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مخالفت جاستین ترودومخالفت جاستین ترودو
 با بازگشایی زودهنگام با بازگشایی زودهنگام

 مرزهای کانادا مرزهای کانادا

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 
چهارشــنبه 1۴ ژوئیه با تاکید بر این 
که بازگشایی زودهنگام مرزها می تواند 
فاجعه بار باشد، تصریح کرد دولت طی 
هفته های آینده در خصوص بازگشایی 
مرزها به روی گردشــگران بین المللی 

توضیحات روشنگرانه ای خواهد داد.
ترودو  افــزود در حــال حاضر وجود 
سویه خطرناک دلتا ایجاب می کند که 
همچنان هوشیار باشیم و جانب احتیاط 

را حفظ کنیم.
نخست وزیر کانادا تاکید کرد: »بی صبری 
مردم و همچنین نمایندگان بخش سفر 

و گردشگری را درک می کنیم اما الزم 
اســت که از نتیجه ماه ها تالش و ایثار 
که در جبهــه مبارزه با پاندمی حاصل 
شده است، پاســداری کنیم. اگر برای 
بازگشایی مرزها شتابزده عمل کنیم، 
خیلی زود مجبور خواهیم شــد دوباره 
قرنطینــه را به اجرا گذاریم و این واقعا 
تاســف آور خواهد بود. درســت است 
که تابســتان بهتری نســبت به سال 
گذشته داریم و امکان دیدار با دوستان 
و عزیزانمان را پیــدا کرده ایم اما باید 
بدانیم که هنوز از شــر پاندمی خالص 

نشده ایم.«

ترودو ادامه داد: »در مسیر بازگشایی به 
حرکت خــود ادامه می دهیم و مراحل 
جدید بازگشــایی را هفته های آینده 
اعــالم خواهیم کرد. اما اگر با شــتاب 
بیش از حد در این مسیر حرکت کنیم، 
طولی نخواهد کشید که مجبور خواهیم 

شد به عقب بازگردیم.«
ترودو درباره ضرورت قرنطینه کودکان 
در بازگشت از سفرهای بین المللی تاکید 
کرد: »این یک تصمیم سیاسی نیست و 
هدف از آن تنبیه کودکان نیست، بلکه 
تدبیر پیشگیرانه ای است که مطابق با 
علم اتخاذ شده است. هنوز از نظر علمی 

فراهم  کودکان  واکسیناسیون  شرایط 
نشده است.«

در حال حاضــر، کانادایی هایی که به 
صورت کامل واکسینه شده اند می توانند 
با ارائه پاســخ منفی آزمایش کرونا به 
ســفر بروند. با این وجود، مســافران 
خارجی این امــکان را ندارند. در واقع 
فقط آن دسته از مسافران خارجی که 
سفر ضروری به کانادا دارند، از حق ورود 
به کشور برخوردارند. این در حالی است 
که برخی کشورها نظیر آمریکا و فرانسه، 
امکان سفر خارجی های واکسینه شده 

به کشورشان را فراهم کرده اند.
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مجید محمدی

بادستهایخونیندرجنایتپیاس۷۵۲
جنایــت ســرنگون کــردن پــرواز 
دوم  دوره   در  پــی اس752 
ریاســت جمهوری روحانــی رخ داد. 
حــدود 5۰ روز از جنایات گســترده  
آبــان ۹۸ گذشــته بود که ســپاه 
پاسداران در سحرگاهی خونین کشتار 
دست جمعی مسافران یک هواپیما را 
رقــم زد که 2۹ تن از آ نان کودکان و 
نوجوانان زیر 1۸ سال بودند. مسافران 
آن هواپیما تعداد زیادی دانشــجوی 
ممتاز در مقاطع مختلف تحصیلی، ۹ 
خانواده  کامل و مــادران و فرزندان و 

زوج های جوان بودند.
هواپیما شــرکت خطوط  صاحــب 
هوایی اوکراین بود. ۹ نفر از خدمه و 
دو تن از مسافران گذرنامه اوکراینی 
داشتند. 13۸ نفر به مقصد کانادا سفر 
می کردند، 17 نفر راهی سوئد بودند 
و مسافرانی هم به انگلستان، آلمان و 
سوییس می رفتند. شلیک دو موشک 
در فاصله  3۰ ثانیه فرصت زندگی را 
از همــه  آن ها دریغ کرد. جنایتی که 
در تاریخ 75 ساله  سازمان ایکائو نمونه  
مشابهی نداشت. این برای اولین بار در 
تاریخ هوانوردی است یک حکومت به 
هواپیمای خــودی بر فراز پایتختش 

شلیک کرده است. 
درباره  سطح همدستی دولت روحانی 
در ایــن جنایت گفت وگوهای زیادی 
شده که از مشــهورترین آن ها مقاله  
نیویورک تایمز اســت که چند هفته 
بعد از هجدهم دی ماه منتشــر شد 
و دولــت روحانی را از دخالت در این 
جنایت تبرئه می کــرد. در این  مقاله 
ادعا شده که روح دولت روحانی از این 
ماجرا بی خبر بوده اســت. رسانه های 
دیگری هم مدعی شدند که روحانی 
سپاه را به پذیرش انجام این جنایت 
مجبور کرده است. این در حالی است 
انجمن خانواده های جانباختگان  که 
که مدتی پس از این جنایت شــکل 
گرفــت، همواره دولت، ســپاه و قوه  
قضائیه را متحد و هم صدا با هم دیده 
اســت که در این نوشته به دالیل آن 

اشاره می کنیم:
1- جمهــوری اســالمی ایــران جز 
پذیــرش چه چاره  دیگری داشــت؟ 
وقتــی افکارعمومــی دنیــا در پی 
پاســخ بود و به لطف دنیای مجازی 
عکس ها و فیلم هایی منتشر می شد 
و در دست کشورهای متضرر مدارک 
مســتندی وجود داشت که حمله را 
ثابــت می کرد، حکومــت جمهوری 
اسالمی چه می توانســت بکند؟ آیا 
می خواست بیش از سه روز به دروغ 
و فریبکاری ادامه دهد و منتظر باشد 
ویدیوها و تصاویر ماهواره ای دستش 
را رو کنــد؟ از اتفاق اگــر روحانی و 
ظریف نیروهای نظامی را قانع کردند 
تا مسئولیت را با انتشار یک اعالمیه  
مبهم و سردرگم کننده بپذیرد، نشان 
می دهــد از راه و روش اســتفاده از 
قوانین بین المللی در تاخیراندازی و 
فرار از مسئولیت آگاه بودند. کاری که 
تا امــروز هم پی گرفته اند؛ عملی که 

گناه آنان را دو چندان می کند. 
2- خبرگزاری سی بی ســی کانادا در 
تابستان گذشته فایلی صوتی از یک 
تماس تلفنی منتشــر کــرد که یک 
طرف آن مسئول کمیسیون بررسی 
سوانح هوایی جمهوری اسالمی بود. 

این فرد که در زیرمجموعه  دولت کار 
می کند، در این فایل صوتی نزد یکی 
از خانواده ها اعتراف کرد که حدود 1۰ 
دقیقه بعد از ایــن فاجعه، از فرمانده  
هوافضای سپاه شنیده است که حمله  
موشکی صورت گرفته است. در وهله  
اول، امکان ارتبــاط نزدیک یک فرد 
دون پایــه  دولتی با فرمانده ای نظامی 
که خارج از پروتکل های مرســوم در 
حیرت انگیز  می گیــرد،  صورت  دنیا 
است اما هرچه هست نشان می دهد 
کمیســیون ســوانح هوایی، سازمان 
هواپیمایی و وزیر راه اولین کســانی 
بودنــد که از حمله  موشــکی مطلع 
شــدند و کارمندان دولتی هر لحظه 
می توانستند با سپاه تماس بگیرند و 

مطلع شوند.
ســوم اینکه در فایل صوتی مربوط و 
در گزارش اخیــر دولت کانادا تاکید 
می شود که شورای عالی امنیت ملی 
تصمیم به باز گذاشتن آسمان در آن 
شب گرفته است. اتهامی بزرگ مبنی 
بر سپر کردن افراد بی دفاع غیرنظامی 
در حفظ پادگان های نظامی و محل 
زندگی رهبر جمهوری اســالمی )به 
اعتراف حاجی زاده(. رئیس شــورای 
عالی امنیت ملی کیســت؟ حســن 
روحانی. عالوه بر روحانی و فرماندهان 
نظامی و روســای قوا، در آن شــب 
جواد ظریف، رحمانی فضلی، محمود 
علوی و باقــر نوبخت دولت را در این 
شــورا نمایندگــی می کردند. نقش 
آن هــا در این تصمیم گیری چه بود؟ 
تا امروز هیچکــدام از این افراد نقش 
خود در این تصمیــم را رد نکرده اند؛ 
پس آنچه استنباط می شود همکاری 
و همدســتی  در طراحی و اجرا است. 
همان طور که وزیر کشــور در فاجعه  
آبان خونین هم بر دخالت مســتقیم 

دولت صحه گذاشت.
چهارم اینکه چه کســانی در سه روز 
دروغ و فریبکاری با ســپاه همدستی 
کردنــد؟ آیا نام های علــی عابدزاده، 
علی  هواپیمایــی،  ســازمان  رئیس 
ربیعی، ســخنگوی دولت، حســن 
بررسی  کمیسیون  رئیس  رضایی فر، 
ســوانح، حمید بعیدی نژاد، ســفیر 
جمهوری اسالمی در انگلستان، رضا 
نوروزپور، مســئول رسانه ای دولت و 
بســیاری دیگر را به خاطر می آورید؟ 
همه  این افراد کارمندان رسمی دولت 
بودند و هستند. چه کسانی در ارسال 

جعبه  سیاه ها به مدت هفت ماه اخالل 
ایجــاد کردند؟ مصاحبه هــای جواد 
ظریف موجود اســت. در حالی  که او 
و وزیر راه به اوکراین سفر می کردند، 
از به همراه بردن جعبه  سیاه ها به آن 
کشور خودداری کردند. گزارش فنی 
این فاجعه را چه کســانی نوشتند؟ 
کارمندان دولت در کمیسیون بررسی 
سوانح هوایی. دولت جمهوری اسالمی 
تا مغز استخوان در تهیه  گزارشی پر 
از دروغ و فریبکاری با سپاه همکاری 

کرد.
پنجــم اینکه چه کســانی به دولت 
اوکرایــن پیشــنهادی مخفیانه ارائه 
کردند تا طی یک تفاهم نامه غرامت 
را بپذیرد و موضوع حقیقت و عدالت 
را رهــا کند؟ مجموعه  وزارت خارجه 
به رهبری محسن بهاروند. چه کسی 
ادعا کرد بیشتر خانواده ها نام خود را 
در بنیاد شهید ثبت کرده اند؟ سعید 
اوحــدی، رئیــس بنیاد شــهید که 
زیرمجموعه  دولت است. چه کسی به 
غیر از سپاه و قوه  قضائیه با خانواده ها 
تماس می گیرد تا غرامت را بپذیرند؟ 
کمیســیون ویژه ای که در وزارت راه 

ایجاد شده است.
آنچه در باال نوشته شد مشتی نمونه  
خروار است. نوک کوه یخ از جنایتی 
وحشتناک که توسط سپاه اجرا شد 
و به صــورت نظام مند همکاری تمام 
مجموعه های حکومت از دولت گرفته 
تا قوه  قضائیه را جلب کرد. بی تردید 
می توان گفت که اگر مقاومت و اتحاد 
خانواده هــای جانباختگان نبود، این 
ماجرا تا امروز به درازا نمی کشــید و 
ابعاد بین المللی الزم را پیدا نمی کرد. 
دولت روحانی در این جنایت به سهم 
خود شریک بود و تالش فراوانی کرد 
که راه مشــخص شــدن حقیقت و 

رسیدن به عدالت را سد کند.
حــال بعــد از انتخاباتی نمایشــی، 
رئیس جمهور امنیتی جای خود را به 
رئیس جمهور »آدمکش« می دهد؛ در 
حالی  که کشمکش بر سر این پرونده 
همچنان ادامه دارد. خانواده ها کوتاه 
نخواهند آمد. چشم به راهِی حقیقت و 
عدالت همچنان ادامه دارد و این جاده 
باید در مسیر سنگالخ و کشنده اش 

پیموده شود.

حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن 
خانواده جان باختگان پرواز ۷۵۲

دراولویتنبود،ممکننبود،
پیگیرینشد

کارنامههشتسالدولتروحانیدرحوزه
حقوقشهروندیوکاهشسرکوبها

حسن روحانی با چهار وعده رای تحول خواهان و بخش هایی 
از ناراضیان جدی از وضع موجود را در بیعت های 13۹2 و 

13۹6به خود اختصاص داد: 
1- رفع حصر کروبی، موســوی و رهنورد )دغدغه اصالح 

طلبان( 
2- پایــان دادن بــه نگاه امنیتی و  ســرهنگی کردن در 
حوزه های فرهنگ و جامعه مثل جمع کردن بساط گشت 
ارشــاد که هــر روز حقوق شــهروندی را در مقیاس های 

میلیونی نقض می کنند )دغدغه اکثر مردم ایران(
3- تنش زدایی با غرب در قالب رســیدن به توافق بر ســر 
برنامه هسته ای که به برجام منتهی شد )خواست اکثریت( 
۴- تــداوم پرداخت یارانه های ۴5 هزار تومانی )خواســت 

طبقات محروم و متوسط(
از این چهار وعده که به خواست های رای دهندگان میلیونی 
پاسخ می دادند، تنها مورد سوم به نتیجه رسید که ترامپ آن 
را باطل کرد و در دولت بایدن نیز هنوز مذاکرات به نتیجه 
نرسیده است. خواست چهارم نیز عمال با بیست و پنج برابر 
شدن قیمت ارز تبخیر شد. یارانه امروز شهروندان ایرانی به 
کمتر از دو دالر در ماه سقوط کرده است، در حالی که مردم 
همه کاالها، جز کاالهای بسیار معدودی مثل نان و بنزین را 

به قیمت دالر امریکایی تهیه می کنند. 
عالمه بر دو وعده اول و دوم از چهار وعده فوق که به حقوق 
شهروندی مربوط می شوند، حسن روحانی در هر دو دوره 
انبوهی از وعده های دیگــر را نیز در همین حوزه، و و نیز 
وعده رفع ســرکوب ها )با ژست حقوقدانی( داد که در این 

نوشته  به سرنوشت آنها می پردازم. 

حوزه حقوق شهروندی

 روحانــی در حوزه حقوق شــهروندی و حــوزه فرهنگ، 
وعده هایی مثل تعیین قواعد و قوانین شفاف برای ممیزی 
کتاب و حذف کنترل پیش از چاپ کتاب داد که هیچ یک 
تحقق نیافت و حتی تالشی در آن زمینه ها صورت نگرفت. 
اگــر دولت روحانی در این زمینه جــدی بود باید »قانون 
کتاب« را که بــرای رفع ممیزی در دوران خاتمی تنظیم 
شده بود، به مجلس می فرســتاد. )نگارنده این نوشته در 
ســال های 1376-77 مدیر کارگاهی بــود که این قانون 
را تنظیم کرد تا از ســوی وزارت ارشــاد به هیئت دولت 
فرستاده شود(.  به رغم قول صریح روحانی، انجمن صنفی 
روزنامه نگاران بازگشایی نشد و ممیزی در حوزه سینما به 

تشکل های سینمایی صنفی واگذار نشد. 
روحانی وعده داد که موانع مبادالت علمی و سفر استادان 
به خارج را بردارد که با توجه به نگاه امنیتی به علم، تحقق 

آن از ابتدا ناممکن به نظر می رسید.
 نه تنها هیچ یک از فیلترینگ های شبکه های اجتماعی رفع 
نشــد، بلکه وایبر و تلگرام در دوران روحانی فیلتر شدند. 
او همچنیــن وعده داد که حق تشــکل و گــرد آمدن در 
سازمان های غیردولتی را مورد توجه ویژه قرار دهد، اما در 
دوران او حتی سازمان های محیط زیستی و خیریه )مثل 
خیریه امام علی( مورد هجوم دستگاه های امنیتی واقع شد 
و اعضای آن ها سال هاســت در زندان به سر می برند. برخی 
از اعضای دولت فعاالن محیط زیست را در پرونده ساخته 
شده مجرم ندانستند، اما آنان قدرتی در برابر اطالعات سپاه 

و قوه قضاییه ندارند.  
وعده نهاِد ملی حقوق بشــر و شهروندی، به انتشار متنی 
فراهــم آمده از قوانین و مقــررات موجود در حوزه حقوق 
افراد منتهی شد که بیش از چهار دهه است نادیده گرفته 
می شوند و دولت روحانی نمی توانست از این جهت استثنا 

باشد. اگر اقدامی هم از سوی دولت روحانی در این زمینه 
صورت گرفته باشد، نمایشی و بی ثمر بوده است.

حقوق اجتماعی

 بعد از یک دوره کوتاه صدور مجوز کنسرت برای گروه های 
موسیقی و حمالت و تعطیلی و پرونده سازی از سوی طرف 
مقابل، دولت روحانی این حوزه را واگذاشت. دولت روحانی 
عمال قاعده »یک کشور یک قانون« را نادیده گرفت تا در 
هر شهر و شهرستان، مقامات مذهبی-سیاسی، امنیتی، و 
نظامی-انتظامی، به شکل ملوک الطوایفی، به دلخواه خود 
در مورد اجتماعاتی که از سوی وزراتخانه ها مجوز دریافت 
کــرده بودند، بایســتند. دولت روحانــی در هیچ مورد بر 
مسئولیت های دولت در این حوزه ها اصراری نمی ورزید و 

پیگیری ای نداشت. 
حقوق زنــان از قلمروهای مهم و کلیــدی رعایت حقوق 
اجتماعی جامعه، باالخص در جوامعی با اکثریت مسلمان 
اســت، چون حاکمان و قدرتمندان به هر بهانه ای به سراغ 
حلقه های ضعیف تر مثل زنان می رونــد و حقوق آن ها را 
بدون دادن هزینه نقض می کنند. وعده های مربوط به رفع 
تبعیض جنسیتی و قومی، انتخاب وزیر زن، و تهیه لوایحی 
برای حمایت از حقوق زنان یا پیگیری نشــد، یا به جایی 
نرسید. آن ها رویاهای باطلی بودند که هرگز تعبیر نشدند 
و نمی شــدند. حضور زنان در ورزشگاه ها با پیگیری دولت 
روحانی به جایی نرسید و تنها فشار فیفا باعث شد تا چند 
صد نفری از زناِن »خودی« برای نمایش، به چند مسابقه و 

استادیوم راه داده شوند. 

حوزه حقوق سیاسی

 در حوزه سرکوب حقوق سیاسی و اجتماعی نیز وعده های 
بســیاری محقق نشــدند؛ مثل پیگیری وضعیت معلمان 
تبعیدی و اخراجی و باز شدن فضای سیاسی دانشگاه ها. در 
دوران روحانی هیئت منصفه برای بررسی به جرایم سیاسی 
شــکل گرفت، اما اوال این امر هیچ ربطی به پیگیری های 
دولت روحانی نداشت، دوم آن که با تفکیک جرایم سیاسی 
و امنیتــی، چند مورد از تخلفــات خودی ها تحت عنوان 
جرایم سیاسی به دادگاه ارجاع شد تا صورت ظاهری ماجرا 
را درست کنند و ادعا کنند که دارند به قانون اساسی عمل 
می کنند، و مــوارد مربوط به مخالفان تحت عنوان جرایم 
امنیتی به روال سابق پیگیری شده و برایشان حکم صادر 
می شده است، و ســوم هم آن که هیئت منصفه انتصابی 
این دادگاه نیز مثل دادگاه های مطبوعاتی دهه های هفتاد و 
هشتاد، تنها یک لطیفه سوگناک است، چون در هیچ جای 
دنیا اعضای هیئت  منصفه ثابت نیستند و از سوی حکومت 
انتخاب نمی شوند. حتی یکی از وزرا، حقوقدانان مشاور یا 
معاونان ریاســت جمهوری، به این سیرک قضایی واکنش 

نشان نداد.

امیدهایی که دود شد

در ارزیابی دســتاورد هر دولت یا مقام مســئولی، معیار، 
برابِرهم گذاری انتظارات و ظرفیت ها و شرایط است. مشکل 
دولت روحانی در حیطه حقوق شــهروندی آن بود که اوال 
در حوزه هایی وعده می داد که اصوال از حیطه ظرفیت آن 
بیرون بود )مثل داشــتن ورودی برای رفع حصر(؛ دوم آن 
که سیاســت هایی عرضه می کرد که در تقابل مستقیم با 

سیاست های ولی فقیه قرار می گرفت 

جمهوری اسالمی ایران زندانی است با دیوارهای بسیار بلند و درهای محدود با ده ها قفل. کسی که 
حتی وعده یک زیرپیراهن تمیز و غذای باکیفیت یا آب میوه خنک )و نه هواخوری یا دسترسی 
به روزنامه و تلفن( می دهد، باید از پیش با مسئوالن زندان هماهنگ کرده باشد. دولت روحانی نه 

اراده ای بر این امر داشت، و نه کسی در قوای قهریه با آن هماهنگ بود.

ادامه در صفحه ۱۴
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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
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مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

هایالیت، کوتاه کردن )خانم ها(
رنگ ریشه، بند و ابرو

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

استفان هارپر روز شــنبه 1۰ ژوئیه 
در ســخنرانی خود در کنفرانســی 
بین المللی که به منظور بررسی اوضاع 
و شرایط حاکم بر منطقه خاورمیانه 
برگزار شــده بود، هشــدار داد همه 
کشــورهای جهان بایــد از ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور جدید ایران به 
علت سوابق تاریکی که در زمینه نقض 

حقوق بشر دارد، اجتناب کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ابراهیم رئیســی که تاکنون ریاست 
قوه قضاییه ایران را بر عهده داشــته، 
قــرار اســت از ماه آینده بر مســند 
ریاست جمهوری این کشور بنشیند. 
ابراهیم رئیسی اولین رئیس جمهور 
ایران خواهد بود کــه حتی پیش از 
رســیدن به این ســمت و به دست 
گرفتن قدرت به علت دست داشتن 
در اعدام های جمعی زندانیان سیاسی 
در سال 1۹۸۸ از طرف دولت ایاالت 

متحده آمریکا تحریم شده است.
استفان هارپر در سخنرانی کوتاه خود 
در کنفرانس بین المللــی مربوط به 
اوضاع خاورمیانه تاکید کرد: »ابراهیم 
رئیسی جنایتکاری است که مرتکب 
جنایت بر ضد بشــریت شده است. 
رئیســی نماد زنده جنون برای آرام 
کردن اوضاع برای رژیم تهران است.«

رئیســی که از افراد مــورد حمایت 
آیت اهلل علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اســالمی محســوب می شــود، در 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران 
که میزان مشارکت مردمی در آن به 
طرزی بی ســابقه پایین بود و رقیب 
اصلی انتخاباتی او از طرف کمیته ای 
به رهبری آیت اهلل خامنه ای )شورای 
نگهبــان قانون اساســی ایــران( رد 
صالحیت شده بود، به پیروزی رسید.

نخســت وزیر پیشــین کانادا خاطر 
نشــان کرد: »انتخاب شــبیه سازی 
شــده ابراهیم رئیسی نشان می دهد 
که تالش ها برای نجــات توافق نامه 
هسته ای ایران که سال 2۰15 میان 
قدرت های بزرگ و تهران در پایتخت 
اتریش منعقد شد و تحت تاثیر خروج 
یکجانبه دولت پیشین آمریکا از آن در 
مســیر نابودی قرار گرفت، نتیجه ای 
جز جری تر کردن نیروهای تندرو در 

ایران نداشته است.«
آقای هارپر که از سال 2۰۰6 تا 2۰15 
نخست وزیر کانادا بوده است، ادامه داد: 
»همه ادعاها در خصوص وجود یک 
نامزد به اصطالح میانه رو در انتخابات 
ایــران واهی اســت. دولــت تحت 
سرپرســتی من هیچ گاه فریب وجود 

هشدارنخستوزیرسابقکانادا
دربارهخطرتشدیدافراطگرایی

دردورانابراهیمرئیسی

 Penelakut روسای بومیان پنالکوت
از کشف بیش از 16۰ گور بی نشان و 
ثبت نشده دیگر نزدیک یک مدرسه 
شبانه روزی پیشین بومیان در جزیره 
کوپر Kuper واقع در چهل کیلومتری 
شهر نانایمو Nanaimo در بریتیش 

کلمبیا خبر دادند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
بومیان پنالکوت با انتشــار نامه ای از 
کشف گورهای جدید کودکان بومی 
که هرگز فرصت بازگشتن به آغوش 
خانواده های خود را پیدا نکردند، عمیقا 

ابراز تاثر کرد.
نمایندگان بومیــان پنالکوت در این 
نامه نوشتند: »یک بار دیگر زخم های 
نسل کشــی بومیان برای ما تازه شد. 
می دانیــم کــه خواهران و بــرادران 
زیادی از جوامع همســایه به مدرسه 
شــبانه روزی بومیان در جزیره کوپر 
فرستاده شــده بودند. تحمل درد و 

رنج نسل کشی بومیان و نقض آشکار 
حقوق آن ها آسان نیست.«

جوآن بــراون رئیس بومیان پنالکوت 
نیز تاکید کرد: »شــجاعت نداشتن 
تــرس نیســت، بلکه اقــدام به رغم 

ترسیدن است.«
قــوم پنالکوت برای بزرگداشــت یاد 
و خاطــره کودکانی کــه در مدارس 
شــبانه روزی پیشــین جان خود را 
از دســت داده اند، دوم اگوست یک 
در Chemainus جزیره  راهپیمایی 
ونکــوور ســازماندهی کرده اســت. 
پنالکوت همچنین در همین ارتباط 
چند مراسم یادبود دیگر در روزهای 
2۸ ژوئیــه و ۴ اوت تــدارک دیده و 
عالوه بر اعضای خود از شــهروندان 
غیربومــی نیز برای شــرکت در این 
رویدادها دعوت کرده است تا با وقایع 
تلخی که در گذشــته های نه چندان 

دور بر بومیان رفته است، آگاه شوند.

کشف۱۶۰گوربینامونشاندیگراز
بومیاندربریتیشکلمبیا

فرضی یــک جناح میانه رو خیالی را 
در ایران نخورد.«

اســتفان هارپر که دولــت محافظه 
کارش در ســال 2۰12 با جمهوری 
اسالمی ایران قطع رابطه کرد، همواره 
از منتقدان سرسخت برنامه هسته ای 

ایران بوده است.
اما دولت لیبرال تحت رهبری جاستین 
تــرودو از توافق نامه مربوط به برنامه 
هســته ای ایران حمایت کرده است. 
این توافق نامه ظرفیت و توانایی ایران 
را برای توسعه سالح های هسته ای در 
ازای تعدیل برخی تحریم های تحمیل 

شده به تهران محدود کرده است.
بــا این حال این توافق نامه که پس از 
رایزنی های فشــرده و چانه زنی های 
فراوان در ســال 2۰15 در وین بین 
ایــران و گــروه پنج به عــالوه یک 
)آمریکا، روســیه، چیــن، انگلیس، 
فرانســه و آلمان( منعقد شــده بود، 
در ســال 2۰1۸ تحــت تاثیر خروج 
یکجانبه دولت دونالد ترامپ از آن در 
هاله ای از ابهام قرار گرفت. در آن زمان 
استفان هارپر از تصمیم دونالد ترامپ 
در خصوص توافق نامه هسته ای ایران 

آشکارا حمایت کرد.
اما جو بایدن رئیــس جمهور فعلی 
)مشروط( کشورش  بازگشت  آمریکا 
به این توافق نامه را یکی از اولویت های 
اصلی سیاســت خارجی دولت خود 

اعالم کرده است.
با این حال امیدها برای احیا و توسعه 
توافق نامه هسته ای ایران کمی بعد با 
پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات 

ایران از بین رفت.
ابراهیم رئیســی احتمــال دیدار با 
جو بایــدن یا مذاکره دربــاره برنامه 
موشک های بالستیک ایران و حمایت 
تهران از برخی گروه های شبه نظامی 
فعال در منطقه را منتفی دانسته است.

مداد- در حالی که به انتخابات فدرال 
کانادا نزدیک می شویم نظرسنجی ها 
حکایــت از آن دارند که لیبرال ها در 
شــرایط فعلی در مرز تشکیل دولت 
اکثریت هستند و رقیب سنتی آن ها 
یعنی حزب محافظــه کار که امیدوار 
بود در انتخابات آتی دولت را از دست 
لیبرال هــا خارج کند بــه طور قابل 

توجهی از آن ها عقب است.
اندرو  کوین، ســتون نویس روزنامه 
گلوب انــد میل امروز در ســرمقاله 
خود به این موضوع اشاره کرده است 
که بیشــتر از رهبری و سیاست های 
محافظه کاران ایــن نوع رفتار آن ها 
اســت که رای دهنــدگان را از آن ها 

دلزده کرده است.
خالصه ای از این سرمقاله را در ادامه 

می خوانید.
در حلقــه محافظه کاران ســرخط 
رسمی حرف ها این است که وحشت 
زده نشوید. کارزارهای تبلیغاتی مهم 
هســتند و یک هفته زمانی طوالنی 
در سیاســت است و یادتان باشد چه 
اتفاقی در مورد دیوید پترسون رخ داد 

و مواردی از این دست.
اما در مذاکرات غیر رســمی سرخط 
اصلی بحث ها این است: باید وحشت 
زده باشیم. مشکل اصلی این نیست 
که لیبرال ها برتــری قابل توجهی را 
در نظرسنجی ها نسبت به رقیب خود 
در اختیار دارند )میانگین شش نظر 
ســنجی اخیر آن ها را بین هشت تا 
1۴ درصد جلوتــر از محافظه کاران 
نشان می دهد(. مشکل این است که 
محافظه کاران جای اندکی برای بهبود 

وضعیت خود دارند.
بر اساس نظرسنجی دیگری تنها ۴1 
درصد رای دهندگان کانادایی حاضرند 
حتی به رای دادن به محافظه کاران 
فکر کنند. این خیلی کمتر از کسانی 
اســت که رای به لیبرال ها را ممکن 
اســت در نظر بگیرند )56 درصد( و 
حتی کمتر از تعداد کسانی است که 
ممکن است به فکر رای دادن به حزب 

دموکرات نوین باشند )۴۸ درصد(.
چرا وضع به اینجا رســیده اســت؟ 
چطور حزب کنفدراســیون به چنان 
جایی سقوط کرده است که از هر ده 
نفر کانادایی، شــش نفر حتی حاضر 
نیســتند به رای دادن به آن ها فکر 

کنند؟
یکی از متهمان همیشــگی در این 
مــوارد رهبر حزب اســت و البته که 
آرای تایید اریــن اوتول رهبر حزب 
باید هم بــرای محافظه کاران نا امید 
کننده باشد. تنها 1۴ درصد شرکت 
کنندگان در یک نظر ســنجی او را 
به عنوان گزینــه محبوب خود باری 
نخســت وزیری انتخاب کرده بودند. 
این در حالی اســت کــه مقبولیت 
جاستین ترودو برای نخست وزیری 
37 درصــد و مقبولیت جاســمیت 

بحران
محافظهکاران

کانادا

ســینگ رهبر حزب نئودمکرات 1۸ 
درصد بوده است.

امــا واقعیت این اســت کــه افول 
محافظه کارها با اتول شروع نشده و با 

او نیز به پایان نخواهد رسید.
محافظــه کاران در شــش انتخابات 
گذشــته به طور متوســط کمتر از 
35 درصد آرا را بــه خود اختصاص 
داده اند و ایــن چهار درصد کمتر از 
میانگین آرایی است که پیش تر جبهه 
متحد محافظه کاران پیشرو و اتحاد 

اصالحات به دست می آوردند.
لیبرال ها نیز شاهد کاهش آرای خود 
بودند و برخی از آرای آن ها به سمت 
دموکرات نوین، سبزها و بلوک کبک 
سرریز شده است اما واقعیت این است 
که این حزب با رهبری مناسب امکان 
آن را دارد که از سبد بزرگتری از رای 
دهندگان بالقوه برای خود آرای تازه 
ای را کســب کرده و جایگاه خود را 
تقویت بخشد اما محافظه کاران حتی 
تحت رهبری جدید و قدرتمند هم به 
نظر می رسند چنین توانایی را ندارند.

بخشی از این داستان به سیاست های 
حــزب باز می گردد. در بســیاری از 
موضوعات مهم محافظه کاران یا اصال 
حرفی برای گفتــن ندارند )تغییرات 
اقلیم( و در برخی دیگر مواضع آن ها 
به طور فعاالنــه ای رای دهنده ها را 
از خود می راند )بحث نژاد، مهاجرت، 

برابری ازدواج…(.
از ســوی دیگر به نظر می رسد این 
حــزب اعتماد به نفس بــه باورهای 
خود را از دســت داده اســت و حتی 
توانایی پیش بردن و تبلیغ سیاست 
های ســنتی محافظه کاران – مانند 
بازار آزاد، مالیات پایین تر و تراز کردن 
بودجه – را ندارد. در ســال های اخیر 
جریان چــپ در موارد بیشــتری از 
راســت ها موضع درست اتخاذ کرده 
اســت اما مهم تر از درستی یا اشتباه 
بودن مواضع آن هــا، رفتار آن ها با 
عتمــاد به نفس باالیی همــراه بوده 

است.

فقط هم اعتماد به نفس هم نیست… 
آن ها شــادان تر هســتند. فراتر از 
رهبری و سیاست ها بحران محافظه 
کاران شــاید بیشتر به چیزی مربوط 
شود که آن را به مزاج بد حزب تعبیر 
می کنم: نه فقط ظاهر که شخصیت 
این حزب دارای مشکل است. چیزی 
درون مــزاج و ســاخترا شــخصیت 
محافظه کاران باعث آزردگی و فراری 

دادن بسیاری از مردم می شود.
در کنار همسویی با برخی از جریانات 
غیر عادی و گاه تئوری ها ی توطئه 
مشکل دیگر محافظه کاران این است 
که بر خالف لیبــرال ها توان جذب 

دیگران را ندارند.
لیبرال ها با وجود حضور در قدرت و 
در اختیار داشتن سمت های وزارتی 
اما همیشــه توانایی این را دشاته اند 

که افراد دارای تخصص و با ســالیق 
مختلــف را جذب کــرده و به آن ها 
همکاری کننــد در حالیکه محافظه 
کاران گویی همیشــه تن به قدیمی 

های همیشگی حزبی داده اند.
در مجامع ورزشــی بسیالر گفته می 
شــود که ممکن است تیمی با وجود 
در اختیار داشــتن بهترین بازیکنان 
و اســتراتژی ها اما فرهنگ پیروزی و 
اعتماد به نفس آن را ندارد. آن شک 
بنیادی بــه خود و توان پیروزی خود 
در نهایت آن هــا را بازنده می کند. 
تا زمانی که محافظــه کاران نیز این 
فرهنگ پیروز شدن را به دست آورند 
،تــا زمانی که کمی احترام به خود را 
به دست آورده و لبخندی بر لبانشان 
بنشانند و کمی شبیه افراد بالغ رفتار 

کنند، محتوم به شکست هستند.
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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.

اتاوا تصمیم گرفته است واکسن های 
بیشــتری نســبت به آن چه که در 
نشست سران گروه هفت اعالم کرده 
بود، در اختیار کشورهای فقیر جهان 

قرار دهد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دولت لیبرال جاســتین تــرودو روز 
دوشــنبه 12 ژوئیه اعالم کرد: »اتاوا 
نزدیک به 17.7 میلیــون دوز دیگر 
واکسن آسترازنکا در میان کشورهایی 
توزیع خواهد کرد که در حال حاضر 
نرخ واکسیناســیون در آن ها بسیار 

پائین است.«
آنتیــا آناند وزیر خدمــات عمومی و 
تدارکات کانادا نیــز اعالم کرد: »این 
محموله در واقع بخش باقی مانده 2۰ 
میلیون دوزی اســت که کانادا پیش 
از این به طور مســتقیم به آسترازنکا 

سفارش داده بود.«
از طریق ســازوکار  این واکســن ها 
دسترسی جهانی به واکسن کووید1۹ 
)کوواکس( که به منظور توزیع عادالنه 
واکســن در جهان به ابتکار سازمان 
جهانی بهداشــت ایجاد شده است، 
میان کشورهای بسیار فقیر و نیازمند 

جهان توزیع خواهد شد.
خانم آناند خاطر نشــان کرد پس از 
برطرف شدن موانع تدارکاتی موجود، 
این واکسن ها طی هفته های آینده به 

کشورهای فقیر ارسال خواهد شد.

کاناداواکسنهایبیشتری
بهکشورهایفقیراهدامیکند

تحلیلدیدگاهکاناداییهابهرهبراناحزابفدرال

آخرین نظرسنجی های انجام شده در 
سراسر کشور، نشــان دهنده دیدگاه 
مردم کانادا به رهبران سیاسی بوده و 
در این تحلیل به طور خاص به بررسی 
جایگاه رهبران احزاب فدرال در نگاه 

عمومی پرداخته شده است.
مرکز آمار آباکوس در گزارشی جدید 
به بررســی دیدگاه مردم کشــور به 
رهبران مختلف احزاب فدرال پرداخته 
و نگرش عمومی نسبت به این افراد را 
تحلیل کرده است. در این یادداشت به 

بررسی این موضوع می پردازیم:

جاگمیت سینگ

مســلماً  ســینگ  جاگمیت  امروزه 
محبوب تریــن رهبر سیاســی ملی 
اســت که 3۸ درصد مردم نسبت به 
وی دیدگاه مثبتــی دارند. در مقابل 
26 درصد افراد پاســخ دهنده نسبت 
بــه وی بدبین بوده و البته چهره وی 
در میان زنــان، رأی دهندگان جوان، 
مردم استان بریتیش کلمبیا و کسانی 
که تحصیالت متوسطه دارند به طور 
قابل توجهی مقبول تر است. کمترین 
میزان محبوبیت وی در کبک و آلبرتا 
بوده و این آمار به طرز قابل توجهی از 

سایر استان ها پائین تر است.
رأی دهندگان لیبرال، حزب ســبز و 
جاگمیت  از  عمدتــاً  نیودموکرات ها 
ســینگ حمایت کــرده و طرفداران 
حزب محافظه کار و بلوک کبکوآ میانه 
خوبی با وی ندارند. به طورکلی مردم 
شهرهای کانادا اقبال بیشتری به وی 
داشته و محبوبیت جاگمیت سینگ 

در روستاها کمتر است.
آمارها نشان می دهد ۴1 درصد افراد 
قطعاً بــه وی رأی داده و 27 درصد 
پاسخ دهندگان نیز اعالم کردند قطعاً 

به وی رأی نمی دهند.

ارین اتول

نکته جالب در تحلیل آمارهای موجود 

این اســت که ارین اتــول کمترین 
محبوبیت را در بین رهبران سیاسی 
ملی داشــته و فقط 2۰ درصد افراد 
اظهــار داشــتند که نســبت به وی 
دیــدگاه مثبتی دارنــد و ۴۰ درصد 
مشارکت کنندگان در این آمارگیری 

نیز به وی بدبین بودند.
اتول در بین مردان محبوب تر از زنان 
بوده و همچنیــن در بین افرادی که 
تحصیالت رســمی کمتــری دارند، 
افرادی که در آلبرتا زندگی می کنند 
و البتــه افراد گروه ســنی ۴5 تا 5۹ 
سال از محبوب بیشتر برخورداراست. 
بیشــترین طرفداران اتول در  آلبرتا 
و بیشــترین مخالفان وی در استان 
آتالنتیــک کانادا زندگــی می کنند. 
لیبرال،  احزاب  طرفداران  به طورکلی 
سبزها و نیودموکرات ها نسبت به وی 

بدبین هستند.
در میان کسانی که فکر می کنند قطعاً 
زمان تغییر دولت رسیده، 3۴ درصد 
وی را دوســت دارند، درحالی که 2۹ 
درصد وی را قبول ندارند. در پایتخت، 
اتــول دارای 17 درصد طرفدار و 32 
درصد مخالف بوده و تعداد طرفداران 
و مخالفان وی در جوامع شــهری و 
روستایی تقریباً یکسان است. در این 
میان 23 درصد رأی دهندگان قطعاً 
وی را انتخــاب کــرده و ۴2 درصد 
اعالم کردند به هیچ عنوان به وی رأی 

نمی دهند.

جاستین ترودو

مخالفــان  و  طرفــداران  ترکیــب 
برابر  نخست وزیر فعلی کشور تقریباً 
بــوده و وی دارای ۴۰ درصد هوادار و 
3۹ درصد مخالف است. این تناسب 
در بعد جنسیتی و بین رأی دهندگان 
زن و مرد نیز وجود داشته و محبوبیت 
وی در بین افــراد دارای تحصیالت 
دانشــگاهی بیشــتر )۴6 درصد( از 
افراد فاقد تحصیالت  آکادمیک )35 

درصد( است.

به طورکلی طرفــداران احزاب لیبرال 
تمایل بیشتری به وی داشته و در این 
میان دیدگاه طرفداران ســایر احزاب 

نسبت به او منفی تر است.
در میان رأی دهندگان در مرکز، 37 
درصد موافق وی بــوده و 3۸ درصد 
با وی مخالف هســتند. چهره وی در 
مناطق شهری و حومه شهر نسبت به 
مناطق روستایی کانادا بهتر است اما 
تفاوت چندانی را نشان نمی دهد. در 
این میــان ۴2 درصد رأی دهندگان، 
قطعاً به وی رأی داده و ۴۰ درصد نیز 
اعالم کردند قطعاً به وی رأی نخواهند 

داد.

برداشت های دقیق

در این مطالعات  از پاســخ دهندگان 
خواسته شد که هر رهبر را از  چندین 
نظر مورد ارزیابی قرار دهند و  از آن ها 
خواســته شد این افراد را با یک یا دو 

عبارت توصیف کنند.
بر این اساس، اکثریت رأی دهندگان، 
جاگمیت سینگ را فردی با ارزش های 
خوب، خوش بیــن و مدرن می دانند. 
تعداد کمتری از افراد نیز وی را جالب 
و دارای ایده های عالی توصیف کردند. 
مردم در مورد اینکه ســینگ افرادی 
مانند آن هــا را به خود جلب می کند 
باهم اختالف نظر دارنــد، گرچه 7۰ 
درصد افراد زیر 3۰ سال فکر می کنند 

که این موضوع صحت دارد.
بیشــتر رأی دهندگان فکر می کنند 
اریــن اتول افــرادی ماننــد آن ها را 
مجذوب خود نمی کنــد. آن ها اتول 
را  کســل کننده، قدیمــی و فاقــد 
ایده های خوب دانســته اند. در مقابل 
ازنظــر اکثریت قریب به اتفــاق مردم 
کانــادا، جاســتین تــرودو، مدرن و 
خوش بین بوده و به باور اکثریت قاطع 
رأی دهنــدگان، وی دارای ارزش های 
خوب است. بیش از نیمی از مردم وی 

را جالب دانسته اند.
مقایسه این سه رهبر نشان می دهد 

که آقای ســینگ امتیــازات بهتری 
نســبت به ترودو و اتول که با فاصله 
زیــادی از آن ها قرارگرفتــه، دارند. 
ترودو و ســینگ هر دو به عنوان یک 
فرد خوش بین و مدرن دیده می شوند 
اما رأی دهندگان مطمئن نیستند که 

آقای اتول خوش بین یا مدرن باشد.
ترودو و ســینگ ازنظر جذاب بودن 
رقابت نزدیکی داشــته و بزرگ ترین 
نقطه ضعف اتول نیز عدم وجود ایده 

جذاب در وی است.

رأی دهندگان خاکستری به چه فکر 
می کنند؟

اگر تجزیه وتحلیل خود را روی کسانی 
متمرکز کنیم کــه می گویند قطعاً 
رأی می دهند اما هنوز تصمیم خود 
را در مورد نحوه رأی دادن نگرفته اند، 
این داده ها نشــان دهنده یک مزیت 
نسبی   برای جاگمیت سینگ نسبت 
به جاستین ترودو اســت که هر دو 
موقعیت بهتری نسبت به ارین اتول 

دارند.
بزرگ ترین ضعف ترودو نســبت به 
ســینگ، وجود »ایده های عالی« و 
»جذب افرادی مانند من« اســت که 
در آن رهبر نیودموکرات ها حداقل 15 
امتیاز جلوتر است. بزرگ ترین ضعف 
اتول نیــز فقدان ایده هــای مدرن و 

خوش بینانه در وی است.
یکی از نکات جالب توجه رأی دهندگان 
این مطالعه، زنان زیر 3۰ ســال است 
که در میان این گروه از رأی دهندگان، 
ترودو و ســینگ مقبولیت بیشتری 
دارند. حزب محافظه کار غالباً با چالشی 
در ارتباط با اطالعات جمعیت شناسی 
و نظرسنجی روبه رو بوده و این نتایج 
نشان می دهد که این مسئله همچنان 

ادامه دارد.
در خاتمه گفتنی است این نظرسنجی 
با مشارکت 15۰۰ بزرگ سال کانادایی 
از 2۸ تا 3۰ ژوئن 2۰21 و بر اســاس 

نمونه گیری تصادفی انجام شده است.

کانادابهنیمهراهرسید
۵۰درصدکاناداییهادوزدومخود

رادریافتکردهاند
مداد- تاکنون نزدیک به 51 میلیون 
دوز واکسن به کانادایی ها تزریق شده 
پنجاه درصــد  حاضــر  حــال  در  و 
شــرایط  واجــد  کانادایی هــای  از 
واکسیناســیون )یعنی افــراد باالی 
دوازده سال( هر دو دوز واکسن خود 

را دریافت کرده اند.
به گزارش سی.تی.وی ، نخست وزیر 
جاســتین ترودو می گویــد راه هایی 
برای بهبود سیستم هشدار و واکنش 
سریع تر به همه گیری در کانادا وجود 
دارد امــا همچنین اصــرار دارد که 
مقامات ارشد بهداشت عمومی کشور، 
خیلی زود نسبت به همه گیری کرونا 

واکنش نشان دادند.
جاستین ترودو از گزارشی که دولت 
روز دوشــنبه برای بررســی شبکه 
بهداشــت عمومی  اطالعات  جهانی 
کانادا، معروف به GPHIN، منتشــر 

شد، استقبال کرد.
ایده GPHIN در ســال 1۹۹۴ و به 

دنبال شیوع طاعون ذات الریه در هند 
مطرح شد. این طرح در سال 1۹۹۹ 
به همت شبکه ای از تحلیلگران که در 
جهان به دنبال مقاالت علمی، معرفی 
شایعات و سایر منابع اطالعاتی هستند 
تهدیدهای  احتمــال  که می توانــد 
بهداشــت عمومی را شناسایی کند، 

زنده شد.
البته این واکنش دولت فدرال با انتقاد 
مخالفان نیز همراه بوده و میشل رمپل 
گارنر، منتقد محافظه کار اعتقاد دارد 
این گزارش بار دیگر نشــان می دهد 
دولت لیبــرال برای بیماری همه گیر 
کرونا آماده نبود. این شکست ها منجر 

به از دست رفتن جان مردم شد.
جاســتین تــرودو نیز اذعــان دارد 
که امــکان بهتر انجــام دادن برخی 
اقدامات در این رابطه وجود داشته اما 
همچنان معتقد است دولت به خوبی 

عکس العمل نشان داده است.

به گفته خانم آناند، دولت ترودو پس 
از رایزنــی با دولت های اســتانی این 

تصمیم را اتخاذ کرد.
از زمانــی که کمیته مشــاوره ملی 
مصونیت کانادا دیگر تزریق واکســن 
آسترازنکا را به عنوان دوز دوم توصیه 
نکرد، این واکســن ها عمال در کانادا 
از چرخه واکسیناســیون خارج شد. 
با این حال کارینا گولد وزیر توســعه 
بین المللی کانــادا تاکید کرد که این 
مســئله به معنای آن نیست که اتاوا 
می خواهد بــرای خالص شــدن از 
شر این واکســن ها آن ها را در میان 

کشورهای آسیب پذیر توزیع کند.
سران گروه 7 در نشست اخیر خود در 
ماه ژوئن تعهد کرده بودند 2 میلیارد 
دوز واکســن در اختیار کشــورهای 
فقیر قرار دهند. کانادا در این نشست 
قــول داده بــود 1۰۰ میلیون دوز به 

کشورهای فقیر اهدا کند.
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کاهشنرخبیکاریدرماهژوئندرکانادا
ایرانیان کانــادا- اقتصــاد کانادا ماه 
گذشته 231 هزار شغل را ایجاد کرد 
که بسیار بیشتر از تعداد شغل هایی 
اســت که دو ماه قبل از آن به دلیل 
محدودیت های کووید 1۹ از دســت 
رفته بود. کسب و کار ها دوباره شروع 

به استخدام نیرو کرده اند.
ســازمان آمارِ کانادا هفته گذشــته 
گزارش داد که 26۴۰۰۰ شغل جدید 
پاره وقت نیز ایجاد شده  است. در واقع 
33 هزار موقعیت شغلی تمام وقت ماه 
گذشته کاهش یافت. ارقام مربوط به 
ماه ژوئن نشان می دهد که کانادا هنوز 
336 هزار موقعیت شغلی تمام وقت 
را نسبت به فوریۀ 2۰2۰ و قبل از آغاز 

پاندمی، کم دارد.
تقریباً تمام موقعیت های شغلی جدید، 
نیرو های جوان 15 تا 2۴ ســاله را به 
کار گرفته است. ایجاد شغل برای این 
جمعیت سنی 16۴ هزار بیشتر شده 
است. این بیشترین افزایش نیروی کار 
جوان از ژوئیۀ 2۰2۰ به شمار می رود.

ســرعت اســتخدام برای افراد باالی 
25 ســال تغییر چندانی نداشت. به 
طور کلــی اســتخدام آنهایی که در 
گروه سنی 25 تا 5۴ سال قرار دارند 
تنها ۴5۰۰۰ عدد بیشتر شد. این به 
معنای آن است که تا پایان ماه ژوئن 
نســبت به قبل از پاندمی تعداد 162 
هزار شغل کمتر برای این گروه سنی 

ایجاد شده است.

جان گرفتن دوبارۀ بخش خدمات

بخش خدمات که متحمل بیشترین 
آسیب از کووید 1۹ شده بود باالترین 
تعداد اســتخدام را در مــاه ژوئن به 
خود اختصــاص داد – صنعت هایی 
همچــن خدمت غذایــی، پذیرای و 

ایرانیان کانادا- پس از آن که پاندمی 
کوویــد 1۹ میلیون ها نفــر را از کار 
بی کار کرد، دوباره شاهد تأثیر آن بر 
روی بازار کار هســتیم. ولی این بار 
ممکن اســت کارگران دست باال را 

داشته باشند.
همچنان که تهدید ویروس در حال 
کم شــدن اســت و فعالیت کسب و 
کار ها دوباره در حال افزایش اســت، 
پُر کردن موقعیت های شــغلی خالی 
برای کارفرمایان دشــوار شده است. 
در ایاالت متحده و بریتانیا که بهبود 
اقتصــادی زود تر از کانادا آغاز شــده 
اســت، شــرکت ها و سیاست گذاران 
در حال دســت و پنجه نرم کردن با 
بدترین کمبود نیــروی کار در طول 

دهه ها هستند.
در کانادا، که به تازگی از موج ســوم 
پاندمی رهایی یافته، نشانه های وجود 
دارد که کانادا هم در مسیری مشابه 

حرکت می کند.
ســازمان آمار کانادا روز جمعه گفت 
که در مــاه ژوئــن و در پی کاهش 
محدودیت های کرونایی اقتصاد کانادا 

23۰7۰۰ شغل را افزود.
این افزایش با اضافه شدن 263۹۰۰ 
موقعیت شغلی پاره وقت همراه بود، 
در حالی که تنهــا 332۰۰ موقعیت 
شــغلی تمام وقت به میزان شغل ها 

افزوده شد.
در مقایســه با ماه می نرخ بیکاری از 
۸.2 به 7.۸ در ماه ژوئن کاهش یافت.
جولــی البــری، رئیــس شــرکت 
 BlueSky Personnel Solutions
که یک مؤسسۀ کاریابی دو زبانه است 
می گوید: »شــاهدیم که یک کمبود 

]نیروی کار[ وجود دارد.«
البری می گویــد، بــازار کار قبل از 
پاندمی هــم دچار کمبود بود. رقابت 
برای جذب پرســنل جدید بســیار 
شــدید اســت. متقاضیان کار واجد 
شرایط اغلب چندین پیشنهاد شغلی 
دریافت می کنند و کارگران چانه های 

سخت تر ]برای دستمزد[ می زنند.
اقتصاد  پروفسور  اســکاترود،  میکال 
دانشــگاه واترلو قبل از منتشر شدن 
گزارش بازار کار در ماه ژوئن گفت که 
این عدم تطابق بین تقاضا و عرضه در 

بازار کار در بهار هم مشهود بود.  
اســکاترود می گوید: »در بــازار کار 
موقعیت های شغلی خالی در دسترس 
بسیار بیشتر از کسانیست که می توانند 

آنها را پُر کنند.«
اسکاترود می گوید، تعداد موقعیت های 
شغلی خالی به ازای هر جویای کار از 
سطح پیش از پاندمی هم فراتر رفته 

است.
در حالــی که این ارقام اضافه شــده 
هنوز نمی تواند مشخص کند که آیا 
باعث افزایش دســتمزد می شــود یا 
خیر، شــواهد حاکی از آن است که 
متقاضیان  بــه  حاضرند  کارفرمایان 
واجــد شــرایط دســتمزد باالتری 

پرداخت کنند.
البری می گویــد: »از آنجایی که من 
شــاهد هســتم کمبود نیروی کار 
حقوق ها را به طور »چشمگیری« باال 
برده است و حتی بعضی کارفرمایان 
استخدام های  برای  هســتند  حاضر 
جدید تا 1۰ هزار دالر بیشتر دستمزد 
پرداخت کنند. برای ترغیب، شرکت ها 
مدت زمان مرخصی های با حقوق را 
افزایش داده انــد و بعضی ها تا چهار 

هفتــه مرخصی با حقوق پیشــنهاد 
می کنند.«

اگر روند پاندمی همچنان نزولی باشد، 
اسکاترود می گوید کمبود نیروی کار 

حادتر خواهد شد.
همچنان که افراد بیشــتری احساس 
می کننــد بهبود اقتصــادی نزدیک 
اســت، البری موجی از استعفاها را 
پیش بینی می کند که در طول پاندمی 
کار خود را حفظ کرده بودند و اکنون 
می خواهند برای یافتن موقعیت های 

شغلی بهتر استعفا دهند.«
وی می گوید: »کمبود نیروی کار حال 

حاضر تنها آغاز آن است.«

شکاف در بازار کار

در حالی که بســیاری از کارفرمایان 
تــالش می کنند پرســنل خــود را 
افزایــش دهند، اقتصــاد کانادا هنوز 
باید نیم میلیون موقعیت شغلی را که 
در ماه های مــارس و آوریل 2۰2۰ از 
دست رفتند را باز یابد. علی رغم تعداد 
روزافزون موقعیت های شغلی خالی، 
هنوز دو میلیون کانادایی وجود دارند 
که می خواهنــد کار کنند ولی کاری 

مناسب آنان وجود ندارد.
این همان چیزیست که اسکاترود آن 
را »شکاف« در بازار کار می نامد. این 

افزایش»چشمگیر«
برخیازدستمزدهابهدلیل

کمبودنیرویکار

اختالف به بــی میلی بعضی ها برای 
ملحق شــدن به نیروی کار مرتبط 
است. در میان عدم قطعیت ها در مورد 
اثربخشی و کارایی واکسن های کووید 
1۹ در مقابل سویۀ دلتا، بسیاری هنوز 
نگرانند که آیا بازگشت به محیط های 

شغلی ایمن است یا خیر.
البری می گوید، متقاضیان کار هنوز 
نگران پذیرش شغل های خط مقدمی 
هستن که در آنها باید با مشتریان و 

ارباب رجوعان  برخورد کنند.
اسکاترود می گوید، کمبود انتخاب های 

خرده فروشی بیشترین جذب نیرو را 
تجربه کردند. ماه گذشته بخش های 
پذیرایــی از مهمان و خدمات غذایی 
1۰1 هزار شغل جدید را ایجاد کردند، 
که بیشترین تعداد از ماه ژوئیۀ سال 

گذشته به شمار می رود.     
سری تاناباالسینگام اقتصاد دان ارشد 
بانک تی.دی کاناداتراســت می گوید: 
»بازگشایی های بیشــتر و در پی آن 
شغل بیشتر در راه است. همچنانکه 
واکسیناســیون ســرعت گرفتــه و 
اســتان ها وارد مرحلۀ اول بازگشایی 
خود شــدند، کارفرمایان وارد حالت 
جذب نیرو شــده اند و هزاران پرسنل 
را وارد کسب و کار های خود کرده اند. 
راه های زیادی وجود دارد که می توانیم 
به سطح پیش از پاندمی باز گردیم، اما 
ماه گذشته یک عالمت امیدوار کننده 

از آینده بود.«
سه اســتان پر جمعیت کانادا در این 
استخدام پیشتاز بودند، انتاریو، کبک 
و بریتیــش کلمبیا هر یک به ترتیب 
117۰۰۰، 72۰۰۰، و ۴2۰۰۰ شغل 

جدید را اضافه کردند.
در همین حال، ساسکاچوان 7۰۰۰، 

مانیتوبا 6۰۰۰، و جزیرۀ پرنس ادوارد 
1۰۰۰ شــغل را از دست داد. جاهای 
دیگر وضعیت استخدام بدون تغییر 

باقی ماند.
به عالوۀ افزایش موقعیت های شغلی، 
تعداد افرادی که می خواستند کار پیدا 
کنند هم افزایــش یافت، که عالمت 
امیدوارکننده ای برای اقتصاد به شمار 
می رود. داده های ســازمان آمار کانادا 
می گوید اندازۀ کلی نیروی کار در ماه 
ژوئن 17۰ هزار نفر افزایش پیدا کرد.

نــرخ بیــکاری از ۸.2 درصد به 7.۸ 
درصد کاهش یافت.

این پایین ترین میزان نرخ بیکاری از 
ماه مــارس 2۰2۰ و آغاز پاندمی به 

شمار می رود.
بنجامین ریتــِزس، اقتصاددان بانِک 
مونتــرال در برارۀ ارقام می گوید: »در 
حالــی که جزئیات به انــدازۀ عنوان 
خبر جذاب نیســت، بــه طور کلی 
گزارش امیدوارکننده ای است. بخش 
خدمات بشترین جذب نیروی کار را 
در ماه های تابستان دارد. باید منتظر 
باشــیم ببینیم کــه در پاییز همین 

شتاب را حفظ می کند یا خیر. « 

مراقبت از کودکان هم ممکن اســت 
بازگشــت بعضی از والدین را به کار 
مشــکل کند. پــس از تعطیلی های 
طوالنی مدت، بعضی از مهدکودک ها 
به کلی تعطیل شــدند و همچنین 
بسیاری از کمپ های تابستانی دیگر 

فعالیت نمی کنند.
حمایت هــای درآمــدی کووید 1۹ 
توســط دولت فدرال همچنین باعث 
شد تا بازگشت به کار کانادایی ها را به 

تأخیر بیندازد.
بسیاری از شغل های بخش خدمات 
دســتمزد پایینی دارنــد. بعضی از 
کارگــران فکر می کنند که می توانند 
با کمک های دولت تابســتان را سر 
کنند تا از موج چهــارم احتمالی در 

امان بمانند.
کانادایی ها می توانند تا 25 سپتامبر 
 Canada( برای مزایای بهبود کانادا
درخواســت   )Recovery Benefit
دهند. این مزایا در طول تابستان قبل 
از مالیات از 5۰۰ به 3۰۰ کاهش یافت. 
مزایای بیمه بیکاری مرتبط با پاندمی 
برای کارگران از کار بی کار شده هم تا 
سپتامبر ادامه خواهد داشت. هر دوی 
این مزایا از متقاضی می خواهد که در 
زمان درخواست برای آنها به صورت 

فعال به دنبال شغل بگردد.

کمبود نیروی کار مزیت بزرگی برای 
کارگران جوان است

کمبود نیروی کار ممکن است نشان 
دهندۀ معکوس شدن جریان ثروت به 

نفع کارگران جوان باشد.
کانادایی های 35 سال به پایین جزو 
افرادی بودند که بیشترین زیان را از 
موج  بیکاری در بهــار 2۰2۰ دیدند. 
کارگران جوان حدود 1.3 میلیون از 
افراد بیکار شده را در طی سال گذشته 

تشکیل می دادند.
رکود اقتصادی می تواند تأثیر عمده ای 
بر روی پتانســیل های کسب درآمد 
اقراد جوان بگذارد. آنهایی که در طول 
یک رکود اقتصــادی فارغ التحصیل 
می شوند، برای مثال ممکن است یک 
دهه طول بکشد تا از نظر اقتصادی راه 

یک ساله را ده ساله طی کنند.
اما اسکاترود می گوید، دلیل این امر 
آن اســت که اقتصاد هــا اغلب زمان 
زیادی طول می کشد تا در طول یک 

رکود معمولــی دوبار بهبود یابند. در 
مقابل بهبــود از رکود پاندمی کووید 
1۹ به نظر بسیار سریع اتفاق می افتد.

و از آنجا که رشد اقتصادی بخ سرعت 
در حال شتاب گرفتن است، کمبود 
نیروی کار ممکن است، برای بعضی 
از کانادایی های جوان نتیجۀ خوبی در 

پی داشته باشد.
در حالی کــه در یک رکود معمولی 
افرادی که بــه تازگی فارغ التحصیل 
می شوند مجبور هستند شغل های کم 
درآمد و شــغل هایی را بپذیرند که با 
توانایی های آنان همخوانی ندارد، این 
بار ممکن است شرکت ها بیشتر مایل 
باشند تا کارکنان بی تجربه را آموزش 

دهند.
دایان بریزبــوی، رئیس و مدیرعامل 
 )RCC( شورای خرده فروشی کانادا
می گوید: »برای مثال در بخش خرده 
فروشــی، کســب و کارها با کمبود 
شدید پرسنل باتجربه مواجه هستند. 
چرا که در طول پاندمی و تعطیلی های 
طوالنی مدت ایــن کارگران باتجربه 
مجبور شــدند به بخش هــای دیگر 

بروند.«
 Restaurants به گفتۀ اولیویر باربا از
Canada که یک انجمن ملی نماندۀ 
بخــش خدمات غذایی کانادا اســت 
می گوید که بخش رستوران هم شاهد 

کمبود پرسنل باتجربه است.
 

آیا دســتمزد های باالتر باعث تورم 
می شود و یا استاندارد های زندگی را 

باالتر می برد؟

اسکاترود می گوید که هنوز باید منتظر 
بــود و دید که آیا افزایش دســتمزد 
گســترده در پی کمبود نیروی کار 
باعث باال رفتن استانداردهای زندگی 
می شود و یا اینکه موجب تورم می شود. 
برای اینکه بدون باال بردن قیمت تمام 
شــده برای مشتریان، کسب و کارها 
دستمزد ها را افزایش دهند، باید تولید 
را باال ببرند، و این به معنای باال بردن 
بازده به ازای هر کارگر اســت. گاهی 
اوقات این به معنای سرمایه گذاری در 

تکنولوژی های جدید است.
اما برای خرده فروشــانی که در طول 
پاندمــی زیــان زیــادی را متحمل 
شده اند، هزینۀ آموزش پرسنل جدید 
و پرداخــت دســتمزد باالتــر اجازۀ 
ســرمایه گذاری برای توسعۀ کسب و 

کار را نمی دهد.
در بخــش رســتوران کــه اغلــب 
حاشــیه های سود بســیار کم است، 
بعضی از رستوران ها تصمیم گرفته اند 
که ساعت های کمتری کار کنند، چرا 
که یافتن و توانایی استخدام پرسنل 

جدید برای آنان مشکل است.
برنامۀ استخدام بازیابی اقتصادی دولت 
 Canada Recovery Hiring( اتاوا 
Program( برای کمک به شرکت ها 
ایجاد شده تا بتوانند از پس ِمشکالت 
جذب نیروی جدید برآیند. این برنامه 
کــه از 7 ژوئیه پذیــرش تقاضاها را 
شــروع کرده، بخشــی از هزینه های 
اضافِی کارفرمایانی را پوشش می دهد 
که دستمزد بیشتری را برای کارکنان 

خود در نظر گرفته اند.
اما کسب و کار های کوچک به دولت 
فدرال هشدار می دهند که این جدول 
زمانــی برای گــذر از پاندمی، مانند 
یارانۀ پرداخت دستمزد دولت و یارانۀ 
پرداخت کرایه بسیار خوشبینانه است. 
همانند یارانۀ دستمزد، یارانه و کمک 
هزینۀ دولت برای پرداخت اجاره محل 

تا 25 سپتامبر به پایان می رسد.
در نهایت اگر، عدم تطابق بین عرضه 
و تقاضا در بازار مســکن باقی بماند، 

می تواند مانع رشد اقتصادی شود.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

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
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist
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Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA
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Standard key features include:

•  Roof side rails

•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
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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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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
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0% 72
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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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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

2016 JEEP CHEROKEE NORTH2018 ACURA TLX TECH AWD 2020 HYUNDAI PALISADE 2018 HYUNDAI SANTA FE LUXURY

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: $18,952

63,000 km

Was: $20,752
NOW: $26,542

53,000 km

Was: $28,342
NOW: $19,465

107,000 km

Was:$21,265

2016 NISSAN ROGUE SV TECH AWD

Stk#H21576A  Stk#U21259  Stk#H21382B
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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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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

•   7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
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Standard key features include:

•  Roof side rails
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and Android AutoTM
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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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•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
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◊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 $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM
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$ 50 at 1.49%

Standard key features include:
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•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM
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Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until August 6, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE THIS MONTH
See website for more deals!

20%
OFF

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

نگرانیکاناداییهایدرگیر
باکوویدطوالنیمدت
ازورشکستگیمالی

ایرونیا- در بررســی جدید توســط 
آژانــس بهداشــت عمومــی کانادا، 
ممکن است بیش از نیمی از بیماران 
کووید1۹ بیشــتر از 12 هفته پس از 
مثبت شدن آزمایش از عالئم طوالنی 
مدت بیماری رنج ببرند. بر اساس آمار 
رسمی تاکنون 1.3۹ میلیون کانادایی 
به این ویروس مبتال شده و زنده مانده 

اند.
اما بســیاری از افراد درگیر با کووید 
در کشــور می گویند که آنها قربانی 
مزایای بیمه خصوصی اداره خصوصی 
و همچنین حمایت های مالی دولت 

هستند.
طبق اعــالم انجمن بیمــه زندگی 
و ســالمت کانادا، تنهــا 12 میلیون 
کانادایی بیمه از کار افتادگی دارند. اما 
حتی کسانی که تحت پوشش هستند 
در صورت ابتال به عالئم طوالنی مدت 
کووید که به عنــوان کووید طوالنی 
مدت شناخته می شود، لزوما قادر به 

دسترسی به مزایا نیستند.
اثرات طوالنی مدت ویروس به صورت 
مجموعــه ای گیج کننــده از عالئم 
آشکار می شود. موارد متداول شامل 
خســتگی، نفس تنگی، مشــکالت 
شــناختی که اغلب به عنــوان “مه 
مغزی” شناخته می شود، سرفه، درد 
عضالنی یا سردرد، مشکالت خواب، 
مشکالت قلبی و کم خوابی می شود.

همه گیری میلیون ها نفر از بازماندگان 
کووید1۹ را بــه بیماری مزمن دچار 
می کند و باعث ایجــاد آنچه مجله 
علمی Scientific American اخیرا 
“ســونامی ناتوانی” نامیده است، می 

شود.
امــا کوویــد طوالنی مــدت تمامی 
عالئم بیماری که درخواست مزایای 
از کارافتادگــی در محل کار برای آن 

سفرمسافرانکاناداییهمچنانتحتتاثیرکووید۱۹است
با وجــود اینکه دولت فــدرال کانادا 
محدودیــت هایی را برای بازگشــت 
کامل مسافران واکسینه شده کانادایی 
به کشــور برداشته اســت، همچنان 
قوانینی وجود دارند که ممکن است 
مسافران را تحت تأثیر خود قرار دهد.

به گزارش رسانه هدهد کانادا، اگرچه 
اکنون مسافران واکسینه شده کانادایی 
از قرنطینه معاف هستند، با این وجود 
همچنان باید هنگام بازگشت به کشور 
نتیجه آزمایش منفی »PCR« را ارائه 
و هنگام رســیدن به مقصد نیز باید 

آزمایش دومشان را انجام دهند.
هزینه آزمایش مجدد در هنگام ورود 
به کشــور رایگان است، با این وجود 
مســافران خروجی قبــل از عزیمت 
ملزم به انجام آزمایشاتی هستند که 
با توجه به کشــوری که عازم در آن 
برایشان صدها  هستند ممکن است 

دالر هزینه دربر داشته باشد.
برخی از کشورها مانند ایاالت متحده، 
جامائیکا و سنت لوسیا نیز از مسافران 
ورودی، حتی کســانی که واکسینه 
شــده اند خواســته اند نتیجه منفی 
آزمایششان را هنگام ورود ارائه دهند.

بنابراین، کانادایــی هایی که به این 
مقصد می روند بایــد قبل از عزیمت 
تا 1۰۰ دالر بابت این آزمایش هزینه 

پرداخت کنند.
برخــی از مقاصــد ماننــد مکزیک، 
جمهــوری دومنیکــن یــا برخی از 
کشــورهای اروپایی نیز از مسافران 
کانادایی واکسینه شــده درخواست 
نتیجــه منفــی آزمایــش کرونا را 

درخواست نمی کنند.
شــورای اتحادیه اروپا در اول جوالی 
به کشــورهای عضو توصیه کرد که 
محدودیت های سفر برای مسافران 

کانادایی را لغو کنند.
در حال حاضر، چندین کشور اروپایی 
از جملــه یونان، فرانســه و ایتالیا از 
مسافران کانادایی استقبال می کنند 

و اگر اثبات واکسیناســیون را نشان 
دهنــد، نیازی به آزمایش یا قرنطینه 

ندارند.

چگونه اثبات واکسیناسیون را ارائه 
دهیم؟

دیــودورا بوکور، ســخنگوی هیئت 
اتحادیــه اروپا در کانــادا، گفت که 
اتحادیه اروپا در حال حاضر مشغول 
کار بــر روی آییــن نامــه گذرنامه 
کووید1۹ از جمله قوانین اســتاندارد 
مســافرانی که خــارج از قــاره وارد 

می شوند هستند.
وی افزود: »بر همین اساس کشورهای 
عضــو بایــد بتواننــد گذرنامه های 
]واکســن[ کشــورهای ]خارجی[ را 

بپذیرند«.
بنابراین، مســافران باید قبل از رزرو 
بلیط خود، کلیه شرایط ورود از جمله 
انواع واکسن های کووید1۹ که کشور 
مقصدشــان قبول می کند را بررسی 

کنند.
سازمان جهانی جهانگردی و انجمن 
بین المللی حمل و نقل هوایی نیز در 
همین رابطه وب سایتی ایجاد کرده اند 
که قوانین سفر به سراسر جهان را ارائه 

می دهد.
در همین حال، کلــر نیول، صاحب 

آژانــس   ،»Travel Best Bets«
مسافرتی مستقر در برنابی . بریتیش 
کلمبیــا، معتقد اســت کــه هنوز 
سفرهای بین المللی رونق نگرفته زیرا 
هشدارهای سفرهای غیرضروری نیز 

در جریان است.
وی تأکید کرد: »دولت همیشــه به 
مــا توصیه می کند که از مســافرت 
خودداری کنیم. این هشــدار ممکن 
اســت برای مدتی در صــورت عدم 
بهبــود وضعیت جهانی، بــه ویژه به 
دلیل شیوع نوع دلتا در سراسر جهان، 

باقی بماند«.

مســافرتی  خدمات  بیمه هــا  آیا 
می دهند؟

بســیاری از بیمه ها هنگام ســفر به 
خارج از کشور، پوشش پزشکی مربوط 
به بیماری های مربوط به کووید1۹ را 

بازیابی کرده اند.
به گفته مارتین فایرســتون، کارگزار 
بیمه مسافرتی مستقر در تورنتو، در 
حال حاضر امکان دستیابی به پوشش 
لغو مربوط به کووید1۹ وجود ندارد، 
زیــرا کووید1۹ اکنون یک مشــکل 

شناخته شده است.
وی افزود: »بزرگترین نگرانی من این 
است که اگر موج دیگری داشته باشیم 

هیچ پوشــش بیمه ای وجود نخواهد 
داشت«.

فایرستون تصریح کرد: »در این زمان 
کانادایی هایی که سفرشان را با کروز 
رزرو می کننــد نیز قــادر به دریافت 
پوشــش درمانی کووید1۹ نخواهند 
بود، زیــرا دولت در حــال حاضر به 
کانادایی ها توصیه می کند از مسافرت 
کشتی های تفریحی خارج از کشور 

خودداری کنند«.

لغو پروازها چه می شود؟

اگر مسافران مجبور به لغو برنامه سفر 
خود باشــند، ایرکانادا، وست جت و 
ایرترانســت هر یک برای پروازهای 
خریــداری شــده تا 31 جــوالی از 
پرداخت هزینه های لغو چشم پوشی 

می کنند.
ایــر کانادا همچنین گفتــه تا اطالع 
رزروهای  می توانند  مشتریان  ثانوی، 
خود را لغو کننــد و به جای آن یک 
کوپن مسافرتی نامحدود انتقال دهند.
اکنــون قوانین جدیــد آژانس حمل 
و نقل کانادا »CTA« از شــرکت های 
هواپیمایی خواســته است در صورت 
لغو پرواز به دالیلی خارج از کنترل- 
ماننــد بیماری های همــه گیر، پول 

مسافران را پس دهند.

دشوار است را دارد. آنچه باعث ایجاد 
این عالئم غالبا ناتوان کننده می شود، 
همیشه در آزمایش های تشخیصی 

بروز نمی کند.
معلولیت  وکیــل  کوتــاک،  ناینش 
و جراحــات شــخصی مســتقر در 
میسیســاگا که اخیرا برای رسیدگی 
به یک پرونــده کووید طوالنی مدت 
اســتخدام شــده بوده، می گوید از 
آنجا کــه هنوز تحقیقــات کمی در 
مــورد کووید طوالنی مــدت وجود 
دارد، برای شــرکت های بیمه آسان 
اســت که ادعاهای از کارافتادگی را 
به دلیل نداشــتن “مدارک پزشکی 
کافی” رد کننــد: »برخورد با کووید 
چیزی متفاوت از برخورد با یک مورد 
خســتگی مزمن یا حتی یک مورد 
درد مزمن نیست. چیزی که دشوارتر 
اســت، مطمئنا جدید بودن صدمات 

است.«
کوتاک می گوید بــرای مبتالیان به 
کووید طوالنی مــدت تهیه مدارک 
پزشکی با تکیه بر پزشک خانواده برای 
ثبت عالئم و ارجاع به متخصصان در 
صورت لزوم، مهم است: »البته نکته 
مهم این است که پزشکان تان با شما 

متحد باشند.«
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بررسیعللافزایش
قیمتموادغذاییدرکانادا

در طول یک سال ونیم گذشته، شیوع 
کرونا در جهان، به شــدت، بر سطح 
تقاضا و درآمد خانوارها تاثیر گذاشته 
و نرخ تورم را در کشــورهای مختلف 
با تغییرات ناگهانی و نامتعارفی روبه رو 
نمــوده اســت. اکنــون و رفته رفته، 
با نزولی شــدن ســیر همه گیری در 
بســیاری از نقاط جهــان، عواقب و 
پیامدهای منفی و شاید ماندگار آن بر 
اقتصاد، تازه، نقاب از چهره برداشته و 
تــورم، به عنوان یکی از آن پیامدهای 
منفی، در قالب افزایش غیرمتناسب 
قیمت ها، بیشتر خود را نشان می دهد.
این مسأله شاید برای ما ایرانی تبارها، 
با توجه به تجربه اقتصادی کشورمان، 
تاحد زیادی، ملموس و آشــنا باشد؛ 
اما در کشــورهایی با ثبات متوسط 
مواجهه   کانــادا،  اقتصادی، همچون 
با جهش ناگهانــی قیمت ها چندان 
پدیــده ی آشــنایی نبــوده و مردم، 
معمــوالً، برای چنیــن بحران  هایی 
آمادگی ندارند؛ به خصوص، وقتی که 
آنها، این تأثیرات را بیشتر از هرچیز 
بر روی قیمت اقالم ضروری مشاهده 

کنند.
در این بین و برای به حداقل رساندن 
تأثیــرات نامطلوب تــورم اقتصادی، 
کاهش  روش های  درمــورد  تحقیق 
و جبــران خســارات آغاز شــده و 
پیشــنهاداتی عملــی و راهبردی به 
دولت ارائه می شــود تا اقشار مختلف 
جامعه بتوانند بحــران را با کمترین 

آسیب پشت سر بگذارند.
در این مقالــه، نمونه ای از تحقیقات 
گروهی از پژوهشــگران کانادایی بر 
تأثیر کرونا بر اقتصــاد و راه حل های 

پیشنهادی آنها را می خوانیم.
کانادا یکی از ایمن ترین سیستم های 
غذایی در جهان را دارا اســت و این 
را طــی بحران پاندمی در یک ســال 

گذشته، به خوبی، نشــان داده است؛ 
بااین حال، قیمت مواد غذایی در این 
کشور، رو به افزایش است و این روند 
تصاعدی، حتی، بر روی برخی اقالم 
ضــروری، مثل کــره بادام زمینی که 
نرخ آنها دهه ها ثابت بوده، نیز، تأثیر 
داشته است. از ابتدای امسال، قیمت 
اغلب مواد غذایی به طرز چشم گیری 
افزایش یافت و باالترین آن، افزایش 
قیمت انواع گوشت بوده است. قیمت 
گوشت مرغ هشــت درصد و گوشت 
خوک و گاو حدود پنج درصد افزایش 
داشته اند. براســاس اطالعات سایت 
اداره آمار کانــادا، قیمت دیگر اقالم 
ضروری مانند قهوه و کره بادام زمینی 
نیــز از ژانویه امســال، به ترتیب، 17 
درصد و 6 درصد افزایش یافته است.

ســیلون شــارلبوا، اســتاد رشته ی 
سیاســت و توزیع غذا در دانشــگاه 
دال هاوســی، می گوید که علت این 
افزایش قیمت ها، تورم ناشی از پاندمی 
و تأثیــرات آن روی زنجیره ی تولید 
غذا بوده اســت. به گفته ی او، قیمت 
کــره بادام زمینی طی بیست ســال 
گذشته، یعنی بین سال های 2۰۰۰ تا 
2۰2۰ ثابت بوده؛ اما، امسال، قیمت 
آن تا شــش درصد افزایــش یافته و 
این نشــان می دهد که تورم تأثیری 
منفی بر قیمت کلیه ی اقالم موجود 
در فروشگاه های مواد غذایی گذاشته 

است.
 Food Price گــزارش  براســاس 
Report 2۰21 که در ماه دســامبر 
منتشر شد، مواردی مثل بسته بودن 
مرزها، تأسیسات و مراکز توزیع مواد 
غذایی، کمبود نیروی کار، اختالالت 
لجســتیکی، بیکاری، تغییر نیازها و 
عادت های غذایــی مصرف کنندگان، 
اصالح در نحوه ی تولید و توزیع مواد 
غذایی و نیز، روش های خرده فروشی 

برای تأمین ایمنی و ســالمت، باعث 
مواد  رقم صورت حساب های  افزایش 

غذایی خانوارها شده است.
شارلبوا و همکارانش در دانشگاه های 
گولــف، ساســکاچوان و بریتیــش 
کلمبیا، در گزارش سال گذشته خود 
پیش بینی کرده بودند که قیمت مواد 
غذایی بین سه تا پنج درصد افزایش 

داشــته باشــد که همین اتفاق نیز 
افتاد. به اعتقاد آنها، قیمت گوشــت 
مرغ مثــل جزر و مد دریاســت که 
اگر افزایــش یابد، به دنبالش، قیمت 
تمام مواد غذایی بــاال خواهد رفت، 
ازجمله، قیمت گوشــت خوک و گاو 
و یکی از علت های افزایش قیمت ها 
چه در قصابی ها و چه نانوایی  ها همین 

باالرفتن قیمت گوشــت مــرغ بوده 
است.

گرچه، اقتصاددانــان، افزایش قیمت 
مواد غذایی در سال جاری را، از قبل، 
پیش بینی می کردند، اما این افزایش را 
روی قیمت موادی که طی بیست سال 
گذشته ثابت مانده بودند، نگران کننده 
می دانند و اعتقاد دارند که با توجه به 
بودجه ی محدود مصرف کنندگان، آنها 
امســال در خرید مواد غذایی قدرت 

انتخاب کمتری داشته اند.
شــاید به نظر برســد کــه افزایش 
پنج درصــدی در قیمت مواد غذایی، 
جهش باالیی نیست، اما ممکن است 
این شــروع ماجرا باشــد. در گزارش 
امسال این گروه تخمین زده شده که 
هر خانواده کانادایی شاید مجبور باشد 
امسال برای تهیه ی مواد غذایی اش، تا 
6۹5 دالر، بیشــتر هزینه کند و این 
باالترین افزایشــی است که تاکنون 
در گزارش های قیمت ساالنه ی مواد 

غذایی گزارش شده است.
از نظر تحلیل گران اقتصادی، تغییرات 
آب وهوایی نیز یکــی دیگر از عوامل 
موثر بوده اســت؛ زیرا باالرفتن دما، 
تولید برخی محصوالت کشــاورزی 
را در کانــادا ســخت تر و پرهزینه تر 
می کند. شارلبوا در مصاحبه ی خود 
گفت: »همــه  می دانیم که طی چند 

هفته ی گذشته، با افزایش دما تا 5۰ 
درجه در بریتیش کلمبیا چه اتفاقاتی 
افتاد. چنین دمایی تمشــک را روی 
شاخه می پزد؛ به همین گونه، بسیاری 
از محصوالت کشاورزی با تغییرات دما 

نابود و دور انداخته می شوند.
بااین حــال، آنهــا اعتقــاد دارند که 
پیشــرفت های تکنیکی و علمی در 
روش های نوین کشاورزی را می توان 
در کانــادا نیز به کار برده و به کاهش 
هزینه هــای تولیــد مــواد غذایی و 
درنتیجه، رقم روی رسیدهای خرید 
مواد غذایی کمک کرد؛ اقداماتی مثل 
ساخت گلخانه های عمودی یا استفاده 
از تراکتورهای هوشــمند و مجهز به 
جی پی اس، جهت بهینه سازی مسیر 
حرکت آنها در زمین های کشاورزی 
و درنتیجه، کاهش فرســایش خاک 
و هزینه ی ســوخت مصرفی خواهد 
شد.  کشاورزان، نیز، می توانند به  جای 
اســتفاده از بذرهایی که از برداشت 
محصول ســال قبــل باقــی مانده، 
دانه هایی با کیفیت باالتر را در زمین 
بکارند تا محصول، بی آبی و خشکی را 
بیشتر تحمل کرده و کیفیت آن نیز 

باالتر رود.
ایــن گــروه از محققــان، ســاخت 
زمین  های کشــاورزی عمــودی در 
کلگری، نیوبرانزویک و انتاریو را مثال 
می زنند و آن را اتفاق خوبی می دانند؛ 
درعین حــال، معتقدنــد که صنعت 
غذایی کانادا به پروژه های بیشتری از 
این دست نیاز دارد. به نظر آنها، گرچه، 
این اقدامات به کاهش روند افزایشی 
قیمت مواد غذایــی کمک می کند، 
اما کافی نیست و سرمایه گذاری های 
بیشــتری در بخش کشــاورزی نیاز 
است تا کشاورزان بتوانند روش های 
نوین کاشت و نگهداری از محصول را 
پیاده کنند. کشاورزان از این تغییرات 
آب وهوایی، به خوبی، آگاهند و آمادگی 
دارند تا برای کاهش ریسک محصول 
خود، اســتراتژی های جدید را تجربه 
کنند؛ اما نکته ی مهم، سرمایه گذاری 
پروژه هــای  کنتــرل  بــرای  کالن 

کشاورزی و محیط زیستی است.

بانکمرکزیکانادا،نرخبهرهپایهراتغییرنداد
بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه 1۴ 
ژوئیه نرخ بهره پایــه ۰.25 درصدی 
خود را حفظ کرد اما پیش بینی های 
خود را درباره رشــد اقتصادی کشور 
در ســال 2۰21 کاهش داد و از 6.۴ 

درصد به 6 درصد رساند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
کانادا  مرکــزی  بانک  کارشناســان 
همچنیــن رشــد ۴.6 درصــدی را 
برای اقتصاد کشــور در سال 2۰22 
پیش بینی کردند این در حالی است 
که پیش بینی قبلی آن ها برای سال 

آینده رشد 3.7 درصدی بود.
در گــزارش بانک مرکزی کانادا آمده 

اســت شــرایط اقتصادی تا اندازه ای 
بهبود یافته و این امکان را برای اصلی 
ترین نهاد پولی کانــادا فراهم کرده 
است تا خریدهای هفتگی اوراق قرضه 
فدرال را از 3 میلیــارد به 2 میلیارد 

کاهش دهد.
کانادا  مرکــزی  بانــک  همچنیــن 
پیش بینی کرد که با توجه به افزایش 
بهای بنزین و قیمت برخی خدمات 
که رشد تقاضای آن ها بیشتر از میزان 
عرضه اســت، نرخ تورم برای ماه های 
باقیمانده ســال باالتر از 3.۰ درصد 

باشد.
کانادا  مرکــزی  بانک  کارشناســان 

معتقدند بعید است شرایط اقتصادی 
کشور به گونه ای تغییر کند که بتوان 
نرخ بهره را پیش از نیمه دوم ســال 

2۰22 افزایش داد.
در گــزارش بانک مرکزی کانادا آمده 
اســت: »اکنون کــه محدودیت های 
بهداشت عمومی به طور جزئی یا کلی 
برداشته شده اند، پیش بینی می شود 
که مصرف کنندگان بیشتر از گذشته 
هزینه کنند این در حالی است که در 
دوره پاندمی به علت محدود شــدن 
فرصت های مصــرف و هزینه، مازاد 
پس انداز آن ها به حدود 2۰۰ میلیارد 

دالر رسید.«
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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

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

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

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

US Tax Returns & Non-Resident Tax

چالشدارندگاناقامتموقت
برایبازگشتفرزندانشان

بهخاککانادا
این روزها بسیاری از والدین که اقامت 
موقت کانادا را دارند، نگران سرنوشت 
کودکان خود هستند که به خارج سفر 
کرده اند و امکان بازگشت به کانادا را 

ندارند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
در  کــه  مهاجرانــی  از  بســیاری 
کانــادا زندگی می کننــد از تعدیل 
محدودیت های سفر که دولت فدرال 
به تازگی اعالم کرد، استفاده کرده اند 
تا به خارج ســفر کنند یــا دیدار با 
خانواده های خود را که در کشورهای 
دیگر زندگی می کنند، تازه کنند. اما 
این ســفر برای برخی از آن ها پایان 
خوشی نداشته اســت. عده ای از این 
افراد که اقامت موقت کانادا را دارند، 
در پایان سفر خود اجازه پیدا نکرده اند 
فرزندانشــان را با خودشان به کانادا 

بیاورند.
اواخر ژوئــن دو فرزند جاسســتین 
گانســمن برای دیدار بــا پدر بزرگ 
و مادر بزرگ خود به فرانســه رفتند. 
مادر آن ها جاستین گاسمن که اقامت 
موقت کانادا را دارد، می گوید: »آن ها 
از مدت هــا پیش پدر بــزرگ و مادر 
بزرگ پیر خــود را ندیده بودند برای 

همین به فرانسه رفتند.«
اما جاستین گانســمن که از سال ها 
پیــش در مونترال کار می کند، حتی 
فکرش را هم نمی کرد که این ســفر 
برای او و فرزندانش این همه دردسر 

درست کند.
اتفاقی در  خانم گانســمن خیلــی 
تاالرهای گفت وگو در اینترنت متوجه 
شــد که دو فرزندش برای بازگشت 
به کانادا بایــد معافیت از محدودیت 

سفر را داشته باشند. در واقع فرزندان 
خانواده هایی که اقامت موقت کانادا را 
دارند و در کانادا به دنیا نیامده اند  رسما 
به عنوان »گردشگر« تلقی می شوند 
حتی اگر در کانادا بزرگ شده و درس 

خوانده باشند.
به همین علــت درخواســت خانم 
گانسمن برای بازگرداندن دو فرزندش 
به کانادا با پاسخ منفی وزارت مهاجرت 
کانادا روبرو شد چرا که طبق نامه ای 
کــه وزارت مهاجــرت بــرای خانم 
گانســمن ارســال کرد، از نظر این 
وزارت خانه ، ماهیت سفر این کودکان 
بــه کانادا، درســت مثل ســفرهای 
گردشــگری و تفریحی »اختیاری یا 

انتخابی« قلمداد می شود.
گانســمن تاکید کرد: »این وضعیت 
موجــب ناراحتی و نگرانی ما شــده 
اســت. خانواده ما ساکن کانادا است 
و در این جا یک زندگی عادی داریم 
اما برایم عجیب است که چطور وزارت 
مهاجرت اجازه نمی دهد فرزندانم به 

خانه خودشان در کانادا بازگردند.«
خانم گانسمن ادامه داد: »همه چیز 
به نظرم آشفته است. من همه اسناد 
و مــدارک الزم را کــه ثابت می کند 
فرزندانم این جا پیــش من زندگی 
می کنند، به وزارت مهاجرت ارســال 
کــرده ام اما باز هم امکان بازگشــت 

فرزندانم فراهم نشد.«

پدر و مادرهای ناراحت و ناامید

اما فقط جاستین گانسمن نیست که 
در چنین مخمصه ای گرفتار شــده 
است. در روزهای اخیر ده ها خانواده 

مهاجر که وضعیت اقامت موقت دارند 
در مصاحبه با رادیو کانادا داستان های 

مشابهی تعریف کرده اند.
آیکلین آکبولوت  ، همسرش و دختر 
شش ساله اش با توجه به لغو قرنطینه 
و تعدیل مقررات ســفر بــرای افراد 
کامال واکسینه شده برای دو هفته به 

مکزیک سفر کردند.
آن ها که اقامت موقــت کانادا دارند 
و منتظر اخذ وضعیــت اقامت دایم 
هســتند  ، تصور نمی کردند که برای 
بازگشت به کانادا دچار مشکل شوند.

»در  می گویــد:  آکبولــوت  آیکلین 
هر زمینه ای کــه الزم بود اطالعات 
جمع آوری کردیم و همه مقدمات و 
کارهای مربوط به تست غربالگری و 
قرنطینه دخترمان در بازگشت را انجام 
دادیم اما وقتی قصد بازگشت به کانادا 
را داشتیم متوجه شدیم که برای ورود 
دخترمان به کانادا باید مجوز مقامات 
را داشته باشــیم این در حالی است 
که مقامات فدرال از صدور این مجوز 

خودداری می کنند.«

آیکلین آکبولوت افزود: »می دانستیم 
که مرزها به روی گردشــگران بسته 
اســت اما تصور نمی کردیم که دختر 
ما هم گردشگر محسوب می شود. این 
مقررات بی معنی و این وضعیت گیج 

کننده است.«
ساندرا نیز که به همراه دو فرزندش به 
فرانسه سفر کرده است ، برای بازگشت 
به خانــه اش منتظر پاســخ وزارت 
مهاجرت، پناهجویان و شــهروندی 
کانادا است. ســاندرا که یک پرستار 
اســت و هر دو دوز واکسن کووید1۹ 
را دریافت کرده است، تصور می کرد 
که با استفاده از تعدیل مقررات سفر 
که دولت فدرال اعالم کرد، می تواند 
به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای برای 
مالقات با خانواده اش به فرانسه سفر 
کند اما حاال برای بازگشــت به کانادا 

دچار مشکل شده است.
ســاندرا می گوید: »ما هم مثل همه 
مهاجران دور از وطن، مدت ها از دیدن 
خانواده مان محــروم بودیم و ضمن 
اتخاذ کلیه تدابیــر و انجام اقدامات 

الزم، برای مالقات بــا آن ها از کانادا 
خارج شدیم اما هرگز انتظار نداشتیم 
که با چنین وضعیتی روبرو شــویم. 
مشکل بازگشــت به کانادا شیرینی 
سفر را به کام ما تلخ و همه ما را دچار 

استرس کرد.«
با این حال اتاوا همچنان برای چنین 
مواردی، اخذ مجوز کتبی را ضروری 

می داند.
و  پناهجویــان  مهاجــرت،  وزارت 
شهروندی کانادا با درخواست معافیت 
از محدودیت های سفر برای کودکان 
خانواده هایــی که اقامت موقت کانادا 
را دارند، مخالفت می کند و مسئوالن 
این وزارت خانه از اظهارنظر در مورد 
یک پرونده خاص خودداری می کنند.

اتاوا در پاسخی مبهم به خانواده هایی 
که دچار این مشــکل شده اند، تاکید 
کرده اســت که اعضــای درجه اول 
یک خانواده مثل کــودکان والدینی 
که اقامت موقت کانادا را دارند ،  اجازه 
ورود به کانادا را دارند اما به شرط این 
که ســفر آن ها با اهداف و انگیزه های 

ضروری یا غیراختیاری صورت گیرد.
ســونیا لوســاژ ســخنگوی وزارت 
مهاجرت کانادا تاکید کرد :»کودکان 
برای این که از محدودیت های ســفر 
معاف شــوند، در صورتی که از یک 
کشور دیگر به جز آمریکا قصد ورود به 
کانادا را دارند باید مجوز کتبی وزارت 

مهاجرت فدرال را داشته باشند.«
طبق اعــالم وزارت مهاجرت فدرال، 
این روند می تواند چهارده روز کاری 

طول بکشد.
اما ماکسیم الپوئنت ، وکیل مهاجرت، 
ایــن وضعیت را عجیــب و غریب و 
غیرمعمــول می دانــد. الپوئنت که 
در هفته های اخیــر پیگیری پرونده 
چندین خانواده مهاجــر را بر عهده 
گرفته است، از عملکرد ضعیف و مبهم 
دولت فدرال در این زمینه ابراز تاسف 
می کنــد و می گویــد: »ظاهرا دولت 
فکری به حال کودکان و واقعیت هایی 
که خانواده های مهاجر با آن ها روبرو 

هستند، نکرده است.«
الپووئنــت ادامــه داد: »آیــا واقعا از 
نظر مقامــات منطقی اســت که از 
خانواده های مهاجــر بخواهیم بدون 
کودکانشان به کانادا بازگردند. وضعیت 
گیج کننده ای که برای این خانواده ها 
بــه وجود آمــده ناشــی از یک گره 
حقوقی اســت که باید هر چه زودتر 

باز شود.«
جنبش »کبک برای همه ماســت« 
نیز ضمــن انتقــاد از رویکرد مبهم 
دولت در این زمینه تاکید کرد با آغاز 
فصل تابستان و مسافرت هزاران مقیم 
موقت کانادا که برای دیدن خانواده ها 
و عزیزانشان به خارج می روند، احتماال 

این وضعیت پیچیده تر خواهد شد.
تیبو کامارا ســخنگوی این جنبش 
تاکید کرد: »آیا دولت کانادا دارندگان 
اقامــت موقــت را مقیــم درجه دو 
می دانــد؟ وضعیتی که بــرای ده ها 
خانواده مقیــم موقت کانادا به وجود 
آمده واقعا تاســف بار و نگران کننده 
اســت. آن ها برای کاهش فشارهای 
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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•	 Claire	Hong
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روانی به دیدار خانواده ها و عزیزانشان 
رفته انــد اما محدودیت هــای دولت 
فدرال سفر آن ها را خراب و فشارهای 
روانی آن ها را دوچندان کرده اســت. 
ایــن خانواده هــا به علــت دوری از 
عزیزانشان بیشــتر از دیگران تحت 
تاثیر پیامدهای همه گیری کرونا قرار 
گرفته اند و اکنون نیز به علت مقررات 
و محدودیت ها گرفتار شــده اند. این 
وضعیت می تواند لطمــات روحی و 

روانی سنگینی به آن ها وارد کند.«

از  لــزوم قرنطینه کــودکان پس 
بازگشت از سفر

تدبیر دیگری که بسیاری از خانواده ها 
اعم از شــهروند،  مقیم دایم یا موقت 
کانادا را تحت تاثیر قرار داده ، قرنطینه 
اجباری برای کودکانی زیر 12 ســال 
است که پس از بازگشت به کشور باید 

در خانه قرنطینه شوند.
ایــن کــودکان بــا این کــه امکان 
واکسیناسیون ندارند )واکسیناسیون 
برای افراد 12 ســاله و بزرگتر مجاز 
است(، پس از بازگشت به کانادا باید 
دو هفتــه خــود را در خانه قرنطینه 
کنند اما بر خالف بزرگســاالنی که 
کامال واکسینه نشــده اند، نیازی به 

قرنطینه شدن در هتل ندارند.
والدین این کــودکان در صورتی که 
دو دوز واکسن های مورد تایید وزارت 
بهداشت کانادا را دریافت کرده باشند، 
ملزم بــه رعایت قرنطینه دو هفته ای 

نیستند.
انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی 
این وضعیت را »تبعیض آمیز« می داند 
اما دولت جاستین ترودو بر ضرورت 
اجــرای آن اصرار مــی ورزد و تاکید 
می کند که قرار نیست به این زودی ها 

این محدودیت برداشته شود.
آن ژنیه ســخنگوی وزارت بهداشت 
کانادا تاکید کرد: »افرادی که به علل 
مختلف نمی توانند واکسن کووید1۹ 
دریافت کنند، با خطــر ابتال به این 
بیماری روبرو هستند و ممکن است 
در صــورت ابتال، ویــروس کرونا یا 
سویه های آن را به افراد دیگر منتقل 

کنند.«
ژنیــه ادامه داد: »ممکن اســت یک 
خانواده از یک سفر خارجی بازگردد در 
حالی که همه اعضای خانواده به جز 
کودکان زیر 12 سال کامال واکسینه 
شده باشند. همین کودکان در صورتی 
که ناقل بیماری باشند، می توانند در 
تابستانی  یا کمپ های  مهدکودک ها 

ویروس را به دیگران منتقل کنند.«
سخنگوی وزارت بهداشت کانادا افزود: 
»با این حال وقتی که کانادا به اهداف 
تعیین شده در زمینه واکسیناسیون 
دســت یافت و وضعیت همه گیری 
کرونا در سطح ملی بهبود پیدا کرد، 
ممکن اســت اتاوا در مقررات موجود 

تغییراتی ایجاد کند.«

مهاجرتکارگرانسادهبهکانادا
باکدامبرنامهمهاجرتیممکناست؟

در حــال حاضــر تنها اســتان های 
محــدودی بــا ســهمیه های پایین 
گزینــش، کارگران ســاده خارجی 
را مــورد گزینش قــرار می دهند. از 
مهم ترین آن ها می توان به استان های 

زیر اشاره کرد:

بریتیــش کلمبیا: اســتان بریتیش 
کلمبیــا دارای برنامه های منتخبین 
اســتانی خاصی برای این دســته از 
کارگران است که موجب کسب اقامت 

دائم برای این متقاضیان می گردد.

انتاریو: این اســتان نیز بر اســاس 
نیازهــای بازار کار اســتان، کارگران 
ساده را مورد گزینش قرار می دهد و 
مسیر کسب اقامت دائم را برای آنان 

مهیا می سازد.

استان های  آتالنتیک:  اســتان های 
آتالنتیک نیز مسیرهای مهاجرتی را 
برای کارگران ساده خارجی که تمایل 
بــه اقامت در هر یک از اســتان های 
نیوبرانزویک، نیوفاندلنــد و البرادور، 
نواسگوشــیا و جزیره پرنس ادوارد را 
دارند با سهمیه محدود ارائه می دهند.

کارگران ساده در صنایع کشاورزی 
و مواد غذایی: این برنامه آزمایشــی 
مهاجرتی نیز جهت تأمین نیروی کار 
ساده در صنایع کشــاورزی و غذایی 
با سهمیه گزینش تنها 275۰ کارگر 

ساده را مهیا می کند.
با وجود همۀ این برنامه های مهاجرتی 
برای گزینش کارگران ساده، به علت 
پایین بودن سهمیه، گزینش کارگران 
ساده را با مقیاس بسیار پایینی نسبت 
به گزینش کارگران ماهر و نیمه ماهر 

مواجه می کند.
به همیــن دلیل، کارگران ســاده ای 

که در کانادا به واسطه دریافت مجوز 
کار موقــت به صــورت مســتقیم یا 
غیرمستقیم شــده اند شانس بسیار 
بیشــتری برای گزینش نســبت به 
کارگران ساده در خارج از کانادا دارند.
کانادا با تمرکز بر سیســتم مهاجرت 
دو مرحله ای تالش دارد تا افرادی که 
ابتدا موفق به اخذ اقامت موقت شده را 

به اخذ اقامت دائم دعوت کند.
بدین منظور اخیراً با معرفی شــش 
برنامه جدید آزمایشــی موقت برای 
اخــذ اقامت دائــم بــرای دارندگان 
کارگران  ازجملــه  موقت  مجوزهای 
بخش مراقبت های بهداشــتی، دیگر 
فارغ التحصیالن  ضــروری،  کارگران 
بین المللــی و کارگران فرانســوی و 
فارغ التحصیالن تالش بر گزینش هر 

چه بیشتر واجدین شرایط دارد.
اگرچه ایــن برنامه های جدید موقت 
بــوده و دارای محدودیــت زمانــی 
هســتند؛ ولی بر اســاس تحقیقات 
انجام شده توسط دانشگاه رایرسون، 
این اتفاق یک گام بزرگ و ســازنده 
در مسیر صحیح تأمین نیروی کار در 

کانادا محسوب می گردد.

کانادا باید گزینه های بیشتری برای 
جذب کارگران ساده ایجاد کند

تحقیقات انجام شده توصیه بر ایجاد 
سیاست اخذ اقامت دائم دو مرحله ای 
می کند تا کانادا مســیرهای جدید با 
ســهمیه گزینش باال را برای اعطای 
اقامت دائم به کارگران ساده خارجی 
که در کانادا حضور دارند ایجاد کند. 
دلیل اصلی تمرکز بر این سیاســت 
دو مرحله ای این اســت که کســب 
سابقه کار کانادایی برای این کارگران 
خارجی از اهمیــت باالیی برخوردار 

است.

ایجاد سیاســت های اجــرای اعطای 
اقامــت دائم دو مرحله ای به کارگران 
موقــت حاضر در کانــادا، همچنین 
توصیــه می کند که کانــادا بین 1۰ 
تا 2۰ درصــد از متقاضیــان طبقه 
اقتصــادی را بــه کارگــران ســاده 
اختصــاص دهد و کارگــران موقت 
خارجی کــه در کانادا حضور دارند را 
بیش از گذشته دعوت به درخواست 
اقامت دائــم نماید. بدین جهت ایجاد 
سیاســت های کنترل و جلوگیری از 
افت دســتمزد این کارگران خارجی 
موقت نیز امری ضــروری در جهت 
جذب بیشتر کارگران موقت خارجی 

محسوب می گردد.
دولــت همچنیــن باید در اســکان 
هــر چه بیشــتر کارگــران خارجی 
موقت که موردنیاز بازار کار هســتند 

سرمایه گذاری کند.
نتیجتاً، اطالعــات توجیهی در لزوم 
گزینــش کارگــران خارجی ســاده 
برای تأمین نیروی کار کشــور باید با 
شهروندان به مشارکت گذاشته شود 
تا از به وجود آمدن هرگونه احساس 
نگرانی یا احساســات مبارزه با ورود 
این کارگران و یــا احتمال به وجود 
آمدن هرگونه افــکار ضد مهاجرتی 
برای احتمال اشباع بازار کار در میان 

شهروندان، جلوگیری شود.
بدین جهــت در آینده بــا اعمال این 
سیاســت، شــاهد این خواهیم بود 
که دیگر شــرط گزینش برنامه های 
اقتصــادی کانادا اختصــاص به افراد 
تحصیل کــرده و متخصص با دانش 
زبان باال نخواهد بود و کارگران ساده 
نیز امیدی بــرای دریافت اقامت دائم 

کانادا بیش از گذشته داشته باشند.

معصومه علی محمدی
نشریه هفته

دانشجویانبینالمللیبیشتری
بهکانادامهاجرتمیکنند

ایرانیــان کانادا- برای دانشــجویان 
بین المللــی تجربــۀ کار کانادایــی 
عامــل  پُردرآمد تــر  شــغل های  و 
اصلــی ماندن آنان در کانــادا بعد از 

فارغ التحصلی هستند.
هــر روزه دانشــجویان بین المللــی 
بیشتری تصمیم به ادامۀ تحصیالت 
خــود در کانادا می گیرنــد، و دولت 
کانادا آنان را به عنوان منبع کار بسیار 

توانایی نگاه می کند.
بر اســاس ادارۀ ماجرت، پناهندگان 
و شــهروندی کانادا، تعداد دارندگان 
مجوز تحصیــل از 1227۰۰ نفر در 
سال 2۰۰۰ به 6۴25۰۰ نفر در سال 

2۰1۹ افزایش یافته است.
از هر 1۰ دانشجوی بین المللی که بعد 
از ســال 2۰۰۰ وارد کانادا شدند، سه 
نفر در طول ده سال از دریافت مجوز 
تحصیل اقامت دائم کانادا را به دست 
آوردند. این بر اساس گزارشی توسط 
سازمان آمار کانادا نیمی از دانشجویان 
دورۀ کارشناسی ارشد و 6۰ درصد از 
دانشجویان دورۀ دکتری در همین بازۀ 

زمانی تقاضای اقامت دائم می کنند.
فارغ التحصیــالن  میــان  ایــن  در 
بین المللی کــه در تحصیالت عالی 
تحصیل  ]کالــج[  دانشــگاهی  غیر 
کرده انــد جالب توجه اســت. تعداد 
بین  بین المللی  فارغ التحصیالن  این 
سال های 2۰1۰ تا 2۰1۴ که اقامت 
دائم کانــادا را به دســت آوردند، در 
مقایســه با آنهایی که بین سال های 
2۰۰۰ تا 2۰۰۴  اقامت دائم دریافت 

کردند، تقریباً دو برابر شد.
این بدان معناست که که دانشجویان 
بین المللی به کانــادا می آیند به این 
امید کــه زمانی به مقیــم دائم این 
کشور بدل شوند. ورود به برنامه های 
تحصیالت عالی غیر دانشگاهی مانند 
کالج بسیار آسان تر از پذیرش گرفتن 

در برنامه های دانشگاهی است.
در میان دانشــجویان بین المللی که 
بین سال های 2۰1۰ تا 2۰1۴ مجوز 
تحصیل در کانــادا را دریافت کردند، 
تقریباً نیمی )۴6 درصــد( در طول 
پنج سال اقامت دائم را دریافت کردند. 
در ایــن بخش هند، نیجریه و ویتنام 
به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار 

دارند.
در  که  بین المللی  فارغ التحصیــالن 
طول دورۀ تحصیــل خود و یا بعد از 
فارغ التحصیلی کار هم کرده اند بیشتر 
امکان داشــته )6۰ درصد( که اقامت 

دائم کانادا را به دست بیاورند.
به عالوه آنهایی که کار پردرآمدتری 
داشــته اند بیشتر توانســته اند مقیم 
دائم کانادا شوند. تعداد ۸7 درصد  از 

آنهایی که مجوز تحصیل خود را بین 
سال های 2۰۰5 تا 2۰۰۹ گرفته اند، و 
ســاالنه بیش از 5۰ هزار دالر درآمد 
داشته اند، اقامت دائم کانادا را به دست 
بیاورند. برای آنهایی که درآمدی کمتر 
از 2۰ هزار دالر در سال داشته اند، تنها 

۴6 درصد در کانادا مقیم شدند.
بــا نگاه به این داده ها از نظر تاریخی، 
به نظــر می رســد داشــتن تجربۀ 
کار کانادایی و داشــتن شــغل های 
پردرآمد تر عوامل محرک نیرومندی 
فارغ التحصیالن  برای تصمیم گیری 
بین المللی است تا در کانادا به صورت 

دائم مقیم شوند.

اهمیت دانشجویان بین المللی برای 
کانادا 

دانشــجویان بین المللــی بخشــی 
جدایی ناپذیر از جامعۀ کانادایی است، 
و به دلیل بازگشت آنها به تازگی تعداد 
آنان به دوران قبل از پاندمی بازگشته 
است. دلیل آنکه دانشجویان بین المللی 
کاندیداهای خوبی برای بازار کار کانادا 
به شمار می روند، عوامل زیادی وجود 
دارد. این شامل، سن نسبتاً پایین آنها، 
مدرک تحصیلی کانادایی آنان، مهارت 
آنان در زبان های انگلیسی و فرانسوی، 
و در بعضی موارد تجربۀ کار کانادایی 
آنها است. بسیاری همچنین در جوامع 
محلی خود ادغام شده اند و شبکه های 

اجتماعی ایجاد کرده اند.
به این ترتیب، دانشجویان بین المللی 
نســبت به مهاجرینی که از خارج با 
مدارک تحصیلی و تجربۀ کار خارجی 
به کانادا می آیند، دارای برتری هستند.

ممکن  بین المللی  فارغ التحصیــالن 
است واجد شرایط دریافت مجوز کار 
 )PGWP( فارغ التحصیلــی  از  پس 
باشــند. این یک اجازۀ کار آزاد است 
که به فارغ التحصیــل اجازه می دهد 
برای هر کارفرمایی در کانادا کار کند 
و تجربۀ کار کانادایی به دست بیاورد.

با انجــام ایــن کار، فارغ التحصیالن 
شــانس بیشــتری برای اقامت دائم 
می یابند. تنها با دشــتن یک ســال 
تجربۀ کار کانادایی و مهارت کافی در 
یکی از زبان های رسمی کانادا دریافت 
اقامت دائم از طریق کالس تجربۀ کار 
کانادایی )CEC( بسیار آسان است.  

بعضی از فارغ التحصیالن بین المللی، 
به خصوص مدارج کارشناسی ارشد 
و دکتــری که تجربــۀ کار خارجی 
دارند می توانند به صورت مستقیم از 
طریق مسیر برنامۀ مجوز کار پس از 
فارغ التحصیلی )PGWP( برای اقامت 

دائم کانادا اقدام کنند.        



1۴14 Issue 1537 Friday July 16, 2021 سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵ شماره ۱537 جمعه 25 تیر ۱۴۰۰ 2۸PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 201728

نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

مهاجرتاجباری۱درصدازمردمجهان
ودرهایبستهکانادا

هفته- با اعالم پاندمی در جهان از طرف 
بهداشت، کشورها  ســازمان جهانی 
مرزهای خود را بسته، مسافرت های 
غیرضروری را ممنوع کرده و پروازها را 
لغو کردند. محدودیت های جابجایی و 
سفر بین کشورها خیلی زود در سطح 
بین المللی در همــه قاره ها به اجرا 
گذاشته شــد به امید این که جامعه 
جهانــی بتواند با این ابتکار شــیوع 
ویروس مرگبــار کووید1۹ در جهان 
را که همچنان با ســویه های جدید 
خود در جهان قربانی می گیرد، مهار 
کنــد. اما همه موانع بزرگ و کوچک 
و محدودیت هــای دایمــی و موقتی 
که در جهان به اجرا گذاشــته شــد، 
نتوانست جلو اراده پناهجویان را برای 
فرار از خطرات و مخمصه هایی مثل 
مناقشات مسلحانه، ظلم و ستم و آزار 

و اذیت متزلزل کند.
این نتیجــه حیرت انگیــز تازه ترین 
گزارشــی است که کمیساریای عالی 
پناهجویان سازمان ملل متحد منتشر 
کرده است. در سال 2۰2۰ بیش از ۸2 
میلیون نفر )بیش از دو برابر جمعیت 
کانادا( برای فرار از شرایط خطرناک یا 
اسفباری که در محل زندگی خود با 
آن روبــرو بودند، چمدان های خود را 
بستند و به امید یافتن آینده ای بهتر 
برای خود و خانواده شان قدم در مسیر 
دشوار و پرمخاطره مهاجرت ناخواسته 
گذاشــتند. از این تعداد بیش از 26 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفرشــان از یک 
کشور خارجی درخواست پناهندگی 
کردند، رقمی که یک رکورد محسوب 

می شود.
امــا ایــن پناهجویان کــه عمدتا از 
کشــورهای جنگ زده، آشــوبزده و 
بحــران زده مثــل ســوریه، ونزوئال، 
افغانستان، سودان جنوبی یا میانمار 
بودند، چه کشور یا کشورهایی را برای 
مقصد خود انتخــاب کردند؟ بخش 
عمده این افراد به کشورهای همسایه 
خود مثل پاکســتان، ترکیه، لبنان، 
کلمبیــا و … پناه بردند هر چند این 
کشورها غالبا از زیرساخت های قوی 
و امکانات مالی و اقتصادی مناســبی 
برای پذیرش انبوه مهاجران برخوردار 

نیستند.

اما کانادا در این شرایط چه کرد؟ 

واکنــش و عملکــرد کانــادا به این 
وضعیت نســبت به شــرایط عادی 
ضعیف تر و کمتــر از حد انتظار بود. 
واقعیت این اســت که کانادا در سال 
2۰2۰ کــه همه چیــز در جهان از 
جمله پدیــده مهاجرت و پناهندگی 
تحت الشعاع بحران پاندمی قرار گرفته 
بود، سه برابر کمتر از سال پیش از آن 
آغوش خــود را به روی پناهجویان و 

متقاضیان پناهندگی باز کرد.
در خصــوص پناهجویانــی هم که 
از اردوگاه هــای کمیســاری عالــی 
پناهجویان سازمان ملل متحد در کانادا 
اسکان داده می شوند و البته مقوله ای 
متفاوت با متقاضیان پناهندگی است، 
همین وضعیت حاکم بود. در ســال 
2۰1۹ نزدیک به 31 هزار نفر از این 
طریــق در خاک کانادا اســکان داده 
شدند. اما در سال 2۰2۰ این رقم به 
۹2۰۰ نفر کاهش پیدا کرد. حمایتی 
که دولت کانادا از این افراد در ســال 
گذشــته به عمل آورد، در اقیانوس 
نیازهــای این جمعیــت رنجدیده و 

آسیب پذیر قطره ای بیش نبود.
اما پذیــرش محدود مهاجــران در 
کانادا به تســریع روند رســیدگی به 
پرونده های مهاجرت کمک نکرد. الزم 
بود که کانادا در زمینه مهاجرت سر 
و سامانی به سیاست ها و تالش های 
خود بدهد. کمیســیون مهاجرت و 
وضعیت پناهجویی CISR از ســال 
2۰17 انبوهــی از پرونده هــای بــه 
تعویق افتاده و رسیدگی نشده را روی 
هم انباشــته کرده بود. در آن ســال 
هزاران پناهجو از طریق جاده معروف 
روکسام Roxham واقع در مونترژی 
خود را به خاک کانادا رســاندند. در 
ســال 2۰1۹ بیش از ۸7 هزار نفر از 
بیش از یک سال پیش منتظر بودند 
تا کمیســیون مهاجــرت و وضعیت 
پناهجویی مشــخص کند که آیا در 
نهایت از حمایت های کانادا برخوردار 

خواهند شد یا خیر.
پاندمــی کرونا که در ابتــدا با ایجاد 
محدودیت ها و تحمیل برخی شرایط 
جدیــد به ویژه دورکاری از ســرعت 
کار کمیســیون مهاجرت و وضعیت 
پناهجویی کاســته بود، در ادامه این 
امکان را به کمیسیون یادشده داد تا 
ضرب آهنگ رسیدگی به پرونده ها را 
 CISR تسریع کند. گرچه آهنگ کار
در ماه های ابتدایی سال 2۰21 چندان 
افزایش نیافته است اما انتظار می رود 
که این کمیســیون بتواند با سرعت 
بخشــیدن به کار خود تکلیف بیش 
از نیمی از پرونده های عقب افتاده را 
همین امسال مشخص کند. این امر 
در صورت تحقق ، اتفاقی بی ســابقه 

خواهد بود.

دولت فدرال جاســتین تــرودو نیز 
اوایل مــاه ژوئن قول داد روند اعطای 
اقامت دایم به آن دســته از افرادی را 
که تقاضــای پناهندگی آنها به تایید 
اتاوا می رسد، تســریع کند. در حال 
حاضر زمان های طوالنی و تاخیرهای 
پیاپی تاثیرات منفی کامال ملموسی 
بر زندگــی پناهجویان دارد. در اغلب 
موارد پناهجویان باید ماه ها و حتی تا 
سه سال صبر کنند تا بتوانند اعضای 
خانواده خود را که پشت سر خود در 
کشــورهای جنگ زده یا اردوگاه های 
شلوغ تنها گذاشته اند، به کانادا بیاورند. 
این انتظار طوالنی برای پناهجویان از 
نظر همه سازمان ها و گروه های حامی 
حقوق بشر و پناهجویان هم  غیرقابل 
توجیه و هم غیرانسانی است. بنابراین 

اراده کانــادا برای حل ریشــه ای این 
مشکل می تواند خبری بسیار مسرت 

بخش و دلگرم کننده باشد.
وزارت مهاجرت کانادا اواســط ژوئن 
اعالم کرد اتاوا طرحی برای تســریع 
روند پذیرش پناهجویــان و افزایش 

شمار آنها تهیه کرده است.
طبــق اعالم مارکــو مندیچینو وزیر 
مهاجرت، پناهجویان و شــهروندی، 
کانادا امســال ۴5 هــزار پناهجو را 
پذیرش خواهد کرد در حالی که پیش 
از این شمار پناهجویانی که قرار بود 
پذیرش شــوند، 23 هزار و 5۰۰ نفر 

تعیین شده بود.
بیــش از ۴۰ هزار پناهجــو به اتفاق 
خانواده های خــود در کانادا زندگی 
می کنند و منتظر هستند هرچه زودتر 

)مثل کاهش یا رفع ممیزی کاالها و 
خدمــات فرهنگی پیش از عرضه که 
از خطوط قرمز روحانیون حاکم بوده 
است(، ســوم آن که  در مسیرهایی 
وعده می داد که قبال در دولت خاتمی 
تجربه شده و شکست خورده بود، مثل 
کاهش فشار بر جریان آزاد اطالعات 
)پارازیــت و فیلترینگ(، و چهارم آن 
که این دولت می خواســت بدون اتکا 
بر فشار از پایین، در حیطه هایی مثل 
حقوق زنان یا محیط زیست اقداماتی 
انجام دهد )مثل مذاکره با علمای قم( 
که از ابتدا مشخص بود راهی است که 

به جایی نمی رسد.

ناممکن ها، و محقق شدنی هایی که از 
ابتدا اولویت نبودند

از وعده ها اصوال ناممکن  دســته ای 
بودند؛ مثل قاعده مند کردن ممیزی. 
ممیزی مبتنی است بر سلیقه قدرت 
برای محدود کردن آزادی های تابعان 
)در نظام های اقتدارگرا و تمامیت خواه 
»شهروند« وجود ندارد(. تا زمانی که 
این قدرت با قانون و پاســخگویی و 
آزادی بی قید وشرط بیان قید نخورد، 
ممیزی برقرار خواهد بود. دســته ای 
دیگر از وعده ها در جمهوری اسالمی 
ایران ناممکن بودند، و دسته ای نیز که 
محقق شدنی بودند، در اولویت دولت 

روحانی قرار نداشتند.
 به همین دلیل، دولت روحانی در سیر 
نزولی رعایت و استیفای حقوق مردم 

سهمی قابل توجه داشته است. 
کافی است شــرایط سال 13۹2 را با 
سال 1۴۰۰ مقایسه کنید. اعتراضات 
عمومی عمدتا معیشتی و اجتماعی 
اســت و نــه سیاســی و فرهنگی. 
سیاست های حکومت چنان مردم را 
از حیث معیشت تحت فشار قرار داده 
است که حقوق اولیه دارند به تدریج 
فضای سیاسی  می شــوند.  فراموش 
دانشــگاه ها در پایان دولت روحانی 

تقریبا مرده است و هیچ صدایی از آن 
به گوش نمی رسد. فعاالن حقوق زنان 
و محیط زیستی که تصور می کردند 
در دولت روحانی گوش ها یا حامیانی 
پیدا می کنند، در سکوت به سر می برند. 
دستگاه های امنیتی در دوران روحانی 
و با همکاری روحانی، موفق شــدند 
اعتراضات سیاسی را به شدت سرکوب 
کننــد. وزیر کشــور روحانی همانی 
است که به نیروهای سرکوب دستور 
داده بود از کمــر به پایین هم بزنند 

)تیراندازی کنند(. 
دولت روحانــی در هیچ حوزه ای که 
به حقوق شهروندان مربوط می شود، 
هزینه ای نــداد )حتی در موضوعی با 
توجه بین المللی و ملی مثل ســاقط 
کــردن هواپیمای اوکراینــی و نابود 
کردن شواهد روی زمین آن به دست 
سپاه(، و با اولین موضع گیری مقامات 
نظامــی و قضایی و روحانیون صحنه 
را تــرک می کرد، چــون اولویتش را 
سیاســت خارجی می دانست، که در 
آن زمینه هم در نهایت ناکام و بدون 
دستاورد صحنه را ترک کرد . دولت 
روحانی با درسی که از دولت خاتمی 
گرفتــه بود، تالش می کرد مســایل 
داخلی و حقوق شــهروندی موجب 
بحران های »۹ روز یک بار« نشــوند 
تا بتواند با »کدخــدا« ببندد، اما در 
نهایت کدخدایی دگر آمد و »اجتهاد 
دیپلماتیک« ظریــف و البی آن در 

ایاالت متحده، کم تاثیر ماند.
جمهوری اسالمی ایران زندانی است با 
دیوارهای بسیار بلند و درهای محدود 
با ده ها قفل. کسی که حتی وعده یک 
زیرپیراهن تمیز و غذای باکیفیت یا 
آب میــوه خنک )و نــه هواخوری یا 
دسترسی به روزنامه و تلفن( می دهد، 
بایــد از پیــش با مســئوالن زندان 
هماهنگ کرده باشد. دولت روحانی نه 
اراده ای بر این امر داشت، و نه کسی 

در قوای قهریه با آن هماهنگ بود.

ادامهازصفحه۲دراولویتنبود،ممکن....

اقامت دائم کانادا را دریافت کنند. اما 
امســال تا کنون 17 هزار و ۹۰۰ نفر 

اقامت دایم کانادا را دریافت کرده اند.
به گفته آقای مندیچینو، مشــارکت 
و تاثیــری که مهاجران و پناهجویان 
در رشد اقتصادی کانادا داشته اند، از 
اصلی ترین علل درخشش کانادا بوده 
اســت و کانادا حتی در دوره سخت 
پاندمی نیز از تالش و ازخودگذشتگی 

این افراد بی بهره نمانده است.
وزیر مهاجرت کانــادا همچنین ماه 
گذشــته از افزایــش حمایت هــای 
دولت به برنامه های اسپانسرشــیپی 
پناهجویان خبر داد و اعالم کرد اتاوا 
طی دو سال ســه میلیون دالر به ۹ 
ســازمان کانادایی که در این زمینه 

فعال هستند، کمک می کند.
عــالوه بر این دولت کانادا باید هرچه 
زودتر توجــه و تالش خود را به حل 
مسئله بازداشت مهاجران و پناهجویان 
متمرکــز کنــد. ســازمان های عفو 
بین المللی و دیده بان حقوق بشــر به 
تازگی با انتشار یک گزارش مشترک 
به شــدت انتقادآمیــز و تکان دهنده 
اعالم کردند کانادا هر سال با بازداشت 
هزاران مهاجر از جمله ده ها کودک و 
نوجوان و نگهداری آنها در دوره های 
زمانی بسیار طوالنی مدت آن هم در 
زندان های استانی که ویژه مجرمان و 
جنایتکاران خطرناک است نه ناقضان 
قانون مهاجرت، مرتکب نقض آشکار 
حقوق بشر می شــود. در حال حاضر 
مقامات دولت فــدرال اعالم کرده اند 
که از محتوای این گزارش انتقادآمیز 
مطلع شــده و در تصمیم گیری های 
بعدی خود آن را لحاظ خواهند کرد. 
با این حال الزم است که دولت کانادا 
برای رویه های که در عرصه مهاجرت 
در پیش گرفتــه و انتقــاد گروه های 
حامی حقوق مهاجران و پناهجویان را 
برانگیخته است، راه حل های مناسب و 

پایدار ارائه کند.
باید امیدوار باشیم که تجربیات سال 
2۰2۰ و شــرایط جدیدی که ایجاد 
شــد، این امکان و فرصــت را برای 
مقامات فدرال ایجاد کرده باشــد که 
بتوانند به عیب و ایرادها و کاستی های 
موجود در سیستم مهاجرت و پذیرش 
پناهجویان پی ببرند. امری که نباید 
تردیدی در آن روا داشت این است که 
کانادا باید برای دوره پساکرونا سیاست 
خود را در امر مهاجرت و پناهجویی 
بر مبانی کارآمدتر و پایه های سالم تر 
اســتوار کند به ویــژه به خاطر آن که 
کمیساریای عالی پناهجویان سازمان 
ملل متحد هشــدار داده است که نه 
تنها در حال حاضر شواهد و قراینی 
دال بــر توقف یا حتــی کاهش موج 
مهاجــرت و به ویــژه پناهجویی در 
جهان طی ســال های آینــده وجود 
ندارد، بلکه این پدیده سرعت بیشتری 

هم پیدا خواهد کرد.

شمار تقاضاهای مهاجرت به کانادا با اهداف بشردوستانه که دولت فدرال 
آن ها را رد می کنــد، روندی صعودی دارد. طبق آمــار و اطالعاتی که 
شبکه حقوق مهاجران  از منابع وابسته به وزارت مهاجرت، پناهجویان 
و شهروندی کانادا به دست آورده و روز سه شنبه ۱۳ ژوئیه منتشر کرده 
است، در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ بیش از دو سوم تقاضاهای مهاجرت 
که با اهداف بشردوستانه ارائه شده بود، با پاسخ منفی مقامات اتاوا روبرو 

شد.
اطالعاتی که شبکه حقوق مهاجران به دست آورده حاکی از آن است که 
شمار تقاضاهای اقامت دائمی کانادا با انگیزه های بشردوستانه که مورد 
تایید وزارت مهاجرت، پناهجویان و شهروندی کانادا قرار گرفته در دوره 
پاندمی کرونا آشکارا کاهش یافته است. شبکه حقوق مهاجران در بیانیه ای 
با تاکید بر این که مخالفت روزافزون اتاوا با این درخواست ها نشان دهنده 
تغییر سیاســت های مهاجرتی اتاوا است، تعیین تکلیف و قانونی شدن 

وضعیت مهاجران فاقد وضعیت را خواستار شد.
طبق آمار و ارقامی که شــبکه حقوق مهاجران )تشکیل شده از چندین 
سازمان و گروه کانادایی( منتشر کرده است، پنج هزار درخواست اقامت 
دائم با دالیل بشردوستانه در ســال ۲۰۲۰ با پاسخ منفی مقامات وزارت 
مهاجرت روبرو شد )معادل ۵۷ درصد کل درخواست های ارائه شده( در 
حالی که این رقم یک ســال پیش از آن یعنی ۲۰۱۹ فقط ۲۷۶۰ مورد بود 
)معادل ۳۵ درصد کل درخواست های ارائه شده(. اما در سه ماهه ابتدایی 
ســال ۲۰۲۱ تقاضاهای اقامت دائم با انگیزه های بشردوستانه که وزارت 
مهاجرت رد کرد به شــدت افزایش یافت و به ۷۰ درصد کل موارد مطرح 
شده رســید. مخالفت های فزاینده وزارت مهاجرت کانادا با این تقاضاها 
در حالی ادامه دارد که هیچ تغییری در سیاست های مهاجرتی اتاوا اعالم 
نشده است. همچنین این اتفاق در شرایطی افتاده است که میزان مهاجرت 
به کانادا در سال ۲۰۲۰ به علت پیامدهای همه گیری کرونا به ویژه بسته 

شدن مرزها، به طرز بی سابقه ای کاهش یافته است. 
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حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها 
و نهادهاي سیاسي  و اجتماعي و فرهنگی

بنیاد  کانادا و ایران

 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.
______________________________________

بنیاد کانادا و ایران به اطالع عموم و اعضای محترم میرساند
 که مجمع عمومی این سازمان در روزسه شنبه 27 جوالی از طریق زوم 
و بطور مجازی برگزار خواهد شد.بنیاد از کلیه اعضای این سازمان دعوت 

مینماید که در این مجمع شرکت کرده وضمن دریافت اخبار بنیاد 
هیت مدیره جدید را نیز  انتخاب نمایند.

رشدبیسابقهخریدوفروشخانههایلوکسدرکانادا
فردا- به گزارش مونترال گزت، فروش 
خانه های تجملی با ارزش باالی یک 
میلیون دالر در ونکوور، کلگری، تورنتو 
و مونترال با رشــد سه رقمی در نیمه 

اول سال مواجه شد.
تورنتو به عنوان داغ ترین بازار امالک 
در کشور، پیشتاز بود. در تورنتو شاهد 
رشد ۴۰۰ درصدی فروش خانه های 
چسبیده )attached( با قیمت باالی 
۴ میلیون دالر بودیم. فروش این نوع 
خانه در ونکوور چنین قیمتی رشــد 
3۰۰ درصدی را نســبت به نیمه اول 

سال 2۰2۰ تجربه کرد.
کلگری هم که در ســال جدید با باال 
رفتن قیمت نفت و در نتیجه افزایش 
درآمدها روبرو شد، شاهد رشد 236 
درصدی تعداد خانه های فروخته شده 
با قیمت بیش از یــک میلیون دالر 
نسبت به شش ماهه اول سال قبل بود.

اما در مونترال که قیمت مســکن در 
آن در تورنتو و ونکوور پائین تر اســت 

نیز شاهد رشــد چشمگیر خانه های 
میلیون دالری بودیم. حدود 3۰ درصد 
از خانه های باالی یک میلیون دالر که 
در این شش ماهه در مونترال معامله 
شدند، به قیمتی باالتر از قیمت اولیه 
اعالمی به فروش رسیدند. در این بازه 

زمانی، ۹۹۰ خانه باالی یک میلیون 
دالر در مونترال معامله شد که رشد 
خیره کننده 112 درصدی را نسبت به 

سال قبل نشان می دهد.
بیشتر این خانه های لوکس زیر یک 
میلیون دالر قیمت داشــتند. با این 
وجود 16۹ خانه بین 2 تا ۴ میلیون 
دالر بودند و رشــدی 13۸ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال 2۰2۰ را 

به همراه داشتند.
همچنین 1۴ واحد باالی ۴ میلیون 
دالر در این شش ماه معامله شد، حال 
آنکه در شــش ماهه اول 2۰2۰ فقط 
6 خانه با این قیمــت در مونترال به 

فروش رسید.
یکی از موارد جالب در  این گزارش، 
افزایش فــروش کاندوهای لوکس در 
بازار مونترال بود. بین ماه های ژانویه تا 
ژوئن، روی هم رفته 1۸۸ واحد کاندو 
با قیمت بین یک تا دو میلیون دالر به 
فروش رسید که رشد 1۰۹ درصدی 
را نســبت به مدت مشابه سال قبل 
نشــان می دهد. همچنین 21 واحد 
کاندو با قیمت دو تــا چهار میلیون 
دالری نیز معامله شد. گفتنی است در 
مدت مشابه سال قبل فقط 12 واحد 
کاندو با چنین قیمتی به فروش رسید.

قابل توجه همشهریان سینیور)+۵۵(

از شما عزیزان دعوت بعمل می آید که در یک سری برنامه ها که
 از طرف نورث شور مولتی کالچرال سوسایتی برگزارمی شود حضور
 بهم رسانید. این برنامه مجموعه ایست  که شامل موارد زیراست:
* یوگاـ  آگوست ۹  * مدیتیشن  و ذهن آ گاهی  آگوست 16

*  آشنایی بیشتر در مورد برنامه زوم آگوست 23
* بحران سالمندان آگوست 3۰

 زمان: دوشنبه ها از  ساعت 2 تا ۴ بعدازظهر
 برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و 

ایمیل lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 6۰۴۹۸۸2۹31 تماس حاصل 
فرمایید و ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس 
حاصل شود. این برنامه به زبان فارسی و به صورت آنالین  برگزار خواهد 

شد.  اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین به ورک شاپ
 بعد از ثبت نام متعاقبا اعالم خواهد شد.  

افتباورنکردنیجایگاهکانادا
درردهبندیشهرهاینوآوردنیا

در مونترال به ندرت می توان واحدهای 
کاندو بســیار لوکس را یافت. اما در 
سال جاری شــاهد فروش یک واحد 
کاندو به قیمــت ۹/12 میلیون دالر 
بودیم که لقب گران ترین واحد کاندو 
در استان کبک را به خود اختصاص 

داده است.

از خانه های  اما دلیل رشد استقبال 
لوکس چیست؟

کارشناســان چندین عامل را در این 
میان موثر می دانند. نرخ پائین بهره، 
افزایش رونــد دورکاری و نیز تغییر 
سبک زندگی ناشی از همه گیری که 
به افزایش نیــاز افراد به فضا در خانه 
انجامیده از مهم ترین این دالیل است. 
همچنیــن افزایش میــزان پس انداز 
خانوارها را نیز می توان از دیگر عوامل 

موثر دانست.
همه اینهــا به افزایش فشــار تقاضا 
در بــازار انجامیــده اســت. اتحادیه 
حرفه ای مشــاوران امــالک مونترال 
)QPAREB( می گوید بیش از نیمی 
از خانه های فروخته شده در ژوئن در 
مونترال بزرگ با قیمت باالتر از قیمت 

اولیه معامله شدند.
میانگیــن قیمت یــک خانه ویالیی 
تک خانــواره نیز بــه 5۰۸ هزار دالر 
رســید که رشــدی 2۹ درصدی را 

نسبت به سال قبل نشان می دهد.
از سوی دیگر، با پدیده انتقال ثروت 
از نسل  سالمند به نسل جدید روبرو 
هســتیم. نتایج یک مطالعه در سال 
2۰1۸ نشــان می داد طی سال های 
2۰16 تا 2۰26 روی هم رفته حدود 
یک تریلیون دالر ثروت از نسل های 
قدیم به نسل جدید منتقل می شود. 
این انتقال ثــروت به افزایش توانایی 
مالی خانواده هــا و در نتیجه، تمکن 
مالی بیشــتر برای خرید خانه هایی 

بزرگ تر و بهتر می انجامد.

روزنامه پیوند 
را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

فردا- تازه ترین رده بندی ساالنه نوآورترین شهرهای دنیا نشانگر تقویت رتبه 
شهرهای ایاالت متحده در این زمینه و در مقابل، افت محسوس شهرهای 

کاناداست.
به گزارش فایننشال پست، در این رده بندی، توکیو )ژاپن( جایگاه نوآورترین 
شهر جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین برای اولین بار طی 1۴ 
سال اخیر، بیش از نیمی از صد شهر برتر در این فهرست در ایاالت متحده 

قرار دارد که رکوردی بی سابقه به شمار می رود.
این در حالی است که کانادا در این فهرست جایگاه خوبی ندارد. تورنتو که 
در سال 2۰1۹ جایگاه دهم این فهرست را داشت، در این رده بندی جدید 

در جایگاه ۴3ام قرار گرفت.
مونترال از جایگاه 22ام در ســال 2۰1۹ به جایگاه 36ام رســید. در کمال 
تعجب، دو شهر ونکوور و کلگری هیچ جایی در فهرست صد شهر برتر دنیا 
از نظر نوآوری نداشتند. این در حالی است که این دو شهر در سال 2۰1۹ 

به ترتیب جایگاه های 36ام و ۸۹ام را در دنیا به خود اختصاص داده بودند.
برخی کارشناسان، روند تمرکزگرایی در دولت فدرال را یکی از عوامل دخیل 

در این موضوع می دانند.



1616 Issue 1537 Friday July 16, 2021 42شماره ۱537 جمعه 25 تیر ۱۴۰۰ Issue 1438 Friday August 23, 2019شماره ۱4۳۸ جمعه ۱ شهریور  42۱۳۹۸

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

فال 
هفته

دوشنبه28 مرداد 1398ـ  سال نود وچهارمـ    شماره 27358 

سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2540 جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان5053

ا

اب

د

ا

و

چاشنى ساالد
در توضيح 

كالم

حكومت دكتر مصدق را ساقط كردند 
خيابانهاي تهران از بامداد 27 امرداد تقريبا خلوت شده 
بود و اين، فرصت مناسبي به «كِرمپت روزولت» مأمور انجام 
طرح براندازي داده بود كه با كمك عوامل انگلستان و وابستگان 
داخلي و كساني كه با تغيير حكومت درهاي مقام، قدرت، پول 
و فرصتهاي ديگر را به روي خود باز مي كردند دست به اقدام 
بزند، و اين عوامل از طريق پخش قسمتي از پول نقدي را كه 
دريافت كرده بودند ميان اوباش تهران و گروهي از چاقوكشان 
و باج خورهاي محله بدنام (شهرنو)، آنان را به خيابانها بياورند. 
در اين ميان عده اي از اين افراد و نيز گروهي از نظاميان به خانه 
دكتر مصدق حمله بردند،  سرانجام خانه تصرف و غارت شد و 
با انتقال سرلشكر فضل اهللا زاهديـ  كه او را در يك تانك پنهان 
كرده بودندـ  به باغ بيسيم و نطق او از راديو و پخش نامه نخست 
وزير شدنش، كودتا پيروز شد و .... دكتر مصدق سقوط كرد. 

پيروزى خيره كننده ارتش ايران بر عثمانى
در جريان جنِگ 3 ســــاله ايــــران و عثمانى ، نوزدهم 
آگوست 1745 (28 اَُمرداد) همزمان دو نبرد سخت در منطقه 
موصل و در قارص شمال شــــرقى تركيه ميان نيروهاى دو 
دولت روى داد كه در هــــر دو نبرد، پيروزى از آن ايران بودـ  
پيروزى قاطع.    نادر دراين نبرد سپاهيان عثمانى را شكست 
داد و در طول 9 روز بعد يگانهــــاى در حال فرار عثمانى را 
متالشى كرد. در اين نبرد بيش از 12 هزار نظامى عثمانى كشته، 
18 هزار تَن ديگر مجروح و بيش از 5 هزار تن نيز اسير شدند. 
نادر دستور درمان نظاميان مجروح عثمانى را داد و گفت كه 
نبايد در جريان درمان، ميان نظامى مجروح عثمانى و نظامى 

مجروح ايران تفاوت باشد.  
فاجعه حريق سينماي ركس آبادان در سال انقالب

28 امرداد 1357 ، در ســــاعات شب سينما ركس شهر 
آبادان آتش گرفت و بيش از نيمي از تماشــــاگران فيلم (طبق 
گزارش هاي روز بعد مطبوعات تهران 400 تا 600 تن) كشته 
شدند. در لحظه وقوع حريق كه «عمدي» تشخيص داده شد 
و بعدا يك توطئه معرفي گرديد، بيش از هفتصد تن در حال 
تماشاي فيلم سينمايي بودند. علت سنگين بودند تلفات، باز 
نشدن درهاي خروجي (در زمان وقوع حريق) اعالم شده بود.   

امپراتوري كه مذاكره با ايران را برجنگ ترجيح داد
اكتاويان امپراتور روم كه در ســــال هاي آخر حكومت 
خود ملقب به اوگوستوس شــــده بود و ارتش او در سال 36 
پيش از ميالد از ايران شكستي سخت خورده بود 19 آگوست 
سال 14 ميالدي درگذشت. اكتاويان در سال 20 پيش از ميالد 
به جاي جنگي ديگر با دولت وقت ايران وارد مذاكره شــــد تا 
پرچم ها، نشــــان هاي نظامي و عالئم ويژه اي را كه رومي ها 
در ســــه جنگ پيش از آن ازدست داده بودند پس بگيرد كه به 

اين هدف رسيد .  

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

حزب دموكرات غير قانوني اعالم شد
شوراي انقالب اسالمي ايران، در نشست امروز 
خود حزب دموكرات كردستان را غيرقانوني اعالم 

كرد. 
در اعالميه اي كه در اين زمينه صادر شده آمده 

است: 
نظر به اينكه فرقه دموكرات سابق كه در تاريخ 
25 مردادماه 1324 تشـــكيل يافته بود مجددا بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي ايران به نام حزب دموكرات 
كردستان فعاليت خود را با حمايت خارجي و عوامل 
ضدانقالب عليه حكومت جمهوري اسالمي ايران 
آغاز و به قصد جدا كردن قسمتي از قلمرو و حاكميت 
ملي و اســـالمي ايران و لطمه وارد آوردن به تماميت 
استقالل كشور قيام و اقدام كرده است و فعاليت در 
آن حزب و هرگونه وابســـتگي به آن عالوه بر اتهام، 
مباشرت و اعمال فوق يك اقدام ضد انقالبي و دشمني 
آشكار با جمهوري اســـالمي ايران و جرم است و 
مرتكب بر طبق موازين شـــرعي و مقررات جاريه 

مملكت تعقيب مجازات مي شود. 
3 هزار مهاجم به شهر پاوه تارومار شدند

سرانجام پس از چند روز درگيري مسلحانه، در 
پاوه كه توجه تمام مردم را بدان نقطه جلب كرده بود، 
در پي صدور فرمان امام خميني، نيروهاي انتظامي و 
پاسداران، موفق به سركوبي مهاجمان شدند و پس از 
اتمام مهلت دولت، مهاجمان بسوي مرز عقب نشيني 
كردند و ارتش و پاسداران، در منطقه مستقر شدند. 

استاندار كرمانشاهان سپس به شرح چگونگي 
اعزام نيروهاي كمكي پرداخت و گفت: نيروي سه 

هزار نفري ضد انقالب پراكنده شده اند. 
زيرا در صبح امروز، به طور مرتب هليكوپترهاي 
حامل نيروهاي كمكيـ  آذوقهـ  آب و مهمات به منطقه 
برده اند و از آنسور مجروحان به كرمانشاه مي آوردند.

غسل شهادت پرسنل ژاندارمري
ژاندارمري جمهوري اســـالمي ايران ديروز با 
صدور اطالعيه اي مراتب آمادگي جانبازي و تداكاري 
پرسنل خود را در اجراي فرامين رهبر انقالب اسالمي 
ايران، امام خميني اعالم داشت: در اطالعيه  ژاندارمري 
جمهوري اسالمي ايران با اشاره به حوادث اخير پاوه 

آمده است: 
پرسنل ژاندارمري محل، با اين كه 50 نفر بيشتر 
نبودند در مقابل ضد انقالبيون تا آخرين لحظه ايستادگي 
نمودند و ديروز نيز با اين كه مهمات پرسنل درگير، 
تمام شده بود. چند نفر از درجه داران با انجام غسل 
شهادت، براي ساير برادران درگير و محاصره شده با 

هليكوپتر مهمات و وسايل ضروري رسانيده اند. 
اسامي 4 خلبان شهيد واقعه پاوه اعالم شد

«سرهنگ سعدي نام» فرمانده هوانيروز صبح 
ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس در كرمانشـــاه 
گفت: از پريشـــب تا ســـاعت 9 بامداد ديروز هيچ 
هليكوپتري به پاوه پرواز نكرد. زيرا فرودگاه هلي كوپتر 

شهر به سختي آسيب ديده است. 
فرمانـــده هوانيروز ضمن ضمـــن تأكيد بر 
شجاعت خلبانان و اعزام پاسدار به منطقه جنگ زده 
پاوه، اسامي خلبانان شهيد را ستوان دوم محمدرضا 
 وجداني جوزم و ستواندوم جعفر مهدوي ملك كاليي

 اعالم كرد. 
از سوي ديگر سرتيپ خلبان صباحت فرمانده 
پايگاه هوايي «حر» همدان ديروز در تماس تلفني با 
خبرگزاري پارس گفت كه احتماال دو نفر از خلبانان 
جت به اسامي سرگرد خلبان محمد نوژه و ستوانيكم 
خلبان عبداهللا بشيري موسوي در جريان وقايع پاوه به 

شهادت  رسيده اند. 
يك بيمارستان صحرايي در منطقه پاوه مستقر شد

سخنگوي جمعيت شيروخورشيد سرخ ايران 
اعالم كرد: به دنبال حوادث اخير پاوه از سوي شير و 
خورشيد دو جراح به وسيله هواپيما به پاوه اعزام شدند 
و ديروز نيز يك بيمارستان صحرايي 50 تختخوابي، 
همراه با پزشـــك، پرستار، امدادگر، كادر فني، چهار 
دستگاه آمبوالنس مجهز و چند متخصص بيهوشي 
و مقداري كافي و همچنين چادر، پتو، لوازم امدادي، 
تانكر آب، دســـتگاه مولد برق، بي سيم سيار و مواد 

غذايي، به منطقه فرستاده شد. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز يكشـنبه 28 مردادماه 1358 
(برابر با 25 رمضان 1399، 19 اوت 1979) نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

حرم مطهر اميرالمؤمنين (ع) در نجف اشرف در شب عيد غدير خم

اى تيغ كجت قبله نماى دل ما
سرپنجه تو گره گشاى دل ما

تو شير حقى، دست حقى، مرد حقى
اى نام بلندت آشناى دل ما
حميد سبزوارى

پند بزرگان
آدمى ساخته  افكار خويش است فردا همان خواهد 

شد كه امروز مى انديشيده است. 
مترلينگ
اگر دريچه هاى ادراك را شسته بودند، انسان همه  چيز 

را همان گونه كه هست مى ديد: بى انتها. 
بليك

 سرايه
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چاشنى ساالد
در توضيح 

كالم

حكومت دكتر مصدق را ساقط كردند 
خيابانهاي تهران از بامداد 27 امرداد تقريبا خلوت شده 
بود و اين، فرصت مناسبي به «كِرمپت روزولت» مأمور انجام 
طرح براندازي داده بود كه با كمك عوامل انگلستان و وابستگان 
داخلي و كساني كه با تغيير حكومت درهاي مقام، قدرت، پول 
و فرصتهاي ديگر را به روي خود باز مي كردند دست به اقدام 
بزند، و اين عوامل از طريق پخش قسمتي از پول نقدي را كه 
دريافت كرده بودند ميان اوباش تهران و گروهي از چاقوكشان 
و باج خورهاي محله بدنام (شهرنو)، آنان را به خيابانها بياورند. 
در اين ميان عده اي از اين افراد و نيز گروهي از نظاميان به خانه 
دكتر مصدق حمله بردند،  سرانجام خانه تصرف و غارت شد و 
با انتقال سرلشكر فضل اهللا زاهديـ  كه او را در يك تانك پنهان 
كرده بودندـ  به باغ بيسيم و نطق او از راديو و پخش نامه نخست 
وزير شدنش، كودتا پيروز شد و .... دكتر مصدق سقوط كرد. 

پيروزى خيره كننده ارتش ايران بر عثمانى
در جريان جنِگ 3 ســــاله ايــــران و عثمانى ، نوزدهم 
آگوست 1745 (28 اَُمرداد) همزمان دو نبرد سخت در منطقه 
موصل و در قارص شمال شــــرقى تركيه ميان نيروهاى دو 
دولت روى داد كه در هــــر دو نبرد، پيروزى از آن ايران بودـ  
پيروزى قاطع.    نادر دراين نبرد سپاهيان عثمانى را شكست 
داد و در طول 9 روز بعد يگانهــــاى در حال فرار عثمانى را 
متالشى كرد. در اين نبرد بيش از 12 هزار نظامى عثمانى كشته، 
18 هزار تَن ديگر مجروح و بيش از 5 هزار تن نيز اسير شدند. 
نادر دستور درمان نظاميان مجروح عثمانى را داد و گفت كه 
نبايد در جريان درمان، ميان نظامى مجروح عثمانى و نظامى 

مجروح ايران تفاوت باشد.  
فاجعه حريق سينماي ركس آبادان در سال انقالب

28 امرداد 1357 ، در ســــاعات شب سينما ركس شهر 
آبادان آتش گرفت و بيش از نيمي از تماشــــاگران فيلم (طبق 
گزارش هاي روز بعد مطبوعات تهران 400 تا 600 تن) كشته 
شدند. در لحظه وقوع حريق كه «عمدي» تشخيص داده شد 
و بعدا يك توطئه معرفي گرديد، بيش از هفتصد تن در حال 
تماشاي فيلم سينمايي بودند. علت سنگين بودند تلفات، باز 
نشدن درهاي خروجي (در زمان وقوع حريق) اعالم شده بود.   

امپراتوري كه مذاكره با ايران را برجنگ ترجيح داد
اكتاويان امپراتور روم كه در ســــال هاي آخر حكومت 
خود ملقب به اوگوستوس شــــده بود و ارتش او در سال 36 
پيش از ميالد از ايران شكستي سخت خورده بود 19 آگوست 
سال 14 ميالدي درگذشت. اكتاويان در سال 20 پيش از ميالد 
به جاي جنگي ديگر با دولت وقت ايران وارد مذاكره شــــد تا 
پرچم ها، نشــــان هاي نظامي و عالئم ويژه اي را كه رومي ها 
در ســــه جنگ پيش از آن ازدست داده بودند پس بگيرد كه به 

اين هدف رسيد .  

امروز در تاريخ
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حزب دموكرات غير قانوني اعالم شد
شوراي انقالب اسالمي ايران، در نشست امروز 
خود حزب دموكرات كردستان را غيرقانوني اعالم 

كرد. 
در اعالميه اي كه در اين زمينه صادر شده آمده 

است: 
نظر به اينكه فرقه دموكرات سابق كه در تاريخ 
25 مردادماه 1324 تشـــكيل يافته بود مجددا بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي ايران به نام حزب دموكرات 
كردستان فعاليت خود را با حمايت خارجي و عوامل 
ضدانقالب عليه حكومت جمهوري اسالمي ايران 
آغاز و به قصد جدا كردن قسمتي از قلمرو و حاكميت 
ملي و اســـالمي ايران و لطمه وارد آوردن به تماميت 
استقالل كشور قيام و اقدام كرده است و فعاليت در 
آن حزب و هرگونه وابســـتگي به آن عالوه بر اتهام، 
مباشرت و اعمال فوق يك اقدام ضد انقالبي و دشمني 
آشكار با جمهوري اســـالمي ايران و جرم است و 
مرتكب بر طبق موازين شـــرعي و مقررات جاريه 

مملكت تعقيب مجازات مي شود. 
3 هزار مهاجم به شهر پاوه تارومار شدند

سرانجام پس از چند روز درگيري مسلحانه، در 
پاوه كه توجه تمام مردم را بدان نقطه جلب كرده بود، 
در پي صدور فرمان امام خميني، نيروهاي انتظامي و 
پاسداران، موفق به سركوبي مهاجمان شدند و پس از 
اتمام مهلت دولت، مهاجمان بسوي مرز عقب نشيني 
كردند و ارتش و پاسداران، در منطقه مستقر شدند. 

استاندار كرمانشاهان سپس به شرح چگونگي 
اعزام نيروهاي كمكي پرداخت و گفت: نيروي سه 

هزار نفري ضد انقالب پراكنده شده اند. 
زيرا در صبح امروز، به طور مرتب هليكوپترهاي 
حامل نيروهاي كمكيـ  آذوقهـ  آب و مهمات به منطقه 
برده اند و از آنسور مجروحان به كرمانشاه مي آوردند.

غسل شهادت پرسنل ژاندارمري
ژاندارمري جمهوري اســـالمي ايران ديروز با 
صدور اطالعيه اي مراتب آمادگي جانبازي و تداكاري 
پرسنل خود را در اجراي فرامين رهبر انقالب اسالمي 
ايران، امام خميني اعالم داشت: در اطالعيه  ژاندارمري 
جمهوري اسالمي ايران با اشاره به حوادث اخير پاوه 

آمده است: 
پرسنل ژاندارمري محل، با اين كه 50 نفر بيشتر 
نبودند در مقابل ضد انقالبيون تا آخرين لحظه ايستادگي 
نمودند و ديروز نيز با اين كه مهمات پرسنل درگير، 
تمام شده بود. چند نفر از درجه داران با انجام غسل 
شهادت، براي ساير برادران درگير و محاصره شده با 

هليكوپتر مهمات و وسايل ضروري رسانيده اند. 
اسامي 4 خلبان شهيد واقعه پاوه اعالم شد

«سرهنگ سعدي نام» فرمانده هوانيروز صبح 
ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس در كرمانشـــاه 
گفت: از پريشـــب تا ســـاعت 9 بامداد ديروز هيچ 
هليكوپتري به پاوه پرواز نكرد. زيرا فرودگاه هلي كوپتر 

شهر به سختي آسيب ديده است. 
فرمانـــده هوانيروز ضمن ضمـــن تأكيد بر 
شجاعت خلبانان و اعزام پاسدار به منطقه جنگ زده 
پاوه، اسامي خلبانان شهيد را ستوان دوم محمدرضا 
 وجداني جوزم و ستواندوم جعفر مهدوي ملك كاليي

 اعالم كرد. 
از سوي ديگر سرتيپ خلبان صباحت فرمانده 
پايگاه هوايي «حر» همدان ديروز در تماس تلفني با 
خبرگزاري پارس گفت كه احتماال دو نفر از خلبانان 
جت به اسامي سرگرد خلبان محمد نوژه و ستوانيكم 
خلبان عبداهللا بشيري موسوي در جريان وقايع پاوه به 

شهادت  رسيده اند. 
يك بيمارستان صحرايي در منطقه پاوه مستقر شد

سخنگوي جمعيت شيروخورشيد سرخ ايران 
اعالم كرد: به دنبال حوادث اخير پاوه از سوي شير و 
خورشيد دو جراح به وسيله هواپيما به پاوه اعزام شدند 
و ديروز نيز يك بيمارستان صحرايي 50 تختخوابي، 
همراه با پزشـــك، پرستار، امدادگر، كادر فني، چهار 
دستگاه آمبوالنس مجهز و چند متخصص بيهوشي 
و مقداري كافي و همچنين چادر، پتو، لوازم امدادي، 
تانكر آب، دســـتگاه مولد برق، بي سيم سيار و مواد 

غذايي، به منطقه فرستاده شد. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز يكشـنبه 28 مردادماه 1358 
(برابر با 25 رمضان 1399، 19 اوت 1979) نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

حرم مطهر اميرالمؤمنين (ع) در نجف اشرف در شب عيد غدير خم

اى تيغ كجت قبله نماى دل ما
سرپنجه تو گره گشاى دل ما

تو شير حقى، دست حقى، مرد حقى
اى نام بلندت آشناى دل ما
حميد سبزوارى

پند بزرگان
آدمى ساخته  افكار خويش است فردا همان خواهد 

شد كه امروز مى انديشيده است. 
مترلينگ

اگر دريچه هاى ادراك را شسته بودند، انسان همه  چيز 
را همان گونه كه هست مى ديد: بى انتها. 
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جدول سودوکو

فروردین : احساسات شما در حال حاضر قوی تر هستند. به شما توصیه می شود 
که احتیاط کرده و هوشیار باشید؛ برای اینکه شما قادر هستید با توجه به توانایی 
ذهنی خود یک تصویر زیبا را کامالً بدون عیب و نقص تجسم کنید. هم اکنون 
شما به سمت نیازهای عمقی و اساسی خود پیش می روید. باید این حرکت را 

کندتر کنید.

اردیبهشت  :وابستگی هایتان شما را به سمت ارتباط برقرار کردن با فرد دیگری 
می کشاند، اما ممکن است شما مطمئن نباشید که چگونه می توانید به این رابطه 
ادامه دهید. طبیعتاً شما درحالی که به جلو می روید مصمم هستید که این رابطه 
را کامل کنید، اما حاال بیشتر دودل شده اید. عجیب اینکه نیازی نیست روشی را 

برگزینید که با آنچه قبالً انجام داده اید متفاوت باشد. 

خرداد :  شــما باید انتخابی را انجام دهید اما در این انتخاب مردد هســتید و 
نمی دانید که کدام انتخاب از ســایر انتخاب ها متمایز است، کمی صبر داشته 
باشید راه حل و انتخاب درست به زودی نمایان خواهد شد . هیجانات و روحیات 
فعال شما به تازگی فروکش کرده است،  اما باید به این قسمت از احساسات و 

فکر خود بیش تر اهمیت بدهید.

تیر:  افکار بزرگی که طی این چند هفته گذشــته داشــته اید، اکنون واقعی تر 
می شوند. این مثل برنامه ای می ماند که فکر می کردید در آینده ای دور تحقق پیدا 
می کند اما االن به آن نزدیکتر شده اید . هنوز خیلی کار دارید تا به آرزوهایتان 
برســید بنابراین وقت را تلف نکنید تا بتوانید به زودی موفقیت خود را جشن 

بگیرید.

مرداد : با وجود اینکه شما تصمیم گرفته  اید کارهای نیمه کاره زیادی را تمام 
کنید، اما اگر نتوانستید تمام انتظارات خود را برآورده کنید، آرامش خود را حفظ 
کنید. الزم است بعضی از فعالیتهای خود نه تنها فعالتیهای کاری، بلکه برخی از 

کارهای تکراری روزانه تان را کمتر کرده و وقت خالی داشته باشید.

شهریور : شــما این روزها اعتماد به نفس زیادی یپد کرده اید و این موضوع 
همان قدر که می تواند خوب باشد می تواند شما به دردسر نیز بیندازد. یکی از 
بزرگترین تواناییهای شما این است که می توانید قبل از دست به عمل زدن تا 
رســیدن به موقعیت درست صبر کنید اما  وسوسه شده اید که کاری جدید را 

شروع کنید فرامش نکنید که کمی احتیاط هم شرط عقل خواهد بود.

مهر :  ممکن است شما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست داده اید، احساس 
خوبی نداشته باشید. هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک مشکل برای فهمیدن 
اینکه چه کاری الزم اســت انجام شــود، خوب است. شما باید جنبه خوب هر 
چیزی را تشخیص بدهید. اما اگر اشتباهی رخ داد اگر همین االن با آن موضوع 

برخورد کنید.

آبان : در حال حاضر شــما از زندگی خود راضی هســتید، ولی هنوز آمادگی 
رویارویی با هر چیزی را ندارید. حتی ممکن اســت شــما برخی از برنامه های 
شــخصی مهمتان را برای اینکه زمان خالی بیشــتری داشته باشید به تعویق 
بیندازید. نگران تغییراتی که به وجود آمده نباشید برای اینکه تقدیر اینگونه بوده 

است و همه چیز به موقع خودش درست می شود.

آذر : شــما اکنون دوست دارید کمی در محیط های هیجان انگیز قرار بگیرید. 
خوشبختانه ذهن شما بیشــتر تجربی عمل کرده است و شما همیشه از سیر 
و ســفر کردن در سرزمین رویاها لذت برده اید. اما نباید زیاد هم ریسک بکنید، 
رویاهای شما تحقق نمی یابند، مگر اینکه شما اطمینان حاصل کنید مسیری که 

در پیش گرفته اید واقعاً همان چیزی است که می خواسته اید.

دی :  اینگونه به نظر می رســد که شما با رفتاری حرفه ای در حال پرداختن به 
مسائل هســتید، اما روش ارتباط برقرار کردن شما روشی توأم با تظاهر است. 
مادامی که دیگران فکر کنند شما خیلی گرفتار هستید، ترجیح می دهند شما را 
تنها بگذارند. اما آنقدر هم که به نظر می رسد درگیر نیستید. لزومی ندارد دور و 

بر خودتان مرزهایی غیر الزم را به وجود آورید.

بهمن : فکر کردن به اینکه می توانید قدرت کنترل را از دســت بدهید شما را 
ناراحت می کند. نگرانی شما عالمت خطر است، زیرا حتی اگر فکر کنید که همه 
کارها را درســت انجام داده اید، می توانید ناخواسته زندگی تان را پیچیده کنید. 
مسأله اصلی برای شما نوع کاری که انجام می دهید نیست، بلکه بیشتر مربوط به 

شور و هیجانی است که در حین انجام این کار دارید. 

اسفند : شاید بهتــر باشد وقتی که فرصتهای زیادی پیش روی شما قرار دارد 
بیشتر از مواقعی که این گونه نیست نگران شوید. شاید وقتی که همه چیز خوب 
پیش می رود نســبت به مواقعی که این گونه نیست، راحت تر بتوان ناامیدی را 

تحمل کرد. ولی هنوز باال بردن توقعات می تواند باعث ناراحتی شود. 



1717 Issue 1537 Friday July 16, 2021 43شماره ۱537 جمعه  25 تیر۱۴۰۰ Issue 1438 Friday August 23, 2019شماره ۱4۳۸ جمعه ۱ شهریور  43۱۳۹۸ 42سال بیست و یکم. شماره  1۲۶۴  جمعه 3  اردیبهشت 139۵  42PAIVAND Vol. 21 Issue 1264  Friday April 22 ,2016

www.paivand.com

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر

ك
لزا

 با
 

 
ت 

اس
ه ه

زين
ن ه

تري
بها

ران
ت گ

 وق
ف

تال
ا

جدول متقاطع

3694

جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

45

42سال بیست و یکم. شماره  1۲۶۴  جمعه 3  اردیبهشت 139۵  42PAIVAND Vol. 21 Issue 1264  Friday April 22 ,2016

www.paivand.com

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com
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ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
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ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
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ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ
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ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
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مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 
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ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پیامك نمایند، یک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هیداتو  نیز 1 نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نویسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نیست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای ای�ن صفح�ه پیش�نهاد و ی�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك نمایند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ر( 

)د،
ف 

حر

جدول شرح در متن
طراح جدولها: د اود  بازخو

461895

5

2

جد ول سود وکو 3694
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .

4

4

5

8

2
1

1

2
8

8

6
4

8

8
1

7

5

3

9

31

64
6

4
2

3

9
2

عملي براي 
چربي زدايي

مرغ سنگ 
خوارك

بندري در مصر

گياهي طبي

چاپگر

كلمه تعجب
مجازات 

شرعي

سبكي در 
موسيقي

از توابع 
رفسنجان

پسر كردي

حرف انتخاب
سرتيپ 
فرنگي

لباس شنا

جديد

ستون بدن

توانا شدن

پرچم

در دل صدف
 بجوييدش

فلزي نقره اي رنگ

زرد فرنگي

تحسين

مغلوبيت

تشريح بدن

ديوانگي

قلوه

جزيره اي مكشوفه 
از كريستف كلمب
شهر بادگيرها

سرلشكر 
قديم

بايگاني

متصدي كار 
با رايانه

پول قديم آلمان

آشكار

پشته

بوييدن
ويتامين 
انعقادي

نوعي دسر 
ايراني
پژواك

اسم

زغال سنگ

فرمانروا

ولگرد

طالي خالص
فروشنده 
دوره گرد

بعد

تنگدست

اكتفا كردن

خباز

پول فلزي

دستار

عقيده

پرخور

محل عبور

جزا

نژاد

بس
رودي 
مرزي

شهري در 
فارس

تصديق انگليسي

براي آشتي 
مي كشند

ورزشي مفرح

دروازه 

شاهزاده

يد

نمادين

آستانه
غافلگير 
كردن

آمده

مركزي

كتاب 
زرتشت

عمده فروش

كبوتر

رفوزه

شير عرب

فرمان ايست

افسانه

نيستي

انتها

خاك 
كوزه گري

دوستي

تختگاه
عنصري 
شيميايي

بيسواد
از توابع 

استان فارس

كمانگير 
اسطوره اي

اشاره به دور

پسوند مانند

پهلوان

سهل

گشاده
سدي در 

استان تهران

خانم
مسافت و نرخ 
سنج تاكسي

چيره دست

اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
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ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
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12ـ  راه كوتاهـ  سخن چينيـ  نقشه و تصوير افقي زمين 
ــاختمانـ  خانه طبقه پايين كشتي 13ـ  برجستهـ   يا س

حرف )ا،س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پیامك كنند.
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 

ــيـ  جاي پردرختـ  از دانه هاي  ــر در دهان ماه پيامب
ــيهـ  عبادت غيرواجبـ  درام  روغني 14ـ  كناره، حاش
نويس شهير نروژي خالق اثر دشمن مردم 15ـ  شالوده 
ــاح انفجاريـ  تخم مرغـ  ظلمـ  عامت بيماري  ـ س
ــت جذر و كعب 17ـ  با حرمتـ   ــاـ  عام 16ـ  دايره ه

ناز و غمزهـ  آدمي، بشر
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اسامی برندگان جدول شماره 3686
  1- فريبا يادآوري-بناب

2- مهدي آقاجاني-اصفهان
3- عبدالمجيد كعب-شوشتر

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــاب هندـ  ادامه  ــاـ  رهبر انق 1- رتبه ه
ــاري معروف در آمريكا  دهنده 2ـ  آبش
ــفيد 3ـ  رود آرامـ  ماه  ـ پارچه پنبه اي س
محبتـ   اندازه گرمي يا سردي يك جسم 
ــيـ  از نام هاي  ــكلي هندس يا چيزيـ  ش
ــي 4ـ  ايالتي در هندـ  كارگرـ   ــور فلك ص
حشره عسل ساز 5ـ  داد و فريادـ  جانبـ  
رقصيدنـ  دلير، بخشنده 6ـ زمين آذري 
ــوند  ــرد خانهـ  علم رازيـ  پيش ـ گرداگ
نفي و سلب 7ـ  شامه نوازـ  گروه ورزشي 
ـ مركز ايتالياـ  شهري در فرانسهـ  حرف 
ــان آب ورزـ   ــده 8ـ  از ماكي ــت كن پوس
ــتر  ــانـ  محل زانو زدن ش ــع گي از تواب
ــق، ياورـ   ــيـ  مواف ــتني ورزش 9ـ  شكس
دستور و توصيه براي امري 10ـ  واحدي 
ــار 11ـ   در وزنـ  آرايش صورتـ  افس
ــاـ  چهرهـ  اثر  ــي در اروپ ــدكـ  درياي ان
ــتا 12ـ مردودـ  ديدن  چربيـ  عدد روس
ــتيـ  عدد  ــه كردنـ  فرمان كش و انديش
ــريفـ  نوعي بيماري تنفسي  ماه 13ـ  ش
ــهري در  ـ هرگز نهـ  تكيه كردن 14ـ  ش
ــاختماني  ــاورـ  از مصالح س فارسـ  مش
15ـ  از خواهران برونتهـ  واحد سنجش 
ــيوخـ  نيكو،  ــرعت هواييـ  مجلس ش س
پسنديدهـ  سست و تنبل 16ـ  درختي با 
ــي گرانبهاـ  نوگرا 17ـ  پدر حضرت  چوب
ــزرگ فرنگيـ   ــف )ع(ـ  مجلل و ب يوس

كيسه بزرگ

 عمودی:
ــروع كارـ  نازكـ  فقر، بي چيزي 2ـ  1ـ  اول چيزي، ش
ــبيده به  ــهور آمريكاـ  جانوري دريايي چس ــدر مش بن
زمين 3ـ  اشاره به دورـ  از پرندگانـ  چرخ نخ ريسيـ  
صومعهـ  سفيد 4ـ  شاه لنگـ  گرامي داشتنـ   خيزران 
5ـ  برادر امام باقر)ع(ـ  زندهـ  پول كاناداـ  تخم شويد 
6ـ مخفف اگرـ  متضاد گرماـ  زهره، ناهيدـ  علف هرزه 
7ـ از حروف اضافه تركيـ  فلز چهرهـ  زهرـ  خراش يا 
ــكاف باريك روي چيزيـ  حيوان باوفا 8ـ  كشوري  ش
ــواب 9ـ از قهرمانان  ــومـ  بهار خ ــيـ  جمع مرس عرب
ــهور وزنه برداري ايرانـ  شهري در استان همدان  مش
ـ هنر هفتم 10ـ  دستگاه تنفسي آبزيانـ  برعكسـ  به 
ــرات گزنده  دنيا آوردن 11ـ  طايه دار اعدادـ  از حش
ـ تصديق روسيـ  شهري در آلمانـ  قرمز به انگليسي 
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مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پیامك كنند، یک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

نیست پست سفارشي شود.
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3686 
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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«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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 گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline 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

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
۷۷۸-۹۹۷-۳۷۲۰1537

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با۲۰سالتجربهآموزشیدرکانادا

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

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

1537 6۰۴-356-3۸3۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انجام کلیه کارهای 
کوچک  از قبیل:

نقاشی، تعویض پریز برق، 
هود، شیر آب

و.....
604-۵1۸-۳017

1537

۳ هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط ۲۰ دالر 
تلفن تماس: ۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

به یک همخانه
 در شهر کوکیتالم 

نیازمندم.
153۸ 6۰۴-36۸-7۹۹5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس زبان
 )فرانسه،اسپانیائی،فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولیصددرصد
مترجم همراه
درکلیهامور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1537

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شمافروزان یزدان
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری Forouzan Yazdan M.A.

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

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 


