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»المبدا« سویه جدید کووید-۱۹ به کانادا رسید
روند واکسیناسیون برخی از ناظران را نگران کرده است

بر اســاس گــزارش وزارت بهداشــت 
کانادا تاکنــون حداقل یازده مورد ابتال 
به  ســویه ی المبدا )λ( ویروس کرونای 
ســارس 2 عامل کوویــد1۹ در کانادا 
شناسایی شده اســت. این سویه برای 
نخســتین بار در ماه دســامبر در پرو 
شناسایی شده و نیمه ماه ژوئن از سوی 
سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از 

سویه های »تحت نظر« نام گذاری شد.
قرار داشتن این سویه در رده سویه های 
تحت نظر به این معنی است که هنوز 

به اندازه ای نیست که  داده های موجود 
این ســویه در قالب سویه های پرخطر 
و نگران کننــده )ماننــد ســویه دلتا( 
طبقه بندی شود، بااین وجود ویژگی های 
آن به گونه ای اســت که باید دقیقاً زیر 
نظر باشــند. گمان می  رود این سویه از 
سوی کسانی که برای تعطیالت به پرو 
سفرکرده بودند، به کانادا واردشده است.
درحالی کــه بســیاری از اســتان ها و 
شهرهای کانادا  به سوی بازگشایی کامل 
حرکت می  کنند اما روند واکسیناسیون 

برخی از ناظران را نگران کرده است.
تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد کانادایی ها 
حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده 
و حدود 3۸ درصد از آن ها به طور کامل 
واکسینه شــده اند اما روند دریافت دوز 
اول واکســن در طی چند روز گذشته 
تخت شده اســت. بخشی از کسانی که 
واکسینه نشــده اند را نوجوانان تشکیل 
می دهنــد اما مهم تــر از آن گروه های 
ضد واکسن هستند.مقام های بهداشتی 
درصــدد یافتــن راهی بــرای راضی 

کردن مخالفان واکسیناسیون هستند. 
این مسئله تنها کســانی که واکسینه 
نمی شوند را درخطر قرار نمی دهد بلکه 
آن ها می توانند نقش ناقل را بازی کرده 
و باعث یک جهش ژنتیکی دیگر شوند.

مدل های شیوع نشــان از آن دارد که 
برای پایــان دادن بــه همه گیری نیاز 
به واکســینه شــدن حدود ۸۰ درصد 
جمعیت اســت که با توجه به شدت و 
توان انتقال باالی ســویه دلتا، ممکن 

است این عدد افزایش پیدا کند.
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هرجمعهمنتشرمیشود

بی برقی، بی آبی، کرونا، گرما 
و علی خامنه ای

چهل و دو سال پس از آن که بنیان گذار 
جمهوری اسالمی با وعده ی آب وبرق 
مجانی برای مســتضعفین، حکومت 
پهلوی را برانداخت، در جاهای مختلف 
ایران جــدول زمانبندی بــرق و آب 
منتشر شده و حرف از کوپن آب است. 
البته زمان بندی های برای اجرا نشدن. 
مردمان عصبانی، یا راهی استانداری ها 
و ادارات برق و آب شدند و آنجا فریاد 
و فغان می کنند، یــا خیابان ها را بند 
آورده اند. استاندار تهران تهدید کرده 
که با تجمع بیش از 15 نفر »به شدت 
برخورد« می شود. از بابل و مازندران تا  
شیراز و خوزستان اما از شب گذشته 
»بیش از 15 نفر« تجمع کرده اند، هر 

چند هنوز بی نتیجه.
حسن روحانی، رییس جمهوری، بابت 
قطع برق عذر خواســته، اما همزمان 
گفته کــه »وزارت نیرو در این زمینه 
مقصر نیست« ولی باید زمان قطع برق 

را به مردم اطالع بدهند.
ابراهیم رئیسی، رییس  دولت پیش رو، 
هم در این میان خواسته خودی نشان 
بدهد و وزیر نیرو را به حضور خوانده و 
از او توضیح خواســته و درباره قطعی 
بــرق »ابراز نگرانی جــدی« کرده. به 
گزارش فارس، اردکانیان هم با اشاره 
بــه » غفلت« صورت گرفته در زمینه 
تعامل و ارتباط مناسب با کشورهای 
منطقه، به بیان گزارشــی از اقدامات 
صورت گرفته در قبال خاموشــی ها 

پرداخته.
از گزارش این خبرگزاری مشــخص 
نیست که منظور از »غفلت« صورت 
گرفته، غفلتی در زمینه تامین انرژی از 
طریق ارتباط با کشورهای منطقه بوده 
که برخالف نظر حسن روحانی تقصیر 
قطع برق را متوجه وزارت نیرو می کند، 

یا چیز دیگر.

قطعبرق،اعتراضاتوواکنشها

در روزهای اخیــر عالوه بر اعتراضات 
مردم در شــهرهای مختلف، دو ویدئو 
نیز در اعتراض به قطع برق وایرال شد 

که واکنش مسئوالن را در پی داشت.
دکتر محمدرضا هاشمیان، متخصص 
ای ســی یو و بیهوشــی بیمارستان 
مسیح دانشوری دو روز پیش  ویدئویی 
در شبکه اینستاگرام خود منتشر کرد 
و در آن توضیح داد که  در آی ســی یو 
برق ها رفته، بیماران یکی یکی در حال 
»اکسپایر شدن« )کشته شدن( هستند. 
بعد از انتشــار این ویدئو حساسیت ها 
به قطع برق در مراکز حســاس مانند 
بیمارســتان ها باال رفــت. بعد از یک 
موج تکذیب ادعای این پزشک توسط 
مســئوالن حاال جهانگیــری، معاون 
اول رئیــس جمهور از طــرف  وزارت 
نیرو قــول داده که »مکان های مهم و 
خاموش  بیمارستان ها  مانند  ضروری 

نشده و نمی شود.«
ویدئوی دیگری که بــه اعترِض »زن 
عصبانــی« معــروف شــد مربوط به 
اعتراض یک شهروند گرگانی در اداره 
برق این شــهر است که در آن هم به 
استخراج رمز ارزها که گفته می شود 
یکی از دالیل افزایش مصرف برق است 
اشاره می کند و هم در میانه سخنانش 
حجاب را از سر برمی دارد و تلویحا به 

آن اعتراض می کند.
ویدیو هایی از شهرهای تهران، شیراز 
و شــمال کشــور در زمان خاموشی 
منتشر شده است که معترضان در آن 

شعار معترضان: 
»مرگ بر خامنه ای«

علیه علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
از جمله »مرگ  اسالمی٬ شعارهایی 
بر دیکتاتور« و »مرگ بر خامنه ای« 

سرمی دهند.
آقای خامنه ای در سال های اخیر در 
موارد متعددی  در کارهای اجرایی و 
تصمیم های جزئی دخالت کرده است. 
او چنــد ماه قبــل، برخــالف نظر 
کارشناســان و متخصصان،  واردات 
واکســن کرونا از آمریــکا، انگلیس 
و فرانســه را ممنوع اعــالم کرد به 
همین خاطر بســیاری از مــردم او را 
مســئول کمبود واکسن و گسترش 

کرونا در ایران می دانند.
رهبــر جمهوری  اصــرار  همچنین 
اسالمی بر توسعه تکنولوژی هسته ای 
ایران ســبب شــده اســت تا اغلب 
تحلیل گران  سیاست های او را علت 
اولیــه تحریم ها و وضعیت دشــوار 

اقتصادی  ایران بخوانند.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی 
ویدیوهایی از تجمع اعتراضی اهالی 
شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، 
شــهر ری، شــیراز و کازرون منتشر 
می کنند که نشان می دهند معترضان 
به قطعی مکرر برق شعارهایی علیه 
مقامات جمهوری اسالمی سر داده اند.
یکشنبه شب نیز اتفاقی مشابه رخ داد 
و معترضیــن در تهران از پنجره های 
منازلشان در خاموشی علیه خامنه ای 

شعار دادند.
اعتراضــات خیابانی پراکنده مردم به 
همراه این اعتراضات مجازی باالخره  

مسئوالن را به واکنش واداشت.

صرفه به و رمزارز خشکســالی،
نبودنتولید

حسن روحانی در تالش برای توضیح 
دلیــل قطع بــرق ضمــن تاکید بر 
اینکه »بخشــی از عوامل قطعی برق 
ناخواســته و غیرارادی است« آن را 
به »گرمای شدید و خشکسالی« ربط 
داد و گفت:»امسال دچار خشکسالی 
بی سابقه ای هستیم و میزان بارندگی 
نســبت به پارسال 52 درصد کاهش 
داشــته اســت و  ۷ هزار مــگاوات 
تولید برق آبی کشــور بخاطر کاهش 
آب ســدها تقریباً قطع شــده است. 

همچنین در روزهای گذشته نیروگاه 
بوشهر نیز بخاطر نیاز به تعمیرات از 

مدار خارج شده بود.«
به گفتــه روحانی همچنین تولیدات 
صنعتی کشور نسبت به سال گذشته 
5۰ درصد افزایش یافته و این موجب 
افزایش مصرف برق شــده اســت. او 
در پایان تاکید کرد که »البته دالیل 
دیگری هم وجــود دارد« اما به این 

دالیل اشاره ای نکرد.

وزیر اقتصــاد روحانی اما درباره دلیل 
کمبود برق با او چندان هم نظر نیست. 
به گفته فرهاد دژپســند »بخشی از 
مشــکالت امروز فعاالن صنعت برق 
به دلیل شــوک های ارزی سال های 
گذشته است«. او می گوید که تولید 
بــرق در حال حاضر در کشــور یک 
صنعت زیان ده اســت و دلیل آن را 
»سیاست نرخ گذاری تکلیفی فروش 
برق« می داند هــر چند به بالفاصله 

تاکید می کند که: »شرایط اقتصادی و 
اجتماعی کشور اقتضائات خود را دارد 
و نمی توان قیمت برق را به ســادگی 

افزایش داد.«
به گفته دژپســند از سوی دیگر هم 
»نمی توان به زیــان تولید کنندگان 
بخش خصوصی تصمیم گیری کرد، 
و باید به گونه تصمیم گیری و عمل 
کنیم که هم منافع مصرف کنندگان 
و هم تولیدکنندگان برق با هم در نظر 

گرفته شــود.« برای ارائه راه حلی در 
این میان بــه نظر وزیر اقتصاد دولت 
روحانی حاال دیگر دیر اســت و »به 
دلیل مدت زمان کــم باقی مانده تا 
تشــکیل دولت جدید، در این دولت 
امکان طرح آن وجود ندارد و فرصت 

کافی نیست«.
به صرفه نبودن تولید برق و ضرورت 
افزایش قیمت آن که یادآور افزایش 
قیمــت دیگری در ســال های اخیر 
و عواقب خون بار آن اســت. افزایش 
سه برابری قیمت بنزین در آبان ۹۸ 
موجی از اعتراض و بعد کشــتار را در 
پی داشت؛ کشــتاری که به یکی از 
دالیل تحریم دو انتخاباتی که بعد از 

آبان ۹۸ اتفاق افتاد بدل شد.
اســتدالل دژپســند را به نوعی در 
اظهارات چندی پیش شریعتی نیاسر، 
مدیرعامل توانیر هم می توان یافت. به 
گفته او  »مجموعه ای از سیاست های 
قیمتی و غیر قیمتی«، ما را به امروز 

رسانده است.
پیشنهاد او اجرای سیاست های قیمتی 
ســال 13۹2 است که به گفته او  بر 
اســاس اجرای »یک سیاست بسیار 
خوب به نام افزایــش پلکانی برنامه 
ریزی شد.« به گفته شریعتی :»حرف 
این سیاست این اســت که ما میان 
کم مصرف ها، افراد منطبق با الگوی 
مصرف و مصرف کنندگان پرمصرف، 
تفاوت قائل شویم و میزان تعرفه ها را 
برای افراد پرمصرف و باالتر از الگوی 
مصرف با جرایمی روبرو کنیم که این 

اتفاق نیفتاد«.
اســحاق جهانگیری هم احتماال در 
اشاره به ســایر علت هایی که حسن 
روحانی از آنان نــام نبرد تاکید کرد 
که »مراکز مجاز اســتخراج رمز ارز 
بایــد فعالیت خــود را متوقف کنند 
وگرنه مجوزشــان لغو می شــود.« و 
همچنیــن تاکید کرد کــه  تصمیم 
گرفته شد که خاموشی های برق در 
بخش صنعت اعمال شود. او در نهایت 
از تفویــض اختیار دولت به وزیر نیرو 
برای »فرماندهی مدیریت تامین برق« 

خبر داد.
ابوذر صالحی مدیرکل امور بین الملل 
توانیــر اما راه حل کوتــاه مدت قطع 
صادرات بــرق را ارائه داده و از  قطع 
صادرات بــرق به خاک افغانســتان 
)هرات( ســخن می گوید، به گفته او 
»حدود ۷۰ درصد برق مورد نیاز هرات 
از طریق خط انتقال برق وارداتی ایران 
تامین می شود که پس از قطع کامل 
برق و به صفر رساندن آن برق خوبی 

به کشور می رسد.«
این که دژپســند از پایان وقت برای 
اجــرای سیاســت های جدید برقی 
ســخن می گوید به نوعی نشــان از 
لحظه شــماری دولت حسن روحانی 
برای سپردن دولت به دست رئیسی 
دارد. افزایش قیمت بنزین سال ها در 
دســتور کار جمهوری اسالمی بود و 
اجرای خونین آن توسط دولت حسن 
روحانی به یکی از نقاط تاریک کارنامه 
او بدل شد و از این رو او در زمان کوتاه 
باقیمانده داوطلب اجرای سیاســت 
دیگری از این دســت نمی شود. حال 
باید دیــد راه حل هــای کوتاه مدت 
روحانــی و وعده های ســرخرمن او 
تهدیدهای  همــراه  به  دولتمردانش 
اســتانداران آیا آتش ایــن بی برقی، 
بی آبی و بیماری را فرو می نشاند یا نه.

مهسامحمدی)زیتون(

چندروزیاستکهفضایشبکههایاجتماعیوحتیگروههایواتساپخانوادگیبهشدتتغییر
کردهاست.بسیاریازکاربرانازسختیهاییکهدراثرقطعیگستردهبرقودرپیآنقطعیآب
میکشند،میگویندوخواستارایجادتغییرهستند.محتوایبعضیازپیامها،دعوتبهاعتراضات
خیابانیاست.بعضیدیگرهممثلهمیشهزبانطنزرادرپیشگرفتهاندوباوضعیتیکهبهباور

بسیاریغیرقابلتحملاست،شوخیمیکنندتابلکهاینروزهایتلختراززهر،بگذرد.

در حالی که مقامات جمهوری اسالمی 
سعی می کنند، مساله قطعی برق را 
به اطالع دادن آن به شــهروندان یا 
بی اطالع مانــدن آن ها تقلیل دهند، 
شهروندان در شبکه های اجتماعی از 
رنج این روزهای خود می گویند. آن ها 
می خواهند بدانند که چرا ایران تنها 
کشور جهان است که وارد پنجمین 
موج کرونا می شــود و چــرا با وجود 
منابع غنی نفت و گاز و ادعای بسیار 
مقامات، جمهوری اسالمی برق مورد 

نیاز شهروندان را تامین نمی کند. 
»امــروز فقــط یــک زن عصبانــی 
پایانی  جمــالت  این  اینجاســت«؛ 
زنی اســت که در گرگان در یکی از 
ادارات در اعتــراض به قطعی برق و 
آب در گرمــای جهنمی هوا، حجاب 
از سر برداشته و می گوید: »فقط این 
روسری لعنتی را گذاشتید روی سر 
ما، … توی این روســری، سگ … 

توی این روسری.« 
به اعتقاد بسیاری از کاربران شبکه های 
اجتماعــی جملــه زن عصبانی که 
می گوید »امروز فقط یه زن عصبانی 
اینجاست«، یکی از جمالت تاریخ ساز 
در حرکت اعتراضی مردم ایران است 
و می تــوان آن را هم ردیــف جمله 
»من هم پســر کسی هستم«، »پویا 
بختیاری«، جان باخته اعتراضات آبان 

۹۸ دانست. 
بعــد از انتشــار و بازتاب گســترده 

این ویدیو در شــبکه های اجتماعی، 
بســیاری با هشــتگ »من هم زن 
عصبانی هســتم« و »زن عصبانی«، 
خشم خود از شرایط موجود کشور و 
به خصوص قطعی برق را فریاد زده اند. 
با همین هشتگ، شهروندان بسیاری، 
به خصوص زنان بــا حجاب اجباری 
مخالفت کــرده و گفته اند که تحمل 
روســری و مانتو در دمای باالی ۴۰ 
درجــه و با وجود قطعی برق، کرونا و 

ماسک غیرممکن است. 
مهســا امرآبادی، روزنامه نگار با اشاره 
به همیــن موضــوع در توییتر خود 
نوشته اســت: »لعنت ابدی بر شما! 
این لچــک و مانتو و حجاب اجباری 
در کنار قطعی مــداوم برق و گرمای 
طاقت فرسا و هراس از کرونا و ماسک 
و فشارهای اقتصادی دیگه توانی برای 
آدم نگذاشته! داشتم فکر میکردم برق 
رفت، تعداد زیادی زن از نقاط مختلف 
بدون حجاب بیاییم در خیابان و فقط 

شعار از گرما تلف شدیم سر بدیم.«
اما اســتیصال و خشم فقط مختص 
زنــان عاصــی از حجــاب اجباری 
نیســت. صدای لرزان مــردی که به 
زبان ترکی درباره سرنوشــت پدرش 
که در بیمارســتان »شمس تبریز« 
بستری است، سوال می کند، احتماال 
آشکارترین صدای خشم و عجز این 
روزهای شــهروندان ایرانی است. او  
می گوید: »برق نیست، پدرم نمی تواند 

نفس بکشــد، اگر مریضم بمیرد من 
چکار کنم؟«؛ 

جاِن به لب رسیده نانوای ایالمی که 
با همان لباس ســفید نانوایی به تن، 
خمیر فاسدشــده اش را جلوی درب 
شــرکت برق ایالم برده، در سکوت 
روی زمین پهــن و لگدمال می کند، 

قصه تلخ دیگری است.  
امــا اوج کابوس آن جایی اســت که 
در ویدیویی، پزشــکی بــه نام دکتر 
هاشــمیان در تاریکــی مطلق اتاق 
»سی ســی یو« از جان دادن بیماران 
زیر دســتگاه به خاطــر قطعی برق و 
نبود برق اضطراری، می گوید. با مطرح  
شدن این موضوع، گویی که بسیاری 
داغ دل شان تازه شده باشد، از تاثیرات 
قطعی برق بر وضعیت سالمت خود و 

عزیزان شان گفته اند. 
ویدیــوی دیگری نیز ایــن روزها در 
شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شــود که در آن پــدر و مادر یک 
کودک مبتال بــه یک بیماری خاص 
بــه مافیــای دارو و قطعــی برق و 
بی مسئولیتی شــرکت برق در قبال 
جان فرزندشــان اعتراض می کنند و 
می گویند: »االن بــا موتور برق، برق 
گرفتیم برای بچه، اداره برق می گفت 
به من ربطی نداره بچه داره می میره. 
به شــما ربطی نداره، چون شــرف 
ندارید؛ چون شکم هاتون از حروم پر 

شده.«
ادامهدرصفحه۱۴
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Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C 
charge (where applicable). Excludes other 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. 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. Φ Financing 
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80 
with a $0 down payment. Cost of borrowing is $0, includes $500 Summer Bonus. Finance a new 2022 Sportage LX AWD with a selling price of $29,945.00 at 0.99% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is 
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of 
$25,29000  includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the 
end of the term for $12,64500. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometers). Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and 
unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer 
eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferable within the same 
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a 
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be 
deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price 
for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. *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. 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 three years from the day the vehicle is 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. °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 Corporation.
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

بازرسی سیستم ھای ساختمان و
ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

بازماندگان مدارس شبانه روزی 
خواستار توقف آتش زدن 
کلیساهای کاتولیک شدند

پرژن میرور- گروهــی از بازماندگان 
مدارس شــبانه روزی بومیان کانادا 
خواســتار توقف آتش ســوزی های 
عمدی و حمله به کلیساهای کاتولیک 

شدند. 
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، 
پس از کشــف گورهای بــدون نام و 
نشان از دانش آموزان سابق مدارس 
شبانه روزی کلیســای کاتولیک در 
مناطق بومی نشــین کانادا از جمله 
بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان، عده ای 
اقدام به حمله به کلیساهای کاتولیک 

و آتش زدن آنها کردند.
جســی ملکوم یکــی از بازماندگان 
این مدارس شــبانه روزی کلیسای 
کاتولیک روز دوشنبه 5 ژوئیه 2۰21 
در یک کنفرانس خبری در حالی که 
جلوی اشــک های خود را می گرفت، 
خرابــکاری و حمله به کلیســاهای 
کاتولیک را محکوم کرد و تاکید کرد 
که این اقدامات هیچیک از قربانیان را 

به زندگی  باز نمی گرداند.
ِجن آلــن رایلی، دختــر یکی دیگر 
از بازماندگان مدارس شــبانه روزی 
گفته اســت که اقدامات خرابکارانه 
بین بومیان و دیگر مردم کانادا ایجاد 
اختالف می کنــد. وی در کنفرانس 
خبری روز دوشــنبه 5 ژوئیه گفت: 
“آتش زدن کلیســاها هیچ نشانی از 
همبستگی و اتفاق نظر با ما مردمان 
بومی نــدارد. هر فردی که این کار را 
انجام می دهد، در این کشــور روحیه 
بسیار زشت و شیطانی را بیدار خواهد 

کرد.“
کمیسیون حقیقت و آشتی در گزارش 
نهایی خود، در میان درخواست های 
دیگر، خواســتار عذرخواهی رسمی 

کلیسای کاتولیک به دلیل نقش آن 
در اداره مدارس شبانه روزی بومیان 

کانادا شده است.
در حالیکه کلیســای کاتولیک هنوز 
هیچگونه عذرخواهی بابت نقش خود 
در پیدایش گورهای بی نام و نشــان 
مدارس شــبانه روزی بومیان کانادا 
نکرده است، رهبران بومیان کانادا قرار 
است در ماه دسامبر با پاپ فرانسیس 

در واتیکان دیدار کنند.
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
نیز در کنفرانس خبری روز دوشنبه 
5 ژوئیه 2۰21 مجدداً حمله و آتش 

زدن کلیساها را محکوم کرد.
وی در ادامــه کنفرانس خبری خود 
گفت: “این خرابکاری ها شرم آور است 
و در واقع چیزی است که مانع از آن 
می شود افرادی که در زمان غم و اندوه 
به دنبال آرامش هستند عبادتگاه های 
خــود را به صــورت تخریب شــده 
وســوخته ببینند. این راه پیش روی 

ما نیست.“
آقای ترودو همچنین پایین کشیدن 
دو مجســمه ملکه ویکتوریا و ملکه 
الیزابــت دوم در محوطــه مجلس 
منی توبا در روز پنجشنبه را محکوم 

کرد.
نخســت وزیــر کانــادا در ادامــه 
صحبت های خــود گفت: “من کاماًل 
خشــم و اندوهی را که بســیاری از 
مردم احساس می کنند درک می کنم. 
امــا به عنوان یک جامعه باید به جلو 
حرکت کنیــم، باید به آن عصبانیت، 
به آن غم و انــدوه گوش فرا دهیم و 
در مورد چگونگی بزرگداشت و تکریم 

شخصیت های تاریخی تأمل کنیم.“

مری سایمون، نخستین فرماندار کل بومی کانادا
پرژن میرور- جاستین ترودو نخست 
وزیر کانادا روز ســه شــنبه 6 ژوئیه 
2۰21 گفت که مری سایمون مدافع 
قدیمی حقــوق و فرهنگ اینوئیت، 

فرماندار کل بعدی کانادا خواهد بود.
این انتصاب موجب می شــود تا مری 
سایمون، رهبر اینوک و سفیر سابق 
کانادا، نخســتین فرد بومی منصوب 
شده به عنوان نماینده ملکه الیزابت 

دوم در کانادا باشد.
ایــن انتصــاب در میان نشــر اخبار 
گسترده مبنی بر بدرفتاری با بومیان 
کانادا که در هفته های اخیر با کشف 
صدها گور بی نام و نشان در نزدیکی 
مــدارس شــبانه روزی که توســط 
کلیســای کاتولیک کانــادا مدیریت 
می شــدند و مورد توجه همگان قرار 
گرفت، از اهمیت بیشتری برخوردار 

شده است.
آقای تــرودو در کنفرانس خبری روز 
سه شنبه خود که در موزه تاریخ کانادا 
و به همین مناســبت در شهر گتینو 
برگزار شــده بود گفت: “امروز پس از 
15۴ سال کشور ما یک قدم تاریخی 
برمی دارد. نمی توانم فــرد بهتری را 

برای این لحظه تصور کنم.“
مری ســایمون نیز در این مراسم که 
سخنان خود را در ابتدا و پیش از زبان 
انگلیسی با زبان اینوکتیتوت بیان کرد 
گفت: “این انتصاب به شکلی ویژه و 
پویا بازتاب دهنده تاریخ مشترک ما 
است. با اطمینان می توانم بگویم که 
انتصاب من یک لحظه تاریخی و الهام 
بخش برای کانادا و یک گام مهم رو به 
جلو در مسیر طوالنی صلح و آشتی 

است.“
برابر پرســش  فرماندارکل کانادا در 
خبرنــگاران که عدم توانایــی او در 
صحبت به زبان فرانسوی را زیر سؤال 
می بردند، گفت که او دوزبانه است و 
به زبان های انگلیسی و اینوک تیتوت 
صحبت می کند اما به زودی فرانسوی 
را هم خواهد آموخت. مدت ها اســت 
که برخی از فعاالن سیاسی خواهان 
به رسمیت شناخته شــدن یکی از 
زبان هــای بومیان به عنــوان یکی از 

زبان های رسمی کشور هستند.
مری سایمون جایگزین ژولی پایت، 
فضانورد ارشــد پیشــین ســازمان 
فضانوردی کانادا می شــود که در ماه 
ژانویه 2۰21 به دلیل اتهامات مرتبط 
با آزار و اذیت در محیط کار و زورگویی 
از سمت خود به عنوان فرماندار کل 
کانادا استعفا داد و پرسش هایی را در 
مورد روند بررسی دولت فدرال برای 

این سمت برانگیخت.
یک بررســی و تحقیقات غیر دولتی 

نشان داد که ژولی پایت بر یک محیط 
کار نامناسب ریاست کرده که با فریاد 
زدن و رفتــار پرخاشــگرانه موجب 
تحقیر و تمسخر عمومی دیگران در 

این محیط شده است.
فرماندار کل کانادا به پیشنهاد نخست 
وزیر این کشور و تایید ملکه بریتانیا 
منصوب می شــود. اگرچــه در عمل 
نهاد ســلطنت بریتانیا بــه ندرت در 
ایــن انتصاب دخالــت می کند. یک 
گروه مشاوره فهرستی از کاندیدهای 
احتمالی این مقــام را به آقای ترودو 
ارایه می کننــد. آقای تــرودو گفته 
اســت که این فهرست کوتاه از میان 
حدود یکصــد نفر از افرادی که واجد 
صالحیت این مقام هســتند انتخاب 

می شوند.
مری ســایمون در نوناویک در شمال 
کبک از یک مــادر اینوک و یک پدر 
غیر بومی که مدیر محلی فروشــگاه 

هادسون بِی بود متولد شد.
مــری ســایمون گفتــه اســت که 
چندین مــاه از دوران نوجوانی خود 
را با شیوه های زندگی سنتی اینوک 
همچون کمپینگ، شکار، ماهی گیری 

و جمع آوری غذا گذرانده است.
وی تاکید کرده اســت که این روش 
زندگی به او اجازه داده تا پلی باشــد 
بین واقعیت های متفاوت زندگی که 

در کنار هم کانادا را مزین می کنند.
مــری ســایمون حرفه خــود را در 
سال های دهه هفتاد میالدی به عنوان 

گوینده رادیو کانادا در مناطق شمالی 
کانادا آغاز کرد. وی بعدها در چندین 
گروه از بومیان اینوئیت پســت های 
مدیریتی بر عهــده گرفت. از جمله 
پست های مدیریتی او رییس سازمان 

ملی اینوئیت تاپیریت کاناتامی است.
مری ســایمون در این پســت های 
مذاکرات  نخســتین  بــه  مدیریتی 
توافقنامه ادعای زمین در کانادا کمک 

کرد.
مری ســایمون همچنین به عنوان 
ســفیر کانادا در امور مناطق قطبی، 
برای ایجاد شورای قطب شمال کمک 
شایانی کرد. او به عنوان سفیر کانادا 
در دانمارک نیز خدمت کرده اســت. 
وی همچنین نخســتین فرد اینوک 
بوده که به مقام ســفیر دولت فدرال 

کانادا رسیده است.
فرماندار کل کانادا 

ماری سیمون در سال 1۹۹2 به دلیل 
فعالیت هایــش بــرای احقاق حقوق 
بومیان اینوئیت در شمال کبک، موفق 
به دریافــت مدرک دکترای افتخاری 
حقوق از دانشگاه مک گیل شده است. 
نماینده ملکه الیزابت دوم، پادشــاه 
بریتانیا است که پادشاه کانادا و رییس 

این کشور نیز محسوب می شود.
 امروزه فرماندارکل در کانادا، نقشــی 
فرمایشــی بر عهــده دارد که صرفاً 
یادآور ســنت های قدیمی در کشور 
اســت. فرماندارکل در کانادا توسط 
نخست وزیر انتخاب و به مقام سلطنت 

)در حــال حاضــر ملکــه الیزابت( 
پیشنهاد می شود که تا امروز همواره، 

پذیرفته شده است.
فرماندار کل، فرمانده نیروهای نظامی 
کانادا است و استوارنامه های سفرای 
خارجی در کانــادا را می پذیرد. ادای 
سوگند نخست وزیر و وزیران دولت 
و قضــات دادگاه عالی کانادا بر عهده 

فرماندار کل است.
برای اینکه لوایح پیشــنهادی دولت 
به قانون تبدیل شوند تایید سلطنتی 
فرمانــدار کل را نیــاز دارند. هنگام 
نخستین جلسه پارلمان دولت فدرال، 
مسوؤلیت خواندن پیام ملکه الیزابت 

بر عهده فرماندار کل است.
فرماندار کل همچنیــن درباره تایید 
درخواست نخست وزیر برای انحالل 
پارلمان که موجب برگزاری انتخابات 

جدید می شود تصمیم می گیرد.
انتصاب مری سایمون توسط جاستین 
ترودو که در حال حاضر دولت اقلیت را 
در دست دارد، نگاهی به انتخابات آتی 
فدرال در اواخر سال جاری نیز دارد. 
در چندین نظرسنجی مختلف نشان 
داده شــده است که حزب لیبرال در 
مسیر پیروزی در انتخابات آتی فدرال 
و به دست آوردن اکثریت کرسی های 

مجلس نمایندگان قرار دارد.
آقای ترودو و مری ســایمون هر دو 
تاکید کرده اند که دربــاره انتخابات 

صحبت نکرده اند.



55 Issue 1536 Friday July 9, 2021 شماره ۱536 جمعه  ۱8 تیر۱۴۰۰
سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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افزایش حداقل دستمزد فدرال کانادا تا پایان سال
ایرانیان کانادا- قرار است تا پایان سال 
جاری حداقل دستمزد در سرار کانادا 

به 15 دالر در ساعت افزایش یابد.
این افزیش حداقل دســتمزد که 2۹ 
دسامبر ســال 2۰21 اجرایی خوهد 
شد، شامل حال کارگرانی خواهد شد 
که در بخش خصوصی زیر نظر دولت 
فدرال فعال هســتند. ادارۀ اشتغال و 
توســعۀ اجتماعی کانادا در بیاینه ای 
خبری می گوید: »]این افزایش[ گامی 
مهم به ســوی کاهش ســطح فقر و 

نابرابر است.«
در بیانیه آمده اســت: »شغل های با 
کیفیت و قابل اعتماد، محرک اقتصاد 
هستند، شــکوفایی اقتصادی کانادا 
و ثبات  به آن بســتگی دارد که هر 
کانادایی از شانس برابری برای موفق 
شدن برخوردر باشد. با این حال برخی 
از کانادایی هــا به صــورت پاره  وقت، 
موقت و یا با درآمد کم کار می کنند، 
گاهی اوقات در بیشتر از یک شغل به 
صورت همزمان کار می کنند تا بتوانند 
روزِی خــود و خانوادۀ خود را تأمین 

کنند.«

این حداقل دســتمزد فدرال مستقل 
توســط هیأت متخصــص در زمینه 
اســتانداردهای کار مــدرن فــدرال 
 Expert Panel on Modern(
Federal Labour Standards( در 

پیشتازی حزب لیبرال در نظرسنجی ها

مداد- جدیدترین نظرسنجی ها حاکی از افزایش چشمگیر محبوبیت دو حزب 
لیبرال کانادا و حزب نیودموکرات در بین مردم کانادایی ها است. این در حالی 
اســت که حزب محافظــه کار علی رغم تالش های رهبر ایــن حزب، در حال 

عقب گردی تاریخی است.
نتایج آخرین نظرسنجی منتشرشده نشــان می دهد که اگر انتخابات فدرال 
برگزار شــود، حزب لیبرال با کسب 3۷ درصد آرا، پیشتاز این رقابت ها خواهد 
بود و کرســی های خود را افزایش خواهد داد. این در حالی اســت که حزب 
محافظه کار کانادا با 25 درصد محبوبیت، با کاهش کرسی های خود در مجلس 

مواجه خواهد شد.
درصورتی که انتخابات فدرال برگزار شود، 3۷ درصد کبکی ها به حزب لیبرال، 
2۹ درصــد به پارتی کبکوآ و 1۷ درصد به محافظه کاران رأی خواهند داد. در 

انتخابات سال 2۰1۹، اکثریت کبکی ها به بلوک کبکوآ رأی داده بودند.
دولت فعلی کانادا از حزب لیبرال است که با در دست داشتن کم تر از نیمی از 
کرسی های مجلس، یک دولت حداقلی تشکیل داده است. این موضوع همچون 
دســت اندازی جلوی برنامه های جاستین ترودو را گرفته؛ اما حاال و با افزایش 

محبوبیت حزب متبوعش، بعید نیست درخواست تجدید انتخابات بدهد.

بازدید جاستین ترودو 
از محل گورهای ناشناس بومیان

ترودو برای اولین بار پس از کشف گورهای بی نام و نشان در ساسکاچوان از این 
مکان بازدید کرد

به گزارش »خبرکانادا« و به نقل از »سی بی سی نیوز«، ترودو برای مالقات با 
قبیله بومیان  Cowessess و ادای احترام به ۷15 کودک بومی که در قبرهای 
بی نشان دفن شده بودند به ساسکاچوان سفر کرد. ترودو طی مالقات با رهبر 
این قبیله قراردادی امضا کرد که طی آن ارائه خدمات رفاهی به کودکان قبیله 

به عهده وی گذاشته شد.
این اولین بار در ۷۰ ســال گذشته است که به جوامع امکان کنترل و نظارت 
بیشتر بر ارائه خدمات به کودکان و خانواده در بین اعضای خود به ویژه مراقبت 
از کودکان بی سرپرست داده شود. این قرارداد بر اساس وضع قانونی است که 

در سال 2۰1۹ به تصویب رسید.
تــرودو در این دیدار گفت: »دیگر هرگز نباید کــودکان را از خانه، خانواده و 
اجتماعاتشان دور کرد. بچه ها باید توسط انجمن هایشان نگهداری و محافظت 

شوند، مورد حمایت قرار گیرند و آموزش ببینند.«
سپس ترودو برای ادای احترام به محل دفن ۷15 کودک بومی رفت. کودکانی 
که در گورهای بی نام و نشــان در نزدیکی یکی از مدارس شبانه روزی بومیان 

ساسکاچوان دفن شدند.

سال 2۰1۹ پیشنهاد شده است.
بر اساس انجمن خرده فروشان کانادا، 
در حال حاضر حداقل دستمزد فدرال 
در سراســر کشــور 13.۴۴ دالر در 

ساعت است.
دولت می گوید افزایش دســتمزد با 
»تغییــرات اخیــر« مطابقت خواهد 
داشت و به کارمندان بخش خصوصی 
تحت نظارت فدرال اطمینان خواهد 
داد که »یک مجموعه قوی و مدرن از 
استانداردهای کار« را خواهند داشت، 
و همین منعکس کنندۀ واقعیت های 

محل کار قرن بیست و یکمی است.
فیلوِمنا تاســی وزیــر کار، می گوید: 
»هر کارگری ســزاوار وقار و پرداخت 
صادقانه برای یک روز ســخت کاری 
اســت. دولت ما با حداقــل 15 دالر 
دســتمزد فدرال در هر ساعت گامی 
به جلو برداشــته است زیرا می دانیم 
کــه این یک ابزار قدرتمند در هنگام 
مبارزه با فقر و بهبود رفاه خانواده ها و 

جوامع کم درآمد است.«
تاســی می گوید هزاران نفر از مردم 
ســخت کوِش کانادا کــه در نتیجه 

این تغییــر درآمد آنها حداقل به 15 
دالر در ساعت افزایش می یابد، »این 
افزایش به آنها در مواردی مانند مواد 
غذایی، اجــاره، ورزش یا فعالیت های 
فوق برنامه برای فرزندانشــان کمک 

می کند.«
در بیانیۀ به تازگی منتشر شدۀ اشتغال 
و توسعه اجتماعی کانادا آمده است که 
پاندمی کوویــد 1۹ نگاه ها را متوجه 
شــغل های ضروری کرد که توسط 
کارگران با دســتمزد پاییــن انجام 
شرکت های  »نمایندگان  می شــود. 
هواپیمایی بــه کانادایی های گرفتار 
کمک کردند تا به کشــور برگردند، 
متصدیان بانک بــه ما کمک کردند 
تا تأثیــرات مالی تعطیلی مشــاغل 
را کنترل کنیــم و کارگران صنعت 
حمل و نقل کاال، کاالهای اساسی را 
به فروشگاه های محله های ما منتقل 
کردند.« بدون آنها، سال گذشته بسیار 

متفاوت به نظر می رسید. 
در این بیانیه آمده اســت که افزایش 
دستمزد «یک گام مهم به جلو برای 

اطمینان از پیشرفت بهتر است.«

تحقیقات در مورد
سرنگون شدن تندیس ملکه ویکتوریا

 توسط معترضین در مجلس قانون گذاری مانیتوبا

مداد- به گزارش Dailyhive، پلیس 
وینیپگ در حال تحقیــق در رابطه 
با حمله معترضان به مجسمه ملکه 
ویکتوریــا در اول ژوئیــه در مجلس 

قانون گذاری مانیتوبا است.
دنی اسمیت، رئیس پلیس وینیپگ 
در ایــن رابطه گفــت:  به دنبال یک 
تظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز، تعداد 
کمی از مردم به این مجســمه حمله 
کرده اند و ویدئویی که در شبکه های 
اجتماعی به اشــتراک گذاشته شده، 
معترضینی را نشان می دهد که طناب 
زردرنگی را پیش از پائین کشــیدن 
مجسمه ملکه ویکتوریا از سکو، به دور 

گردن وی پیچیده اند.
این  به  معتــرض  تظاهرکننــدگان 
مجسمه، شعارهایی بر ضد نسل کشی 
و نژادپرســتی داده و پس از انداختن 
مجســمه، روی آن رنگ پاشــیدند. 
در این مراســم، تابلوهایی در دست 
مردم دیده می شــد کــه روی آن ها 
شعارهایی با مضامین جشن روز کانادا 
و کشف هم زمان اجساد کودکان بومی 
کشته شــده در مدارس شبانه روزی 
کلیساهای کاتولیک در قرن گذشته 

به چشم می خورد.
گفتنی است شایعاتی مبنی برکنده 
شــدن ســر مجســمه و نبــود آن 

نیز  منتشرشــده و برخــی تصاویر 
نشان دهنده صحت این موضوع است. 
این رویــداد در حالــی رخ می دهد 
که پلیس باکســانی که به مجسمه 
آســیب زده اند درگیر نشده است زیرا 
آن ها نمی خواســتند مردم را بیشتر 

تحریک کنند.
یکی از ســخنگویان دولت انگلستان 
ضمن همدردی با بومیان، نسبت به 
اعتراض  به شــدت  تخریب مجسمه 

کرده است.
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سالح ما »حقیقت« است
به بهانه راهپیمایی اعتراضی خانواده های قربانیان پرواز 752 در مونترال

مداد- هفته ی گذشــته و در جریان 
راهپیمایــی اعتراضــی خانواده های 
قربانیان فاجعه ی پرواز PS752، یکی 
از فعــاالن اجتماعی کانادایی-ایرانی، 
نکاتی را مطرح کرد که به نظر ارزش 
شــنیده شدن داشــت اما او از طرح 
نظرش پرهیــز می کرد چون از مورد 

آزار قرار گرفتن، واهمه داشت!
می گفــت قبــال وقتــی نظراتش را 
مطرح کرده، بسته به سمت و سوی 
نظرش، قلــدران اینترنتی در هر دو 
طیف »طرفداران جمهوری اسالمی« 
و »مخالفان جمهوری اسالمی« او را 
آزار و اذیــت کرده اند و حتی تهدید 
نموده اند. به همین دلیل می خواست 
سکوت کند ولی ما تصمیم گرفتیم 
برخــالف سیاســت های تحریریه ی 
»مداد« بــه این خواننده اجازه دهیم 
تا یادداشت خود را بی نام منتشر کند.

یادداشتی که برخی نیت های پشت 
گذشته ی  چهارشــنبه ی  اعتراضات 
خانواده ی قربانیان پرواز PS752 را به 

پرسش کشیده است.

*********

هفته ی گذشته شهر مونترال میزبان 
دل هایی شکســته، چشمانی اشکبار 
و روح هــای زخم خــورده ای بود که 
هنوز – و تا همیشه – عزادار جان های 
بی گناهی هســتند کــه در جنایتی 
مرگ بار برای همیشه از دست رفتند.

چه آرزوهای بلندی که در آن شــب 
نفرین شــده برای همیشه ناکام ماند 
و چــه امیدواری هایی که به ناامیدی 
گراییــد. چه چشــمان منتظری که 
در آرزوی دیــدار تا ابد چشــم  به راه 
خواهنــد ماند و چــه دل هایی که تا 
زمان باقی است و تپشی در قلب است 

در غم خواهند سوخت.
هیچ جبرانی و هیچ عذرخواهی و هیچ 
اقدامی نمی تواند آن جان های عزیز را 
به ما برگرداند و از آتش این غم بکاهد. 
اما این حق بدیهی همه بازماندگان آن 
فاجعه و حق مردم کشوری است که 
عزیزانشان را به دست کسانی که قرار 
بوده مدافع جان آن ها باشند، از دست 
داده اند. دانستن آن که چه اتفاقی رخ 
داد که آن فاجعه رقم خورد و دانستن 
اینکه چه کسانی به شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم مسئول آن جنایت بودند 
و خواسته ی به حق محاکمه و اجرای 
عدالت برای بانیــان آن مصیبت، نه 
تنها حق بدیهی بازماندگان داغدار آن 
فاجعه که حق مردم کشــوری است 
که هر روز باید در زیر ســایه چنین 

اقدامات و تصمیمات نابخردانه ای، روز 
را به شب برسانند.

وظیفه هر کســی در هر جایی است 
که با هر اعتقاد و اندیشه و مکتبی به 
این دادخواهی بپیوندد و از هرکسی 
که کاری از دستش بر می آید، بخواهد 
تا کاری کند که پاســخی برای این 
پرسش ها یافت شود و عدالت به شکل 
تمام و کمال اجرا شــود. زمان قادر 
نیســت روی این غم غبار فراموشی 
بپاشد و تا جایی که نفس هست، باید 
بر حق خواهی در این راه پایداری کرد.

اما …
اما این دادخواهــی و عدالت خواهی، 
فراتر از سیاســت است. درست است 
که نظام سیاســی و سیاســتگذاران 
امروز ایران مسئول این فاجعه هستند 
اما برخورد با آن اگر به همان ابزاری 
آلوده شــود که نظام ایران از آن برای 
پنهان کاری حقیقت استفاده می کند، 
ممکن است راه را برای احقاق حق و 

عدالت سخت کند.
واقعیت تلخی وجــود دارد که طیف 
ایران فضایی دوگانه  فعاالن سیاسی 
که تقابل خیر مطلق و شــر مطلق را 
بازنمایی کند، نیست. آدم های خوب، 
آدم های بد و آدم های شرور در هر دو 
طیف موافقــان و مخالفان جمهوری 
اســالمی وجــود دارد. همــان طور 
که درون ایران بســیاری از ایرانیان، 
داغدار این فاجعه هستند و از دیدن 
رژیمی که به این فاجعه بی توجه است 
دل آشوب می گیرند، در بیرون از ایران 
نیز برخی از گروه های سیاسی مایلند 
از این فاجعــه برای خود ابزاری برای 

پیشبرد مقاصد خود بسازند.
اما جان قربانیان و داغ عزیزان شــان 
باالتــر و واالتــر از آن اســت که به 
این بازی »ســخیف« آلوده شــود. 
خانواده های داغدار بارها گفته اند که 
خواستار کشف حقیقت هستند و این 
حقیقت را باالتر از هر خواسته دیگری 

دنبال می کنند.
متاســفانه گاهی گروه های سیاسی 
سعی می کنند با همان ابزاری خود را 
حامی قربانیان این فاجعه نشان دهند 
که خانواده ها علیه آن فریاد می کشند 
و آن انتخاب گزینشــی واقعیت ها و 
تالش بــرای پیش بردن اهداف خود 
– که ممکن اســت اهدافی عالی یا 
سخیف باشــد – به نام خانواده های 

داغدار است.
همــان قدر کــه سواســتفاده از نام 
قربانیان از ســوی نظــام برای رفع و 
رجوع رفتارش محکوم است، استفاده 
از غــم و اندوه بازماندگان برای پیش 

بردن اهدافی غیر از خواست »آشکار 
شــدن حقیقت« و »اجــرای کامل 

عدالت« نیز باید محکوم باشد.
نمونه هــای زیــادی از ایــن چنین 
سواستفاده هایی را می توان اشاره کرد. 
از تالش بــرای تعیین نتایج تحقیق 
کشورهای ذی نفع همچون اوکراین و 
کانادا پیش از تکمیل آن، یا ادعاهایی 
که گاهی با واقعیت هماهنگ نیست. 
برای مثــال در حاشــیه راهپیمایی 
هفته ی گذشته در مونترال گفته شد 
که ایکائو هیچ واکنشی به این فاجعه 
نشــان نداده است.این در حالی است 
که نگاهی ســاده به آرشیو اخبار این 
ســازمان، این ادعا را نقض می کند. 
اشتباه نکنید! این به آن معنی نیست 
که اقدام ایکائو رضایت بخش یا کافی 
بوده؛ اما بین رضایت بخش نبودن یک 
اقدام با ادعای عدم هر اقدامی، تفاوت 

وجود دارد.

نکرده اقدامی هیچ ایکائو واقعاً آیا
است؟

فاجعه ی هدف قرار گرفتن هواپیمای 
اوکراینی با دو موشک پدافند هوایی 
سپاه پاســداران در روز هشتم ژانویه 
2۰2۰ رخ داد. در همان روز ایکائو با 
انتشار پیامی ضمن تسلیت درخواست 
بررسی سریع حادثه را کرد. این زمانی 
اســت که هنوز دلیــل حادثه معلوم 
نبــود و احتمال حادثه بــودن آن به 
دلیل نقض فنــی هواپیما می رفت. 
روز سیزدهم ژانویه ایکائو اعالم کرد 
نمایندگانش را برای بررسی سانحه به 
ایران می فرستد تا در بررسی سانحه 
مشــارکت داشته باشــند. این نهاد 
با یادآوری »پیوست 13«  همچنین 
از ایران خواســت مطابــق این تعهد 
طی مدت دوازده ماه تحقیقات خود 
را کامل کند. یازدهم مارس شــورای 
حکام ایکائو تشکیل جلسه داد و در آن 
ضمن استماع و ثبت گزارش مقام های 
کانادایی و اوکراینی، تصمیماتی برای 
افزایش امنیت پرواز بر فراز مناطق پر 
خطر اتخاذ کرد. همچنین اعضا این 
شــورا از تصمیم دبیرکل ایکائو برای 
مأمور کردن هیئت تحقیق و تفحص 
این سازمان در بررسی سانحه حمایت 
کردند. در این نشست از ایران خواسته 
شد تا مطابق »پیوست 13« گزارش 
خود را هرچه سریعتر منتشر کند. روز 
ششــم نوامبر بار دیگر شورای حکام 
ایکائو با انتقاد از روند پیگیری حادثه 
در ایران، از این کشور خواست هر چه 
سریعتر گزارش خود را منتشر کند. در 

هشتم ژانویه امسال ایکائو در سالگرد 
فاجعه ی سرنگون شــدن هواپیمای 
اوکراینی توســط دو موسک سپاه، با 
انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن 
دوباره فاجعــه، بر اصالح توصیه های 
خود مبنی بر پروازهایی که از مناطق 
پر خطــر )از جمله آســمان ایران( 
عبور می کنند، خبر داد و خواســتار 
پاســخگویی ایران به پرسش ها شد. 
باید در نظر داشــت که ایکائو نهادی 
برای توسعه ارتباطات هوایی و افزایش 
امنیت پرواز اســت و قدرت قضایی 

ندارد.
آیــا این اقدام ها کافی اســت؟ برای 
بازماندگان قطعا پاســخ منفی است. 
از نظــر حقوقی، طرح این پرســش 
که آیا این ســازمان امکان انجام کار 
موثرتری داشته یا نه، مساله ای است 
که کارشناسان »حقوق هوایی« باید 
پاسخ بدهند. اما این اقدام ها هرچند 
کم اما معادل سکوت ایکائو نیست و 
قطعا نمی توان بــدون مدرک از این 
ســکوت )که در واقع وجود نداشته( 
حکم به مشــارکت ایکائو در جنایتی 

داد که دل همه ی ما را لرزانده است .
شــاید روزی مدارکی به دست آوریم 
که معلوم شــود ایکائــو حقایقی را 
پنهان کرده یا واقعا با عامل جنایت، 
همدستی صورت گرفته است. در آن 
صورت باید این ســازمان را همچون 
عامالن فاجعه مورد بازخواســت قرار 

داد.
اما ما در این مســیر نباید اصلی ترین 
ســالح مان را به هر بهانه ای به زمین 
بگذاریم. وقتی آن ها دروغ می گویند، ما 
حقیقت را با »حقیقت« افشا می کنیم. 
وقتی آنها سندســازی می کنند، ما 
مستند به واقعیت ها، حرف می زنیم 
و استدالل می کنیم. وقتی آنها برای 
)کثیف(  به سیاست بازی  پرده پوشی 
پناه می برند، ما برای پرده برانداختن 
از فاجعه، تن به سیاســت بازی این و 

آن نمی دهیم.
اگر عامالن آن فاجعه یا ســودجویان 
آن از هر طیف و هر سویی که باشند، 
بتوانند ما را به هر وسیله ای از جایگاه 
به حق خود دور کنند و در آن شک 
ایجاد کنند، باید علیه آنها ایســتاد. 
خانواده هــای داغــدار فاجعــه و یاد 
رفتگان، ارزشمندتر از آن است که با 
هر هدفی – خیر یا شر – احساسات، 
آرزوهای بر باد رفتــه  و غم آن ها به 

بازی گرفته شود.
فاجعه قتل عام مسافران بیگناه پرواز 

PS752 غم و فاجعه ای ملی است.

تاجران آمریکایی در انتظار  بازگشایی 
سریع تر مرزهای کانادا

بی صبری برای بازشدن دوباره مرزهای 
زمینی با آمریــکا فقط به کانادایی ها 
محدود نمی شــود بلکه آمریکایی ها 
به ویژه تاجران این کشور بی صبرانه 

منتظر بازگشایی مرزها هستند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
 Dream الیزابت وایت مدیر شــرکت
Yacht Charter که در زمینه اجاره 
قایق های تفریحــی فعالیت می کند، 
می گویــد:  »مــا بی صبرانــه منتظر 
کانادایی  گردشــگران  از  اســتقبال 
هســتیم تا با خدمــات جدید ما در 
برلینگتون آشنا شوند. من اطمینان 
دارم کــه آن ها نیز از شــرایط جدید 

ذوق زده خواهند شد.«
قبــل از پاندمی هــر روز ده ها قایق 
تفریحی که بیشترشان از کبک آمده 
بودند، در دریاچه شامپلن در ساحل 
برلینگتون لنگر می انداختند. اما امسال 
به علت بسته بودن مرز آمریکا و کانادا، 

این لنگرگاه تقریبا خالی است.
همه افرادی که زندگی شان به طور 
مستقیم یا غیرمســتقیم به صنعت 

سفر و گردشگری گره خورده است، 
امیدوارند که گردشگران کانادایی هر 
چــه زودتر به آمریکا بازگردند تا یک 
فصل گردشگری دیگر به علت پاندمی 
از بیــن نرود. با این حــال هنوز هم 
مشخص نیست که مرزهای دو کشور 
چه زمانی به طور کامل باز خواهد شد. 
واشنگتن و اتاوا قصد ندارند زودتر از 
21 ژوئیه در این باره خبری منتشــر 

کنند.
کســادی گردشــگری بســیاری از 
کسب وکارهای دیگر را نیز در آمریکا 
به شــدت تحت تاثیر قرار داده است. 
به عنوان مثــال فروشــگاه خواربار 
فروشــی Point Roberts واقــع در 
شرق ایالت واشنگتن در منتهی الیه 
یک شبه جزیره در جنوب ونکوور به 
علت مشــکالت مالی تصمیم گرفته 
بود برای همیشــه بســاط خــود را 
برچیند اما دولــت ایالتی 1۰۰ هزار 
دالر به آن کمک کرد به امید این که 
بازگشت گردشگران کانادایی شرایط 

کسب وکارها را بهبود بخشد.

تقاضا برای سفر هوایی 
تا اواسط سال 2022 به سطح پیش از 

همه گیری می رسد

هواپیمایی  شــرکت  رئیس  ایرونیا- 
پورتــر، واقع در تورنتــو، برنامه پرواز 
خود را برای پاییز امسال در دو طرف 
مرز ارائه داده اســت، اما انتظار ندارد 
که تقاضای سفر تا اواسط سال 2۰22 

به سطح قبل از همه گیری بازگردد.
مایکل دلوس، رئیس و مدیر اجرایی 
هواپیمایــی پورتــر در یک مصاحبه 
گفت: »طی ماه گذشــته اســتقبال 
بســیار بیشتری از ســوی مشتریان 
داشتیم. ما انتظار داریم بهبود نسبتا 
سریعی از ماه سپتامبر آغاز شود. آیا 
یک شبه به بهبود 1۰۰درصد برمی 
گردد؟ قطعا نــه. اما پیش بینی می 
کنیم که در طول پاییز بهبود خوبی 
داشته باشیم. امیدواریم تا اواسط سال 
2۰22 شــاهد همان سطح ترافیکی 
باشیم که قبل از همه گیری داشتیم.«

این شــرکت هواپیمایی روز دوشنبه 
اعــالم کرد که پــس از وقفه ای 16 
ماهه در حال برنامه ریزی برای شروع 
مجــدد خدمات در اوایل ســپتامبر 
است. به گفته دلوس کل شبکه پورتر 

تا 6اکتبر فعال و راه اندازی می شود.
ماه گذشــته شــرکت پورتر و دولت 
فدرال به توافقی بــرای پرداخت وام 
های حداکثــر 2۷۰ میلیون دالری 
دســت یافتند که 2۰.5 میلیون دالر 
آن برای بازپرداخت به مسافران برای 
پروازهای لغو شــده در اثر کووید در 

نظر گرفته شده است.

دلوس گفت: »از آنجاییکه شــرکت 
های مسافربری در دوران بعد از همه 
گیری عملکــرد خود را باال می برند، 
دولت فدرال برای اطمینان از نقدینگی 
قابل مالحظه رقم وام را افزایش داده 
است.« او همچنین خاطرنشان کرد 
که بودجــه فدرال توســط پورتر به 

صورت ضروری استفاده خواهد شد.
»ما با یک ترازنامه بســیار قوی وارد 
همه گیری شدیم و در مارس 2۰2۰ 
خیلی سریع افزایش سرمایه دادیم و 
در طی 16 ماه گذشته میزان هدررفت 

بسیار ناچیزی داشتیم.«
همزمان که این شرکت منتظر چراغ 
ســبز برای بازگشــت به آسمان ها 
بود، ناوگان 2۹ هواپیمای توربوپراپ 
خودش را نیز با صندلی، فرش و یک 

دست رنگ جدید به روز کرد.
دلوس در ادامه افزود از آنجا که تقاضا 
برای ســفرهای هوایی همچنان به 
عنوان یک هدف متحرک باقی مانده 
است، این شرکت هواپیمایی برای از 
سرگیری خدمات خود مجبور است 

کارکنانش را بازگرداند.
قبــل از همه گیری پورتــر بیش از 
1۴۰۰ عضو داشــت. امروز این تعداد 
به 2۰۰ کارمند کاهش یافته اما این 
شــرکت قصد دارد از هــم اکنون تا 
سپتامبر 5۰۰ کارگر و در اواخر پاییز 
هم عده بیشتری را در صورت امکان 

بازگرداند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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Ultimate model shown ♦

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of 
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $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 Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, 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. ◊†*♦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
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

•   7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM

Ultimate model shown ♦

Example selling price of $23,249 on the 2.0L Essential FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM
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Ultimate model shown ♦

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of 
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $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 Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, 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. ◊†*♦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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months† on all 2021 TUCSON models
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0% 72
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

•   7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM

Ultimate model shown ♦

Example selling price of $23,249 on the 2.0L Essential FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM

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

2018 HONDA ACCORD TOURING2018 ACURA TLX TECH AWD 2020 HYUNDAI PALISADE 2014 VW TOUAREG AWD

NOW: $29,853
65,000 km

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

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

Was: $31,653

 Stk# R212244
NOW: $47,878

43,000 km

Was:$49,678

 Stk# H21513A
NOW: $23,966

4,000 km

Was: $25,766
NOW: $26,555

74,000 km

Was: $28,355
NOW: $35,980

3,700 km

Was:$37,780

2021 HYUNDAI ELANTRA PREFERED

 Stk#H22074A  Stk#U21166  Stk# HB21106
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Ultimate model shown ♦

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of 
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $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 Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, 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. ◊†*♦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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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Refinance & Renewals
Construction Mortgages
Second Mortgage
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
* وام برای مهاجرین تازه وارد

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

برنامه ریزی کانادا  برای ترمیم رشد جمعیت به کمک جذب 
مهاجران و دانشجویان خارجی

 بازار کار کانادا با کمبود نیروی کار مواجه است
فردا- به گزارش فایننشال پست شاید 
کانادا همانند ایاالت متحده با بحران 
نیــروی کار مواجه نباشــد. اما این 
احتمال وجــود دارد که در آینده ای 
نزدیک با این مشکل روبرو شود. دلیل 
کمبود نیروی کار در کانادا، نه کمبود 
نیروی ماهر، بلکه توقف ورود مهاجران 

جدید است.
گزارش ها نشان می دهد بهبود اشتغال 
در کانادا روندی خوب را طی می کند. 
با وجــود از بین رفتن بســیاری از 
مشاغل طی دوره همه گیری، بسیاری 
از افراد بیکار شــده دوباره به سر کار 
بازگشتند. در واقع سرعت این بهبود 
از ایــاالت متحده هم ســریع تر بود. 
بازگشــایی ســریع تر مدارس، تعداد 
کمتر بازنشستگان و همچنین اینکه 
بسیاری از نیروهای بازگشته سر کار 
همچنان می توانند کمک هزینه دولتی 
دریافت کننــد، از اصلی ترین دالیل 
روند بهتر بهبود در کانادا نســبت به 

همسایه جنوبی بود.
موسسه کپیتل اکانامیکس پیش بینی 
کرده اشتغال در کانادا تا ماه اکتبر به 
سطح پیش از آغاز همه گیری بازگردد.

با این وجود، وضعیت پس از این بهبود 
سریع، تا حدی متفاوت خواهد بود.

اتحادیــه  جدیــد  نظرســنجی 
از  کانادا  کســب وکارهای مســتقل 
صاحبــان کســب وکارهای کوچک 
نشان می دهد شــرکت های کانادایی 
به تدریــج دچار مشــکل همتایان 
آمریکایی خود می شــوند. حدود ۴1 
درصد از کســب وکارها اعالم کردند 
که کمبود نیــروی کار ماهر موجب 
کاهش فروش و رشد آنها شده است. 
همچنین 2۸ درصد نیز اعالم کردند 
کمبود نیروی کار غیرماهر یا نیمه ماهر 

بر عملکردشان تاثیر گذاشته است.
به نظر می رسد کاهش ورود مهاجران 
جدید به کانادا، اصلی ترین دلیل بروز 

این مشکل باشد.
کانادا هفته پیش اعــالم کرد به 23 
هزار نفر که درخواســت اقامت دائم 
آنها تائید شــده اجازه ورود به کشور 
را خواهد داد. البتــه حتی ورود این 
تعداد مهاجر جدید نیز مشکلی را حل 
نخواهد کرد، زیرا یافتن شغل توسط 

این افراد زمان بر است.
طی دوره همه گیری، کسب وکارهایی 
که نیازمنــد نیروی انســانی بودند، 
فقط می توانســتند از میان نیروهای 
کار حاضر در کانادا دست به انتخاب 
بزننــد. با توجه به اینکــه احتماال تا 
پایان امسال نیز روند ورود مهاجران 
جدید به کشور بسیار کند خواهد بود، 
احتماال بسیاری از صاحبان کسب وکار 
با مشــکالتی جدی در تامین نیروی 

انسانی مورد نیاز مواجه خواهند شد.
در این میان، اقتصاددانان رویال بانک 
کانــادا )RBC( نیز در گزارشــی به 
واکاوی بیشتر موضوع کمبود نیرو در 

بازار کار کانادا پرداختند.
تا پیش از آغاز همه گیری، افزایش سن 
جمعیت و باال رفتن تعداد سالمندان، 
اصلی ترین مشکل در اقتصاد کانادا به 
شمار می رفت. این مشکل همچنان 
پابرجاست و کاهش تعداد مهاجران 
به کشور موجب تشدید آن شده است.
در گــزارش رویال بانــک آمده برای 
اطمینان از وجود افرادی با مهارت های 

شغلی مورد نیاز برای آینده، روند ورود 
مهاجران به کشــور بایــد یکنواخت 
باشد. مشاغل در زمینه فناوری های 
پیشرفته و نیز پزشکی و سالمت بیش 
از پیش اهمیت یافته اند. به این نکته 
نیز باید دقت داشت که آموزش شغلی 
کانادایی ها به تنهایی نمی تواند این نیاز 

شدید در بازار کار را رفع کند.
بهره گیری از افرادی که اجازه اقامت 
موقــت در کانــادا را دارنــد )نظیر 
دانشــجویان خارجی و یــا نیروهای 
کار موقــت( می توانــد تــا حدی به 
جبران کمبود موجود کمک کند. به 

طور میانگیــن، 25 درصد از افرادی 
که مقیم موقت کانادا هستند، اجازه 
اقامــت دائــم را دریافــت می کنند. 
همچنین بررســی ها نشان می دهد 
مهاجرانــی که قبال تجربه زندگی در 
کانادا را داشــته اند، عملکرد شــغلی 

بهتری در کشور دارند.
با وجود اینکه اجرای سیاســت های 
درست می تواند به کشور برای عبور 
از بحران  احتمالی ناشــی از افزایش 
سن جمعیت کمک کند، تقریبا هیچ 
تردیــدی در کمبود نیــروی کار در 

آینده نزدیک وجود ندارد.

مداد- بــه گــزارش CIC، مطالعات 
آماری نشان می دهد جمعیت کانادا 
طی ســه ماهه اول ســال 2۰21، با 
ســریع ترین ســرعت از زمان شیوع 
بیماری همه گیر کرونا  رشــد داشته 
است.  طبق گزارش اخیر رویال بانک 
کانادا )RBC(، به لطف بهبود سطح 
مهاجــرت پیش از همه گیر شــدن 
و بازگشت دانشــجویان بین المللی، 
جمعیت کشور مجدداً با رشد مناسبی 

همراه شد.
بر این اســاس، مهاجرت در سه ماهه 
اول ســال جاری، ۸2 هــزار نفر به 
جمعیت کانادا افزوده و تالش دولت 
فدرال برای تشــویق ساکنان موقت 
کانــادا برای درخواســت اقامت دائم 
منجر به شــهروندی تعــداد زیادی 
مهاجر که قبالً در این کشور زندگی 

می کردند، شد.
دانشــجویان بین المللی و دارندگان 
اجــازه کار پــس از فارغ التحصیلی 
)PGWP(، دیگر عامل اصلی رشــد 

جمعیــت کانادا در بــازه زمانی فوق 
بودند. مجوزهای جدید پژوهشی ۴۴ 
درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته 
است. در ســه ماهه اول سال 2۰21، 
اداره مهاجــرت، امــور پناهندگان و 
شــهروندی کانــادا )IRCC( حدود 
21 هزار مجــوز جدید صادر کرده و 
مجوزهــای PGWP نیز 16۰ درصد 
افزایش یافته و به حدود 2۴ هزار مورد 

رسیده است.
این موضوع در حالی است که به گفته 
کارشناسان، رشــد جمعیت ساالنه 
کانادا حدود ۴/۰ درصد تخمین زده 
می شود درحالی که برای پایدار شدن 

باید به باالی دو درصد برسد.
اندرو آگوپســوویچ، اقتصــاددان در 
گــزارش رویال بانک کانــادا در این 
رابطه می نویســد: حتــی با کاهش 
همه گیری کرونــا، افزایش جمعیت 
احتماالً در آینده نیــز رو به کاهش 
خواهد بود و سیاست های مهاجرتی 
برای جبران کمبود آن ادامه خواهد 

یافت و پیش بینی می شود این موضوع 
حتی بیشتر موردتوجه دولت فدرال 
قرارگرفته و اجرای برنامه مهاجرتی با 

وسعت بیشتری پیگیری شود.
طی ســال های گذشــته، مهاجرت 
اســتراتژی دولت برای پرداختن به 
چالش های جمعیتــی طوالنی مدت 
کانادا بوده است. کانادا دارای جمعیت 
پیر و نرخ زادوولد پایینی است. بدون 
مهاجرت، نرخ رشــد کانادا به آستانه 
الزم بــرای افزایش جمعیت نخواهد 
رسید. پیش بینی می شــود طی ده 
ســال آینده، نه میلیون نفر  به سن 
اینکه  بدون  برســند  بازنشســتگی 
جایگزینی برای آن ها وجود داشــته 
باشد و در حال حاضر تنها راه جبران 
این مشکل، اســتفاده از نیروی کار 
مهاجر خواهد بــود. به همین دلیل، 
دولت کانادا حمایــت از مهاجرت را 
علی رغم همه گیری کرونا، حفظ کرده 

است.

تصمیم کارفرمایان کانادایی به
 استخدام کارکنان قراردادی بیشتر

ایرانیان کانادا- بر اساس یک گزارش 
جدید، حدود ۷۰ درصد از کارفرمایان 
کانادایــی انتظار دارنــد که در طول 
دو ســال آینده کارکنان قراردادی و 
آزادکار بیشــتری را استخدام کنند، 
تا به این صــورت بتوانند از تأثیرات 

پاندمی کووید خود را برهانند.
این گزارش که توسط شرکت منابع 
انســانی Ceridian انجام شده است، 
نشــان می دهد که بازار کار مستقل 
)gig economy( در طــول پســا 
پاندمی رونق خواهد گرفت. بیشــتر 
از نیمی از مدیران اجرایی ارشــد که 
به صورت آنالین از آنان نظرســنجی 
انجام شده می گویند که در طول 12 
ماه آینده و همگام با بازگشایی اقتصاد 
نیروی کار خود را گسترش می دهند؛ 
و 35 درصد از آنان گفته اند که برای 
 )freelance( این کار آنها به آزادکاران
و کارگران قراردادی چشم دوخته اند.

شــصت و چهار درصد از کارفرمایان 
معتقدند که در طول پنج سال آینده، 
کارکنان مستقل، نهایتاً جای کارکنان 

دائمی را خواهند گرفت.
اســتیو ناکس، نائــب رئیس جذب 
شــرکت  جهانــِی  اســتعداد های 
Ceridian می گویــد پاندمــی بــه 
صورت چشم گیری توازن قدرت بین 
کارفرمایان و کارکنــان را تغییر داد. 
افزایش کار از خانه به معنای آن است 
که کارمنــد دیگر به صورت فیزیکی 
مقید به یک مکان کاری واحد نیست. 
بعضی از کارکنان نمی خواهند دیگر 
هرگز به دفتر کار بازگردند و دیگران 
به دنبال توازن بیشــتر بیــن کار و 

زندگی هستند.
ناکــس گفــت: »انتظــار داریم که 
در همه ســازمان ها شــاهد افزایش 
فرسایش باشیم. در حال حاضر شاهد 
پرسشگری کارکنان هستیم، که این 
ســوأل را از خود می پرسند: آیا من 
کاری را کــه می خواهــم انجام دهم 
انجام می دهم؟ آنها می خواهند زندگی 

خود را دوباره ارزیابی کنند.«
ناکس گفت، احتمال کمبود نیروی 
کار به این معناســت کــه برخی از 
کارفرمایان ممکن است چاره دیگری 
نداشــته باشند مگر اینکه نیروی کار 
خود را بــا کارگران موقــت جبران 
کنند. او می گوید در بعضی از موارد، 
کارفرمایان سعی دارند کارکنان خود 
را کــه به نظر می رســد قراردادهای 
موقت را ترجیــح می دهند با تغییر 

مکان کار نگه دارند.
ناکس گفــت: »ما شــاهد مواردی 
هســتیم کــه می گویند مــن فقط 

می خواهم بــروم و 1۰ ماه کار کنم و 
سپس می خواهم شش ماه مرخصی 
بگیرم و مسافرت کنم. مردم واقعاً به 
نوعی تعهد نسبت به یک کارفرمای 

طوالنی مدت زیر سوال برده اند.«
اســکات کروکات، سخنگوی شورای 
تجارت آلبرتا، که متشــکل از بیش 
از 1۰۰ مدیر اجرایی ارشــد اســتان 
است، می گوید: »در آلبرتا، کارفرمایان 
به لطــف افزایش قیمت نفت و پایان 
تقریباً تمام محدودیت های بهداشت 
عمومی کووید 1۹، استخدام مجدد را 

آغاز کرده اند.«
کروکات گفت، اما هنوز هم احتیاط 
بســیاری  و  دارد  وجــود  زیــادی 
از شــرکت ها تمایلــی بــه شــروع 

استخدام های دائمی ندارند.
هنــوز  »)شــرکت ها(  گفــت:  وی 
ممکن اســت دقیقاً در مــورد نیازها 
و خواســته های نیــروی کار خــود 
مطمئن نباشــند، بنابراین در بعضی 
مــوارد ترجیح می دهند افــراد را در 
قراردادهای انعطاف پذیرتر مانند کار 

قراردادی استخدام کنند.«
در حالــی که ناکس گفت که به نظر 
می رســد برخی از کارمندان مشتاق 
کار قراردادی در دوران پســا پاندمی 
هســتند، کروکات گفت که به نظر 
نمی رســد در آلبرتا چنین باشد. وی 
گفت: »در آلبرتان کارگران بیشــتر 
در جســتجوی ثبات طوالنی مدت 

هستند.«
وی گفت: »)شرکت ها( در می یابند 
که مقاومــت در برابر کار قراردادی و 
پیمانی، به دلیل ماهیت بالقوه ناپایدار 
آن، استخدام افراد را دوچندان مشکل 

می سازد.«
 Payments طبق گزارش ماه مــه
Canada، یکی کارگــران موقت را 

استخدام می کنند.    
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تغییر شرایط بیمه وام مسکن
فردا- ســازمان وام و مســکن کانادا 
)CMHC( اعالم کرد شرایط جدیدی 
را برای بیمه وام مسکن تعیین کرده 
و اجرایی می کند. این سازمان دولتی 
از جوالی )ژوئیه( ســال گذشــته، 
معیارهــای جدیدی را برای بیمه وام 
مســکن تدوین کرد. اما این معیارها 
موجب کاهش تعداد مشــتریان این 
ســازمان و روی آوردن آنهــا به رقبا 
شد. به همین دلیل، مدیران سازمان 
تصمیم به بازگردانی معیارهای قدیمی 

شدند.
 down( همه کسانی که پیش پرداخت
payment( کمتر از 2۰ درصد برای 
خرید خانه دارند، باید وام مسکن خود 
را بیمه کنند. البته این اقدام توســط 
بانک وام دهنده صــورت می گیرد. با 
ایــن وجود، وام گیرنده باید شــرایط 

تعیین شده را در اختیار داشته باشد.
بر اساس معیارهای جدید سازمان وام 
و مسکن کانادا )CMHC(، وام گیرنده 
باید حائز شــرایط زیر باشــد تا وام 

مسکن او بیمه شود:
- نســبت ناخالص بدهــی خدمات: 

حداکثر 3۹ درصد
- نســبت مجموع بدهــی خدمات: 

حداکثر ۴۴ درصد
- امتیاز اعتباری وام گیرنده )یا ضامن(: 

حداقل 6۰۰
نســبت ناخالــص بدهــی خدمات 
)gross debt service ratio(  بــه 
معنای حداکثر مقدار درآمد ناخالص 

ساالنه فرد است که صرف هزینه های 
مرتبط با مسکن )مثل پرداخت بدهی 
وام مســکن، هزینه گرمایش و …( 

می شود.
 total( نسبت مجموع بدهی خدمات
debt service ratio( نیز به معنای 
کل مبلغی است که از درآمد ناخالص 
فرد بــرای هزینه های بــاال به اضافه 
پرداخت سایر بدهی های ماهانه )مثل 
بدهی کارت اعتباری یا اقساط خودرو( 

صرف می شود.
سال گذشته، این سازمان اعالم کرد 
حداقل امتیاز اعتباری هر فرد متقاضی 
وام مسکن باید 6۸۰ باشد و همچنین 
نســبت ناخالص بدهــی خدمات و 
نسبت مجموع بدهی خدمات باید به 
ترتیب حداکثر 35 و ۴2 درصد باشد.

به گــزارش بلومبرگ، هــدف از این 
تصمیم در آن زمان، کاهش ریســک 
بیمه برای دولت و همچنین حمایت 
از ثبات در بازار امالک بود. اما همین 
تصمیم سبب شد بیشتر وام دهندگان 
بــرای بیمه وام مســکن متقاضیان 
به دو شــرکت رقیب یعنی ســاگن 
 Canada( و کانادا گارانتی )Sagen(

Guaranty( روی آوردند.
 )CMHC( سازمان وام و مسکن کانادا
بزرگ ترین بیمه کننده وام مسکن در 
کانادا به شــمار می رود و اقدام اخیر 
می توانــد به تثبیت هر چه بیشــتر 

جایگاه این شرکت بیانجامد.

از ونکوور تا سنت جان؛  خانه هایی که گران تر می شوند
فــردا- به گزارش نشــنال پســت 
ماه هاست اخبار و تحلیل های زیادی 
دربــاره بــازار داغ امــالک در کانادا 
می شــنویم. در این میــان، تحقیق 
جدید رویال بانک کانادا نشان می دهد 
قدرت خرید مسکن توسط کانادایی ها 
در بدترین وضعیت طی 31 سال اخیر 

قرار گرفته است.
معیــار تــوان مالی خرید مســکن 
 Housing affordability(
measure( که توســط رویال بانک 
کانادا ارائه می شود، به بررسی هزینه 
خرید خانه بر اســاس درآمد خانوار 
می پردازد. این معیار در سه ماهه اول 
ســال جاری با ۰/۹ درصد افزایش به 
52 درصد رسید که سومین افزایش 

پیاپی به شمار می رود.
این بدان معناســت که یک خریدار 
معمولــی اکنون بایــد 52 درصد از 
درآمدش را برای پرداخت هزینه های 
خریــد یک خانه معمولــی در کانادا 
پرداخت کند. گفتنی است این میزان، 
بیشــترین رقم مربوط به این معیار 
از ســال 1۹۹۰ به این ســو به شمار 

می رود.
البته این 52 درصد در واقع میانگین 
کشوری بوده و در شهرهای مختلف 
متفاوت اســت. این معیار در ونکوور 
برابر بــا ۷۴/۹ درصد و در تورنتو نیز 

برابر با 6۷/۷ درصد است.
البته هزینه باالی خرید خانه نسبت 
به درآمد خانوار فقط به این دو شهر 
محدود نمی شــود. طی یکی دو سال 
اخیر شاهد هجوم مردم به شهرهای 
کوچک و نیز حاشــیه شهرها بودیم. 
همین ســبب شده مزیت قیمتی در 
این مناطق نیز کمرنگ تر شــود. به 
همین دلیل قیمت خانه نســبت به 
درآمــد خانوار در وینــزر، هملیتن، 
الندن، نایاگارا بیشــتر از این نسبت 
در ونکوور، اتاوا، مونترال و تورنتو رشد 

داشته است.

البته برخی از مناطــق از این قاعده 
مستثنی بودند. بیشتر این نواحی در 
بریتیش کلمبیا، انتاریو و نوا اسکوشیا 

واقع هستند.
افزایش قیمت خانه همچنین موجب 

شد افزایش قدرت خرید خانه که در 
بهــار 2۰2۰ ایجاد شــده بود از بین 
برود. گفتنی اســت از بهار 2۰2۰ با 
ارائــه کمک هزینه هــای دولتی طی 
دوره همه گیری، شاهد افزایش درآمد 

خانوارها بودیم.
متاسفانه شــواهد حاکی از آن است 
که وضعیت به ایــن زودی ها بهبود 
نمی یابد و احتمال تشدید آن بسیار 

جدی است.
با وجود کاهش تعداد معامالت امالک 
در چنــد ماه اخیر، بــه دلیل کمبود 
عرضه در این بازار، وضعیت مســکن 
در کشور همچنان با تنگنا روبروست. 
رابرات هوگو )اقتصاددان رویال بانک 
کانادا( می گوید: »انتظار داریم افزایش 
قیمت هــا در آینده نزدیک همچنان 
ادامه یابد و همین امر به کاهش توان 

مالی برای خرید مسکن می انجامد.«
طی افزایش قیمــت امالک در یکی 
دو ســال اخیر، قیمت کاندو کمتر از 
انواع دیگر خانــه باال رفت. به همین 
دلیل، این نوع مسکن گزینه بهتری 
برای کسانی بود که توان مالی کمتری 
داشــتند. اما مشــکل اینجاست که 
عرضه این نوع مسکن نیز رو به کاهش 
است و در عین حال با افزایش تعداد 

متقاضیان کاندو روبرو هستیم.
خوشــبختانه هنوز در برخی نواحی 
کشــور، قیمت مسکن آن قدرها هم 
باال نیســت که برای نمونه می توان 
بــه آتالنتیــک کانادا )به جز شــهر 

هالیفکس( اشاره کرد.
شهر سنت جان در استان نیوبراونزویک 
از این نظر کم نظیر است. قیمت خانه 
در این شهر بسیار پائین تر از شهرهای 
دیگر است و به همین دلیل، خریداران 
زیادی به دنبــال خرید خانه در این 
شهر هستند. جالب است بدانید معیار 
توان مالی برای خرید خانه در سنت 
جان در سه ماهه اول سال اندکی افت 

کرد و به 23/۴ درصد رسید.
با این وجود، اقتصاددانان رویال بانک 
کانــادا انتظار دارند قیمت مســکن 
در این شهر نیز رشــد کند. در واقع 
افزایش تقاضا بــرای خرید خانه در 
ســینت جان موجب افزایش قیمت 

امالک این شهر خواهد شد.

این تب به بیــرون از این جوامع نیز 
گسترش یافته اســت زیرا دورکاری 
به کانادایی ها اجازه می دهد تا از آن 

مکان ها دور شوند.
همین موضوع باعث افزایش دو رقمی 
قیمت در محل هایی مثل فریزر ولی، 
خارج از ونکوور و در شهرهای حومه 
تورنتو مانند برامپتــون و پیکرینگ 

شده است.
هوگو گفت که مهاجــرت به حومه 
شهرها باعث ایجاد جنگ های مناقصه 
و این امر منجر به از بین رفتن قدرت 
خرید شده است: »جنگ های مناقصه 
– پدیــده ای که قبال بــه گرانترین 
بازارها محدود می شــد- در بسیاری 
از مناطق گســترش یافته و منجر به 
تشدید قیمت ها شده است. افزایش 
مــداوم هزینه های مالکیت بســیار 
بیشتر از درآمد خریداران در سه ماهه 

اول سال 2۰21 است.«

ایرونیا- طبق گــزارش جدید  رویال 
بانک کانادا، افزایش همه گیر تقاضای 
امالک مسکونی باعث شده است که 
قابلیت خرید مســکن کانادایی ها به 
بدترین ســطح خود در بیش از سه 

دهه گذشته برسد.
مجموع هزینه هــای مالکیت خانه 
به عنــوان درصــدی از درآمد   یک 
خانوارمتوسط در سه ماهه اول سال 
جاری ۰.۹درصــد افزایش یافت و به 
52درصد رســید که باالترین سطح 
از ســال 1۹۹۰ محســوب می شود. 
توانایی خریــد در بخش منازل تک 
خانوار حتی وخیم تر از این بود و در 

سه ماه به 56.۸درصد رسید.
هوگو گفت: »شرایط سخت عرضه و 
تقاضا فشار شدید رو به باال را بر قیمت 
خانه هــا حفظ می کند. این موضوع 
افزایش موانع مالکیت برای خریداران 
اکثر بازارها، از جمله شهرهای کوچکتر 
و مناطق روستایی را که در طول همه 
گیری مورد توجه بسیاری قرار گرفته 

اند، ثابت نگه می دارد.« 
»در شهرهای بزرگ احتماال توانایی 
خرید آپارتمــان های کاندو – گزینه 
مناسب تر برای بسیاری از خریداران- 
از بین مــی رود زیرا قیمت ها اخیرا 

ثابت مانده اند.«
رویال بانک خاطرنشان کرد اینکه هم 
اکنون یک کارگر متوسط تنها قدرت 
خرید زمین ها و مناطقی از آتالنتیک 
کانادا را دارد، نشــان مــی دهد که 
فرسایش قدرت خرید مسکن بسیار 

گسترده است.
در حالی که مدتهاست تب مسکن در 
مراکز عمده جمعیت کانادا باالســت 
– قیمت متوسط   مسکن در تورنتو و 
ونکوور باالتر از 1 میلیون دالر است- 

گزارش رویال بانک:  
»جنون مسکن« پس از پاندمی،
 قدرت خرید کانادایی ها را به 

پایین ترین سطح در 31 سال اخیر رساند

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

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

Farshadx@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان
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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

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

آشپزخانه بسیار زیبا، استینلس استیل اپالینسس،  اتاق نشیمن بزرگ،  4 اتاق خواب در طبقه باال 
با حمام مستقل، اتاق خواب اصلی  بسیار بزرگ ، دارای سیستم تهویه و خنک کننده، جاروبرقی مرکزی،  

مجهز به سیستم دزدگیر و دوربین مداربسته، 2 پارکینگ سرپوشیده، 
 دارای سوئیت یک خوابه قانونی با ورودی مستقل،  در یکی از بهترین مناطق مرکزی کوکیتالم

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

$2,059,000
1203-3080 Lincoln Ave., Coquitlam

$698,000

(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

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

55 Maple Drive, Port Moody
$1,720,000 $1,878,000

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام، واقع در طبقه آخر ساختمان سیمانی 7 طبقه،
با چشم انداز زیبا از کوهستان، سقف بلند، 589 اسکورفیت زیربنا،

استینلس استیل اپالینسس و سنگ گرانیت در آشپزخانه، یک پارکینگ سرپوشیده،
ساختمان دارای استخر سرپوشیده، جکوزی و سالن ورزش ،

در فاصله چند قدمی از کلیه امکانات رفاهی و اسکای ترن

528,000#711-121 Brew Street, Port Moody
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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
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درخواست از کانادایی ها برای
 اهدای خون

ایرانیان کانــادا- خدمات خون کانادا 
درخواستی فوری را برای اهدای خون 
صادر کرده اســت چرا که عمل های 
جراحــی که در طول پیک ســوم از 
پاندمی کووید 1۹ متوقف شده بود، 

دوباره از سر گرفته شده اند.
بر اســاس این بیانیه، انتاریو درحال 
حاضــر بیــش از ۹۰۰۰ نوبت برای 
اهدای خون دارد؛ و تا پایان ژوئیه به 
23 هزار اهــدا کنندۀ خون نیاز پیدا 

می کند.
»بیشتر اســتان ها در طول فاز های 
بازگشــایی خود ]عمل های جراحی[ 
را آغــاز کرده اند و یا خواهند کرد که 
نیاز برای فراوره های خونی را افزایش 
خواهــد داد و ســطح آن را به دوران 

پیش از کرونا باز خواهد کردند.«
خدمــات خونِی کانادا گفت در حالی 
که به تمام گروه های خونی نیاز وجود 
دارد، نیاز خاصی به گــروه خونی او 
منفی )O-negative( وجود دارد که 
بــه آن اهداکنندۀ همگانی نیز گفته 
می شود، چرا که گروه خونی آنها برای 

همه افراد سازگار است.
ایــن ســازمان گفت که بــا کاهش 
محدودیت هــای کوویــد 1۹، مراکز 
اهــدای خون با کاهش تعــداد اهدا 

کنندگان روبرو شده اند.  
ریک پرینزن، رئیس افســر زنجیره 
تأمین خدمات خــون کانادا و معاون 
روابط اهدا کننــدگان، در این بخش 
گفــت: »کانادایی ها پــس از ماه ها 

اقدامات امنیتــی کووید 1۹ از آزادی 
بیشتری برخوردار هستند، در حالی 
که بیمارستان ها اعمال جراحی زیادی 

را در پیش دارند.«
»برای تأمیــن تقاضــا و حمایت از 
نیازهای بیماران در تابســتان ســال 
جاری به اهدا کنندگان جدید وقدیمی 
برای پر کردن تمام قرارها نیازی فوری 
وجود دارد. بیماران در حال حاضر در 
شهر شما و سراسر کانادا به کمک شما 

نیاز دارند.«
خدمات خون کانادا همچنین اشاره 
کرد که ماه های تابســتان، کانادا به 
طور معمــول با تعداد بیشــتری از 
تصادفات جاده ای »با احتمال بیشتری 
از صدمات نیاز به تزریق خون« روبرو 

می شود.
این سازمان گفت که تمام پروتکل های 
ایمنی کووید 1۹ را در تمام تأسیسات 
خود در سراســر کشور حفظ خواهد 
کرد، و افزود که طبق دستورات آژانس 
بهداشت عمومی کانادا در مورد فاصله 
فیزیکی، هنــوز الزاماتی برای اهدای 

خون الزم است.
خدمات خون کانــادا در بیانیه اعالم 
کرده که بسیاری از مراکز اهدای خون 
»در همان روز« و هر روزه نوبت خالی 

وجود دارد.
برای گرفتن نوبت بری اهدای خون، با 
شماره یا 62۸3-236-۸۸۸-1 تماس 
بگیریــد یــا در blood.ca بصورت 

آنالین نوبت خود را رزرو کنید.

ایرونیا- بــا توجه بــه اینکه قیمت 
نفت اخیرا به باالترین ســطح خود 
در سال های گذشته برگشته است، 
کارشناسان می گویند با شروع فصل 
رانندگی تابســتانی، راننــدگان باید 
آمادگی پرداختی بیشتر در پمپ ها 

را داشته باشند.
قیمت های باالتــر نفت خام ممکن 
اســت امید به آمدن روزهای بهتر در 
بازار نفت کانادا را بیشــتر کند، اما با 
افزایش تقاضای ســوخت، این امر به 
افزایش قیمــت بنزین نیز منجر می 

شود.
پیتر بلومورتیر در حالی که آخر هفته 
گذشته در ونکوور جایی که قیمت ها 
به لیتری 1.۷۰ دالر رســیده بود، به 
وانت پیــک آپ بنزین می زد، گفت: 
»من همیشــه نمی خواهم باک را تا 

با وجود رکوردشکنی ،
 انتظار می رود قیمت بنزین در کانادا همچنان افزایش یابد

آخرش پر کنم، خیلی گران است.«
قیمت نفت خام آمریکای شمالی در 
ابتدای ســال از زیــر 5۰ دالر در هر 

بشکه به بیش از ۷۰ دالر در هر بشکه 
و اخیرا نزدیک به باالترین قیمت سال 
2۰1۸ رســیده است. دوباره صحبت 

هایی در مورد رسیدن نفت به بشکه 
ای 1۰۰ دالر تا ســال آینده صورت 

گرفته است. 
این در حالی است که بازار انتظار دارد 
واکسن های کووید1۹ تقاضای جهانی 
نفت را تقویــت کنند، اگرچه نگرانی 
هایی در مورد تأثیر احتمالی واریانت 

جدید دلتا وجود دارد.
بازارها چشم به روز جمعه دوخته اند، 
زمانی که انتظار می رود کشــورهای 
تولید کننده نفت اوپک تصمیم بگیرند 
تولید نفت خام را تا چه میزان در ماه 

های آینده افزایش دهند.
یک ســال پیش در آوریــل 2۰2۰، 
متوسط   قیمت بنزین در کشور به ۷6 
سنت کاهش یافته بود. در اوایل هفته 
جاری متوســط   قیمت بنزین کانادا 

حدود 1.36 دالر در هر لیتر بود.
پاتریک دی هــان، رئیس آنالیز نفت 
گفت: »احتماال تــا چهارهفته دیگر 
شــاهد اوج قیمت نخواهیم بود زیرا 
احتماال افزایــش تقاضا ادامه دارد. به 
خاطر داشــته باشید که همه گیری 
در کانادا در حال فروکش است و طی 
چهار هفته آینده همین که بیشــتر 
مردم احساس بهتری در مورد بیرون 
رفتن پیدا کنند، این کار را انجام می 

دهند.«
او انتظار ندارد قیمت های باالتر جلوی 
تقاضای مصرف کننده را بگیرد: »حتی 
اگر قیمت بنزین به باالترین سطحش 
برسد، فکر نمی کنم خیلی از کانادایی 
ها مجاب شــوند که این تابستان در 

خانه بمانند.«
افزایــش قیمــت ســوخت و نفت 
همچنین ممکن اســت روی قیمت 
سایر کاالها مانند بلیط هواپیما، مواد 

غذایی و دیگر کاالها تأثیر بگذارد.

باطل شدن کارت عبور مرزی هزاران شهروند کانادایی از سوی آمریکا

طی پنج ســال اخیر کارت های عبور 
مرزی سریع هزاران شهروند کانادایی 
معروف به کارت نکســوس توســط 
مقامات آمریکا باطل شــده اســت. 
مقامات مرزی کانادا می گویند تعداد 
کارت های نکسوسی که کانادا در این 
مدت باطل کرده ســه برابر کمتر از 
تعدادی است که همتایان آمریکایی 

آن ها ابطال کرده اند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
عالوه بر این، کارشناســان می گویند 
اگر کارت نکســوس یــک کانادایی 
توسط مقامات آمریکایی باطل شود، 
فرجام خواهی و فعال سازی مجدد آن 
کاری دشوار و حتی غیرممکن است. 
به گفته سیندی تادگام چرنیاک وکیل 

تورنتویی، طی یک سال و نیم گذشته 
تعداد بسیار کمی از کانادایی ها موفق 
به فعال کــردن مجــدد کارت های 

نکسوس باطله خود شده اند.
برنامه نکســوس برای مسافران قابل 
اعتماد که به طور مشــترک توسط 
آژانس خدمات مرزی کانادا ASFC و 
اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا 
CBP مدیریت می شــود، روند انجام 
امــور گمرکی و فرودگاهــی را برای 
دارندگان کارت نکســوس تسهیل و 

تسریع می کند.
طبــق اعــالم ASFC در مــاه می 
ســال 2۰21 حدود 1.۷ میلیون نفر 
واجــد کارت نکســوس بودند. طبق 
اعــالم CBP ۷۷ درصد از دارندگان 

کارت هــای نکســوس کانادایی، 21 
درصد آمریکایی و 2 درصد نیز افراد 
دیگر هســتند. گرچه درصد کمتری 
نکســوس  کارت های  دارنــدگان  از 
آمریکایی هستند، اما اطالعات و آمار 
و ارقامی که سی.بی.سی نیوز به دست 
آورده است نشان می دهند که ماموران 
مرزی آمریکا مسئول ۷۷ درصد ابطال 

کارت های نکسوس هستند.
در فاصلــه اول ژانویــه 2۰16 تا 25 
می امســال در کل 15 هزار و ۸۰۷ 
 ASFC .کارت نکسوس باطل شدند
از ابطال 25۹1کارت )22 درصد( خبر 
 CBP داده است در حالی که ماموران
در این مدت 12 هزار و 216 کارت را 

باطل کرده اند.
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دلیل افزایش مرگ ومیر در موج گرمای اخیر بریتیش کلمبیا چه بود؟
طی هفته های گذشته و در پی بروز 
گنبــد حرارتی یا گرمایــی در غرب 
کانادا، شــاهد رکوردشکنی باالترین 
درجه ثبت شــده دمای هوا و برجای 
گذاشــتن صدها مورد مرگ ناگهانی 
بودیــم. در حقیقت ایــن موج گرما 
حدود 3۸ تا ۴۰ درجه سانتی گراد بود 
که در بسیاری از مناطق جهان، دمایی 
طبیعی محسوب می شود پس چرا در 
کانادا ایــن موج گرما موجب افزایش 

چشمگیر مرگ ومیر شد؟
راشــل وایت، دانشــمند علوم جوی 
از گروه علوم زمیــن، اقیانوس و جو 
دانشگاه بریتیش کلمبیا در این رابطه 
توضیح می دهد کــه دمای »حباب 
مرطــوب« اندازه گیــری نظری دما 
اســت که دما و رطوبــت را در یک 
مقدار ترکیب می کند. در توضیح این 
پدیده می توان گفت که دمای حباب 
مرطوب در اتاقی بسته و عایق، دمای 
نهایی هوای ایــن اتاق پس از تبخیر 
آب تا حدی اســت کــه رطوبت هوا 
به اشباع برســد. در اینجا سؤالی که 
مطرح می شــود این است که مسئله 
دمای حباب مرطوب چه ارتباطی با 
بقای انسان و قدرت تحمل گرما دارد؟

به طورکلی می توان گفت درجه حرارت 
حباب مرطوب، اســتعاره ای از عرق 
انسان اســت. درواقع عرق مکانیسم 
خنک کنندگی بدن به حساب آمده که 
در پی  گرم شــدن محیط، پوست را 
خنک کرده و باعث تسکین بدن فرد 
می شود. در این میان اما برای اینکه 
عرق، پوســت فرد را خنک کند، به 
فرآیند تبخیر متکی است تا گرما از 

بدن دور شود.
در اینجاست که باید گفت در دمای 
تئوری حبــاب مرطــوب، تبخیر و 
خنک ســازی دیگر نمی تواند صورت 
گیــرد زیرا جــو کامالً بــا بخارآب 
اشباع شــده اســت و هنگامی کــه 

دمای حباب مرطــوب به 35 درجه 
ســانتی گراد می رســد، از آستانه ای 
عبور می کند که در آن انســان دیگر 
نمی توانــد گرمای داخلــی بدنش را 

ازدست داده و خود را خنک کند.
وایت در این رابطه می گوید: »تقریباً 
به ندرت منطقــه ای را می توان یافت 
که دارای  1۰۰ درصد رطوبت نسبی 

باشد.«
البته تحقیقاتی که تاکنون انجام شده 
نشــان می دهد حتی دمــای حباب 
مرطوب کمتر از 35 درجه سانتی گراد 
نیز می تواند برای انســان کشــنده 
باشــد. این مورد در سال 2۰1۰ رخ 
داد، زمانی که روســیه موج گرمای 
کشــنده ای را تجربه کرد که در آن 
دمای حباب مرطــوب از 2۸ درجه 

سانتی گراد عبور نکرد.
به عقیده وایت موج گرمای بســیار 
مرطوب خیلــی خطرناک تر از یک 
موج گرمای خشک است. تحت موج 
گرمای بی سابقه این هفته، شهرهایی 
مانند ونکوور دچار این دمای حباب 
مرطوب شــده و رطوبــت زیادی را 

تجربه کردند.
وایت در این رابطه گفت: »این امواج 
گرمایی بســیار مرطوب هستند که 
دمای حباب مرطوب بیشتری دارند. 
دمای حبــاب مرطوب به احتمال زیاد 

در مناطقی که مقادیر زیادی آب گرم 
و تبخیر می شود مانند مناطق مجاور 
دریاچه هــای بزرگ اتفاق می افتد اما 
تغییــرات آب وهوایی  همان طور که 
باعــث افزایــش دمای کــره زمین 

ذوب شدن آخرین پهنه یخی قطب شمال با سرعت 2 برابر
نتایج مطالعه جدیدی که پژوهشگران 
دانشگاه واشنگتن انجام داده حکایت 
از آن دارد که ســرعت ذوب شــدن 
آخرین پهنه یخی قطب شــمال در 
دریــای وندل دو برابر بیشــتر از آن 

چیزی است که تصور می شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا ، 
کنت مور اســتاد دانشگاه تورنتو که 
در زمینه آب وهوا مطالعات تخصصی 
انجام داده است ، می گوید آخرین پهنه 
یخی قطب شمال با سرعتی چشمگیر 

حجم خود را از دست می دهد.
محققان دانشگاه واشنگتن در مطالعه 
خود اطالعــات ماهواره ای و الگوهای 

یخی را مبنا قرار دادند و به این نتیجه 
رســیدند که در ماه اوت سال 2۰2۰ 
که دمای هوا در قطب شمال به سطح 
بی ســابقه ای رسید حجم یخ آخرین 
گســتره یخی قطب شــمال به طرز 

ملموسی کاهش یافت.
پروفسور مور می گوید منطقه شمال 
کانادا و گرینلند برای قطب شمال از 
اهمیت باالیی برخوردار است چرا که 
دریایخ با انعکاس تشعشعات خورشید 
به تنظیم دما کمک می کند. به گفته 
آقای مور، دریایــخ تقریبا مثل یک 
دستگاه تهویه هوا کار می کند و مانع 

از جذب گرما می شود.

به گفته دانشمندان باد از مهمترین 
عواملی بود که موجب سرعت گرفتن 
ذوب یخ های این منطقه در تابستان 
گذشته شد. به گفته دانشمندان باد، 
صفحه یخی گسترده و ضخیمی که 
دریای وندل را پوشانده بود تابستان 
سال گذشته شکست و آن را در دریا 
شناور کرد تا سرعت ذوب آن افزایش 
یابد. اما علت دیگر این پدیده آن است 
که مقدار یخ این دریا که طی سالیان 
سال روی هم انباشته شده و صفحه ای 
ضخیم از یــخ ایجاد کرده بود ، تحت 
تاثیر گرمایش زمیــن کاهش یافته 

است.
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شده، کارشناسان اقلیم ها و تغییرات 
آب وهوایی از مدل هایی برای تعیین 
نقاط گرم در آینده برای دمای حباب 

مرطوب استفاده می کنند.
نشان  انجام شــده  مدل ســازی های 
می دهد که اگر جامعه جهانی، تالشی 
جمعی برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای انجام ندهد، درجه حرارت 
حباب مرطوب در مناطقی از آسیای 
جنوبــی و خاورمیانه می تواند به طور 
منظم بیش از 35 درجه سانتی گراد 

باشد.
هند العبادله، دانشجوی رشته شیمی 
جوی و تغییرات آب وهوایی در دانشگاه 
ویلفرد لوریر در واترلــوی انتاریو در 
این رابطــه گفت: »کارشناســان و 
دانشمندان تغییرات آب وهوایی برای 
دهه ها پیش بینی کرده اند که با حفظ 
شــرایط معمول، فرکانس و شــدت 
امواج گرما در ســطح جهانی افزایش 
پیدا می کند. وی دمای حباب مرطوب 
را شبیه humidex توصیف می کند 

کــه پیش بینی کننــدگان هوا برای 
توصیف احســاس گرما در یک روز 
مرطوب از آن اســتفاده می کنند. در 
مناطق بسیار مرطوب جهان، به ویژه 
در مناطق ساحلی نزدیک به آب گرم، 
شواهدی از شرایطی وجود دارد که به 
حد نهایی  تحمل انسان می رسد و در 
صورت افزایش بیشتر رطوبت، تحمل 

شرایط از حد توان انسان می گذرد.
نتایج یک مطالعه که در سال 2۰2۰ در 
 Science( مجله پیشرفت های علمی
با بررسی  Advances( منتشرشده، 
داده های دمای جهانی ایســتگاه های 
هواشناســی طی ۴1 ســال گذشته 
نشان داد که هم  شدت و هم فرکانس 
گرمــای شــدید مرطــوب در حال 
افزایش بــوده و این موضوع به گفته 
نویسندگان این تحقیق، »یک چالش 
بزرگ اجتماعی« در دهه های آینده 
اســت. به گفته کارشناسان، کاهش 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای یکی 
از راه های کاهــش احتمال بروز این 
دمای خطرناک اســت اما مورد دیگر 
اطمینــان از وجود زیرســاخت های 
مناسب برای اسکان افرادی است که 

توانایی خنک شدن را ندارند.
العبادلــه تأکید کرد که کنار آمدن با 
افزایش درجه حرارت حباب مرطوب 
بــه این معنی اســت کــه دولت ها 
بایــد افراد را برای مانــدن در خانه و 
در فضاهــای تحت کنتــرل آب وهوا 
تشــویق کنند اما، وی خاطرنشــان 
کرد، بهره برداری از چنین فضاهایی 
انرژی زیــادی الزم خواهد داشــت. 
بنابراین انتقال به منابع انرژی پاک و 
تجدیدپذیر و کنار گذاشتن تدریجی 
سوخت های فسیلی فقط باعث کاهش 
انتشــار کربن نمی شود بلکه به مردم 
کمک می کند تا در صورت بروز امواج 
گرما، زنده مانده و بــه زندگی خود 

ادامه دهند.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

ناامیدی
 »شورش باربیکیو«

 در دادگاه
مــداد- تعطیلی هــای اجبــاری در 
پــی همه گیری کوویــد-1۹، برخی 
کســب وکارهای کانادایــی را تا مرز 
ویرانی و تعطیلی پیش برد. با شیوع 
این بیماری، میلیون ها نفر شغل خود 
را از دست داده و بسیاری از مشاغل 
نیز با آینده ای نامطمئن روبه رو شدند. 
عده ای توانســتند با دورکاری، شغل 
خود را حفظ کنند؛ اما کسانی که این 
امکان را نداشــتند، با کاهش ساعات 
کاری، بیکاری موقت یا ازدست دادن 

کامل شغل مواجه شدند.
اقدامات و تصمیمــات دولت ها برای 
کاهش ساعات رفت وآمد و در مواردی 
تعییــن ســاعات منــع رفت وآمد و 
تعطیلی اجباری بسیاری از مشاغل، 
تصمیم ساده ای نبود و با خود عواقب 
بسیاری به همراه داشت. اما، در پس 
تمامی ایــن اتفاقات و چالش ها، یک 
علت اساسی، پنهان که نه، پیدا بود؛ 
حفظ سالمت و جان شهروندان. این 
دلیل ســاده و سرراست را بسیاری از 
ما شهروندان پذیرفتیم و برای عبور 
از این شــرایط بغرنج به محدودیت و 

حتی سلب آزادی مان تن دادیم.
در این میان، در سراسر جهان، بودند 
افرادی که ساز مخالفت با تصمیمات 
دولت ها زدند و فریاد ازدســت رفتن 

حقوق اولیه ی انســانی را سر دادند. 
بــه اعتقاد آنها، بســیاری از اقدامات 
دولت ها، نه اجتماعی، بلکه سیاســی 
بوده و قانون اساسی بسیاری کشورها 
تحت لوای حفظ سالمت جامعه و به 
بهانه ی کنترل همه گیری، نقض و زیر 

پا گذاشته شده است.
از آن جملــه صاحب یک رســتوران 
فروش گوشت باربیکیو در انتاریو که 
مقاومتــش در برابر تعطیلی اجباری 
رستوران ها در استان انتاریو از او نماد 
مبارزه بر علیه دولت و یک شورشی 
تمام عیار ساخته اســت. مردی که 
پایه گذار جنبشی شده که این روزها 
از آن به عنوان »شــورش باربیکیو« 
یاد می شــود. اما نخستین تالش این 
شورشــی در دادگاه عالی اســتان، با 
امتناع قاضی از رســیدگی به پرونده 

روبرو شد.
یکی از اعتراضات جنجالی به قوانین 
محدودکننــده در دوران همه گیری، 
در اســتان همجوار ما، انتاریو، اتفاق 
افتاد. ماجرا از شروع تعطیالت اجباری 
و خانه نشینی مردم در پی فراگیری 
ویروس کووید 1۹ شروع شد. زمانی 
که هزاران کارفرما مجبور به بســتن 

درها و نشستن در خانه شدند.
 ،)Adam Skelly( اما، آدام اِســِکلی

 Adamson BBQ صاحب رستوران
انتاریو، برخــالف دیگر صاحبان  در 
کســب وکار که دســتور قانــون را 
واجب االجرا می دانستند، حاضر نشد 
تن به خانه نشــینی و بســتن سالن 
رســتورانش به روی مردم بدهد. به 
نظر او، این دستور دولت، خالف قانون 
اساســی و آزادی هــای اولیه و حتی 

نوعی استبداد دولت استانی بود.
در نوامبر سال 2۰2۰، رستوران آدام 
در غرب تورنتو، دستور دولت مبنی بر 
بستن سالن های رستوران  ، به منظور 
کنترل همه گیــری را نقض کرده و 
آنجا را به مرکز تجمعات و اعتراضات 
ضد قوانین همه گیــری تبدیل کرد؛ 

به طوری که، پلیس مجبور بود با تعداد 
نفرات زیاد، برای اعمال قانون به این 
محل وارد شــود. آدام، ستاره  ی اول 
این نمایش بود و رســتورانش کانون 
اعتراض و خشــم. او قوانین پاندمی 
و رفتار پلیــس را غیرموجه و خالف 

قانون اساسی می دانست.
 Adamson او در وبســایتش با نام
Barbeque، هــم پرونده ی حقوقی 
و هم کباب های دنده و شیشلیکش 
را همزمــان با هم پیش  برده و تبلیغ 
می کرد که منجر به جلسه ی دادرسی 
روز دوشــنبه شــد؛ چالشــی که به 

»شورش باربیکیو« معروف شد.
انجمن های شهری و مردم در انتظار 
رای دادگاه بــرای محاکمه ی آدام و 
 Adamson Barbecue ،شــرکتش
Limited، به جرم نقض قانون تعطیلی 
مشاغل بودند. فعاالن و کمپین های 
مختلف اجتماعی نیــز با آدام همراه 
شدند و جنبشی را برعلیه شهربندان 
و خانه نشینی اجباری به راه انداختند 
و نامــش را با الهام از نام رســتوران 
آدام، »شــورش باربیکیو« گذاشتند. 
برای حمایت از این شــورش، بیش 
از ســیصدهزار دالر پول جمع آوری 
کــرده، وکالی حاذقــی را به خدمت 
گرفته و آماده ی نبردی جدی شدند 
تا نقض قانون اساسی و حقوق اولیه ی 
خود را در دادگاهی رســمی اعالم و 
برای احقاق حق خود مبارزه کنند و 
بدین گونه، دولت استانی را به چالشی 

جدی بکشانند.
قانون محدودیت های همه گیری که از 
طرف آدام نقض شده بود، طرفین را 
در روز دوشــنبه به دادگاه کشاند، اما 
برای اِســِکلی، موضوع بسیار فراتر از 
ســرو غذا در رستوران، بدون اجازه ی 
دولت بــود. به علــت محدودیت در 
تجمعات، دادگاه باید به شکل مجازی 
برگزار می شــد. روز دادگاه فرارسید 

و صدها نفر از قبل از شــروع جلسه، 
به طور مجازی وارد جلســه ی دادگاه 
شــده و آماده ی دیــدن این چالش 
بودند. امــا، همه چیز پس از هفته ها 
انتظار و تالش، با اتفاقی غیرمنتظره، 
به ناامیدی و اعتراضی دیگر ختم شد.

قاضی دیوان عالی استان انتاریو، که 
برای رســیدگی به پرونده ی شکایت 
آدام  اِســِکلی از دولت، انتخاب شده 
بود، از برگزاری جلســه ی دادسری 
امتناع کــرد. این قاضــی، در کمال 
تعجب، از رسیدگی به شکایت موسوم 
به چالــش قانون اساســی در مورد 
اجرای شهربندان اجباری سرباز زده 
و جلسه دادگاه را بدون رسیدگی به 

پرونده خاتمه داد.
این جنجال قضایی در حالی رخ داد 
کــه آدام و هوادارانش در انتظار یک 
رویارویی بزرگ در طی دو روز زمان 
دادگاه بودنــد و بــرای آن برنامه ی 
اعتراضــی همه جانبه بــه تعطیالت 
اجباری، ماسک، آزمایش کووید، آمار 
بســتری و خطر ویروس آماده کرده 

بودند.
آدام، شــش ماه کار و زندگی خود را 
رها کرده و کسب وکارش را در معرض 
ورشکســتگی قرار داده بود تا خود را 
برای این مصاف حقوقی آماده کند و با 
کمک کمپین های موافق، هزاران دالر 
پول برای آن هزینه کرده بود. شــش 
وکیل را استخدام و اخراج کرده بود تا 
درنهایت بتواند بهترین ها را در تیمش 
داشــته باشد و شش شــاهد را برای 
ارائه ی نظر کارشناسی گردهم آورده 
بود که همگی دارای مدرک دکترا یا 
مدارک پزشکی بودند؛ ازجمله، دکتر 
جوئل ِکتِنر، مدیر ســابق بهداشت و 

درمان مانیتوبا.
اِســِکلی قبل از جلســه ی دادگاه در 
بیانیه ای کتبی اعالم کرد: »دادخواست 
من ارتباط چندانی با رستورانم ندارد؛ 

بلکه هدف من زیرســوال بردن قانون 
تعطیلی اجباری در انتاریو و شواهد یا 
فقدان شواهد به کاررفته در توجیه آن 
است. اگر این چالش با موفقیت روبه رو 
شود، مشاغل می توانند به سر کار خود 
برگردند؛ رستوران ها، بارها، باشگاه ها و 
سالن های ورزشی باز می شوند؛ بچه ها 
به مدرســه برمی گردنــد و مردم باز 
می توانند برای جشن ها، سوگواری ها 
یا مراسم مذهبی شان دور هم جمع 

شوند.«
او برای هوادارانش نوشت: وکالی من 
معتقدند که دادگاه  درصدد اســت به 
نفع افکار عمومی رأی دهد؛ اما، یک 
روند جزر و مدی درحال وقوع است. 
رسانه ها هیچ روایت مخالفی را گزارش 
نمی کنند. آگاهی بخشــی بــه افکار 
عمومی در کانادا همچنان در سایه ی 
ترس پنهان اســت. من هر کاری که 
توانسته ام کرده ام تا اطالعات را نشر 
دهم؛ نتیجه به روز دادگاه بســتگی 

دارد.
پرونــده ی آدام در دادگاه، با موجی از 

توجه روبه رو شده است.
تعداد افرادی که برای تماشای آنالین 
دادرسی وارد سایت دادگستری شده 
بودند، قبل از شــروع دادگاه، از تعداد 
ماکزیمــم 5۰۰ نفــر عبــور کرده و 
درنتیجه، جایی برای قاضی یا وکیل 
دادگستری استان برای حضور در این 

دادرسی باقی نمانده بود.
به  نظر می رسید که بیشتر عالقمندان 
به تماشای دادرسی را هواداران اِسِکلی 
تشــکیل می دادند. حتــی، یک نفر 
ماســک ضدگاز بر صورت داشــت. 
دادگاه  دســتور داد همه ی حاضرین 
در جلسه، دوربین هایشان را خاموش  
کنند تا پهنای باند پخش کاهش یابد.
درنهایــت، دفتــردار دادگاه از برخی 
حضار خواست که داوطلبانه  جلسه را 
تــرک کنند تا تیم قضایی بتوانند در 

پزشــک دیگری نیــز در ویدیویی از 
شــرایط ناگوار بیماران در بخش های 
بــه کووید1۹  آی ســی یو مربــوط 
می گوید کــه در گرما، تب 3۸ درجه 
را تحمــل می کنند یــا کادر درمانی 
که  ناچار شده اند در آن گرمای هوا، 
به مدت 15 دقیقه به بیماران متصل 
به دســتگاه های ونتیالتــور، تنفس 
مکانیکــی بدهند تا بــرق اضطراری 

بیمارستان وصل شود.
شــهروند دیگری با انتشار ویدیویی 
از خــود، از بخیه زدن جراحت بیمار 
خود با نور موبایل و عدم تصویربرداری 
رادیولوژی به خاطر نبود برق می گوید 
و با مخاطب قرار دادن  وزرای کشور و 
نیرو، خواهان حداقل وصل شدن برق 

برای بیمارستان ها می شود.
صفحــه ای در توییتر با نــام کاربری 
»آشوب شهر« نیز با انتشار ویدیویی 
از یــک اتاق عمل کــه در آن، جاِن 
بیمار زیر جراحی به دلیل قطعی برق 
و کار نکردن سیستم برق اضطراری، 
به خطر افتاده، نوشــته است: »جان 
انســان ها در حکومــت جمهــوری 
اســالمی پشــیزی ارزش ندارد. اتاق 
عمل در ایران هنــگام قطعی برق و 

روشن نشدن برق اضطراری«.

قطعیبرقوامتحاناتدانشجویان

این روزها فصل امتحانات پایان سال 
دانشجویان نیز است. دانشجویان در 
طی یک سال و نیم گذشته با کمترین 
امکانات آموزشی و با سیستم ناکارآمد 
آموزش مجازی در ایران، حاال ناچارند 
در شرایطی به سواالت امتحانات خود 
پاســخ دهند که مشخص نیست تا 

پایان امتحان برق دارند یا نه.
بسیاری از این دانشجویان مضطرب 
و ناامید از آینده خود، در شبکه های 
اجتماعی از آن چــه بر آن ها می رود، 

گفته اند.

یکــی از شــهروندان تهرانی قبال به 
شهروندخبرنگار ایران وایر در ویدیویی 
گفته بود که امتحان دخترش دو بار 
به تعویق افتاده و او آن قدر اســترس 
تحمل کــرده که هنــوز هم بدنش 

می لرزد.«
کاربــر دیگــری نیــز در توییتر از 
سردرگمی و بالتکلیفی خود به خاطر 
قطعی برق در زمان برگزاری امتحانش 
گفته و نوشته است: »به خاطر قطعی 
برق چون که امتحان فردام درســت 
زمانیه که برق میره، باید از دو ساعت 
قبلش پاشم برم تو خیابون یک جایی 
که برق هســت امتحان بدم. زندگی 

خیلی زیباست، خیلی.«

چهکسیمقصراست؟

پاســخ به این سوال را صفحه توییتر 
انتشــار ویدیویی  با  حافظه تاریخی 
از »علی خامنــه ای«، رهبر  قدیمی 
جمهــوری اســالمی کــه در یک 
ســخنرانی در سال 13۸6، نسبت به 
بی برقی و بی آبی مردم عراق اعتراض 
کرده بود، داده است. حافظه تاریخی 
در این توییت نوشــته اســت: »علی 
خامنه ای، 23 شهریور 13۸6: مردم 
عراق مشــکل برق دارند، مشــکل 
آب ســالم دارند، این هــا جواب الزم 
دارد. باید جواب بــدن آمریکایی ها. 
نمی توانند شــانه خالــی کنند. حاال 
بــا بی اعتنایی با ایــن قضایا برخورد 
کنند اما همیشــه این طور نمی ماند. 
گریبانشان را می گیرند. گریبان هیتلر 

و صدام هم یک روز گرفته شد.«
عــالوه بــر ایــن، گروهــی دیگر از 
شهروندان نیز در شبکه های اجتماعی 
با بررســی دالیل اعالم شده از سوی 
مقامات درباره قطعــی برق، به طور 
ضمنی گفته اند که این موضوع عمال 
به تصمیمات شخص اول کشور، یعنی 
علی خامنه ای و ادامه برنامه هسته ای 
و سیاســت خارجــه مداخله جویانه 

جمهوری اسالمی باز می گردد.

اشــاره این شــهروندان به اظهارات 
مقامات شرکت توانیر است که پیش از 
این گفته بودند که قطعی برق به دلیل 
اســتخراج رمز ارزها است که توسط 
کامپیوترهای پیچیــده و با مصرف 
برق باال استخراج می شوند. همزمان با 
طرح این موضوع نیز، مجلس یازدهم 
در طرحی از دولت خواسته است که 
برای مقابله با تحریم ها، شرایط را برای 
ایجاد درآمد 5۰۰ میلیون دالری از راه 

استخراج رمزارزها، مهیا کند.
با اشــاره به همین دو موضوع، »رضا 
حاجی لو«، نویسنده و فعال اجتماعی 
نیز، در حســاب توییتر خود نوشته 
اســت: »اهواز؛ دمای هوا: 5۰ درجه. 
علت قطعی بــرق: ماین کردن بیت 
کویــن. علــت ماینینــگ: تحریم و 
تالش برای درآمدزایی. علت تحریم: 
انرژی هســته ای. علت عنوان شــده 
برای خواستن انرژی هسته ای: تولید 
برق.« توییتی که تا لحظه نگارش این 
گزارش، بیش از سه هزار بار پسندیده 
شــده و بیش از 3۴۰ بار به اشتراک 

گذاشته شده است.

یــاسوناامیــدیصــدایغالب
شهروندان

تکا ن دهنده  روایت هــای  بــر  عالوه 
شــهروندان از تاثیراتــی که قطعی 
گســترده برق بــر زندگــی آن ها و 
عزیزان شــان گذاشــته است، فضای 
عمومی شــبکه های اجتماعی نیز پر 
است از ابراز نگرانی ها و ناامیدی های 

شهروندان.
بســیاری با اشاره به وضعیت اسف بار 
ایــن روزهای خــود گفته اند که اگر 
روزی افــرادی به هوای پیشــرفت و 
رفاه راهی کشورهای غربی می شدند، 
امروز برای تنفس و زنده ماندن باید 

مهاجرت کنند.

گلنازمهدوی)ایرانوایر(

ادامهازصفحه۲
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بنیادکاناداوایران

 به اطالع میرساند که مصاحبه با دانشجویانی که درخواست
 بورسیه تحصیلی خود را قبل از 15 حون 2۰21 فرستادند 

در روز 26 جوالی 2۰21 انجام خواهد شد. این مصاحبه از طریق زوم 
و بطور مجازی خواهد بود. اطالعات الزم از طریق ایمیل 

برای دانشجویان منتخب فرستاده خواهد شد

صد سالگی شقایق در کانادا
ایرانیان کانادا- صد سال پیش، کانادا 
گل شــقایق را به نمــاد یادبود برای 
میلیون ها کانادایی و کهنه سربازان در 

کشور تبدیل کرد.
ایــن نماد با آنکه کوچک اســت، اما 
تغییر بزرگی را در زندگی کسانی به 
وجود آورده که بــرای کانادا خدمت 

کرده اند.
هر ماه نوامبر کانادایی، یک گل شقایق 
به سینه می زنند تا به کسانی که برای 
این کشور جنگیده اند ادای احترامی 

بکنند.
مایکل ترانر، سرلشــکر بازنشســته 
می گوید: »شقایق نماد تمام سربازان 
است، در حقیقت بیشتر سربازان در 
تمام جهان. زمانی که کسی یک گل 
شقایق به سینه می زند، نشان  دهنده 
تمام برادران و خواهرانی است که در 
نیروهای مسلح خدمت کرده  اند و از 
جان خود گذشــته اند تا دیگران در 
کشور از آزادی و دیگر مزایای زندگی 

در کانادا برخوردار شوند.«
در روز ششــم ژوئیــۀ 1۹21، کانادا 
اولین کشوری بود که از گل شقایق به 

عنوان نماد یادبود استفاده کرد.
اســتیون کالرک مدیر اجرایی ملی 
لژیون سلطنتی کانادا، می گوید: »این 
یک تعهد بصری برای کانادایی هاست 
که می گویند، »هر آنچه را که کهنه 
سربازان برای ما انجام دادند را به یاد 
مــی آورم و آن را ارج می نهم.« همه 
چیــز در جنگ جهانــی اول با جان 
مک کری آغاز شد. آن زمان بود که او 
شعر معروف خود را در جبهۀ فالندرز 

نوشت. 
یک خانم فرانســوی به نام مادام آنا 
گوئرین، این شعر را خواند و گل های 
شقایقی را از پارچه درست کرد تا به 
بازسازی مناطقی از فرانسه که بوسیلۀ 
جنگ ویران شده بود به صورت کمک 
کند. وی سپس ایده خود را با کانادا 

در میان گذاشت.
کالرک می گویــد: »او با الهام از جان 

جلسه ی دادرسی و تشکیل جلسه ی 
دادگاه شرکت کنند.

از نظــر زاکاری گریــن، نماینده ی 
استان انتاریو، اعتراضات آدام اِسِکلی 
درمورد نقض قانون اساسی، هیچ مبنا 
و پایه ی حقوقی نــدارد و او تاکنون، 
هیچ درخواست دادرسی و درخواست 
جبران خســارتی علیه دولت استانی 
ارائه نداده است، او، صرفاً، به تصمیم 
انتاریو درمورد رســتورانش اعتراض 
نمــوده و این موضوع ناقض قوانین و 

آیین  های دادرسی است .
البته، او  تأیید کرد که اِسِکلی وکالی 
باتجربه ای را به کار گرفته و پاسخ آنها 
به اخطار دولت توســط چهار وکیل 
امضا شــده اســت. پس، موضوع به 
سادگی پرونده ی فرجام خواهی برای 
یک زندانی یا یادداشت تحریف شده ای 
از سوی یکی از طرفین دعوی نخواهد 

بود.
در دادگاه اســتانی اعــالم شــد که 
اعتراضات گســترده ی آدام در مورد 
اقدامــات ضــد کوویــد – معروف 
بــه “نارضایتی هــای نامعقــول”، از 
حدوحدود اقدامات دولت علیه او فراتر 
رفته است؛ زیرا اعمال قدرت از سوی 
دولت اســتانی تنها محدود به بستن 
رســتورانش می شــد، آن هم وقتی 
که قانون در مــورد همه و به دالیل 
بهداشتی و ســالمت عمومی اعمال 

می شود.
پاسخ مایکل سوین وود، وکیل اسکلی، 
به این ادعا این بود که وجه نقض قانون 
اساسی در دفاعیه ی اسکلی، از ابتدا، 
مشهود بوده است. اگر دولت استانی به 
سواالت و ابهامات مطرح شده درمورد 
قانون اساسی اعتراض داشت، باید از 
ابتدا از قاضی می خواست تا آنها را از 
روند دادرسی خارج کند. او معتقد بود 
که این کار بسیار ساده است و آنها از 
آنچه که خواسته دادگاه خوسته بود، 

تبعیت کردند.
رویه هــای پیش از محاکمه، ازجمله، 
کنفرانس هــای مدیریــت پرونده ی 
قضایی و بازجویی و ســوال از شاهد 
طرف مقابل، بــدون هیچ اعتراض یا 

شــکایتی از ســوی دولت استانی و 
بســیار فراتر از بحث درمورد مسائل 

قانون اساسی پیش رفت .
به اعتقاد سوین، این پرونده، به عنوان 
اخطاری برای جبران خسارت نقض 
قانون اساسی تلقی می شد. در دعاوی 
حقوقی، پاســخ های دولت به کووید 
1۹ براساس اصول علمی یا احترام به 
حقوق انسانی نبوده و مزاحمت های 
آن بیشتر از گزینه های جایگزین بوده 

است.
یکــی از مواردی که اســکلی به آن 
اعتراض دارد، این است که همه گیری 
ترس بر مردم و دولت ها حاکم شــده 
است و تحلیل علمی پشت تصمیمات 

دولت ها وجود ندارد.
قاضی یاسمین اکبرعلی از دادگاه عالی 
انتاریو، قبل از بازگشــت به دادگاه و 
اعالم حکم خود، جلسه را برای تعمق 

بیشتر در مورد آن به تعویق انداخت.
او گفت: »متأسفانه، باید اعالم کنم که 
من امروز صالحیت قضایی رسیدگی و 
بررسی بیشتر موارد مربوط به ماهیت 
ایــن پرونده را نــدارم و فکر می کنم 
که شرایط جلسه ی دادرسی آن گونه 
نیســت که به من ایــن صالحیت را 
بدهد و ادامه ی این دادرسی دو روزه 
به نفع هیچکس نخواهد بود؛ زیرا عدم 
صالحیت من باعث می شود که رأی 
دادگاه امــروز، در دادگاه تجدیدنظر 
آســیب پذیر و قابل رد باشد. دالیل 

کتبی آن، بعداً، اعالم خواهند شد.«
هواداران و حامیان آدام از این تصمیم 
بســیار خشــمگین بودند و تصمیم 
قاضی را بی معنا و ناعادالنه دانستند. 
درنهایت، حاضران در جلسه دادرسی  
میکروفون های خود رابــاز کرده و با 
فریاد اعتراض آنها، این جلسه به پایان 

رسید.
وکیــل آدام از وضعیت به وجود آمده 
و نتیجه ی دادگاه اظهــار نارضایتی 
کرده و گفــت کــه دادگاه ها، هیچ 
عالقــه ای به چالش هــای مربوط به 
قانون اساســی درمورد بسته شــدن 
اجباری کســب وکارها و پروتکل های 
کوویــد 1۹ ندارند. نظر او این بود که 

درجایی که آزادی های اساســی در 
معرض خطر اســت، دادگاه از اعمال 
صالحیت قضایی بــر موضوع امتناع 
می کند؛ علی رغم اینکه قوانین طوری 
وضع شده اند که نسبت به موضوعات 
و مسائل جدی انعطاف پذیر باشند و 
بتوان آنها را مطرح و اســتماع کرد. 
نباید سرسری از آنها عبور شود و این 

رفتار کامالً نادرست است.
البته، بعد از این اتفاق، نیز، آدام بیکار 
ننشسته و در صفحات اجنماعی خود 
سواالت دیگری را مطرح کرده است: 
»اگر قاضی دیــوان عالی صالحیت 
بررسی این پرونده را ندارد، پس چه 
کسی دارد؟ ما یازده گزارش تخصصی 
درمورد نقض قانون اساسی داریم؛ نُه 
ســوال مهم در مورد ابهامات قانون 
اساســی مطرح کردیم که تنها به دو 
مورد آن پاســخ داده شده است. در 
دادگاه امــروز هیچ موردی بررســی 

نشد، به جز صالحیت قاضی دادگاه!«
این اولین بار است که بررسی شکایتی 
درمورد نقض قانون اساسی که ماه ها 
در جریان بوده و اسناد محکمی برای 
اثبات آن جمع آوری شده، بی نتیجه، 
لغو می شود. او اظهارنظر در مورد این 
پرونده را به سخنگوی دادستانی کل 
کشــور موکول کرد؛ اما وزارت خانه از 
اظهارنظر در مورد آن خودداری کرد؛ 
زیــرا، این موضــوع همچنان، تحت 

بررسی دادگاه است.
 Adamson توییتــر  حســاب 
Barbeque پــر از مطالــب مربوط 
به محدودیت هــای کرونایی ازجمله 
واکسیناسیون اســت که از نظر آنها 

نوعی دستکاری ژنتیکی است.
انتظار مــی رود که ایــن پرونده، در 
آینده و به محض ارائه ی شــکایت در 
مورد نقض قانون اساســی در دادگاه، 
مورد بررســی قرار گیرد. مشــاوران 
آدام اعــالم کردند که این نبرد هنوز 
پایان نیافته و موارد مورد شکایت به 
دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهند شــد. 
تیم پشتیبانی این پرونده، همچنین 
آمادگــی دارد تا آن را از طریق دیوان 

عالی کشور هم پیگیری نماید.

مک کری ایده ای را ایجاد کرده است 
که می تواند از گل شــقایق به عنوان 
نه تنها یک ســمبل یادبود و بلکه به 
عنوان راهی برای جمع آوری کمک 

مالی استفاده کند.« 
سرهنگ بازنشســته ناتاشا دوپیوس 
بیش از 16 ســال در نیروهای مسلح 
کانــادا خدمت کــرد. او از زمانی که 
تنها یک دختــر نوجوان بود از کهنه 

سربازان حمایت می کند. 
دوپیوس می گوید: »گل شقایق برای 
من معنای بســیار عمیقی دارد. من 
در دوران کودکی از شــقایق استفاده 
می کردم تا به یاد کســانی باشم که 
در جنگ جهانــی دوم جنگیده اند. و 
اکنون بیشــتر ما حداقل یک نفر را 
می شناســیم که در افغانستان جان 

خود را از دست داده است.«

تقریباً هر ســاله 1۷ میلیون دالر در 
کانادا از طریق کمپین شقایق لژیون 
جمع آوری می شــود، اما امسال آنها 

چیز خاصی ارائه می دهند.
کالرک می گوید: »ما یک گل شقایق 
مشابه را ساخته ایم که بسیار شبیه به 
آنچیزی اســت که مادام آنا گوئرین 
طراحی کرده بود، و بســیار متفاوت 
از شقایق مرســوم امروزی است. ما 
آن شقایق را امســال به عنوان یک 
یادبود ویژه در دســترس عموم قرار 

می دهیم.«
برای خرید شقایق 1۰۰ سالگی خود 
به وب سایت لژیون سلطنتی کانادا به 
legion.ca/remembrance/ آدرس
poppy-100-anniversary مراجعه 

کنید.
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جعل وصيت شاه متوفي
325 سال از زماني مي گذرد كه صدر اعظم ایران با 
تحریف مطلب به وصيت شاه متوفي اعتنا نكرد، مصالح 
ایران و ایرانيان را قرباني خودخواهي هایش ساخت، و 
سلطان حسين را كه نه مدیر بود و نه مدبّر به شاهي برگزید. 
صدر اعظم با این خيانت به امانت باعث جنگ داخلي 
ایرانيان و زوال صفویه شد. این تجربه تلخ باید درسي براي 

همه نسل ها باشد . 
يادداشت هاي تاريخي سليمان سيرافي از چين

14 آگوست1811 ترجمه یادداشت هاي سليمان 
سيرافي كه در قرن نهم ميالدي از چين دیدار كرده بود در 
پاریس انتشار یافت. طبق ترجمه یادداشت ها، وي نوشته 
است كه در زمان اشكانيان و ساسانيان، دولت ایران هميشه 
یكي از مقامات آگاه و مسلط برعلم اقتصاد و بازرگاني 
خود را به عنوان سفير به چين مي فرستاد ، حال آن كه سفير 
 اعزامي ایران به رم، از ميان نظاميان یا مقاماتي كه عياري
 مي دانستند و بر زبان رومي تسلط داشتند و هوشمند بودند 

انتخاب مي شد.   
بركناري دكتر مصدق از نخست وزيري 

شاه سابق 22 امرداد 1332 نامه بركناري دكتر مصدق 
از نخست وزیري ایران را امضاء كرد و با بانویش ثریا به 
رامسر و از آنجا به كالردشت رفت تا اگر بركناري مصدق 
عملي نشود بتواند از آنجا به خارج از كشور بگریزد. نامه 
بركناري دكتر مصدق و نامه انتصاب سرلشكر بازنشسته 
زاهدي به نخست وزیري كه هر دو مغایر قانون اساسي 

بود.  
ورود نظاميان خارجي به پکن

14 آگوس���ت 1900 نيروهاي اعزامي قدرت هاي 
وقت � آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، روسيه و آمریكا به 
چين وارد شهر پكن پایتخت بي دفاع این كشور شدند تا به 
قيام گروهي از چينيان پایان دهند. این گروه براي قطع نفوذ 
و سلطه قدرت هاي وقت از وطن خود كه بمانند گوشت 
قرباني، آن را ميان خود به مناطق نفوذ قسمت كرده بودند 
و نيز جلوگيري از گسترش فعاليت ميسيون هاي مسيحي 
بپاخاسته بودند. این قيام در تاریخ به عنوان »مشتزنان � 

بوكسورها« معروف شده است.
اعدام مارشال پتن قهرمان ملي فرانسويان

مارش����ال »هانري پتن « قهرمان ملي فرانسه و فاتح 
جنگ »وِردن« 14 آگوست سال 1945 به جرم خيانت به 
وطن به اعدام محكوم شد. وي 89 ساله بود.  شارل دوگل 
اعدام پتن را به دليل كهولت به حبس ابد تخفيف داد كه تا 
پایان عمر در دژ نظامي محبوس بود و در سال 1951 در 95 

سالگي در زندان درگذشت.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

28 مرداد، روز تشکيل مجلس خبرگان اعالم شد 
هاش����م صباغيان وزیر كش����ور در یك گفتگوي 
مطبوعاتي رادیو تلویزیوني اعالم كرد »مجلس بررس����ي 
نهائي قانون اساسي« روز یكشنبه 28 مردادماه آینده با پيام 
رهبر انقالب تشكيل خواهد شد. در جلسه افتتاحيه این 
مجلس نخست وزیر، وزراء، سفرا، خبرنگاران و عده اي 

مهمان شركت خواهند داشت. 
نظر مقامات كشور درباره حوادث اخير 

امروز خبرنگار ما كسب اطالع كرد كه آقاي مهندس 
مهدي بازرگان نخست وزیر و حضرت آیت اهلل طالقاني 
شب گذشته در منزل احمد صدر حاج سيد جوادي وزیر 
دادگستري جلسه اي داشتند. در این جلسه كه هاشم صباغيان 
وزیر كشور، دكتر یزدي وزیر امور خارجه، مهندس یداهلل 
سحابي وزیر مشاور در امور طرح هاي انقالب و نيز دكتر 
صادق طباطبائي معاون نخست وزیر، در امور سياسي و 
سخنگوي دولت و تني چند از سياسيون حضور داشتند 
پيرامون حوادث پریروز دانشگاه و دیروز تهران بحث و 
تبادل نظر كردند. در این جلس����ه شركت كنندگان به این 
نتيجه رسيدند كه در حوادث و تظاهرات بنفع آیندگان و 
تحریكاتي كه از جانب پاره اي راهپيمایان مجهز به انواع 
س����الح ها صورت گرفت ردپاي صهيونيسم، ساواك و 

عوامل رژیم سابق مشاهده شده است. 
مجموعه ارزها جاي دالر را مي گيرد 

ایران به بازار مش���ترك پيشنهاد كرد براي معامالت با 
كشورهاي اروپاي غربي مجموعه ارزها جایگزین دالر شود. 
این پيشنهاد مذاكراتي كه دیروز در بروكسل بين وزیر امور 
اقتصادي و دارائي ایران با اعضاي بازار مشترك اروپا آغاز 
شده، مطرح گردیده است. بر اساس این پيشنهاد صادرات 
و واردات ایران با كش���ورهاي عضو بازار مشترك از طریق 
مجموعه ارزهاي این كش���ورها صورت خواهد گرفت و 
نرخ هاي كاالي صادراتي و وارداتي به دالر داده نخواهد شد. 

مخالفت صاحبان بنگاه هاي مسافربري 
با انتقال گاراژ به ترمينال 

مذاكرات شركت هاي مسافربري و شهرداري تهران 
بر سر انتقال این شركت ها به ترمينال بزرگ اتوبوس هاي 
مس����افري به نتيجه دلخواه نرسيد. شهرداري تهران طي 
گفتگویي در این زمينه به اطالعات گفت: یكي از عوامل 
كندي ترافيك در خيابان هاي ش����لوغ مركزي و جنوبي 
تهران، وجود اتوبوس هاي متعلق به بنگاه هاي مسافربري 
است. مهندس توسلي افزود: در پي گيري هائي كه انجام 
گرفته مشخص شده اس����ت، اكثریت كساني كه بعنوان 
نمایندگان یا صاحبان بنگاه هاي بزرگ و كوچك مسافربري 
با شهرداري سر مخالفت گذاشته اند، خود از مالكان عمده 
این اتوبوس ها هستند، بهمين جهت خيلي طبيعي است اگر 
شركت هاي مسافربري با انتقال این اتوبوس ها به خارج از 
محدوده خيابان هاي مركزي تهران كه سال ها زیر سلطه آنها 

بوده، مخالفت ورزند.
پزشکان طرف قرارداد با بهداري نبايد

 از بيمار پول بگيرند 
دكتر عالئي، معاون درماني وزارت بهداري و بهزیستي 
طي گفتگوئي در مورد مشكالت درماني بيمه شدگان درمان 
مستقيم و غيرمستقيم گفت: از كليه پزشكان طرف قرارداد 
با خدمات درماني درخواست مي شود در صورتيكه مایل به 
ادامه همكاري مي باشند، مراتب را كتبا به دفتر اسناد پزشكي 
در تهران و سازمان هاي منطقه اي بهداري و بهزیستي استان 
اعالم كنند و پزشكاني كه اعالم همكاري نموده اند. نباید از 

مراجعين وجهي دریافت نمایند. 
تغيير نام چند خيابان ديگر 

ش����وراي نامگذاري شهرداري تهران اسامي جدید 
برخي از خيابان ها، ميادین و پارك ها را بشرح زیر اعالم 
كرد: خيابان سابق وليعهد منشعب از شرق ميدان بروجردي 
بنام خيابان شهيد اندرزگو، خيابان رضاشاه كبير واقع در 
یاخچي آباد بنام خيابان حمزه، خيابان شهرآراء بنام خيابان 
طلوع، خيابان دكتر اقبال در خيابان قزوین بنام خيابان لقمان 
حكيم، خيابان شاه آباد واقع در خيابان قزوین بنام خيابان 
رضوان، پارك لشگري واقع در نارمك بنام پارك شقایق، 
ميدان عشرت آباد در خيابان سپاه بنام ميدان سپاه، خيابان 
دربار در نياوران بنام خيابان برزگر، خيابان تكش منشعب از 

خيابان دكتر شریعتي بنام خيابان شيخ  فضل اهلل نوري. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شـنبه 23 مردادماه 1358 
)برابر با 14 رمضان 20 رمضان 1399، 14 اوت 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

استفاده اجباری از چتر در دمای 40 درجه در تهران /عکس از: عرفان خوشخو

اگر دردم یكی بودی چه بودی
وگر غم اندكی بودی چه بودی

به بالينم طبيبی یا حبيبی
ازین هر دو یكی بودی چه بودی

باباطاهر عریان

پند بزرگان

جهان هر كس به اندازه  وسعت فكر اوست. 
محمد حجازی

هنر، كليد فهم زندگی است.
اسکار وایله
تغيير دهندگان اثر گذار در جهان كسانی هستند كه بر 

خالف جریان شنا می كنند. 
والترنیس

 سرایه
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جعل وصيت شاه متوفي
325 سال از زماني مي گذرد كه صدر اعظم ایران با 
تحریف مطلب به وصيت شاه متوفي اعتنا نكرد، مصالح 
ایران و ایرانيان را قرباني خودخواهي هایش ساخت، و 
سلطان حسين را كه نه مدیر بود و نه مدبّر به شاهي برگزید. 
صدر اعظم با این خيانت به امانت باعث جنگ داخلي 
ایرانيان و زوال صفویه شد. این تجربه تلخ باید درسي براي 

همه نسل ها باشد . 
يادداشت هاي تاريخي سليمان سيرافي از چين

14 آگوست1811 ترجمه یادداشت هاي سليمان 
سيرافي كه در قرن نهم ميالدي از چين دیدار كرده بود در 
پاریس انتشار یافت. طبق ترجمه یادداشت ها، وي نوشته 
است كه در زمان اشكانيان و ساسانيان، دولت ایران هميشه 
یكي از مقامات آگاه و مسلط برعلم اقتصاد و بازرگاني 
خود را به عنوان سفير به چين مي فرستاد ، حال آن كه سفير 
 اعزامي ایران به رم، از ميان نظاميان یا مقاماتي كه عياري

 مي دانستند و بر زبان رومي تسلط داشتند و هوشمند بودند 
انتخاب مي شد.   

بركناري دكتر مصدق از نخست وزيري 
شاه سابق 22 امرداد 1332 نامه بركناري دكتر مصدق 
از نخست وزیري ایران را امضاء كرد و با بانویش ثریا به 
رامسر و از آنجا به كالردشت رفت تا اگر بركناري مصدق 
عملي نشود بتواند از آنجا به خارج از كشور بگریزد. نامه 
بركناري دكتر مصدق و نامه انتصاب سرلشكر بازنشسته 
زاهدي به نخست وزیري كه هر دو مغایر قانون اساسي 

بود.  
ورود نظاميان خارجي به پکن

14 آگوس���ت 1900 نيروهاي اعزامي قدرت هاي 
وقت � آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، روسيه و آمریكا به 
چين وارد شهر پكن پایتخت بي دفاع این كشور شدند تا به 
قيام گروهي از چينيان پایان دهند. این گروه براي قطع نفوذ 
و سلطه قدرت هاي وقت از وطن خود كه بمانند گوشت 
قرباني، آن را ميان خود به مناطق نفوذ قسمت كرده بودند 
و نيز جلوگيري از گسترش فعاليت ميسيون هاي مسيحي 
بپاخاسته بودند. این قيام در تاریخ به عنوان »مشتزنان � 

بوكسورها« معروف شده است.
اعدام مارشال پتن قهرمان ملي فرانسويان

مارش����ال »هانري پتن « قهرمان ملي فرانسه و فاتح 
جنگ »وِردن« 14 آگوست سال 1945 به جرم خيانت به 
وطن به اعدام محكوم شد. وي 89 ساله بود.  شارل دوگل 
اعدام پتن را به دليل كهولت به حبس ابد تخفيف داد كه تا 
پایان عمر در دژ نظامي محبوس بود و در سال 1951 در 95 

سالگي در زندان درگذشت.

امروز در تاريخ
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28 مرداد، روز تشکيل مجلس خبرگان اعالم شد 
هاش����م صباغيان وزیر كش����ور در یك گفتگوي 
مطبوعاتي رادیو تلویزیوني اعالم كرد »مجلس بررس����ي 
نهائي قانون اساسي« روز یكشنبه 28 مردادماه آینده با پيام 
رهبر انقالب تشكيل خواهد شد. در جلسه افتتاحيه این 
مجلس نخست وزیر، وزراء، سفرا، خبرنگاران و عده اي 

مهمان شركت خواهند داشت. 
نظر مقامات كشور درباره حوادث اخير 

امروز خبرنگار ما كسب اطالع كرد كه آقاي مهندس 
مهدي بازرگان نخست وزیر و حضرت آیت اهلل طالقاني 
شب گذشته در منزل احمد صدر حاج سيد جوادي وزیر 
دادگستري جلسه اي داشتند. در این جلسه كه هاشم صباغيان 
وزیر كشور، دكتر یزدي وزیر امور خارجه، مهندس یداهلل 
سحابي وزیر مشاور در امور طرح هاي انقالب و نيز دكتر 
صادق طباطبائي معاون نخست وزیر، در امور سياسي و 
سخنگوي دولت و تني چند از سياسيون حضور داشتند 
پيرامون حوادث پریروز دانشگاه و دیروز تهران بحث و 
تبادل نظر كردند. در این جلس����ه شركت كنندگان به این 
نتيجه رسيدند كه در حوادث و تظاهرات بنفع آیندگان و 
تحریكاتي كه از جانب پاره اي راهپيمایان مجهز به انواع 
س����الح ها صورت گرفت ردپاي صهيونيسم، ساواك و 

عوامل رژیم سابق مشاهده شده است. 
مجموعه ارزها جاي دالر را مي گيرد 

ایران به بازار مش���ترك پيشنهاد كرد براي معامالت با 
كشورهاي اروپاي غربي مجموعه ارزها جایگزین دالر شود. 
این پيشنهاد مذاكراتي كه دیروز در بروكسل بين وزیر امور 
اقتصادي و دارائي ایران با اعضاي بازار مشترك اروپا آغاز 
شده، مطرح گردیده است. بر اساس این پيشنهاد صادرات 
و واردات ایران با كش���ورهاي عضو بازار مشترك از طریق 
مجموعه ارزهاي این كش���ورها صورت خواهد گرفت و 
نرخ هاي كاالي صادراتي و وارداتي به دالر داده نخواهد شد. 

مخالفت صاحبان بنگاه هاي مسافربري 
با انتقال گاراژ به ترمينال 

مذاكرات شركت هاي مسافربري و شهرداري تهران 
بر سر انتقال این شركت ها به ترمينال بزرگ اتوبوس هاي 
مس����افري به نتيجه دلخواه نرسيد. شهرداري تهران طي 
گفتگویي در این زمينه به اطالعات گفت: یكي از عوامل 
كندي ترافيك در خيابان هاي ش����لوغ مركزي و جنوبي 
تهران، وجود اتوبوس هاي متعلق به بنگاه هاي مسافربري 
است. مهندس توسلي افزود: در پي گيري هائي كه انجام 
گرفته مشخص شده اس����ت، اكثریت كساني كه بعنوان 
نمایندگان یا صاحبان بنگاه هاي بزرگ و كوچك مسافربري 
با شهرداري سر مخالفت گذاشته اند، خود از مالكان عمده 
این اتوبوس ها هستند، بهمين جهت خيلي طبيعي است اگر 
شركت هاي مسافربري با انتقال این اتوبوس ها به خارج از 
محدوده خيابان هاي مركزي تهران كه سال ها زیر سلطه آنها 

بوده، مخالفت ورزند.
پزشکان طرف قرارداد با بهداري نبايد

 از بيمار پول بگيرند 
دكتر عالئي، معاون درماني وزارت بهداري و بهزیستي 
طي گفتگوئي در مورد مشكالت درماني بيمه شدگان درمان 
مستقيم و غيرمستقيم گفت: از كليه پزشكان طرف قرارداد 
با خدمات درماني درخواست مي شود در صورتيكه مایل به 
ادامه همكاري مي باشند، مراتب را كتبا به دفتر اسناد پزشكي 
در تهران و سازمان هاي منطقه اي بهداري و بهزیستي استان 
اعالم كنند و پزشكاني كه اعالم همكاري نموده اند. نباید از 

مراجعين وجهي دریافت نمایند. 
تغيير نام چند خيابان ديگر 

ش����وراي نامگذاري شهرداري تهران اسامي جدید 
برخي از خيابان ها، ميادین و پارك ها را بشرح زیر اعالم 
كرد: خيابان سابق وليعهد منشعب از شرق ميدان بروجردي 
بنام خيابان شهيد اندرزگو، خيابان رضاشاه كبير واقع در 
یاخچي آباد بنام خيابان حمزه، خيابان شهرآراء بنام خيابان 
طلوع، خيابان دكتر اقبال در خيابان قزوین بنام خيابان لقمان 
حكيم، خيابان شاه آباد واقع در خيابان قزوین بنام خيابان 
رضوان، پارك لشگري واقع در نارمك بنام پارك شقایق، 
ميدان عشرت آباد در خيابان سپاه بنام ميدان سپاه، خيابان 
دربار در نياوران بنام خيابان برزگر، خيابان تكش منشعب از 

خيابان دكتر شریعتي بنام خيابان شيخ  فضل اهلل نوري. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شـنبه 23 مردادماه 1358 
)برابر با 14 رمضان 20 رمضان 1399، 14 اوت 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

استفاده اجباری از چتر در دمای 40 درجه در تهران /عکس از: عرفان خوشخو

اگر دردم یكی بودی چه بودی
وگر غم اندكی بودی چه بودی

به بالينم طبيبی یا حبيبی
ازین هر دو یكی بودی چه بودی

باباطاهر عریان

پند بزرگان

جهان هر كس به اندازه  وسعت فكر اوست. 
محمد حجازی

هنر، كليد فهم زندگی است.
اسکار وایله

تغيير دهندگان اثر گذار در جهان كسانی هستند كه بر 
خالف جریان شنا می كنند. 

والترنیس

 سرایه

جدول سودوکو

فروردین :بهترین راه برای شــما شاد بودن است و باید بخشی از انرژی هایتان را 
برای تفریح کردن ذخیره کنید. فکر نکنید که این سخن بدین معنی است که شما 
باید از انجام دادن وظایفتان اجتناب کنید، اما باید آن را برای مدتی از ذهنتان دور 
کنید. اگر شما در تفریحات لذت بخش شرکت کنید، می توانید بهتر روی وظایف 

شغلی که باید حتماً انجامشان دهید تمرکز کنید.

اردیبهشت : اکنــون برای شما ســخت است که به حسهای عادی خود اطمینان 
کنید، برای اینکه حتی سخت کار کردن هم به نظر شما مثل تفریح است. شما از دو 
دیدگاه متفاوت به جهان نگاه می کنید. یک دیدگاه شما همه چیز را خوب می بیند 
و در دیدگاه دیگرتان برعکس همه چیز به نظر بد می آید. باید بفهمید که بین این 

دو کدام یک درست دارد.

خرداد :  در حالی که شــما کارهای عقب افتاده ای را که قبالً از انجام دادنشــان 
طفره رفته اید را جبران می کنید، الزم است که خیلی با این مسأله راحت برخورد 
کنید. شــاید شما آمادگی ریسک کردن را نداشته باشید، اما اگر شما به کارهای 
ناتمام خود ســر و سامانی بدهید، خیلی زودتر از آن چه که فکر می کردید وقت 

آزاد پیدا خواهید کرد.

تیر:  شما احساس می کنید که در باغی سحرآمیز با شکوفه های زیبا قرار گرفته اید. 
اگر درگیر یک پروژه خالقانه یا یک موضوع عاطفی شده اید، تا زمانی که تالش 
کنید به نحو احسن خودتان را مطرح کنید، می توانید خیلی بیشتر پیشرفت کنید. 
مادامی که شــما از رویاهایتان فاصله نگرفته اید و ســعی می کنید که به آنها جنبه 

واقعیت ببخشید، مشکلی نخواهید داشت.

مرداد : شما نمی توانید آن کارهایی که می دانید باید انجام دهید و آن کارهایی 
که نمی دانید باید انجام بدهید را از هم تشخیص بدهید. حسی به شما می گوید که 
موقعیتی را از دست داده اید و این موضوع باعث انگیزه شما می شود که در خفا و 
پنهانی شروع به کاوش و جستجو کنید.که شما را به مسیر جدید هدایت می کنند.

شهریور : گرچه دوره نگاه کردن به گذشته تمام شده است، اما شما باز هم دوست 
دارید که بیشتر به پشت سرتان نگاه کنید تا به جلو. آمادگی رها کردن آنچه که در 
گذشته کسب کرده اید را داشته باشید. سپس یک آداب شخصی ایجاد کنید که به 
واسطه آن بتوانید برای ایجاد کردن یک مرز مشخص بین بحران گذشته و جادوی 

زمان حال به خودتان کمک کنید.

مهر : شــما می توانید تحت تسلط یک افســون جادویی زندگی کنید که باعث 
می شود شما فکر کنید همه چیز عالی است، در زمانی که اصالً این گونه نیست. بهتر 
است که با دیدی خوش بینانه به جهان بنگرید، به خاطر اینکه روشن نبودن ایده های 

شما به طور طیبعی می تواند بر قضاوت درست افرادی مثل شما سایه افکنی کند. 

آبان : شما با موانعی روبرو شده اید که تنها منبع آن خودتان هستید. هرقدر هم که 
از این اتفاقات متعجب شده باشید، فقط نباید از این شرایط سختی که پیش رویتان 
قرار گرفته است فرار کنید. کارهایی را انجام دهید که انجام دادنشان الزم و حیاتی 
اســت و شــما را در زمان حال نگه می دارد. مرور زمان به حل مشکالت کمک 

خواهد کرد.

آذر : ممکن اســت شــما دوست داشــته باشــید که رویه خود را تغییر داده و از 
زندگی تان لذت ببرید، اما به نظر می رسد دیگران نسبت به شما تصور دیگری در 
ذهن دارند. اگرچه شما باید سعی کنید که با توجه به برنامه هایتان پیش بروید، اما 
اگر به نقطه ای رسیدید که فکر کردید نباید تا اینجا پیش روی می کردید نگرانی 

به خود راه ندهید.

دی :  برایتان ســخت اســت که در مســیر ثابت باقی بمانید، برای اینکه هر فکر 
جدیدی که از ذهن شــما برمی خیزد می توانــد تبدیل به یک زنجیره از توهمات 
تبدیل شود که شما را به یک سیر و سفر ذهنی مطلوب می برند. ممکن است شما 
توانایی گشت و گذار کردن در طی رویاهای روزانه تان را داشته باشید، اما اکنون 

شما باید واقع بین باشید. 

بهمن : با وجود اینکه شــما می دانیدیروی کردن از قوانین اهمیت ویژه ای دارد، 
اما شــما کارهایتان را بر مبنای منطق خودتــان انجام می دهید. حتی اگر این رفتار 
شما باعث شود که احساس کامل بودن بکنید، توجیه کردن آن کار سختی است. 
برخی از قابلیتهای تان را باید به خاطر پذیرفته شدن توسط اجتماع زیر پا بگذارید. 

اسفند : معموالً شما فقط بر پایه نیازهای خودتان تصمیم گیری می کنید، اما حاال در 
هر تصمیمی که می گیرید باید اطرافیانتان را هم در نظر بگیرید. اگر شما بخواهید 
فقط به خودتان توجه کرده و دیگران را نادیده بگیرید، ممکن است در کارهای 
شما اشتباهات جدی رخ دهد. سعی نکنید که به دیگران رودست بزنید؛ فقط لبخند 

زده و کاری را که صحیح است انجام دهید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3838
1ـ مجید معتصمیـ  تبریز

2ـ مصطفی روجاـ  اندیمشک
3ـ زهره سلطانیـ  قم

افقي:
1. دانشي كه درباره موجودات زنده بحث مي كندـ  از توابع 

شهرستان قوچان
2. شهري در استان قزوین ـ جزء سوره ـ آهنگر انقالبي و 

قهرمان
3. باد مرگ آورـ  عزیز فصل سرماـ  نترس

4. نوعي تبـ  مسافر آسمانـ  گاو نر
5. كلمه تنبیه و نداـ  عدد بسیار زیادـ  زادگاه رستمـ  دوست

6. شهر رازيـ  ناپیداـ  جزیره شطرنجيـ  رستني پرخاصیت 
ـ تصدیق چخوف

7. دانه اي روغنيـ  اسمـ  با دشمن دین جنگیدن
8. محل دانشـ  ضربه اي در بوكسـ  غمخوار

9. چغندر پختهـ  بیماري التهاب نایژه هاي ششـ  خواهش 
نفس

10. از میوه هاي خوشمزه ـ دیوار بلند و محكم ـ هراسان و 
آشفته

11. تنگه معروف ایرانـ  یاريـ  حمله و هجوم
12. درخت زبان گنجشكـ  هولناكـ  دهان درهـ  نشان مفعول 

صریحـ  مرتجع الستیكي
13. شمشیرـ  ظرف دم  كردن چايـ  رزقـ  تیز

14. گرامي ترـ  راننده كشتيـ  هر چیز تلخ
15. سیر كوهيـ  پاجامهـ  اخوي

16. كبرـ  قطارـ  بافرهنگ، دانشمند
17. دنیاي جدیدـ  از اختاللهاي شدید رواني

عمودي:
1. نام دیگر رود جغاتو ـ بت ساخته زرگر مشهور قوم بني 

اسرائیل
2. سزاوارترـ  شیمي كربنـ  خوب

3. رقص معروف محلي برزیلـ  صورت فلكي ماه شهریورـ  
واحدي براي اندازه گیري مسافت

4. ضایعـ  زینتي براي خانمهاـ  خطي باستاني
5. حرف شانزدهم الفباـ  مضحك، خنده آورـ  چاشني كباب 

ـ   جاری
6. منقار مرغ ـ موي مجعد ـ روش پسندیده ـ نام پادشاه 

خدایان در اساطیر یونانـ  نوعي ماهي كنسروي
7. شمشیر برانـ  شهر بي قانونيـ  كشمش هسته درشت

8. از شیرین كننده هاي مصنوعي ـ باالي ران ـ شهري در 
جنوب كشور اوكراین

9. هذیانـ  شاهكار ادبیات فارسيـ  سوره بیست و چهارم 
قرآن مجید

10. نامي براي آقایانـ  جانوري موذيـ  شاخه اي در آموزش 
و پرورش

11. ساز و برگ اسبـ  چین خوردگي لباس و پارچهـ  از توابع 
استان فارس

12. باالبر خودروـ  چرم گر، پوست پیراـ  هراسـ  طالـ  طمع 
زیاد

حرف ) و ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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13. گاو به لفظ عوامـ  تكانـ  نوعي بلوطـ  ابتدا، آغاز
14. از بازیچه هاي كودكانـ  شاعرـ  بزرگوار، بلندقدر

15. پیشوایيـ  تالیف و گردآوريـ  مساوي
16. رهاـ  درس ترسیميـ  از توابع گنبدكاوس

17. غیركاردانـ  هم كالسي

45 اطالعات هفتگی        شماره  3850

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره به همراه ارسال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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و پرورش

11. ساز و برگ اسبـ  چین خوردگي لباس و پارچهـ  از توابع 
استان فارس

12. باالبر خودروـ  چرم گر، پوست پیراـ  هراسـ  طالـ  طمع 
زیاد

حرف ) و ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

سوحل جدولهای شماره 3838 
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13. گاو به لفظ عوامـ  تكانـ  نوعي بلوطـ  ابتدا، آغاز
14. از بازیچه هاي كودكانـ  شاعرـ  بزرگوار، بلندقدر

15. پیشوایيـ  تالیف و گردآوريـ  مساوي
16. رهاـ  درس ترسیميـ  از توابع گنبدكاوس

17. غیركاردانـ  هم كالسي

45 اطالعات هفتگی        شماره  3850

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره به همراه ارسال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنرى و منحصر به فرد به زیبایى فضاى منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

براى  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با اى میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-77۱-۱762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

مورین کی تراول )النا(  604-986-4404
آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
امین                       604-781-7778   
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

پوری فقط خانم ها           604-988-2913
مینا  خانم ها- آقایان       604-945-7797

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت میخک 

ودفتر واشنگتن- تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 
PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
همخانههمخانه ایران و آمریکا

3هفتهآگهی
درنیازمندیهایپیوند

فقط۲0دالر

تدریسزبانفارسی
خواندنونوشتن

بهخصوسکالساول
توسطمعلممجرب
۷۷۸-۹۹۷-3۷۲0153۷

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-020۱   
  604-700-۵6۱۵  

استخداماستخدام
به تعدادی نیروی جوان با انگیزه 
و فعال ، جهت کار در پروژه های 
داخلی ساختمان ،همراه باآموزش، 
حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.
interiorfinishingpakan@gmail.com

153۷ 6۰۴-356-3۸3۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انجام کلیه کارهای 
کوچک  از قبیل:

نقاشی، تعویض پریز برق، 
هود، شیر آب

و.....
604-۵۱۸-۳0۱7

153۷

3هفتهآگهیدرنیازمندیهایپیوندفقط۲0دالر
تلفنتماس:۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶

به یک همخانه
 در شهر کوکیتالم 

نیازمندم.
153۴ 6۰۴-36۸-۷۹۹5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

 )Toefl,ESL, IELTS( و انگلیسی 
آموزش گیتار و آواز 
)کالسیک، پاپ، فالمینکو(

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-44۱-7464
77۸-۸۸۱-4۱۳۹
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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. 1536

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

اینمکانبرایآگهیشمارزروشدهاست

ARE YOU READING THIS?

برایکسباطالعاتبیشترباماتماسبگیرید.

۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶

www.raminmahjouri.com

اینمکانبرایآگهیشمارزروشدهاست

ARE YOU READING THIS?

برایکسباطالعاتبیشترباماتماسبگیرید.

۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

778-384-6729
ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

اتومبیل های نو و دست دوم امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه 


