های کوچک محلی یا  س
بازارهای بزرگ را پیش می گیرند تا هم خرید 
سفره هفت سین را تکمیل کنند و هم گشتی در 

حال و هوای نوروز بزنند.
ــــت که به  میدان تجریش تهران، سال هاس
نمایشگاهی با تم نوروز تبدیل شده. دیگر همه 
ــاط هفت سین  ــ ــال بس ــ می دانند دو روز آخر س
ــان در حوالی این  ــ ــر دستفروش ــ ــان و دیگ ــ فروش
ــرای خرید و  ــ ــود. بعضی ها ب ــ میدان پهن می ش

ــا می آیند. گرچه بعید است  ــ برخی برای تماش
ــــمت را  ــا بروی و متاعی چش ــ ــــط برای تماش فق
ــــت خالی به خانه برگردی، دست  نگیرد و دس

کم دو شاخه سنبل برای زینت سفره.
ــــمنوخورها هم راه بازار تجریش را خوب  س
ــال  ــ ــــب عید که در طول س بلدند که نه فقط ش
می شود سمنوی تازه و خوش خوراک را در این 

بازار قدیمی خرید و به خانه برد.
 10 روزی به عید باقی مانده اما صف سمنو 
شلوغ است. اینجا یکی از سمنوپزی های قدیمی 
ــا را که در صف  ــ ــاب می آید. آنه ــ ــران به حس ــ ته
ــقان سمنو نامید چون نه  ــ هستند می شود عاش
ــال همین جا  ــ ــول س ــ ــد که در ط ــ ــــب عی فقط ش

می آیند تا خوراکی محبوبشان را تهیه کنند.
رشید امامی یکی از آنهاست. »از وقتی یادم 

ــــی بوده. می دانم که  ــــمنو فروش می آید این س
شهریورها کار نمی کند اما باقی وقت ها هست. 
ــر تولیدش خیلی  ــ ــــب عید هم که خب دیگ ش
بیشتر است. بیشتر فروشش توی همین اسفند 
باید باشد. خب ما ایرانی ها رسم داریم سمنو را 
ــین بگذاریم. معموالً مقدار  ــ سر سفره هفت س
ــفره می گذارند و  ــ کمی سمنو می خرند و سر س
ــــک می شود  ــه خش ــ بعد چند روز هم توی کاس
ــــمنو چه  و دور می ریزند اما اگر بدانند همین س
خاصیتی دارد، همیشه مشتری اش می شوند. 
ما قدیمی ها دنبال خاصیت بودیم و امروزی ها 
ــــق طعم  ــال طعم و مزه. البته که من عاش ــ دنب
سمنو هستم اما خب خیلی ها دوست ندارند.«

ــــودش را  ــاله که خ ــ ــدوداً 60 س ــ ــــی ح خانم
ــــیب معرفی  ــاکن محله دزاش ــ ــــی و س امیرخان

ــان می آید،  ــ ــــرف طعم به می می کند، وقتی ح
ــور از بچگی  ــ ــا را هرج ــ ــور می گوید:»بچه ه ــ اینج
عادت بدهند، همان طور بار می آیند. من دو تا 
ــــدند،  ــوه دارم که از همان وقتی که غذاخور ش ــ ن
ــان  ــ ــور بهش ــ ــه دردبخ ــ ــــوب و ب ــای خ ــ خوراکی ه
می دادم، مثل همین سمنو. ذائقه شان عادت 
کرد و االن هم خیلی دوست دارند و می خورند. 
ــــن خوراکی های مضر مثل  ــراغ ای ــ خیلی هم س
ــکبار  ــ ــــک نمی روند. جایش خش ــــس و پف چیپ
ــه را آرام  ــ ــده ام که برای آنکه بچ ــ می خورند. دی
ــته پفک می دهند دستش، خب  ــ کنند، یک بس
ــــت دیگر.« خانم امیرخانی  تقصیر بزرگترهاس
ــــت مشتری سمنوفروشی است و  هم سال هاس
حاال سمنو را می خرد تا هم سر سفره بگذارد و 
هم به قول خودش ظرف ظرف در فریزر کند و 

هر وقت خواست،  تر و تازه مصرف کند.
ــال است  ــ ــتر از 30 س ــ ــفیعی، بیش ــ محمد ش
ــه در تمام  ــ ــــت ک ــــمنوپزی می کند. کاری نیس س
ــته باشد اما شب عید  ــ ــال به آن اشتغال داش ــ س
ــا  ــ ــرای هیأت ه ــ ــــی ب ــــبت های مذهب و در مناس
ــور  ــ ــــن کار این ط ــاره ای ــ ــزد. او درب ــ ــــمنو می پ س
می گوید:»سمنو پختن ِلم دارد و باید اصولش 
را بلد باشی. از همان مرحله خیس کردن گندم 
ــود. باید روزی سه چهار بار آب  ــ کار شروع می ش
گندم را عوض کرد تا مزه بدی نگیرد و لیچ هم 
ــبد می ریزند و روی  ــ نیفتد. بعد گندم را توی س
ــتمال می پوشانند و هر روز مقداری  ــ آن را با دس
ــه بزند. تا  ــ ــا گندم جوان ــ ــند ت ــ آب رویش می پاش
ــــدم برای عید  ــبز کردن گن ــ اینجا مثل همان س
است. وقتی گندم جوانه زد باید آن را چرخ کرد 
ــــت چه موقعی این کار انجام  و خیلی مهم اس
شود چون اگر دیر شود و گندم سبز شود، سمنو 

تلخ می شود.
 بعد از چرخ کردن گندم خمیری به دست 
ــود که آن  ــ ــه آن آب اضافه ش ــ ــد که باید ب ــ می آی
ــــدش مرحله  ــــت. بع ــدازه اش مهم اس ــ هم ان
ــــت. شیره ای  آبکش کردن و جدا کردن تفاله اس
که در نهایت باقی می ماند، روی حرارت پخته 
ــــمنو آرد هم  ــه پخت به س ــ ــود. در مرحل ــ می ش
اضافه می شود که هرچه مقدار آرد کمتر باشد، 

سمنو مرغوب تر است.«
ــــمنو  ــه مهمی در پخت س ــ ــفیعی به نکت ــ ش
ــاره می کند و آن هم زدن مدام است که جزو  ــ اش
سخت ترین قسمت هاست و اگر این کار انجام 
ــــش خراب  ــــمنو ته می گیرد و طعم ــود، س ــ نش
ــود. او می گوید پخت سمنو معموالً یک  ــ می ش

ــود و چند نفر نوبتی  ــ شب تا صبح انجام می ش
دیگ را هم می زنند.

ــــمنو آشنا شوید   این را گفتیم که با پخت س
وگرنه این کار، سخت است و کسی در خانه و به 
مقدار کم به پخت آن اقدام نمی کند و معمواًل 
این خوراک را از مکان های مشخص خریداری 

می کنند.
ــرها  ــ دس ــته  ــ دس در  ــوان  ــ می ت را  ــــمنو  س  
طبقه بندی کرد؛ دسری خوشمزه و مقوی. شاید 
ــر بنامیم به نظرتان عجیب  ــ اینکه سمنو را دس
ــد در  ــ ــون اگر قرار باش ــ ــد، تعجب نکنید چ ــ برس
ــــت غذاها گنجانده شود، جایش درست  فهرس

در بخش دسرهاست.
ــــمنو در سفره هفت سین بی دلیل   وجود س
ــــل خاصیت های  ــــی به دلی ــــت. این خوراک نیس
ــتانی ایرانی  ــ ــفره باس ــ ــادی که دارد، در این س ــ زی
ــــدرت و برکت  ــــمنو نمادی از ق ــای گرفته. س ــ ج
ــر،  ــ ــده ای از صب ــ ــوان نماین ــ ــــت و آن را به عن اس

عدالت، مقاومت و قدرت بر سفره می گذارند.
ــــوی  س از  ــــی  تحقیقات ــر  ــ اخی ــال های  ــ س در 
ــــی روی این خوراک  ــــگران صنایع غذای پژوهش

صورت گرفته که نشان از خواص آن دارد.
ــروه علوم و صنایع  ــ ــتاد گ ــ جواد حصاری، اس
ــگاه تبریز  ــ ــاورزی دانش ــ ــــکده کش ــــی دانش غذای
ــاره چنین  ــ ــــن ب ــران« در ای ــ ــا »ای ــ ــو ب ــ در گفت وگ
ــواع ویتامین ها  ــ ــار از ان ــ ــــمنو سرش می گوید:»س
بخصوص ویتامین های B و E است و پروتئین، 
مواد معدنی و فیبر باالیی دارد. علت شیرینی 
ــــمنو ترکیب عصاره جوانه گندم با آرد کامل  س
ــــی آورد.  ــه وجود م ــ ــد طبیعی را ب ــ ــــت که قن اس
ــــت که  ــــمنو این اس نکته جالب توجه درباره س
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   افقي:
1 - وعده خوراکی آمیخته شده از ناشتایی و ناهار- کارگردان فیلم 

»مأموریت غیر ممکن« )روی پرده سینماها(
2 - فرماندهان - پرز جامه - رود بالکان

3 – همسر »اسکندر«- سرزمین- تیره شده
4 - یکی از شـــهرهای توریستی ایران در جنوب »اســـتان فارس«- سیلی - تو دل برو و 

دلپذیر – به طور ناگهانی
5 - نگاه خیره - از حواس 5 گانه - کرمینه
6 - دریچه اطمینان - تکان - پسوند نظیر

7 - پیامبری معاصر حضرت عیسی)ع( – نشانه های نوشتاری - شاعر مسافر
8 - به پیری رسیدم در این کهنه دیر/ جوانی ....

۹ - نیشکر - هضم غذا - مادر کودکانه
10 - فرتوت - مکان - موسم

11 - اسب زرد - شیطان - یار خوش!
12 - مربوط به ملت - بلندهمت - حرف نفی - نیرویی که تن به آن زنده است

13 - هجوم - اشاره با ابرو - تجددطلب
14 - گنجینه - بذر کتان - واهمه

15 - به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه می باشد - عضو بویایی

 عمودي:
1 – نویسنده »دیوید کاپرفیلد« 

- گلی خوشبو
2 – دارایی ها - سنگ تراش - 

از اشکال هندسی
3 - صدای آبشار - بسیار روان 

- اثری تاریخی در »بوشهر«
4 - ضمیـــر متصل مخاطب 
- یـــک مجموعه انیمیشـــنی 
سرگرم کننده برای خردساالن 
مردمـــک-   - ســـال  تـــا 5   2

ساعت عهد بوق!
5 - ســـس معـــروف - یکتـــا، 

واحد - کاله فرنگی
6 - آب صفر درجه - بیهوشی 
- مخفف که او - سرخورده و بور

تیـــم   - خوشـــبو!  ســـاز   -  7
اصفهانی مدعی قهرمانی در 

این فصل - امانت دار
8 - زاویـــه ۹0 درجـــه - پـــول 

قدیم ایتالیا - دوقلو
۹ - مایه دردســـر – شهر »تل 
خاکی« و »امامزاده شهدا«- از 

تقسیمات ارتش
10 - یک توپ پارچه - چاره - 
رسیدن به هدف - کالم چوپان

گاز دســـتی  11 - خودبیـــن - 
اتومبیل - شک و وهم

 - قالـــب  شـــکل،   -  12
صریح اللهجـــه - امر به ماندن 

-  بخشش
13 - بهره هوشـــی - مرمر - از 

رنگ ها
14 - ابزاری در مطبخ - شریک 

- نعمتی از آسمان
15 - فالنی - شـــاخه منظمی 
از دانش که به مطالعه دانش 
از زمان  فرهنگـــی کشـــورمان 

باستان تا حال می پردازد

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

یربتعلخیناوغرا1

اکیلممداهتزوک2

دانقرسهریخایس3

وبیفکهررتلیف4

اگنرواسکیانو5

راممدنگمدمهر6

هیربتودنانورد7

سارهفافلزلف8

چیهلزلزتهیناث9

هیجباهکبشاهر10
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موسرتخدکناتساد1

دهاوشهچرفدرجت2

رلداانایراماو3

نهینتهشدادرم4

ینیروتهانگها5

سنادلخمشیورس6

ماگنهرانوسولو7

نزقنیلابمرا8

باییربیستثارو9

شرلاوهرسکسای10

اااسنمهیربتو11

روجومتیاورما12

ارانکشتنساویل13

سیرگینینروارد14

دلوتنشجهدنویای15

اميرمسعود طايفه سلطانخانی 
خبرنگار

ــواد مغذی آن حفظ  ــ در جریان پخت تمام م
می شود، حتی در جریان جوانه زدن تغییرات 
شگفت آوری در آن ایجاد می شود که درنتیجه 
ــــدم به مقدار  ــا و مواد حیاتی گن ــ آن ویتامین ه
ــد. همچنین  ــ ــــش هم پیدا می کن ــادی افزای ــ زی
ــود در جوانه گندم که  ــ وجود ماده مخمر موج
ــــگیری از  ــرد دارد، در پیش ــ ــــمنو کارب در تهیه س
بیماری ها مؤثر است و باعث تقویت سیستم 

ایمنی بدن می شود.«
ــیار  ــ بس ــــمنو  س ــاری،  ــ حص ــه  ــ به گفت  
انرژی زاست و به همین دلیل یکی از بهترین 
ــــی بویژه در وعده صبحانه  انتخاب های غذای
ــــوب می شود.  برای کودکان و نوجوانان محس
ــــمی و ذهنی  ــــمنو باعث رشد جس خوردن س
ــود، همچنین به دلیل انرژی زا  ــ کودکان می ش
ــکاران  ــ بودن، میان وعده ای مفید براى ورزش

پرورش اندام است.
ــه خوردن بیش  ــ ــــت ک  البته باید توجه داش
ــــش وزن در  ــــمنو باعث چاقی و افزای اندازه س
ــود و به دلیل دیر  ــ ــــی می ش ــتعد چاق ــ افراد مس
ــــکم  ــــکالتی نظیر نفخ ش ــــم بودن، با مش هض

همراه است.
صديف آزادمرد استاد گروه علوم و صنایع 
ــتفاده  ــ ــاره می گوید: »اس ــ ــــی هم در این ب غذای
ــرای کنترل وزن و  ــ ــــمنو ب متعادل و به اندازه س
پیشگیری از چاقی مفید است، چراکه شیرینی 
ــوده و  ــ ــیرینی طبیعی ب ــ ــــمنو ش ــود در س ــ موج
ــتها و  ــ ــوردن آن باعث کاهش اش ــ همچنین خ
احساس سیری می شود؛ با وجود این ذکر این 
ــــت که زیاده روی در مصرف  نکته ضروری اس
ــــمنو، برعکس باعث چاقی و افزایش وزن  س
ــد. مواد و ترکیبات موجود در سمنو  ــ خواهد ش
همچنین در به تعویق انداختن فرآیند پیری 

سلول ها تأثیر بسزایی دارد.«
ــــمنو باعث تقویت  ــرد می گوید: »س ــ آزادم
ــود و  ــ ــتخوان ها می ش ــ ــــدن بویژه اس عمومی ب
ــژه زنان  ــ ــراى زنان بوی ــ ــیار مفیدى ب ــ غذاى بس
باردار به حساب می آید. بتاکاروتن موجود در 
ــــمنو از بروز آسیب به سیستم های عصبی،  س
بینایی و ایمنی جلوگیری می کند. همچین در 
ــــرطان ها بویژه سرطان  پیشگیری از ابتال به س

روده بزرگ مفید است.«
ــه گرفت  ــ ــوان نتیج ــ ــــن اوصاف می ت ــا ای ــ  ب
ــــش  پی در  را  ــتی  ــ درس راه  ــــمنو،  س ــقان  ــ عاش
ــوراک مورد  ــ ــد؛ همان ها برای تهیه خ ــ گرفته ان

عالقه شان، عید و غیر عید نمی شناسند.

 محمد شفیعی: سمنو پختن ِلم دارد و باید اصولش را 
بلد باشی. از همان مرحله خیس کردن گندم کار شروع 
می شود. باید روزی سه چهار بار آب گندم را عوض کرد 

تا مزه بدی نگیرد و لیچ هم نیفتد. بعد گندم را توی 
سبد می ریزند و روی آن را با دستمال می پوشانند و هر 

روز مقداری آب رویش می پاشند تا گندم جوانه بزند. تا 
اینجا مثل همان سبز کردن گندم برای عید است. وقتی 

گندم جوانه زد باید آن را چرخ کرد و خیلی مهم است چه 
موقعی این کار انجام شود چون اگر دیر شود و گندم سبز 

شود، سمنو تلخ می 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 - فیلمی به کارگردانی و نویسندگی »داوود خیام«- کموتراپی 

2 - عرضه شدنی در بورس - تنه - همیشگی
3 - یاقوت - مجمع الجزایری تشکیل شده از ۹ جزیره آتشفشانی - یک چهارم چیزی

4 - بردباری - خاک عهد عتیق - محبت - رخسار
ــــب اروپایی -  ــایز کوچک - لق ــ ــــی جهت معرفی خودروهای س ــــک رده ژاپن 5 - ی

شخص دارای نفوذ و قدرت
6 - نام دخترانه - گذرگاه ورود و خروج- تکیه کالم شگفت زده

7 - کر نیست - میراث - شگفتی
8 – کتاب »گراهام گرین«

۹ – نوعی »شورلت«- سازی زهی و آرشه ای- خدمتکار پیر
10 - خار سر دیوار - همانند و شبیه – دقیقه ها

11 - ثروت - کفن - به شمار آوردن
12 - قدر و مرتبه - از توابع »الریجان«- میوه- بت

13- جای خواب یا استراحت - برتری - چهارمین شهر بزرگ »کانادا«
14 - گیاهی از جنس تباشیر با ساقه ضخیم و بند بند - گل سرخ نقاشی - جامه

15 - اثری مربوط به دوره قاجار در »بوشهر«- یکی از صور فلکی جنوبی

 عمودي:
1 - شاعر ایرانی سده 11 و هم عصر 

شاه عباس صفوی - ژاله
2 - ساکنان محل - صندوق آهنی 

- ترشی آزمایشگاه
ــــن  آنالی ــازی  ــ ب  - ــروا  ــ فرمان  -  3

پرهیجان - پراکنده و پخش شده
 - ــه  ــ خاورمیان در  ــوری  ــ کش  -  4
ــینمای  ــ ــتیبان - قورباغه - س ــ کش

فاجعه
ــیامک«-  ــ ــر »س ــ 5 - زنگوله – پس

طریق
ــون -  ــ ــــگ خ ــــت - رن 6 - روز نیس

حرف ندا – یک نوع تره
ــــت درد - ماشین بارکشی  7 - دس

- جنگ
ــــگ  ــتر - س ــ ــر - ش ــ ــه گی ــ 8 - گوش

فضانورد
ــرائیل - هم معنی -  ــ ــــی اس ۹ - بن

زودشکن
از  ــــت-  اس »راوی«  ــان  ــ هم  –  10
اساطیر مصر- چارچوب عکس- 

شهری در »بلژیک«
ــه -  ــ ــــف و رده - مخفیان 11 - ص

درختی تنومند
12 - بوسه - جنس قوی! - سربها 

- خروس مازنی
ــگاه  ــ »آرام ــان-  ــ خانم ــــی  ب  -  13
ــور  ــ امیرالمؤمنین)ع(« در این کش

همسایه واقع شده- شکیبا
ــر فصل  ــ ــتی - س ــ 14 - توان - هس

کتاب
ــــی از  ــه الزم - یک ــ ــزار اضاف ــ 15 - اب
اکوتوریستی  جاذبه های  زیباترین 
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عاشقان سمنو عید و غیرعید نمی شناسند 
راز محبوبیت اين خوراک سنتی مقوی

هر 
: م

س
عک

ــال که موقع  ــ ــه روز آخر س ــ ــوز مانده تا دو س ــ هن
ــــت.  ــین اس ــ ــــت س ــفره هف ــ ــایل س ــ ــد وس ــ خری
ــود و آن وقت  ــ ــا تمام ش ــ ــه می گذارند کاره ــ هم
ــــرحوصله راه بازارچه های کوچک محلی یا  س
بازارهای بزرگ را پیش می گیرند تا هم خرید 
سفره هفت سین را تکمیل کنند و هم گشتی در 

حال و هوای نوروز بزنند.
ــــت که به  میدان تجریش تهران، سال هاس
نمایشگاهی با تم نوروز تبدیل شده. دیگر همه 
ــاط هفت سین  ــ ــال بس ــ می دانند دو روز آخر س
ــان در حوالی این  ــ ــر دستفروش ــ ــان و دیگ ــ فروش
ــرای خرید و  ــ ــود. بعضی ها ب ــ میدان پهن می ش

ــا می آیند. گرچه بعید است  ــ برخی برای تماش
ــــمت را  ــا بروی و متاعی چش ــ ــــط برای تماش فق
ــــت خالی به خانه برگردی، دست  نگیرد و دس

کم دو شاخه سنبل برای زینت سفره.
ــــمنوخورها هم راه بازار تجریش را خوب  س
ــال  ــ ــــب عید که در طول س بلدند که نه فقط ش
می شود سمنوی تازه و خوش خوراک را در این 

بازار قدیمی خرید و به خانه برد.
 10 روزی به عید باقی مانده اما صف سمنو 
شلوغ است. اینجا یکی از سمنوپزی های قدیمی 
ــا را که در صف  ــ ــاب می آید. آنه ــ ــران به حس ــ ته
ــقان سمنو نامید چون نه  ــ هستند می شود عاش
ــال همین جا  ــ ــول س ــ ــد که در ط ــ ــــب عی فقط ش

می آیند تا خوراکی محبوبشان را تهیه کنند.
رشید امامی یکی از آنهاست. »از وقتی یادم 

ــــی بوده. می دانم که  ــــمنو فروش می آید این س
شهریورها کار نمی کند اما باقی وقت ها هست. 
ــر تولیدش خیلی  ــ ــــب عید هم که خب دیگ ش
بیشتر است. بیشتر فروشش توی همین اسفند 
باید باشد. خب ما ایرانی ها رسم داریم سمنو را 
ــین بگذاریم. معموالً مقدار  ــ سر سفره هفت س
ــفره می گذارند و  ــ کمی سمنو می خرند و سر س
ــــک می شود  ــه خش ــ بعد چند روز هم توی کاس
ــــمنو چه  و دور می ریزند اما اگر بدانند همین س
خاصیتی دارد، همیشه مشتری اش می شوند. 
ما قدیمی ها دنبال خاصیت بودیم و امروزی ها 
ــــق طعم  ــال طعم و مزه. البته که من عاش ــ دنب
سمنو هستم اما خب خیلی ها دوست ندارند.«

ــــودش را  ــاله که خ ــ ــدوداً 60 س ــ ــــی ح خانم
ــــیب معرفی  ــاکن محله دزاش ــ ــــی و س امیرخان

ــان می آید،  ــ ــــرف طعم به می می کند، وقتی ح
ــور از بچگی  ــ ــا را هرج ــ ــور می گوید:»بچه ه ــ اینج
عادت بدهند، همان طور بار می آیند. من دو تا 
ــــدند،  ــوه دارم که از همان وقتی که غذاخور ش ــ ن
ــان  ــ ــور بهش ــ ــه دردبخ ــ ــــوب و ب ــای خ ــ خوراکی ه
می دادم، مثل همین سمنو. ذائقه شان عادت 
کرد و االن هم خیلی دوست دارند و می خورند. 
ــــن خوراکی های مضر مثل  ــراغ ای ــ خیلی هم س
ــکبار  ــ ــــک نمی روند. جایش خش ــــس و پف چیپ
ــه را آرام  ــ ــده ام که برای آنکه بچ ــ می خورند. دی
ــته پفک می دهند دستش، خب  ــ کنند، یک بس
ــــت دیگر.« خانم امیرخانی  تقصیر بزرگترهاس
ــــت مشتری سمنوفروشی است و  هم سال هاس
حاال سمنو را می خرد تا هم سر سفره بگذارد و 
هم به قول خودش ظرف ظرف در فریزر کند و 

هر وقت خواست،  تر و تازه مصرف کند.
ــال است  ــ ــتر از 30 س ــ ــفیعی، بیش ــ محمد ش
ــه در تمام  ــ ــــت ک ــــمنوپزی می کند. کاری نیس س
ــته باشد اما شب عید  ــ ــال به آن اشتغال داش ــ س
ــا  ــ ــرای هیأت ه ــ ــــی ب ــــبت های مذهب و در مناس
ــور  ــ ــــن کار این ط ــاره ای ــ ــزد. او درب ــ ــــمنو می پ س
می گوید:»سمنو پختن ِلم دارد و باید اصولش 
را بلد باشی. از همان مرحله خیس کردن گندم 
ــود. باید روزی سه چهار بار آب  ــ کار شروع می ش
گندم را عوض کرد تا مزه بدی نگیرد و لیچ هم 
ــبد می ریزند و روی  ــ نیفتد. بعد گندم را توی س
ــتمال می پوشانند و هر روز مقداری  ــ آن را با دس
ــه بزند. تا  ــ ــا گندم جوان ــ ــند ت ــ آب رویش می پاش
ــــدم برای عید  ــبز کردن گن ــ اینجا مثل همان س
است. وقتی گندم جوانه زد باید آن را چرخ کرد 
ــــت چه موقعی این کار انجام  و خیلی مهم اس
شود چون اگر دیر شود و گندم سبز شود، سمنو 

تلخ می شود.
 بعد از چرخ کردن گندم خمیری به دست 
ــود که آن  ــ ــه آن آب اضافه ش ــ ــد که باید ب ــ می آی
ــــدش مرحله  ــــت. بع ــدازه اش مهم اس ــ هم ان
ــــت. شیره ای  آبکش کردن و جدا کردن تفاله اس
که در نهایت باقی می ماند، روی حرارت پخته 
ــــمنو آرد هم  ــه پخت به س ــ ــود. در مرحل ــ می ش
اضافه می شود که هرچه مقدار آرد کمتر باشد، 

سمنو مرغوب تر است.«
ــــمنو  ــه مهمی در پخت س ــ ــفیعی به نکت ــ ش
ــاره می کند و آن هم زدن مدام است که جزو  ــ اش
سخت ترین قسمت هاست و اگر این کار انجام 
ــــش خراب  ــــمنو ته می گیرد و طعم ــود، س ــ نش
ــود. او می گوید پخت سمنو معموالً یک  ــ می ش

ــود و چند نفر نوبتی  ــ شب تا صبح انجام می ش
دیگ را هم می زنند.

ــــمنو آشنا شوید   این را گفتیم که با پخت س
وگرنه این کار، سخت است و کسی در خانه و به 
مقدار کم به پخت آن اقدام نمی کند و معمواًل 
این خوراک را از مکان های مشخص خریداری 

می کنند.
ــرها  ــ دس ــته  ــ دس در  ــوان  ــ می ت را  ــــمنو  س  
طبقه بندی کرد؛ دسری خوشمزه و مقوی. شاید 
ــر بنامیم به نظرتان عجیب  ــ اینکه سمنو را دس
ــد در  ــ ــون اگر قرار باش ــ ــد، تعجب نکنید چ ــ برس
ــــت غذاها گنجانده شود، جایش درست  فهرس

در بخش دسرهاست.
ــــمنو در سفره هفت سین بی دلیل   وجود س
ــــل خاصیت های  ــــی به دلی ــــت. این خوراک نیس
ــتانی ایرانی  ــ ــفره باس ــ ــادی که دارد، در این س ــ زی
ــــدرت و برکت  ــــمنو نمادی از ق ــای گرفته. س ــ ج
ــر،  ــ ــده ای از صب ــ ــوان نماین ــ ــــت و آن را به عن اس

عدالت، مقاومت و قدرت بر سفره می گذارند.
ــــوی  س از  ــــی  تحقیقات ــر  ــ اخی ــال های  ــ س در 
ــــی روی این خوراک  ــــگران صنایع غذای پژوهش

صورت گرفته که نشان از خواص آن دارد.
ــروه علوم و صنایع  ــ ــتاد گ ــ جواد حصاری، اس
ــگاه تبریز  ــ ــاورزی دانش ــ ــــکده کش ــــی دانش غذای
ــاره چنین  ــ ــــن ب ــران« در ای ــ ــا »ای ــ ــو ب ــ در گفت وگ
ــواع ویتامین ها  ــ ــار از ان ــ ــــمنو سرش می گوید:»س
بخصوص ویتامین های B و E است و پروتئین، 
مواد معدنی و فیبر باالیی دارد. علت شیرینی 
ــــمنو ترکیب عصاره جوانه گندم با آرد کامل  س
ــــی آورد.  ــه وجود م ــ ــد طبیعی را ب ــ ــــت که قن اس
ــــت که  ــــمنو این اس نکته جالب توجه درباره س

حل جدول عادی شماره  7018

   افقي:
1 - وعده خوراکی آمیخته شده از ناشتایی و ناهار- کارگردان فیلم 

»مأموریت غیر ممکن« )روی پرده سینماها(
2 - فرماندهان - پرز جامه - رود بالکان

3 – همسر »اسکندر«- سرزمین- تیره شده
4 - یکی از شـــهرهای توریستی ایران در جنوب »اســـتان فارس«- سیلی - تو دل برو و 

دلپذیر – به طور ناگهانی
5 - نگاه خیره - از حواس 5 گانه - کرمینه
6 - دریچه اطمینان - تکان - پسوند نظیر

7 - پیامبری معاصر حضرت عیسی)ع( – نشانه های نوشتاری - شاعر مسافر
8 - به پیری رسیدم در این کهنه دیر/ جوانی ....

۹ - نیشکر - هضم غذا - مادر کودکانه
10 - فرتوت - مکان - موسم

11 - اسب زرد - شیطان - یار خوش!
12 - مربوط به ملت - بلندهمت - حرف نفی - نیرویی که تن به آن زنده است

13 - هجوم - اشاره با ابرو - تجددطلب
14 - گنجینه - بذر کتان - واهمه

15 - به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه می باشد - عضو بویایی

 عمودي:
1 – نویسنده »دیوید کاپرفیلد« 

- گلی خوشبو
2 – دارایی ها - سنگ تراش - 

از اشکال هندسی
3 - صدای آبشار - بسیار روان 

- اثری تاریخی در »بوشهر«
4 - ضمیـــر متصل مخاطب 
- یـــک مجموعه انیمیشـــنی 
سرگرم کننده برای خردساالن 
مردمـــک-   - ســـال  تـــا 5   2

ساعت عهد بوق!
5 - ســـس معـــروف - یکتـــا، 

واحد - کاله فرنگی
6 - آب صفر درجه - بیهوشی 
- مخفف که او - سرخورده و بور

تیـــم   - خوشـــبو!  ســـاز   -  7
اصفهانی مدعی قهرمانی در 

این فصل - امانت دار
8 - زاویـــه ۹0 درجـــه - پـــول 

قدیم ایتالیا - دوقلو
۹ - مایه دردســـر – شهر »تل 
خاکی« و »امامزاده شهدا«- از 

تقسیمات ارتش
10 - یک توپ پارچه - چاره - 
رسیدن به هدف - کالم چوپان

گاز دســـتی  11 - خودبیـــن - 
اتومبیل - شک و وهم

 - قالـــب  شـــکل،   -  12
صریح اللهجـــه - امر به ماندن 

-  بخشش
13 - بهره هوشـــی - مرمر - از 

رنگ ها
14 - ابزاری در مطبخ - شریک 

- نعمتی از آسمان
15 - فالنی - شـــاخه منظمی 
از دانش که به مطالعه دانش 
از زمان  فرهنگـــی کشـــورمان 

باستان تا حال می پردازد
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یربتعلخیناوغرا1

اکیلممداهتزوک2

دانقرسهریخایس3

وبیفکهررتلیف4

اگنرواسکیانو5

راممدنگمدمهر6

هیربتودنانورد7

سارهفافلزلف8

چیهلزلزتهیناث9

هیجباهکبشاهر10

اشاسرتشرایکو11
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موسرتخدکناتساد1

دهاوشهچرفدرجت2

رلداانایراماو3

نهینتهشدادرم4

ینیروتهانگها5

سنادلخمشیورس6

ماگنهرانوسولو7

نزقنیلابمرا8

باییربیستثارو9

شرلاوهرسکسای10

اااسنمهیربتو11

روجومتیاورما12

ارانکشتنساویل13

سیرگینینروارد14

دلوتنشجهدنویای15

اميرمسعود طايفه سلطانخانی 
خبرنگار

ــواد مغذی آن حفظ  ــ در جریان پخت تمام م
می شود، حتی در جریان جوانه زدن تغییرات 
شگفت آوری در آن ایجاد می شود که درنتیجه 
ــــدم به مقدار  ــا و مواد حیاتی گن ــ آن ویتامین ه
ــد. همچنین  ــ ــــش هم پیدا می کن ــادی افزای ــ زی
ــود در جوانه گندم که  ــ وجود ماده مخمر موج
ــــگیری از  ــرد دارد، در پیش ــ ــــمنو کارب در تهیه س
بیماری ها مؤثر است و باعث تقویت سیستم 

ایمنی بدن می شود.«
ــیار  ــ بس ــــمنو  س ــاری،  ــ حص ــه  ــ به گفت  
انرژی زاست و به همین دلیل یکی از بهترین 
ــــی بویژه در وعده صبحانه  انتخاب های غذای
ــــوب می شود.  برای کودکان و نوجوانان محس
ــــمی و ذهنی  ــــمنو باعث رشد جس خوردن س
ــود، همچنین به دلیل انرژی زا  ــ کودکان می ش
ــکاران  ــ بودن، میان وعده ای مفید براى ورزش

پرورش اندام است.
ــه خوردن بیش  ــ ــــت ک  البته باید توجه داش
ــــش وزن در  ــــمنو باعث چاقی و افزای اندازه س
ــود و به دلیل دیر  ــ ــــی می ش ــتعد چاق ــ افراد مس
ــــکم  ــــکالتی نظیر نفخ ش ــــم بودن، با مش هض

همراه است.
صديف آزادمرد استاد گروه علوم و صنایع 
ــتفاده  ــ ــاره می گوید: »اس ــ ــــی هم در این ب غذای
ــرای کنترل وزن و  ــ ــــمنو ب متعادل و به اندازه س
پیشگیری از چاقی مفید است، چراکه شیرینی 
ــوده و  ــ ــیرینی طبیعی ب ــ ــــمنو ش ــود در س ــ موج
ــتها و  ــ ــوردن آن باعث کاهش اش ــ همچنین خ
احساس سیری می شود؛ با وجود این ذکر این 
ــــت که زیاده روی در مصرف  نکته ضروری اس
ــــمنو، برعکس باعث چاقی و افزایش وزن  س
ــد. مواد و ترکیبات موجود در سمنو  ــ خواهد ش
همچنین در به تعویق انداختن فرآیند پیری 

سلول ها تأثیر بسزایی دارد.«
ــــمنو باعث تقویت  ــرد می گوید: »س ــ آزادم
ــود و  ــ ــتخوان ها می ش ــ ــــدن بویژه اس عمومی ب
ــژه زنان  ــ ــراى زنان بوی ــ ــیار مفیدى ب ــ غذاى بس
باردار به حساب می آید. بتاکاروتن موجود در 
ــــمنو از بروز آسیب به سیستم های عصبی،  س
بینایی و ایمنی جلوگیری می کند. همچین در 
ــــرطان ها بویژه سرطان  پیشگیری از ابتال به س

روده بزرگ مفید است.«
ــه گرفت  ــ ــوان نتیج ــ ــــن اوصاف می ت ــا ای ــ  ب
ــــش  پی در  را  ــتی  ــ درس راه  ــــمنو،  س ــقان  ــ عاش
ــوراک مورد  ــ ــد؛ همان ها برای تهیه خ ــ گرفته ان

عالقه شان، عید و غیر عید نمی شناسند.

 محمد شفیعی: سمنو پختن ِلم دارد و باید اصولش را 
بلد باشی. از همان مرحله خیس کردن گندم کار شروع 
می شود. باید روزی سه چهار بار آب گندم را عوض کرد 

تا مزه بدی نگیرد و لیچ هم نیفتد. بعد گندم را توی 
سبد می ریزند و روی آن را با دستمال می پوشانند و هر 

روز مقداری آب رویش می پاشند تا گندم جوانه بزند. تا 
اینجا مثل همان سبز کردن گندم برای عید است. وقتی 

گندم جوانه زد باید آن را چرخ کرد و خیلی مهم است چه 
موقعی این کار انجام شود چون اگر دیر شود و گندم سبز 

شود، سمنو تلخ می 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 - فیلمی به کارگردانی و نویسندگی »داوود خیام«- کموتراپی 

2 - عرضه شدنی در بورس - تنه - همیشگی
3 - یاقوت - مجمع الجزایری تشکیل شده از ۹ جزیره آتشفشانی - یک چهارم چیزی

4 - بردباری - خاک عهد عتیق - محبت - رخسار
ــــب اروپایی -  ــایز کوچک - لق ــ ــــی جهت معرفی خودروهای س ــــک رده ژاپن 5 - ی

شخص دارای نفوذ و قدرت
6 - نام دخترانه - گذرگاه ورود و خروج- تکیه کالم شگفت زده

7 - کر نیست - میراث - شگفتی
8 – کتاب »گراهام گرین«

۹ – نوعی »شورلت«- سازی زهی و آرشه ای- خدمتکار پیر
10 - خار سر دیوار - همانند و شبیه – دقیقه ها

11 - ثروت - کفن - به شمار آوردن
12 - قدر و مرتبه - از توابع »الریجان«- میوه- بت

13- جای خواب یا استراحت - برتری - چهارمین شهر بزرگ »کانادا«
14 - گیاهی از جنس تباشیر با ساقه ضخیم و بند بند - گل سرخ نقاشی - جامه

15 - اثری مربوط به دوره قاجار در »بوشهر«- یکی از صور فلکی جنوبی

 عمودي:
1 - شاعر ایرانی سده 11 و هم عصر 

شاه عباس صفوی - ژاله
2 - ساکنان محل - صندوق آهنی 

- ترشی آزمایشگاه
ــــن  آنالی ــازی  ــ ب  - ــروا  ــ فرمان  -  3

پرهیجان - پراکنده و پخش شده
 - ــه  ــ خاورمیان در  ــوری  ــ کش  -  4
ــینمای  ــ ــتیبان - قورباغه - س ــ کش

فاجعه
ــیامک«-  ــ ــر »س ــ 5 - زنگوله – پس

طریق
ــون -  ــ ــــگ خ ــــت - رن 6 - روز نیس

حرف ندا – یک نوع تره
ــــت درد - ماشین بارکشی  7 - دس

- جنگ
ــــگ  ــتر - س ــ ــر - ش ــ ــه گی ــ 8 - گوش

فضانورد
ــرائیل - هم معنی -  ــ ــــی اس ۹ - بن

زودشکن
از  ــــت-  اس »راوی«  ــان  ــ هم  –  10
اساطیر مصر- چارچوب عکس- 

شهری در »بلژیک«
ــه -  ــ ــــف و رده - مخفیان 11 - ص

درختی تنومند
12 - بوسه - جنس قوی! - سربها 

- خروس مازنی
ــگاه  ــ »آرام ــان-  ــ خانم ــــی  ب  -  13
ــور  ــ امیرالمؤمنین)ع(« در این کش

همسایه واقع شده- شکیبا
ــر فصل  ــ ــتی - س ــ 14 - توان - هس

کتاب
ــــی از  ــه الزم - یک ــ ــزار اضاف ــ 15 - اب
اکوتوریستی  جاذبه های  زیباترین 

»شیراز«
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عاشقان سمنو عید و غیرعید نمی شناسند 
راز محبوبیت اين خوراک سنتی مقوی

هر 
: م

س
عک

ــال که موقع  ــ ــه روز آخر س ــ ــوز مانده تا دو س ــ هن
ــــت.  ــین اس ــ ــــت س ــفره هف ــ ــایل س ــ ــد وس ــ خری
ــود و آن وقت  ــ ــا تمام ش ــ ــه می گذارند کاره ــ هم
ــــرحوصله راه بازارچه های کوچک محلی یا  س
بازارهای بزرگ را پیش می گیرند تا هم خرید 
سفره هفت سین را تکمیل کنند و هم گشتی در 

حال و هوای نوروز بزنند.
ــــت که به  میدان تجریش تهران، سال هاس
نمایشگاهی با تم نوروز تبدیل شده. دیگر همه 
ــاط هفت سین  ــ ــال بس ــ می دانند دو روز آخر س
ــان در حوالی این  ــ ــر دستفروش ــ ــان و دیگ ــ فروش
ــرای خرید و  ــ ــود. بعضی ها ب ــ میدان پهن می ش

ــا می آیند. گرچه بعید است  ــ برخی برای تماش
ــــمت را  ــا بروی و متاعی چش ــ ــــط برای تماش فق
ــــت خالی به خانه برگردی، دست  نگیرد و دس

کم دو شاخه سنبل برای زینت سفره.
ــــمنوخورها هم راه بازار تجریش را خوب  س
ــال  ــ ــــب عید که در طول س بلدند که نه فقط ش
می شود سمنوی تازه و خوش خوراک را در این 

بازار قدیمی خرید و به خانه برد.
 10 روزی به عید باقی مانده اما صف سمنو 
شلوغ است. اینجا یکی از سمنوپزی های قدیمی 
ــا را که در صف  ــ ــاب می آید. آنه ــ ــران به حس ــ ته
ــقان سمنو نامید چون نه  ــ هستند می شود عاش
ــال همین جا  ــ ــول س ــ ــد که در ط ــ ــــب عی فقط ش

می آیند تا خوراکی محبوبشان را تهیه کنند.
رشید امامی یکی از آنهاست. »از وقتی یادم 

ــــی بوده. می دانم که  ــــمنو فروش می آید این س
شهریورها کار نمی کند اما باقی وقت ها هست. 
ــر تولیدش خیلی  ــ ــــب عید هم که خب دیگ ش
بیشتر است. بیشتر فروشش توی همین اسفند 
باید باشد. خب ما ایرانی ها رسم داریم سمنو را 
ــین بگذاریم. معموالً مقدار  ــ سر سفره هفت س
ــفره می گذارند و  ــ کمی سمنو می خرند و سر س
ــــک می شود  ــه خش ــ بعد چند روز هم توی کاس
ــــمنو چه  و دور می ریزند اما اگر بدانند همین س
خاصیتی دارد، همیشه مشتری اش می شوند. 
ما قدیمی ها دنبال خاصیت بودیم و امروزی ها 
ــــق طعم  ــال طعم و مزه. البته که من عاش ــ دنب
سمنو هستم اما خب خیلی ها دوست ندارند.«

ــــودش را  ــاله که خ ــ ــدوداً 60 س ــ ــــی ح خانم
ــــیب معرفی  ــاکن محله دزاش ــ ــــی و س امیرخان

ــان می آید،  ــ ــــرف طعم به می می کند، وقتی ح
ــور از بچگی  ــ ــا را هرج ــ ــور می گوید:»بچه ه ــ اینج
عادت بدهند، همان طور بار می آیند. من دو تا 
ــــدند،  ــوه دارم که از همان وقتی که غذاخور ش ــ ن
ــان  ــ ــور بهش ــ ــه دردبخ ــ ــــوب و ب ــای خ ــ خوراکی ه
می دادم، مثل همین سمنو. ذائقه شان عادت 
کرد و االن هم خیلی دوست دارند و می خورند. 
ــــن خوراکی های مضر مثل  ــراغ ای ــ خیلی هم س
ــکبار  ــ ــــک نمی روند. جایش خش ــــس و پف چیپ
ــه را آرام  ــ ــده ام که برای آنکه بچ ــ می خورند. دی
ــته پفک می دهند دستش، خب  ــ کنند، یک بس
ــــت دیگر.« خانم امیرخانی  تقصیر بزرگترهاس
ــــت مشتری سمنوفروشی است و  هم سال هاس
حاال سمنو را می خرد تا هم سر سفره بگذارد و 
هم به قول خودش ظرف ظرف در فریزر کند و 

هر وقت خواست،  تر و تازه مصرف کند.
ــال است  ــ ــتر از 30 س ــ ــفیعی، بیش ــ محمد ش
ــه در تمام  ــ ــــت ک ــــمنوپزی می کند. کاری نیس س
ــته باشد اما شب عید  ــ ــال به آن اشتغال داش ــ س
ــا  ــ ــرای هیأت ه ــ ــــی ب ــــبت های مذهب و در مناس
ــور  ــ ــــن کار این ط ــاره ای ــ ــزد. او درب ــ ــــمنو می پ س
می گوید:»سمنو پختن ِلم دارد و باید اصولش 
را بلد باشی. از همان مرحله خیس کردن گندم 
ــود. باید روزی سه چهار بار آب  ــ کار شروع می ش
گندم را عوض کرد تا مزه بدی نگیرد و لیچ هم 
ــبد می ریزند و روی  ــ نیفتد. بعد گندم را توی س
ــتمال می پوشانند و هر روز مقداری  ــ آن را با دس
ــه بزند. تا  ــ ــا گندم جوان ــ ــند ت ــ آب رویش می پاش
ــــدم برای عید  ــبز کردن گن ــ اینجا مثل همان س
است. وقتی گندم جوانه زد باید آن را چرخ کرد 
ــــت چه موقعی این کار انجام  و خیلی مهم اس
شود چون اگر دیر شود و گندم سبز شود، سمنو 

تلخ می شود.
 بعد از چرخ کردن گندم خمیری به دست 
ــود که آن  ــ ــه آن آب اضافه ش ــ ــد که باید ب ــ می آی
ــــدش مرحله  ــــت. بع ــدازه اش مهم اس ــ هم ان
ــــت. شیره ای  آبکش کردن و جدا کردن تفاله اس
که در نهایت باقی می ماند، روی حرارت پخته 
ــــمنو آرد هم  ــه پخت به س ــ ــود. در مرحل ــ می ش
اضافه می شود که هرچه مقدار آرد کمتر باشد، 

سمنو مرغوب تر است.«
ــــمنو  ــه مهمی در پخت س ــ ــفیعی به نکت ــ ش
ــاره می کند و آن هم زدن مدام است که جزو  ــ اش
سخت ترین قسمت هاست و اگر این کار انجام 
ــــش خراب  ــــمنو ته می گیرد و طعم ــود، س ــ نش
ــود. او می گوید پخت سمنو معموالً یک  ــ می ش

ــود و چند نفر نوبتی  ــ شب تا صبح انجام می ش
دیگ را هم می زنند.

ــــمنو آشنا شوید   این را گفتیم که با پخت س
وگرنه این کار، سخت است و کسی در خانه و به 
مقدار کم به پخت آن اقدام نمی کند و معمواًل 
این خوراک را از مکان های مشخص خریداری 

می کنند.
ــرها  ــ دس ــته  ــ دس در  ــوان  ــ می ت را  ــــمنو  س  
طبقه بندی کرد؛ دسری خوشمزه و مقوی. شاید 
ــر بنامیم به نظرتان عجیب  ــ اینکه سمنو را دس
ــد در  ــ ــون اگر قرار باش ــ ــد، تعجب نکنید چ ــ برس
ــــت غذاها گنجانده شود، جایش درست  فهرس

در بخش دسرهاست.
ــــمنو در سفره هفت سین بی دلیل   وجود س
ــــل خاصیت های  ــــی به دلی ــــت. این خوراک نیس
ــتانی ایرانی  ــ ــفره باس ــ ــادی که دارد، در این س ــ زی
ــــدرت و برکت  ــــمنو نمادی از ق ــای گرفته. س ــ ج
ــر،  ــ ــده ای از صب ــ ــوان نماین ــ ــــت و آن را به عن اس

عدالت، مقاومت و قدرت بر سفره می گذارند.
ــــوی  س از  ــــی  تحقیقات ــر  ــ اخی ــال های  ــ س در 
ــــی روی این خوراک  ــــگران صنایع غذای پژوهش

صورت گرفته که نشان از خواص آن دارد.
ــروه علوم و صنایع  ــ ــتاد گ ــ جواد حصاری، اس
ــگاه تبریز  ــ ــاورزی دانش ــ ــــکده کش ــــی دانش غذای
ــاره چنین  ــ ــــن ب ــران« در ای ــ ــا »ای ــ ــو ب ــ در گفت وگ
ــواع ویتامین ها  ــ ــار از ان ــ ــــمنو سرش می گوید:»س
بخصوص ویتامین های B و E است و پروتئین، 
مواد معدنی و فیبر باالیی دارد. علت شیرینی 
ــــمنو ترکیب عصاره جوانه گندم با آرد کامل  س
ــــی آورد.  ــه وجود م ــ ــد طبیعی را ب ــ ــــت که قن اس
ــــت که  ــــمنو این اس نکته جالب توجه درباره س
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   افقي:
1 - وعده خوراکی آمیخته شده از ناشتایی و ناهار- کارگردان فیلم 

»مأموریت غیر ممکن« )روی پرده سینماها(
2 - فرماندهان - پرز جامه - رود بالکان

3 – همسر »اسکندر«- سرزمین- تیره شده
4 - یکی از شـــهرهای توریستی ایران در جنوب »اســـتان فارس«- سیلی - تو دل برو و 

دلپذیر – به طور ناگهانی
5 - نگاه خیره - از حواس 5 گانه - کرمینه
6 - دریچه اطمینان - تکان - پسوند نظیر

7 - پیامبری معاصر حضرت عیسی)ع( – نشانه های نوشتاری - شاعر مسافر
8 - به پیری رسیدم در این کهنه دیر/ جوانی ....

۹ - نیشکر - هضم غذا - مادر کودکانه
10 - فرتوت - مکان - موسم

11 - اسب زرد - شیطان - یار خوش!
12 - مربوط به ملت - بلندهمت - حرف نفی - نیرویی که تن به آن زنده است

13 - هجوم - اشاره با ابرو - تجددطلب
14 - گنجینه - بذر کتان - واهمه

15 - به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه می باشد - عضو بویایی

 عمودي:
1 – نویسنده »دیوید کاپرفیلد« 

- گلی خوشبو
2 – دارایی ها - سنگ تراش - 

از اشکال هندسی
3 - صدای آبشار - بسیار روان 

- اثری تاریخی در »بوشهر«
4 - ضمیـــر متصل مخاطب 
- یـــک مجموعه انیمیشـــنی 
سرگرم کننده برای خردساالن 
مردمـــک-   - ســـال  تـــا 5   2

ساعت عهد بوق!
5 - ســـس معـــروف - یکتـــا، 

واحد - کاله فرنگی
6 - آب صفر درجه - بیهوشی 
- مخفف که او - سرخورده و بور

تیـــم   - خوشـــبو!  ســـاز   -  7
اصفهانی مدعی قهرمانی در 

این فصل - امانت دار
8 - زاویـــه ۹0 درجـــه - پـــول 

قدیم ایتالیا - دوقلو
۹ - مایه دردســـر – شهر »تل 
خاکی« و »امامزاده شهدا«- از 

تقسیمات ارتش
10 - یک توپ پارچه - چاره - 
رسیدن به هدف - کالم چوپان

گاز دســـتی  11 - خودبیـــن - 
اتومبیل - شک و وهم

 - قالـــب  شـــکل،   -  12
صریح اللهجـــه - امر به ماندن 

-  بخشش
13 - بهره هوشـــی - مرمر - از 

رنگ ها
14 - ابزاری در مطبخ - شریک 

- نعمتی از آسمان
15 - فالنی - شـــاخه منظمی 
از دانش که به مطالعه دانش 
از زمان  فرهنگـــی کشـــورمان 

باستان تا حال می پردازد
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یربتعلخیناوغرا1

اکیلممداهتزوک2

دانقرسهریخایس3

وبیفکهررتلیف4

اگنرواسکیانو5

راممدنگمدمهر6

هیربتودنانورد7

سارهفافلزلف8

چیهلزلزتهیناث9

هیجباهکبشاهر10

اشاسرتشرایکو11

ریمروفریماکت12

بطقزوتکالشقنم13

رادنلیبسناویل14

جنربریشیبوریال15
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خبرنگار

ــواد مغذی آن حفظ  ــ در جریان پخت تمام م
می شود، حتی در جریان جوانه زدن تغییرات 
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ــــدم به مقدار  ــا و مواد حیاتی گن ــ آن ویتامین ه
ــد. همچنین  ــ ــــش هم پیدا می کن ــادی افزای ــ زی
ــود در جوانه گندم که  ــ وجود ماده مخمر موج
ــــگیری از  ــرد دارد، در پیش ــ ــــمنو کارب در تهیه س
بیماری ها مؤثر است و باعث تقویت سیستم 

ایمنی بدن می شود.«
ــیار  ــ بس ــــمنو  س ــاری،  ــ حص ــه  ــ به گفت  
انرژی زاست و به همین دلیل یکی از بهترین 
ــــی بویژه در وعده صبحانه  انتخاب های غذای
ــــوب می شود.  برای کودکان و نوجوانان محس
ــــمی و ذهنی  ــــمنو باعث رشد جس خوردن س
ــود، همچنین به دلیل انرژی زا  ــ کودکان می ش
ــکاران  ــ بودن، میان وعده ای مفید براى ورزش

پرورش اندام است.
ــه خوردن بیش  ــ ــــت ک  البته باید توجه داش
ــــش وزن در  ــــمنو باعث چاقی و افزای اندازه س
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همراه است.
صديف آزادمرد استاد گروه علوم و صنایع 
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 محمد شفیعی: سمنو پختن ِلم دارد و باید اصولش را 
بلد باشی. از همان مرحله خیس کردن گندم کار شروع 
می شود. باید روزی سه چهار بار آب گندم را عوض کرد 

تا مزه بدی نگیرد و لیچ هم نیفتد. بعد گندم را توی 
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موقعی این کار انجام شود چون اگر دیر شود و گندم سبز 

شود، سمنو تلخ می شود

فروردین : اگرچه شــما برای آینده ایده های بزرگی را در نظر دارید، ولی شما 
نیاز پیدا می کنید که انرژی تان را بر روی برخی از وظایف خیلی خاص متمرکز 
کنید. تبدیل کردن هدفهای بلند مدت به چندین برنامه شخصی کوچکتر، به 
شــما کمک می کند که بدانید در آینده چه کارهایی باید انجام دهید. اول قدم 

های کوچک بردارید، و بعد کم کم قدمهایتان را بلندتر کنید.

اردیبهشت : مسیر شما بسیار هموار شده است، اما هنوز هم موضوعی به نام 
واقعیت وجود دارد که تزلزلی در مسیر شما پدید می آورد. روی امور کاربردی و 
عملی کار کردن شما را از تخیالتتان دور می کند، اما اجازه ندهید که این امور 
رویاهای شما را به کلی نابود کنند. تصویر ذهنی دائمی از آینده داشتن به حد 

کافی سر شما را شلوغ نگه می دارد. 

خرداد : شاید شما برای رسیدن به هدفهایتان به راه جدیدی فکر کنید، اما سنت 
حکم فرمایی خواهد کرد و شما به راهی رایج تر و معمولی کشیده می شوید. به 
جای تسلیم شدن، در هفته های آینده قبل از اینکه بخواهید کار خودتان را شروع 
کنید، آن را تقویت کنید. منطق پاسخ درستی به شما نخواهد داد ، حقیقت باید 

از دل شما برخیزد.

تیر: ممکن است شما تجربه ها و پنداره های تکراری ای داشته باشید که نتوانید به 
راحتی برای فرد دیگری توصیفشان کنید. سعی نکنید که تجربه های درونی تان 
را با افراد دیگر سهیم شوید. در حالیکه از تصاویر خیالی محو احساسیتان لذت 
می برید، تا جایی که الزم است با دیگران صحبت کنید. شما در روزهای آینده 

خواهید توانست بیشتر در موردشان صحبت کنید.

مرداد : شــما اغلب اوقات قبل از اینکه فکر کنید اعمال تان چه تاثیری روی 
دیگران دارد دست به عمل می زنید. به هر حال این کلمات شماست که دوستان 
تان را متاثر کرده و بیش از آنکه متوجه باشید به روابط تان لطمه می زند. اغراق 
کردن در این وضعیت یا کش دادن به حقایق تغییر یافته دیگر در این رابطه به 

شما کمک نمی کند.

شهریور : حتی اگر شما در مسیر نسبتاً خوش بینانه ای قرار گرفته اید، پیش روی 
کردن می تواند تاحدی سخت باشد. شما می توانید بر امواج منفی ای که شما را 
پریشان کرده اند چیره شــوید، اما نسنجیده عمل نکنید زیرا که مخالفت های 
دیگری را جذب خواهید کرد.بهتر اســت مقداری از نیروی اضافی تان را تخلیه 

کنید.

مهر : شــما در بهترین شــرایط برای خالق بودن قرار دارید و این بستگی به 
خودتان دارد که بهترین راه را برای اثبات توانایی هایتان را، انتخاب نمایید. این 
موضوع فقط جنبه تفریح و ســرگرمی ندارد و باید به یاد داشته باشید که نمی 
توانید مسئولیت هایتان را کنار بگذارید. بهتر است که تمام مسئولیت های خود 

را به درستی انجام داده و در کنار آنها به رویاهای خود فکر کنید.

آبان : ثابت قدم بودن برای شما چندان راحت نیست، برای اینکه فکرتان بی قرار 
شده و برای رسیدن به رضایت به دوردستها پرواز می کند. اما احتماال اهدافتان 
فراتر از دسترس شما باقی می مانند. وقتی که به مقصد نزدیک می شوید، عمدا 
آنرا به جای دیگر و حتی دورتر منتقل می کنید. اینکار  به شما انگیزه می دهد تا 

محدوده های جدید بیشتری را تحت پوشش قرار دهید.

آذر :  شــما می دانید چه می خواهید، کجا می خواهید بروید، می دانید چگونه 
به آنجا برســید و جواب منفی و مقاومت دیگران را قبول نخواهید کرد. باهمه 
این احوال حتی اگر مجبور شــوید به خاطر دوری گزیدن از تمام مشکالت به 
احساســات تان بها ندهید، اصال خوب نیست که مسیرتان را منحرف کرده و به 

خواست دیگران عمل کنید.

دی :  شما به زودی پاداش بلند پروازی خود را می بینید، ولی خبرهای جدیدی 
که دریافت می کنید ممکن اســت رابطه آشــکاری با کارهایی که اخیراً انجام 
داده اید نداشــته باشــند. درهایی که معموالً به رویتان بسته بودند در حال باز 
شــدن هستند و فرصتهایی زیادی به شما پیشنهاد می شود. اگرچه الزم است 

که سخت کار کنید.

بهمن : تالش های شما برای اینکه همه چیز را با هم داشته باشید کاری عبث 
و بیهوده است، به خاطر اینکه اگر موفق هم شوید باز برای تان بر عهده گرفتن 
این همه کار سخت خواهد بود. شاید حاال زمان این باشد که یک سیاست جدید 
و بنیادی در پیش بگیرید. به جای هدر دادن تمام انرژی تان برای یک کنترل 

بیهوده بر مسائل، کافی است صبر کنید.
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که سخت کار کنید.

بهمن : تالش های شما برای اینکه همه چیز را با هم داشته باشید کاری عبث 
و بیهوده است، به خاطر اینکه اگر موفق هم شوید باز برای تان بر عهده گرفتن 
این همه کار سخت خواهد بود. شاید حاال زمان این باشد که یک سیاست جدید 
و بنیادی در پیش بگیرید. به جای هدر دادن تمام انرژی تان برای یک کنترل 

بیهوده بر مسائل، کافی است صبر کنید.

اسفند :  احساسات شما اکنــون شدن یافته و هر چه بیشتر شما تالش کنید 
تا آنها را کنترل کنید کمتر می توانید آنها را تحت اختیار خود درآورید. به جای 
تالش برای ســرکوب کردن تغییرات خلقی تان فقط سعی کنید با این جریان 
پیش بروید. به یاد داشــته باشید شما نیازی به واکنش نشان دادن در برابر هر 

اتفاقی ندارید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر 
شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  
به تلفن همراه 09304740289 پیامك نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود 

تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.

آن دس�ته از خوانندگان�ی که نس�بت 
به جدول ه�ای این صفحه پیش�نهاد 
و ی�ا انتقادی دارن�د می توانند فقط به 
ش�ماره تلفن همراه 09304740289 

پیامك نمایند.
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اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3699
  1ـ  سودابه درخشندهـ  شهر کرد
2ـ حسین فخرآورـ  فیروزکوه 
3ـ فاطمه مستشاریـ  تهران 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كوچكتري��ن ج��زء يك جس��م كه همه 
خ��واص آن جس��م را دارد � برگه ش��امل 
سواالت 2ـ  نشانه � از انبياء الهي � زينت رو 

� درس ترسيمي
3ـ  ط��اي خالص � ق��اب عينك � رونده � 

گرداگرد دهان
4ـ  كار شرعًا گناه � عامل آشوب
5ـ  راننده هواپيما � جدا � كاتبي

6ـ  كبوت��ر صحراي��ي � ن��خ خياطي دور آن 
پيچيده شده � كام بيهوده

7ـ  رس��ته اي از جانوران دريايي از نوع شانه 
داران � ضمير متكلم وحده � قدم يكپا

8ـ  مغ��ز س��ر � نوع��ي آش س��نتي ايران � 
بوييدن

9ـ  حرف درد � تلخ � اول جواني
10ـ  پاييز � داد و فرياد � خشك

11ـ  عقوبت كنن��ده � اط��وار � في��ل ماقبل 
تاريخ

12ـ  آلت��ي در چرخ خياطي و تفنگ � نوعي 
خوراك رقيق از شير، آرد برنج و شكر

13ـ  تخ��م مرغ فرنگي � فرزند س��هراب � 
ش��اخه باري��ك و دراز درخ��ت � خط كش 

مهندسي
14ـ  جوانمرد � طرف � هديه � بي حس

15ـ  جزيره اي در جنوب � كوه كشتي نوح

عمودي:
1ـ  بيماري رواني خودآزاري � از س��اح هاي آتش��ين 

جنگي
2ـ  ذه��ن � قل��ق كار � انب��اره الكترونيكي � لباس ويژه 

اتاق عمل
3ـ  يك ورق كاغذ � ريس��مان ها � از هنرهاي دس��تي 

ايران � وحشي
4ـ  از ياد رفته � روي بند

5ـ  خراب � كرجي � شادمان
6ـ  جوش��كاري با قلع � مركز كشور اهرام ثاثه � جمع 

وزير
7ـ  دريا � پررو، لجوج � تعبير استخفاف آميز از كسي

8ـ  عدد هندسي � غيرمعمول � چه وقت
9ـ  از صف��ات خداون��د متعال � عامت تفريق � حرف 

فاصله رسان
10ـ  چاق، فربه �  هم شأن � روز آتي

11ـ  گواهها � شناور جنگي � جيوه، سيماب
12ـ  ورزش��ي گروهي مع��روف به فوتبال آمريكايي � 

حرف )ا،ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3699  

كامپيوتر
13ـ  واحد س��طح � پول يمن � مش��هور، نامدار � رودي 

در فارس
14ـ  سالخورده � نمو � شامه نواز � ديوار بلند و رفيع

15ـ  هم جوار � شهري در هلند
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11ـ  عقوبت كنن��ده � اط��وار � في��ل ماقبل 
تاريخ

12ـ  آلت��ي در چرخ خياطي و تفنگ � نوعي 
خوراك رقيق از شير، آرد برنج و شكر

13ـ  تخ��م مرغ فرنگي � فرزند س��هراب � 
ش��اخه باري��ك و دراز درخ��ت � خط كش 

مهندسي
14ـ  جوانمرد � طرف � هديه � بي حس

15ـ  جزيره اي در جنوب � كوه كشتي نوح

عمودي:
1ـ  بيماري رواني خودآزاري � از س��اح هاي آتش��ين 

جنگي
2ـ  ذه��ن � قل��ق كار � انب��اره الكترونيكي � لباس ويژه 

اتاق عمل
3ـ  يك ورق كاغذ � ريس��مان ها � از هنرهاي دس��تي 

ايران � وحشي
4ـ  از ياد رفته � روي بند

5ـ  خراب � كرجي � شادمان
6ـ  جوش��كاري با قلع � مركز كشور اهرام ثاثه � جمع 

وزير
7ـ  دريا � پررو، لجوج � تعبير استخفاف آميز از كسي

8ـ  عدد هندسي � غيرمعمول � چه وقت
9ـ  از صف��ات خداون��د متعال � عامت تفريق � حرف 

فاصله رسان
10ـ  چاق، فربه �  هم شأن � روز آتي

11ـ  گواهها � شناور جنگي � جيوه، سيماب
12ـ  ورزش��ي گروهي مع��روف به فوتبال آمريكايي � 

حرف )ا،ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3699  

كامپيوتر
13ـ  واحد س��طح � پول يمن � مش��هور، نامدار � رودي 

در فارس
14ـ  سالخورده � نمو � شامه نواز � ديوار بلند و رفيع

15ـ  هم جوار � شهري در هلند
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اسامی برندگان جدول شماره 3699
  1ـ  سودابه درخشندهـ  شهر کرد
2ـ حسین فخرآورـ  فیروزکوه 
3ـ فاطمه مستشاریـ  تهران 
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گرداگرد دهان
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنرى و منحصر به فرد به زیبایى فضاى منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

براى  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با اى میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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۳ هفته آگهی   در نیازمندی های پیوند   فقط 20 دالر
604-921-4726

۳ هفته آگهی در 
نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
تلفن تماس:

604-921-4726 

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
امین                       604-781-7778   
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

   0201-۹4۹-604  و  604-700-۵61۵  

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
77۸-997-۳720

۱5۱۴

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهایی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
در کوکیتالم و یا حومه دارد.

۱5۱5 2۳6-۸۷۸-5۴۴۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۱5۱5 6۰۴-۳6۸-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به یک نفر کارگر مرد
جهت کار در فرش فروشی 

نیازمندیم.
۱5۱5 6۰۴-۸۱۳-۸۹۸۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 سوئیت یک خوابه با الندری مستقل
در پورت مودی، نزدیک به داگالس 

کالج آماده اجاره می باشد.
ماهیانه ۱۱۰۰ دالر

۱5۱5 6۰۴-56۱-۴6۸5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
سوئیت یک خوابه در طبقه همکف، 
بدون پله، نزدیک به کوکیتالم سنتر 

و اسکای ترن
ماهیانه ۹5۰ دالر

+ یک سوم یوتیلیتی
۱5۱۷ 6۰۴-۷2۷-۷۸۷۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وودکرافت، یک اتاق مبله در آپارتمان 
دوخوابه با تمامی امکانات، اینترنت، 
استخر و جکوزی، نزدیک به ایستگاه 

اتوبوس، اجاره داده می شود.
۱5۱۷ 6۰۴-6۰۰-5۸۸6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اجارهاجاره

جای شما  در این صفحه خالی است!
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1515

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شمافروزان یزدان
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری Forouzan Yazdan M.A.

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

www.raminmahjouri.com

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 

Demolition, Excavation, 
Civil Work, Shoring, 

Site services, Landscaping,
Trucking (garvel, sand, top soil, etc.)

تخریب بنا و خاك برداری
اجرای سازه های  نگهبان مختلف

تعمیر و بازسازی سرویس های شهرداری )آب و فاضالب(
محوطه سازی و زمین آرایی

تحویل شن و ماسه و... )از یک تن به باال(

Tel: 604-442-4663
Hatef@Qualdevelopment.com#102-1155 The High Street, Coquitlam, V3B 7W4


