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امیدواری جاستین ترودو به اتمام واکسیناسیون  در سپتامبر

جاستین ترودو روز چهارشنبه سوم 
مارس ابراز امیدواری کرد که کمپین 
واکسیناسیون مطابق با جدول زمانی 
کنونی کــه وزارت بهداشــت دنبال 
می کند، پیش از دســامبر آینده به 

پایان برسد.
تــرودو برای تحقق ایــن هدف روی 
واردات انبــوه واکســن کووید۱۹ به 
کشور طی ماه های آینده حساب باز 
کرده اســت. به گفته ترودو، عالوه بر 
شــش میلیون دوز واکسن کووید۱۹ 
که از ابتدا قرار بود تا پایان مارس در 
اختیار کانادا قرار گیرد، انتظار می رود 
صدها هزار دوز دیگر وارد کشور شود.

 در حالــی که هنوز کمی بیش از دو 
میلیون کانادایی واکســینه شده اند، 
ترودو افــزود دولت فدرال برای اتمام 
کلیه شــهروندان در  واکسیناسیون 
ســریع ترین زمان ممکن با استان ها 
همــکاری می کند تا بــه این ترتیب 
شرایط هر چه زودتر برای بازگشایی 

اقتصادی مهیا گردد.
مقامات بهداشــتی بریتیش کلمبیا 
پیش بینــی کرده اند همه ســاکنان 
استان بتوانند اولین دوز واکسن کووید 

۱۹ را تا پایان جوالی دریافت کنند.
آخرین برنامه ها در این زمینه دوشنبه 

اعالم شد.

همچنین اعالم شد کسانی که اولین 
دوز را دریافــت می کنند می توانند تا 
چهار ماه منتظر بمانند تا دوز دوم را 
دریافت کنند. این فاصله بیشتر از آن 

چیزی است که ابتدا تصور می شد.
دکتر بانی هنری، مســئول ارشــد 
بهداشت اســتان گفت هنوز برایش 
روشن نیست در چه تاریخی آخرین 
افــراد دوز دوم خــود را می زنند و به 

عبارتی همه واکسینه می شوند.
هنری گفت این استان تمرکز خود را 
از مــاه جوالی بر تزریق دوزهای دوم 
متمرکز می کند و تمام بازه های زمانی 
با آنچه قبال گفته شده بود تفاوت دارد. 

طبق دستورالعمل شرکت های سازنده  
واکسن و بر اساس داده های آزمایش 
بالینی، قرار شــد تا دوز دوم واکسن 
فایزر 2۱ روز پــس از دریافت اولین 
دوز و واکســن مدرنــا 28 روز بعد از 

اولین تزریق، انجام شود
در همیــن حــال آنیتا آنانــد، وزیر 
خدمات و تدارکات عمومی فدرال روز 
از ورود نخستین محموله  پنج شنبه 
5۰۰ هزار دوزی واکســن آسترازنکا/ 
کوویشیلدکه در هند تولید شده خبر 
داد و گفت یک و نیــم میلیون دوز 
دیگر نیز به زودی وارد کانادا خواهد 

شد. 

 تمامی بریتیش کلمبیایی ها
 تا پایان ماه جوالی یک دوز واکسن کرونا  

دریافت خواهند کرد
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

دانشگاه مریلند
 یا آشپزخانه  بیت، سپاه
 و دستگاه های امنیتی؟

تیتر بزرگ روزنامه  کیهان در روز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ این 
بود: »حمایت ۷۳ درصدی مردم از قانون مجلس برای لغو 
تحریم ها«. این خبر از قول دانشگاه مریلند ذکر شده است. 
روزنامه  کیهان فقط در مواردی از موسسات غربی نقل قول 
می کنــد که موضوع از نظر تبلیغاتــی، صد در صد به نفع 
نظام باشد. پرسش این است که چرا این گونه نظرسنجی ها 
در مراکز داخلی انجام نمی شــود و اعتبــار انجام آن ها به 
موسسات داخلی نمی رسد؟ همچنین چرا دانشگاه مریلند 
تنها زمانی که مذاکراتی میان امریکا و جمهوری اسالمی در 
جریان است یا قرار است جریان یابد، در موضوعاتی محدود 
به روایات و گفتمان های موردنظر رژیم نظرسنجی می کند؟

اکثر اندیشکده ها، دانشگاه ها و رسانه های غربی در چهار دهه  
گذشته و باألخص در دوران ترامپ، به توجیه سیاست های 
جمهوری اســالمی، عادی نشــان دادن رفتارهای رژیم و 
خودداری از پوشــش اخبار سرکوب ها در ایران در مقایسه 
با دیگر کشــورها پرداختند )میــزان اخبار مربوط به قتل 
خاشقچی را با قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در رسانه های 
غربی مقایسه کنید: کوه در برابر کاه(. اما برخی از این مراکز 
صرفا به دلیل دشــمنی با ترامپ به تبلیغاتچی جمهوری 
اسالمی تبدیل نشدند، بلکه به نظر می رسد بخشی از برنامه 
و محصوالتشــان از تهران تامین می شود. مرکز مطالعات 
بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند یکی از آن ها است که 
ظن همکاری با تهران در موردش مطرح است. سایت این 
مرکز و نیز موسسه  »ایران پل« که نظرسنجی فوق را عرضه 
کرده اند، در مورد منابع تامین بودجه  خود نیز ســاکت اند. 
در دنیای امروز عدم شــفافیت یعنی فساد؛ اگر بودجه  این 
مراکز از پول های کثیف، بنیاد علوی و منابع صرافخانه ای 
تامین نمی شــود، چرا منابع آن ها را اعالم نمی کنند؟ یک 
مرکز دانشگاهی و نظرسنجی چه چیزی برای پنهان کردن 

باید داشته باشد؟

پشتیبانی سیاست خشنودسازی با نظر سازی

در دوران ترامــپ به دلیل مایوس بــودن البی جمهوری 
اسالمی از تاثیرگذاری بر تصمیمات مقامات کاخ سفید و 
وزارت خارجه، نظرسنجی های موسساتی مثل ایران پل و 
مرکز مطالعات بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند به شدت 
کاهش یافته بود. آن ها تنها به بزک کردن قاسم سلیمانی 
به عنوان محبوب ترین چهره در کشــور برای دول خارجی 
می پرداختند )به سفارش سپاه قدس( که پشتیبانی از برنامه  
گسترش طلبی رژیم بود. اما با روی کار آمدن بایدن، البی 
جمهوری اسالمی که ورودی قابل توجهی به دستگاه های 
تصمیم گیر و سیاست گذار امریکا دارد، از موسسات همراه و 

تدارکاتی خود برای فضاسازی حداکثر استفاده را می کند.

برای فریب افکارعمومی در امریکا در پیشــبرد سیاســت 
خشنودسازی و مماشات و نیز برنامه های مخرب نظام، البی 
جمهوری اسالمی نیاز دارد تصمیمات و جهت گیری های 
رژیم و هم پیمانــان آن را مطابق نظر اکثریت مردم ایران 
معرفی و افکار عمومی را برای مماشات بیشتر با رژیم مهیا 
کند. آوردن نام دو موسســه در انتشار نتایج، برای تحکیم 
اعتماد به نتایج در افکارعمومی اســت؛ در حالی که مواد 
آن در تهران توســط یک گروه پخته شده است. به همین 
دلیل برخی موسسات نظرسنجی در کانادا و ایاالت متحده 
تاســیس شده اند تا کار پشــتیبانی البی را در حوزه  اقناع 

افکارعمومی انجام دهند.

بی اعتباری سازمانی

در بی اعتباری نظرســنجی های موسساتی که در امریکای 
شمالی مستقر هستند، در داخل کشور و در حوزه  امنیتی 
شکی نیست. ایران پل ادعا دارد که کار نظرسنجی اش در 
داخل ایران را گروه های داخلی انجام می دهند. با توجه به 
این که شورای امنیت ملی و سپاه، نظرسنجی در موضوعات 
مربوط به امنیت کشور را تهدید تلقی می کنند، امکان ندارد 
که یک موسسه  خارجی و باألخص با اعضای ایرانی، بتوانند 
بدون همکاری با سپاه و دستگاه های امنیتی در داخل کشور 
نظرسنجی انجام بدهند. دو موسسه ای که در داخل کشور 
به طور نیمه مســتقل عمل می کردند )آینده و مرکز ملی 
پژوهش افکار عمومی( در اوایل دهه  8۰ خورشیدی بسته و 

اعضای آن ها به سال ها زندان محکوم شدند.
مقبولیت کامل نتایج این نظرســنجی ها برای دســتگاه 
تبلیغاتی حکومتی )کیهان، فارس تسنیم، رادیو و تلویزیون 
دولتی(، بدون آن که آن ها را نظر ســازی بنامند و نشــر 
گسترده  آن ها، باألخص توسط موسساتی که با دستگاه های 
امنیتی و نظامی رژیم پیوند وثیق دارند، از مواردی است که 
پخته شدن آن ها در آشپزخانه  موسسات فرهنگی تبلیغاتی 
ســپاه )مثل موسســه  اوج( را که از منابع بی حدوحصری 
برخوردارند، تایید می کند. البی جمهوری اسالمی می داند 
که انتشــار یک نظرسنجی به اسم ســپاه، برای ایرانیان و 
افکارعمومی خارج از ایران بی اعتبار است و از این آن را به 

اسم دانشگاه مریلند منتشر می کند.
مرکز مطالعات بین المللی و امنیتی در دانشگاه مریلند در 
موضوعات مرتبط با حقوق بشر، تروریسم، گسترش طلبی 
منطقه ای و صرف ده ها میلیارد دالر از سرمایه  مردم ایران 
در جنگ های منطقه ای، فساد و ناکارآمدی حکومت و اتالف 
منابع، فقدان مشروعیت سیاسی رژیم والیت فقیه و مانند 
آن ها در ایران، نظرسنجی  نکرده است. همه  این موضوعات 
هم بعد امنیتی دارند و هم بعد بین المللی. اگر این موسسه 

بــه مطالعات امنیتی می پردازد چــرا در مورد رخدادهای 
امنیتی مثل به رگبار بستن جوانان در نیزارهای ماهشهر 
یا سوخت بران در سراوان نظرسنجی نمی کند تا دیدگاه های 
مردم ایران در این زمینه ها هم منعکس شود؟ این امر علت 

دارد.
کســانی که بودجه  این مرکز را تامیــن و نتایج آن را در 
آشــپزخانه های خــود تعیین می کنند و برای انتشــار به 
مریلند می فرستند، نمی خواهند در موضوعات فوق کاری 
انجام شــود. این نظرسنجی ها همچنین معطوف به نتایج 
خاصی در دوره های خاص است؛ مثل محبوب نشان دادن 
خروج ایران از پروتکل الحاقی تا دولت بایدن به خواســت 
ظریف و روحانی تن دردهد. مشــخص است که موضوع و 
رهیافت و ســؤاالت تا نحوه و زمان توزیع نظرسنجی ها را 
مقامات امنیتی و نظامی در ایران تعیین می کنند. نگارنده  
این مطلب در برخی گردهمایی ها شاهد سخنان مقامات 
مســئول این گونه موسسات بوده اســت: نظرات آن ها در 
مورد مســائل ایران با نظرات رئیس رادیو تلویزیون دولتی 

جمهوری اسالمی یا مقامات فرهنگی سپاه یکی است.

نقاط اتصال

از ســال ها پیش یک بسیجی )که حتی عکس های وی در 
تبلیغ ســخنرانی هایش در امریکا با چفیه بسیجی است و 
نمی خواهد هویتش را پنهان کند( به اسم ابراهیم محسنی 
)بدون مدرک دکترا و سابقه ای علمی در حوزه  نظرسنجی 
قبل از اســتخدام( با ورودی یکی از اعضای البی جمهوری 
اسالمی در دانشگاه مریلند )یکی از اعضای هیئت مشاوران 
نایاک( به عنــوان عضو هیئت علمی در این دانشــگاه کار 
می کند. موسســات دیگری در امریکا کــه به تبلیغ افکار 
احمد فردید مشغول بوده اند )دانشگاه نیویورک( از وی برای 

سخنرانی دعوت کرده اند.
ابراهیم محسنی قبل از انتقال به دانشگاه مریلند و واسطه 
قرار گرفتن برای نظرسنجی هایی که حکومت در ایران انجام 
می دهد و این دانشگاه منتشر می کند، عالوه بر فعالیت در 
بسیج )در دوران صلح(، عضو هیئت علمی دانشکده  مطالعات 
جهان در دانشگاه تهران بوده است که محل تمرکز نیروهای 
ضدآمریکایی و ضداســرائیلی اســت و ایده های گسترش 
طلبی خامنه ای را در سیاســت داخلی و خارجی توجیه و 
تبیین می کند. چهره های دیگر این موسسه غیر از ابراهیم 
محســنی عبــارت بوده اند از محمد مرنــدی )رئیس این 
دانشکده( که بوق تبلیغاتی رژیم در رسانه های بین المللی 
است و حسام الدین آشــنا )معاون وزیر اطالعات و مشاور 
روحانی( که سیاست های امنیتی رژیم را به اجرا در می آورد.

محتوا

جزئیات نظرسنجی مذکور تا حدود زیادی سفارشی بودن 
و غیرعلمی بــودن آن را تایید می کنند چون از هر جهت 
که نگاه کنیم ارزش علمی آن قابل سنجش نیست: سؤاالت 
و متن پرسشــنامه ها هیچ گاه منتشر نمی شوند، چگونگی 
انتخاب نمونه اعالم نمی شــود، اعضای تیم پرسشــگران 
و تحلیلگران نظرســنجی در دو موسسه ای که نامشان در 
این نظرســنجی آمده روشن نیستند، مرکز تامین کننده  
مالی آن ها روشــن نیست و اصوال هیچ گونه شفافیتی در 
مراحــل انجام آن ها وجود ندارد. این عدم شــفافیت راه را 
برای سنجش علمی یا تبلیغاتی و قالبی بودن آن ها می بندد. 
آن ها مثل علی خامنه ای و فرماندهان ســپاه از مخاطبان 

می خواهند به دلیل عنوانی که دارند به آنها اعتماد کنند.
از سوی دیگر، نتایج نظرسنجی عینا با مواضع خامنه ای و 
روایات معمول بوق های تبلیغاتی سپاه و بیت تطابق دارد. 
اگر سپاه یا وزارت اطالعات رسما این نظرسنجی را تنظیم 
و منتشر کرده بودند نتایجش همان بود که در نظرسنجی 
منتشر شده به اسم دانشگاه مریلند دیده می شود. در پنج 
موضوع زیر این تطابق به چشــم می خورد: احساس نبود 
تفاوت در مواضع دموکرات هــا و جمهوری خواهان، ایجاد 
محدودیت برای ورود تجهیزات دارویی و پزشکی در دوران 
تحریم ها، عملکرد خوب حکومت در همه گیری کرونا )۷۷ 
درصد(، حمایت از افزایش فعالیت های برنامه هسته ای )۷۳ 
درصــد( و حمایت 88 درصد مردم ایــران از فعالیت های 
منطقه ای سپاه پاسداران. جالب است که در یک نظرسنجی 
همــه  موضوعاتی که رژیم می خواهد در تبلیغات داخلی و 
بین المللی پوشش دهد، آورده شــده است. چنین غذای 
جامع و مقوی ای فقط در آشــپزخانه  بیت و دستگاه های 
امنیتی-نظامی-ایدئولوژیک در ایران می تواند پخته شــده 

باشد.

»جلسه فنی« آژانس با ایران  
قطعنامه توبیخی

 علیه جمهوری اسالمی
 صادر نمی شود

ســه قدرت اروپایی  عضو برجــام پیش نویس یک 
قطعنامه علیه فعالیت های مشکوک اتمی جمهوری 
اســالمی را ارائه داده بودند که قرار بود روز جمعه 
5 مــارس برای تصویب آن رای گیری شــود. این 
قطعنامه با حمایت آمریکا تنظیم شــده است. اگر 
این قطعنامه تصویب می شــد پرونده اتمی ایران 
می توانست به شــورای امنیت سازمان ملل ارجاع 

داده  شود.
هنــوز علت اینکه چرا اروپایی  هــا از این قطعنامه 
عقب نشینی کرده اند مشــخص نیست اما به نظر 
می رســد مذاکرات غیررســمی پشت صحنه بین 
دولت ها در جریان بوده که در حال حاضر رسانه ای 

نشده است.
سه دیپلمات که اقدامات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را از نزدیک دنبال می کنند به رویترز گفته اند 
که ســه قدرت اروپایی فعال صدور قطعنامه را لغو 

کرده اند.
برخی کشــورها ابراز نگرانی کرده  بودند که صدور 
این قطعنامه می تواند تالش برای نجات توافق اتمی 
را تضعیف کند. این در حالیست که گفته می شود 
رافائل گروسی مدیرکل آژانس که چندی پیش به 
تهران رفته بود، قرار است دوباره به ایران سفر کند.

یک دیپلمات گفته است محور این سفر می تواند 
فنی باشد و اگر همکاری جمهوری اسالمی ایران 
ناکافی باشد در نشســتی که سه ماه دیگر برگزار 
خواهد شــد برای صدور قطعنامه علیه رژیم ایران 

تصمیم گرفته می شود.
ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی در واکنش به تصمیم سه کشور 
اروپایی مبنی بر عــدم صدور قطعنامه علیه رژیم 
ایران گفت »با تالش های فشــرده دیپلماتیک در 
تهران، وین و پایتخت های همه اعضای شــورای 
حکام و به ویژه ســه کشــور اروپایی، و همچنین 
همراهی چین و روسیه، طرح قطعنامه منتفی شد.«
او تأکید کرد »تحول امروز می تواند مسیر دیپلماسی 
را کــه ایران و آژانس بــاز کرده اند، حفظ نموده و 
زمینه را برای اجرای کامل تعهدات از سوی تمامی 

طرف های برجامی فراهم آورد.«
گروســی در آخرین گزارش خود به شورای حکام 
اعالم کرد جمهوری اسالمی عالوه بر اینکه ۱8 ماه 
است پاسخ مناسبی در مورد آثار مواد رادیو اکتیو در 
دو سایت اتمی خود نداده سه سایت مشکوک دیگر 
اعالم نشده  داشــته که در آنها نیز آثار مواد رادیو 

اکتیو با منشاء انسانی کشف شده است.
جدول زمانی که بطور پیدا و پنهان برای گفتگوها 
و رفــت و آمدها و نشســت های مربوط به آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی عنوان می شــود، بیانگر 
همزمانی آنها با پس از انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی در ایران در اواخر خرداد ۱۴۰۰ )28 خرداد 

برابر با ۱8 ژوئن 2۰2۱( است.
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اذعان ترودو به
 تضعیف صنعت داروسازی کانادا

آیا پایان پاندمی کرونا 
نزدیک است؟

در حالی که بسیاری نگران ویروس های جهش یافته کرونا و شروع موج 
جدید پاندمی هستند موارد ابتال در جهان  رو به کاهش است. آیا قدرت 

سرایت ویروس کاهش یافته یا تدابیر اتخاذ شده موثر بوده اند؟

با نزدیک شــدن به آغاز فصل بهار به 
نظر می رسد صبر و تحمل بسیاری رو 
به پایان است؛ آنها به چشم اندازی نیاز 
دارند که محدودیت ها چه زمانی گام 
به گام رفع می شــوند، کی می توانند 
روی واکســینه شدن حساب کنند و 

این ماجرا کی به پایان می رسد.
یــک قول نقل شــده از یــک مقام 
ارشد سازمان بهداشت جهانی درباره 
نزدیک بــودن پایان پاندمی کرونا به 
بحث ها در این زمینه دامن زده است. 
ظاهــرا هانس هنــری کلوگه، مدیر 
اجرایی بخش اروپای این سازمان در 
گفت وگو با رادیو دانمارک گفته است 
پاندمی کرونا تا چند ماه دیگر شکست 

می خورد.
این مدیر ارشــد ســازمان بهداشت 
جهانی معتقد اســت منظور او را بد 
فهمیده و بد منعکس کرده اند. او پس 
از باال گرفتن بحث ها درباره این نقل 
قول در میان کارشناسان و در فضای 
مجازی، گفته چنین حرفی نزده، بلکه 
تاکید کــرده که هیچ کس نمی تواند 
زمان خالصــی از پاندمــی کرونا را 

پیش بینی کند.

پایان پاندمی ابتدای سال 2022

او می گویــد به عنــوان یک فرضیه 
عملــی بر این باور اســت که ابتدای 
ســال 2۰22 پاندمی کرونا را پشت 
سر خواهیم گذاشــت. مدیر اجرایی 
نهاد بهداشتی سازمان ملل می گوید 
در آن زمــان ویروس کرونا همچنان 
وجود خواهد داشــت امــا او معتقد 
اســت که دیگر نیازی به »تدبیرهای 

مخرب«نخواهد بود.
ویروس شناس  دروستن،  کریستیان 
مشهور بیمارستان شاریته برلین در 
واکنش به نقل قول منتسب به هانس 
هنری کلوگه، تمــام گمانه زنی ها در 
باره ضعیف شــدن ویروس کرونا را با 

قاطعیت رد کرد.
او می گوید تا کنــون در هیچ یک از 
گونه های شناخته شده ویروس جدید 
کرونا نشــانه ای از تضعیف مشاهده 
نشده و هر گونه صحبت در این مورد 

فقط حدس و گمان است.
دروستن ابتدای ماه ژانویه در یکی از 
پادکســت های خود گفته بود، هنوز 
زمان زیادی تا بومی شــدن ویروس 
کرونا مانده است. منظور از بومی شدن 

بقای آن در یک محدوده مشــخص 
اســت. او در گفت وگویی با هفته نامه 
اشپیگل گفته در سال جاری وضعیت 

کرونا می تواند خطرناک تر هم بشود.
کارل الوتربــاخ، اپیدمی لوژیســت و 
کارشناس امور بهداشتی آلمان با این 
نظر موافق است و مانند خیلی دیگر از 
سیاستمداران نسبت به بازگشایی های 

شتاب زده هشدار می دهد.
بر پایه آمار دانشــگاه آمریکایی جانز 
هاپکینز، تا عصر سه شنبه دوم مارس 
)۱2 اســفند( بیش از ۱۱۴ میلیون 
و 56۰ هــزار مورد ابتــال به بیماری 
کووید۱۹ در ۱۹2 کشــور شناسایی 
شــده و حدود 2 میلیون و 5۴2 هزار 
نفر از مبتالیان جان خود را از دست 

داده اند.
اگر این آمار را به طور مطلق در نظر 
بگیریم بســیار وحشــتناک هستند 

و پاندمی کرونــا همچنان در برخی 
کشــورها با شــتاب و مانند ماه های 
گذشــته در حال تاختن است. افزون 
بر این ویروس هــای جهش یافته نیز 
فرارســیدن موج تازه شیوع کرونا در 
بسیاری از کشورها را تسریع می کنند.

با این همه اگر آمار را نســبی در نظر 
بگیریم در کمال تعجب می بینیم که 

اوضاع عمومی جهان از نظر شــیوع 
کرونا تا حدودی رو به آرامش است.

کاهش موارد ابتال و مرگ در سطح 
جهان

مطابق گزارش های ســازمان جهانی 
بهداشــت، از حــدود دو مــاه پیش 
میزان موارد ابتــال، با در نظر گرفتن 
کل کشورهای جهان، به شکل قابل 
توجهی رو به کاهش بوده و این روند 
به شکل محسوسی سریع تر و قوی تر 

از قبل رخ می دهد.
در میانه ماه ژانویه روزانه حدود ۷۰۰ 
هزار مورد ابتــالی جدید به بیماری 
کووید۱۹ شناسایی می شد، این رقم 
اکنون به اندکی بیش از نصف کاهش 
یافته است. شــمار قربانیان بیماری 
کووید۱۹ نیــز طی یک ماه به نصف 

کاهش پیدا کرده است.
ســازمان  دبیرکل  آدهانوم،  تدروس 
جهانی بهداشــت، روند رو به کاهش 
موارد ابتال و مرگ در ارتباط با پاندمی 
کرونا را با اندکی احتیاط »نشانه ای از 

امید« توصیف می کند.
او می گوید گرچه امــروز صحبت از 
واکسیناســیون و تاثیر آن در میان 
است اما روند کاهشــی یکی دو ماه 
اخیــر نشــان می دهد کــه بیماری 
کووید۱۹ بــا تدبیرهایی که تا کنون 
در دستور کار قرار گرفته و با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به میزان 
زیادی قابل کنترل است و این همان 
کاری است که در بسیاری از کشورها 

انجام می شود.
درباره علت کند شــدن شدت ابتال و 
مرگ بر اثر بیماری کووید۱۹ مسائل 
متفاوتی مطرح شــده اما مشــخص 
است که واکسیناسیون در این روند 
و دستکم تا به حال تاثیر چشمگیری 

نداشته است.

واکســینه کردن  پیشــرفت  گرچه 
شــهروندان در کشــورهای مختلف 
بسیار متفاوت اســت، تا کنون فقط 
بخش کوچکی از شــهروندان جهان 
برای پیشــگیری از ابتال به کووید۱۹ 

واکسینه شده اند.
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
و فاصله گذاری فیزیکی اجتماعی به 
شکل آشکاری در کاهش موارد ابتال و 
مرگ موثر بوده و این تاثیر در بسیاری 
از کشــورها قابل مشاهده است. این 
واقعیت نشان می دهد که بازگشایی ها 
و کاهــش محدودیت ها باید بســیار 

آهسته و با احتیاط انجام شود.
در برخی کشورها شمار مبتالیان به 
کرونا به قدری زیاد بوده که با بهبودی 
اکثریت آنهــا بخش بزرگی از جامعه 
مصون شــده اند. تعداد مبتالیان در 
آمریکا تا روز سه شنبه به نزدیک 28 
میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است.

این نکته را هم باید در نظر داشت که 
این آمار فقط مربوط به کسانی است 
کــه آزمایش کرونای آنها مثبت بوده 
است و آمار رسمی در همه کشورها 
نشــان دهنده کل مبتالیــان واقعی 

نیست.
گرچه تعداد قربانیان کرونا در آمریکا 
بیش از نیــم میلیون نفر و بســیار 
باالست، شــمار مبتالیان شناسایی 
شــده نشــان می دهد که در بخش 
بزرگی از شهروندان ایاالت متحده به 
نوعی یــک ایمنی جمعی پدید آمده 

است.

فرضیه ضعیف تر شــدن ویروس به 
مرور

شماری از پژوهشگران هم بر این نظر 
هســتند که ویروس کرونا از طریق 
جهش ها به مرور ضعیف تر می شود، 
گرچه این مســئله با توجه به قدرت 

سرایت بیشتر ویروس های جهش یافته 
تا حدودی عجیب به نظر می رسد.

میانــه مــاه ژانویــه پژوهشــگران 
دانشگاه های آتالنتا و پنسیلوانیا نتیجه 
پژوهش هایی را منتشر کردند که زیر 
نظر پرفســور جنی الوین انجام شده 

بود.
این پژوهشگران با استفاده از یک مدل 
محاسباتی با بهره گرفتن از داده های 
مربوط به ویروس های شناخته شده از 
خانواده کرونا به این نتیجه رسیده اند 
که ویروس جدید در بلندمدت به یک 
ویروس غیرکشنده تبدیل خواهد شد.
پژوهشگران از این هم یک گام فراتر 
رفتــه و پیش بینــی می کنند که در 
آینده نیازی به واکسیناســیون برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری کووید۱۹ 

نباشد.
تجربه ویروس های قبلی خانواده کرونا

اپیدمی لوژیســت  اشــتور،  کالوس 
و سرپرســت یک پــروژه تحقیقاتی 
ســازمان جهانی بهداشــت در مورد 
ویروس ســارس، یافته های محققان 
آمریکایی را تائید می کند و می گوید 
تجربه بیماری آنفلوانزا در گذشــته 
نشان می دهد که قدرت شیوع کرونا 

نیز به مرور کاهش می یابد.
می دهد  نشــان  گذشته  تجربه های 
که دو مورد از پاندمی آنفلوانزا، یکی 
گریپ آســیایی در ســال ۱۹5۷ با 
چهار میلیــون قربانی و دیگر گریپ 
هنگ کنگ در ســال ۱۹68 با حدود 
سه میلیون قربانی با همان سرعتی که 

شیوع یافتند ناپدید شدند.
در جریان گریپ اســپانیایی پس از 
جنگ اول جهانی، موج دوم بیماری 
 ۱۹2۰ تــا   ۱۹۱8 ســال های  در 
بیشترین قربانی را گرفت و حدود 5۰ 
میلیون نفر بــر اثر آن جان خود را از 

دست دادند.
موج ســوم این پاندمی خیلی سریع 
خاتمه یافت اما ویروســی که عامل 
انتقال بیمــاری بــود از میان نرفت 
و همچنان به شــکل ویروس کامال 
تضعیف شده ای سبب ابتال به نوعی 

از آنفلوانزا می شود.
این ســناریویی اســت کــه برخی 
SARS- پژوهشگران در مورد ویروس
CoV-2 بــه عنوان عامــل بیماری 
کوویــد۱۹ هم محتمــل می دانند؛ 
ویروسی که در شکلی تضعیف شده 
می ماند و جنبه هولنــاک خود را از 

دست می دهد.
چنــان کــه ایــن اتفــاق رخ دهد 
و تــا آن زمــان، همچنــان رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی مهم ترین 
راه مقابله با پاندمی کرونا است؛ و این 
به خصوص برای کشــورهایی بیشتر 
مصداق دارد که روند واکسیناسیون 
در آنها هنوز شروع نشده یا با سرعت 

الزم پیش نمی رود.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در مصاحبه با تلویزیون آمریکا اذعان 
کرد کانادا چند سال پیش ظرفیت های الزم را برای تولید انواع واکسن از 
جمله واکسن کووید۱۹ داشت اما جهانی سازی تا اندازه زیادی ظرفیت 

شرکت های داروسازی کانادا را کاهش داد.
 Meet the ترودو این مطلب را در گفت وگو با برنامه سیاســی معروف

Press اعالم کرد. 
به گــزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونریال، اذعان ترودو به تضعیف 
صنعت داروســازی کانادا در شرایطی منتشر می شــود که کانادا طی 
هفته های اخیر با تاخیرهای مکرر تحویل واکسن های کووید۱۹ روبرو 

شده و سرعت واکسیناسیون در کشور کند شده است.
در این میان مدیریت دولت جاســتین ترودو در قضیه واکسنیاسیون 
کووید۱۹ با انتقادات فراوانی روبرو شده و شرکت های داروسازی از این 
که دولت فدرال حمایت های الزم را از آن ها به عمل نیاورده است، ابراز 

نارضایتی کرده اند.
مرکز تحقیقات عفونت شناسی دانشگاه الوال یکی از مراکز داروسازی 
اســت که درخواست کمک دو میلیون دالری آن با پاسخ منفی دولت 

فدرال مواجه گشت و مجبور شد تحقیقات خود را متوقف سازد.
تحقیقات شرکت داروسازی Providence Therapeutics تورنتو نیز 
در زمینه تولید واکسن کووید۱۹ به علت عدم حمایت های مالی اتاوا با 
تاخیرهای زیادی همراه شد. در شرایطی که اتاوا با کمک هشت میلیون 
دالری به این شرکت تورنتویی موافقت کرد، شرکت آمریکایی مدرنا از 

حمایت مالی یک میلیارد دالری واشنگتن برخوردار شد.
اما ترودو در مصاحبه با برنامه Meet the press برای دفاع از عملکرد 
دولت خود اعالم کرد از آغاز همه گیری کرونا، ما تالش های خود را برای 
تقویت ظرفیت های صنعت داروسازی کانادا افزایش دادیم اما نتایج این 

تالش و سرمایه گذاری طی سال های آینده نمایان خواهد گشت.
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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.

 تمامی بریتیش کلمبیایی ها
 تا پایان جوالی یک دوز واکسن 

کرونا  دریافت خواهند کرد

ایرونیا- مقامات بهداشــتی بریتیش 
کلمبیــا پیش بینــی کرده اند همه 
ســاکنان اســتان بتوانند اولین دوز 
واکسن کووید ۱۹ را تا پایان جوالی 

دریافت کنند.
آخرین برنامه ها در این زمینه دوشنبه 
اعالم شــد و مقامات جزییات مرحله 
دوم برنامــه واکسیناســیونبریتیش 

کلمبیا را روشن کردند. 
آخرین داده ها ، با توجه به واکســن 
ســومی که وارد برنامه شده و تعیین 
فاصله زمانی الزم بین دو دوز واکسن، 
نشــان می دهد همه افراد می  توانند 
اولین دوز واکسن خود را حدود نیمه 

تا اواخر جوالی دریافت کنند.
طبق طرح قبلــی پیش بینی ها این 
بود که تا ماه ســپتامبر زدن دوز اول 
واکسن برای همه میسر نخواهد شد. 

دوشنبه همچنین اعالم شد کسانی 
کــه اولیــن دوز را دریافت می کنند 
می توانند تا چهار ماه منتظر بمانند تا 
دوز دوم را دریافــت کنند. این فاصله 
بیشــتر از آن چیزی اســت که ابتدا 

تصور می شد.
این بازه زمانی بین دو واکسن به افراد 
بیشتری امکان می دهد تا اولین دوز 

واکسن خود را بزنند.
دکتر بانی هنری، مســئول ارشــد 
بهداشت اســتان گفت هنوز برایش 
روشن نیست در چه تاریخی آخرین 
افــراد دوز دوم خــود را می زنند و به 

عبارتی همه واکسینه می شوند.
هنری گفت این استان تمرکز خود را 
از مــاه جوالی بر تزریق دوزهای دوم 
متمرکز می کند و تمام بازه های زمانی 
با آنچه قبال گفته شده بود تفاوت دارد. 
جزئیات بیشــتر انتظار می رود بعدا 

ارائه شود.
مرحله اول برنامه این اســتان شامل 
واکسیناســیون ســاکنان خانه های 
مراقبت طوالنی مدت، ارایه امکانات 
کمک بــه زندگی و جوامــع بومی 
دورافتــاده، و نیز برخــی از کارکنان 
بخش های بهداشتی و دیگران است. 
این مرحله اکنون در حال انجام است.

روز دوشــنبه ، مقامات شــروع فاز 
2 را اعــالم کردنــد. در این مرحله 
دوزهای اول کســانی کــه در مراکز 
زندگی مستقل و خانه های حمایتی 
ســالمندان زندگی و کار می کنند و 
همچنین سالمندان 65 سال به باال 

زده می شود. 
در مرحله ســوم که انتظــار می رود 
از نیمه آوریل شــروع شود، سیستم 
ثبت نام و رزرو آنالین فعال می شود. 
ساکنان 6۰ ســال به باالی بریتیش 
کلمبیا  بــا راه اندازی این سیســتم 
می توانند زمان واکسیناسیون خود را 

به صورت آنالین تعیین کنند.
به گزارش رسانه هدهد ثبت نام برای 
واکسیناسیون به ســرعت در استان 
کبک کانادا آغاز شده است. هم اکنون 
گروه سنی هفتاد سال به باال می توانند 

واکسن خود را دریافت کنند.
پیش از این در بیشــتر مناطق کبک 
واکسیناسیون کووید۱۹ فقط شامل 
افــراد 85 ســال به باال بــود پس از 
آن به ۷5 ســال رســید و حاال نیز 
افراد ۷۰ ســال به باال می توانند برای 

واکسیناسیون خود اقدام کنند.
در منطقــه الوال و کــوت نورد نیز 
حداقل سن دریافت واکسن کووید۱۹ 

به ۷۰ سال کاهش پیدا  کرده است.
درحالــی کــه دولت کبــک دنبال 
اجرایی کردن طرح پاسپورت واکسن 
کووید۱۹ اســت و می خواهد در این 
زمینه شفاف سازی کند مخالفین این 

اقدام را تبعیض آمیز می دانند.
کریستین دوب، وزیر بهداشگفت که 
این اســتان در حــال ایجاد یک نوع 
سیستم پاســپورت واکسن است اما 
یک روز بعد، سخنگوی این وزارتخانه 
اعالم کرد که این ایده هنوز در دست 

بررسی است.
جاســتین ترودونیز کــه پیش تر با 
موضوع پاســپورت واکسن مخالفت 
کرده بــود با یک عقب نشــینی در 
این رابطــه گفت که دولــت فدرال 
از راهنمایــی کارشناســان در مورد 

گذرنامه واکسن پیروی می کند.

کدام واکسن برای شما مناسب تر است؟
پیشنهاد کارشناسان در انتخاب واکسن های فایزر، مدرنا و آسترازنکا

واکسن  ســه  کانادا  درحالی که 
کرونای فایزر، مدرنا و آسترازنکا 
مــردم  دارد،  در دســترس  را 
وسوسه شــده اند که برای زدن 
و  کرده  عمل  ترجیحی  واکسن، 
درواقع انتخاب کنند که کدام یک 
از این واکسن ها را تزریق کنند. 
بااین حال توصیه های ســاده ای 
سه  که  کارشناســانی  سوی  از 
را  در کشــور  موجود  گزینــه 
می دهد  نشان  کرده اند،  بررسی 
که بهترین انتخاب، تزریق هرچه 
سریع تر واکســن فارغ از نوع و 

برند آن است.

مــداد- رونــد بررســی و تأیید یک 
واکسن، شــامل مواردی ازجمله اثر 
واکسن، مدت زمان مصونیت در برابر 
عامــل بیماری، جزئیــات مربوط به 
تفاوت بین سیستم عامل های واکسن 
نوآورانه و ســنتی و برنامه های تغییر 
جهت تجویز دوزها است و این موارد 
مــردم را در اعداد، ارقــام و جزئیات 
سردرگم کرده و تصمیم گیری برای 
انتخاب واکسن برای آنها سخت شده 

است.
که  کانادایی هایی  بــرای  به طورکلی 
به اســتفاده از مهارت های تخصصی 
بــرای یافتن بهتریــن گزینه، عادت 
دارند، انتخاب بســیار آسان است. به 
 ،)Tania Watts( گفته تانیا واتــس
متخصص ایمنی شناســی از دانشگاه 
تورنتو، وی از هر واکسنی که به وی 
پیشنهاد شــود، استفاده می کند زیرا 
احتمال ابتال به بیماری شدید و مرگ 

ناشی از آن را کاهش خواهد داد.
درحالی که هیچ مطالعه مســتقیمی 
روی واکسن های کووید۱۹ انجام نشده 
اســت، داده های فعلــی حاکی از آن 
است که واکسن آســترازنکا به اندازه 
واکســن های مدرنا و فایزر- بایوتک 
در جلوگیری از شدت بیماری جدی 
و مــرگ ناشــی از آن مؤثر اســت. 
بااین حال، ممکن اســت این واکسن 
در جلوگیری از بیماری خفیف کمتر 
اثرگذار باشد. این تفاوت کافی بود تا 
یک کمیته مستقل از کارشناسان در 
توصیه هایی که دوشنبه توسط آژانس 
بهداشــت عمومی کانادا و به صورت 
آنالین منتشــر شــد، بین واکسن 
آسترازنکا و دو مورد دیگر تمایز قائل 

شود.
این کمیته تشخیص داد که با توجه به 
داده ها، تزریق واکسن آسترازنکا برای 
افراد 65 سال و باالتر توصیه نمی شود. 
این تصمیم توسط برخی کشورهای 

اروپایی نیز اتخاذشده است.

همچنین  جدیــد  توصیه هــای  در 
مشخص شده است، کسانی که قباًل 
بــرای واکسیناســیون اولویت بندی 
شــده اند، ازجمله کارکنان بهداشت 
و کادر پزشــکی و بومیان کانادا، باید 
واکسن های mRNA را به عنوان گزینه 
اول دریافــت کننــد. در مواردی که 
واکسن mRNA در دسترس نباشد، 
آسترازنکا باید تزریق شود چراکه مزایا 
و اهمیت واکسیناســیون زودهنگام 
حتی با واکسن هایی که ممکن است 
تأثیر کمتر داشته باشــند به مراتب 
بیشتر از واکســینه شدن دیرهنگام 
با واکســن مؤثرتر است. در ضمن بر 
اســاس تأکید این کمیته، گیرنده ها 
باید از گزینه های فعلی واکسن محلی 

رضایت آگاهانه داشته باشد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که 
آیا توصیه های محدودکننده کمیته در 
مورد واکسن آسترازنکا ممکن است 
باعث شود برخی از افراد از دریافت آن 

خودداری کنند؟
دکتــر شــلی دیکــس، نایب رئیس 
کمیته و ناظر پزشــکی بر بهداشت 
اســتان نوا اسکوشــیا، در این رابطه 
عنوان کرد که پذیرش واکسن یکی 
از نکات موردتوجه کمیته اســت، اما 
ما همچنین بایــد اطمینان حاصل 
کنیم که داده های موجود را بررسی 
کرده و توصیه های مبتنی بر شواهد 
را ارائه می دهیم. در ضمن این کمیته 
با کســب داده های جدیــد و تأیید 
واکسن ها بیشــتر، می تواند در مورد 
کرده  تجدیدنظر  خــود  توصیه های 
و آن هــا را اصالح کند. اگر واکســن 
تک دوز جانسون اندجانســون توسط 
نهادهای نظارتی کانادا تأیید شــود، 
ممکن است این مسئله طی چند روز 

رخ دهد.

آژانس بهداشت عمومی کانادا با صدور 
بیانیه ای به این توصیه پاســخ داده و 
اعالم کرد که بهترین واکســن برای 
یک کانادایی، هر واکســنی است که 

بتواند دریافت کند.
در ضمن این آژانس خاطرنشان کرد، 
تزریق واکسن آســترازنکا هیچ گونه 
نگرانی درزمینه ایمنی در آزمایش های 
بالینی یا در میان افراد سالخورده ای 
که در کشــورهای دیگر واکســینه 
شده اند، نشان نداده است درحالی که 
برخی از مزایا را در جمعیت مســن 
ازجمله کاهش احتمال بستری شدن 

در بیمارستان را نشان می دهد.
مــاه گذشــته، محققان دانشــگاه 
ادینبــورگ گــزارش دادنــد کــه 
واکسیناسیون بیش از ۱/۱ میلیون نفر 
در اسکاتلند با واکسن های آسترازنکا 
و فایزر– بایوتک خطر بستری شدن 
در بیمارســتان را به دلیل کووید۱۹ 
بــه ترتیب تا ۹۴ و 85 درصد کاهش 

داده است.
بریتیــش کلمبیا نیز روز دوشــنبه 
اعالم کرد که کمپین واکسیناسیون 
برای مشاغل ضروری را با استفاده از 
واکسن هایی مانند واکسن آسترازنکا 
آغاز می کند. جمعیت های مســن و 
آســیب پذیر همچنان واکســن های 
مدرنا و فایزر را دریافت می کنند، که 
به انجماد عمیق و آماده سازی بیشتر 

نیاز دارد.
البته مسئول بهداشت استان بریتیش 
کلمبیا اظهار داشــت کــه کارکنان 
مشاغل ضروری این گزینه را دارند که 
اگر نمی خواهند واکسن آسترازنکا را 
دریافت کنند، منتظر نوبت خود برای 

واکسن های mRNA باشند.
در کبــک، دانیل پــره رئیس برنامه 
واکسیناسیون اســتان، روز دوشنبه 

اعالم کرد که با توجه به کمبود جهانی 
واکسن، ما از واکسنی ایمن و مؤثر و 
در دسترس استفاده می کنیم و گزینه 
انتخاب واکســن بــرای مردم کبک 
وجــود ندارد، اگرچــه آن ها پیش از 
تزریق از نوع و دوز مصرفی آن مطلع 

خواهند شد.
دکتر واتس از دانشــگاه تورنتو اعالم 
کرد که تمرکز واکسن های روی افراد 
مســن و دارای نقص ایمنی ممکن 
است منطقی باشد زیرا این واکسن ها 
از کارایی باالتری نسبت به آسترازنکا 
افراد  درحالی که  هســتند  برخوردار 
موجود در این گروه ها پاســخ ایمنی 

ضعیف تری دارند.
وی تأکید کرد که هر ســه واکســن 
دارای برخی فاکتورهای ناشــناخته 
هســتند که از آن جمله می توان به 
مدت زمان مصونیت در برابر بیماری، 
مدت زمان فاصله بین دو دوز و اینکه 
آیا می توان از آن ها به جای یکدیگر در 
دوزهای دوم استفاده کرد، اشاره نمود.
جنیفر گومرمن، از دیگر متخصصان  
ایمنی شناســی  دانشــگاه تورنتو نیز 
 mRNA معتقد است که واکسن های
انتخاب بهتری بــرای گروه هایی که 
پاسخ ایمنی کمتری دارند، است. وی 
در ادامه توضیحاتش گفت: » همه ما 
برای دسترسی به مصونیت همگانی، 
آنچه را که داده شده، دریافت می کنیم 
زیرا هرکدام از واکســن ها در مقابله 
با کووید۱۹ نقــش مفیدی خواهند 
داشــت. همه واکســن های کرونا از 
ابتالی شدید به کووید۱۹ که نیاز به 
بستری در بیمارستان دارد، جلوگیری 
می کننــد. بنابراین اگر واکســنی به 
شما پیشنهاد می شود، آن را استفاده 

کنید.«
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وزیر دارایی پیشین کانادا 
از فریلند خواست درباره برنامه
 بهبود اقتصادی با نخست وزیر 
»سفت و سخت« برخورد کند

وام های بانکی،
 بالی جان بیزنس های کوچک

طبق آمار و مطالعات فدراســیون کســب و کارهای مستقل کانادا ،  
بیزینس های کوچک به دلیل بحران وخیم اقتصادی ناشی از ویروس 
کرونا در مجموع حدود صد و ســی و پنج میلیارد دالر زیر بار قرض 

رفتند.

موسســه The group که در زمینه 
مشــاوره و رایزنی به شــرکت های 
کوچک فعال اســت اعالم کرده که 
از هر ده بیزینــس حدود هفت عدد 
مجبور به استقراض از دولت، بانک  ها و 
موسسات مالی شدند که این مقدار به 
طور میانگین حدود صد و هفتاد هزار 

دالر در هر بیزینس براورد  می شود.

به گفته الرا جونز، قائم مقام اجرایی 
و  دوم  مــوج   ،CFIB فدراســیون 
محدودیت هــای ناشــی از آن بــر 
مشــکالت بیزینس های کم رمق که 
تازه داشــتند جان  می گرفتند افزود. 
بسیاری از شرکت  ها در طول تابستان 
و فصــل گرم فروش نســبتا بهتری 

داشــتند و در حال بازیابی قوا بودند 
و در مــاه ژوئن گذشــته میزان کل 
قرض های تجاری به رقمی حدود صد 
و هفده میلیارد دالر رسید. اما بنا بر 
اعالم فدراسیون CFIB این میزان از 
آن زمان تا کنون به مقدار چشم گیری 
رشد داشــته است. در حالی که تنها 
نیمی از بیزینس  هــا به طور کامل و 
مثل قبل به کار خود ادامه  می دهند 
امــا تنها حدود یک چهــارم از آن  ها 
به میزان فــروش عادی قبل از کرونا 
رسیده اند و این آمار از لحاظ اقتصادی 

نگران کننده است.
الیزابــت کالرک یکــی از صاحبان 
مشــاغل از اونتاریو کــه در صنعت 
دکوراسیون و مبلمان فعالیت دارد از 

ابتدای شیوع کووید۱۹ و قرنطینه های 
اجباری سراســری مجبور به تعطیل 
کردن کســب و کارش شد و تاکنون 
حــدود صــد هــزار دالر وام گرفته 
اســت. به گفته کالرک، منبع بیشتر 
این وام  ها از حساب اضطراری دولت 
کانادا برای کسب و کارها به نام برنامه 
CEBA و وام از بانک توسعه تجارت 
 Business Development کانادا یا
Bank of Canada بوده اســت. وام 
حســاب دولتی CEBA به کسب و 
کارها اجازه  می دهد به حدود شصت 
هــزار دالر از منابع دولتــی و بدون 
بهره دسترسی داشته باشند و از این 
مقدار حدود بیست هزار دالر  می تواند 
مشمول بخشودگی شود. طبق آمار 
CFIB، این برنامه حمایتی بسیار در 
میان کســب و کارها پرطرفدار بوده 
تا جایی که حداقل شش بیزینس از 
هــر ده بیزینس از این برنامه کمکی 
اســتفاده کرده   اند. خانم کالرک که 
حدود پنج ســال اســت در صنعت 
مبلمان و دکوراســیون فعالیت دارد 
همچنین برای مدتی از کمک دولت 
فدرال برای بازپرداخت حقوق معوقه 
کارمندان نیز استفاده کرده است. ولی 
با این وجود تا قبل از تعطیالت در ماه 
دسامبر گذشته مجبور به اخراج کردن 
تمام کارکنانش شده است. عالوه بر 
این، کسب و کار خانم کالرک هر ماه 
متحمل ضرری بالغ بر دوازده تا پانزده 
هزار دالر  می شود چرا که انبار شرکت 
هنوز خالی اســت. او امیدوار است با 
قرض کردن بتواند حداقل تا زمانی که 
کسب و کارها به رونق سابق برگردند 
قبوض مربوط به تجارتش را پرداخت 
کند و سرپا بماند اما  می داند که حتی 
پس از بازگشت نسبی به حالت عادی، 
کســب و کارش باید آنقدر بازدهی و 
ســود دهی داشته باشد تا بتواند زیر 
بار این قرض کمر راست کند. به گفته 
او، آن  ها هنوز بــرآورد دقیقی ندارند 
که چگونه و تا چه زمــان باید برای 
بازپرداخت ایــن وام  ها تالش کنند. 

معلوم نیست توسعه و رشد کسب و 
کارشان چه زمان محقق خواهد شد 
چرا که باید مدتــی مدید هرچه به 
دست  می آورند برای بازپرداخت وام  ها 

خرج کنند.
این تنها یک نمونــه از صدها نمونه 
بیزینس هــای کوچک در سراســر 

کاناداست. در شرایط عادی، شرکت  ها 
و کســب و کارهای کوچک معموال 
برای پرداخت موجودی انبار یا خرید 
تجهیزات وام  می گیرند و اگر در این 
زمینه زیــاده روی کنند زیر بار قرض 
له  می شــوند. قرض و وام ناشــی از 
بحران کرونا اما از این دســت نبود. 

آرمین آریانپور 0هفته(

کسب و کارها وام نگرفتند که امورات 
روزمره شان را بگذرانند و حتی توسعه 
یابند، بلکه مجبور به استقراض شدند 
تا به حیات خود ادامه دهند و حقیقت 

دردناک تجارت پسا کرونا این است.
شــرکت های کوچک و متوسطی که 
در صنایعی همچون گردشگری، هنر 
و سرگرمی و بخش خدمات اجتماعی 
فعال بودنــد به احتمال قوی بیش از 
ســایر شــرکت  ها مغروض هستند. 
چنین کســب و کارهــای معموال با 
مشــتریان تماس مســتقیم دارند و 
بســیار ســخت بتوانند دورکاری را 
تجربه کنند. از طرف دیگر این قبیل 
بخش  ها طبق گزارش های CFIB به 
ندرت به عنوان مشــاغل حساس و 
ضروری محسوب  می شوند که این امر 
باعث  می شود نتوانند در زمان پاندمی 

به فعالیتشان ادامه دهند.
 به طور کلی تنها حدود ســه چهارم 
مشــاغل کوچک مقروض هســتند 
و برآورد  می شــود کــه بازپرداخت 
وام هایشــان حــدود یک ســال به 
طــول بیانجامد. از ایــن میان، طبق 
نظرســنجی  ها حدود یازده درصد از 
شرکت  ها ممکن است به کلی نتوانند 
وام  ها را پس بدهند. دن کلی رئیس 
و مدیر عامل فدراسیون CFIB نگران 
اســت در دوران پــس از کرونا و از 
سرگیری فعالیت های روزمره توسط 
شــرکت ها، کانادا شاهد بسته شدند 

موجی از مشاغل کوچک باشد.
به گفته آقای کلی، با عادی شــدن 
شــرایط و از ســرگیری فعالیت های 
اقتصــادی، صاحبان مشــاغل پس 
از بررســی حســاب  ها و دخــل و 
خرجشان به محاسبه درآمد الزم برای 
خرج های جاری و همچنین باز پس 
دادن وام هــای دوران کووید خواهند 
پرداخت و در آن زمان ممکن است به 
این نتیجه برسند که این حجم کار و 
تالش برای تنها بازپرداخت وام صرفه 
ندارد و در نتیجه عطایش را به لقایش 
بخشیده و شــرکت  ها را یکی پس از 
دیگــری تعطیل کنند. فدراســیون 
CFIB در گزارشــی دیگر در ژانویه 
2۰2۱ هشدار داده بود که حدود صد 
و هشتاد هزار شرکت و شغل به طور 
جدی قصد دارند به کسب و کارشان 
برای همیشه پایان دهند. به عالوه این 
تعداد، حدود شــصت هزار بیزینس 
دیگر تا کنون و به خاطر اثرات ناشی 
از بحران کووید غیر فعال شده   اند. به 
دنبال این اثرات زیانبار ممکن است 
حدود دو و نیم میلیون شغل دیگر در 
بخش خصوصی و مرتبط با کسب و 
کارهای کوچک از بین رفته و اقتصاد 
بحران  آســیب های  آخرین  کانــادا 
اقتصادی ناشی از کووید۱۹ را نیز به 

چشم ببیند.

ایرونیا- وزیر دارایی اسبق کانادا از کریستیا فریلند خواسته برخی از مخارج 
برنامه ریزی شده دولت برای بهبود پاندمی کووید-۱۹ را کنترل کند.

جان منلی درباره جاســتین ترودو که شــش ماه از استعفای وزیر دارایی 
قبلی اش بیل مورنو می گذرد، گفت: »نخست وزیر نمی تواند یک وزیر دارایی 
دیگر را از دست دهد. بنابراین خانم فریلند باید با او سفت و سخت برخورد 
کند و به برخی از چیزهایی که او می خواهد انجام دهد نه بگوید و با عواقبش 

مواجه شود؛ هرچند فکر نمی کنم عواقبی داشته باشد«.
منلی بین سال های 2۰۰2 که ژان کرتین نخست وزیر بود به عنوان معاون 
و وزیر دارایی او اجرای وظیفه کرد و این پســت را تا اواخر سال 2۰۰۳ در 

اختیار داشت. او در سال 2۰۰۴ از سیاست بازنشسته شد.
صحبت های او شبیه به گزارشی است که قرار است توسط انستیتو سی دی 
هاو منتشر شود. تمرکز این گزارش بر این است که هر گونه بسته انگیزشی 
که با استقراض همراه شود »باید موقتی، حیاتی و هدف گذاری شده باشد تا 

بتواند ظرفیت تولیدی اقتصاد را تقویت کند«.
 )CERB( منلی اضافه کرد با وجود اینکه برنامه کمک مالی اضطراری کانادا
مردم را در پاندمی حمایت کرده، دولت »باید به برنامه های نرمال بازگردد«.

این گزارش همچنین هشــدار می دهد که »افزایش چشمگیر حق بیمه 
اشتغال در آینده ضروری خواهد بود تا این برنامه بتواند با گذر زمان هزینه 
خود را تامین کند و رشــد اشتغال را آهسته سازد و  اقتصاد کانادا ممکن 
است در این دهه وارد یک رکود دیگر شود. منلی تاکید کرد دولت باید این 
مسئله را در نظر داشته باشد که آیا ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دالری که در قالب 

مخارج برای فصل پاییز تعیین شد ضروری است یا خیر.
او گفت: »آن ها االن واقعا باید با احتیاط فکر کنند که آیا نیازی به بســته 
انگیزشــی هست یا نه. چیزی که در کانادا دیده ایم رشد خیلی سریع نرخ 
پس انداز در دوران کووید و کند شــدن سرمایه گذاری شرکتی بوده است 
.بنابراین دالیل خوبی هست که باور کنیم وقتی محدودیت های پاندمی کم 
شوند، بخش های خانوار و شرکتی بخشی از این پول که کنار گذاشته اند را 

iroonia.ca.»خرج می کنند

کمک های دولت در طی همه گیری 
زیادی سخاوتمندانه بوده است

مداد- به گزارش نشنال پست، بر اساس اطالعات جدید آماری کانادا، مردم 
طی همه گیری کرونا تغییرات فوق العاده ای را در رفاه اقتصادی خود تجربه 
کردند چراکه آن ها هزاران دالر بیشــتر ازآنچه در اثر همه گیری از دست 
دادند، به دست آوردند. بر اساس اطالعات اداره آمار کانادا، بیشترین میزان 
برنامه های پشتیبانی کووید۱۹ به افراد با درآمد متوسط   و باال رسیده است.

بر اساس این تحقیقات، طی یک دوره سه ماهه در سال گذشته، خانوارهای 
جوان و میان ســال به طورکلی حدود سه هزار دالر مازاد  نسبت به آنچه 
از دست دادند، از طریق اقدامات حمایتی، به ویژه مزایای پاسخ اضطراری 
کانادا )CERB(، به دست آوردند. در سه ماهه دوم این رقم برای هر پنج 
گروه درآمدی که توسط آمار کانادا موردمطالعه قرارگرفته، دو هزار دالر 

بوده است.
طبق این داده هــای جدید، حمایت مالی دولت لیبرال برای کارگران در 

دوره قرنطینه گسترده افزایش ۳6 درصدی درآمد را به همراه داشت.
گفتنی است اقتصاددانان مدت ها منتقد اتاوا بوده و خواستار هدفمند کردن 
برنامه های حمایتی به ویژه مزایای پاسخ اضطراری کانادا )CERB( شده 
و هشدار داده بودند که این برنامه ها زیادی سخاوتمندانه بوده و می تواند 
به عنوان یک عامل بازدارنده برای بازگشــت افراد به کار عمل کند. دولت 
لیبرال در سپتامبر سال گذشته مزایای پاسخ اضطراری کانادا )CERB( را 

لغو کرده و مزایای بازیابی کانادا )CRB( را جایگزین آن نمود.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

پرژن میرور- پس انــداز صد میلیارد 
دالری مردم کانــادا در طول بحران 
همه گیری بیمــاری کووید–۱۹ که 
دلیل عمــده آن تعطیلی بخش های 
مختلف اقتصادی کانادا اســت، نگاه 
دولت کانادا را به ســوی خود جلب 

کرده است.
بنجامیــن تــال و کاتریــن جاج دو 
کارشــناس اقتصادی در گزارش روز 
جمعه خود نوشتند: “ دولت کانادا بر 
روی مردم این کشور برای خرج کردن 
این پول در زمان مناسب حساب کرده 

است.“ 
البته تمام مردم کانــادا به طور برابر 
از این مبلغ پس انداز بهره نبرده اند و 
همانند دیگر موارد متاثر از همه گیری، 
هر چه ثروتمندتر باشید احتمال بهره 
بردن بیشتر از این پس انداز عمومی 

بیشتر خواهد بود.
در نظرسنجی که توسط بانک سی آی 
بی سی انجام گرفته، حدود ۴۰ درصد 
از خانوارهایــی که بیش از ۱۰۰ هزار 
دالر درآمد سالیانه دارند اظهار داشتند 
که در حال حاضر بیش از دوران قبل 
از همه گیری پس انــداز دارند. فقط 
حدود 2۰ درصد از افرادی که کمتر 
از 5۰ هزار دالر در سال درآمد دارند 

نظر مشابهی داشتند.
ایــن نتیجه بــا نظر دو کارشــناس 
اقتصــادی بنجامین تــال و کاترین 
جاج در یک راستا قرار دارد که نشان 
می دهد با اینکه در سال 2۰2۰، کانادا 
یک پنجم از شــغل های کم درآمد 
خود را از دست داده، تعداد شغل های 
با درآمد باال حدود ۱۰ درصد رشــد 

داشته است.
نظرسنجی بانک ســی آی بی سی 
پیش بینــی کرده اســت که وقتی 
همه گیری پایان یابد، بخش زیادی 
از مبلغ پس انداز شده مردم کانادا به 

آرمین آریانپور 0هفته(

بخش هایی از اقتصاد وارد می شــود 
که بیشترین آسیب را از همه گیری 

دیده اند.
بر اســاس گــزارش دو کارشــناس 
اقتصادی: “افراد با درآمد باال که مقدار 
بیشتری پول پس انداز کرده اند تمایل 
زیادی به هزینــه کردن این مبلغ به 
صورت مستقیم در بخش های بیشتر 
آســیب دیده اقتصاد دارند. دو بخش 
باالیی افــراد با درآمد باال در ســال 
2۰۱۹، حدود 5۷ درصد از هزینه های 
خــود را در بخش هــای تفریحــی، 
فرهنگی، ســرگرمی و مسکن صرف 
اقتصادی  بخش هــای  این  کرده اند. 

Knockout Graphics knockout@telus.net ART: KO AE: KO DSGN: KO PROD: KO
AD SIZE: 5" x 6.5" PRESS / STOCK: Litho/Nwsp
BLEED: na RES FINISHED: 300 PPI

Paragon_Paivand_Mar2021 OTHER: Fractional Ad ARTWORK SCALE: 1 : 1
March 1, 2021 10:49 AM FINISHED: per ad size RES ARTWORK: 300 PPI

Paivand FORMAT: Mac InDesign CC NOTE : 

DELIVER: PDF/X1a

Paragon Food Equipment

BLACK

Insert: Fridays, March 5 & 19

No translation 
required; run ad
as supplied.

Do not reformat 
or resize.

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until April 2, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE
THIS MONTH
See our website
for more deals!

هنگام بازگشــایی اقتصاد بیشترین 
تقاضا برای هزینــه کردن را خواهند 

داشت.“ 
در این نظر سنجی همچنین مشخص 

شده اســت که بخش ســفر اولین 
اولویت افراد پردرآمد کانادایی پس از 

پایان دوران همه گیری است. 
بر اساس نتیجه گیری این نظرسنجی، 

دومین و ســومین اولویت برای افراد 
پردرآمــد کانادا بــرای هزینه کردن 
پس اندازهای خود پس از پایان همه 
گیری کرونا، ســرمایه گذاری و پس 

انداز بیشتر از جمله خرید سهام است.
بنجامین تال اظهار داشــته است که 
رهاسازی ناگهانی مبلغ پس انداز شده 
مردم کانادا در طول دوران همه گیری 
می تواند نتایج غیر منتظره ای همچون 
تورم برای اقتصاد داشته باشد که در 
نیمه دوم سال جاری و حتی در سال 

2۰22 می توانیم شاهد آن باشیم.
به طور معمول، افزایش تورم منجر به 
افزایش نرخ بهره می شــود، اما اغلب 
کارشناسان اقتصادی در اینکه بانک 
مرکزی کانادا در آینده  نزدیک حتی 
با صعود ناگهانی نرخ تورم دســت به 

افزایش نرخ بهره بزند تردید دارند.
بنجامین تال در پایان گفته اســت: 
“هم بانک مرکزی و هم دولت فدرال 
اعالم کرده انــد از آنجایی که افزایش 
نرخ تورم موقتی خواهد بود این نرخ 

را تحمل خواهند کرد.“  

پس از آشکار شدن سفر به امارات متحده عربی برای انجام واکسیناسیون کووید-۱۹ 
رییس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کانادا استعفا داد

پرژن میرور- رییس صندوق سرمایه 
گذاری بازنشســتگی کانــادا، مارک 
ماشین پس از اینکه آشکار شد برای 
انجام واکسیناســیون کووید-۱۹ به 
امارات متحده عربی سفر کرده از مقام 

خود استعفا داد.
صندوق بازنشستگی کانادا روز جمعه 
اعالم کرد که مارک ماشــین پس از 
گفتگو با هیئت مدیره این صندوق در 
شب گذشته استعفا خود را تقدیم این 

هیئت کرد.
پنجشــنبه عصر مارک ماشــین در 
یادداشــتی که بــرای کارکنان این 
صندوق ارســال کرد، اظهار داشــت 
وقتی که در سفری “کامالً شخصی“ 
در ُدبی بوده واکسن کووید-۱۹ خود 

را دریافت کرده است.
روزنامه وال استریت ژورنال اوایل ماه 
جاری گزارش داد که مارک ماشــین 

برای دریافت دوز اول واکســن فایزر 
به ُدبی سفر کرده و هم اکنون منتظر 

دریافت دوز دوم آن است.
مارک ماشــین در ایمیلی که توسط 
کندین پرس مشاهده شده اعالم کرده 
اســت به همراه شریک زندگی خود 
“به دالیل بســیاری که برخی از آنها 
بسیار شخصی اســت “ در ُدبی باقی 
خواهد ماند. مارک ماشین در ایمیل 
خود ادامه داده است: “ این یک سفر 
کامالً شخصی بود و پس از بررسی و 

مشورت دقیق انجام شد.“
دولت فدرال کانادا به صورت بســیار 
جدی مردم کانادا را از سفر به خارج از 
کشور بر حذر داشته و به تازگی اقدام 
به اجرای مقررات سختگیرانه قرنطینه 
برای افرادی که قصد ورود به کانادا را 

دارند کرده است.
مارک ماشــین در ادامه ایمیل خود 

نوشته است: “قرار بود این سفر بسیار 
محرمانه باشــد و من از اینکه توجه 
عموم مــردم را جلب کــرده و مورد 
انتقاد قرار گرفته ام مأیوس شدم. من از 
تمام پروتکل های مرتبط با نقش خود 
به عنوان رییس صندوق بازنشستگی 

به هنگام سفر پیروی کرده ام.“
معاون  فریلند  سخنگوی کریســتیا 

نخســت وزیر و وزیــر اقتصاد دولت 
فدرال کانــادا گفته اســت با اینکه 
یک  کانــادا  بازنشســتگی  صندوق 
سازمان مســتقل می باشد اما آشکار 
شدن این مسئله “ خیلی مشکل ساز“ 

بوده است.
کاترین کاپلینســکاس، ســخنگوی 
مطبوعاتی معاون نخست وزیر کانادا 
اضافه کرده اســت: “دولت فدرال به 
کانادایی ها به طور واضح اعالم کرده 
که اکنون زمان سفر به خارج از کشور 
نیست. ما از این سفر مطلع نبودیم و 
پرسش های بیشتر در این زمینه باید 
از صندوق بازنشستگی کانادا پرسیده 

شود.“
صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی 
کانادا روز جمعه اعالم کرد که چیزی 
بیش از بیانیه اســتعفا مارک ماشین 

برای اظهار نظر در این زمینه ندارد.

هیئــت مدیــره این صنــدوق جان 
گراهــام  که ســابق بر ایــن رییس 
این  اعتبــاری  ســرمایه گذاری های 
صندوق بود را به عنوان رییس جدید 

این صندوق انتصاب کرده است.
صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی 
کانادا مبلغ  ۴۷5,۷ میلیارد دالر کانادا 
را تحت مدیریت خود دارد و این پول 
را از طرف بازنشستگان و افرادی که 
در حال حاضر مشغول به کار هستند 
و تحت پوشــش برنامه بازنشستگی 
این صندوق قرار دارند در پروژه های 

مختلف سرمایه گذاری می کند.
مارک ماشین در سال 2۰۱2 به این 
صندوق پیوست و در سال 2۰۱6 به 
عنوان رییس این صندوق انتخاب شد. 
او پیش از انتخاب به عنوان رییس این 
صندوق نزدیک به 2۰ سال در بانک 

گلدمن َسکس مشغول به کار بود.
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به بهانه دیدار مجازی ترودو و بایدن
نگرش جو بایدن به کانادا و جاستین ترودو چگونه است؟ 

هفته- روز سه شــنبه2۳ فوریه جو 
بایدن و جاســتین تــرودو با هم به 

صورت آنالین مالقات کردند.
این اولین دیدار رئیس جمهور جدید 
آمریکا با رهبر یک کشــور دیگر بود. 
انتخاب کانادا و ترودو به عنوان اولین 
مالقات با یک رهبر خارجی در دنیای 
سیاســت معنــای خــودش را دارد 
همانطور که اولین تماس تلفنی بایدن 
با نتانیاهو که با تاخیر بسیار زیاد انجام 
شــد بحث ها و تحلیل های زیادی را 

توسط ناظران سیاسی برانگیخت. 
در تاریــخ روابــط کانــادا و آمریکا، 
مناسبات دو کشــور در دوره ریاست 
جمهوری باراک اوباما و نخست وزیری 
جاستین ترودو در سال 2۰۱6 گرم تر 

و صمیمی تر از هر زمان بود.
جو بایدن در ســفر رســمی خود به 
اتاوا در ســال 2۰۱6 در قامت معاون 
ریاست جمهوری آمریکا گفت: »من 
می دانم که گاهی ما یک برادر بزرگ 
سختگیر هستیم اما واقعیت این است 
که ما بیشــتر یک خانواده هستیم تا 

دو متحد.«
در عرصه روابط شــخصی نیز باراک 
اوباما و جاستین ترودو همواره روابط 
دوســتانه و نزدیکی بــر پایه تفاهم 
داشــتند و این دوستی پس از خروج 
بــاراک اوباما از عرصه سیاســت نیز 
ادامه پیدا کرد. درزمینه سیاســی و 
پرونده های مهم بین المللی، جاستین 
ترودو و باراک اوباما آرا و دیدگاه های 
به طوری که در  مشــابهی داشــتند 
حال حاضــر نیز بســیاری از اصول 
و ارزش هایــی که جاســتین ترودو 
در عرصــه بین المللــی از آن ها دفاع 

می کند، موردعالقه و تائید اوباما بود.
تحت تأثیر همیــن روابط صمیمی 
و همگرایی فکری رهبران دو کشــور 
همســایه بود که دهم مارس ســال 
2۰۱6 وقتی جاستین ترودو به دعوت 
باراک اوباما برای شرکت در ضیافت 
شامی که کاخ ســفید تدارک دیده 
بود به واشــنگتن ســفر کرد، دولت 
اوبامــا برای او فرش قرمز پهن کرد و 
استقبال گرم و باشکوهی از او به عمل 
آورد اما جو بایدن در آن مراسم حضور 
نداشت چراکه در چارچوب یک سفر 

رسمی به اسرائیل رفته بود.
چنین اتفاقی در روابط کانادا و آمریکا 
از ســال ۱۹۹۷ سابقه نداشت. در آن 
سال بیل کلینتون رئیس جمهور وقت 
آمریکا از ژان کرتین نخست وزیر کانادا 

دعوت کرده بود.
چند ماه بعــد از این دیدار، در تاریخ 
بیســت و نهم ژوئــن 2۰۱6 این بار 
نوبت باراک اوباما بود که برای دیدار 
با جاستین ترودو و شرکت در نشست 
سران آمریکای شــمالی به اتاوا سفر 
کند. در پایان این نشست، باراک اوباما 
یک سخنرانی پرشــور و تاریخی در 

مجلس عوام کانادا ایراد کرد.
دســامبر همان سال آخرین قسمت 
)برومنس:  دیپلماتیک  برومنس  این 
روابط گرم و صمیمی دو مرد( زمانی 
رقم خورد که جاســتین ترودو از جو 
بایدن معاون ریاست جمهوری باراک 

اوباما برای سفر به اتاوا دعوت کرد.
جو بایدن در ســخنرانی خود در اتاوا 
ضمن تمجیــد از روابط محکمی که 
کانادا و آمریــکا را به یکدیگر پیوند 
زده است خاطرنشان ساخت مرزهای 
مشترک آمریکا و کانادا نیز که درواقع 
طوالنی ترین مرزهای زمینی دو کشور 
در جهان محســوب می شــوند، در 
ارتقای مناسبات دو کشور تأثیرگذار 

بوده است. مرزهای زمینی مشترک 
کانادا و آمریکا به طول 88۹۳ کیلومتر 
از مرزهای روسیه و قزاقستان )۷۴۳۳ 
کیلومتر( و آرژانتین و شیلی )66۹۱ 
کیلومتــر( طوالنی تر اســت؛ اما جو 
بایدن عــالوه بر تأکید بر ویژگی های 
جغرافیایــی مشــترک دو کشــور، 
تشابهات و اشتراکات دو ملت را نیز در 

عرصه های دیگر برجسته کرد.
جو بایدن در ســخنرانی خود در آن 
زمان گفت: مــن می دانم که گاهی 
وقت هــا ما مثل یک بــرادر بزرگ تر 
ســخت گیرانه رفتــار می کنیــم اما 
واقعیت این است که ما بیشتر از اینکه 
دو کشــور متحد باشیم، اعضای یک 
خانواده هستیم و این احساسی است 
که اکثریت عمده شهروندان آمریکایی 
نسبت به همسایه شمالی خود دارند. 
رها کــردن کانادا برای آمریکا ممکن 
نیســت. با توجه بــه انعطاف پذیری 
باالی ملت های کانادا و آمریکا، تاکنون 
هیچ گاه کسی نتوانسته است این دو 
کشور همسایه را در برابر یکدیگر قرار 

دهد.
جو بایدن از ســال ها پیــش ترودو و 
خانواده اش را می شناســد. این حس 
احترام و این دوستی نزدیک میان جو 
بایدن و جاستین ترودو زمانی کاماًل 
نمایان شــد که بایدن دسامبر سال 
2۰۱6 به عنوان معاون رئیس جمهور 
آمریکا در سفری رسمی به اتاوا رفت 
و ترودو ضمن استقبال گرم از معاون 
اوباما یک ضیافت شــام به افتخار وی 

تدارک دید.
آن شب ابتدا جاستین ترودو بود که 
رشته سخن را به دست گرفت و قبل 
از اینکه به مســائل مهم و جدی وارد 
شــود، این ضیافت را به ضیافت شام 
مشــابهی که چند مــاه قبل در کاخ 
سفید برگزار شــده بود، تشبیه کرد. 
در ضیافت شــام کاخ ســفید صدها 
مهمان برجســته حضور داشــتند. 
تاجران  بلندپایــه،  سیاســتمداران 
سرشــناس و ســتاره های معــروف 

سینمای هالیوود ازجمله ریان رینولدز 
Ryan Reynolds هنرپیشه کانادایی 
 Blake Lively و همسر بلیک الیولی
که او نیز یک بازیگر اســت، ازجمله 

مدعوین آن ضیافت بودند.
آن شب برفی دسامبر در اتاوا، وزرای 
فدرال متعــددی در مهمانی حضور 
داشــتند اما از ستاره های سرشناس 
و جــذاب هالیوود کــه بتوانند نگاه 
کنجکاو پاپاراتزی ها )عکاســانی که 
از  کارشــان تهیه عکس های جالب 
چهره های سرشناس به ویژه هنرمندان 
و ورزشکاران و فروش این تصاویر به 
مجالت مختلف است( را جلب کند، 
اثری نبود. جاســتین ترودو با لحنی 
طنزآمیز خطاب به مهمان برجسته 
آمریکایــی خود گفت: »متأســفانه 
اینجا از ریان رینولدز و بلیک الیولی 
خبری نیســت و چشم های قشنگ 
من تنها چشم هایی هستند که امشب 

می بینید.«
وقتی سخنرانی نخست وزیر کانادا تمام 
شد، نوبت به جو بایدن رسید. معاون 
وقت باراک اوباما که به تازگی شــمع 
کیک تولد هفتاد و چهار سالگی اش 
را فوت کرده بود، به میکروفن نزدیک 
شد و وقتی دست زدن مهمانان تمام 
شــد، در حالی که لبخنــدی بر لب 
داشــت، گفت: »من هنوز روزگاری 
را که از چشــم های زیبایم صحبت 

می کردند، به یاد دارم.«
با تمام شــدن این جمله جو بایدن، 
شــلیک خنده مهمانان در ســالن 

پذیرایی طنین انداز شد.
آن شب جو بایدن از پدر میزبان خود 
یعنی پییــر الیوت ترودو نیز صحبت 
کرد: »من پدرتان را می شــناختم. او 
مرد شــریف و محترم بود. وقتی من 
بخشــی از خانواده ام را از دست دادم 
)همسر و دختر جو بایدن در سانحه 
رانندگی در سال ۱۹۷2 جان باختند(، 
یادم هســت که پدرتان با من تماس 
گرفت و به من تســلیت گفت. پس 
از آن نیز کارهای او را )در ســال های 

۱۹۷۰ تــا ۱۹8۰( دنبــال می کردم. 
صداقت او برای من تحســین برانگیز 
بود. یادم هســت که همیشــه پدرم 
می گفت کــه میزان موفقیــت او را 
به عنــوان پدر بــا دیدن شــرایط و 
پدر  می سنجند.  فرزندانش  موفقیت 

شما آدم بسیار موفقی بود.«
جو بایدن آن شب در سخنرانی خود 
از نخســت وزیر جوان کانادا به عنوان 
یک »رهبر واقعی« که پس از باراک 
اوباما پرچم لیبرالیســم اقتصادی را 
در عرصــه بین المللی حمل می کند، 

تمجید کرد.
بایدن گفت: »اگر شما به ادوار مختلف 
نگاهــی بیندازید می بینیــد که در 
برخــی دوره ها کمبود واقعی رهبران 
اصیل و بزرگ کامالً محسوس است 
اما برخــی دوره ها نیز جهان رهبران 
بزرگی داشــته اســت. در حالی که 
جهــان از پایان جنــگ جهانی دوم 
هیچ وقــت در عرصه نظم بین المللی 
بــا چالش های به ایــن بزرگی روبرو 
نشده است، من هیچ گاه ندیده بودم 
که اروپا این اندازه دچار تردید باشــد 
و به ظرفیت های خود شــک داشته 
باشد. آقای نخست وزیر، یقین داشته 
باشید که شما مدت ها نگاه جهانیان 
را به خود جلب خواهید کرد و منبع 

الهام آن ها واقع خواهید شد.«
دسامبر سال 2۰۱6 چند روز پس از 
آنکه جو بایدن این سخنان را در اتاوا 
بیان کرد، دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا رقیب 
دموکرات خــود هیالری کلینتون را 
شکســت داد و یک ماه بعد به عنوان 
جانشین باراک اوباما وارد کاخ سفید 

شد.
شاید در آن زمان جو بایدن تصورش 
را هــم نمی کرد که چهار ســال بعد 
خودش سکان قدرت در آمریکا را به 
دســت خواهد گرفت و مدت ها نگاه 
جهانیان را به خود جلب خواهد کرد.

منبع: وب سایت خبری الپرس

جو بایدن در سفر رسمی خود به اتاوا در سال 2016 در قامت معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت: 
»من می دانم که گاهی ما یک برادر بزرگ ســختگیر هستیم اما واقعیت این است که ما بیشتر یک 

خانواده هستیم تا دو متحد.«

 سخنگوی کاخ سفید:
آمریکا  پیش از واکسیناسیون شهروندان 
خود،  برای مکزیک و کانادا واکسنی 

نخواهد فرستاد
به گفته جین ساکی، سخنگوی کاخ 
ســفید، آمریکا پیش از اینکه طرح 
واکسیناسیون شهروندان خودش را به 
پایان نرساند هیچ دوزی از واکسن را 
برای کشورهای مکزیک و کانادا ارسال 

نمی کند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، وی که 
در نشســت مطبوعاتی با خبرنگاران 
ســخن می گفت در پاســخ به اینکه 
آیا بایدن قصد دارد بخشی از واکسن 
کووید۱۹ که در اختیار ایاالت متحده 
است به ســایر متحدان او دهد بیان 

کرد، خیر!
هفته گذشته نیز آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجــه آمریکا نیز در گفتگو با 
بخش زنده ســی بی سی گفته بود 
کــه ایاالت متحده در حال بررســی 
روشــهای کمک به واکسیناســیون 

کووید۱۹ در سراسر جهان است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت 
محدودیت های  متحده  ایاالت  فعلی 
دوران ترامپ را لغو می کند گفت: تا 
زمانیکه تمام دنیا واکسینه نشوند هیچ 
یک از ما به طور کامل ایمن نخواهیم 

بود.
به گفته آنتونی بلینکن کشور کانادا در 
حال حاضر در رابطه با واکسیناسیون 

از ســایر متحدانش عقب تر اســت. 
ایاالت متحده نیز پیش بینی می کند 
طی سه ماهه نخســت سال 2۰2۱، 
۴,۴ برابر بیشتر از کانادا واکسیناسیون 

کرده باشد.
بایدن تاکنون سیاست دولت گذشته 
در مــورد اختصــاص تقریبــاً تمام 
واکسن های ساخت آمریکا برای بازار 

داخلی کشورش حفظ کرده است.
دسامبر گذشــته و در زمان ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ وی با امضای 
یک دســتورالعمل از تولیدکنندگان 
دارو امریکایی خواسته بود تا ابتدا نیاز 
داخلی کشور را در واکسن کرونا تامین 

کنند.
این سیاســت، موجب شد که کانادا 
حتی بــا وجود نزدیکی جغرافیایی با 
امریکا واکسن مورد نیاز خود را از اروپا 

تامین کند.
جاســتین تــرودو، نخســت وزیــر 
کانادا هفته گذشــته گفت که کانادا 
انتظار دارد بخشــی از واکسن مورد 
آســترازنکای خود را از طریق امریکا 

وارد کند.
هفته گذشــته وزارت بهداشت کانادا 
مجوز ورود این واکســن را به کشور 

صادر کرد.

مخالفت وزیر حمل ونقل با تغییر نام 
فرودگاه ترودو در مونترال

مــداد- به گــزارش سی.بی.ســی، 
بعدازایــن که طی روزهای گذشــته 
اســناد محرمانه مبنی بر تالش پیر 
ترودو نخســت وزیر اســبق کانادا در 
سال ۱۹۷۰ برای متقاعد کردن یکی 
از بزرگ ترین ثروتمنــدان و تاجران 
کبکی نســبت به انتقال ثروت خود 
به خارج از کبک باهدف ایجاد فشار 
اقتصادی روی استقالل طلبان در آن 
زمان، توســط یکی از مقامات سابق 
ایاالت متحده آمریکا منتشــر شــد، 
اعتراضات زیادی از ســوی احزاب و 
فعاالن سیاســی استان در این رابطه 

شکل گرفت.
در همین راســتا برخــی معترضین 
در اســتان، کمپینی به راه انداخته و 
خواستار تغییر نام فرودگاه مونترال از 
پی یر ترودو به رنه له وک مؤسس حزب 
اســتقالل طلب پارتی کبکوا شده اند. 
هدف اولیه این دادخواست جمع آوری 
2۰ هزار امضا بود اما تا ساعت ۳۰: 5 
بعدازظهر سه شنبه، بیش از 2۰ هزار 
و 8۰۰ نفــر این درخواســت را امضا 
کردند. پیش ازاین نیز در سال 2۰۰۳ 
نتایج یک نظرسنجی نشان می داد ۳8 
درصد از پاسخ دهندگان با انتخاب نام 
پی یر ترودو برای فــرودگاه مونترال 

مخالف هستند.
در واکنش به این مســئله دفتر عمر 
الغابرا، وزیــر حمل ونقل فدرال اعالم 
کرد: دولت علی رغم درخواست آنالین 

حذف نام پیر تــرودو، قصد ندارد نام 
فرودگاه مونترال را تغییر دهد. اولویت 
دولت ما سالمت و ایمنی مردم کبک 
و همــه کانادایی ها در این شــرایط 
دشوار است و این دقیقاً همان چیزی 

است که ما بر آن تمرکز می کنیم.
ســخنگوی بلوک کبکوا نیز در این 
رابطه اعالم کرد که حزب وی از این 
دادخواست حمایت می کند اما هنوز 
وقت کافی برای مشاوره در این رابطه 

را به دست نیاورده است.
از ســوی دیگــر ارین اتــول، رهبر 
حزب محافظه کار نیــز در بیانیه ای 
رسانه ای اعالم کرد که تمرکز وی بر 
واکسیناسیون است و تاکید کرد که 
ما از فرهنــگ حذف کردن، حمایت 
نمی کنیم، اما رویکرد ما نســبت به 
کبک کامالً مخالف رویکرد لیبرال ها 

است.
جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
نیودموکرات نیز در این رابطه گفت: 
آنچه تــرودوی پدر می خواســت با 
مردم کبک انجام دهد، اســفناک و 
غیر دموکراتیک اســت. ما ناامیدی 
متقاضیــان تغییــر نام فــرودگاه را 
درک می کنیم، امــا معتقدیم دولت 
جاســتین ترودو در حال حاضر باید 
روی واکسیناسیون سراسری در اسرع 
وقت و دسترسی مردم به حمایت های 
مرتبط بــا دوران همه گیری تمرکز 

کند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 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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0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

SalamVancouver.comPersian, Weekly 30Issue 90 Vol. 3   Friday, Oct. 23, 2020

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

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 PREFFERED2019 HYUNDAI ACCENT PREFERED 2015 GENESIS LUXURY 3.8 2019 HONDA CR-V EXL AWD

NOW: $15,887
36,452 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: $17,895

 Stk#R21139A
NOW: $23,996

54,259km

Was:$25,496

 Stk#B20272A
NOW: $11,652

109,543km

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

27,765km

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

21,543km

Was:$19,395

2017 HYUNDAI ELANTRA GL

 Stk#RH20641  Stk#B20315  Stk#HB21003
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

_____ Account Mgr
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_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None
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Master

None

None

Chris Blake
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

Comprehensive Limited Warranty†† 60 months /  
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Avoidance Assist

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

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist
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great features 
you get with the 
TUCSON 2.0L 
Preferred FWD

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models
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0% 72
for

+  get 1,000 AIR MILES® Reward Miles  
on any 2021 TUCSON model*
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0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.
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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

ونکوور و تورنتو همچنان در بین گران ترین شهرهای جهان برای خرید مسکن
 به نسبت درآمد قرار دارند

ایرونیا- در حالی که قیمت مسکن به 
سرعت در حال افزایش و دستمزدها 
راکد اســت، تورنتو و ونکوور در بین 
گران ترین شــهرهای جهــان برای 
خرید مسکن به نسبت متوسط درآمد 

سالیانه قرار گرفتند.
یک گزارش جدید که از اندیشکده های 
موسســه اصالحات شــهری و مرکز 
سیاست گذاری عمومی مرزی برای 
معیاری  از  مردمــی  سیاســت های 
استفاده کرد که از آن به عنوان ضریب 
متوسط   یاد کرد که در ارتباط با قیمت 
مسکن است. هرچه این معیار بیشتر 

باشد ، میزان مقرون به صرفه بودن در 
بازار کمتر است. طبق یافته ها هنگ 
کنگ با نمــره 2۰,۷ کمترین میزان 
مقرون به صرفگی را برای یازدهمین 

سال دارد.
ونکوور با نمــره ۱۳ در مقام دوم قرار 
گرفــت که بدتر از رقم ۱۱,۹ ســال 

گذشته بود. 
هنگ کنــگ هم گرچه یــک مقدار 
جزیی، اما در هر حال اندکی بهتر از 
رقم 2۰,8 پیشــین خود بهبود یافته 

است. 
سیدنی )۱۱,8( و اوکلند )۱۰,۰( سوم 

و چهارم هستند و بعد از آن تورنتو با 
۹,۹ قرار دارد.

مونتــرال و اوتاوا-گاتینو در میان 2۰ 
شهر اول جای نگرفتند اما شرایط آنها 
»بسیار غیرقابل قبول« خوانده شدند.

نویســندگان این گزارش می گویند 
که قیمت ده ها ســال است که رو به 
وخامت است ، اما همه گیری وضعیت 

را بدتر کرده است.
در گزارش آمده اســت: »در این سال 
که جهان درگیر پاندمی است، جای 
تعجــب ندارد که مقــرون به صر فه 
بودن قیمت مسکن با هجوم گسترده 

خریداران جدید ، به ویژه در مناطق 
حومه ای و مناطق دور از دســترس 

روبه رو شود«. 
»در نتیجه بسیاری از خانوارهای کم 
درآمد و متوســط   که قبــالً بدترین 
عوارض تورم مســکن بــر دوش آنها 
افتاده بود، شاهد پایین آمدن سطح 

زندگی خود در آینده خواهند بود«.
فقط چهار بــازار مقــرون به صرفه 
هســتند )نمره ۳ یا کمتــر( و همه 
آنها در آمریکا واقع شده اند که شامل 
پیتسبورگ ، روچستر ، بوفالو و سنت 

iroonia.ca .لوئیس می شود

علیرغم وجود پاندمی بازار مسکن کانادا از هر زمان دیگری پررونق تر شد!
ایرونیا- یک سال پیش، معیار قیمت 
مسکن که از سوی اتحادیه امالک و 
مستغالت کانادا)CREA( اعالم شد، 
تقریبا 6۰۰ هزار دالر بود و یک رکورد 
جدید در این زمینه محسوب می شد. 
ایــن در حالی بود که بــه دلیل بازار 
داغ مســکن قیمت ها هر سال باالتر 
می رفتند و رکوردهای جدیدتر را ثبت 

می کردند. 
در همین بحبوحــه پاندمی رخ داد. 
شرکت رهن و مســکن کانادا در ماه 
مه گذشته پیش بینی کرد که قیمت 
مســکن ممکن اســت تا ۱8 درصد 
کاهش یابــد؛ اما عکــس این اتفاق 
افتاد. پس از یک وقفه کوتاه، قیمت ها 
افزایش یافــت و این افزایش را فقط 
تورنتــو و ونکوور تجربــه نکردند. در 
نتیجه قیمت کل معیار ملی از سوی 
CREA در ژانویه به 6۷6،6۰۰ دالر 
رســید که نشــان می داد در ۱2 ماه 
گذشته این رقم ۱۳,5 درصد افزایش 

یافته است.
این اتفاقی نیست که به طور معمول 

در رکود اقتصادی رخ دهد.
اما رکود پاندمی شبیه رکود اقتصادی 
گذشته نبود و کامال برخالف قبل بود. 
افرادی با دستمزد پایین تر، بیشتر از 
همه از دست دادن شغل را متحمل 
شدند، در حالی که تعداد افرادی که 
در صنایعی کار می کنند که حقوقی 
باالتر از متوســط می گیرند، رکورد 
زده اند. هزینه های وام های بلند مدت 
هرگز کمتر از این نبوده است )اگرچه 
بازده اوراق قرضه در این ماه به شدت 
افزایش یافت( ، بانک های مرکزی در 
سراسر جهان از اقتصادهای شکننده 
حمایت می کننــد. در همین حال ، 
عرضه امالک و مستغالت کانادا برای 

فروش بسیار محدود است.
نتیجه این امر یک بازار مسکن گران 

است که گران تر هم شده است.

این وضعیت توجه تیف مکلم ، رئیس 
بانــک کانــادا را جلب کرده اســت. 
افزایش قیمت مسکن از سوی بانک 
مرکزی با اســتقبال روبه رو نشده و 
آقای مکلــم این هفته گفت »برخی 
عالیم اولیــه فراوانی بیش از حد« را 
می بیند. اما تمرکز وی همچنان پایین 
نگه داشتن نرخ بهره، تقویت اقتصاد و 

به ویژه افزایش شغل است.
بانک سرمایه گذاری UBS در پاییز 
گذشــته ، تورنتــو را در میان یکی 
از چند شــهر جهانی قــرار داد که 
قیمت های بی حساب مسکن آن را در 
گروه »ریسک حباب« قرار داده است. 

ونکوور هم خیلی عقب نبود.
در  ســالهای 2۰۱6 و 2۰۱۷ بــرای 
امالک و مســتغالت کانادا بســیار 
داغ بود،  اقتصاددانان نشــنال بانک 
از  خاطرنشــان کردند ســود بیش 
حــد دوره رونق بازار تنها به نیمی از 

بازارهای کشور محدود شده است.
امروز اما قیمت هــا در همه بازارهای 
کانادا در حال افزایش است و سود۱۰ 

درصدی یا بیشتر، در دو سوم بازارها، 
یک رکورد محسوب می شود. نشنال 
بانک می گوید وام گیرندگان آسیب 
پذیرتــر – با وام های بــا بدهی باال و 

بدون بیمه – بیشتری به نسبت سال 
2۰۱۷ وجود دارند.

کانــادا در ایــن دیوانگــی امالک و 
مســتغالت تنها نیست. قیمت ها در 

بیشتر کشــورهای ثروتمند در حال 
افزایش اســت – اما داستان در اینجا 
بزرگتر و گسترده تر است. در آمریکا 
تنها حدود 2۰ درصد از بازارها شاهد 

سودهای بزرگ هستند.
طی دو دهه گذشته ، قیمت ها تقریباً 
چهار برابر شــده و با نرخ ساالنه 6,۷ 
درصــد افزایش یافته انــد. تورم در 
کل اقتصاد ســاالنه فقط ۱,۹ درصد 
بود. یک دالر کاال و خدمات از ســال 
2۰۰۰ امــروز ۱,۴8 دالر می ارزد؛ اما 
ارزش یک دالر در مسکن سال 2۰۰۰ 

اکنون ۳,66 دالر ارزش دارد.
عوامــل متعددی از رشــد اقتصادی 
تا مهاجرت، در ایــن امر وجود دارد؛ 
اما نرخ بهره پایین به ویژه در ســال 
گذشــته عامل اصلی آن بوده است. 
اقتصاد متضرر نیاز به نرخ های پایین 
دارد تا بتواند مشــاغل را به سرمایه 
گــذاری و افراد را بــه هزینه کردن 
تشــویق کند. اما یــک تاثیر جانبی 

می تواند تورم قیمت دارایی ها باشد 
– از بازارهای سهام گرفته تا مسکن.

در زمینه عرضه هم مشکالتی وجود 
دارد . هیئت مدیره امالک منطقه ای 
تورنتو همین ماه پیش بینی کرد که 
متوسط   قیمت در منطقه تورنتو بزرگ 
امسال از یک میلیون دالر می گذرد. 
این امر اشاره ای است به نیاز به مسکن 
»از دست رفته در سطح متوسط« و 
سرزنشی است برای محدودیت هایی 
که از نظر منطقه بندی تحمیل شد. 
اگر محله های کمتری صرفاً به خانه 
های تک خانواده اختصاص یافته بود، 
حاال ۴۰۰ هزار واحد بیشتردر تورنتو 

وجود می داشت.
از نظر جبران فوری ، بدیهی است که 
آقای مکلم حق دارد که بانک مرکزی 
نباید نرخ بهره را بــا اقتصاد افزایش 
دهد؛ اما اهرم های سیاســت دیگری 
نیز برای حفظ اثرات خوب نرخ بهره 

پایین و تسکین اثرات بد وجود دارد.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

هشدار رییس بانک مرکزی نسبت به »شوق بیش از حد«خریداران مسکن
ایرونیــا- تیف مکلــم ، رئیس بانک 
مرکزی کانــادا می گوید به عقیده او 
فعالیت گســترده در بازار مسکن و 
انگیزه اکثر خریداران در معامالت بر 
این باور صورت می گیرد که رشــد 

قیمتها در بازار دائمی خواهد بود. 
با این حال مکلم معتقد است  افزایش 
قیمت ها به ویژه برای خانه های تک 
خانــواده هنوز فاصله زیــادی با بازار 
داغی دارد که کشــور حدود 5 سال 

پیش مشاهده کرد. 
دلیل انجام این حجم از معامالت در 
بازار  ترکیبی از عوامل مختلف بوده 
که تقاضا برای فضای بیشتر از  سوی 
میلیون ها نفــر دورکار یکی از اصلی 
ترین  آنها بوده است. عرضه محدود 
و نرخ بهره پایین که با عملکرد بانک 
مرکزی پایین می آید از دیگر دالیل 

اصلــی داغ بــودن بازار مســکن در 
شهرهای اصلی و حاشــیه ای کانادا 

محسوب می شود. 
نرخ بهره تعیین شــده از سوی بانک 
مرکــزی در ۱۱ ماه  گذشــته ۰,25 
درصد بوده و حتی تالشهایی صورت 

گرفتــه تا نرخ هــای پرداختی برای 
مواردی مانند وام های رهنی را کاهش 

دهد.
مکلم می گوید بانک مرکزی از بهبود 

وضعیت در بازار شگفت زده است.
وی اضافه می کند نشــانه های اولیه 

آنچه او »شــوق بیش از حد« خوانده 
وجود دارد ، زیرا مردم ممکن اســت 
انتظار داشته باشند افزایش های اخیر 
در قیمت ها به طــور نامحدود ادامه 

بیابد. 
مکلــم در یک نشســت پرســش و 
بازرگانی ادمونتون  اتاق های  با  پاسخ 
و کلگری گفت: »آنچــه ما را نگران 
می کند این است که وقتی ما شروع 
به دیدن انتظارات برون گرا می کنیم، 
وقتی شروع به دیدن افرادی می کنیم 
که انتظار افزایش نوعی قیمت ناپایدار 
را دارند، درواقــع داریم چیزهایی را 
می بینیم کــه اخیرا به طور نامحدود 

ادامه داشته است«. 
در ادامه وی گفت: »ما شــاهد برخی 
از عالئــم اولیه هیجــان بیش از حد 
هستیم ، اما هنوز فاصله زیادی با سال 
2۰۱6-2۰۱۷ داریم که اوضاع واقعا 

داغ بود«.
بانک مرکزی قصد دارد نرخ کلیدی 
خود را تا زمان بهبود اقتصاد پایین نگه 
دارد. انتظــار می رود این زمان حدود 
2۰2۳ باشد و بانک برنامه خرید اوراق 
قرضه خود را با گذشت زمان تنظیم 

کند.
مکلم می گوید هنوز نیاز به حمایت 
از سیاست پولی وجود دارد تا بهبودی 

کامل ایجاد شود.
در همیــن حال به گفتــه مکلم، در 
حالی کــه خانوارها بدهی های دیگر 
مانند کارت هــای اعتباری و وام های 
شــخصی را پرداخــت می کنند، در 
حالی که بدهی وام مســکن افزایش 
می یابد، بانک چشم از سطح بدهی ها 

برنمی دارد. 
مکلم در ادامه به خبرنگاران گفت: »ما 
کامال واقفیــم در جهانی با نرخ بهره 
بسیار پایین ، این خطر وجود دارد که 
قیمت مسکن بسط یابد، خانوارها هم 
دچار فشار شوند و یقینا این خطری 
است که ما می خواهیم از آن ممانعت 
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اجرایی شدن
 اصالحات قانون طالق در کانادا

اولین تغییرات مهمی که طی بیست 
سال اخیر در قانون طالق کانادا ایجاد 
شده است، از روز دوشنبه اول مارس 
به اجرا گذاشته شد. این قانون تدابیر 
مختلفی را پیش بینی کرده و فهرست 
مشخصی از فاکتورهایی تنظیم کرده 
است که دادگاه ها باید در زمان ارزیابی 
مصلحت عالی کودکان طالق مد نظر 
قرار داهند )مثل تبعات و پیامدهای 

خشونت های خانوادگی(.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
داوید مورنو وکیل متخصص حقوق 
 Centre Child خانــواده و مدیر کل
Witness مستقر در انتاریو می گوید: 
»به رسمیت شناختن موارد مختلف و 
متعدد خشونت های خانوادگی، قطعا 
گامی صحیح در مســیری درســت 

است.«
وزارت دادگستری کانادا اذعان کرده 
که در نسخه پیشین قانون طالق در 
کانادا هیچ اشاره ای به خشونت های 

خانوادگی نشده است.
در اصالحات ایجاد شده در این قانون 
بــه صراحت بر این موضــوع تاکید 
شده که جدایی زوجین غالب اوقات 
می تواند زمینه ساز ایجاد خشونت در 
خانواده شــود و پیامدهای درازمدت 
ویرانگــری برای کــودکان طالق به 

همراه داشته باشد.
طبــق اعــالم وزارت دادگســتری 
کانادا، اطالعاتــی که اداره آمار کانادا 
جمع آوری کرده حاکی از آن اســت 
کــه در فاصله ســال های 2۰۰۷ تا 
2۰۱۱ خطــر قتل یک زن توســط 
شریک زندگی ســابقش شش برابر 
بیشــتر از آن است که توسط مردی 
که با او زیر یک سقف زندگی می کند، 

کشته شود.
اصالحات ایجاد شده در قانون طالق 
در سطح فدرال برای بخش زیادی از 
خانواده ها و زوج های کبکی که رسما 

مهم ترین نهاد مسکن کانادا : 
قیمت ها طی سال جاری افزایش می یابد

ایرونیا- قیمت خانه در بســیاری از 
بازارهای مهم کانادا در حال افزایش 
است، اما شرکت مسکن و وام مسکن 
کانــادا )CMHC( می گوید خطرات 
اصلی مربوط به پاندمــی کووید۱۹  

همچنان وجود دارد.
ارشد  اقتصاددان  دوارنگو  گوســتاوو 
CMHC و آلــد اب لــورورت معاون 
اقتصادی، در گزارشــی که با تمرکز 
بر میانگیــن قیمت خانه و فروش در 
منطقه ونکوور، کلگــری، ادمونتون، 
تورنتو، اتاوا و مونترال نوشــته شده، 
گفتند: »  طی ماه های آینده میزان 
اشتغال کمتر از دوران پیش از کووید 
باقی می ماند و در مقابل سطح وسیعی 
از اقدامات حمایتــی دولت ماهیتی 

موقتی دارد«. 
همچنین ذکر شده: »بهبودی کامل 
و پایدار بســتگی به روند نامشخص 

پاندمی دارد«.
بــه گفته CMHC  همــراه تقاضای 
متراکم ، نرخ هــای پایین به افزایش 

هیجان در بازار کمک کرده است.
در گــزارش آمده اســت: »تقاضای 
مســکن در طول پاندمی احتماال با 
موضع گیری سازگار از سوی سیاست 
پولی نیز حمایت شده است. برمبنای 
این موضع گیری نرخ رهن ثابت پنج 

ساله کاهش یافت«. 
دوارنگو و اب لورورت گفتند: »افزایش 
تقاضــا در بازارهــای اصلی  موجب 
می شود انتظارها مبنی بر پایین ماندن 
نرخ ها در طول پاندمی از بین برود و 
این امر به نوبه خود با تداوم باال بودن 

میزان تقاضا ادامه خواهد یافت. «

کم درآمدترین افراد با از دست دادن 
شــغل در طی کووید ۱۹ بیشترین 
  CMHC .آســیب را متحمل شده اند
می گوید قدرت بازار مســکن نشان 
می دهد تأثیر پاندمی نابرابر است زیرا 
خانه های گران  قیمت تر تعیین کننده 
راه بــرای فــروش و افزایش قیمت 

هستند. 
این دو کارشــناس همچنین گفتند: 
»باوجــود افزایش انتقــال دولت به 
منفی  اثرات  کم درآمدتر،  خانوارهای 
بی اشــتغالی باعث می شــود آنها در 
هنگام پاندمی کمتر از دیگر خانوارها 
به خریــد خانه اقدام کنند.. شــمار 
کمتری از مهاجران موجب تشــدید 
این اثر می شوند و تقاضا برای مسکن 

ارزان تر را کاهش می دهند«.
نرخ پس انداز از زمــان آغاز پاندمی 
به شــدت باال رفته و از 2 درصد در 
سه ماهه چهارم سال 2۰۱۹ به 2۷,5 
درصد رسیده است. CMHC  از این 
امر نیز به عنوان یک عامل یاد می کند. 
دوارنگــو و اب لورورت خاطرنشــان 
کردند: »پس انداز بیشتر به احتمال 
زیاد برای برخی از خانوارها توانایی و 
اعتماد به نفس بیشتری برای تامین 

هزینه خرید خانه فراهم می کند«.
نسبت فروش  به لیست های جدید به 
۹۰,۷ درصد افزایش یافته که باالترین 
 CMHC سطح ثبت شــده است، اما
می گوید توازن عرضه و تقاضا در بهار 

به گونه دیگری رقم می خورد. 
به گفته آنها »اوایــل پاندمی، میزان 
فروش سریعتر از لیست  کردن خانه ها 
برای فروش در ونکوور ، تورنتو ، اتاوا و 
مونترال، کاهش یافت. این امر در سه 
ماهه سوم تغییر کرد ، زیرا رشد قوی 
در لیست های جدید با رشد چشمگیر 

فروش افزایش یافت.«
این تحلیل در حالی منتشر شد که در 
ماه می گذشته  CMHC پیش بینی 
کــرده بود  در ۱2 مــاه آینده قیمت 
متوسط   خانه ۹ تا ۱8 درصد کاهش 
می یابد ولی حاال نظری خالف آن را 
ارائه کرده و معتقد است  کارمندان با 
درآمد باالتر به ســرعت خود را با کار 
در خانه تطبیق داده اند و به این ترتیب 
آن بخش از جامعه که توانایی خرید 
مسکن داشــته ، با وجود تردیدهای 
اقتصــادی همچنان از این شــانس 

iroonia.ca .برخوردار است

ازدواج نکرده انــد، هیچ جیز را تغییر 
نخواهد داد.

بــه گــزارش ژورنــال دو مونترال، 
سیلوی لوسک مدیر کل )فدراسیون 
انجمن های خانواده های تک سرپرست 
که در زمینه بهبود شــرایط زندگی 
خانواده ها تالش می کند( اعالم کرد: 
»اصالح قانون طالق بدون تردید یک 
نوآوری از طرف دولت فدرال اســت 
که خیلی هــا از مدت ها پیش منتظر 
اجرای آن بودند اما واقعیت این است 
که متاسفانه این قانون در استان کبک 

شامل افراد زیادی نخواهد شد.«
اصالحات قانــون طالق این امکان را 
بــه قضات خواهد داد کــه در صدور 
احکام خــود در پرونده های طالق به 
ویژه پرونده هایی کــه در آن رد پای 
خشــونت دیده می شود، منافع عالی 
کودکان را در اولویت قرار دهند اما این 
قانون برای زوج هایی که ازدواجشان 

رسمیت نیافته است، اجرا نمی شود.
طبق اطالعاتی کــه اداره آمار کانادا 
در ســال 2۰۱6 منتشر کرد، نزدیک 
به چهل درصد از زوج های کبکی در 
قالب ازدواج سفید با یکدیگر زندگی 
می کننــد در حالی که این میزان در 
عرصه ملی کانــادا کمی بیش از 2۰ 

درصد است.
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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

$399,000

$568,000

7180 Linden Avenue,
Burnaby

$1,878,000
972 Belvista Crs., North Van
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آیا با بروز پاندمی،
دولت کانادا به مشکل بزرگ سیستم مهاجرت کشور پی برد ؟

ایرونیا- چگونه مــی توان ۴۰۱ هزار 
مهاجر را به عنوان کانادایی های جدید 
پذیرفت در حالی که هیچکس حتی 
اجــازه ورود به کشــور را ندارد؟ این 
معمایی بود که اتاوا در ابتدای ســال 
و زمانی با آن روبه رو شــد که دولت 
فدرال اهداف مهاجرتی ســاالنه فوق 
العاده زیادی را تعیین کرد. این اهداف 
با ورود ۱,2 میلیون نفر در ســه سال 
آینده در تالشی جسورانه برای ایجاد 
رشــد اقتصادی و از طریق گسترش 

جمعیت شکل می گیرد. 
مرزهــای هوایی و زمینــی به دلیل 
پاندمی به صورت جدی بسته شده و 
نه مهاجران و نه پناهندگان نمی توانند 

به مرزها برسند.
به همین دلیل شمار مهاجران در سال 
2۰2۰ کمترین میزان از دهه ۱۹۹۰ 
بوده اســت. اهداف جدیــد با درنظر 
گرفتن بیش از یک درصد از جمعیت 
کانادا در ســال، نرخ های مهاجرتی 
جدیدی را ایجاد می کند که کانادا از 
دهه ۱۹6۰ مشاهده نکرده است. اما 
این برنامه ریزی در طی پاندمی و بسته 
شدن مرزها شروع می شود. مخالفان و 
منتقدان تجاری گفتند بوروکرات های 
مهاجرتی ما هرگز نمی توانند به این 

هدف دست یابند. 
دو هفته پیش ، همــان بوروکرات ها 
راه حلی را اعالم کردند که شگفت آور 

و بالقوه مبتکرانه بود. وزیر مهاجرت 
مارکــو مندیچینو پذیرفت بیشــتر 
این ۴۰۱ هــزار مهاجر هم اکنون در 
کانادا زندگی و کار می کنند و اغلب 

سالهاست ساکن این کشور هستند.
آنها فقط ویزای مناســب را ندارند ، 
یا نمره های قابل قبولی را در مســیر 
مهاجرت کســب نکرده اند که برای 
دریافت شرایط اقامت دائم و تابعیت 

نهایی مناسب باشد.
 اداره مهاجرت برای مهاجران موقت 

منتخب ، که همــه آنها حداقل یک 
سال در کانادا کار کرده اند ، دعوتنامه 
هایی ارسال کرده تا برای درخواست 
اقامت دائم اقدام کنند. به جای ۳۰۰۰ 
تــا 5۰۰۰ دعوت نامه معمول ، بیش 
از 2۷۰۰۰ دعوت نامه ارسال و اشاره 
شد که این نرخ باال مدتی ادامه خواهد 
یافت. به منظور یافتن ساکنان فعلی 
کافی برای دعوت ، میزان امتیاز مورد 
نیاز هم به شکل چشمگیری کاهش 

یافته است.

به این ترتیــب مهاجرانی که انتظار 
داشتند ماهها یا ســالهای بیشتری 
منتظر بماننــد و از ده ها حلقه دیوان 
ســاالری دیگر عبور کنند ، ناگهان 
فهمیدند در مسیر کانادایی شدن قرار 
دارند. وکالی مهاجرتی که هفته پیش 
در برابر مشتری ها گیج بودند، گفتند 
تامین افراد با کیفیت باال همیشه از 
همینجا ممکن بوده است. فقط یک 
بحران الزم بود تا دولت بتواند این را 

ببیند.
راج شرما ، وکیل مهاجرت مستقر در 
کلگری ، می گوید: »بله ، آنها می توانند 
به هدف ۴۰۰ هزار نفر مهاجر برسند 
زیرا در حال حاضر نیم میلیون کارگر 
خارجی و دانشــجوی بین المللی در 
کانادا حضور دارند. فکر می کنم آنها 
به هدف خود می رسند و این در مورد 
روش کار آنها تاثیر خواهد گذاشت و 
پس از این باید همیشه افرادی را که 
در کانادا زندگی می کنند در اولویت 

قرار دهند«.
در ســالهای آخر دوره هارپر و اوایل 
دوره ترودو، مســیرهایی برای اقامت 
دائم برای بیشتر کارگران و دانشجویان 
موقت ایجاد شد. در سالهای پیش از 
پاندمی، هزاران نفر در ماه این مسیر 
را طی می کردند، هرچند تعداد کمی 
از آنها مهاجران با دســتمزد پایین  تر 
از »برنامــه کارگران موقت خارجی« 
بودند کــه فارغ از مهارت و ســطح 
تحصیالتشان، به موانع سخت اداری 

بر خورده بودند. 
پاندمی نوری بر این مشــکل تاباند. 
مشاغلی که »ضروری« خوانده  شدند 
– و در واقع مشــاغلی هســتند که 
کارمندان را در معرض بیشترین خطر 
ویــروس کرونا قرار می دهند – اغلب 
توسط مهاجرانی انجام می شوند که 
کمترین امکان کانادایی شدن را دارند.
این بحران ممکن اســت درست در 
زمان مناســب به وجود آمده باشد. 
اگر کانادا بخواهد به سطحی از تراکم 
جمعیت برســد که بیشترین مزایای 
اکولوژیکــی ، اقتصادی و فرهنگی را 
فراهم کند – خصوصاً در جهانی که 
مرزها و بازارهایش کمتر باز خواهند 
بود – وقت زیادی ندارد. همانطور که 
تحلیل های دانشــگاهی اخیر نشان 
داده، دســتیابی به حداکثر جمعیت 
پیش بینی شده کانادا در این قرن )دو 
برابر سطح فعلی( ممکن است دشوار 
باشد ، زیرا بسیاری از کشورهای اصلی 
مهاجرت ما شاهد سقوط سطح رشد 
جمعیت خود هستند و در تالشند تا 

جمعیت خود را حفظ کنند.
iroonia.ca

آیا مهاجرت به کانادا
 به حالت عادی بازخواهد گشت؟

پرژن میرور- مهاجرت به کانادا پس از 
شروع همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
در سراسر جهان همانند بسیاری دیگر 
از کشــورهای جهان دچــار تغییر و 

تحوالت بزرگی شده است.
اندرو آگوپسوویز، کارشناس اقتصادی 
رویــال بانــک کانــادا در گــزارش 
اقتصادی جدید خود نوشــته است: 
“محدودیت های مرزی کانادا تا مدت 
نامشخصی در آینده برجا خواهند بود 
و به همــراه محدودیت های اجباری 
قرنطینه باعث شده اند تا سفر به کانادا 
برای بسیاری از مهاجران امکان پذیر 

نباشد.“
بر اســاس پیش بینی این کارشناس 
اقتصــادی احتمال اینکه کانادا حتی 
پس از پایان همه گیری کووید-۱۹ به 
اهداف تعیین شده خود برای پذیرش 
مهاجران در ســال جاری دست پیدا 
نکند بسیار زیاد است. این اقتصاددان 
رویال بانک کانــادا پیش بینی کرده 
اســت که ممکــن اســت الگو های 
مهاجرتی کانادا هیچ وقت به شرایط 

پیش از همه گیری کرونا باز نگردد.
به پیش بینی این کارشناس اقتصادی، 
این امر می تواند بازگشــایی اقتصاد 
کانادا را همانند بازگشــایی اقتصادی 
دیگر کشــورهای توسعه یافته که بر 
مهاجــران اتکا دارند تحت تاثیر خود 

قرار دهد.
دولت فدرال کانادا پیش از این برای 
سال 2۰2۱ پذیرش ۴۰۱ هزار مهاجر 
جدید را برای خود هدف گذاری کرده 
بود. اما با ادامه محدودیت های مرزی 
و قرنطینه اجباری و همچنین میزان 
ابتال به ویروس کرونا در کانادا، اندرو 
آگوپســوویز تخمیــن می زند که در 
سال جاری میالدی حدود 2۷5 هزار 
مهاجر جدید وارد کانادا بشوند و این 
تنها در صورتی اتفاق می افتد که در 
نیمه دوم ســال همه چیز به حالت 

عادی بازگردد.
در گزارش کارشناس اقتصادی رویال 
بانک کانادا آمده اســت که در سال 
گذشــته ۱8۴ هزار مهاجر جدید با 
ویزای اقامت دایم وارد کانادا شــدند، 
در حالیکه هدف دولت کانادا پذیرش 
۳۴۱ هــزار مهاجر جدید در ســال 

2۰2۰ بود.
انــدرو آگوپســوویز در ایمیلــی که 
برای نشریه هافینگتون پست کانادا 
فرستاده نوشته است که باید منتظر 
باشیم که با شرایط فعلی روند کاهشی 
ورود مهاجران تا سال 2۰22 نیز ادامه 

داشته باشد.
ســازمان همکاری هــای اقتصادی و 
توسعه در چشم انداز مهاجرتی خود 
که در پاییز گذشــته منتشــر کرد 
یادآور شد: “عالیمی وجود دارند که 
نشــان می دهند حرکت و جابجایی 
افراد در جهان برای مدتی به ســطح 
قبلی خود باز نخواهد گشت. از دالیل 
این امر می توان از کاهش تقاضا برای 
کار، اجرای  محدودیت های شــدید 
مسافرتی همراه با رواج دورکاری در 
میان افراد متخصص و آموزش از راه 

دور برای دانشجویان نام برد.“ 
اندرو آگوپسوویز در گزارش خود گفته 
اســت: “میزان تقاضانامه های اقامت 
دایم کانادا در سال 2۰2۰ حدود 5۰ 
درصد کاهش یافت و با توجه به اینکه 
دلیل عمده آن تعطیلی گسترده مراکز 
بررسی ویزا در سراسر جهان بود، اما 
تغییر شــرایط اقتصادی و تعطیلی 
گسترده اغلب بخش های اقتصاد کانادا 

نیز به این امر کمک کرده است.“ 
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی 

مهاجرین تازه وارد در کدام استان های کانادا مستقر می شوند؟
میــزان کاهــش قابل توجــه ورود 
مهاجــران تازه  وارد در ســال 2۰2۰ 
در تمامی استان های کانادا به چشم 
بزرگ تر  اســتان های  ولی  می خورد 
بیش از دیگر اســتان ها تحت تاثیر 
این کاهــش قرار گرفتنــد. جدولی 
که در این صفحه می بینید، گزارش 
تنظیم شده اداره مهاجرت برای میزان 
ورود مهاجرین تازه وارد در استان های 
مختلف است که معتبرترین گواه این 

ادعاست.
کبک در میان استان های کانادا رتبه 
ســوم را با گزینش 25۰۰۰ مهاجر 
جدید به خود اختصاص داد و از آلبرتا 
در ســال 2۰2۰ پیشــی گرفت. این 
پیشی گیری را کبک مدیون گزینش 
مهاجرین تحــت برنامه های کفالت 
افراد خانواده و پناهندگان است. دلیل 
این افزایش تعلق سهمیه باالتر برای 
گزینش از طریق برنامه های کفالت و 
پناهندگی این استان نسبت به دیگر 
استان های کاناداست. در سال 2۰2۰، 
کبک کاهش قابل توجهی در زمینه 
گزینش متخصصیــن همانند دیگر 
استان ها داشته است. با وجود اینکه 
از آلبرتا پیشی گرفته است ولی درصد 
کاهش گزینش باالتری نســبت به 

استان آلبرتا دارد.
بر اســاس گــزارش صادره توســط 
بلومبرگ، کانادا از آغاز سال2۰2۱ با 
سرعت و جدیت کامل بسیار راسخ در 
جهت جذب مهاجرین برای رسیدن 
به هدف تامین ســهمیه تعیین شده 
گزینش بالغ بر ۴۰۰ هزار مهاجر در 
2۰2۱ تالش می کنــد. به طوری که 
تنهــا در ماه ژانویه بالــغ بر 265۰۰ 
مهاجر جدید را برگزیده اســت. تنها 
گزینش ماه نخست 2۰2۱ در مقایسه 
با دوره مشابه در سال قبل دارای ۱۰ 
درصد افزایش است. در صورت ادامه 
این سرعت گزینش کانادا حداقل ۴۰ 

درصد سرعت خود را نسبت به سال 
قبل افزایش داده اســت ودر صورت 
ادامــه این روند و افزایش در گزینش 
ماهانه خود، به راحتی توانایی تامین 
سهمیه گزینش ۴۰۱۰۰۰ را خواهد 

داشت.
ســوال بزرگی که مطرح اســت این 
اســت که آیا تمامی استان ها از این 
روند گزینش بهره مند خواهند شد و 
نیروی کار مورد نیاز تمامی استان ها 
به یک میزان تامین خواهد شــد؟ بر 
اساس آخرین گزارشات اداره مهاجرت 
و شــهروندی کانادا تقریباً ۹2 درصد 
متخصصین برگزیده شــده ازطریق 
حوزه رقابتی اکسپرس انتری پس از 
ورود به کانادا در اســتان های انتاریو 
و بریتیــش کلمبیا و آلبرتا مســتقر 

می شوند.
این در حالیســت که در سال 2۰۱۹ 
بالغ بــر 62 درصد متقاضیانی که در 
حوزه رقابتی اکسپرس انتری حضور 
داشتند، اســتان محل اقامت خود را 
انتاریو اعالم کرده بودند. بدین دلیل به 
نظر می رسد که انتاریو  می بایست قادر 
به تامین کمبود نیروی کار مورد نیاز 
و سهمیه خود بیش از دیگر استان ها 
باشد. از طرفی دیگر تعداد متقاضیانی 
کــه دارای اقامت موقــت در انتاریو 
هستند و واجد شــرایط درخواست 

اقامت از طریق برنامــه تجربه داران 
کانادا و یا برنامه CEC  هستند، نیز 
نسبت به دیگر استان ها بیشتر است. 
به نظر می رسد استان انتاریو با تعداد 
زیادی مهاجر تازه وارد در سال 2۰2۱ 
روبرو خواهد شد. به ترتیب استان های 
بریتیش کلمبیا و آلبرتا نیز بر اساس 
داشتن شرایط مشابه به انتاریو از ورود 
نیــروی کار جدید در ســال 2۰2۱ 

بهره مند خواهند شد.
مشخص نیســت که آیا استان های 
ساســکچوان و مانیتوبا و استان های 
ازاین سهمیه گزینش باال  آتالنتیک 
در سال 2۰2۱ بهره مند خواهند شد 
تا بتوانند نیــروی کار مورد نیاز خود 
را تامین کننــد و یا اینکه مجبور به 
بازنگری برنامه های استانی خود برای 
دادن امتیازات بیشتر و ایجاد جذابیت 
برای متقاضیان مهاجرت برای زندگی 
در این استان ها هستند. بدیهی است 
در صورتی که بخواهند از این افزایش 
سهمیه گزینش فاحش دولت فدرال 
سریعا  می بایســت  گردند،   بهره مند 
نسبت به بازبینی برنامه های مهاجرتی 

خود اقدام کنند.
یکی از گزینه هــای معتبر برای این 
اســتان ها برای افزایــش جمعیت و 
تامیــن نیروی کار مــورد نیاز جذب 
دانشجویان خارجی و ساده سازی روند 

اخذ اقامت دایم پس از فارغ التحصیلی 
اســت. روندی که کبک در سال های 
گذشــته اعمال و منجــر به جذب 
بی سابقه دانشجویان خارجی به این 
استان شد اما متاسفانه با تغییر قوانین 
اخذ اقامت کبک پس از تحصیل این 
دانشجویان باعث شد بسیاری از این 
فارغ التحصیان خارجــی از کبک به 
استان های انتاریو و بریتیش کلمبیا و 

یا آلبرتا نقل مکان کنند.
در ســال 2۰2۱ کبک نیــاز دارد تا 
تعداد ۴۴5۰۰ مهاجر جدید را بپذیرد. 
متقاضیان  پذیرش  تقسیم بندی های 
مهاجرت بر اساس برنامه های مختلف 
این استان و اضافه نمودن برنامه جدید 
پرستاران خانگی و مراکز نگهداری از 
سالمندان می تواند کبک را به هدف 

گزینش سال 2۰2۱ برساند.
با وجود اینکه در ســال 2۰2۱ دولت 
فــدرال و دولت های اســتانی تمرکز 
زیادی را به روی گزینش متقاضیان 
حاضر در کانادا گذاشــته اند اما برای 
تامین سهمیه گزینش سال 2۰2۱، 
تامیــن رونــد افزایــش جمعیت و 
همچنیــن تامین نیــروی کار مورد 
نیاز در سراســر کانادا افرادی که در 
داخل کانادا حضور دارند قطعا کافی 
نیستند و طبعاً نیاز مبرمی به افزایش 
در گزینش متقاضیان خارجی وجود 
دارد. نتیجتــا بــه متقاضیانی که در 
خارج از کانادا هستند، توصیه می شود 
هر چه سریع تر نســبت به تشکیل 
پروفایل اکسپرس انتری اقدام نمایند. 
با جداســازی قرعه کشی متقاضیان 
داخلی و برگزیده شــدگان اســتانی 
از حــوزه رقابتی اکســپرس انتری 
شانس بیشــتری برای پایین آمدن 
حداقل امتیاز قرعه کشی ها برای این 

متقاضیان وجود دارد.

معصومه علی محمدی )هفته(

کانــادا از جمله مایکل ســکوترود از 
دانشــگاه واترلو این پرسش را مطرح 
می کننــد که آیا رســیدن به اهداف 
تعیین شده قبلی پذیرش مهاجران در 
زمانی که کانادا در سال گذشته 85۰ 
هزار بیکار داشته است، منطقی است؟

این گروه از کارشناسان از این واهمه 
دارند که ورود مهاجران جدید به کانادا 
در شــرایط اقتصادی فعلی می تواند 
تعداد بیکاران پس از پایان همه گیری 
را به طور قابــل مالحظه ای افزایش 

دهد.
می دهند  نشــان  آمــاری  داده های 
که تعطیلی گســترده اقتصاد کانادا 
بیشــترین آســیب خود را بر روی 

مهاجران گذاشته است.
ســازمان همکاری هــای اقتصادی و 
توســعه نیز در چشم انداز مهاجرتی 
خــود آورده اســت کــه در تمــام 
کشورهایی که داده های اقتصادی آنها 
در دسترس است، بیکاری مهاجران 
در مقایســه با افراد هم سطح خود از 
نظر شغلی و متولد کشور میزبان به 

شدت افزایش یافته است.  
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PAID ADVERTISEMENT

در ســطح جامعه ایرانی گفته می شود که شما فقط به 
پناهجویان مشــروطه خواه وسلطنت طلب خدمات می 

دهید؟
این موضوع حقیقت دارد ، بنده خودم مشروطه خواه هستم  
و طبیعی اســت که به آنها خدمات ارایه نمایم البته سایر 

گروه ها برای بنده بسیار محترم می باشند.

آیا شما برای تنظیم پرونده پناهجویان روش خاصی دارید؟
من به عنوان زندانی سیاســی وزارت اطالعات که در طی 
دهه 6۰ در زندان های اوین ، قصر ، قزلحصار و رجایی بوده 
ام تجارب گسترده ایی از سیستم قضایی ، نوع بازجویی ها 
و نوع اداره زندان ها دارم. بنده خصوصیات زندانبانان و الیه 
الیه حکومت آدمکش جمهوری اســالمی را می شناسم و 
تقابل با ماموران نهاد های امنیتی ایران را بدرستی دیده و 
یاد گرفته ام مانند الجوردی و کچویی در اوین و رحمانی 
در قزلحصار ، حاج زمانی در زندان قصر  و میرشــکاری در 
زندان رجایی شهر را دیده ام که تجارب تلخ بنده می باشد.

برای دفاع از پناهجویان  ، از همه تجربه هایم مانند اعدام 
مصنوعی ، روش های گرفتن اعتراف اجباری مثل شکنجه 
با کابل و شرایط ســلول انفرادی آسایشگاه اوین را که به 
مــدت طوالنی تجربه کرده ام و روی صندلی نشســتن از 
صبح تا غروب با چشم بند را لمس نموده ام؛  بنابراین زبان 
پناهجویان سیاسی و غیر سیاسی را بخوبی درک می کنم و 
این ها همه به بنده کمک می نماید تا در تنظیم الیه های 
دفاعی پناهندگان رفتار حکومت مخوف جمهوری اسالمی 

را برای دادگاه تشریح دهم.

آیا شما شخصا به عنوان Counsel متقاضیان پناهندگی 
در دادگاه شرکت می کنید و از آنان دفاع می نمایید؟

 بله ، هم تنظیم پرونده و هم حضور در دادگاه به عهده بنده 
می باشد و شخصا از متقاضیان در دادگاه دفاع می نمایم.

می گویند دادگاه های پناهندگی سخت تر شده اند؟
دادگاه ها  کار کشــته تر شــده اند و به اصطالح مو را از 
ماست می کشند زیرا که چهل سال است که بر روی پرونده 
ایرانیان کار می کنند و اعضا هییت پناهندگی اشراف کامل 

بر پرونده متقاضیان ایرانی دارند.
اگر این پناهجویان از شــروع کار راستگو و صادق باشند و 
مدارکی که ارایه می دهند جعلی نباشــد و از طرف دیگر 
اوضاع سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ایران را برای رییس 
دادگاه تشــریح نمایند و تناقضی در گفته هایشان موجود 
نباشد مسلما قبول خواهند شد. مشکل آنجاست که بعضی 
پناهجویان جزییات را نمی دانند و زبانشان قاصر است. با 
یک جمله ما اسالم را قبول نداریم و یا جمهوری اسالمی را 

دوست نداریم  کار درست نخواهد شد.

شنیده شده اســت که عده ایی  مدارک غیر واقعی به 
دادگاههای پناهندگی می دهند؟

اخیرا شــایعه شده است که اداره مهاجرت و پناهندگی به 
یک فناوری پیشــرفته دست یافته  و کارشناسان با تجربه 
آن ها با تکیه بر این داشته تمامی اسناد غیر واقعی از جمله 
احکام دادگاه ها ، احضاریه ها ، بازپرســی ها ، کارت پایان 
خدمت و ســایر مدارک بخصوص مدارکی که با فتوشاپ 
تولید شده اند را بخوبی تشخیص می دهند. مضافا این اوراق 
دارای کد های مخصوص خودشان هستند که همین کد ها  

مدارک ساختگی را آشکار می نماید.

نقش وکیل در پرونده های پناهندگی به چه صورت است؟
یک پناهنده بایســتی کامال آماده باشــد و اوضاع ایران را 
در دفاعیه شفاهی و یا کتبی برای دادگاه تشریح نماید. از 
چهل و سه سال پیش که جمهوری اسالمی  هزاران نفر را 
اعدام کرده است و برای میلیون ها نفر پرونده سازی شده 

اســت باید با ساختار صحیح حقوقی به دادگاه پناهندگی 
ارایه گردد. همچنین گزارش های ساالیانه سازمان عفو بین 
الملل ، دیده بان حقوق بشر ،کمیساریای عالی  پناهندگان 
ســازمان ملل و غیره باید ضمیه پرونــده گردد. همه این 
جزییات مهم نیاز هســت که زیر نظر و با همراهی وکالی 

کاردان انجام گردد.

کیفیت ترجمه در دادگاه ها چگونه می باشد؟
بسیار عالی می باشد زیرا که مترجمان بسار خبره و کار بلد 
هستند اگر هم مشکلی باشد بنده خودم توضیح خواهم داد 

و رفع خواهم کردد.

شنیده و دیده شده است که برخی از پناهندگان که در 
دادگاه پذیرفته شده اند به محض دریافت کارت اقامتی 
PR به ایران سفر می کنند ، آیا این رفتار مشکل زا نمی 

باشد؟
بطور یقین مشکل زا می باشد و متاسفانه برخی از دوستان 
پناهنده اطالع ندارند که چنانچه به ایران سفر کنند )پیش 
از شــهروند شدن( به محض بازگشــت از ایران در مبادی 
ورودی مورد بازخواست کارشناسان مرزبانی )CBSA( قرار 
خواهند گرفت و مطابق ماده ۱۰8 تبصره 2 اداره مهاجرت 
و پناهندگی کارت اقامت را پس از بررسی های دقیق ابطال 
خواهند کرد مگر در موارد بسیار نادر و بعد از بررسی های 

دقیق ممکن است کارت را باطل ننمایند.

دیده شده است که بعضی از آقایان همسر و فرزندان خود 
را در کانادا رها کرده و مرتب به ایران سفر می نمایند، آیا 

این روش به سیستم پناهندگی ضربه وارد نمی کند؟
هر متقاضی موضوع خاص پناهندگی خود را  دارد ، در هر 
صورت تصمیم گیری با هییت پناهندگی می باشد که با 
تقاضای افراد موافقت نماید. به هر حال این موضوع در دراز 

مدت به سیستم و باور هییت پناهندگی لطمه خواهد زد.

آیا کسانی که حقیقت را پنهان کنند و بعدا در هر مرحله 
ایی مشخص گردد با چه مشکلی مواجه خواهند شد؟

اداره مهاجرت ، شــهروندی و پناهندگی در پنهان کاری 
)Misrepresentation( بســیار حساس بوده و تا مرحله 

اخراج از خاک کانادا مصر می باشند.

اخیرا میزان پذیرش ویزاهای تحصیلی و توریستی کاهش 
داشته است ، علت چیست؟

تعــدادی از این متقاضیــان به محض ورود درخواســت 
پناهندگی می کنند که این موضوع باعث سختگیر شدن 
اداره مهاجرت ، شــهروندی و پناهندگی کانادا شده است. 
البته دالیل دیگری از جمله همه گیری کرونا و بحران های 

اقتصادی هم می باشد.

آیا داشتن فرزندی که شهروند کانادا می باشد دلیلی بر 
قبولی در دادگاه پناهندگی می باشد؟

ابدا خیر ، داشتن فرزندی با تولد در خاک کانادا هیچ کمکی 
برای پذیرش در دادگاه نمی باشــد زیرا به لحاظ حقوقی 
پناهندگی شــرایط ویژه خود را دارد که باید والدین دارای 

تعاریف پناهندگی باشند.

آیا ین صحیح می باشــد که تمامی پرونده های شما در 
دادگاه پذیرفته شده اند؟

بله ، در فاصله زمانی دو ســال گذشته تمامی متقاضیانی 
که پرونده هایشان توسط بنده تنظیم شده است در دادگاه 
قبول شده اندو حتی یک نفر هم برای نمونه رد نشده است 
و این حاصل اشراف کامل بنده از حکومت فاسد و جنایتکار 

جمهوری اسالمی می باشد.

پناهندگی
 و سوال هایی که تاکنون 

جواب داده نشده است
گفتگو با ایرج رضایی
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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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دارالـترجمه   ایـرانیـان
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* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا
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مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

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

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

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

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

قیمت های ویژه ماه مارچ

پرونده شکایت از کنگره ایرانیان کانادا 
بسته شد

پاسخ دکتر هنری به افرادی که در گردهمایی اخیر ونکوور
 خواهان زندانی شدن و یا اعدام او بودند!

ایرونیا- بیش از یک ســال است که 
مسئول ارشد بهداشت بریتیش کلمبیا 
دکتر بانی هنری کنفرانس های خبری 
خــود را با این ذکر بــه پایان می برد 
که »مهربان باشید ، آرام باشید و در 

امنیت باشید«.
روز پنجشــنبه، هنری در کنفرانس 
خبری با مهربانی و آرامش به کسانی 
که امنیــت او را در هفته های اخیر 

تهدید کرده اند ، پاسخ داد.
یکــی از خبرنــگاران از او در مــورد 
اعتراض ها و تهدیدهای خشونت آمیز  
عده ای پرســید کــه حقایق  علمی 
پاندمی کوویــد ۱۹ را رد می کنند و 
حاضر به قبول اقدامات دولت بریتیش 

کلمبیا در قبال آن نیستند. 
هنری گفــت: »درک می کنم وقتی 
مردم در بحران هستند، نحوه پاسخ  یا 
واکنش  برخی از آنها کنترل نشده و 
خشمگینانه است . این  گونه واکنش ها 
گاهی اوقات توسط گروه های خاص، 
رسانه های خاص ، پست های رسانه 
های اجتماعی و غیره تغذیه می شود«. 
نظرات هنری پس از آن مطرح شــد 
که ویدئویی از گردهمایی در محوطه 
ای در مرکز شــهر ونکوور به نمایش 
درآمد که در آن دســت کم یک نفر 

پیشنهاد کرد هنری باید تیرباران یا به 
دار کشیده شود.

سخنگوی پلیس ونکوور ، کنست. تانیا 
ویسینتین به پلیس  سی تی وی گفت 
که پلیس از این ویدئو مطلع و در حال 

تحقیق است.
ویسینتین گفت: »این اولین پرونده 
در ونکوور اســت کــه در آن مامور 
بهداشــت عمومی مورد تهدید واقع 
شده است. بازرسان ما در حال بررسی 
این هستند که روشن شود چه گفته 
شد، چگونه گفته شد و مواردی از این 

دست…«. 

شرکت کنندگان در این گردهمایی 
در فیلم مشغول خوردن و نوشیدن و 
گفت وگو هستند بدون  این که ماسک 
زده باشند یا تالش برای حفظ فاصله 
فیزیکی انجام دهند. شنیده می شود 
که برخی هم می گوینــد باور دارند 
زمین صاف است و دیگر تئوری های 
توطئه بی پایه و اســاس نیز مطرح 

می شود. 
هنری قبال گفته بود که پیامی هایی 
مبنی بر تهدید به مرگ دریافت کرده 
و معترضان در گالری هنری ونکوور در 
آخر هفته تابلوهایی به دست گرفته 
 بودند که در آن خواستار زندانی شدن 

او بودند. 
این افسر بهداشت استان تاکید کرد 
قصد نداشــته اقدامات افرادی را که 
تهدید به خشــونت علیــه مقامات 
بهداشــت عمومی می کننــد نادیده 
بگیرد، بلکه می خواهد اهمیت همدلی 
را برای عبور از پاندمی برجسته کند. 

وی گفت: »روانشناســی چیزی که 
با آن ســر و کار داریم برخی از مردم 
را وادار می کند به این شکل واکنش 
نشان دهند. من معتقدم این پشتیبانی 

iroonia.ca .»جمعی ما است

زنان در کانادا
 موفق در تحصیل،
 ناکام در اشتغال

هفتــه- پایــگاه اینترنتی دانشــگاه 
مک گیل در گزارشــی جدید به قلم 
»نیال مک دیویت«، موضوع شــکاف 
جنســیتی در استخدام زنان، به ویژه 
زنان با مدرک دکترای باستان شناسی 
در کانادا را مورد مطالعه و بررسی قرار 

داده است .
بر اســاس این گزارش، امــروزه دو 
ســوم کل دارندگان مــدرک دکترا 
در رشــته باستان شناســی در کانادا 
را زنان تشــکیل می دهند، اما فقط 
یک سوم کرســی های هیئت علمی 
دانشــکده های باستان شناسی کانادا 
به زنــان اختصاص دارد. در حالی که 
مــردان دارای مدرک دکترا در کانادا 
طی ۱5 سال گذشته در زمینه کسب 
مشاغل در کانادا خوب عمل کرده اند، 
زنان در این زمینه موفقیتی نداشته اند 
و شــیوع کرونا احتماال نابرابری های 

موجود را تشدید کرده است.
در ایــن تحقیــق که نتایــج آن در 

American Antiquity منتشر شده 
است، برای اولین بار  سوابق تحصیلی 
باستان شناســان از سطح تحصیالت 
تکمیلی تا کســب کرسی در هیئت 
علمی دنبال شده تا تعیین شود چه 
زمانی زنان از مســیر اکادمیک خارج 

می شوند.

فضای شغلی متفاوت

لیزا اورهولتزر، اســتادیار دانشگاه و از 
مولفان این گزارش و ویلیام داوسون 
پژوهشگر بخش انسان شناسی دانشگاه 
مک گیل در این باره می گویند: »جوی 
سرد و بی روح« بر فضای کاری زنان 
در مشاغل دانشــگاهی حاکم است. 
برخی ازعواملی که ممکن اســت در 
ایجاد این شرایط نقش داشته باشند 
عبارتند از اقدامات نامحسوســی  که 
موجب کلیشه ای شدن، انزوا و تنزل 
درجــه ی ارزش کار زنان می شــود، 

به انضمــام محیــط کاری نامهربان 
و خشــک و خصمانه به ویــژه برای 

تازه واردین.
بر اســاس این گزارش، طی ۱۰ سال 
گذشــته ، زنان 6۴ درصــد مدارک 
دکترای باستان شناســی را در کانادا 
کســب کرده اند اما تنها ۴6 درصد از 
ترکیب اســتادیاران دانشگاه ها زنان 

هستند.

شکاف جنسیتی در روند استخدام

کاهش قابل توجه میزان اســتخدام 
همراه با پایان بازنشســتگی اجباری، 
موجب کاهش فرصت های شــغلی، 

دقیقا در برهه ای شده است که  زنان 
بیش از هر زمان دیگر موفق به کسب 
مدرک دکترا شده اند. این وضعیت در 
پی ردیابی مسیراشــتغال دارندگان 
مدرک دکتری کانادا در مقایســه با 
کســانی که از خارج مــدرک دکترا 
گرفته اند، حتی تلخ تر به نظر می رسد. 
پروفســور اورهولتزر در این باره می 
گوید: در حالی که بیشتر مردانی که 
در کانادا اســتخدام می شوند مدرک 
دکتــرای کانادایی دارند، اما بیشــتر 
زنان استخدام شده در کانادا از خارج 
فارغ التحصیل شده اند و داری مدرک 

آموزش بین المللی هستند.
در حــال حاضــر تنهــا ۴ کرســی 
اســتادیاری از 28 کرسی استادیاری 
)۱۴ درصد( توســط زنانی پُر شــده 
اســت که در کانادا آموزش دیده اند. 
از بیــن مردانی که بین ســال های 
2۰۰۳ و 2۰۱۷ مدرک دکترای خود 
را در رشته باستان شناسی گرفته اند، 
۳6 درصــد عضو هیئت علمی کانادا 
هســتند؛ در حالی که این رقم  برای 
زنانی که در کنار آنها آموزش دیده اند 
و تحصیل کرده انــد، تنها  ۱2 درصد 

است.
نرخ استخدام زنان با مدرک دکترای  
کانادا در آمریکا باالتر )حتی باالتر از 
مردان( اســت.  با این حال محققان 
متذکر می شوند که این رقم،  شکاف 
جنسیتی در استخدام کانادایی ها را 

جبران نمی کند.

مشکل کمک هزینه های دانشگاهی

محققان دریافتند زنان ممکن است 
درهر ســطحی به یک اندازه تقاضای 
دریافت کمک هزینه تحقیقات فدرال 
داشــته باشــند. با این وجود در نرخ 
موفقیت کسب کمک هزینه در همه ی 
سطوح، از دانشــجوی دکترا گرفته 
تــا عضو هیئت علمی، شــکاف های 
جنسیتی کوچک اما دائمی به چشم 
می خورد که می تواند به دلیل نابرابری 
در کسب راهنمایی و مشاوره از اساتید 
یا کاهش ارزش روش ها و پرسش های 
عناوین تحقیقاتی باشــد که معموالً 

توسط زنان بررسی می شود.

آورهولتــزر در ایــن زمینه می گوید: 
یافته های ما برای سیاســت فدرال، 
مانند واجد شــرایط بــودن دریافت 
کمک هزینه مراقبت از افراد وابسته 
در حین کارهای میدانی که توســط 
شــورای تحقیقات علوم اجتماعی و 
علوم انســانی تأمین مالی می شود، 
پیامدهای مستقیمی به دنبال دارد. 
درحال حاضــر هزینه های مراقبت از 
کودک فقــط در صورتی که کودک 
شــیرخوار یا مادر مجرد باشد، قابل 

قبول است.
او می افزاید: ما فکر می کنیم اگر آنها 
بتوانند هزینه های مراقبت از کودکان 
را در حین انجام کارهای میدانی، فارغ 
از سن فرزندان یا وضعیت تأهل تأمین 
کنند، زنان بهتــر می توانند جایگاه 
شــغلی خود را در حرفه هایی مانند 
باستان شناسی یا دیگر مشاغل مشابه 

حفظ کنند.

راه حل های بالقوه

افزایش اســتخدام در مهار نابرابری 
جنسیتی نقشــی مهم  ایفا می کند و 
ضروری خواهد بود، امــا این امر در 
دوران پساکرونا به یک چالش بزرگ 
تبدیل خواهد شــد زیرا بســیاری از 
دانشگاه ها با محدودیت بودجه  و توقف 
روبه رو هستند. محققان  استخدام ها 
می گوینــد با این وجــود، یک روش 
بالقوه ی دیگر می تواند تقویت برنامه ی 
کرسی های تحقیقاتی کانادا با در نظر 
گرفتن اهداف باال برای زنان دانشمند 

باشد.
آورهولتزر تاکیــد می کند: وظیفه ی 
ما این اســت که نحــوه ی آموزش و 
آماده ســازی زنــان را در این زمینه 
به دقت مورد بررســی قرار دهیم. ما 
همچنین باید شــیوه های استخدام 
را به دقت بررســی کنیم تا دریابیم 
چرا زنــان به خصوص در کانادا کمتر 

استخدام می شوند.
نویسندگان مقاله در انتها خاطرنشان 
می کننــد که تحلیل آنهــا صرفا به 
بررسی موضوع جنسیت محدود بود، 
اما نابرابری های دیگری نیز به همراه 
عوامل متقاطع هویتی، از جمله نژاد، 
طبقه و وضعیت تاهل و داشتن فرزند 
وجــود دارد. آنها به عنــوان گام های 
بعدی در نظر دارند به بررســی این 
موارد بپردازند و تأثیر همه گیری کرونا 
را بر پیشرفت شغلی، بهره وری تحقیق 
و سطح رفاه در میان باستان شناسان 

کانادایی ارزیابی کنند.

به گزارش هفته به نقل از کانال تلگرامی کنگره ی ایرانیان کانادا، با حکم 
قاضی هینی در روز 22 فوریه 2۰2۱، پرونده  شکایت حقوقی  علیه هیئت 
مدیره ســابق و کنگره ایرانیان کانادا که از سال 2۰۱۹ به جریان افتاده 

بود، بسته شد.
 این پرونده با شکایت خانم ها کامنوش شهابی و مهردخت هادی و آقایان 

شایان معین و بابک پیامی در دادگاه مطرح شده بود.
بر اساس این حکم، قاضی گزارش ناظر دادگاه، آقای ماروین هابرمن در 
مورد سالمت برگزاری مجمع عمومی ساالنه و انتخابات هیئت مدیره را 

تایید و پرونده ی حقوقی را خاتمه یافته اعالم کرد.
الزم به ذکر است طبق مدارک دادگاه، شاکیان در الیحه ی شکایت خود 
چندین مورد را علیه کنگره ی ایرانیان کانادا و اعضای هیات مدیره مطرح 
کرده بودند که طبق تصمیم قبلی )در آخرین روزهای دسامبر 2۰2۰( و 
تصمیــم جدید دادگاه در روز 22 فوریه 2۰2۱ در هیچ کدام از آن موارد 
خطای حقوقی از سوی هیئت مدیره و کنگره ایرانیان کانادا صورت نگرفته 

است.
شاکیان در دادخواســت های خود از جمله اخراج تمامی اعضای هیات 
مدیره کنگــره ایرانیان کانادا و انتصاب یک هیات مدیره ی موقت؛ اعالم 
سوء نیت اعضای هیات مدیره؛ اعالم نقض توافق سپتامبر 2۰۱۹ توسط 
کنگره ی ایرانیان کانادا؛ اعالم این که اعضای هیات مدیره سرکوب گرایانه 
عمل کرده اند و منافع اعضای ســازمان را در نظر نگرفته اند؛ و چند مورد 

دیگر را مطرح کرده بودند.
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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 
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کالهبرداری ۱۴ میلیون دالری شرکت آمریکایی از دولت کبک

مارس گذشته در اوج شیوع ویروس 
کرونا در اســتان کبــک و در حالی 
که همه کشــورها تالش می کردند 
تجهیزات بهداشتی فردی خریداری 
کنند، دولت فرانسوا لوگو در اقدامی 
شــتابزده قــراردادی بــه ارزش ۱۴ 
 Tree میلیون دالر آمریکا با شــرکت
of Knowledge منعقد کرد تا ســه 
میلیون ماسک ان۹5 تهیه کند. با این 
حال شرکت آمریکایی هرگز به تعهد 
خود مطابق با این قرارداد عمل نکرد 
و تنها محموله کوچکی نیز که توسط 
این شــرکت به کبک ارســال شد، 
ماســک هایی نبودند که دولت لوگو 

سفارش داده بود.
بــه گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 

مونتریال، این پرونده در حال حاضر 
در دادگاه های انتاریو دنبال می شود. 
دسامبر گذشــته یک قاضی انتاریو 
 Tree of حکم توقیف دارایی هــای
Knowledge را صــادر کــرد. قرار 
اســت امروز اول مــارس این پرونده 
مورد رسیدگی قرار گیرد و اطالعات 
بیشــتری درباره وضعیت دارایی های 
این شرکت آمریکایی در اختیار کبک 

قرار گیرد.
طبق گزارش گلــوب اند میل که در 
اختیار دادگاه قرار گرفته، این شرکت 
آمریکایی تابستان گذشته با مشکالت 
شــدید مالی روبرو شــد و با این که 
کبک با این شرکت قرارداد امضا کرده 
و ۱۴ میلیــون دالر )دالر آمریکا( در 

اختیار آن قرار داده بود، آن زمان تنها 
سه میلیون دالر در حساب آن وجود 

داشت.
این شــرکت آمریکایی که در تورنتو 
نیز نمایندگی دارد، به طور تخصصی 
در زمینه مشتقات و محصوالت ماری 
جوانــا فعالیت می کند. یکی از اصلی 
ترین سهامداران آن مایکل کاریدی 
Michael Caridi اســت که سوابق 

قضایی سنگینی هم دارد.
سال 2۰۰6 کاریدی در رابطه با اجرای 
یک پروژه دولتی در ایالت نیویورک به 
جرم کالهبرداری محکوم شــد و در 
ادامه نیز به مدت سه سال از هر گونه 
همکاری با دولت فدرال آمریکا محروم 

گشت.

طومار درخواست از بانک های کانادا برای کاهش نرخ بهره 
کارت های اعتباری و تعلیق بازپرداخت بدهی ها به 80 هزار امضا رسید

ایرونیا- بانک های بــزرگ کانادا این 
روزها سود بیشتری در مقایسه با دوره 
پیش از پاندمی به دست  می آورند و 
برخی از مدافعــان مصرف کنندگان 
می گویند به همیــن دلیل آنها باید 
برای حمایت از خانوارها و مشــاغل 
دشوار، هزینه بیشتری را متقبل شوند. 
از کانادا خواسته شده در این زمینه از 
استرالیا و بریتانیا پیروی کند و در برابر 
»سود بیش از حد« از بانک ها مالیات 
بیشتری دریافت کند. در همین حال 
خواسته شده در زمان های بحرانی وام 
دهندگان فشار کمتری بر مشتریان 

وارد کنند. 
از اواســط روز جمعــه ، نزدیــک به 
8۰،۰۰۰ نفر طوماری را امضا کردند 
که از ســوی »دیده بان دموکراسی« 
ســازماندهی شــده و از بانک ها می 
خواســت نرخ بهره خود را به مصرف 
کنندگان نصف کننــد و بازپرداخت 
بدهی را برای کســی که نیاز دارد به 

حالت تعلیق درآورند.
بــرای  دادخواســت  ایــن  در 
حقــوق مدیرعامــالن بانک هــا نیز 
محدودیت هایی در نظر گرفته شده، و 
خواستار حسابرسی مستقل از بانک ها 
برای بررسی میزان ســود آنها شده 

است. 
داف کوناچر از بنیانگذاران »دیده بان 
دموکراســی« گفت: نرخ بهره کارت 
اعتباری زمینه جلب توجه شماست. 
نرخ اصلی وام )بانک ها( از سال 2۰۱۰ 
تقریبا هفت درصــد کاهش یافته و 
برای کارت های اعتباری تا صفر درصد 

پایین آمده است«. 
شش بانک بزرگ کانادا در سه ماه اول 
ســال مالی 2۰2۱ ، که ۳۱ ژانویه به 
پایان رسید ، در مجموع ۱۳,۹ میلیارد 
دالر سود کســب کردند که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل که هنوز 
پاندمی هم شــروع نشده بود، حدود 

۱۴ درصد افزایش یافته است. 
هر یک از این شش بانک بزرگ شاهد 
افزایش ســود خود بودند که در این 
میان CIBC با رشد ۳۴ درصدی سو 

در راس و پــس از آن  بانک مونترال 
با 2۷ درصد افزایش ســود، در مکان 

بعدی جای دارد.
بیشتر این افزایش از طریق معامالت – 

به لطف رونق بازار سهام – و اندوخته 
های بسیار کمتر با توجه به ضرر وام، 
حاصل شده است. بانکداری خرد که با 
مصرف کنندگان عادی سرو کار دارد، 

در طی سال رشد کمی داشته است.
وام دهندگان کانادا در ابتدای پاندمی 
از مشــتریان خرد خود پشــتیبانی 
اضطــراری به عمل آوردنــد و و نرخ 
کارت های اعتبــاری را از حدود 2۰ 
درصد معمول، برای مشــتریانی که 
دچار مشــکالت مالی شده اند، به ۱۱ 

درصد کاهش دادند.
آنها همچنین اجــازه دادند تا 6 ماه 
پرداخت وام مسکن به تعویق بیفتد 
که ۱5 درصــد وام گیرندگان در اوج 
تابستان گذشته از این مزایا استفاده 
کردند. اما ســود آن وام ها همچنان 
ادامــه داشــت و در نهایــت آن وام 
گیرندگان که وامشــان را به تعویق 
انداختند، در نهایت بیش از آنچه باید 

پرداخت می کردند پرداخت کردند.

سرقت منبع اگزوز اتومبیل در کانادا 
افزایش یافته است

سرقت منبع اگزوز اتومبیل در کانادا به 
دلیل وجود مقادیری از فلزات گرانبها 
در آن به یک مشــکل جدی تبدیل 

شده است. 
برایان گاست، مدیر بخش تحقیقات 
ملی در ســازمان بیمه کانــادا اعالم 
کرده است که سرقت سیستم اگزوز 
اتومبیل در کانادا مشــکل جدیدی 
نیســت اما به دلیل وجود مقادیری 
از فلزات گرانبها در این سیســتم و 
افزایش نرخ آن در بازار، سرقت آن نیز 

افزایش یافته است.
در سیستم اگزوز اتومبیل های بنزینی 
یک مبدل کاتالیســتی وجــود دارد 
که وظیفــه آن تبدیــل ذرات آلوده 
کننده سوخت اتومبیل به مواد کمتر 
آلــوده کننده قبل از خــروج دود از 
اگزوز می باشــد که درون این مبدل 
کاتالیستی سه فلز گرانقیمت پالتین، 

رادیوم و پاالدیوم وجود دارد.
برایان گاســت درباره افزایش سرقت 
منبع اگزوز اتومبیل ها در کانادا گفته 
است: “ مبدل های کاتالیستی چندین 
سال است که به سرقت می روند، اما 
تفــاوت عمده در ســرقت های اخیر 
افزایش قیمت این ســه فلز گرانبها 
در بازار است. ظاهراً سارقین به دنبال 
این سه فلز گرانقیمت هستند تا آنها 
را در بازار غیر قانونی فلزات به فروش 

برسانند.“
اتومبیل های  برایان گاست،  به گفته 
نو و قدیمــی بنزینــی و دیزلی که 
دارای ایــن مبدل های کاتالیســتی 
هستند هدف سارقین می باشند، اما 
اتومبیل های هایبرید یا الکتریکی به 
دلیل عدم تولید دود و نداشــتن این 
سیســتم مورد ســرقت این گروه از 

سارقین قرار نمی گیرند.
در طول سال گذشته میالدی به دلیل 
افزایش قیمت سه فلز پالتین، رادیوم و 
پاالدیوم در بازار جهانی فلزات و وجود 

این سه فلز در مبدل های کاتالیستی 
در منبع اگزوز اتومبیل ها، در سراسر 
کانادا سرقت منبع اگزوز اتومبیل به 

شدت افزایش یافت.
بر اســاس اطالعات موجــود در وب 
سایت فلزات کیتکو که اقدام به خرید 
و فروش فلزات می کند و نوســانات 
بازارهای جهانی فلــزات را به اطالع 
عموم می رســاند، در حال حاضر فلز 
پاالدیوم برای هر اونس آن که معادل 
28,۳5 گرم می باشــد کمی باالتر از 

28۰۰ دالر کانادا معامله می شود.
بر اساس اطالعات وب سایت کیتکو، 
قیمت فروش پالتین در روز دوشنبه 
برای هر اونــس ۱5۰۰ دالر کانادا و 
قیمت فــروش فلز رادیــوم برای هر 
اونس ۳۰ هزار دالر آمریکا بوده است.

در همیــن زمان قیمــت فروش هر 
اونس طال در بازارهای جهانی حدود 

22۰۰ دالر کانادا بود.
 یکی از عمده تریــن دالیل افزایش 
سرقت مبدل کاتالیستی منبع اگزوز 
اتومبیل ها این است که کارخانه های 
سازنده اتومبیل در سراسر جهان باید 
مقررات سختگیرانه کاهش آالیندگی 
اتومبیل هــای تولیدی خود را رعایت 
کنند و به همین جهت باید از مقادیر 
بیشــتری از این فلــزات گرانبها در 
استفاده  خود  کاتالیستی  مبدل های 

کنند.
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»باتر گیت« 
چرا کانادایی ها از نرم نشدن کره

 در دمای اتاق شکایت دارند؟

ایرونیــا- بــه گفته برخــی کاربران 
رسانه های اجتماعی در کانادا ،  مشکل 
تازه ای در  اکثر برندهای کره کانادایی 

وجود دارد. 
این اصطالح »باتر گیت« هم از آنجا 
در فضــای مجازی پخش شــده که 
بسیاری از کانادایی ها شکایت دارند که 
چرا کره در دمای اتاق نرم نمی شود.

متخصصان مواد غذایــی روغن پالم 
موجود در غذای گاو را به عنوان مقصر 

احتمالی مطرح کرده اند. 
صنایع لبنی اصرار دارد که این ادعاها 
بی پایه است، اما در عین حال یک کار 
گروه تشــکیل داده تا در جستجوی 

پاسخ های این پرسش باشد. 
باترگیت با یک سوال در فضای توییتر 
مطرح شــد و جولــی ون روزندال، 
نویســنده کتاب آشــپزی کانادایی 
پرسید: آیا توجه کرده اید که دیگر کره 

در دمای اتاق نرم نمی شود؟«
پس از آن بود که صدها آشپز خانگی 
گفتند مشکالت مشابه ای با کره دارند.

در طــی پاندمی تقاضا قطعا در حال 
افزایش است. بخش لبنیات کشور که 
حضور عمده ای در هر ۱۰ استان دارد؛ 
سهمیه تولید خود را بر اساس پیش 
بینی تقاضا تعیین می کند. با توجه 
به ماندن بیشتر کانادایی ها در خانه 
، طبق گفته دامداران از کانادا ، تقاضا 
برای کره در سال 2۰2۰ بیش از ۱2 

درصد افزایش یافت.
افــزودن مکمل های انــرژی بر پایه 
روغن به خوراک گاو عملی است که 
چند دهه ای ساقه دارد تا تولید شیر 
گاوها را افزایش دهد و چربی شیر را 

بیشتر کند. 
از تابستان ، صدها کشاورز در سراسر 
کشور در تالش برای افزایش عرضه ، 
استفاده از روغن پالم را افزایش داده 

اند.
انجمن فرآورده هــای لبنی کانادا به 
Real Agriculture گفته است هیچ 

تغییری در تولید کــره یا در قوانین 
مربوط به مواد تشــکیل دهنده ملی 

ایجاد نشده است.
تحقیقات اندکــی درباره تأثیر واقعی 
روغن پالم در لبنیات انجام شده، اما 
کارشناسان کشاورزی می گویند کره 
تهیه شده از گاوهایی که با روغن پالم 
تغذیه می  کننــد دارای نقطه ذوب 
باالتری است و بنابراین انتشار آن در 
دمای اتاق ممکن است دشوارتر باشد.

در پاسخ به این شکایت ها، گروه البی 
گری دامداران کانادا هفته گذشــته 
بیانیه ای منتشــر و اســتدالل کرد 
محصوالت پالم »به تامین انرژی گاوها 
کمک می کنــد و هیچ اثر نامطلوبی 
برای اســتفاده از آن در جیره غذایی 

گاوها مشخص نشده است«.
آنهــا همچنین یــادآوری کردند که 
کشاورزان در کشورهای دیگر مانند 
بریتانیــا و آمریکا، نیز از مکمل های 

پالم استفاده می کنند.

مداد- در کبک، گاهــی اوقات برای 
افزایــش نســبت چربی در شــیر 
تولیدی، بــه جیره های غذایی گاوها، 
دو محصــول جانبــی از روغن پالم 
اضافه می شــود. حدود 22 درصد از 
تولیدکنندگان محصوالت لبنی کبک 
به طورکلی در آغاز شیردهی گاوها از 
این محصوالت استفاده می کنند که 
احتماال این فرآورده ها تأثیراتی روی 
محصوالت لبنی استان گذاشته است. 
مصرف کننــدگان محصوالت لنبی 
استان معتقدند که کره در دمای اتاق 
سفت تر می شود، شیر کمتر کف کرده 

یا حالت دلمه شده پیدا می کند.
برای داشــتن درک بهتری از مبحث 
مضرات و فواید روغن پالم ابتدا باید به 
توضیح برخی اصطالحات در رابطه با 

روغن ها و چربی ها بپردازیم.
روغن ها که به آن ها چربی ها نیز اطالق 
می شود، اغلب مواد مایعی هستند که 

با آب مخلوط نشده و با داشتن چگالی 
کمتر روی آب شناور می شوند. البته 
برخــی روغن های حیوانی و نباتی به 
حالت جامد بوده و با حرارت به مایع 
تبدیل می شــوند. معموال روغن ها و 
چربی ها دارای تری گلیســرید، مونو 

گلیسیرید و دی گلیسیرید هستند.
چربی غیراشــباع به چربی یا اسید 
چربی گفته می شــود که در زنجیره 
اسید چرب آن، دست کم یک پیوند 
مضاعف وجود داشته باشد. عالوه بر 
آن چربــی ترانس یک نــام عمومی 
برای چربی های غیر اشــباعی است 
که دارای اســیدهای چرب ترانس- 
ایزومر باشند. در ابتدا تصور می شد که 
ترانس، جایگزین سالمی  چربی های 
برای چربی های حیوانی باشند چراکه 
از چربی های غیر اشــباع  و عمدتا از 
روغن های گیاهی به دست می آیند؛ 
اما دانشمندان بعدها دریافتند که این 
چربی ها نه تنها سالم نیستند، بلکه هم 
کلسترول بد )LDL( را باال می  برند و 
هم کلسترول خوب )HDL( را پایین 
آورده و موجب باال رفتن خطر ابتال به 

بیماری های قلبی- عروقی می شوند.
مواد غذایی مختلف حاوی نسبت های 
متفاوتی از اسید چرب اشباع و اسید 
چرب غیراشباع هستند. از جمله مواد 
غذایــی که حاوی نســبت باالیی از 
اسید چرب اشباع هستند می توان به 

محصوالت حیوانی نظیر خامه، پنیر، 
کره، روغن، پیــه و چربی های دیگر 
حیوانات اهلی اشاره کرد، اما این نوع 
چربی در برخی از محصوالت گیاهی 
نیز، همانند روغن پالم، نارگیل و پنبه 

 دانه وجود دارد.
روغن های گیاهی یا نباتی معموال از 
مغز یا هســته میوه ها و دانه گیاهان 
تهیه می شوند. این روغن ها اغلب در 
دمای معمولی اتــاق به صورت مایع 
هستند. روغن های حیوانی از چربی 
و دنبــه حیوانات تهیه می شــوند و 
بیشتر آن ها در حالت عادی به صورت 
جامد هســتند و با حرارت به صورت 
خوراکی  روغن های  درمی آیند.  مایع 
در پخت وپــز غذاها مورد اســتفاده 
قرار می گیرنــد و در برخی موارد نیز 
حکم نگه دارنده داشته و برخی مواد 
خوراکی را در آن برای مدت طوالنی 

نگهداری می کنند.
مهم ترین منابع روغن های گیاهی از 
دانه ها و یا میوه های گیاهانی چون: 
پنبه، شاهدانه، خردل، شلغم روغنی، 
کانوال، کنجــد، آفتابگردان، کاجیره، 
انگور، کتــان، بــادام، آواکادو، ذرت، 
کرچک، نارگیل، فندق، زیتون، نخل 
روغنی )پالم(، بادام زمینی، کدوتنبل، 

سویا، گردو و غیره به دست می آید.
در ایــن گزارش تمرکز ما روی روغن 
پالم بوده و بیشتر می خواهیم این نوع 

فرزندان متهم به اختالس ۱۱ میلیون دالری، به دلیل »استرس و اضطراب«
 ناشی از پرونده، از دولت انتاریو تقاضای غرامت یک میلیون دالری کردند!

ایرونیا- دو پسر مدیر فناوری اطالعات 
در برنامه توزیــع کمک های نقدی 
صندوق پاندمی انتاریو، پس از این که 
تهمت اختالس ۱۱ میلیون دالری از 
صندوق امداد کووید به آنها زده شد، 
هر یک ادعای خسارت یک میلیون 
دالری از دولــت نخســت وزیر داگ 
فورد به دلیل آســیب »روانی« طرح 

کرده است.  
چینمایای مدان 2۷ ساله و اوجاوال 
مدان 2۴ ســاله ، با ادعاهای متقابل 
خــود روز جمعــه به اســتان اتهام 
»توطئه« و ایجاد »مزاحمت« زده اند 
و گفته اند آنها »بی پروا و بدخواهانه« 
دســت به این تهمت زده اند. این دو 
برادر ادعــا کرده اند قربانی ســرقت 
هویت توسط پدر خودشان شده اند. 
به گفته آنها پدرشــان صدها حساب 
بانکــی بدون اطالع آنها بــه نام آنها 

افتتاح کرده است.
آنها می گویند به دلیل ادعاهای »بی 
پروا و بی اساســی« که استان علیه 
آنها طرح کرده اکنون از »اضطراب و 
اختالل استرس پس از سانحه« رنج 

می برند. 
به نوشــته نشریه اســتار ،در دادگاه 

عالی انتاریو که بهار گذشــته برگزار 
شد، استان ادعا کرد »برخی یا همه« 
دارایی ســانجی مادان، همســرش ، 
شــالینی مدان ، دو پسر آنها و ویدان 
ســینگ همکار وی، از راه اختالس 
میلیون ها دالر به دست آمده که در 
واقع باید در »پشتیبانی از خانواده ها« 
به هــزاران BMO ، TD ، حســاب 
 ICICI تانگرین و ، RBC های بانکی

پرداخت می شد.
 سانجی مدان مدیر فناوری اطالعات 
در برنامــه رایانه ای بــرای صندوق 
پاندمی بود که بــه والدین در انتاریو 
2۰۰ دالر به ازای هر کودک زیر ۱2 
ســال و 25۰ دالر به ازای هر کودک 
و جوان زیر 2۱ سال با نیازهای ویژه 
برای هزینه های آموزشــی پرداخت 

کرد. 
وی در نوامبــر از شــغلش در وزارت 
آموزش که ســاالنه درآمد ۱۷66۰8 
دالری داشــت منفصل شد. شالینی 
مدان ، کــه در برنامه »پشــتیبانی 
از خانــواده« کار نمی کــرد و مانند 
پسرانش ، هرگونه تخلف را انکار کرده 
نیز سمت ۱۳2،5۱۳ دالری اش را از 
دســت داد. وی به عنوان مدیر رایانه 
وزارت دولت و خدمات مصرف کننده 

کار می کرد.
ادعاهــای اســتان در دادگاه مدنی 
اثبات نشده است. دولت جمعه هیچ 
اظهــار نظری در مورد دادخواســت 
متقابل نکرد. با صدور قرار قانونی 28 
میلیــون دالر از دارایی های خانواده 
مدان، از جملــه ۱2,۴ میلیون دالر 
در حساب های بانکی هند ، یک مبلغ 
8 میلیون دالری، مجتمع مسکونی 
دانشــجویی واترلو با ۳۰ واحد ، یک 
خانه هفت خوابه در یورک شــمالی 
به ارزش 2,5۷ میلیون دالر ، شــش 
کاندو در تورنتو به ارزش حدود ۳ دالر 
و یک میلیــون دالر بابت فروش یک 

خانه چهار خوابه ضبط شده است. 
دولــت همچنین ادعــا می کند که 

سانجی مدان قبل از پاندمی از طریق 
قراردادهای مشــاوره رایانه ای وزارت 
آمــوزش و پــرورش ، عامــل اصلی 
»kickback scheme« به ارزش ۳۰ 

میلیون دالر بود.
هیچ اتهامی جنایی ارائه نشــده، اما 
هفت کارآگاه پلیس استان انتاریو در 

حال تحقیق در این پرونده هستند.
عالوه بر ایــن ، چینمایا بــه دنبال 
۱۰8،۷۱۳ دالر »برای موردی اســت 
که به اشــتباه توســط دولت توقیف 
شــده اســت«، در حالی که اوجاوال 
درخواســت آزاد کردن 25،8۷۰,6۹ 

دالر توقیف شده را دارد. 
دو ورنت روز جمعه گفت این دو برادر 
نه تنها قربانیان سانجی مدان هستند 
بلکه قربانی سیســتم ناکافی دولت 

استانی هم شده اند. 
ســانجی مــدان مالــک دو ویال در 
حیدرآبــاد هند و دارای پاســپورت 
کانادایی هندی اســت؛ گرچه مجوز 
داشــتن تابعیت دوگانه هندی ندارد. 
وی همچنین اقامت دایم از پاناما دارد 
که با توجه به این که قرارداد استرداد 
با کانادا نــدارد، به عنــوان پناهگاه 

iroonia.ca .مالیاتی مطرح می شود

خاص از روغن را از ابعاد مختلف مورد 
واکاوی قرار دهیم.

روغن پالم نوعی روغن گیاهی است 
که از مغز میوه نخل روغنی استخراج 
می شود و مثل همه روغن های گیاهی 
حاوی کلسترول نیست اگرچه مصرف 
 LDL آن چربی اشباع شده کلسترول
و HDL را افزایــش می دهد. به نظر 
می رســد این روغن به دلیل داشتن 
چربی های ترانس بــرای افراد دارای 
کلسترول سطح باال LDL  جایگزین 
مناسبی نباشد. این روغن حاوی اسید 
چرب اشباع c16 یا لمتیک اسید بوده 
و بــر خالف تمام روغن های گیاهی، 
اسیدهای چرب اشــباع فراوانی دارد 
که در دمای اتاق جامد اســت. اسید 
اوئیک اشباع شــده نیز از دیگر مواد 
تشــکیل دهنده روغن پالم اســت و 
احتمال ابتــال به بیماری های قلبی-

عروقی را افزایــش می دهد؛ بنابراین 
آن را به عنوان اسیدهای چرب ترانس 

طبقه بندی می کنند.
اگرچه بحث های فراوانی درباره مضرات 
بهداشتی روغن پالم بر سالمت انسان 
وجود دارد که در باال به بررســی آن 
پرداختــه و دیدیم کــه مصرف این 
افزایش کلســترول و  روغن موجب 
بروز خطر حمالت قلبی می شود اما 
این خطر به اندازه ای نیســت که آن 
را بتوان در زمره محصوالت ممنوعه 
دســته بندی کرد و به نظر می رسد 
تخریب جنگل های باران خیز استوایی 
برای کاشــت گیاه پالــم و به خطر 
افتادن حیات وحش و محیط زیست، 
می توانند دالیل اصلــی برای منفور 

شدن این روغن به حساب آیند.
روغن های  دســته بندی  در  هرچند 
خوراکی پیشــنهادی بــرای مصرف 
انسان از نظر کارشناسان تغذیه، روغن 
پالم در انتهای فهرست قرار گرفته و 
گزینه های به مراتــب بهتر از آن در 

دسترس عموم مردم قرار دارد.
در سال های اخیر روغن پالم جزء سر 
تیتر خبرهای زیادی بوده و شایعات 
بسیاری از مضر بودن آن مطرح شده 
است. گیاه روغنی پالم آفریقایی، گیاه 
بومی آفریقای غربی اســت و روغن 
آن از خمیر و هســته گیاه پالم تهیه 
می شود که انسان تقریباً از حدود پنج 
هزار سال پیش از آن استفاده می کرده 

است.
باســتان شناســان در یک آرامگاه 
مصری روغن پالم کشــف کردند که 
نشان می دهد پالم توسط انسان ها در 
حدود ســه هزار سال پیش از میالد 
است.  می گرفته  قرار  مورداســتفاده 
امروزه 85 درصد از روغن پالم جهان 
از مالزی و اندونزی تأمین می شود و 
برای مثال تقریبــاً ۱۴ درصد از کل 
زمین های کشــور مالزی، زیر کشت 
گیاهان روغنی پالم است. قابل توجه 

اســت که گیاه پالم یک گیاه بسیار 
مناســب برای پرورش بوده و رشد و 
مراقبت از آن آســان است و می توان 
گفت این گیاه، محصولی ایده آل برای 

کشاورزان محسوب می شود.
اگرچه از معایب و خطرات این روغن 
سخن بسیار گفته شده اما این روغن از 
خواص مفیدی هم برخوردار است که 
از آن جمله می توان به ویتامین های 
A و E در آن اشــاره کرد. این روغن، 
روغنی صاف، بی مزه و در دمای اتاق 
نیمه جامد اســت. عالوه بر این، گیاه 
روغنی پالم در هر هکتار به میزان ۳۰ 
برابر بیشتر از سایر محصوالت گیاهی 

روغنی، روغن تولید می کند.
بخــش عمده ای از بحــث و جنجال 
روغن پالم بر سر جنگل زدایی ناشی 
از صنعــت پرورش و تولید این روغن 
است. درحالی که این محصول نیاز به 
زمین کمتری نسبت به سایر گیاهان 
تولیدکننده روغن دارد، اما هنوز محلی 
برای کشت و پرورش آن الزم است و 
برخی به صــورت قانونی یا غیرقانونی 
مناطق جنگلی باران خیز استوایی را 
برای کشت این گیاه مورداستفاده قرار 

می دهند.
از ســال ۱۹8۹ تــا 2۰۰۰ میالدی، 
سطح زمین هایی که برای روغن پالم 
زیر کشت رفته اند، در اندونزی بیش 
از ســه برابر شده است. مالزی به طور 
متوســط   بین ســال های 2۰۰۰ تا 
2۰۰۷ میالدی ساالنه بخش عمده ای 
از جنگل هــای خود را ازدســت داده 
است. این موضوع باعث شده تا تنوع 
زیستی این مناطق کاهش پیدا کند 
چراکه النه ها و محل زندگی گروهی 
از جانوران تخریب شــده و زیر کشت 
رفته اند و جانورانــی که گریخته اند 
برای جســتجوی غذا به مزارع آمده 
و در معرض خطر قــرار می گیرند و 
کشاورزان برای حفظ منافع خود به 
آن ها صدمه زده و یــا حتی آن ها را 

می کشند.
برخی از پیش بینی های تکان دهنده، 
نشــان می دهد که اگر جنگل زدایی 
به میــزان فعلی خود ادامه پیدا کند، 
جانورانی چون اورانگوتان ها و ببرهای 
سوماترا فقط چند سال می توانند در 
زیســتگاه های طبیعی خود زندگی 

کنند.
پیش ازایــن روغــن پالــم در گروه 
روغن های نباتی طبقه بندی می شد و 
در محصوالتی که این روغن در آن ها 
مورداستفاده قرار می گرفته است تنها 
به ذکر روغن نباتی بسنده می کردند 
اما با قانونی که اتحادیه اروپا در 2۰۱۴ 
میالدی وضع کــرد، تولیدکنندگان 
ملزم شــدند تا میــزان وجود روغن 
پالم را با ذکر عنــوان در محصوالت 
خود بیاورند. در حال حاضر هنوز در 
بسیاری از محصوالت مشخص نیست 
کــه این روغن چقدر مورداســتفاده 
قرارگرفته اســت زیرا تولیدکنندگان 
می توانند مواد تشکیل دهنده حاصل 
از روغن پالم را تحت نام های نامتعارف 
مثل کادمیوم ســدیم و سدیم لوریل 

سولفات فهرست کنند.
مشکل این است که بسیاری از منابع 
رســانه ای از روغــن پالــم و مصرف 
آن داســتانی ترسناک ســاخته اند و 
اطالعات و نکات مهم این مســئله را 
نادیده گرفته کرده انــد. از زمانی که 
روغن پالم به مرکز توجه تبدیل شده، 
درخواست های مکرر برای ممنوعیت 
کامل آن بــه وجود آمــده اما بعید 
است که این مشکل حل شود. نکته 
قابل توجه این است که میلیون ها نفر 
در حال حاضر بــرای درآمد خود به 
تولید روغن پالم تکیه می کنند و این 
مسئله کمک قابل توجهی به اقتصاد 

کشورهای درحال توسعه می کند.
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها 
و نهادهاي سیاسي  و اجتماعي و فرهنگی

بنیاد کانادا و ایران 

بنیاد کانادا و ایران روز زن را با شرکت زنان فرهیخته جامعه ما برگزار میکند.
آنها عبارتند از دکتر مریم زین دین , سیما غفارزاده،   زهرا جناب  و فرناز اوحدی.

۷ مارچ 2۰2۱  ساعت ۷ تا ۹ شب  -  این برنامه آن الین بوده و از طریق اپلیکیشن زوم اجرا خواهد شد. 
این برنامه برای همگان رایگان بوده  و شرکت در آن آزاد میباشد. برای شرکت در این برنامه

 با شماره ۱۹۷۷-8۰۰-6۰۴  و  یا ایمیل سازمان  admin@cif-bc.com  تماس گرفته ایمیل و تلفن خود را در 
پیامتان بگذارید  تا لینک برنامه و اطالعات دیکر خدمتتان ارسال گردد.

***********
بنیاد کانادا و ایران  دوازدهمین فستیوال نوروزی را در  تاریخ ۱۴ مارچ 2۰2۱ برگزار میکند.

مکان: زوم اپلیگیشن - زمان:ساعت ۷-۹   
برای اسپانسرشیپ شدن و اجرای برنامه و هرگونه اطال ع دیگر با پیامگیرو یا ایمیل سازمان تماس 

حاصل فرمایید و شماره تلفن و ایمیل خود را در پیام  خود ذکر فرمایید .
admin@cif-bc.comتلفن: ۱۹۷۷-8۰۰-6۰۴    ایمیل 

نورث شورمولتی کالچرال سوسایتی

نورث شورمولتی کالچرال سوسایتی از شما دعوت میکند که در جلسات اطالعاتی رایگان جهت آشنایی
 با مسائل بانکی و مالیاتی در کارگاهی سه جلسه ای که به همین منظور تشکیل میشود شرکت نمایند
در این جلسات موارد زیر بررسی می شوند: * چالشهاي مالي پیش رو در کشور کانادا  * شناخت انواع
 روش هاي سرمایه گذاري  * آشنایي با سیستم مالیاتي در کانادا  * چگونگي استفاده و شناخت انواع 

حسابهاي بانکي موجود در کانادا * آشنایي و نحوه دریافت کمکهاي بالعوض دولتي  
* جزئیات طرح پس انداز معلولیت )RDSP( و کمک های مالی و نقدی دولتي

دوشنبه  8, ۱5 مارچ ساعت ۱۰ تا ۱2
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و ایمیل lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 

6۰۴۹882۹۳۱ تماس حاصل فرمایید و ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل شود. 
این برنامه به زبان فارسی و به صورت آنالین برگزار خواهد شد. اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین 
به ورک شاپ بعد از ثبت نام متعاقبا اعالم خواهد شد. این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد

کانادایی ها امسال بهار مالیمی  پیش رو خواهند داشت

پرژن میــرور- کانادایی ها در ســال 
جاری بر اساس پیش بینی های یکی 
از کارشناســان هواشناســی در وِِدر 
نِتورک می توانند بهار مالیمی را تجربه 

کنند.
کریس اسکات، کارشناس هواشناسی 
ودر نتورک گفته است که مردم کانادا 
پس از گذراندن یک زمستان طوالنی 
می توانند از روزهــای آفتابی در بهار 

امسال لذت ببرند.
کریس اســکات در گفتگو با کندین 
پرس گفته اســت: “بــا چالش های 
متفاوتی روبرو خواهیم شــد. هنوز از 
زمستان خارج نشــدیم اما مطمئناً 
بدترین قســمت آن را پشــت ســر 
گذاشــتیم و روزهای بسیار خوبی در 
پیش رو داریم. هنگامی که روزهای 

آفتابی سر برســند مردم باید بیرون 
بروند و از آن لذت ببرند.“ 

شبکه ودر نتورک برای ماه مارس در 
اســتان های انتاریو و کبک روزهای 

اگهی رایگان )قابل توجه کسبه وصاحبان مشاغل(  
 

باتوجه به رکود در کسب وکار بسیاری از کسبه و صاحبان مشاغل دردوران سخت کرونا, 
خیریه اموزشی رایگان ICANDO برای توسعه کسب وکار شما اگهی رایگان شما را درایام نوروز رایگان در 

وب سایت خیریه  درج خواهدنمود.لطف کنید اگهی اماده خودرا حد اکثرتا یازدهم  مارس به نشانی
icando.help@gmail.com ایمیل فرمایید.

در ضمن هم میهنانی که مایلند با ما در این امرامزشی مفیدشرکت نمایند با ایمیل با ما تماس بگیرند.
تلفن های تماس :2۷۴۳-۷6۴-6۰۴ و 6۰۴-۷22-۰۹25

باسپاس و ارزوی پیروزی برای شما مدیر عامل خیریه اموزشی 
حسین میرهاشمی

کاهش بی سابقه 
محبوبیت نظام سلطنتی در کانادا

بهاری را پیش بینی کرده اســت اما 
کریس اســکات می گوید که این دو 
اســتان باید خود را بــرای دوره ای از 
هوای ســرد و پیش از فرا رســیدن 
روزهای گرم در میانه های ماه مارس 

آماده کنند.
این شبکه همچنین برای نیمه نخست 
فصل بهار در استان بریتیش کلمبیا 
پیش بینی درجه حرارتی کمتر از حد 
متوسط برای این وقت از سال را کرده 

است.
کریس اسکات پیش بینی کرده است 
که پس از شروع به گرم شدن هوا در 
روزهای بهار و آب شدن برف  مناطق 
کوهستانی خطر سیالب های بهاری 

افزایش خواهد یافت.
وِِدر نِتــورک برای نواحی پرایر در ماه 
مارس هوای نســبتاً گرمی را پیش 

بینی کرده است.
کارشناس هواشناسی ودر نتورک در 
مناطق آتالنتیک کانادا دمای هوا در 
ماه مارس را باالتر از حد معمول پیش 
بینی کرده اما تاکید کرده اســت که 
این منطقه همچنان در معرض خطر 

طوفان های زمستانی خواهد بود.
در مناطق شمالی کانادا انتظار می رود 
که دمــای هوا پایین تــر از مناطق 
جنوبی یوکان باشد و در همین حال 
شــرق ناناوو گرمتــر از حد معمول 

خواهد بود.
دربــاره خطــر  اســکات  کریــس 
ســیالب های بهاری نیز گفته است 
که به دلیل کمبود بــرف در نواحی 
کوهستانی دره رود سرخ در منی توبا، 
دره های اتاوا و سن الرنس در انتاریو 
و کبــک و همچنین دره رود ســن 
جــان در نیو برانزویــک انتظار بروز 
سیالب های بهاری در ماه های مارس 

و آوریل کمتر از گذشته است.
به گفتــه کریس اســکات این خبر 
خوبی است بخصوص در شرق کانادا 
که همواره در فصل بهار مورد آسیب 

سیالب قرار می گرفته است.  

از مدت ها پیش بررســی ها نشان داده بود که مردم کبک و ماریتیم میانه 
خوبی بــا تاج و تخت ندارند اما نتایج نظرســنجی جدیدی که ۳ مارس 
منتشر شد حاکی از آن است که شمار کانادایی هایی که خواستار لغو نظام 

سلطنتی هستند، روندی صعودی را طی می کند.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونریال، طبق نظرسنجی جدیدی که 
موسســه Research Co انجام داده است، تنها ۱8 درصد ساکنان کبک 
همچنان خود را به تاج و تخت وفادار می دانند این در حالی اســت که در 
سطح ملی نیز تنها 2۴ درصد کانادایی ها همچنان نظام سلطنتی را قبول 
دارند. طی دوازده ســال اخیر، اعتبار تاج و تخت در افکار عمومی کانادا تا 

این حد پائین نیامده بود.
نظرســنجی جدید که از 2۱ تا 2۳ فوریه به صورت اینترنت و با مشارکت 
یک هزار کانادایی صورت گرفت، نشان داد که بیش از نیمی از کبکی ها )5۷ 
درصد( خواستار آن هستند که عالی ترین مقام کشور با آرای مردم انتخاب 
شود. اما در سطح ملی نیز بیش از ۴5 درصد مردم چنین دیدگاهی دارند. 

این رقم طی یک سال اخیر ۱۳ درصد افزایش یافته است.
همین نظرسنجی نشان داد که هنوز ۱۳ درصد مردم کانادا )۱۰ درصد در 

کبک( در این باره تردید دارند.
ماریو کانسرو رئیس موسسه Research Co اعالم کرد در چهار نظرسنجی 
پیشین که از سال 2۰۰۹ تا 2۰2۰ در همین زمینه صورت گرفت، حمایت 

کانادایی ها از یک رهبر منتخب هرگز از مرز ۴۰ درصد فراتر نرفته بود.
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آنهازنانراباسیلیمینوازند
می توانی شاعر يا فعال حقوق زنان باشی و کتک بزنی

ــرم  ــ ــــک می خوردم و س ــه ای که کت ــ »لحظ
ــوار، وقتی روی  ــ ــه در و دی ــ ــد ب ــ کوبیده می ش
سینه ام می نشست و دستش را روی دهنم 
ــد، لحظه ای که  ــ ــــت تا خفه ام کن می گذاش
ــد و دیگر رو به مرگ  ــ ــیاه می ش ــ همه جا س
ــردم چرا  ــ ــر می ک ــ ــا خودم فک ــ ــــم، ب می رفت
ــــت  ــال اس ــ ادامه می دهم؟« بیتا حاال 4 س
ــال ها از غم و درد  ــ ــده اما گذشت س ــ جدا ش
ــه حاال روی  ــ ــــم نکرده. دردی ک آن روزها ک
ــتانش  ــ ــایه انداخته و گاهی دس ــ روحش س
ــدازد. خاطراتی که تا  ــ را دور گلویش می ان
ــــش می ماند مانند همه  آخر عمر همراه
زنانی که تجربه خشونت خانگی را با روح 
و جسم خود حس کرده اند. مانند نسترن، 
ــــن گزارش با آنها  ــده و ماهرخ که در ای ــ فری
ــان روایت  ــ صحبت کردم تا از زبان خودش

زندگی شان را بشنوم.
بعد از برنامه تلویزیونی که چند هفته 
ــــک زن از  ــونت علیه ی ــ ــاره خش ــ ــــش درب پی
ــیما پخش شد، بحث درباره این  ــ صدا و س
ــــن برنامه  ــد. در ای ــ ــوع دوباره داغ ش ــ موض
ــترده فعاالن  ــ ــا انتقاد گس ــ ــــی که ب تلویزیون
ــد، زنی در  ــ ــــی حوزه زنان روبه رو ش اجتماع
کنار همسر و فرزندانش در مقابل دوربین 
صدا و سیما از صبوری هایش گفت و اینکه 
ــونت همسرش به  ــ 27 بار برای اثبات خش
ــا هر بار  ــ ــکایت برده ام ــ ــــکی قانونی ش پزش
ــده و به زندگی بازگشته. بعد  ــ ــیمان ش ــ پش
ــوری زن را مورد  ــ ــه برخی صب ــ از این برنام
تحسین قرار دادند و برخی نیز ارائه چنین 
ــاد انتقاد  ــ ــیما را به ب ــ ــــری از صدا و س تصوی
گرفتند. من از زنان خشونت دیده پرسیدم 

وقتی کتک می خورند چه احساسی دارند 
ــــح می دهند صبوری  کنند یا  آیا هنوز ترجی

راه دیگری برای خود انتخاب کرده اند؟
   ماهرخ

38 ساله است و کارمند. 20 ساله بود که 
با تأیید پدرش ازدواج کرد. پدر او که مردی 
سختگیر است پیش دخترش از خواستگار 
ــد ازدواج  ــ ــد و از او می خواه ــ تعریف می کن
کند. ماهرخ می گوید: »من هم قبول کردم. 
ــا از لحاظ خانوادگی بهم نمی خوردیم.  ــ ام
من این مسأله را همان اول رابطه فهمیدم 
ــاید از ترس پدرم یا ترس  ــ اما نمی دانم ش
ــــدن همان  ــه و دوباره دی ــ ــــت به خان برگش

سختگیری ها بود که ادامه دادم.«
ــــت ازدواج  ــال اس ــ ماهرخ که حاال 18 س
کرده و دو فرزند دارد، همان ابتدای ازدواج 
و پس از درک تفاوت خودش و همسرش 
ــا و رفتارهای غلط او با  ــ ــــدن زورگویی ه و دی
خودش عهد می کند که وقتی در شغلش 
ــید، طالق  ــ ــتخدامی رس ــ از قراردادی به اس
بگیرد: »به خاطر همین زندگی ادامه پیدا 
کرد و ناخواسته دو بچه  هم به دنیا آوردم. 
همسرم از همان اوایل گیر می داد و ساعت 
به ساعت به تلفنم زنگ می زد و اگر جواب 
ــــرک می کرد و  ــــی دادم محل کارش را ت نم
ــتم...«  ــ می آمد خانه که ببیند من کجا هس
بعد از چند سال آنها برای کار همسرش به 
شهر دیگری منتقل می شوند: »محال بود 
خانه هر کسی از اقوام من برویم و او بعدتر 

ــوژه تحقیر من  ــ در خانه، آن میهمانی را س
ــاًل می گفت من نباید با تو ازدواج  ــ نکند. مث
ــــت مرا نداری. مردم هم  می کردم، تو لیاق
ــــم زن دارم!« حرف هایی  ــد من ه ــ زن دارن
که مثل سمباده مغز ماهرخ را می سایید؛ 

تحقیری دردناکتر از کتک خوردن.
اما همه چیز از روزی شروع شد که مادر 
ــــرش چند روزی میهمان خانه آنها  همس
می شود. وقتی می خواهد آن روز را تعریف 
ــــش را تنگ می کند و  ــد، بغض راه گلوی ــ کن
ــروع  ــ هق هق گریه هایش بند نمی آید: »ش
ــــن افتادن  ــد به جان م ــ ــــت و لگ کرد با مش
ــه او گفت  ــ ــــت مادرش ب و خوب یادم هس
ــود و پدرش دیه  ــ بدنش را نزن کبود می ش
ــه بعد یاد گرفت با  ــ ــرد. از آن وقت ب ــ می گی
مشت و لگد توی سرم بزند. االن هم سعی 
ــــتش  ــــت یا هر چیزی که دس می کند با مش
ــار می گویم  ــ ــد. هر ب ــ ــرم بزن ــ ــد توی س ــ برس
ــوز نمی توانم،  ــ ــــم را می گیرم ولی هن طالق
شاید از همسرم می ترسم؟ استخدام هم 
ــــدم ولی نمی دانم چرا جدا نمی شوم؟  ش
ــردم، رفتم خانه پدرم،  ــ بارها و بارها قهر ک
پدرم به او گفت اگر دخترم را نمی خواهی 
ــالم به تو دادم  ــ ولش کن، من دخترم را س
تو توی سرش می زنی کور می شود ذهنش 

معیوب می شود...«
اما همسرش این رفتار خشن را تنها با 
ــــدیدتر به باد  ــدارد و دخترش را هم ش ــ او ن
ــرد آنطور که می گوید دو هفته  ــ کتک می گی
پیش با پیچ گوشتی به جان دختر 15 ساله 
ــود کرده. وقتی  ــ ــاده و تمام بدنش را کب ــ افت
ــاق خواب  ــ ــد در ات ــ ــرخ به خانه می رس ــ ماه
دختر شکسته بود: »دخترم االن عین من 
ــــس ندارد.  ــده اصاًل اعتماد به نف ــ بیمار ش
دخترم می گفت اگر یکبار دیگر بابا مرا بزند 

با چاقو می کشمش!«
ــــی  ــدام حقوق ــ ــه اق ــ ــــم چ از او می پرس
کرده؟ جواب می دهد: »از پزشکی قانونی 
ــر می خواهی  ــ ــــم. وکیلم گفته اگ نامه گرفت
همسرت را بترسانی من تا آخر همراهت 
ــــوهرت خوب می شود یا  ــتم حاال یا ش ــ هس
ــــدم می کند و  ــود. با چاقو تهدی ــ بدتر می ش
ــود. نمی دانم  ــ امکان دارد اوضاع بدتر بش

کی اما باالخره جدا می شوم.«
ــه  ــ ــا آن برنام ــ ــــم آی ــــرخ می پرس از ماه
ــــت؟  ــده و نظرش چیس ــ ــــی را دی تلویزیون
ــبکه های اجتماعی دیدم  ــ می گوید: »در ش
ــودم بود،  ــ ــرایط آن زن مثل خ ــ ــون ش ــ و چ
ــــت  ــاید آن خانم هم مثل من اس ــ گفتم ش
ــاال ماهرخ به  ــ ــود.« ح ــ ــــد جدا ش و می ترس
ــتی کالس ورزش می رود و آن  ــ کمک دوس
ــــودش می گوید می خواهد چند  طور که خ
وقتی روی خودش کار کند و بیشتر خودش 
ــد، بتواند  ــ ــد تا وقتی کمی آرام ش ــ را بشناس

تصمیم درستی برای زندگی بگیرد.
    فريده

ــالش که بوده  ــ ــــت و 19 س ــاله اس ــ 39 س
ازدواج کرده. با اینکه خانواده او و همسرش 
ــتند، فریده او را دوست  ــ تفاوت زیادی داش
داشت: »با کلی دنگ و فنگ ازدواج کردیم 
ــته ها بیشتر شد  ــ اما از وقتی بچه آمد خواس
و خشونت ها هم شروع شد. البته از لحاظ 

مالی هم قوی شده بود.«
ــان  ــ ــه زم ــ ــد ک ــ ــــف می کن ــده تعری ــ فری

ــازه  بوده و به  ــ ــــرش کارگر مغ ازدواج همس
ــد کارگر زیر  ــ ــرور مغازه خریده و حاال چن ــ م
دستش کار می کنند: »بارها گفتم من کارگر 
مغازه ات نیستم اما او دوست دارد همان 
حکمرانی که در مغازه دارد، روی من هم 
ــونت ها کالمی است  ــ اعمال کند. این خش
ــایر  ــ ــه کردن من با س ــ مثل تحقیر و مقایس
ــال حس کردم  ــ زن ها، اما از بعد عید پارس
ــارج از روابط ما هم  ــ ــرم ارتباطی خ ــ همس
ــاره  ــ دارد.« اما هربار که به این موضوع اش
می کرد، همسرش تکذیب می کرد تا اواخر 
ــتان متوجه شد درست فکر می کرده  ــ تابس
ــاط نزدیکی دارد و کار  ــ ــا زن دیگری ارتب ــ و ب
به صیغه هم رسیده. شوهر وقتی متوجه 
ــــرش فهمیده تا یک ماه به  می شود همس
ــــم در این فرصت  ــد و فریده ه ــ خانه نیام
ــکایت علیه او  ــ ــرادرش چند ش ــ با کمک ب

تنظیم کرد.
روزی  از  دارد  ــد  ــ فرزن دو  ــه  ــ ک ــده  ــ فری
ــا آن زن  ــ ــــرش ب ــــف می کند که همس تعری
ــونت به خانه  ــ ــاجره  کرده بود و با خش ــ مش
 آمده بود. بچه ها را برد پارکینگ و آمد باال 
در را  بست: »شروع کرد به فحاشی. آنقدر 
ــتناک بود که نمی توانم فراموشش  ــ وحش
کنم. من گفتم یک ماه است دارم تحمل 
ــوده... دیدم  ــ ــــن ب ــار روی م ــ ــــم و فش می کن
ــر کار می خواهی  ــ ــد می کند. گفتم ه ــ تهدی
ــــم  ــرد اول توی گوش ــ ــــت بلند ک ــــن. دس بک
ــــم، موهایم را  ــتم فرار کن ــ زد و وقتی خواس
کشید پرتم کرد.« وقتی بچه ها از پارکینگ 
ــان را دیدند بهت زده  ــ باال آمدند و مادرش
ــدند. فریده تعریف می کند که چگونه  ــ ش
پسر 13 ساله اش بعد از دیدن این صحنه 
قسم می خورد اگر پدر به خانه برگردد او را 

با چاقو بکشد.

ــــکی قانونی  ــــب به پزش فریده همان ش
می رود و متوجه می شود گوشش خونریزی 
ــد از پادرمیانی و  ــ ــه بع ــ ــــن هم ــرده. با ای ــ ک
ــاره به خانه  ــ ــــرش دوب ــراز ندامت همس ــ اب
ــــم با زن  ــوز حس می کن ــ ــردد: »هن ــ برمی گ
ــان زن قدیمی رابطه دارد.  ــ جدیدی یا هم
ــــرف می زنم، انگار  ــــما ح االن که آرام با ش
ــــل موریانه دارد وجودم را می خورد.  از داخ

دلشوره و نگرانی رهایم نمی کند.«
ــابقه کتک خوردن فریده به قبل از  ــ س
ــردد. او هر بار به خاطر  ــ این اتفاق برمی گ
ــده و صبوری کرده و  ــ ــــش کوتاه آم فرزندان
ــه روان درمانی  ــ ــــت که ب ــاال یک ماه اس ــ ح
ــــک فرصت  ــــط ی ــــن فق ــــی رود: »االن م م
ــودم و او داده ام تا بچه هایم  ــ مجدد به خ
بعدها نگویند زود طالق گرفتی و ای کاش 
ــــردی. برادرم هم هر  چنین و چنان می ک
ــالت است دو بچه  ــ بار می گوید حاال 39 س
ــه اوضاع از این  ــ ــوی ک ــ داری، مبادا جدا ش
هم بدتر می شود اما من اعتقادی به این 
حرف ها ندارم و شاید جدا شدن تصمیم 
ــد. اگر االن  ــ ــــت تری برای زندگی باش درس
درحال زندگی هستم فقط برای این است 
که در آینده حرف و حدیثی باقی نماند.«

ــــی هم  ــــد طوالنی دادرس ــده از رون ــ فری
ــاً خیلی  ــ ــد: »واقع ــ ــکایت دارد و می گوی ــ ش
معطل می کنند. وقتی زنی سه بار شکایت 
ــــت که  ــــرش معلوم اس ــرده علیه همس ــ ک
ــــت و آدم انتظار دارد  موضوع او جدی اس

ــتر طرف زن را بگیرد و  ــ قانون با قدرت بیش
پیگیرتر باشد.« 

    بیتا
ــال  ــ ــاال 4 س ــ ــــت و ح ــاله اس ــ ــا 32 س ــ بیت
ــــرش جدا شده. او آن برنامه  است از همس
تلویزیونی را اتفاق خوبی می داند: »اینکه 
ــانه ها مطرح شد،  ــ چنین موضوعی در رس
ــود. موضوعی که تا این  ــ برای من جالب ب
ــده و ندیده گرفته شده اما  ــ اندازه پنهان ش
ــتند. تفاوت این  ــ زنان زیادی درگیرش هس
ــــت که او با دو بچه  زن با دیگر زن ها این اس
ــــکی قانونی رفته اما زن های  27 بار به پزش
ــــم نمی کنند  ــــن کار را ه ــادی حتی همی ــ زی
و  ــد  ــ می گیرن ــــالق  ط ــان  ــ ذهنش ش در  و 
ــــی.« زنانی که هزاران  برمی گردند به زندگ
ــد اما در  ــ ــرار گرفته ان ــ ــونت ق ــ بار مورد خش
سکوت به زندگی ادامه داده اند. مثل خود 
ــگاه با  ــ ــاله بود و در دانش ــ بیتا که وقتی 21 س
ــــوق زنان و  ــه و فعال حق ــ ــــردی فرهیخت م
ــونت  ــ ــودکان ازدواج کرد: »از روز اول خش ــ ک
ــــل ازدواج و عقد چند بار  ــــدم و حتی قب دی
ــدید و توهین مواجه  ــ با خشونت کالمی ش
ــــی مواجه  ــریعاً با عذرخواه ــ ــــدم ولی س ش
ــیدم و  ــ ــان اول من بخش ــ ــــدم. از هم می ش
خشونت او هم شدیدتر و شدیدتر  شد. اول 
ــیلی شروع شد بعد به لگد و بعد هم  ــ با س
به مرحله ای رسید که با چکش می زد توی 
ــــدیدی پیدا می کردم.  سرم و خونریزی ش
ــتفاده  ــ کم کم یاد گرفت از ابزار مختلف اس
ــتم،  ــ ــــون خیلی قبولش داش ــد و من چ ــ کن
ــال راضی  ــ ــــدم.« او که 8 س ــاره می مان ــ دوب
ــــن مورد  ــد: »در ای ــ ــد، می گوی ــ به طالق نش
ــر من  ــ خیلی فکر کرده ام؛ می دانید! همس
ــنفکری بود و من  ــ آدم تحصیلکرده و روش
ــتم اما  ــ هم فکر می کردم آدم مدرنی هس
نبودم و این سنت صبوری درون من ریشه 
داشت و درون همسر من هم آن خشونت 
مردانه. ریشه هایی که حاال من وقتی با زنان 
ــاوره می دهم، می فهمم  ــ آسیب دیده مش
ــــک تک جمالت  ــــت. ت که در همه ما هس
ــــت و  زنانی که با آنها حرف می زنم آشناس
جمالت همسرشان هم شبیه همسر سابق 

من است.«
ــونت طلب و  ــ ــه مرد خش ــ ــا از دوگان ــ بیت
ــد، دوگانه ای  ــ ــان می گوی ــ ــنده و مهرب ــ بخش
ــــت.   ــتکلهم« اس ــ ــندروم اس ــ ــبیه »س ــ که ش
ــــق  ــروگان، عاش ــ گ ــه در آن  ــ ک ــندرومی  ــ س
ــه در من و  ــ ــود: »چیزی ک ــ گروگانگیر می ش
ــــت که  خیلی زنان دیگر وجود دارد، این اس
همسران ما دو چهره دارند؛ آدم خشونتگر 
ــونت نمی کند و گاهی هم به  ــ همیشه خش
ــــدت محبت می کند که این هم بشدت  ش
ــــت. باید به این نکته  ــونت اس ــ همان خش
ــونت می بیند  ــ توجه کرد که وقتی زنی خش
ــوتر و بی اعتماد به نفس تر می شود و  ــ ترس
اگر یک نفر بیاید محبت کند سریع جذب 
ــونتگر نقش هر دو  ــ می شود و آن مرد خش

نفر را بازی می کند.«
ــر کتک هایی که  ــ ــوز به خاط ــ ــا که هن ــ بیت
ــــکل دارد و  ــــده اش مش ــورده کلیه و مع ــ خ
ــته را ندارد، از  ــ پاهایش قدرت المسه گذش
روزهای تلخ گذشته می گوید: »بعد از کتک 
ــرم گریه می کرد و می گفت  ــ خوردن همس
غلط کردم. این کار را نکن تا من تو را نزنم، 
ــــی! کم کم فاصله  خودت مجبورم می کن
ــوردن و نمی رفتم و  ــ ــــم از کتک خ می گرفت
خاطرات تلخ را هم سرکوب می کردم. فکر 
ــرار نمی کردند  ــ ــــم اگر خانواده ام اص می کن
شاید تا االن مانده بودم یا اصاًل مرده بودم. 
ــونت هیچ وقت کم نمی شود و  ــ چون خش
یکسره تشدید می شود. در نهایت دو روز در 
خانه حبسم کرد و تلفن را هم قطع کرد و با 
کابل و گلدان و پایه صندلی و هرچیزی که 
ــــتش می رسید، کتک زد. بخصوص  به دس
با گوشتکوب فلزی. نیم ساعت می خوابید 
ــروع می کرد و  ــ ــد و ش ــ ــاره بیدار می ش ــ و دوب
ــود.« او را با  ــ ــــودش هم خیلی بد ب حال خ
برانکارد به بیمارستان می برند و پزشکان 
ــاید زنده نماند:  ــ به همسرش می گویند ش
»من تقریباً یک ماه در بیمارستان بودم و 
باالخره خانواده ام فهمیدند و مرا یواشکی 
ــد. بعد از چند ماه هر چیزی  ــ به خانه بردن
ــا ارث پدری  ــ ــتم حتی خانه ای که ب ــ که داش
خریده بودم و مهریه و... همه را بخشیدم 

و طالق گرفتم.«
     نسترن

ــــت و فوق لیسانس دارد.  ــاله اس ــ 39 س
او در رابطه ای ماند که 11 سال بجز عشقی 
ــــی و فیزیکی  ــونت کالم ــ ــــک طرفه و خش ی
ــــت: »آشنایی در محیط  چیز دیگری نداش
ــگاه بود. خیلی طول نکشید و 4 ماه  ــ دانش
ــنایی عقد کردیم. بعد از یکی دو  ــ بعد آش

بیتا از دوگانه مرد خشونت طلب و بخشنده و مهربان می گوید، دوگانه ای که شبیه 
»سندروم استکلهم« است سندرومی که در آن گروگان، عاشق گروگانگیر می شود: 

 »چیزی که در من و خیلی زنان دیگر وجود دارد، این است که همسران ما 
دو چهره دارند؛ آدم خشونتگر همیشه خشونت نمی کند و گاهی هم به شدت 

محبت می کند که این هم بشدت همان خشونت است. باید به این نکته توجه 
کرد که وقتی زنی خشونت می بیند ترسوتر و بی اعتماد به نفس تر می شود و اگر 

یک نفر بیاید محبت کند سریع جذب می شود

بعد از کتک خوردن همسرم گریه می کرد و می گفت غلط کردم. این کار را نکن تا 
من تو را نزنم، خودت مجبورم می کنی! کم کم فاصله می گرفتم از کتک خوردن 

و نمی رفتم و خاطرات تلخ را هم سرکوب می کردم. درنهایت دو روز در خانه 
حبسم کرد و تلفن را هم قطع کرد و با کابل و گلدان و پایه صندلی و هرچیزی 

که به دستش می رسید کتکم زد. بخصوص با گوشتکوب فلزی. نیم ساعت 
می خوابید و دوباره بیدار می شد و شروع می کرد و حال خودش هم خیلی بد بود

ــاید مدت  ــ ــیمان شد. ش ــ ــرم پش ــ ماه همس
آشنایی طوالنی تر بود، این اتفاق نمی افتاد 
ــد بودم،  ــ ــه او عالقه من ــ ــــون خیلی ب اما چ
نمی خواستم تمام شود.«چیزی که نسترن 
را بعد از 5 سال از پایان رابطه آزار می دهد، 
ــای  ــ ــــودش در کارگاه ه ــه خ ــ ــــت ک ــــن اس ای
مختلف برای زنان از حقوق شان می گفت 
ــا در زندگی خودش عاجز از اجرای آنها  ــ ام
ــــی می خواندم و برای  بود: »دائماً چیزهای
مردم می گفتم که خودم بلد نبودم انجام 
ــر او هم مانند بیشتر مردان  ــ بدهم.« همس

ــــاس را به همسرش  خشونت گرا این احس
القا می کرد که او باعث بیرون آمدن خوی 
حیوانی اش می شود و این احساس گناه تا 
ــترن بود: »می گفت من  ــ سال ها همراه نس
هنرمندم، ساز می زنم، شعر می گویم مگر 
می شود چنین آدمی دست روی کسی بلند 
ــه این کار را می کنی. این  ــ کند؟ پس تویی ک

مرا آزار می داد.«
ــترن فهمید  ــ ــــت تا نس ــا خیلی گذش ــ ام
ــــت:  ــــی که کتک می خورد، مقصر نیس کس
ــه  ــ ــــی کنم خیلی پروس ــودم را راض ــ ــا خ ــ »ت

ــــاس گناه می کردم.  عذاب آوری بود. احس
ــــم که چرا  ــرزنش می کن ــ ــوز خودم را س ــ هن
ــاید آن وابستگی یا عشق  ــ تمام نکردم؟ ش

نمی گذاشت این اتفاق بیفتد.«
ــترن که در شبکه های اجتماعی آن  ــ نس
ــده، می گوید: »اول  ــ ــه تلویزیون را دی ــ برنام
ــا دو تا بچه  ــ ــردم که ب ــ ــین ک ــ آن زن را تحس
ــا این همه  ــ ــــی رفته. من ب ــــک قانون به پزش
ــز این کار را نکردم. درک می کنم  ــ ادعا هرگ
ــدارد از  ــ ــازوکاری وجود ن ــ ــــچ س باالخره هی
شما حمایت کند و شما برمی گردی چون 

احساس ناامنی می کنی. اما تبلیغ همین 
الگوهای غلط است که باعث می شود من 
در 35 سالگی  نتوانم جدا شوم مهم است 
که قانون پشت شما باشد و همسایه بتواند 
ــــت. آن  ــد و بگوید اینجا چه خبر اس ــ در بزن

مرد طی کدام پروسه درمان شده؟«
ــه کتک  ــ ــــاس بد لحظ ــترن از احس ــ نس
خوردن می گوید اما آن لحظه رفتنی است 
و چیزی که می ماند، آن دست هایی است 
که حاال می خواهند به شما محبت کنند و 
بنوازند: »آن لحظه دست هایی را می بینید 
ــما را کتک زده و دو هفته چشم شما  ــ که ش
ــوده. بنابراین آن محبت هم نوعی  ــ کبود ب
ــــت. لحظه کتک خوردن یک  ــــکنجه اس ش

لحظه است اما شکنجه دائمی است.«
ــترن می گویم چه چیزی باعث  ــ به نس
ماندن و ادامه دادن او شد؟ می گوید: »هر 
وقت من مادر  به دختر 12 ساله  ام یاد دادم 
ــــت تا  که صبر هم اندازه ای دارد و قرار نیس
آخر عمر در رابطه خشونت آمیز صبوری 
ــه پیدا  ــ ــــکلی ادام ــــت به هرش ــد. آن وق ــ کن
ــوری را از مادرم یاد  ــ نمی کند. من این صب

گرفتم اما آموزه خوبی نبود.«
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770 مــرد و زن متهمانــی هســتند که بــه اتهام 
ارتــکاب جرایــم خشــن و خــاص در طــرح رعد 
پلیس پایتخت دســتگیر شــده اند. مجرمانی که 
برخــی بارهــا به زنــدان افتاده انــد و برخی دیگر 
نخستین بار است که به دام می افتند. از فروش 
قرص های الغــری و چاقی تقلبی گرفته تا کیف 
قاپــی با پــا در پرونده شــان به چشــم می خورد.

ســردار حســین رحیمــی - فرمانــده انتظامــی 
تهــران بزرگ- با اشــاره به کشــف 214 خودرو و 
موتورســیکلت و 9 هــزار و 767 اقالم ســرقتی از 
این متهمــان ارزش اموال مکشــوفه را بالغ بر 9 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 310 نفر از این 
افراد ســابقه  دار هســتند. در این طــرح 8 قبضه 
ســالح گــرم، 197 ســالح ســرد، 901 هــزار مــواد 
محترقه خطرســاز و آسیب زا و 460 کیلو اکلیل و 
ســرنج کشف شــد. همچنین 18 نفر در رابطه با 
مواد محترقه غیرمجاز بازداشــت شدند.رئیس 
پلیس پایتخــت تصریح کرد: تــا این لحظه 58 
نفــر از توزیــع کنندگان مــواد محترقه خطرســاز 
در شــهر تهران بازداشــت شــده و تعداد زیادی 
از مراکز توزیع این اقالم نیز پلمب شــده اســت.

رحیمی با اشــاره به کشــف حدود 500 کیلوگرم 
انــواع مواد مخدر در این مرحلــه از طرح رعد از 
جمــع آوری 1200 معتاد متجاهر نیــز خبر داد و 
افزود: جمع آوری معتادان متجاهر و بازداشت 
خرده فروشــان با جدیت در تهران بزرگ دنبال 
می شــود.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان 
این کــه تهــران در وقوع جرائم رتبه ســی ام را در 
بین اســتان های کشــور دارد، گفــت: در رابطه با 
دســتگیری مجرمان و کشــف جرائــم در تهران 
بــزرگ افزایــش 12 درصــدی را شــاهد بودیم و 
طرح رعد در ســال 98 با جدیت و حساســیت و 

رفع معایب ادامه خواهد داشت.
سرقت با پا

بــا یک شــال و کاله ســر و صــورت و گردنش را 
پوشــانده اســت. تا به حال دوبار بازداشــت شــده، 
ســری اول به خاطر ســرقت کیف با پــا و این بار به 
اتهام سرقت لوازم داخل خودرو با یک میله آهنی.

ë  فکــر ســرقت کیف بــا پا چطــوری بــه ذهنت
خطــور کرد؟مــن هنرمنــدم، تابلوهای نقاشــی 
زیادی کشــیده ام و در کنــار کارهای هنری نجاری 
هم می کنم. زمانی کــه داخل مغازه بیکار بودم 
و بــه رفت و آمد مردم نــگاه می کردم، می دیدم 
بعضی از خانم ها کیفشان را مثل سبد به دست 
می گیرنــد و از دستشــان آویــزان اســت. چــون 

ورزشکار هم هستم همان زمان ایده ای به ذهنم 
خطــور کرد.ســوار موتورســیکلت می شــدم و در 
خیابان ها پرســه می زدم. با دیدن خانم هایی که 
کیفشــان از دستشان آویزان اســت به سراغشان 
رفتــه و پایــم را داخــل بنــد کیــف می کــردم و در 
عــرض چنــد لحظه کیــف را بــا پا می کشــیدم و 
بــا خــودم می بــردم. مــدارک داخل کیــف را به 
صندوق صدقات می انداختم و پول و اشــیای با 

ارزش را هم برمی داشتم.
ë  چه شــد کــه شــیوه ســرقت هایــت را عوض

کردی؟بــه خاطــر کیــف قاپــی هایــم بــه زندان 
افتــادم و یــک ســال و دو مــاه را در آنجا ســپری 
کــردم. بعد از آزادی از زنــدان که 6 ماه قبل بود 
تصمیــم گرفتــم ســرقت لــوازم داخل خــودرو 
انجــام دهم. تخصصم خودروی پژو بود. با یک 
میلــه آهنی در را باز می کردم و وســایل با ارزش 

داخل ماشین را به سرقت می بردم.
ë  انجــام را  ســرقت ها  یکبــار  وقــت  چنــد  هــر 

می دادی؟بســتگی بــه پولــی داشــت کــه گیــرم 
می آمد. اگر کفاف یک هفته ام را می داد هفته ای 
یکبار اگر پول بیشــتری بود خوب زمان بیشتری 
هم طول می کشــید تا ســراغ ســرقت بروم. این 
ســری تــازه از ســرقت آمــده بــودم و همراهم 6 

گوشی و 7 ضبط خودرو بود که دستگیر شدم.

شرط بندی برای سفر
دو دختــر و یــک پســر، در بــزم شــبانه شــان 
شرطی بستند که باعث شد نقشه سرقت خودرو 
آن هم از نوع 206 را اجرا کنند. دختر 23 ساله از 

شرطشان می گوید.
ë  برای چی بازداشت شدی؟من و دوستم سوار

خودروی 206 شــدیم و به بهانــه خرید از راننده 
خواســتیم تــا خــودرو را در کنار خیابــان متوقف 
کند. زمانی که راننده برای خرید ماشین را ترک 
کرد من پشــت فرمان نشســتم و خواستم آن را 
ســرقت کنم که خیلی زود متوجه شد و با کمک 

مردم من و دوستم به دام افتادیم.
ë  انگیــزه تان برای این کار چه بود؟من آرایشــگر

هســتم و وضع مالی خوبی دارم. چند شب قبل 
با نامزد دوســتم داخل مهمانی بودیم که شرط 
بندی کردیم. قرار شد در طی یک هفته هر کسی 
بیشــتر خودروی 206 ســرقت کند برنده باشــد و 
بازنــده هزینه ســفر عید را بــه یکی از کشــورهای 

خارجی پرداخت کند.
ë  و شــما اآلن برنــده شــدید؟نه. اتفاقــاً نامــزد

خواهرم هم همان روز و همزمان با ما خودروی 
206 را ســرقت کــرد. البتــه مدل ســرقت او فرق 
داشــت، او در خیابــان پرســه مــی زد و بــا دیدن 
خــودروی روشــنی کــه ســوئیچ روی آن اســت، 

مرجان همایونی
خبرنگار

گروه حوادث: حســین خانی/ همزمان با کشف پیکر 
نیــم ســوخته یــک مــرد در اعمــاق منطقــه جنگلی 
بلیران دشت ســر آمل راز ناپدید شدن یک هفته ای 

مرد پرده فروش فاش شد.
بنــا بــر ایــن گــزارش، عصــر روز یکشــنبه یکــی از 
ساکنان منطقه که برای تفریح به جنگل های اطراف 
شهرســتان آمل رفته بود با دیدن جسد سوخته یک 

مرد وحشتزده با پلیس 110 تماس گرفت.
دقایقــی بعد از این تماس تلفنی بود که تیمی از 
کارآگاهان اداره آگاهی شهرســتان آمــل که از طریق 
مرکــز فوریت های پلیســی 110 در جریــان ماجرا قرار 
گرفتــه بودند بســرعت خــود را به منطقــه مورد نظر 
رســاندند.در نخســتین مرحله از بررسی های پلیس 
مشــخص شــد که قربانی حادثه توســط فرد یا افراد 
ناشناســی بــه ایــن نقطــه منتقــل و ســپس بــه آتش 
کشــیده شــده اســت.در حالی که هیچ مدرک هویتی 
همراه جســد نبود بازپرس جنایی دســتور انتقال آن 
به پزشــکی قانونــی را برای شناســایی هویتش صادر 
کــرد. از ســوی دیگر پلیــس جنایی آمل نیز تجســس 

در میــان افــراد ناپدید شــده را در دســتور کاری خود 
قــرار داد.بدین ترتیــب بود که در میان افــراد ناپدید 
شــده بــه مشــخصات یک مــرد بــازاری رســیدند که 
از یــک هفته قبل خبــر ناپدید شــدنش در آگاهی به 

ثبت رســیده بود از آنجا که مشخصات وی با قربانی 
حادثه شــباهت زیادی داشــت بالفاصلــه از خانواده 
مــرد پــرده فروش خواســتند تــا برای تعییــن هویت 
جسد پیدا شده به پزشکی قانونی مراجعه کنند. آنها 
نیز بــه محض مشــاهده جســد دریافتنــد وی همان 
مرتضــی – مــرد گمشــده – اســت. پس از شناســایی 
هویت جســد به دســتور بازپرس ویژه قتل دادسرای 
عمومی و انقالب شهرســتان آمــل تحقیقات جنایی 
ادامــه یافت.پیچیدگــی ایــن پرونده هنگامی بیشــتر 
شد که پزشکان قانونی پس از بررسی های تخصصی 
و کاووش هــای علمــی روی جســد اعــالم کردنــد که 
قربانــی حادثه بــا اصابت ضربــات کارد از پا درآمده 
و ســپس او را آتش زده اند.در ادامه همین بررسی ها 
بود که پلیس متوجه شــد مرد جوان یکی از کاســبان 
همکارانــش  میــان  در  و  آمــل  بــازار  در  خوشــنام 
بــوده اســت.با توجه بــه اطالعــات به دســت آمده و 
ســرنخ هایی که پلیس در محل جنایت کشــف کرده 
اســت، تجسس ها برای ردیابی عامل یا عامالن قتل 

ادامه دارد.

کشف جسد سوخته مرد بازاری در جنگل

گــروه حوادث: معصومه مرادپور/ مرد جوان که 12 
ســال پیش در جریان اختــالف مالی، بــرادرش را 
بــا ضربه چاقو به قتل رســانده و بــه پرداخت دیه 
و 10 ســال زندان محکوم شــده بود، صبح دیروز با 
درخواست اعسار از قضات دادگاه تقاضا کرد مبلغ 
دیه را به صورت قســطی پرداخــت کند.به گزارش 
خبرنگار حــوادث »ایران«، ماجرا 12ســال پیش با 
درگیــری دو بــرادر در یــک باغ واقــع در یافت آباد 
تهران شــروع شــد، در این درگیری یکی از برادران 
بــه نام جواد با ضربه چاقــو مرتکب قتل برادرش 
شد.این متهم به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری 
محاکمــه شــد و باتوجه بــه رضایت اولیــای دم به 
پرداخت دیه و 10سال حبس از نظر جنبه عمومی 
محکــوم شــد تــا اینکــه در جلســه دیــروز دادگاه 
درخواســت اعســار کرد.جواد40ســاله که دیروز در 
شــعبه دوم دادگاه کیفری تهران محاکمه می شد 
به دادرســان دادگاه گفت  باتوجه به اینکه هیچ تــوان مالی برای پرداخت دیه 
نــدارد او را آزاد کننــد تا کار کند و به صورت قســطی دیه را بپردازد.پســر مقتول 
نیز درباره درخواســت عمویش گفت: اگر عمویم پس از آزادی از زندان بر ســر 
حرفــش بماند و اقســاط را پرداخــت کند با آزادی اش مشــکلی نداریم. متهم 
بــه قتل نیز دربــاره اتهامش گفت 14میلیون به برادرم قــرض داده بودم اما او 
قصــد پس دادن بدهی اش را نداشــت بــه خاطر همین باهم درگیر شــدیم او 
چاقو درآورد و من چاقو را از دستش گرفتم و در کشاکش درگیری نمی دانم چه 

اتفاقی افتاد که چاقو به شکمش خورد.
من می توانم حدود 15میلیون تومان برای پیش پرداخت تهیه کنم و مابقی 
دیه را قسطی بپردازم. در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

پسر مقتول به آزادی عمویش رضایت داد

گــروه حوادث/ شــوهر عصبانــی وقتی دید همســرش 
مدام با گوشــی تلفن همراهش ســرگرم است وی را با 

ضربه های کارد آشپزخانه به قتل رساند.
عبدالمجیــد کرمــی - رئیس پلیس آگاهی اســتان 
هرمزگان- در تشــریح این خبر گفت: چند رو ز قبل در 
پــی اعالم مرکــز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر قتل 
زنی 25 ساله در یکی از محالت بندرعباس، بالفاصله 
اکیپی از مأموران اداره مبارزه با جرائم جنایی به همراه 
بازپرس ویژه قتل به محل اعزام شــدند.مأموران پس 
از حضور در محل جسد زن جوان را که لباس راحتی به 
تن داشت داخل یکی از اتاق ها پیدا کردند در حالی که 
از ناحیه شکم و قفسه سینه دچار آسیب دیدگی شدید 
شده و یک قبضه چاقوی آشپزخانه آغشته به خون نیز 

در کنار وی افتاده بود.
رئیــس پلیــس آگاهی هرمــزگان ابــراز داشــت: در 

اجرای دســتور مقام قضایی جســد برای کالبدشکافی 
و تعییــن علت تامه فوت به پزشــکی قانونی منتقل و 
تحقیقات اطالعاتی و عملیاتی کارآگاهان اداره مبارزه 
با جرائم جنایی پلیس آگاهی در راســتای شناســایی و 

دستگیری عامل وقوع جنایت آغاز شد.
بــا تحقیقــات اولیــه از اعضــای خانــواده مقتــول 
»مجتبــی«  همســرش  و  او  بیــن  کــه  شــد  مشــخص 
اختالفــات شــدیدی وجــود داشــته و مقتــول قباًل طی 
چندین مرحله از ســوی شــوهرش مورد ضرب و جرح 
واقع شــده بود. بدین ترتیــب از آنجا که مجتبی نیز به 
طرز مشــکوکی ناپدید شــده بود احتمــال ارتکاب قتل 
از ســوی وی قوت گرفت.کرمی تصریــح کرد: مأموران 
اداره مبــارزه بــا جرائــم جنایــی بــا اقدامــات گســترده 
اطالعاتــی و بهره گیــری از شــیوه های پلیســی متهــم 
را کــه قصــد داشــت بــا یکــی از دوســتان خود بــه یکی 

از روســتاهای اطــراف متــواری شــود در یــک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی بالفاصلــه تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و در 
حالی که به قتل همسرش اعتراف کرد در تشریح این 
جنایت گفت: شــب حادثه در خانه نشســته بودیم که 
متوجه شدم همسرم مدام با تلفن همراهش سرگرم 
اســت چند بار به او تذکر دادم و خواستم گوشی را کنار 
بگــذارد امــا توجهــی نکرد. بــه همین دلیــل عصبانی 
شدم و درگیری لفظی پیدا کردیم. همسرم به صورت 
من چنگ انداخت که کنترل خود را از دست دادم، به 
ســمت آشــپزخانه رفتم و چاقویی را از کمد برداشته و 
چندین ضربه به سینه و شکم او زده و از محل متواری 
شــدم.کرمی خاطر نشان کرد: قاتل دستگیر شده پس 
از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائیی معرفی و روانه زندان شد.

پرداخت دیه قسطی برای قتل شبه عمد 
گروه حوادث/ مرد جوانی که هشــت سال پیش باتزریق 
موادمخدر به دوســتش باعث مرگ او شــده بود پس از 
محاکمــه بــه اتهام قتل شــبه عمد به پنج ســال حبس 
وپرداخــت دیــه محکوم شــد. این متهم صبــح دیروز از قضات خواســت 
دیه اش را به صورت قسطی پرداخت کند.در سال 89 در پاتوق مخصوص 
معتادانــی که برای تزریق مواد جمع می شــدند حمید 28ســاله با تزریق 
به دوســتش باعث مرگ او شــده بود.این متهم پس از محکوم شــدن به 
حبــس و پرداخــت دیه صبح دیروز از زندان به شــعبه دوم دادگاه کیفری 
منتقل شد و از قضات دادگاه خواست باتوجه به این که توانایی مالی برای 

پرداخــت دیــه را بــه صورت 
یک جــا نــدارد اورا آزاد کنند 
تــا به صــورت قســطی دیه را 
به اولیــای دم پرداخت کند.

قضات درپایان جلســه برای 
ایــن  دربــاره  تصمیم گیــری 

زندانی وارد شور شدند.

راه  ل همسر به خاطر تلفن هـم قـت
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طعـمیونجه

حمل گوشت االغ با پراید
دو مــرد که با یک خودروی ســواری مقداری گوشــت االغ حمل 
می کردنــد در یکــی از روســتاهای بندرعبــاس توســط مأموران 
پلیــس دســتگیر شدند.ســرهنگ اســماعیل مشــایخ فرمانــده 
انتظامی بندرعباس در این باره به ایرنا گفت: هر دو سرنشــین 
خودروی سواری )پراید( بازداشت شدند و تحقیقات از آنان در 
حال انجام اســت. گوشــت کشف شــده نیز چند ران و تکه هایی 
از بدن یک االغ بود و یکی از افراد بازداشــت شــده مدعی است 
این محموله برای مصرف انسانی نبوده است.مأموران سرگرم 
تحقیق هستند تا بدانند بقیه تکه های گوشت االغ کشتار شده به 

کجا انتقال یافته است.
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سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3067و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

ماشــین را ســرقت می کند. البته نامزد خواهرم 
هم پس از دســتگیری ما و با برمال شدن راز این 

شرط بندی دستگیر شد.
سرقت پرستار قالبی

فکــر همه جــا را کرده بودند، قــرار بود تحت 
پوشــش پرستار خانگی از مرد تاجر سرقت کنند 
امــا نقشــه ای که از یک هفته قبل کشــیده بودند 

نقش بر آب شد.
ë  چه شــد که تصمیــم به ســرقت گرفتی؟پدرم

بیمار اســت و برای هزینه درمانــش نیاز به پول 
داشتم.

ë  چطــور مرد تاجر را شناســایی کردی؟دوســت
خواهــرم پرســتار ایــن مــرد تاجــر بــود. متوجــه 
شــدم کــه وی برای عمــل دختــرش 12 میلیون 
تومان پول نقد می خواهد به خانه بیاورد. باهم 
تصمیم گرفتیم که 12 میلیون تومان را ســرقت 
کنیــم. دوســتم گفتــه بــود کــه دیگــر نمی تواند 
کارهــای مــرد تاجــر را انجــام دهــد قرار بــود که 
پرســتار جدیدی بگیرند. من هم با همین بهانه 
تماس گرفتم و بعــد ازگرفتن آدرس وارد خانه 
آنها شــدم. زمانی که نوه مرد تاجر مشــغول کار 
بود دستمالی که آغشــته به ماده بی هوشی بود 
را روی دهانــش گذاشــتم اما او مقاومــت کرد و 
درنهایــت هم دســتمال را از روی صورتش کنار 
زد. فکــر کنم که ماده بی هوشــی تأثیر نگذاشــته 
بود. بعــد هم با پلیس تماس گرفتنــد و به دام 

افتادیم.

قرص هایی برای زیبایی
چنــد مــرد و زن ایــن قرص هــا را در قالــب 
قرص های چاقی و الغری به مردم می فروختند. 
آمفی متامین، بی دو متادون و یونجه و سبوس و 
دگزا دارد.یکی از متهمان می گوید: دگزا خاصیت 
آب آوری زیر پوســت دارد و فرد احســاس چاقی 
می کنــد. هــر بســته 10 تایــی را 5 هزار تومــان به 
مردم می دادند و بعد از گذشــت 20 روز بدن باد 
و فرد احساس چاقی می کرد.قرص های الغری 
هم خاصیتی داشــت که باعث دفــع مواد بدن 
می شــد. الغــری هم ماننــد چاقی یــک قیمت 
داشت. چون متادون داخل این قرص ها وجود 
داشــت باعث اعتیاد می شــد. متهم در پوشش 
عطــاری قرص ها را بــه فروش می رســاند که با 
اطالعــات مردمی و افزایش مســمومیت ها در 
محــدوده کالنتری 149 امامزاده حســن، پلیس 
وارد عمل شد و عامل فروش قرص های چاقی 

و الغری اعتیاد آور را دستگیر کرد.

دزد و پلیس در تعقیب شبانه یکدیگر را مجروح کردند
سارق شب رو در بجنورد هنگام سرقت خودرویی در خیابان با مأموران پلیس روبه رو شد و 
با پاره آجر و سنگ یکی از آنان را مصدوم کرد.در پایان این درگیری مأمور مصدوم و دزد را 
که با اصابت گلوله زخمی شده بود به بیمارستان رساندند و هر دو را بستری کردند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان بجنورد درباره این واقعه گفت: مأموران که شــبانه در حال گشت زنی 
بودند دزد را دیدند که در حال سرقت یک خودرو نیسان بود به او فرمان ایست دادند اما پا 
به فرار گذاشت که پس از ایست سوم اقدام به تیراندازی هوایی کردند. سارق برای فرار اقدام 
به پرتاب ســنگ و پاره آجر به ســمت پلیس کرد که یکی از آنان زخمی شد. سپس مأموران 
شروع به تیراندازی کردند و سارق خودرو با اصابت گلوله به پایش زمینگیر شد. این سارق 

28 ساله و مأمور مجروح هر دو به علت جراحات وارده در بیمارستان بستری هستند.
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770 مــرد و زن متهمانــی هســتند که بــه اتهام 
ارتــکاب جرایــم خشــن و خــاص در طــرح رعد 
پلیس پایتخت دســتگیر شــده اند. مجرمانی که 
برخــی بارهــا به زنــدان افتاده انــد و برخی دیگر 
نخستین بار است که به دام می افتند. از فروش 
قرص های الغــری و چاقی تقلبی گرفته تا کیف 
قاپــی با پــا در پرونده شــان به چشــم می خورد.

ســردار حســین رحیمــی - فرمانــده انتظامــی 
تهــران بزرگ- با اشــاره به کشــف 214 خودرو و 
موتورســیکلت و 9 هــزار و 767 اقالم ســرقتی از 
این متهمــان ارزش اموال مکشــوفه را بالغ بر 9 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 310 نفر از این 
افراد ســابقه  دار هســتند. در این طــرح 8 قبضه 
ســالح گــرم، 197 ســالح ســرد، 901 هــزار مــواد 
محترقه خطرســاز و آسیب زا و 460 کیلو اکلیل و 
ســرنج کشف شــد. همچنین 18 نفر در رابطه با 
مواد محترقه غیرمجاز بازداشــت شدند.رئیس 
پلیس پایتخــت تصریح کرد: تــا این لحظه 58 
نفــر از توزیــع کنندگان مــواد محترقه خطرســاز 
در شــهر تهران بازداشــت شــده و تعداد زیادی 
از مراکز توزیع این اقالم نیز پلمب شــده اســت.

رحیمی با اشــاره به کشــف حدود 500 کیلوگرم 
انــواع مواد مخدر در این مرحلــه از طرح رعد از 
جمــع آوری 1200 معتاد متجاهر نیــز خبر داد و 
افزود: جمع آوری معتادان متجاهر و بازداشت 
خرده فروشــان با جدیت در تهران بزرگ دنبال 
می شــود.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان 
این کــه تهــران در وقوع جرائم رتبه ســی ام را در 
بین اســتان های کشــور دارد، گفــت: در رابطه با 
دســتگیری مجرمان و کشــف جرائــم در تهران 
بــزرگ افزایــش 12 درصــدی را شــاهد بودیم و 
طرح رعد در ســال 98 با جدیت و حساســیت و 

رفع معایب ادامه خواهد داشت.
سرقت با پا

بــا یک شــال و کاله ســر و صــورت و گردنش را 
پوشــانده اســت. تا به حال دوبار بازداشــت شــده، 
ســری اول به خاطر ســرقت کیف با پــا و این بار به 
اتهام سرقت لوازم داخل خودرو با یک میله آهنی.

ë  فکــر ســرقت کیف بــا پا چطــوری بــه ذهنت
خطــور کرد؟مــن هنرمنــدم، تابلوهای نقاشــی 
زیادی کشــیده ام و در کنــار کارهای هنری نجاری 
هم می کنم. زمانی کــه داخل مغازه بیکار بودم 
و بــه رفت و آمد مردم نــگاه می کردم، می دیدم 
بعضی از خانم ها کیفشان را مثل سبد به دست 
می گیرنــد و از دستشــان آویــزان اســت. چــون 

ورزشکار هم هستم همان زمان ایده ای به ذهنم 
خطــور کرد.ســوار موتورســیکلت می شــدم و در 
خیابان ها پرســه می زدم. با دیدن خانم هایی که 
کیفشــان از دستشان آویزان اســت به سراغشان 
رفتــه و پایــم را داخــل بنــد کیــف می کــردم و در 
عــرض چنــد لحظه کیــف را بــا پا می کشــیدم و 
بــا خــودم می بــردم. مــدارک داخل کیــف را به 
صندوق صدقات می انداختم و پول و اشــیای با 

ارزش را هم برمی داشتم.
ë  چه شــد کــه شــیوه ســرقت هایــت را عوض

کردی؟بــه خاطــر کیــف قاپــی هایــم بــه زندان 
افتــادم و یــک ســال و دو مــاه را در آنجا ســپری 
کــردم. بعد از آزادی از زنــدان که 6 ماه قبل بود 
تصمیــم گرفتــم ســرقت لــوازم داخل خــودرو 
انجــام دهم. تخصصم خودروی پژو بود. با یک 
میلــه آهنی در را باز می کردم و وســایل با ارزش 

داخل ماشین را به سرقت می بردم.
ë  انجــام را  ســرقت ها  یکبــار  وقــت  چنــد  هــر 

می دادی؟بســتگی بــه پولــی داشــت کــه گیــرم 
می آمد. اگر کفاف یک هفته ام را می داد هفته ای 
یکبار اگر پول بیشــتری بود خوب زمان بیشتری 
هم طول می کشــید تا ســراغ ســرقت بروم. این 
ســری تــازه از ســرقت آمــده بــودم و همراهم 6 

گوشی و 7 ضبط خودرو بود که دستگیر شدم.

شرط بندی برای سفر
دو دختــر و یــک پســر، در بــزم شــبانه شــان 
شرطی بستند که باعث شد نقشه سرقت خودرو 
آن هم از نوع 206 را اجرا کنند. دختر 23 ساله از 

شرطشان می گوید.
ë  برای چی بازداشت شدی؟من و دوستم سوار

خودروی 206 شــدیم و به بهانــه خرید از راننده 
خواســتیم تــا خــودرو را در کنار خیابــان متوقف 
کند. زمانی که راننده برای خرید ماشین را ترک 
کرد من پشــت فرمان نشســتم و خواستم آن را 
ســرقت کنم که خیلی زود متوجه شد و با کمک 

مردم من و دوستم به دام افتادیم.
ë  انگیــزه تان برای این کار چه بود؟من آرایشــگر

هســتم و وضع مالی خوبی دارم. چند شب قبل 
با نامزد دوســتم داخل مهمانی بودیم که شرط 
بندی کردیم. قرار شد در طی یک هفته هر کسی 
بیشــتر خودروی 206 ســرقت کند برنده باشــد و 
بازنــده هزینه ســفر عید را بــه یکی از کشــورهای 

خارجی پرداخت کند.
ë  و شــما اآلن برنــده شــدید؟نه. اتفاقــاً نامــزد

خواهرم هم همان روز و همزمان با ما خودروی 
206 را ســرقت کــرد. البتــه مدل ســرقت او فرق 
داشــت، او در خیابــان پرســه مــی زد و بــا دیدن 
خــودروی روشــنی کــه ســوئیچ روی آن اســت، 

مرجان همایونی
خبرنگار

گروه حوادث: حســین خانی/ همزمان با کشف پیکر 
نیــم ســوخته یــک مــرد در اعمــاق منطقــه جنگلی 
بلیران دشت ســر آمل راز ناپدید شدن یک هفته ای 

مرد پرده فروش فاش شد.
بنــا بــر ایــن گــزارش، عصــر روز یکشــنبه یکــی از 
ساکنان منطقه که برای تفریح به جنگل های اطراف 
شهرســتان آمل رفته بود با دیدن جسد سوخته یک 

مرد وحشتزده با پلیس 110 تماس گرفت.
دقایقــی بعد از این تماس تلفنی بود که تیمی از 
کارآگاهان اداره آگاهی شهرســتان آمــل که از طریق 
مرکــز فوریت های پلیســی 110 در جریــان ماجرا قرار 
گرفتــه بودند بســرعت خــود را به منطقــه مورد نظر 
رســاندند.در نخســتین مرحله از بررسی های پلیس 
مشــخص شــد که قربانی حادثه توســط فرد یا افراد 
ناشناســی بــه ایــن نقطــه منتقــل و ســپس بــه آتش 
کشــیده شــده اســت.در حالی که هیچ مدرک هویتی 
همراه جســد نبود بازپرس جنایی دســتور انتقال آن 
به پزشــکی قانونــی را برای شناســایی هویتش صادر 
کــرد. از ســوی دیگر پلیــس جنایی آمل نیز تجســس 

در میــان افــراد ناپدید شــده را در دســتور کاری خود 
قــرار داد.بدین ترتیــب بود که در میان افــراد ناپدید 
شــده بــه مشــخصات یک مــرد بــازاری رســیدند که 
از یــک هفته قبل خبــر ناپدید شــدنش در آگاهی به 

ثبت رســیده بود از آنجا که مشخصات وی با قربانی 
حادثه شــباهت زیادی داشــت بالفاصلــه از خانواده 
مــرد پــرده فروش خواســتند تــا برای تعییــن هویت 
جسد پیدا شده به پزشکی قانونی مراجعه کنند. آنها 
نیز بــه محض مشــاهده جســد دریافتنــد وی همان 
مرتضــی – مــرد گمشــده – اســت. پس از شناســایی 
هویت جســد به دســتور بازپرس ویژه قتل دادسرای 
عمومی و انقالب شهرســتان آمــل تحقیقات جنایی 
ادامــه یافت.پیچیدگــی ایــن پرونده هنگامی بیشــتر 
شد که پزشکان قانونی پس از بررسی های تخصصی 
و کاووش هــای علمــی روی جســد اعــالم کردنــد که 
قربانــی حادثه بــا اصابت ضربــات کارد از پا درآمده 
و ســپس او را آتش زده اند.در ادامه همین بررسی ها 
بود که پلیس متوجه شــد مرد جوان یکی از کاســبان 
همکارانــش  میــان  در  و  آمــل  بــازار  در  خوشــنام 
بــوده اســت.با توجه بــه اطالعــات به دســت آمده و 
ســرنخ هایی که پلیس در محل جنایت کشــف کرده 
اســت، تجسس ها برای ردیابی عامل یا عامالن قتل 

ادامه دارد.

کشف جسد سوخته مرد بازاری در جنگل

گــروه حوادث: معصومه مرادپور/ مرد جوان که 12 
ســال پیش در جریان اختــالف مالی، بــرادرش را 
بــا ضربه چاقو به قتل رســانده و بــه پرداخت دیه 
و 10 ســال زندان محکوم شــده بود، صبح دیروز با 
درخواست اعسار از قضات دادگاه تقاضا کرد مبلغ 
دیه را به صورت قســطی پرداخــت کند.به گزارش 
خبرنگار حــوادث »ایران«، ماجرا 12ســال پیش با 
درگیــری دو بــرادر در یــک باغ واقــع در یافت آباد 
تهران شــروع شــد، در این درگیری یکی از برادران 
بــه نام جواد با ضربه چاقــو مرتکب قتل برادرش 
شد.این متهم به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری 
محاکمــه شــد و باتوجه بــه رضایت اولیــای دم به 
پرداخت دیه و 10سال حبس از نظر جنبه عمومی 
محکــوم شــد تــا اینکــه در جلســه دیــروز دادگاه 
درخواســت اعســار کرد.جواد40ســاله که دیروز در 
شــعبه دوم دادگاه کیفری تهران محاکمه می شد 
به دادرســان دادگاه گفت  باتوجه به اینکه هیچ تــوان مالی برای پرداخت دیه 
نــدارد او را آزاد کننــد تا کار کند و به صورت قســطی دیه را بپردازد.پســر مقتول 
نیز درباره درخواســت عمویش گفت: اگر عمویم پس از آزادی از زندان بر ســر 
حرفــش بماند و اقســاط را پرداخــت کند با آزادی اش مشــکلی نداریم. متهم 
بــه قتل نیز دربــاره اتهامش گفت 14میلیون به برادرم قــرض داده بودم اما او 
قصــد پس دادن بدهی اش را نداشــت بــه خاطر همین باهم درگیر شــدیم او 
چاقو درآورد و من چاقو را از دستش گرفتم و در کشاکش درگیری نمی دانم چه 

اتفاقی افتاد که چاقو به شکمش خورد.
من می توانم حدود 15میلیون تومان برای پیش پرداخت تهیه کنم و مابقی 
دیه را قسطی بپردازم. در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

پسر مقتول به آزادی عمویش رضایت داد

گــروه حوادث/ شــوهر عصبانــی وقتی دید همســرش 
مدام با گوشــی تلفن همراهش ســرگرم است وی را با 

ضربه های کارد آشپزخانه به قتل رساند.
عبدالمجیــد کرمــی - رئیس پلیس آگاهی اســتان 
هرمزگان- در تشــریح این خبر گفت: چند رو ز قبل در 
پــی اعالم مرکــز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر قتل 
زنی 25 ساله در یکی از محالت بندرعباس، بالفاصله 
اکیپی از مأموران اداره مبارزه با جرائم جنایی به همراه 
بازپرس ویژه قتل به محل اعزام شــدند.مأموران پس 
از حضور در محل جسد زن جوان را که لباس راحتی به 
تن داشت داخل یکی از اتاق ها پیدا کردند در حالی که 
از ناحیه شکم و قفسه سینه دچار آسیب دیدگی شدید 
شده و یک قبضه چاقوی آشپزخانه آغشته به خون نیز 

در کنار وی افتاده بود.
رئیــس پلیــس آگاهی هرمــزگان ابــراز داشــت: در 

اجرای دســتور مقام قضایی جســد برای کالبدشکافی 
و تعییــن علت تامه فوت به پزشــکی قانونی منتقل و 
تحقیقات اطالعاتی و عملیاتی کارآگاهان اداره مبارزه 
با جرائم جنایی پلیس آگاهی در راســتای شناســایی و 

دستگیری عامل وقوع جنایت آغاز شد.
بــا تحقیقــات اولیــه از اعضــای خانــواده مقتــول 
»مجتبــی«  همســرش  و  او  بیــن  کــه  شــد  مشــخص 
اختالفــات شــدیدی وجــود داشــته و مقتــول قباًل طی 
چندین مرحله از ســوی شــوهرش مورد ضرب و جرح 
واقع شــده بود. بدین ترتیــب از آنجا که مجتبی نیز به 
طرز مشــکوکی ناپدید شــده بود احتمــال ارتکاب قتل 
از ســوی وی قوت گرفت.کرمی تصریــح کرد: مأموران 
اداره مبــارزه بــا جرائــم جنایــی بــا اقدامــات گســترده 
اطالعاتــی و بهره گیــری از شــیوه های پلیســی متهــم 
را کــه قصــد داشــت بــا یکــی از دوســتان خود بــه یکی 

از روســتاهای اطــراف متــواری شــود در یــک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی بالفاصلــه تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و در 
حالی که به قتل همسرش اعتراف کرد در تشریح این 
جنایت گفت: شــب حادثه در خانه نشســته بودیم که 
متوجه شدم همسرم مدام با تلفن همراهش سرگرم 
اســت چند بار به او تذکر دادم و خواستم گوشی را کنار 
بگــذارد امــا توجهــی نکرد. بــه همین دلیــل عصبانی 
شدم و درگیری لفظی پیدا کردیم. همسرم به صورت 
من چنگ انداخت که کنترل خود را از دست دادم، به 
ســمت آشــپزخانه رفتم و چاقویی را از کمد برداشته و 
چندین ضربه به سینه و شکم او زده و از محل متواری 
شــدم.کرمی خاطر نشان کرد: قاتل دستگیر شده پس 
از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائیی معرفی و روانه زندان شد.

پرداخت دیه قسطی برای قتل شبه عمد 
گروه حوادث/ مرد جوانی که هشــت سال پیش باتزریق 
موادمخدر به دوســتش باعث مرگ او شــده بود پس از 
محاکمــه بــه اتهام قتل شــبه عمد به پنج ســال حبس 
وپرداخــت دیــه محکوم شــد. این متهم صبــح دیروز از قضات خواســت 
دیه اش را به صورت قسطی پرداخت کند.در سال 89 در پاتوق مخصوص 
معتادانــی که برای تزریق مواد جمع می شــدند حمید 28ســاله با تزریق 
به دوســتش باعث مرگ او شــده بود.این متهم پس از محکوم شــدن به 
حبــس و پرداخــت دیه صبح دیروز از زندان به شــعبه دوم دادگاه کیفری 
منتقل شد و از قضات دادگاه خواست باتوجه به این که توانایی مالی برای 

پرداخــت دیــه را بــه صورت 
یک جــا نــدارد اورا آزاد کنند 
تــا به صــورت قســطی دیه را 
به اولیــای دم پرداخت کند.

قضات درپایان جلســه برای 
ایــن  دربــاره  تصمیم گیــری 

زندانی وارد شور شدند.

راه  ل همسر به خاطر تلفن هـم قـت

اخبار

ان
یر

ا

ان
یر

ا

ازکیفقاپیتافروشقرصالغریبا

طعـمیونجه

حمل گوشت االغ با پراید
دو مــرد که با یک خودروی ســواری مقداری گوشــت االغ حمل 
می کردنــد در یکــی از روســتاهای بندرعبــاس توســط مأموران 
پلیــس دســتگیر شدند.ســرهنگ اســماعیل مشــایخ فرمانــده 
انتظامی بندرعباس در این باره به ایرنا گفت: هر دو سرنشــین 
خودروی سواری )پراید( بازداشت شدند و تحقیقات از آنان در 
حال انجام اســت. گوشــت کشف شــده نیز چند ران و تکه هایی 
از بدن یک االغ بود و یکی از افراد بازداشــت شــده مدعی است 
این محموله برای مصرف انسانی نبوده است.مأموران سرگرم 
تحقیق هستند تا بدانند بقیه تکه های گوشت االغ کشتار شده به 

کجا انتقال یافته است.
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سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3067و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

ماشــین را ســرقت می کند. البته نامزد خواهرم 
هم پس از دســتگیری ما و با برمال شدن راز این 

شرط بندی دستگیر شد.
سرقت پرستار قالبی

فکــر همه جــا را کرده بودند، قــرار بود تحت 
پوشــش پرستار خانگی از مرد تاجر سرقت کنند 
امــا نقشــه ای که از یک هفته قبل کشــیده بودند 

نقش بر آب شد.
ë  چه شــد که تصمیــم به ســرقت گرفتی؟پدرم

بیمار اســت و برای هزینه درمانــش نیاز به پول 
داشتم.

ë  چطــور مرد تاجر را شناســایی کردی؟دوســت
خواهــرم پرســتار ایــن مــرد تاجــر بــود. متوجــه 
شــدم کــه وی برای عمــل دختــرش 12 میلیون 
تومان پول نقد می خواهد به خانه بیاورد. باهم 
تصمیم گرفتیم که 12 میلیون تومان را ســرقت 
کنیــم. دوســتم گفتــه بــود کــه دیگــر نمی تواند 
کارهــای مــرد تاجــر را انجــام دهــد قرار بــود که 
پرســتار جدیدی بگیرند. من هم با همین بهانه 
تماس گرفتم و بعــد ازگرفتن آدرس وارد خانه 
آنها شــدم. زمانی که نوه مرد تاجر مشــغول کار 
بود دستمالی که آغشــته به ماده بی هوشی بود 
را روی دهانــش گذاشــتم اما او مقاومــت کرد و 
درنهایــت هم دســتمال را از روی صورتش کنار 
زد. فکــر کنم که ماده بی هوشــی تأثیر نگذاشــته 
بود. بعــد هم با پلیس تماس گرفتنــد و به دام 

افتادیم.

قرص هایی برای زیبایی
چنــد مــرد و زن ایــن قرص هــا را در قالــب 
قرص های چاقی و الغری به مردم می فروختند. 
آمفی متامین، بی دو متادون و یونجه و سبوس و 
دگزا دارد.یکی از متهمان می گوید: دگزا خاصیت 
آب آوری زیر پوســت دارد و فرد احســاس چاقی 
می کنــد. هــر بســته 10 تایــی را 5 هزار تومــان به 
مردم می دادند و بعد از گذشــت 20 روز بدن باد 
و فرد احساس چاقی می کرد.قرص های الغری 
هم خاصیتی داشــت که باعث دفــع مواد بدن 
می شــد. الغــری هم ماننــد چاقی یــک قیمت 
داشت. چون متادون داخل این قرص ها وجود 
داشــت باعث اعتیاد می شــد. متهم در پوشش 
عطــاری قرص ها را بــه فروش می رســاند که با 
اطالعــات مردمی و افزایش مســمومیت ها در 
محــدوده کالنتری 149 امامزاده حســن، پلیس 
وارد عمل شد و عامل فروش قرص های چاقی 

و الغری اعتیاد آور را دستگیر کرد.

دزد و پلیس در تعقیب شبانه یکدیگر را مجروح کردند
سارق شب رو در بجنورد هنگام سرقت خودرویی در خیابان با مأموران پلیس روبه رو شد و 
با پاره آجر و سنگ یکی از آنان را مصدوم کرد.در پایان این درگیری مأمور مصدوم و دزد را 
که با اصابت گلوله زخمی شده بود به بیمارستان رساندند و هر دو را بستری کردند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان بجنورد درباره این واقعه گفت: مأموران که شــبانه در حال گشت زنی 
بودند دزد را دیدند که در حال سرقت یک خودرو نیسان بود به او فرمان ایست دادند اما پا 
به فرار گذاشت که پس از ایست سوم اقدام به تیراندازی هوایی کردند. سارق برای فرار اقدام 
به پرتاب ســنگ و پاره آجر به ســمت پلیس کرد که یکی از آنان زخمی شد. سپس مأموران 
شروع به تیراندازی کردند و سارق خودرو با اصابت گلوله به پایش زمینگیر شد. این سارق 

28 ساله و مأمور مجروح هر دو به علت جراحات وارده در بیمارستان بستری هستند.
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770 مــرد و زن متهمانــی هســتند که بــه اتهام 
ارتــکاب جرایــم خشــن و خــاص در طــرح رعد 
پلیس پایتخت دســتگیر شــده اند. مجرمانی که 
برخــی بارهــا به زنــدان افتاده انــد و برخی دیگر 
نخستین بار است که به دام می افتند. از فروش 
قرص های الغــری و چاقی تقلبی گرفته تا کیف 
قاپــی با پــا در پرونده شــان به چشــم می خورد.

ســردار حســین رحیمــی - فرمانــده انتظامــی 
تهــران بزرگ- با اشــاره به کشــف 214 خودرو و 
موتورســیکلت و 9 هــزار و 767 اقالم ســرقتی از 
این متهمــان ارزش اموال مکشــوفه را بالغ بر 9 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 310 نفر از این 
افراد ســابقه  دار هســتند. در این طــرح 8 قبضه 
ســالح گــرم، 197 ســالح ســرد، 901 هــزار مــواد 
محترقه خطرســاز و آسیب زا و 460 کیلو اکلیل و 
ســرنج کشف شــد. همچنین 18 نفر در رابطه با 
مواد محترقه غیرمجاز بازداشــت شدند.رئیس 
پلیس پایتخــت تصریح کرد: تــا این لحظه 58 
نفــر از توزیــع کنندگان مــواد محترقه خطرســاز 
در شــهر تهران بازداشــت شــده و تعداد زیادی 
از مراکز توزیع این اقالم نیز پلمب شــده اســت.

رحیمی با اشــاره به کشــف حدود 500 کیلوگرم 
انــواع مواد مخدر در این مرحلــه از طرح رعد از 
جمــع آوری 1200 معتاد متجاهر نیــز خبر داد و 
افزود: جمع آوری معتادان متجاهر و بازداشت 
خرده فروشــان با جدیت در تهران بزرگ دنبال 
می شــود.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان 
این کــه تهــران در وقوع جرائم رتبه ســی ام را در 
بین اســتان های کشــور دارد، گفــت: در رابطه با 
دســتگیری مجرمان و کشــف جرائــم در تهران 
بــزرگ افزایــش 12 درصــدی را شــاهد بودیم و 
طرح رعد در ســال 98 با جدیت و حساســیت و 

رفع معایب ادامه خواهد داشت.
سرقت با پا

بــا یک شــال و کاله ســر و صــورت و گردنش را 
پوشــانده اســت. تا به حال دوبار بازداشــت شــده، 
ســری اول به خاطر ســرقت کیف با پــا و این بار به 
اتهام سرقت لوازم داخل خودرو با یک میله آهنی.

ë  فکــر ســرقت کیف بــا پا چطــوری بــه ذهنت
خطــور کرد؟مــن هنرمنــدم، تابلوهای نقاشــی 
زیادی کشــیده ام و در کنــار کارهای هنری نجاری 
هم می کنم. زمانی کــه داخل مغازه بیکار بودم 
و بــه رفت و آمد مردم نــگاه می کردم، می دیدم 
بعضی از خانم ها کیفشان را مثل سبد به دست 
می گیرنــد و از دستشــان آویــزان اســت. چــون 

ورزشکار هم هستم همان زمان ایده ای به ذهنم 
خطــور کرد.ســوار موتورســیکلت می شــدم و در 
خیابان ها پرســه می زدم. با دیدن خانم هایی که 
کیفشــان از دستشان آویزان اســت به سراغشان 
رفتــه و پایــم را داخــل بنــد کیــف می کــردم و در 
عــرض چنــد لحظه کیــف را بــا پا می کشــیدم و 
بــا خــودم می بــردم. مــدارک داخل کیــف را به 
صندوق صدقات می انداختم و پول و اشــیای با 

ارزش را هم برمی داشتم.
ë  چه شــد کــه شــیوه ســرقت هایــت را عوض

کردی؟بــه خاطــر کیــف قاپــی هایــم بــه زندان 
افتــادم و یــک ســال و دو مــاه را در آنجا ســپری 
کــردم. بعد از آزادی از زنــدان که 6 ماه قبل بود 
تصمیــم گرفتــم ســرقت لــوازم داخل خــودرو 
انجــام دهم. تخصصم خودروی پژو بود. با یک 
میلــه آهنی در را باز می کردم و وســایل با ارزش 

داخل ماشین را به سرقت می بردم.
ë  انجــام را  ســرقت ها  یکبــار  وقــت  چنــد  هــر 

می دادی؟بســتگی بــه پولــی داشــت کــه گیــرم 
می آمد. اگر کفاف یک هفته ام را می داد هفته ای 
یکبار اگر پول بیشــتری بود خوب زمان بیشتری 
هم طول می کشــید تا ســراغ ســرقت بروم. این 
ســری تــازه از ســرقت آمــده بــودم و همراهم 6 

گوشی و 7 ضبط خودرو بود که دستگیر شدم.

شرط بندی برای سفر
دو دختــر و یــک پســر، در بــزم شــبانه شــان 
شرطی بستند که باعث شد نقشه سرقت خودرو 
آن هم از نوع 206 را اجرا کنند. دختر 23 ساله از 

شرطشان می گوید.
ë  برای چی بازداشت شدی؟من و دوستم سوار

خودروی 206 شــدیم و به بهانــه خرید از راننده 
خواســتیم تــا خــودرو را در کنار خیابــان متوقف 
کند. زمانی که راننده برای خرید ماشین را ترک 
کرد من پشــت فرمان نشســتم و خواستم آن را 
ســرقت کنم که خیلی زود متوجه شد و با کمک 

مردم من و دوستم به دام افتادیم.
ë  انگیــزه تان برای این کار چه بود؟من آرایشــگر

هســتم و وضع مالی خوبی دارم. چند شب قبل 
با نامزد دوســتم داخل مهمانی بودیم که شرط 
بندی کردیم. قرار شد در طی یک هفته هر کسی 
بیشــتر خودروی 206 ســرقت کند برنده باشــد و 
بازنــده هزینه ســفر عید را بــه یکی از کشــورهای 

خارجی پرداخت کند.
ë  و شــما اآلن برنــده شــدید؟نه. اتفاقــاً نامــزد

خواهرم هم همان روز و همزمان با ما خودروی 
206 را ســرقت کــرد. البتــه مدل ســرقت او فرق 
داشــت، او در خیابــان پرســه مــی زد و بــا دیدن 
خــودروی روشــنی کــه ســوئیچ روی آن اســت، 

مرجان همایونی
خبرنگار

گروه حوادث: حســین خانی/ همزمان با کشف پیکر 
نیــم ســوخته یــک مــرد در اعمــاق منطقــه جنگلی 
بلیران دشت ســر آمل راز ناپدید شدن یک هفته ای 

مرد پرده فروش فاش شد.
بنــا بــر ایــن گــزارش، عصــر روز یکشــنبه یکــی از 
ساکنان منطقه که برای تفریح به جنگل های اطراف 
شهرســتان آمل رفته بود با دیدن جسد سوخته یک 

مرد وحشتزده با پلیس 110 تماس گرفت.
دقایقــی بعد از این تماس تلفنی بود که تیمی از 
کارآگاهان اداره آگاهی شهرســتان آمــل که از طریق 
مرکــز فوریت های پلیســی 110 در جریــان ماجرا قرار 
گرفتــه بودند بســرعت خــود را به منطقــه مورد نظر 
رســاندند.در نخســتین مرحله از بررسی های پلیس 
مشــخص شــد که قربانی حادثه توســط فرد یا افراد 
ناشناســی بــه ایــن نقطــه منتقــل و ســپس بــه آتش 
کشــیده شــده اســت.در حالی که هیچ مدرک هویتی 
همراه جســد نبود بازپرس جنایی دســتور انتقال آن 
به پزشــکی قانونــی را برای شناســایی هویتش صادر 
کــرد. از ســوی دیگر پلیــس جنایی آمل نیز تجســس 

در میــان افــراد ناپدید شــده را در دســتور کاری خود 
قــرار داد.بدین ترتیــب بود که در میان افــراد ناپدید 
شــده بــه مشــخصات یک مــرد بــازاری رســیدند که 
از یــک هفته قبل خبــر ناپدید شــدنش در آگاهی به 

ثبت رســیده بود از آنجا که مشخصات وی با قربانی 
حادثه شــباهت زیادی داشــت بالفاصلــه از خانواده 
مــرد پــرده فروش خواســتند تــا برای تعییــن هویت 
جسد پیدا شده به پزشکی قانونی مراجعه کنند. آنها 
نیز بــه محض مشــاهده جســد دریافتنــد وی همان 
مرتضــی – مــرد گمشــده – اســت. پس از شناســایی 
هویت جســد به دســتور بازپرس ویژه قتل دادسرای 
عمومی و انقالب شهرســتان آمــل تحقیقات جنایی 
ادامــه یافت.پیچیدگــی ایــن پرونده هنگامی بیشــتر 
شد که پزشکان قانونی پس از بررسی های تخصصی 
و کاووش هــای علمــی روی جســد اعــالم کردنــد که 
قربانــی حادثه بــا اصابت ضربــات کارد از پا درآمده 
و ســپس او را آتش زده اند.در ادامه همین بررسی ها 
بود که پلیس متوجه شــد مرد جوان یکی از کاســبان 
همکارانــش  میــان  در  و  آمــل  بــازار  در  خوشــنام 
بــوده اســت.با توجه بــه اطالعــات به دســت آمده و 
ســرنخ هایی که پلیس در محل جنایت کشــف کرده 
اســت، تجسس ها برای ردیابی عامل یا عامالن قتل 

ادامه دارد.

کشف جسد سوخته مرد بازاری در جنگل

گــروه حوادث: معصومه مرادپور/ مرد جوان که 12 
ســال پیش در جریان اختــالف مالی، بــرادرش را 
بــا ضربه چاقو به قتل رســانده و بــه پرداخت دیه 
و 10 ســال زندان محکوم شــده بود، صبح دیروز با 
درخواست اعسار از قضات دادگاه تقاضا کرد مبلغ 
دیه را به صورت قســطی پرداخــت کند.به گزارش 
خبرنگار حــوادث »ایران«، ماجرا 12ســال پیش با 
درگیــری دو بــرادر در یــک باغ واقــع در یافت آباد 
تهران شــروع شــد، در این درگیری یکی از برادران 
بــه نام جواد با ضربه چاقــو مرتکب قتل برادرش 
شد.این متهم به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری 
محاکمــه شــد و باتوجه بــه رضایت اولیــای دم به 
پرداخت دیه و 10سال حبس از نظر جنبه عمومی 
محکــوم شــد تــا اینکــه در جلســه دیــروز دادگاه 
درخواســت اعســار کرد.جواد40ســاله که دیروز در 
شــعبه دوم دادگاه کیفری تهران محاکمه می شد 
به دادرســان دادگاه گفت  باتوجه به اینکه هیچ تــوان مالی برای پرداخت دیه 
نــدارد او را آزاد کننــد تا کار کند و به صورت قســطی دیه را بپردازد.پســر مقتول 
نیز درباره درخواســت عمویش گفت: اگر عمویم پس از آزادی از زندان بر ســر 
حرفــش بماند و اقســاط را پرداخــت کند با آزادی اش مشــکلی نداریم. متهم 
بــه قتل نیز دربــاره اتهامش گفت 14میلیون به برادرم قــرض داده بودم اما او 
قصــد پس دادن بدهی اش را نداشــت بــه خاطر همین باهم درگیر شــدیم او 
چاقو درآورد و من چاقو را از دستش گرفتم و در کشاکش درگیری نمی دانم چه 

اتفاقی افتاد که چاقو به شکمش خورد.
من می توانم حدود 15میلیون تومان برای پیش پرداخت تهیه کنم و مابقی 
دیه را قسطی بپردازم. در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

پسر مقتول به آزادی عمویش رضایت داد

گــروه حوادث/ شــوهر عصبانــی وقتی دید همســرش 
مدام با گوشــی تلفن همراهش ســرگرم است وی را با 

ضربه های کارد آشپزخانه به قتل رساند.
عبدالمجیــد کرمــی - رئیس پلیس آگاهی اســتان 
هرمزگان- در تشــریح این خبر گفت: چند رو ز قبل در 
پــی اعالم مرکــز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر قتل 
زنی 25 ساله در یکی از محالت بندرعباس، بالفاصله 
اکیپی از مأموران اداره مبارزه با جرائم جنایی به همراه 
بازپرس ویژه قتل به محل اعزام شــدند.مأموران پس 
از حضور در محل جسد زن جوان را که لباس راحتی به 
تن داشت داخل یکی از اتاق ها پیدا کردند در حالی که 
از ناحیه شکم و قفسه سینه دچار آسیب دیدگی شدید 
شده و یک قبضه چاقوی آشپزخانه آغشته به خون نیز 

در کنار وی افتاده بود.
رئیــس پلیــس آگاهی هرمــزگان ابــراز داشــت: در 

اجرای دســتور مقام قضایی جســد برای کالبدشکافی 
و تعییــن علت تامه فوت به پزشــکی قانونی منتقل و 
تحقیقات اطالعاتی و عملیاتی کارآگاهان اداره مبارزه 
با جرائم جنایی پلیس آگاهی در راســتای شناســایی و 

دستگیری عامل وقوع جنایت آغاز شد.
بــا تحقیقــات اولیــه از اعضــای خانــواده مقتــول 
»مجتبــی«  همســرش  و  او  بیــن  کــه  شــد  مشــخص 
اختالفــات شــدیدی وجــود داشــته و مقتــول قباًل طی 
چندین مرحله از ســوی شــوهرش مورد ضرب و جرح 
واقع شــده بود. بدین ترتیــب از آنجا که مجتبی نیز به 
طرز مشــکوکی ناپدید شــده بود احتمــال ارتکاب قتل 
از ســوی وی قوت گرفت.کرمی تصریــح کرد: مأموران 
اداره مبــارزه بــا جرائــم جنایــی بــا اقدامــات گســترده 
اطالعاتــی و بهره گیــری از شــیوه های پلیســی متهــم 
را کــه قصــد داشــت بــا یکــی از دوســتان خود بــه یکی 

از روســتاهای اطــراف متــواری شــود در یــک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی بالفاصلــه تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و در 
حالی که به قتل همسرش اعتراف کرد در تشریح این 
جنایت گفت: شــب حادثه در خانه نشســته بودیم که 
متوجه شدم همسرم مدام با تلفن همراهش سرگرم 
اســت چند بار به او تذکر دادم و خواستم گوشی را کنار 
بگــذارد امــا توجهــی نکرد. بــه همین دلیــل عصبانی 
شدم و درگیری لفظی پیدا کردیم. همسرم به صورت 
من چنگ انداخت که کنترل خود را از دست دادم، به 
ســمت آشــپزخانه رفتم و چاقویی را از کمد برداشته و 
چندین ضربه به سینه و شکم او زده و از محل متواری 
شــدم.کرمی خاطر نشان کرد: قاتل دستگیر شده پس 
از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائیی معرفی و روانه زندان شد.

پرداخت دیه قسطی برای قتل شبه عمد 
گروه حوادث/ مرد جوانی که هشــت سال پیش باتزریق 
موادمخدر به دوســتش باعث مرگ او شــده بود پس از 
محاکمــه بــه اتهام قتل شــبه عمد به پنج ســال حبس 
وپرداخــت دیــه محکوم شــد. این متهم صبــح دیروز از قضات خواســت 
دیه اش را به صورت قسطی پرداخت کند.در سال 89 در پاتوق مخصوص 
معتادانــی که برای تزریق مواد جمع می شــدند حمید 28ســاله با تزریق 
به دوســتش باعث مرگ او شــده بود.این متهم پس از محکوم شــدن به 
حبــس و پرداخــت دیه صبح دیروز از زندان به شــعبه دوم دادگاه کیفری 
منتقل شد و از قضات دادگاه خواست باتوجه به این که توانایی مالی برای 

پرداخــت دیــه را بــه صورت 
یک جــا نــدارد اورا آزاد کنند 
تــا به صــورت قســطی دیه را 
به اولیــای دم پرداخت کند.

قضات درپایان جلســه برای 
ایــن  دربــاره  تصمیم گیــری 

زندانی وارد شور شدند.

راه  ل همسر به خاطر تلفن هـم قـت

اخبار
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ازکیفقاپیتافروشقرصالغریبا

طعـمیونجه

حمل گوشت االغ با پراید
دو مــرد که با یک خودروی ســواری مقداری گوشــت االغ حمل 
می کردنــد در یکــی از روســتاهای بندرعبــاس توســط مأموران 
پلیــس دســتگیر شدند.ســرهنگ اســماعیل مشــایخ فرمانــده 
انتظامی بندرعباس در این باره به ایرنا گفت: هر دو سرنشــین 
خودروی سواری )پراید( بازداشت شدند و تحقیقات از آنان در 
حال انجام اســت. گوشــت کشف شــده نیز چند ران و تکه هایی 
از بدن یک االغ بود و یکی از افراد بازداشــت شــده مدعی است 
این محموله برای مصرف انسانی نبوده است.مأموران سرگرم 
تحقیق هستند تا بدانند بقیه تکه های گوشت االغ کشتار شده به 

کجا انتقال یافته است.
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3067و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

ماشــین را ســرقت می کند. البته نامزد خواهرم 
هم پس از دســتگیری ما و با برمال شدن راز این 

شرط بندی دستگیر شد.
سرقت پرستار قالبی

فکــر همه جــا را کرده بودند، قــرار بود تحت 
پوشــش پرستار خانگی از مرد تاجر سرقت کنند 
امــا نقشــه ای که از یک هفته قبل کشــیده بودند 

نقش بر آب شد.
ë  چه شــد که تصمیــم به ســرقت گرفتی؟پدرم

بیمار اســت و برای هزینه درمانــش نیاز به پول 
داشتم.

ë  چطــور مرد تاجر را شناســایی کردی؟دوســت
خواهــرم پرســتار ایــن مــرد تاجــر بــود. متوجــه 
شــدم کــه وی برای عمــل دختــرش 12 میلیون 
تومان پول نقد می خواهد به خانه بیاورد. باهم 
تصمیم گرفتیم که 12 میلیون تومان را ســرقت 
کنیــم. دوســتم گفتــه بــود کــه دیگــر نمی تواند 
کارهــای مــرد تاجــر را انجــام دهــد قرار بــود که 
پرســتار جدیدی بگیرند. من هم با همین بهانه 
تماس گرفتم و بعــد ازگرفتن آدرس وارد خانه 
آنها شــدم. زمانی که نوه مرد تاجر مشــغول کار 
بود دستمالی که آغشــته به ماده بی هوشی بود 
را روی دهانــش گذاشــتم اما او مقاومــت کرد و 
درنهایــت هم دســتمال را از روی صورتش کنار 
زد. فکــر کنم که ماده بی هوشــی تأثیر نگذاشــته 
بود. بعــد هم با پلیس تماس گرفتنــد و به دام 

افتادیم.

قرص هایی برای زیبایی
چنــد مــرد و زن ایــن قرص هــا را در قالــب 
قرص های چاقی و الغری به مردم می فروختند. 
آمفی متامین، بی دو متادون و یونجه و سبوس و 
دگزا دارد.یکی از متهمان می گوید: دگزا خاصیت 
آب آوری زیر پوســت دارد و فرد احســاس چاقی 
می کنــد. هــر بســته 10 تایــی را 5 هزار تومــان به 
مردم می دادند و بعد از گذشــت 20 روز بدن باد 
و فرد احساس چاقی می کرد.قرص های الغری 
هم خاصیتی داشــت که باعث دفــع مواد بدن 
می شــد. الغــری هم ماننــد چاقی یــک قیمت 
داشت. چون متادون داخل این قرص ها وجود 
داشــت باعث اعتیاد می شــد. متهم در پوشش 
عطــاری قرص ها را بــه فروش می رســاند که با 
اطالعــات مردمی و افزایش مســمومیت ها در 
محــدوده کالنتری 149 امامزاده حســن، پلیس 
وارد عمل شد و عامل فروش قرص های چاقی 

و الغری اعتیاد آور را دستگیر کرد.

دزد و پلیس در تعقیب شبانه یکدیگر را مجروح کردند
سارق شب رو در بجنورد هنگام سرقت خودرویی در خیابان با مأموران پلیس روبه رو شد و 
با پاره آجر و سنگ یکی از آنان را مصدوم کرد.در پایان این درگیری مأمور مصدوم و دزد را 
که با اصابت گلوله زخمی شده بود به بیمارستان رساندند و هر دو را بستری کردند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان بجنورد درباره این واقعه گفت: مأموران که شــبانه در حال گشت زنی 
بودند دزد را دیدند که در حال سرقت یک خودرو نیسان بود به او فرمان ایست دادند اما پا 
به فرار گذاشت که پس از ایست سوم اقدام به تیراندازی هوایی کردند. سارق برای فرار اقدام 
به پرتاب ســنگ و پاره آجر به ســمت پلیس کرد که یکی از آنان زخمی شد. سپس مأموران 
شروع به تیراندازی کردند و سارق خودرو با اصابت گلوله به پایش زمینگیر شد. این سارق 

28 ساله و مأمور مجروح هر دو به علت جراحات وارده در بیمارستان بستری هستند.

فروردین : اگرچه عقل و احساس شما این روزها هر کدام شما را به مسیرهای 
متفاوتی می کشانند، شما باید بتوانید تصمیمی کلی بگیرید و به هر دو جنبه 
توجه داشــته باشید. نیازی نیســت که تواناهایتان را نشان دهید یا تفکرات و 
احساسهایتان را انکار کنید. مادامیکه شما احساس راحتی می کنید، دیگران فقط 

مجبور خواهند بود که با آن سازگاری پیدا کنند.

اردیبهشت :  اگر به فکر این هستید که چگونه عادتهای دیرینه ی خود را از 
بین ببرید، اکنون فرصت خوبی است.امتحان یک چیز جدید و تازه شاید گاهی 
خطرناک باشد اما االن پیش بینی به حد کافی هست که شما رابه حرکت وادارد.
حتی اگر کاری را دارید انجام می دهید که با آن آشنا هستید، سعی کنید آن را 

به شکل دیگری انجام دهید.

خرداد :  خود را با شــرایط وفق دهید زیرا همیشــه زندگــی بر حول محور 
خوشبختی دائم یا بدبختی دائم نمی چرخد پس بهتر است خود را آماده کنید، 
زیرا شرایط بد یا خوبی را در پیش دارید، اما صبر و استقامت بسیاری که در درون 
شما وجود دارد، شما را به سوی خوشبختی رهنمون خواهد کرد. تنها به موفقیت 

فکر کنید تا بتوانید آن را بیابید.

تیر: این روزها ذهن تان فعال است. فرصت خوبی است تا برای آینده برنامه ریزی 
کنید زیرا اکنون منطقی و عقالئی هستیدودوست دارید به اهدافتان برسید به 
ویژه آن هایی که دست نیافتنی تر هستند.  موانع بسیار جدی و دشوار به نظر 
می رســند،ولی شما آنها را در ذهن تان ایجاد کرده اید سعی کنید برای تغییر 

شرایط و محیط اطراف تان اول ذهن تان را تغییر دهید!

مرداد :اگر چه شــما دارای فعالیت های فراوانی هستید و نقش های خود را به 
خوبی انجام می دهید و در صحنه رقابت نیز به خوبی می توانید با رقیب های خود 
به مبارزه برخیزید اما اتفاقات جنبی زندگی تان شما را تا حدودی نا امید کرده 
است.توصیه می شود که فعالیت های خود را محدود کرده و همه تالش تان را در 

یک زمینه سرمایه گذاری کنید تا نتیجه بهتری داشته باشید.

شهریور : گاهی اوقات دیگران سعی می کنند که برنامه های خود را پیش ببرند 
و از شما توقع دارند خودتان را با آنها هماهنگ کنید و این موضوع شما را نارحت 
می کند. شــما نمی خواهید وقت و انرژی باارزشتان را برای فردی که شما را از 
اهدفتان دور می کند تلف کنید. باید منطقی باشید و قبل از دادن جواب مثبت 

فکر کنید.

مهر : افکار عالی و آرمانی تان ممکن اســت که مورد آزمایش قرار گیرند.  فکر 
نکنید که هیچ کاری را درســت انجام نداده اید. شــما تصمیمات تان را فقط و 
فقط براســاس ارزش های خودتان می گیرید.  نیازی به این نیست که بخواهید 
باورهایتان را تغییر دهید. فقط روش تان را برای رسیدن به اهداف تان تغییر دهید.

آبان : شما برای دست یابی به جواب حاضر نیستید خیلی به خودتان زحمت 
بدهید. اگرچه شما امید دارید که به جوابی قطعی برسید، اما هنوز خاکستری های 
زیادی بین رنگ سفید و سیاه وجود دارد!  برای رسیدن به موفقیت عجله نکنید؛ 
درغیر این صورت امکان دارد در مسیر نادرستی قرار گرفته و بیش تر از وقتی 

که الزم دارید را تلف کنید.

آذر :  شــما با خودتان در کشــمکش و ستیز هســتید چرا که ممکن است 
خودانگیختگی شــما بوســیله وظایف قبلی تان تحت تاثیر قرار گرفته باشد و 
برایتان فضای کمتری نســبت به آنچه آرزو می کردید در اختیارتان قرار دهد. 
عملگرا بودن درست ترین کاری است که می توانید اکنون انجام دهید و فرصت 

بیشتری خواهید داشت که بعدها بیشتر به آن بپردازید.

دی :  درحالیکه شما سعی می کنید توجه تان را روی چیزهایی که برایتان از همه 
چیز مهم ترند متمرکز کنید، با ضد و نقیض هایی روبرو می شوید. اتفاقات زیادی 
رخ می دهند که شما را از مسیر اصلی تان دور می کنند. قسمتی از مشکل شما 
مربوط به این می شود که شما نسبت به زمانی که در اختیار دارید می خواهید 

کارهای بیشتری انجام بدهید. 

بهمن : شــما به تازگی احساس فوق العاده قوی و مستحکمی را در خود بیدار 
ساخته اید. با کمک این انرژی می توانید به سادگی بر نیازهای خود غلبه کنید. 
توصیه می کنیم از پیله سکوت خود خارج شوید زیرا انرژی زیاد شما با سکوت 
دارای مغایرت خواهند بود سکوت و انزوای شما اجازه پیشرفت های سریعی را به 

انرژی های مثبت درونی تان نمی دهد.

اسفند : واقعا برای تان آسان نیست که در رابطه با گذشته با دیگران صحبت 
کنید. بعضی اوقات، شــرایط آنقدر تغییر می کنند که شــما احســاس ناامنی 
می کنید. به قضاوت زودهنگام خود اطمینان نکنید،  شاید زمان بیشتر چیزی 
اســت که شما نیاز دارید تا فرصت های بوجود آمده را خوب بررسی کرده وآنها 

را از دست ندهید.
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فروردین : ممکن اســت که شما این روزها  بدون دلیل خاصی احساس 
اضطراب و نگرانی داشته باشید. مطمئن باشید که احساسات خود را با منطق 
و برهان تفسیر کرده اید، اما پیدا کردن دلیل منفی بافی خود اهمیت بیشتری 
دارد. قدرت و توانایی ای که باعث می شود روزهایتان تبدیل به روزی پر از 

انرژی های مثبت بشود به واسطه خود شما حاصل می شود.

اردیبهشت :  شما در بهترین شــرایط برای خــالق بودن قرار دارید و این 
بســتگی به خودتان دارد کــه بهترین راه را برای اثبــات توانایی هایتان را، 
انتخاب نمایید. این موضوع فقط جنبه تفریح و سرگرمی ندارد و باید به یاد 
داشته باشید که نمی توانید مسئولیت هایتان را کنار بگذارید. بهتر است بجای 

فرار از تعهداتی که دارید، برنامه ریزی کنید.

خرداد :  اگر شــما اکنون زمان زیــادی را برای دســتیابی به هدفهایتان 
اختصاص ندهید، نارضایتی شــما می تواند حتی بهترین شرایطتان را باطل 
کند. گذشت زمان به سود شما تمام می شود و این امکان را به شما می دهد 
که منتظر بمانید تا بهترین زمان برای شروع فعالیت فرا برسد. درضمن چشمها 

و قلبتان را به روی هدفهایتان باز نگه دارید.

تیر: در این هفته شما قبل از اینکه بتوانید زمانی را به خودتان اختصاص دهید 
کارهایی بــرای انجام دادن دارید، و هرچه زودتر شــروع کنید زودتر هم 
کارهایتان را تمام خواهید کرد. برایتان الزم است بر روی چیزهای کوچک 
و جزئیات بیشتر از موضوعات بزرگ و مهم تمرکز کنید. اگر فقط یک بار 

نکات مبهم را برطرف کردید، بعد از آن شما می توانید بیشتر تفریح کنید.

مرداد :شما می خواهید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز نمایید اما برای 
این کارها جرات و جسارت الزم را ندارید. بهتر است بدانید تمام افرادی که 
موفق شــده اند آنها نیز مثل شما روزی جرات شروع و استارت کارهای را 
نداشتند. صحبت هایی را که در قلب خود دارید را نباید با اشخاص دیگر در 

میان بگذارید زیرا به ضرر شما تمام می شود.

شهریور : شما در تصمیم گیری های مهم زندگی خود نقشی زیادی ندارید 
یا این تصمیمات برای شما گرفته می شود یا این که خودتان تمایلی ندارید 
برای آینده تان برنامه ریزی کنید به همین دلیل هر حرفی را که بقیه به شما 
می گویند برایتان تفاوتی ندار. این قدر بی انگیزه به کارهایتان ادامه ندهید 

برای ادامه زندگی تان باید انگیزه داشته باشید تا موفق شوید.

مهر : شــما وقتی هنگام رسیدگی کردن به مسائل  تان با ناسازگاری روبرو 
می شوید، دوست دارید که راحت و بی خیال باشید، البته اتفاق خطرناکی 
هــم نخواهد افتــاد. تا زمانی که احســاس امنیت را در خودتــان به وجود 
نیاورده اید حرکت کردن برای شما مشکل است. اما ثبات و پایداری زمانی 
به وجود می آید که در روش و رفتارتان انعطاف پذیر و سازش پذیر باشید.

آبان : اگرچه برنامه های بلند مدت تان در ماه گذشته متمرکزتر شده بودند، 
شــما در حالیکه به هدفتان نزدیک می شوید، کم کم از دست این برنامه ها 
خالص می شوید. شما حاال در مسیر دیگری قرار گرفته اید، پس در مورد 
حــوزه کاری خود بازنگری کنیــد و در مقصد نهایی خود تغییراتی ایجاد 
کنید. اگر تصمیم جدیدتان با تصمیم قبلی کامال متفاوت بود نگران نشوید. 

آذر :  حتی اگر به نظر می رسد تصمیمی برای شما اهمیت چندانی ندارد اما 
باید اول دیدتان را نسبت به آن واضح کنید. ممکن است زیاد پایبند اصول 
قدیمی برای تغییر و پیشرفت نباشید؛ اما شما اکنون در شرایط کامال جدید 
و متفاوتی قرار دارید. تجربه برخورد شما بین قدیم و جدید چیزی است که 

اکنون شما را تحریک می کند.

دی :  اکنون زمان خوبی اســت که اصول اساسی که زندگی کاری تان را 
موثر و مفید می ســازد را بنا کنید. ینکه شما در روزهای آینده با این انرژی 
آتشین خود چه کار می خواهید بکنید، انتخاب خودتان است. اما به یاد داشته 
باشید که عمق و شدت این اشتیاق مهم است تا شما موفق شوید در غیر این 

صورت شما بسرعت تمایل تان را از دست خواهید داد.

بهمن : شما این روزها  دغدغه زیدی ندارید، اما نمی توانید به راحتی در مورد 
نگرانی های خود با دیگران صحبت کنید. دلیل این کارتان این اســت که 
باوجود تمام مشکالتی که وجود دارد نمی خواهید مشکل جدیدی به وجود 
بیاید. فراموش نکنید حرفی که شما می خواهید بزنید نمی تواند ایجاد آشوب 
و ناآرامی  کند، بلکه روش بیان شما ممکن است تاثیر نامناسبی برجا بگذارد. 

اسفند : شاید شــما فکر می کنید که اگر طرز فکرتان را تغییر دهید، همه 
چیز نیز عوض خواهد شد. اما ترک کردن عادتهایی که تبدیل به بخشی از 
زندگی روزانه شما شده اند کار آسانی نیست. برداشتن یک قدم کوچک 
در مسیر درست از تالش کردن برای این که یک شبه به هدف تان  برسید، 

مؤثرتر است.
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 �ير�نيا� س����اكن غر� فال� �ير�� بيش �� ساير ملل �� 
�شو��ها �سيب �يد� بو�ند كه سر�نجا� با بابليها متحد 
شدند � �يشه �شو�� ها �� بركندند. مو�خا� يونا� قديم 
�ير�نيا� ساكن غر� فال� �ير�� �� «ما�» نوشته �ند كه همانند 
پا�سيا� به �با� ��ستايي � سكاييSaka (سيتي � سغد� 
يا تاجيكي) سخن مي گويند خو�شا� �� ��يز�نتي (��يايي) 
مي نامند. عال�� بر �با� � لب����ا� ها� تجهيز�� � �بز��ها� 
عا��� � �سو� � �يين �نا� نيز با پا�� ها � ساير �قو�� �ير�ني 
يكسا� �ست. �ير�نيا� س����اكن غر� فال� �ير�� (�� �� تا 
���� � �� جهت جنو� غربي تا �يال�) شهرها� بز�گي بر�� 

خو� ساخته �ند .
تامين �قتد�� حكومت مركز�

شاپو� يكم� شا� ساساني �ير�� كه با هد� حذ� مناطق 
خو�مختا� �مپر�تو�� � تامين �قتد�� حكومت مركز� (به 
شكلى كه �� ����� هخامنشيا� بو�) به �ير�� خا��� لشكر 
كشيد �� �گوست س����ا� 248 ميال�� (�مر���ما�) پا�شا� 
كوش����ا� ها �� مغلو� � به جد�طلبى �نا� پايا� ��� � �ين 
منطقه �� بمانند سابق تبديل به حكومت محلي � به نوشته 
مو�خا� ���پايى� �ست نشاند� كر�. �� پى �ين پير���� 
�ستگا� ����� ��لت ساسانيا� ساتر�پى ها� سابق (�ستا� ها)
 �� منطقه �� با��يگر �حيا� كر� ��جمله س����اتر�پى باكتريا 

(بلخ) � ....
كوش����ا� ها ��يايي ه����ا� �ير�ني تب����ا�� بو�ند كه 
�� تاجيكستا� �مر��� شما� ش����رقي � شر� �فغانستا� 
فعلي� كشمير � پنجا� سكونت ��شتند � «پيشا��» يكي �� 

شهرها� بز�� �نا� بو�.

سه شنبه 19 مر���  1395 �  سا� نو� �يكم �  شما�� 26507
�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...
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7 ميليو� خانو��� �ير�ني سرشما�� ميشوند
فرما� همايوني مبني بر �نجا� سرشما�� عمومي 
نفو� � مسكن كه به مد� 20 ��� �� 8 تا 28 �بانما� سا� 

جا�� �نجا� ميشو� به مركز �ما� �ير�� �بال� شد.
سرشما�� �بانما� حد�� 84 هز�� �با��� 7 ميليو� 
خانو�� � 35 ميليو� نفر �� ��بر خو�هد گرفت � بر�� 
�نجا� �� مركز �ما� �ير�� �� بيش �� 30 هز�� نفر پرسنل � 

4500 �سيله نقليه �ستفا�� خو�هد كر�.
�مسا� كنفر�نس ��مسر �� مقيا� �سيعي برگز�� ميشو�

نهمين كنفر�نس ���شيابي �نقال� �مو�شي �� ��مسر 
�� سيز�هم تا هيجدهم شهريو� ما� برگز�� ميشو�.

�مسا� كنفر�نس �مو�شي ��مسر �� مقيا� �سيعتر� 
تشكيل خو�هد شد � عال�� بر نمايندگا� ��حدها� 
�مو�شي � كا�شناس���ا� � �گاها� عال�� بر مسائل 
��نشگاهي كه سالها� قبل �� �ين مجمع شركت ��شتند 
نمايندگا� ��نشجويا�� محصلين � كميته �مو�� عالي 
حز� �ستاخيز ملت  �ير�� نيز نقش فعالي بعهد� ���ند 
� پيشبيني ميشو� كه �� نهمين كنفر�نس ���ها � 
شيو�ها� جديد� بر�� تصميمگير� �تخا� شو� � �� 
���يا� �يگر� مسائل �مو�شي مو�� بر�سي � ���يابي 

قر�� گير�.
هزينه سفر حج كاهش مييابد

60 تن �� مدير�� گر�هها� حج �� سالها� گذشته 
بعلت تخلفاتي كه �� جريا� حج �نجا� �����ند �خر�� 
شدند � 590 مدير گر�� نيز با �جو�يكه ��جد صالحيت 
هستند بعلت كم ش���د� عد� ��ئر�� �� حج تمتع سا� 
جا�� شركت نخو�هند ��شت � مدير�� حج �� سا� 
جا�� مكلف به سپر�� 350هز�� توما� خو�هند بو� 
كه �� صو�� قصو� �نا� �� �نج���ا� �ظايف �� �ين 
مبلغ بر��شت ميشو�� همچنين هزينه حج نسبت بسا� 
گذشته كاهش خو�هد يافت � بر�� ��لين با� ترتيبي ���� 
ميشو� كه تفا�� ميا� سفر ��ئر�� مدينه قبل � مدينه بعد 
به ��ئر�� تحميل نشو� � �� پي �ين �قد�� �� سا� جا�� 
هزينه حج بر�� ��ئر�� مدينه بعد كمتر �� مدينه قبليها 

خو�هد بو�.
5 پا�كينگ بز�� �� تهر�� ساخته ميشو�

شهر��� پايتخت �يشب �� جلسه �نجمن شهر �سما 
�عال� كر� به صاحبا� ���ض���ي ��قع �� مر� محد��� 
�جا�� ساختما� ميدهد. �ين �جا�� به صاحبا� �ندسته 
�� ���ضي كه قس���متي �� �نها �� ��خل مر� � محد��� 
پنجساله � قسمتي �يگر �� خا�� �� �ين محد��� ��قع 
�ست � مساحت ��ها نيز �� 800 متر بيش نيست ���� 
خو�هد شد. �� جلسه �يشب �نجمن شهر پايتخت كه با 
حضو� شهر��� � قائم مقا� �� � برياست تيمسا� �شيد 
نا��خاني تشكيل شد� غالمرضا نيكپي به �يجا� پلها� 
هو�يي � پا�كينگها� عمومي �ش���ا�� كر� � �فز��: 
تاكنو� 20 پا�كينگ عمومي �� س���طح شهر ساخته 
شد� � 5 پا�كينگ �يگر به ترتيب �� الله��� � ����لت �

شاهرضا ��بر�� هتل كنتينافتا� � تقاطع ��بند � �مامز��� 
قاسم � غر� پا�� شاهنشاهي ساخته خو�هد شد.

تركيه � يونا� �� �ستانه جنگ قر�� گرفتند
�تن � ��يتر � ��لت يونا� �� پي به حا� �ما��با� �� 
�مد� نير�ها� مسلح تركيه �� شو��� �منيت خو�ست 
بر�� �سيدگي به بحر�� �� كشو� فو�� تشكيل جلسه 

�هد.
سليما� �مير� نخست��ير تركيه �ير�� گفت كشتي 
لر��نگا� به كا��ها� خو� �� ��يا� ��� ���مه خو�هد 
��� � �� �ين ��� تركيه ب���ه �عتر��ها� ��لت يونا� 

�هميت نخو�هد ���.
�� پي �ظها��� سليما� �مير� بحر�� موجو� ميا� 
تركيه � يونا� شديدتر شد تا �نجا كه گز��شها� �سيد� 
حكايت ���� �ينك ��تشها� هر �� كشو� يونا� � تركيه 

با حالت جنگي كامل بحا� �ما��با� ���مد��ند.
كمكها� غيرنقد� كا�مند�� سا� �يند� هم

 پر��خت ميشو�
فرمها� ��خو�س���ت �عتبا� مربو� به بو�جه سا� 
�يند� �ما�� شد � سا�ما� برنامه �عال� كر� سا�مانها � 
موسسا� ��لتي ميتو�نند �ين فرمها �� �� سا�ما� برنامه 
بگيرند � �� ��ها ميز�� �عتبا��� مو�� نيا� سا� �يند� 

خو� �� منعكس كنند.
گفته ميشو� �� بو�جه سا� �يند� كل كشو� �عتبا� 
ال�� جهت ���ئه كمكها� غيرنقد� به كا�مند�� بر 

مبنا� پر��ختها� جا�� تامين ميشو�.

تمامي مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� سهشنبه 19مر���ما� 1355
(بر�بر با 13 شعبا� 1396� 10 ��� 1976) نقل شد� �ست

AFP �� شركت كنندگا� بر�يلى � فر�نسو� �� �قابتها� مقدماتى شمشيربا�� �نا� �لمپيك 2016 - عكس
سر�يه

بايد �هسته � پير�� جها� �يد� گذشت
نتو�� تند به ����� خز�� �يد� گذشت

چشم شو� كه مر� �� �� غم �يد� گذشت�
كز تپيد�� �لم �� �هو� �� �يد� گذشت

�قت �� بى سر � پا خو� كه �� �يا� بها�
سبك �� با� چو ����� خز�� �يد� گذشت

���� �� گرمر��� ���� مر� س���ير شر��
كه به يك چشم ��� �ين �� خو�بيد� گذشت

طفل���ى �� بيخبر� ها � لب با� �فتا�
سخنى بر لب هر كس كه نسنجيد� گذشت

�ست � ��ما� تهى �فت بر�� �� گلز��
هر كه �� مر�� فهميد�� نفهميد� گذشت

خند� �� سر � �� خا� بر��� چو� صبح
غنچه هر كه ��ين با�� نخنديد� گذشت

�� جها� چشم بپوشا� كه ��ين خا�ستا�
گل كسى چيد كه با �يد� پوشيد� گذشت

�لف مش���كين تو يك عمر تأمل ����
نتو�� سرسر� �� معنى پيچيد� گذشت

�� نگذ�ش���ت �ثر �� �� صد پا�� من
چو� نسيمى كه بر ����� خز�� �يد� گذشت

�� �� سر� عد� تر���� گر�� تمكينى �ست
كه نرنجاند كسى �� � نرنجيد� گذشت

كر� خو� �� جگر خا� عاليق صائب
هر كه �ين مرحله با ��من برچيد� گذشت
صائب تبريز�

�يشه �ير�نيا� ساكن غر� فال� �ير��
محاصر� شهر نينو� (نينو�) پايتخت �مپر�تو�� �شو� 
توسط نير�ها� نظامي �ير�� � بابل �� �هم �گوست سا� 
612 پيش �� ميال� �غا� شد. برخي �� مو�خا�� �ين تا�يخ �� 
��� سقو� نينو� � كشته شد� «سينشا�يشكو� » پا�شا� 
�قت �ش����و� �كر كر�� �ند كه مو�خا� �يگر� سقو� شهر 
�� �هم �سامبر �ين سا� � �� پي يك محاصر� چها� ماهه 

نوشته �ند.
 شر� سقو� شهر �� يك مو�� بابلي �قت (�� �ما�) 
نوش����ته � كتيبه �� �� مو�� بريتانيا �� لند� نگهد��� 
ميشو�. �� پي تصر� نينو�� نير�ها� فاتح �ين شهر �� با 
خا� يكسا� � �شو�� ها �� به نقا� ��� �ست تبعيد كر�ند 

تا ��لت �شو� �يگر� تشكيل نشو�.
 �ير�نيا� س����اكن غر� فال� �ير�� بيش �� ساير ملل �� 
�شو��ها �سيب �يد� بو�ند كه سر�نجا� با بابليها متحد 
شدند � �يشه �شو�� ها �� بركندند. مو�خا� يونا� قديم 
�ير�نيا� ساكن غر� فال� �ير�� �� «ما�» نوشته �ند كه همانند 
پا�سيا� به �با� ��ستايي � سكاييSaka (سيتي � سغد� 
يا تاجيكي) سخن مي گويند خو�شا� �� ��يز�نتي (��يايي) 
مي نامند. عال�� بر �با� � لب����ا� ها� تجهيز�� � �بز��ها� 
عا��� � �سو� � �يين �نا� نيز با پا�� ها � ساير �قو�� �ير�ني 
يكسا� �ست. �ير�نيا� س����اكن غر� فال� �ير�� (�� �� تا 
���� � �� جهت جنو� غربي تا �يال�) شهرها� بز�گي بر�� 

خو� ساخته �ند .
تامين �قتد�� حكومت مركز�

شاپو� يكم� شا� ساساني �ير�� كه با هد� حذ� مناطق 
خو�مختا� �مپر�تو�� � تامين �قتد�� حكومت مركز� (به 
شكلى كه �� ����� هخامنشيا� بو�) به �ير�� خا��� لشكر 
كشيد �� �گوست س����ا� 248 ميال�� (�مر���ما�) پا�شا� 
كوش����ا� ها �� مغلو� � به جد�طلبى �نا� پايا� ��� � �ين 
منطقه �� بمانند سابق تبديل به حكومت محلي � به نوشته 
مو�خا� ���پايى� �ست نشاند� كر�. �� پى �ين پير���� 
�ستگا� ����� ��لت ساسانيا� ساتر�پى ها� سابق (�ستا� ها)

 �� منطقه �� با��يگر �حيا� كر� ��جمله س����اتر�پى باكتريا 
(بلخ) � ....

كوش����ا� ها ��يايي ه����ا� �ير�ني تب����ا�� بو�ند كه 
�� تاجيكستا� �مر��� شما� ش����رقي � شر� �فغانستا� 
فعلي� كشمير � پنجا� سكونت ��شتند � «پيشا��» يكي �� 

شهرها� بز�� �نا� بو�.
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�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...

www.iranianshistoryonthisday.com

ا

ت

ك

ر

قا� �مر��

7 ميليو� خانو��� �ير�ني سرشما�� ميشوند
فرما� همايوني مبني بر �نجا� سرشما�� عمومي 
نفو� � مسكن كه به مد� 20 ��� �� 8 تا 28 �بانما� سا� 

جا�� �نجا� ميشو� به مركز �ما� �ير�� �بال� شد.
سرشما�� �بانما� حد�� 84 هز�� �با��� 7 ميليو� 
خانو�� � 35 ميليو� نفر �� ��بر خو�هد گرفت � بر�� 
�نجا� �� مركز �ما� �ير�� �� بيش �� 30 هز�� نفر پرسنل � 

4500 �سيله نقليه �ستفا�� خو�هد كر�.
�مسا� كنفر�نس ��مسر �� مقيا� �سيعي برگز�� ميشو�

نهمين كنفر�نس ���شيابي �نقال� �مو�شي �� ��مسر 
�� سيز�هم تا هيجدهم شهريو� ما� برگز�� ميشو�.

�مسا� كنفر�نس �مو�شي ��مسر �� مقيا� �سيعتر� 
تشكيل خو�هد شد � عال�� بر نمايندگا� ��حدها� 
�مو�شي � كا�شناس���ا� � �گاها� عال�� بر مسائل 
��نشگاهي كه سالها� قبل �� �ين مجمع شركت ��شتند 
نمايندگا� ��نشجويا�� محصلين � كميته �مو�� عالي 
حز� �ستاخيز ملت  �ير�� نيز نقش فعالي بعهد� ���ند 
� پيشبيني ميشو� كه �� نهمين كنفر�نس ���ها � 
شيو�ها� جديد� بر�� تصميمگير� �تخا� شو� � �� 
���يا� �يگر� مسائل �مو�شي مو�� بر�سي � ���يابي 

قر�� گير�.
هزينه سفر حج كاهش مييابد

60 تن �� مدير�� گر�هها� حج �� سالها� گذشته 
بعلت تخلفاتي كه �� جريا� حج �نجا� �����ند �خر�� 
شدند � 590 مدير گر�� نيز با �جو�يكه ��جد صالحيت 
هستند بعلت كم ش���د� عد� ��ئر�� �� حج تمتع سا� 
جا�� شركت نخو�هند ��شت � مدير�� حج �� سا� 
جا�� مكلف به سپر�� 350هز�� توما� خو�هند بو� 
كه �� صو�� قصو� �نا� �� �نج���ا� �ظايف �� �ين 
مبلغ بر��شت ميشو�� همچنين هزينه حج نسبت بسا� 
گذشته كاهش خو�هد يافت � بر�� ��لين با� ترتيبي ���� 
ميشو� كه تفا�� ميا� سفر ��ئر�� مدينه قبل � مدينه بعد 
به ��ئر�� تحميل نشو� � �� پي �ين �قد�� �� سا� جا�� 
هزينه حج بر�� ��ئر�� مدينه بعد كمتر �� مدينه قبليها 

خو�هد بو�.
5 پا�كينگ بز�� �� تهر�� ساخته ميشو�

شهر��� پايتخت �يشب �� جلسه �نجمن شهر �سما 
�عال� كر� به صاحبا� ���ض���ي ��قع �� مر� محد��� 
�جا�� ساختما� ميدهد. �ين �جا�� به صاحبا� �ندسته 
�� ���ضي كه قس���متي �� �نها �� ��خل مر� � محد��� 
پنجساله � قسمتي �يگر �� خا�� �� �ين محد��� ��قع 
�ست � مساحت ��ها نيز �� 800 متر بيش نيست ���� 
خو�هد شد. �� جلسه �يشب �نجمن شهر پايتخت كه با 
حضو� شهر��� � قائم مقا� �� � برياست تيمسا� �شيد 
نا��خاني تشكيل شد� غالمرضا نيكپي به �يجا� پلها� 
هو�يي � پا�كينگها� عمومي �ش���ا�� كر� � �فز��: 
تاكنو� 20 پا�كينگ عمومي �� س���طح شهر ساخته 
شد� � 5 پا�كينگ �يگر به ترتيب �� الله��� � ����لت �

شاهرضا ��بر�� هتل كنتينافتا� � تقاطع ��بند � �مامز��� 
قاسم � غر� پا�� شاهنشاهي ساخته خو�هد شد.

تركيه � يونا� �� �ستانه جنگ قر�� گرفتند
�تن � ��يتر � ��لت يونا� �� پي به حا� �ما��با� �� 
�مد� نير�ها� مسلح تركيه �� شو��� �منيت خو�ست 
بر�� �سيدگي به بحر�� �� كشو� فو�� تشكيل جلسه 

�هد.
سليما� �مير� نخست��ير تركيه �ير�� گفت كشتي 
لر��نگا� به كا��ها� خو� �� ��يا� ��� ���مه خو�هد 
��� � �� �ين ��� تركيه ب���ه �عتر��ها� ��لت يونا� 

�هميت نخو�هد ���.
�� پي �ظها��� سليما� �مير� بحر�� موجو� ميا� 
تركيه � يونا� شديدتر شد تا �نجا كه گز��شها� �سيد� 
حكايت ���� �ينك ��تشها� هر �� كشو� يونا� � تركيه 

با حالت جنگي كامل بحا� �ما��با� ���مد��ند.
كمكها� غيرنقد� كا�مند�� سا� �يند� هم

 پر��خت ميشو�
فرمها� ��خو�س���ت �عتبا� مربو� به بو�جه سا� 
�يند� �ما�� شد � سا�ما� برنامه �عال� كر� سا�مانها � 
موسسا� ��لتي ميتو�نند �ين فرمها �� �� سا�ما� برنامه 
بگيرند � �� ��ها ميز�� �عتبا��� مو�� نيا� سا� �يند� 

خو� �� منعكس كنند.
گفته ميشو� �� بو�جه سا� �يند� كل كشو� �عتبا� 
ال�� جهت ���ئه كمكها� غيرنقد� به كا�مند�� بر 

مبنا� پر��ختها� جا�� تامين ميشو�.

تمامي مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� سهشنبه 19مر���ما� 1355
(بر�بر با 13 شعبا� 1396� 10 ��� 1976) نقل شد� �ست

AFP �� شركت كنندگا� بر�يلى � فر�نسو� �� �قابتها� مقدماتى شمشيربا�� �نا� �لمپيك 2016 - عكس
سر�يه

بايد �هسته � پير�� جها� �يد� گذشت
نتو�� تند به ����� خز�� �يد� گذشت

چشم شو� كه مر� �� �� غم �يد� گذشت�
كز تپيد�� �لم �� �هو� �� �يد� گذشت

�قت �� بى سر � پا خو� كه �� �يا� بها�
سبك �� با� چو ����� خز�� �يد� گذشت

���� �� گرمر��� ���� مر� س���ير شر��
كه به يك چشم ��� �ين �� خو�بيد� گذشت

طفل���ى �� بيخبر� ها � لب با� �فتا�
سخنى بر لب هر كس كه نسنجيد� گذشت

�ست � ��ما� تهى �فت بر�� �� گلز��
هر كه �� مر�� فهميد�� نفهميد� گذشت

خند� �� سر � �� خا� بر��� چو� صبح
غنچه هر كه ��ين با�� نخنديد� گذشت

�� جها� چشم بپوشا� كه ��ين خا�ستا�
گل كسى چيد كه با �يد� پوشيد� گذشت

�لف مش���كين تو يك عمر تأمل ����
نتو�� سرسر� �� معنى پيچيد� گذشت

�� نگذ�ش���ت �ثر �� �� صد پا�� من
چو� نسيمى كه بر ����� خز�� �يد� گذشت

�� �� سر� عد� تر���� گر�� تمكينى �ست
كه نرنجاند كسى �� � نرنجيد� گذشت

كر� خو� �� جگر خا� عاليق صائب
هر كه �ين مرحله با ��من برچيد� گذشت
صائب تبريز�

جدول سودوکو

* اگر کلفتی تــار عنکبوت به انــدازه مغز 
یک مداد به هم تنیده میشد می توانست یک 
هواپیمــای بویینگ ســنگین وزن را تحمل 

کند؟

* شلوغ ترین مکان دنیا کندوی زنبور عسل 
است؟

*  اگر تمام کرات منظومه شمســی را با هم 
جمع کنیم و ســپس آن را دو برابر کنیم باز 

هم به اندازه کره مشتری نمی شود؟

* ملــخ ها فراوان ترین موجــودات بر روی 
زمین هستند و موجوداتی هستند که در روز 

دو برابر وزن خود غذا می خورند؟

* طبیعت ســیاره اورانوس بر خالف زمین 
اســت یعنی دو قطبش گرم و قســمت های 

استوایی آن بسیار سرد است؟

* سوسک ها مقاوم ترین موجودات در برابر 
گرسنگی هستند. آنها میتوانند یک ماه بدون 

غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند؟

آیامیدانید....
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جد ول سود وکو 3710
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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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

اسامی برندگان جدول شماره 3702
  1ـ ویداطاهرپورـ  مشهد

2ـ محمدرضا صفاجوـ  آران و بیدگل
÷ سقز 3ـ سوسن قاسمی قوزلوـ 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــته و حالـ   ــي در گذش ــت فعل 1ـ  حال
ــپاه2ـ  مخلوط آب و آهك  فرمانده س
ــهرهاي كردستان عراقـ  يكي  ـ از ش
ــرداز معاصر كيومرث  از القاب طنزپ
ــينـ   ــي3ـ  ميوه آتش ــري فومن صاب
سوداي نالهـ  راه رفتن به شيوه كودكان 
ـ سرگردان4ـ  پيشهـ  شيريني صبحانه 
ــتـ  آبي كه  ـ بينـ  عقايد5ـ  يادداش
ــاني  ــوه گيرندـ  پريش ــردن مي از فش
ــادانـ  وليكـ   ــوا6ـ  ن ــي از ه ـ گرفتن
چهارپا7ـ  آسياب دستيـ  آغازـ  مقدار 
اندك8ـ  توبه كنندهـ  نياـ  خورشتي از 
شير و ماستـ  اجراي نقش هنرپيشه9 
ـ به نفع اوـ  از خوردني هاي بسيار مفيد 
براي سالمتيـ  چاشني ساالد و غذا10 
ــاتـ   ــاديـ  از مركب ــن انعق ـ ويتامي
پوستينـ  زمين دار بزرگ11ـ  نشريه 
ــادت حاجيانـ   ــاي عب ــزبـ  جاه ح
شهري در استان فارس12ـ  شاهزاده 
ــت  ــريك13ـ  گوش ــهـ  ش ـ پنيرماي
ــدنـ   آذريـ  خداحافظيـ  متحير ش
ــر نزديك زمين14ـ  فرارـ  آلبالوي  اب
ــام قهرماني15ـ   ــيـ  جوانـ  ج جنگل
ــته  دينـ  تابانـ  نت چهارمـ  تيغ دس
ــيار تيز16ـ  حد نصاب هرچيز  دار بس
ــاهنامهـ  درس  ـ از پهلوانان توراني ش
ــابقـ  آب  ــتان س دادن17ـ  صربس

مرواريد چشم

عمودي:

ــهور در آفريقا2ـ   ــدهـ  صحرايي مش ــا آورن ــه ج 1ـ  ب
قطعه اي از موسيقي براي يك يا دو سازـ  سردارـ  پارچه 
ــباف3ـ  ظرف سفالي ماستـ  آيندهـ  گفت وگوي  كش
ــرـ  دواـ   ــده گزندهـ  داي ــروس4ـ  خزن ــتانهـ  ع دوس
پرستار5ـ  خداوندـ  تنگدستـ  شوفرـ  قلب6ـ  وسيله 
ــت7ـ  راهنماـ  درهم  ــتمـ  تندرس نواختن ويولنـ  س
ــبيه8ـ  زمين آذريـ  رسومـ  نوعي  آميختنـ  كاملًا ش
ــريك در تاراج  تيرآهنـ  ميوه اي پرزدار9ـ  صنمـ  ش
ــوب به ادبـ   ــا10ـ  تايلند قديمـ  منس ــز ايتالي ـ مرك
پرنده اي شكاريـ  عيب و عار11ـ  سياستـ  هنرپيشه 
مردـ  عمق12ـ  واحدي در طولـ  ماه خارجـ  صحرايي 
ــاـ  غير امنـ  هديه كردنـ   ــر13ـ  حيوان باوف در مص
ــته كوه معروف اروپاـ  ارتباط رايانه ايـ   لنگه14ـ  رش

حرف )ا، ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــره15ـ  خواب كودكانهـ  تكرار حرف  ــدهـ  تي بيان كنن
ــي و يكمـ  درود گفتنـ  تنگه اي در اقيانوس منجمد  س
ــمالي16ـ  نزديكانـ  ابزاري در حروفچيني دستيـ   ش

رژ لب17ـ  اصل سرمايهـ  مرتجع
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حل جدولهای شماره3702  

اسامی برندگان جدول شماره 3702
  1ـ ویداطاهرپورـ  مشهد

2ـ محمدرضا صفاجوـ  آران و بیدگل
÷ سقز 3ـ سوسن قاسمی قوزلوـ 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــته و حالـ   ــي در گذش ــت فعل 1ـ  حال
ــپاه2ـ  مخلوط آب و آهك  فرمانده س
ــهرهاي كردستان عراقـ  يكي  ـ از ش
ــرداز معاصر كيومرث  از القاب طنزپ
ــينـ   ــي3ـ  ميوه آتش ــري فومن صاب
سوداي نالهـ  راه رفتن به شيوه كودكان 
ـ سرگردان4ـ  پيشهـ  شيريني صبحانه 
ــتـ  آبي كه  ـ بينـ  عقايد5ـ  يادداش
ــاني  ــوه گيرندـ  پريش ــردن مي از فش
ــادانـ  وليكـ   ــوا6ـ  ن ــي از ه ـ گرفتن
چهارپا7ـ  آسياب دستيـ  آغازـ  مقدار 
اندك8ـ  توبه كنندهـ  نياـ  خورشتي از 
شير و ماستـ  اجراي نقش هنرپيشه9 
ـ به نفع اوـ  از خوردني هاي بسيار مفيد 
براي سالمتيـ  چاشني ساالد و غذا10 
ــاتـ   ــاديـ  از مركب ــن انعق ـ ويتامي
پوستينـ  زمين دار بزرگ11ـ  نشريه 
ــادت حاجيانـ   ــاي عب ــزبـ  جاه ح
شهري در استان فارس12ـ  شاهزاده 
ــت  ــريك13ـ  گوش ــهـ  ش ـ پنيرماي
ــدنـ   آذريـ  خداحافظيـ  متحير ش
ــر نزديك زمين14ـ  فرارـ  آلبالوي  اب
ــام قهرماني15ـ   ــيـ  جوانـ  ج جنگل
ــته  دينـ  تابانـ  نت چهارمـ  تيغ دس
ــيار تيز16ـ  حد نصاب هرچيز  دار بس
ــاهنامهـ  درس  ـ از پهلوانان توراني ش
ــابقـ  آب  ــتان س دادن17ـ  صربس

مرواريد چشم

عمودي:

ــهور در آفريقا2ـ   ــدهـ  صحرايي مش ــا آورن ــه ج 1ـ  ب
قطعه اي از موسيقي براي يك يا دو سازـ  سردارـ  پارچه 
ــباف3ـ  ظرف سفالي ماستـ  آيندهـ  گفت وگوي  كش
ــرـ  دواـ   ــده گزندهـ  داي ــروس4ـ  خزن ــتانهـ  ع دوس
پرستار5ـ  خداوندـ  تنگدستـ  شوفرـ  قلب6ـ  وسيله 
ــت7ـ  راهنماـ  درهم  ــتمـ  تندرس نواختن ويولنـ  س
ــبيه8ـ  زمين آذريـ  رسومـ  نوعي  آميختنـ  كاملًا ش
ــريك در تاراج  تيرآهنـ  ميوه اي پرزدار9ـ  صنمـ  ش
ــوب به ادبـ   ــا10ـ  تايلند قديمـ  منس ــز ايتالي ـ مرك
پرنده اي شكاريـ  عيب و عار11ـ  سياستـ  هنرپيشه 
مردـ  عمق12ـ  واحدي در طولـ  ماه خارجـ  صحرايي 
ــاـ  غير امنـ  هديه كردنـ   ــر13ـ  حيوان باوف در مص
ــته كوه معروف اروپاـ  ارتباط رايانه ايـ   لنگه14ـ  رش

حرف )ا، ر( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــره15ـ  خواب كودكانهـ  تكرار حرف  ــدهـ  تي بيان كنن
ــي و يكمـ  درود گفتنـ  تنگه اي در اقيانوس منجمد  س
ــمالي16ـ  نزديكانـ  ابزاري در حروفچيني دستيـ   ش

رژ لب17ـ  اصل سرمايهـ  مرتجع
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حل جدولهای شماره3702  

اسامی برندگان جدول شماره 3702
  1ـ ویداطاهرپورـ  مشهد

2ـ محمدرضا صفاجوـ  آران و بیدگل
÷ سقز 3ـ سوسن قاسمی قوزلوـ 

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــته و حالـ   ــي در گذش ــت فعل 1ـ  حال
ــپاه2ـ  مخلوط آب و آهك  فرمانده س
ــهرهاي كردستان عراقـ  يكي  ـ از ش
ــرداز معاصر كيومرث  از القاب طنزپ
ــينـ   ــي3ـ  ميوه آتش ــري فومن صاب
سوداي نالهـ  راه رفتن به شيوه كودكان 
ـ سرگردان4ـ  پيشهـ  شيريني صبحانه 
ــتـ  آبي كه  ـ بينـ  عقايد5ـ  يادداش
ــاني  ــوه گيرندـ  پريش ــردن مي از فش
ــادانـ  وليكـ   ــوا6ـ  ن ــي از ه ـ گرفتن
چهارپا7ـ  آسياب دستيـ  آغازـ  مقدار 
اندك8ـ  توبه كنندهـ  نياـ  خورشتي از 
شير و ماستـ  اجراي نقش هنرپيشه9 
ـ به نفع اوـ  از خوردني هاي بسيار مفيد 
براي سالمتيـ  چاشني ساالد و غذا10 
ــاتـ   ــاديـ  از مركب ــن انعق ـ ويتامي
پوستينـ  زمين دار بزرگ11ـ  نشريه 
ــادت حاجيانـ   ــاي عب ــزبـ  جاه ح
شهري در استان فارس12ـ  شاهزاده 
ــت  ــريك13ـ  گوش ــهـ  ش ـ پنيرماي
ــدنـ   آذريـ  خداحافظيـ  متحير ش
ــر نزديك زمين14ـ  فرارـ  آلبالوي  اب
ــام قهرماني15ـ   ــيـ  جوانـ  ج جنگل
ــته  دينـ  تابانـ  نت چهارمـ  تيغ دس
ــيار تيز16ـ  حد نصاب هرچيز  دار بس
ــاهنامهـ  درس  ـ از پهلوانان توراني ش
ــابقـ  آب  ــتان س دادن17ـ  صربس

مرواريد چشم

عمودي:

ــهور در آفريقا2ـ   ــدهـ  صحرايي مش ــا آورن ــه ج 1ـ  ب
قطعه اي از موسيقي براي يك يا دو سازـ  سردارـ  پارچه 
ــباف3ـ  ظرف سفالي ماستـ  آيندهـ  گفت وگوي  كش
ــرـ  دواـ   ــده گزندهـ  داي ــروس4ـ  خزن ــتانهـ  ع دوس
پرستار5ـ  خداوندـ  تنگدستـ  شوفرـ  قلب6ـ  وسيله 
ــت7ـ  راهنماـ  درهم  ــتمـ  تندرس نواختن ويولنـ  س
ــبيه8ـ  زمين آذريـ  رسومـ  نوعي  آميختنـ  كاملًا ش
ــريك در تاراج  تيرآهنـ  ميوه اي پرزدار9ـ  صنمـ  ش
ــوب به ادبـ   ــا10ـ  تايلند قديمـ  منس ــز ايتالي ـ مرك
پرنده اي شكاريـ  عيب و عار11ـ  سياستـ  هنرپيشه 
مردـ  عمق12ـ  واحدي در طولـ  ماه خارجـ  صحرايي 
ــاـ  غير امنـ  هديه كردنـ   ــر13ـ  حيوان باوف در مص
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مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

ــره15ـ  خواب كودكانهـ  تكرار حرف  ــدهـ  تي بيان كنن
ــي و يكمـ  درود گفتنـ  تنگه اي در اقيانوس منجمد  س
ــمالي16ـ  نزديكانـ  ابزاري در حروفچيني دستيـ   ش

رژ لب17ـ  اصل سرمايهـ  مرتجع
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1.0

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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

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

kia.ca/roadtrip OFFICIAL VEHICLE  
OF THE CHL

Sorento SX V6 AWD shown‡

EX+ V6 AWD
2020

EX+LX AWD

20202020

BLACK ROOF 
RAILS

19" BLACK 
ALLOY WHEELS

WIRELESS CHARGING
UVO  

INTELLIGENCETMΣ

UVO  
INTELLIGENCETMΣ

18" DARK FINISHED 
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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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3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

نــیازمــندیهـا

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-00۹6

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 443۵7 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

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است

با ما تماس بگیرید   604-921-4726

تدریس خصوصی 
  شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با ۲0 سال تجربه آموزشی در کانادا

   0201-۹4۹-604  و  604-700-۵61۵  

همخانههمخانه
آقای سالمند، سالم، بدون اعتیاد،

شاغل، بهائی، نیاز به اتاق یا زیرزمین
برای سکونت دارد.

۱5۱8 2۳6-8۷8-5۴۴۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۱5۱8 6۰۴-۳68-۷۹۹5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به یک نفر برای کار
 شستشوی اتومبیل به صورت 

تمام وقت نیازمندیم
.۴۰ ساعت در هفته،

با حقوق مکفی، در شهر سوری
 Peter یا James لطفا با

تماس بگیرید
۱52۰ 6۰۴-58۳-5656

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1518

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


