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هر جمعه منتشر می شود

هان ای شرم! سرخی ات پیدا نیست 
سودای »آقا« ایران را سیاهپوش کرد

215 روز پــس از آنکــه آیــت اهلل 
خامنه ای از جایــگاه »خلیفه ایران« 
حکم به ممنوعیت ورود واکسن های 
کرونای ســاخت آمریــکا و انگلیس 
داد، روز چهارشــنبه  دوباره در مورد 
ویروس کوییــد-1۹ و بیماری کرونا 
سخن گفت؛ این بار از موضعی کامال 
متفاوت، اما بدون هیچ شرمساری و 

عذرخواهی.
رهبر جمهوری اسالمی روز گذشته 
)چهارشــنبه( در یک پیام تصویری 
خواستار تامین گسترده واکسن »به 
هر شــکل ممکن« شد و تاکید کرد 

»کرونا مسئله اول کشور است«.
او در این پیام که توسط صدا و سیما 
پخش شد، سخنرانی اش را با موضوع 
کرونا آغــاز کرد و گفــت: »بیماری 
وحشی طغیان کرده، نه فقط در ایران 
که در همه جهــان دوران طغیان را 
دارد می گذرانــد، طبیعی اســت که 
شکل  بیماری،ویروس،دشمن  وقتی 
دفاعی  می کند،آرایش  پیدا  جدیدی 

و شیوه عمل ما هم باید تغییر کند.«
تغییر آرایش مد نظر رهبر جمهوری 
اســالمی صدور اجازه واردات واکسن 
پس از نزدیک به هفــت ماه قربانی 

دادن ایرانیان بود.
رهبر جمهــوری اســالمی در یک 
سخنرانی به مناســبت 1۹ دی ماه، 
نه به روش های قدیمی مانند عنوان 
کردن عباراتی مانند »ولی من موافق 
نیستم«، »بهتر است نشود« حتی »به 
نظرم من خطاست«، بلکه به صورت 
قاطع اعالم کرد که ورود واکسن های 
آمریکایی یا انگلیسی به ایران ممنوع 

است و به فرانسه هم اعتماد ندارد.
فقــط از آن روز تــا کنون 2 میلیون 
۹4۳ هزار و ۷۰۳ نفر از ایرانیان بیمار 
شده و ۳۹ هزار و 62۹ نفر جان خود 
را از دســت دادند تا رهبر جمهوری 
اســالمی از شــیوع یک همه گیری 

»درآمد کسب کند.«

وعده های سر خرمن

اولین نهاد ایرانی که واکسن کرونای 
تولیدی اش مجــوز اضطراری گرفت، 
تحت نظارت و سرمایه گذاری »ستاد 
اجرایی فرمان امام« بود. این واکسن 
اما به رغم وعده های پی درپی هنوز به 

تولید انبوه نرسیده است.
ستاد اجرایی فرمان امام اوایل خرداد 
ماه امســال مدعی شــده بــود که 
دست کم چهار تا پنج میلیون دوز از 
این واکســن را تا پایان ماه جاری به 
وزارت بهداشت تحویل خواهد داد. اما 
مدیر روابط عمومی این ستاد بعد از 
مدتی مدعی شــد که یک میلیون و 
2۰۰ هزار دوز واکسن »برکت« حین 

پر کردن ویال ها از دست رفته است.
حجت نیکــی ملکی، مدیــر روابط 
عمومی »ستاد اجرایی فرمان امام«، 
درباره دلیل عــدم تحقق وعده های 
مکرر این ســتاد مبنی بــر تولید و 
تحویل میلیون ها دوز واکسن برکت، 
در صفحه توییتر خود خبر از دست 
رفتن یک میلیون و دویست هزار دوز 

واکسن برکت را اعالم کرد.

چند روز پیش نیز خبرگزاری فارس 
طی گزارشــی تصویــری از کارخانه 
تولید کووبرکت نشان داد که واکسنی 
کــه قرار بود مایــه افتخار جمهوری 
اسالمی باشد و گذشته از نجات جان 
ایرانیان به دیگر کشــورهای دنیا نیز 
صادر شود، در محیطی غیر استریل 
ساخته و حتی ویال های آن به صورت 

دستی برچسب گذاری می شوند.
اما کوو برکت تنها واکسنی نبود که 
جمهوری اســالمی مدعی کشف و 
ساخت آن شــد. بنابر گزارش ایسنا 
در روز ۳1 تیرماه سازمان غذا و دارو  
اعالم کرد که 14 واکســن ایرانی در 
فازهای مطالعاتــی مختلف، در حال 
بررسی هستند اما شنیده ها حاکی از 
آن است که تعداد واکسن ها بیش از 

14 مورد است.
واکسن سینوژن اســترالیایی که فاز 
دوم مطالعاتی آن در ایران انجام شده، 
واکسن انستیتو رازی، واکسن فخراء 
)وزارت دفاع(، واکســن نورا )دانشگاه 
بقیه اهلل( و واکسن مشترک بین ایران 
و کوبا به نام ســوبرنا ـ2 در ایران در 
فاز مطالعات بالینی هستند که در بین 
آن ها واکسن کووبرکت در مرحله سوم 
فاز مطالعات بالینی مجوز اضطراری 

گرفت.
با وجــود تبلیغــات فــراوان حول 
کووبرکــت و وعده های برای تحویل 
5 میلیون دوز از آن در ماه گذشــته  
محمدحسین فالح مهرآبادی، معاون 
موسسه رازی، 1۳ مرداد ماه افشا کرد 
که »کمتر از یک میلیون دز واکسن 

در داخل کشور تولید شده است.«
این در حالی است که چهار روز پیش 
از آن مدیــر تولید واکســن برکت از 
تولید و تحویل یــک و نیم میلیون 
واکســن کرونای برکت بــه وزارت 

بهداشت خبر داده بود.
مصاحبه فالح مهرآبــادی اما حاوی 
نکته مهم دیگری نیز بود. او خبر از آن 
داد که زمستان سال گذشته شورای 
عالی امنیت ایران مبالغی را به چهار 
شرکت  تولیدکننده واکسن اختصاص 
داده ولی درباره میزان و جزییات این 

کمک ها توضیحی نداده است.

افشاگری دیرهنگام

علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با 

کرونای تهران، اما بخش های دیگری 
از مافیــای اقتصادی بیماری کرونا را 
افشا کرد. به گفته او »هزینه داروهای 
کرونا چند برابر واردات واکسن شده 
اســت اما اجازه خرید واکسن ندادند 

چون فکر می کردند گران است.«
زالی در بخش دیگری از ســخنانش 
هشدار داد که ایران تنها برای پنج روز 
آینده ذخیره واکسن در اختیار دارد 
در حالی که ۷2۰ میلیون یورو  فقط 
برای خرید داروی رمدسیویر هزینه 
شده است، پولی که می توانستند آن 

را »خرج خرید واکسن کنند.«
در پاسخ به این سخنان فرمانده ستاد 
مقابله با کرونای تهران، ظریف، وزیر 
امور خارجه دولت حسن روحانی  هم 
دیرهنگام به فکر افشاگری افتاد و طی 
یک پست اینســتاگرامی این سوال 
را مطرح کرد:»بیــش از 24 میلیون 
واکســن وارداتی تا کنون و بیشــتر 
نیازهای تولید داخلی را کدام دستگاه 
علیرغم تحریم و همه کارشــکنی ها 

و… وارد کشور کرده است؟«
محمدجواد ظریف در ادامه نوشــت: 
»نگذارید از سکوت پشیمان شویم و 
بپرسیم: اولین بار چه کسی در دولت 
بحث کرونا را مطرح کرد؟ چه پاسخی 
به او داده شد؟ کدام دستگاه پیشنهاد 
تمهید واردات واکســن از چین را در 
شهریور گذشــته مطرح کرد؟ دقیقا 
همــان کاری که بعــد از آن تاریخ 
امارات )برای سینوفارم( و ترکیه )برای 
ســینوواک( انجام دادند؟ چه کسانی 
گفتند مردم ما موش آزمایشــگاهی 
نیستند؟ کدام وزیر واکسن اسپوتنیک 

را در سفرش از روسیه گرفت؟«
حال در میان این کشــمکش ها در 
حالی که آمار رسمی مرگ بر اثر ابتال 
به کرونا روزانه بــه بیش از 5۰۰ نفر 
رسیده است و مقامات وزارت بهداشت 
تاکید دارند آمار واقعی دو تا سه برابر 
آمار رسمی اســت، رهبر جمهوری 
اسالمی در نهایت بدون هیچ اشاره ای 
به نقش خود در عدم واردات واکسن 
کرونا، اجازه واردات آن را صادر کرد، 
اما توضیح نداد که آیــا اکنون ورود 
واکسن های آمریکایی و بریتانیایی به 

کشور جایز است یا خیر.
آمار رسمی مرگ روزانه بیش از 5۰۰ 
نفر به خودی خود آنقدر باال هســت 

که ایران در صدر جدول بیشــترین 
مــرگ و میــر روزنامــه از کرونا در 
خاورمیانه بنشــیند. اما بی بی ســی 
فارسی در گزارشــی نشان داد که از 
آغاز همه گیری بیماری کووید-1۹ تا 
نیمه تابستان امسال، حدود دویست 
هزار نفر بیشتر از میانگین مدت مشابه 
سال های قبل از شــروع همه گیری 

فوت کرده اند.
بر اساس این گزارش آمارهای سازمان 
ثبت احوال نشــان می دهد که از اول 
دی 1۳۹۸ تا 15 مرداد 14۰۰ حدود 
۸15 هزار نفر در ایران درگذشــته اند 
که این رقم ۳۳ درصد بیشتر از مدت 

مشابه در سال های قبل است.
آمارهای منتشر شده در این گزارش 
نشان می دهد که تنها در طول پاییز 
1۳۹۹ در ایران 61 هزار نفر بیشتر از 
میانگین فصل پاییز پنج سال قبل از 

شروع همه گیری فوت کرده اند.
میزان مرگ ومیر اضافی در زمستان 
1۳۹۹ حدود 1۳ هــزار نفر، در بهار 
14۰۰ تقریباً 4۳ هزار نفر، و در یک 
ماه و نیم اول تابستان امسال نزدیک 

به 2۰ هزار نفر بوده است.
احتماال دسترسی عمومی به این آمارها 
بوده که موجب شــد رهبر جمهوری 
اسالمی از تالشش برای تولید انبوه، 
اســتفاده در ایران و صادرات واکسن 
همپیمانش  کشورهای  به  کووبرکت 
عقب بنشــیند. هرچند خامنه ای در 
سخنرانی امروزش هم مدعی شد که 
پس از تولید واکسن در داخل، مسیر 
واردات خارجی آن نیز هموار شــد، 
»در حالی که تا قبــل از آن با وجود 
پرداخت بهای واکســن، فروشندگان 

خارجی بدعهدی می کردند.«
آیت اهلل خامنه ای در خصوص واکسن 
کرونا عقب نشینی کرد، اما نه به دلیل 
دســتور دی ماه ســال گذشته اش 
عذرخواهی کرد و نه مسئولیت جان 
هــزاران نفری را برعهــده گرفت که 
طی این مدت درگذشــتند؛ نه حتی 
به بار اقتصادی این لجبازی کودکانه 
اشــاره ای کرد. عملکرد و مسئولیت 
مستقیم او اما در این زمینه غیر قابل 
کتمان است. مردم در ایران می میرند 
چرا که رهبر نظام ســودایی در سر 

داشت.

سولماز ایکدر )زیتون(

صدور گواهی واکسن در کانادا
 برای مسافرت های بین المللی

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دولت فدرال کانادا روز چهارشنبه 
11 اوت اعالم کرد شــهروندان کانادایی کامال واکســینه شده در برابر 
کووید1۹ می توانند از پائیز امسال در سفرهای بین المللی برای اثبات 
مصونیت خود در برابر ویروس کرونا، از یک گواهی واکســن دیجیتال 

استفاده کنند.
دولت لیبرال تصریح کرد: »مقامات فدرال در حال حاضر با همتایان خود 
در استان ها و سرزمین ها و همچنین مسئوالن اقوام بومی کانادا مذاکره 
می کنند تا برای مسافرت های بین المللی یک گواهی واکسن تهیه کنند 
که تردد فرامرزی را برای مسافران تسهیل خواهد کرد و خطر انتقال و 

شیوع کووید1۹ را کاهش خواهد داد.«
وزارت مهاجرت، پناهجویان و شهروندی کانادا اعالم کرد انتظار می رود 
گواهی واکســن اطالعات و سوابق واکسیناسون )نوع واکسن دریافتی، 
تاریخ و محل تزریق هر دو دوز واکسن( مسافران را در اختیار مسئوالن 
مرزی کشورهای خارجی قرار دهد. ماموران مرزی کشورهای خارجی با 
دریافت این اطالعات می توانند به راحتی پی ببرند که آیا وضیعیت یک 

مسافر با الزامات بهداشت عمومی مطابقت می کند یا خیر.
گواهی واکســن دیجیتال که به گفته مقامات فــدرال »معتبر و قابل 
راستی آزمایی« خواهد بود، کار مسئوالن مرزی کانادا را نیز در بازگشت 

مسافران به کشور آسان خواهد کرد.
مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت کانادا، روز چهارشنبه تاکید کرد اتاوا در 

نظر دارد گواهی واکسن دیجیتال را از اول پائیز آینده به اجرا گذارد.
»کلیه شهروندان کانادایی، ساکنان دائم کانادا و همچنین ساکنان موقت 
کانادا که در داخل کشور زندگی می کنند و به طور کامل خود را در برابر 
کووید1۹ واکسینه کرده اند، می توانند این گواهی را تهیه کنند.« )مارکو 

مندیچینو، وزیر مهاجرت کانادا(
با این حال هنوز مشخص نیست که این گواهی در چه شکل و قالبی ارائه 
خواهد شد. دومینیک لوبالن، وزیر امور بین دولتی کانادا، به این سوال 
که آیا گواهی واکســن دیجیتال مورد نظر دولت لیبرال درست همانند 
پاسپورت واکسن استان کبک یک کد کیو آر خواهد بود، پاسخ روشن 
و صریحی نداد و فقط به گفتن این مطلب بسنده کرد که دولت ترودو 
همچنان تالش می کند یک ابزار مفید، موثر و دارای اعتبار بین المللی در 
اختیار شهروندان قرار دهد تا بتوانند بدون مشکل به کشورهایی که ورود 

به خاک آن ها مستلزم ارائه پاسپورت واکسن است، سفر کنند.
قرار اســت گواهی دیجیتال واکســن مورد نظر دولت ترودو از طریق 
اپلیکیشــن ArriveCAN که همین حاال نیز مورد اســتفاده مسافران 
بین المللی قرار می گیرد، ارائه شود. گفته می شود آن دسته از شهروندانی 
که تلفن همراه ندارند، می توانند نســخه کاغذی این گواهی را دریافت 

کنند.
وزیر مهاجرت کانادا در عین حال یادآوری کرد که داشــتن این گواهی 
واکسن تضمین کننده ورود مسافران به یک کشور خارجی نیست چرا 
که هر کشــور بسته به شرایط پاندمی و الزامات بهداشت عمومی خود، 

مقررات و محدودیت های ورود مسافران خارجی را تعیین می کند.
امــا حتی برای آن دســته از کانادایی هایی که هنوز به طور کامل خود 
را در برابر کووید1۹ واکســینه نکرده اند و طبیعتا در این شرایط امکان 
دریافت گواهی واکسن دیجیتال را ندارند، این موضوع به معنای پایان 
مســافرت های خارجی نیســت. اما این افراد در کشورهای مقصد باید 
منتظر قرنطینه باشند و دیگر الزامات و تدابیری را که این کشورها برای 
مقابله با شــیوع ویروس به اجرا گذاشته اند، رعایت کنند. این افراد در 
بازگشت به کانادا نیز باید تست غربالگری کووید1۹ بدهند و قرنطینه 

اجباری را نیز بگذرانند.
گفتنی است که این اعالمیه فدرال در میانه ی بحثی داغ صورت می گیرد، 
زیرا برخی اســتان ها در مورد ارائه مدارک داخلی واکسیناسیون هنوز 
چالش دارند. در اســتان کبک، از ماه سپتامبر، هر کسی که می خواهد 
از مشــاغل غیر ضروری مانند بارها، رســتوران ها، سالن های ورزشی و 
جشــنواره ها دیدن کند، باید کیوآر کد قابل اسکن را از طریق برنامه ی 
تلفن هوشمند ارائه دهد تا ثابت کند که به طور کامل در برابر کووید1۹ 

واکسینه شده است.
منیتوبا هم در حال صدور کارت های اثبات ایمن سازی برای ساکنینی 

است که دو هفته از دومین تزریقشان گذشته است.
ایین رانکین، رهبر لیبرال های نوا اسکوشیا، هم وعده داده است که اگر 
دولت لیبرال دوباره انتخاب شود، گذرنامه ی پیشنهادی را برای ساکنان 
کامل واکسینه شده ی اسکوشیا به ارمغان خواهد آورد تا مشاغل و سایر 
ســازمان ها قادر باشند از این ســامانه برای محدودکردن دسترسی به 

خدمات خود استفاده کنند.
در همین حال، جیســون کنی، نخست وزیر آلبرتا، همچنان اصرار دارد 
که اســتان او اسناد اثبات واکسیناسیون را معرفی نخواهد کرد. وی ماه 
گذشته، به خبرنگاران گفت: »ما گذرنامه ی واکسن را تسهیل یا قبول 
نمی کنیم. معتقدم که اینها در اصل با قانون اطالعاِت سالمت و احتماالً 

قانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی مغایرت دارند.«
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Pet Friendly
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COMING SOON

منازل اجاره ای در قلب النزدل
اینجا مکانى است که از آن آغاز خواهد شد. بازگشت به منزل، بازگشت به کامیونیتى و مکانى براى 

آغازى جدید. آپارتمان هاى اجاره اى یک، دو و سه خوابه در قلب النزدل.

امروز ثبت نام کنید. پاییز امسال نقل مکان کنید. 
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Tel: 604-980-7474
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Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

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

حکم اعدام شهروند کانادایی در چین 
تایید شد

به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانــادا، دیــوان عالی خلق اســتان 
لیائونینگ چین روز ســه شنبه 1۰ 
اوت فرجام خواهی رابرت شلنبرگ را 
که به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام 

محکوم شده است، رد کرد.
این تبعه کانادایی که در زندان دالیان 
به سر می برد، به طور آنالین در جلسه 
دادگاه کــه صبح روز سه شــنبه در 
منطقه شــنیانگ برگزار شد، شرکت 

کرد.
دادگاه شنیانگ تاکید کرد حقایق این 
پرونده کامالً روشن و شواهد و مدارک 
آن معتبر، متقن و کافی بوده، پرونده 
روند قانونی را طــی کرده و بنابراین 
محکومیت صادرشده بر ضد متهم نیز 

کامالً عادالنه و قانونی است.
مطابق با قانون مربوط به پرونده های 
اعدام در انتظار اجرا، پرونده شلنبرگ 
نیز برای بررســی مجدد بــه دادگاه 
عالی چین ارسال شــده است. روند 
تصمیم گیری این نهاد که عالی ترین 
مرجع قضایی چین محسوب می شود، 
بین 6 تا 12 ماه زمان خواهد برد اما 
این روند می تواند در برخی موارد به 

طور نامحدود ادامه یابد.
شــلنبرگ که ســال 2۰14 به اتهام 
قاچاق مواد مخدر در چین بازداشت 
شــد، ابتدا نوامبر سال 2۰1۸ به 15 
سال حبس محکوم شد. شلنبرگ در 
آن زمان به حکم صادرشده اعتراض 
کــرد اما ناگهان حکــم پرونده او در 
ژانویه 2۰1۹ به مجازات اعدام تغییر 
یافت. دادگاه شــلنبرگ را متهم کرد 
که در قاچاق حــدود 222 کیلوگرم 
متامفتامین که قرار بود به اســترالیا 
منتقل شــود، نقش کلیدی داشــته 

است.
شلنبرگ که پیش ازاین در کانادا نیز 
به جرم قاچاق مــواد مخدر محکوم 
شده است، خود را یک گردشگر ساده 
می داند که برای او دام پهن کرده و او 

را گرفتار کرده اند.
مــارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا 
حکم صادرشــده علیه شــلنبرگ را 
محکوم کــرد و گفت: »اتــاوا بارها 
مخالفت شــدید خود را با این حکم 

ظالمانه و غیرانسانی اعالم کرده است. 
ما در باالترین سطح به تالش های خود 
برای نجات شلنبرگ ادامه خواهیم داد 
و از مقامات پکن می خواهیم او را عفو 

کنند.«
دومینیک بارتون، سفیر کانادا در پکن 
نیز که در زمان صدور حکم در دادگاه 
شــنیانگ حضور داشت، از »استفاده 
خودســرانه چین از مجازات اعدام« 
عمیقاً ابــراز نگرانی کرد و از حمایت 
آلمــان، فرانســه، انگلیــس، آمریکا 
و اســترالیا از کانــادا در این پرونده 

قدردانی کرد.

ارین اوتــول، رهبر حزب محافظه کار 
کانادا، گفته است که با افزایش شمار 
مبتالیــان به بیمــاری کووید1۹ در 
بسیاری از اســتان ها، زمان مناسبی 
برای ســوق دادن کشــور به کارزار 
انتخاباتی فدرال نیست. اوتول افزوده 
است که نخست وزیر جاستین ترودو 
به دلیل »منافع شــخصی« خود در 
حال حاضر فقط بــه دنبال برگزاری 

انتخابات زودهنگام است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«،  نظرسنجی سی بی سی 
گویای آن اســت که حــزب لیبرال 
حاکم بــر احزاب مخالف برتری قابل 

توجهی دارد.
اوتول گفته است: »بزرگ ترین نگرانی 
من در حال حاضــر چهارمین موج 
بالقوه کووید1۹ اســت. ما نباید برای 
انتخابات عجله کنیم. به نظر می رسد 
آقای ترودو همیشــه منافع شخصی 
خود را بر منافــع کانادایی ها ترجیح 

می دهد.«
اوتول می گوید: »البته ما برای انتخابات 
آماده خواهیم بود، اما فکر می کنیم که 

مخالفت حزب محافظه کار کانادا با برگزاری انتخابات زودهنگام

سالمت و امنیت اقتصادی کانادایی ها 
باید در درجه اول قرار گیرد.«

اوتول می افزاید که به منظور مقابله با 
برخی از اختالالت اقتصادی ناشی از 
کووید در روستاهای کانادا، اگر دولتی 
به رهبری وی تشکیل شود، راه اندازی 
اینترنت پرسرعت در سراسر کشور را 

سریع پیگیری خواهد کرد.
دولت فدرال در حال حاضر میلیاردها 
دالر اختصاص داده است تا اینترنت 
پرسرعت را به مناطق روستایی بیاورد، 
اما اوتــول می گوید که جدول زمانی 

فعلی کافی نیست.
اوتــول همچنیــن وعــده داده که 
هزینه های زیربنایی فدرال بیشتری را 
به مناطق روستایی اختصاص خواهد 
داد – مکان هایــی که به گفته ی وی 
در »اقتصاد، فرهنگ و شیوه ی زندگی 

کانادایی« بنیادین اند.
کانادا  اوتول می گوید: »روســتاهای 
توسط لیبرال ها نادیده گرفته شده اند. 
با محافظــه کاران کانادا، کمک در راه 

است.«
از ســویی دیگر، جاگمیت ســینگ، 
رهبر حزب دموکراتیک نو، گفته است 
که افزایش مــوارد جدید کووید1۹ 
رخــدادی »نگران کننده« اســت و 
باید در مــورد فراخــوان انتخابات، 
نخســت وزیر را متقاعــد کند: »من 
گفته ام که می خواهم تصمیمی بگیرم 
که به نفع کانادایی ها اســت و شــما 
فکر می کنیــد، در میان یک بیماری 
همه گیر، لیبرال ها نیز همینطور فکر 
می کنند. به نظر می رســد که آن ها 
بیشــتر به قدرت عالقــه دارند تا به 

منفعت کانادایی ها«.
سینگ افزوده است که ادعای ترودو 
ناکارآمد بــودن پارلمان  بــر  مبنی 

نادرست اســت و احزاب مخالف، در 
با دولت همکاری  دوران همه گیری، 

مناسبی داشته اند.
تــرودو در ماه ژوئن پارلمان را مکانی 
»مسموم« و »مانع گرا« توصیف کرد و 
احزاب مخالف را متهم کرد که لوایح 

دولتی را متوقف کرده اند.
ســینگ در نامه ای که روز دوشنبه 
به ترودو ارســال کرد، اظهار نگرانی 
کرد که دولت، کانادایی ها را در مورد 
کار پارلمان بــرای »توجیه انتخابات 
زودهنگام« گمراه کرده است. سینگ 
گفت که نمایندگان حزب دموکراتیک 
نــو به طور مرتب از قوانین مربوط به 
همه گیــری حمایت کرده انــد و در 
عین حــال تالش داشــته اند برخی 
از برنامه هــای کمک بــه کووید1۹ 

سخاوتمندانه تر باشند.
ســینگ می گویــد: »اگــر پارلمان 
ناکارآمد است، خود شما نقش اصلی 

را در این اختالل ایفا کرده اید.«
سینگ افزوده اســت که در صورت 
انتخابات زودهنگام حزبش  برگزاری 

آماده خواهد بود.
گفتنی است، در مقایســه با احزاب 
حــزب  کار،  محافظــه  و  لیبــرال 
دموکراتیک نو تعداد نامزدهای بسیار 

کمتری دارد.
سینگ خاطرنشــان کرد: »ما کاماًل 
آماده ایم«، و افزود که پیام تبلیغاتی 
حزب این اســت که »افراد بســیار 
ثروتمند« باید مالیات بیشتری برای 
تأمین بهتر بودجه هــای برنامه های 
اجتماعی و پرداخت بدهی های دوران 

همه گیری پرداخت کنند.

اعتراض اتاوا به
 حکم ۱۱ سال زندان برای یک شهروند کانادایی در چین

»مــارک گارنو«، وزیر امــور خارجه 
کانادا، روز چهارشنبه گفت که کانادا 
نسبت به حکم 11 ساله ای که دادگاه 
چینی برای »مایکل اسپاور« شهروند 
کانادایی صادر کرده، به شدت معترض 
است و آن را اقدامی تالفی جویانه در 
واکنش به دســتگیری یــک مدیر 

فناوری چینی در ونکوور می داند.
به گزارش هفته، به نقل از سی بی سی، 
آقــای اســپاور، تاجــر کانادایی در 
ساحلی  شهری  »داندونگ«،  منطقه 
در نزدیک مرز کره شــمالی به جرم 

جاسوسی مجرم شناخته شد.
وزیر امور خارجــه کانادا، تاکید کرد: 
»رفتار چین، یک بازداشت خودسرانه 
با محاکمه قالبی است که هیچگونه 
شــفافیتی ندارد. این حکــم، کامال 
غیر موجه اســت و منطبق با قوانین 
بین المللی نیست. در عین حال، دولت 
کانادا در حال مذاکره جدی با مقامات 
عالــی رتبه چین و آمریکاســت، اما 
نمی توانیم درباره جزئیات مکالمات، 

چیزی بگوییم.«
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هم 
گفت: »حکــم دادگاه چین، غیرقابل 
قبول و ناعادالنه اســت. محاکمه او 
حتی حداقل استانداردهای مورد نیاز 
قوانین بین المللی را هم برآورده نکرده 

است.«

اقدام دستگاه قضایی چین در صدور 
حکــم حبس 11ســاله علیه مایکل 
اســپاوور شــهروند کانادایــی که از 
مدت ها پیش در چین در بازداشــت 
به سر می برد، موجی از واکنش های 

شدید در اتاوا برانگیخت.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، جاستین ترودو نخست وزیر 
کانادا روز چهارشنبه 11 اوت، صدور 
مجازات 11 سال حبس علیه مایکل 
اسپاوور شهروند کانادایی در چین را 
به شــدت محکوم کرد و این حکم را 
»کامال غیر قابل قبــول و ناعادالنه« 

خواند.
نســبت  تند  موضع گیری های  امــا 
بــه این اقدام چین بــه دولت فدرال 
کانادا محدود نشد. ارین اوتول رهبر 
محافظه کاران کانادا نیز حکم دادگاه 

چیــن را بر ضد اســپاوور »غیرقابل 
قبول« توصیف و از این مســئله ابراز 
تاسف کرد که پکن از »یک شهروند 
دیپلماتیک  بازی های  برای  کانادایی 

خود« استفاده می کند.
آقای اوتول در کنفرانسی مطبوعاتی 
تاکید کرد: »کانادا از نظر اقتصادی و 
جمعیتی نســبت به چین کوچک تر 
اســت اما وقتی پــای ارزش های ما 
در میان باشــد، ما به مثابه یک غول 
هستیم و باید برای دفاع از ارزشهایمان 

به پا خیزیم.«
همزمان مارک گارنو وزیر امور خارجه 
کانادا نیز در کنفرانســی مطبوعاتی 
اعــالم کرد کــه اتاوا قصــد دارد در 
اعتراض به حکم دادگاه چین بر ضد 

اسپاوور، فرجام خواهی کند.
بلوک کبکی نیز محاکمه اســپاوور 
در دستگاه قضایی چین را »نمایش 
مضحک« توصیــف و از محکومیت 
حبس این شهروند کانادایی به شدت 

ابراز تاسف کرد.
اتاوا اقدام پکن را در بازداشت مایکل 
اســپاوور و همچنین مایکل کاوریگ 
که از ســال 2۰1۸ در حبس به سر 
می برند، اقدامی خودســرانه و کینه 
توزانه به تالفی بازداشــت منگ وانژو 
مدیر عامل شــرکت هوآوی توسط 

کانادا می داند.
.
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

آمریکا،  شرکت داروســازی مدرنای 
موافقت نامــه ای را بــا دولــت کانادا 
امضا خواهد کرد که وعده ی ساخت 
کارخانه ی تولید واکســن ام .آر.ان .ای 

)mRNA( را در کانادا می دهد.
بــه گــزارش هفتــه بــه نقــل از 
»سی بی ســی«، اســتفان بانســل، 
مدیرعامــل مدرنا، امروز یادداشــت 
تفاهم را در مونترال با فرانسوا فیلیپ 
شــامپاین، وزیر نوآوری، امضا خواهد 
کرد. این دومین توافق بزرگی اســت 
که اتاوا برای دریافت واکسن های ام .

آر.ان .ای ســاخت کانادا در ســه ماه 
گذشته انجام داده است.

سخنگوی شــامپاین گفته است که 
مدرنــا و اتاوا هنــوز در حال مذاکره 
درباره جزئیات کمک دولت فدرال به 
کارخانه جدید، همراه با محل و زمان 

ساخت آن هستند.
او افزود که اتاوا زمانی توجه تعدادی 
از شــرکت های علوم زیســتی را در 
بهار گذشــته جلب کرد که وعده ی 
2.2 میلیارد دالری برای توســعه ی 
تحقیقات بیوتکنولوژی و تولید تجاری 

طی هفت سال آینده را داد.
گفتنی اســت که مدرنا 11 ســال 
پیش تاسیس شد تا تحقیق و تولید 
در زمینه ی پیام رساِن آر.ان .ای یا ام .

آر.ان .ای، واکســن و داروهــا را انجام 
دهد. واکســن کووید 1۹ نخستین 
محصول این شرکت است که تاکنون 
برای استفاده ی گسترده مجاز شناخته 

شده است.
گاهــی افزایــش تولید، بــه منظور 
پاســخگویی به تقاضای زیــاد، برای 
است.  مشکل ساز  نوپا  شــرکت های 
تاکنون شرکت مدرنا تنها با شرکت 
لونزا، مســتقر در سوئیس، همکاری 
کرده است تا ماده ی دارویی واکسن را 

در سوئیس و نیوهمپشایر بسازد.
گفتنی اســت که واکســن مدرنا را 
تعــدادی از شــرکت های اروپایی و 
امریکایــی در همکاری بــا یکدیگر 

می سازند.

آینده،  در  ام .آر.ان .ای   برای  تقاضای 
فراتر از کووید۱۹ است

کانادا تا کنون نقشی در تولید مدرنا 
یا هر واکسن دیگر کووید1۹ نداشته 
است. صنعت داروسازی کانادا که در 
۳۰ سال گذشته از میان رفته، کانادا 
را کامالً متکی به واکسن های وارداتی 
برای رویارویی با کووید1۹ کرده است. 
بسیاری از دانشمنداِن گروه هایی که 
واکسن کووید1۹ را تهیه کرده اند اهل 

شرکت مدرنا قرارداد ساخت واکسن »ام .آر.ان .ای« 
را در کانادا امضا می کند

کانادا هســتند اما به ایاالت متحده و 
جاهای دیگر، جایی که این صنایع در 

حال پیشرفت بودند، جذب شدند.
نخست وزیر جاستین ترودو، که انتظار 
می رود به زودی انتخابات برگزار کند، 
بخشــی از ســرمایه ی سیاسی خود 
را در بازســازی علوم پایــه در کانادا، 
از تحقیقات بنیــادی و آزمایش های 
بالینی گرفته تــا تولیدهای تجاری 

بزرگ قرار داده است.
پیــش از این، بیــش از 1.2 میلیارد 
دالر تعهد شــده که شامل بودجه ی 
ترمیمــی، 6۰۰ میلیــون دالر برای 
و  کوویــد1۹  واکســن  چندیــن 
آزمایش های بالینی ـ درمانی و 126 
میلیون دالر برای شــورای تحقیقات 
ملی جهت ساخت کارخانه ی تولیدات 

بیولوژیکی در مونترال بوده است.
کانادا، جدا از نواواکس، همچنین بیش 
از 4۰۰ میلیون دالر وعده داده است 
تا به سانوفی کمک کند تا کارخانه ی 
تولید واکسن خود را در تورنتو تکمیل 
کند. این مرکز فعال عمدتا واکســن 

آنفوالنزا می سازد.
از  یکــی  ام .آر.ان .ای  واکســن های 
واکســن  فناوری های  جدیدتریــن 
هستند. آنها از آر.ان .ای، یک مولکول 
تک رشته ای، استفاده می کنند که به 
طــور معمول کدهــای خاصی را در 
ژن های مختلف انسان حمل می کند 
و به بدن دستور می دهد انواع خاصی 
از سلول ها را بسازد. واکسن ام .آر.ان .

ای کد قســمت هایی از ویروس را که 
باعث کووید1۹ می شود، می گیرد و به 
آر.ان .ای متصل می کند که در صورت 
تزریق، پیامی را به سیســتم ایمنی 

بدن انسان می رساند که به او آموزش 
می دهد تا با ویروس مبارزه کند.

در حال حاضــر، مدرنــا و فایزر دو 
واکسن ام.آر.ان .ای پایه برای کووید1۹ 
هســتند و هیچ یک از این شرکت ها 
نمی توانند تقاضای گسترده ی فعلی 
برای واکســن را بــرآورده کنند. اما 
انتظار می رود تقاضاهای آینده برای 

محصوالت ام.آر.ان .ای  فراتر از کووید 
1۹ باشد.

در پایان گفتنی اســت که مدرنا به 
تنهایــی دارای محصــوالت ام.آر.ان .
ای پایه بــرای بیماری هایی از جمله 
آنفوالنزا، بیماری های قلبی، سرطان ها 

و اختالالت خود ایمنی است.

به روزرسانی برچسب واکسن فایزر
 باتوجه به گزارش های بسیار نادر

 فلج» بل«توسط اداره بهداشت کانادا
مداد- به گزارش ســی.تی.وی، اداره 
بهداشــت کانادا با تأیید گزارش های 
بسیار نادر فلج بل پس از واکسیناسیون 
با واکسن فایزر – بیون تک، اطالعات 
برچسب این محصول را به روزرسانی 
کرد. تعــداد کمی از مــردم کانادا و 
سایر کشورها پس از دریافت واکسن 
فایزر دچار فلج شــدند که بر اساس 
گزارش های رسمی، یک طرف صورت 
ایــن افراد بالفاصله پــس از دریافت 
واکسن به طور موقت فلج می شود. فلج 
بل به عنوان بخشــی از ضعف یا فلج 
عضالنی در یک طرف صورت توصیف 
می شود که در اغلب موارد این بیماری 
موقتی تلقی شده و با عالئم ناگهانی 
ظاهر می شود که پس از چند هفته 

بهبود می یابد.
این وزارتخانه همچنان به کانادایی ها 
اطمینان می دهد که واکســن ها در 
محافظــت در برابر کووید1۹ ایمن و 
مؤثر هستند و مزایای واکسیناسیون 

بسیار بیشتر از خطرات آن است.
گزارشــی که توسط ســازمان غذا و 
داروی ایاالت متحده در مورد آزمایش 
بالینی واکســن فایزر منتشــر شد، 
نشان می دهد که موارد فلج بل تنها 
در چهار شرکت کننده از بین تقریباً 
4۳ هزار نفر رخ داده است که همگی 

به جای دارونما، این واکسن را دریافت 
کرده اند.

در ضمــن در حال حاضر برچســب 
واکسن مدرنا گزارش بسیار نادر فلج 
بل را منعکس می کند و اداره بهداشت 
کانادا اعالم کرد که بــه ارزیابی این 
موضــوع بــرای همه واکســن های 
کووید1۹ تأییدشــده در کشور ادامه 
خواهــد داد. این وزارتخانه به افرادی 
که واکســن کرونا دریافت می کنند 
توصیه می کند در صورت مشــاهده 
هرگونــه ترکیبــی از عالئم زیر پس 
از واکسیناســیون به پزشک مراجعه 

کنند:
* حرکــت ناهماهنگ ماهیچه هایی 
که حالت چهــره مانند لبخند زدن، 
چشــمک زدن، پلک زدن یا بستن 

پلک را کنترل می کنند
* از دست دادن احساس در صورت

* سردرد
* جاری شدن اشک از چشم

* چرت زدن
* از دست دادن حس چشایی در دو 

سوم جلویی زبان
* حساسیت بیش ازحد به صدا در یک 

گوش
* ناتوانی در بستن چشم در یک طرف 

صورت

احتمال آغاز موج چهارم در میان جمعیت جوان کانادا
ایرانیان کانادا- با افزایش قابل توجه 
تعــداد موارد ابتال بــه کووید 1۹ در 
چندین اســتان کانادا، کارشناســان 
اکنون آن را »پاندمی افراد واکسینه 
نشــده« می نامند، و انتظار دارند در 
سپتامبر تعداد موارد ابتال از این هم 

بیشتر شود.
دکتــر انانــد کومار پزشــک بخش 
مراقبت هــای ویــژه و متخصــص 
وینیپگ  در  عفونــی  بیماری هــای 
می گوید، تمرکز بر روی کودکان زیر 
12 ســال هنگام بازگشت به مدرسه 
خواهد بود، چرا که هنوز واجد شرایط 

دریافت واکسن نیستند.
وی می گوید: »احتماالً ما هم شاهد 
آن چیزی خواهیم بود که در بریتانیا و 
اکنون در ایاالت متحده اتفاق می افتد. 
معتقدم کودکان نگرانی اصلی خواهند 
بود، مــوارد ابتالی بیشــتری را در 

کودکان خواهیم دید.«
دکتر استیو فیندال پزشک اورژانس 
در منطقۀ یــورک در انتاریو هم این 

پیش بینــی را کرده اســت. وی در 
حال حاضر هم در بخــش اورژانس 
در حال مداوای کودکانی است که در 
کمپ های تابستانی به کووید 1۹مبتال 

شده اند.
هرچند احتمال وخامت و شدت یافتن 
بیماری در کودکان بسیار پایین است، 
دکتر آنا بنرجی پزشــک متخصص 
بیماری های عفونی کودکان می گوید 
آنها در مقابل ویروس و تأثیرات بلند 

مدت آن آسیب پذیر هستند.
وی می گوید: »خانواده هایی را داشته ام 
که نوجوانان سالمی را داشته اند و به 
کووید مبتال شــده اند، و دقیقاً همان 
عالئم را تجربه کرده اند که بزرگساالن 
داشته اند. هنوز نمی دانیم این عالئم 
چه پیامدهای بلنــد مدتی را در پی 

دارد.«
بنرجی بــه خانواده هایی که کودکان 
خــود را واکســینه نکرده اند توصیه 
می کند که بهتر است به مدارس باز 
نگردند و تحصیالت خود را از راه دور 

ادامه دهند.   
دکتر فیندال می گویــد، وی انتظار 
ندارد که شــدت موج بعدی به اندازۀ 
موج قبلی باشد، اما بدون شک موارد 

ابتال افزایش خواهد یافت.
وی افزود: »موج بعدی اکثراً کودکان 
خواهند بود. گمان نکنم تلفات مانند 

قبل باشــد و ظرفیت بیمارستان ها و 
آی سی یو ها مانند موج قبل تکمیل 

شود.«
نخســت وزیــر داگ فــورد برنامۀ 
بازگشت به مدارس را منتشر کرد، و 
به دانش آمــوزان قول داد که آنها »با 
آغاز ســپتامبر به مدارس باز خواهند 

گشت.«
دکتر کیران مور افسر ارشد پزشکی 
انتاریو گفت که وی یک بازگشــایی 
محافظه کارانــه و ایمن مــدارس را 
می خواهد و همچنین ممکن اســت 
قوانیــن مختلفی برای کــودکان بر 
اســاس وضعیت واکسیناسیون آنان 

وضع کرد.
  بنرجــی گفــت امیــدوار اســت 
خانواده های کودکان خردسال تا زمان 
بازگشت به مدرســه کامالً واکسینه 

شوند.
او توضیــح می دهد، بــه این ترتیب، 
اگر کودک به ویروس مبتال شود، در 

جامعه گسترش نمی یابد.
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گروکشِی ناموفق
 جمهوری اسالمی در پرونده 

هواپیمای اوکراینی
گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان 
سرنگونی هواپیمای اوکراینی و عدم 
پیشــرفت در مذاکرات، این سوال را 
ایجاد می کند که جمهوری  اسالمی چرا 
پرونده هواپیمای اوکراینی را گروگان 
گرفته و چه اهدافی را از این گروکشی 
دنبال می کند؟ به طور مشخص درباره 
کانادا می توان فرض هایی را مطرح کرد 
که کمتر مورد توجه سایر رسانه ها قرار 
گرفته است از جمله اینکه جمهوری 
اسالمی تالش کرده بآ نگاهِ »فرصت« 
به پرونده هواپیما اوکراینی، از آن به 
عنوان کلیدی برای گشــایش برخی 
قفل هــا و به طور مشــخص متقاعد 
کردن کانادا به از ســرگیری خدمات 

کنسولی به ایران استفاده کند.
بررســی های هفته نشــان می دهد 
کــه مقام هــای وزارت امورخاجــه 
جمهوری اســالمی درگیر در پرونده 
هواپیما اوکراینی و به طور مشخص 
محسن بهاروند معاون امور حقوقی و 
بین المللی وزارت امور خارجه سابق 

جمهوری اســالمی که مســئولیت 
مستقیم در حل و فصل پرونده هواپیما 
اوکراینی را داشت و این روزها سفیر 
ایران در انگلیس است، در مقطعی که 
مواضع مسئوالن دولت فدرال کانادا 
در پرونده هواپیما اوکراینی نرم تر به 
نطر می رسید، تالش کرده تا از فرصت 
مذاکره درباره ایــن پرونده به عنوان 
ابزاری بــرای حل مشــکل خدمان 
کنسولی در کانادا استفاده کند. برای 
مثال به گزارش خبرگزاری های ایرانی 
از جمله خبرگزاری مهر در تاریخ 22 
خــرداد 1۳۹۹ آقــای بهاروند موفق 
می شــود با مارتا مورگان معاون وزیر 
تلفنی  گفت وگوی  کانادا  امورخارجه 
درباره هواپیما اوکراینی داشته باشد. او 
در این صحبت بالفاصله پس از اعالم 
تعهــد جمهوری اســالمی به حل و 
فصل سریع پرونده به موضوع خدمات 
کنسولی ایرانیان کانادا اشاره می کند 
و حتی به بهانه خدمات رسانی بهتر 
به خانواده قربانیان هواپیما اوکراینی 

از دولت کانــادا می خواهد موانع ارائه 
خدمات کنسولی به شهروندان ایرانی 
و کانادایــی را برطــرف کنــد. البته 
خانم مورگان پاســخ روشنی به این 

درخواست نمی دهد.
به نظر می رســید موضــوع خدمات 
کنســولی به ایرانیان کانــادا آن قدر 
اهمیت دارد که بالفاصله یک روز پس 
از انتشار گفت وگوی بهاروند با مورگان 
خبرگزاری فارس وابســته به ســپاه 
پاســداران درگزارش مفصلی نوشت: 

معصومه حاجی ابوالحسن )هفته(

»باوجود پیگیری های ایران در راستای 
حل مشکالت ایرانیان مقیم کانادا و 
برقراری خدمات کنسولی، ولی باز هم 
این بــار در تماس تلفنی معاون وزیر 
خارجه ایران، همتای کانادایی بررسی 

این موضوع را به آینده موکول کرد«
در اواخر شهریور 1۳۹۹ آقای بهاروند 
دوباره درخواست خودش را در قالب 
یادداشتی در صفحه یک روزنامه شرق 
مطــرح کرد و نوشــت: »وزارت امور 
خارجه ایران همواره خواســتار ایجاد 
روابــط پایدار و دوســتانه ای با کانادا 
بوده اســت. به ویژه در سال های اخیر 
که حداقل 4۰۰ هزار نفر از هم وطنان 
ما در این کشور مقیم شدند… دولت 
کانادا اگر در موضع خود برای کمک 
بــه بازماندگان قربانیــان این حادثه 
صادق اســت و فراتر از آن اگر برای 
ایرانیان مقیم آن کشور اهمیت قائل 
است، ابتدا از تضییقات و مشکالتی که 
بــرای بیش از 4۰۰ هزار ایرانی مقیم 
آن کشور ایجاد کرده، دست بردارد و 
اجازه بدهد ایرانیان مقیم کانادا از طرف 
ایران خدمات کنسولی دریافت کنند و 
برای پیگیری حادثه سقوط هواپیما از 
مسیر قانونی و حقوق بین المللی خارج 
نشود؛ در غیراین صورت هیچ موفقیتی 
کسب نکرده و با دستان خالی خود در 
آینده تنها بر درد و رنج جانکاه آن ها 

خواهد افزود.«

برای  اســامی  جمهوری  ناامیدی 
گرفتن امتیاز

با پیگیــری جدی پرونــده هواپیما 
اوکراینــی در کانــادا در قالب طرح 
شکایت از مقام های جمهوری اسالمی 
در دادگاه انتاریــو و اظهارنظر صریح 
مقام های کانادایــی درباره عمدی و 
مشکوک بودن ساقط شدن هواپیما 
اوکراینی امیــد مقام های جمهوری 
اســالمی به گرفتن امتیــاز خدمات 
کنسولی در کانادا فروکش کرد و در 
واکنش های بعدی امثال بهاروند نیز 

مطرح نشد.  
طبیعتا ایرانیان کانادا به واسطه نبودن 
خدمات کنســولی دچار مشــکالت 
زیادی هستند و این موضوعی است که 
حتی مورد تایید چهره هایی مانند رضا 
جامعه  برجسته  مریدی سیاستمدار 
ایرانیان کانادا است که در گفت وگو با 
ویــژه نامه نوروزی هفته ابراز کرد که 
در عین مخالفت با عادی شدن روابط 
کانادا با جمهوری اسالمی اما دریافت 
خدمات کنسولی را حق ایرانیان کانادا 
می داند. رضا مریدی استدالل کرد این 
خدمات حتی در آمریکا که سالهاست 
با جمهوری اســالمی رابطه سیاسی 
ندارد به ایرانیان مقیم آن کشور داده 
می شود و ایرانیان کانادا نیز این حق 
را دارند کــه از این خدمات بهره مند 

شوند.
از آن طــرف برخی مســائل موضوع 
ایرانیان کانادا را  خدمات کنســولی 
پیچیده کــرده از جمله بحث حضور 
افراد نزدیک به جمهوری اســالمی 
در کانــادا که می تواند به عنوان یکی 
از انگیزه هــای مســئوالن جمهوری 
اســالمی برای مذاکره درباره خدمت 
کنســولی در جریان پرونده هواپیما 
اوکراینــی در نظر گرفته شــود. به 
هرحال چند ســالی است این مساله 
به طور جدی در افکار عمومی جامعه 
ایرانیان کانادا مطرح شده که برخی 
از افراد وابسته به جمهوری اسالمی یا 
وابستگان نزدیک به مقام های آن در 
کانادا سکونت دارند و به همین جهت 
برخی سیاست های فعلی نظام اسالمی 
در ایران درباره کانادا با توجه به حضور 
همین افراد هدف گذاری و پیگیری 
می شود. درباره حضور افراد نزدیک به 
مقام های جمهوری اسالمی داده هایی 
نیز وجود دارد کــه گاهی بر اثر یک 
اتفاق درباره آنها افشــاگری می شود. 
مثال در جریان پرونــده اکبر طبری 
مشــخص شــد مصطفی نیازآذری 
متهم ردیف پنجم این پرونده قطور و 
پیچیده در ونکوور کاناد ساکن است. 
آقای نیازآذری وابســتگی خانوادگی 
روشــنی به برخی مقام های امنیتی 
جمهوری اســالمی دارد و حضور او 
در کانــادا در حالی که پرونده اش در 
ایران در حال بررسی بود می تواند به 
عنوان یکی از چند شاهد در تایید این 
مدعا باشــد که مقام های جمهوری 
اسالمی یا نزدیکان آنها در کانادا پایگاه 

اقتصادی و… دارند.
به هرحال جمهوری اسالمی با ناکامی 
در گرفتن امتیــاز در جریان پرونده 
هواپیما اوکراینی با کارت »صالحیت 
انحصاری« در دادن اطالعات مربوط 
به هواپیمــا مذاکــرات را ادامه داده 
است. در این موضعی که بهاروند در 
ادامه مذاکرات بارها به آن اشاره کرد؛ 
»ایــران صالحیت انحصاری در مورد 
برخــورد کیفری با مقصــران دارد.« 
اصرار بهاروند به داشــتن »صالحیت 
انحصاری« که درست یا غلط از طریق 
برخی منابــع حقوقی بین المللی هم 
پشتیبانی می شود، کار را برای بررسی 
دقیق پرونده توســط سایر کشورها 
سخت کرده اســت. به نظر می رسد 
خانــواده قربانیان هواپیمــا در کانادا 
برای عبور از همین مانع »صالحیت 
انحصاری« اســت که ســعی دارند 
پرونــده را ابتدا به داوری ایکائو ببرند 
و در صورت نتیجه نگرفتن راه دادگاه 

الهه را در پیش بگیرند.

متخصص مختومه کردن پرونده های 
پیچیده

جمهوری اسالمی، »محسن بهاروند« 
را مسئول مدیریت بازی »چه کسی 
جعبه ســیاه را بازکند« کرده است. او 
یکی از فرســتادگان ایران در برخی 
از مذاکرات ســخت ســه دهه اخیر 

بوده است.
بهاروند حدود 2۷ سال پیش با سمت 
کارشــناس اداره دعــاوی و حقوق 
بین الملل خصوصی وارد وزارت امور 
خارجه شــد؛ توانســت از سال ۹۸ 
به عنوان معــاون محمدجواد ظریف 
در امــور حقوقــی و بین الملل نقش 
بازی کرد و این روزها در نقش سفیر 
جمهوری اســالمی در لنــدن ایفای 

نقش می کند.
تسلط بهاروند به امور حقوق بین الملل 
و ســوابقی که در »مختومه کردن« 
دارد؛  بین المللی  پرونده هــای  دیگر 
موجب شد پس از سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی توســط سپاه پاســداران، 
مســئول پیگیری رونــد مذاکرات با 
طرف های خارجی و کشــور اوکراین 

باشد.
او عالوه بر مســئولیتی که در مورد 
پرونده هواپیمای مسافربری اوکراینی 
دارد؛ مســئول بررســی اظهــارات 
مقام های افغانستان درباره غرق کردن 
اتباع این کشور در رودخانه مرزی با 

دستور مرزبانان ایران است.
اما این مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
در »مختومه کردن« همه پرونده هایی 
که به او ســپرده شــده هــم موفق 
نبوده اســت. یکــی از پیچیده ترین 
پرونده هایی که به بهاروند سپرده شد؛ 
مربوط به پرونده کهنــه انفجار آمیا 
است. او مدتی به ســفارت ایران در 
آرژانتین فرستاده شد تا پرونده انفجار 
مرگبار سال 1۳۷۳ در مقر یهودیان 
آرژانتین معروف به پرونده انفجار آمیا 

را مختومه کند.
آن طور که بی بی سی فارسی گزارش 
می دهد؛ اکبر هاشــمی رفســنجانی 
رئیس وقت، علــی اکبر والیتی وزیر 
خارجه، علی فالحیان وزیر اطالعات، 
محســن رضایی فرمانده وقت سپاه 
پاسداران و احمد وحیدی فرمانده آن 
زمان نیروی قدس شاخه برون مرزی 
سپاه همراه با شماری از دیپلمات های 
ایران در آرژانتین رسما متهمان این 

پرونده بوده اند.
نتیجــه مذاکرات بهارونــد منجر به 
امضای یک تفاهم نامه بین دو کشور 
در ســال ۹1 شــد. تفاهم نامه ای که 
به  بــرای تصویب  آرژانتین  دولــت 
پارلمان خود فرستاد اما تغییر دولت 
در آرژنتین و مرگ ناگهانی دادستان 
پرونده آمیا که قرار بود مدارکی علیه 
ایران درباره دســت داشــتن در این 
انفجار به پارلمان آرژانتین ببرد، مانع 

بایگانی شدن پرونده شد.

»من«هایی که باید »ما« هم باشند
جامعه ایرانیان کانــادا روز 5 اوت در 
تورنتو شاهد راهپیمایی قابل توجهی 
در حمایــت دوبــاره از خانواده های 
قربانیان پرواز ۷52  و خواســته های 
آنان بود. چکیــده حرف راهپیمایان 
این بود که امیدی به سیاســتمداران 
جمهوری اســالمی برای رمزگشایی 
و حل این پرونده تراژیک نیســت و 
دولت کانادا باید نقش پررنگ تری در 
بین کشورهای درگیر در این پرونده 
بر عهده بگیرد و برای باز شدن مسیر 
آن به سوی ایکائو )سازمان بین المللی 
هوانوردی کشــوری( و دادگاه الهه 

نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
توجــه جــدی دولت کانــادا به این 
خواســته ها تابعی از عوامل مختلف 
از جملــه کم و کیــف حمایت افکار 
عمومــی جامعه ایرانیان اســت که 
راهپیمایــی امثــال 5 اوت می تواند 

تابلویی برای نماش آن باشد. 
به عبارت دیگر اگر این تابلو نشــان 
دهــد حمایــت جامعه ایرانیــان از 
خواسته ها به آســتانه کمی و کیفی  
قابل قبولی رســیده اســت، احتماال 
دولت کانادا هم به عنوان یک متغیر 
مهم در تصمیم سازی خودش به آن 
وزن خواهد داد. برپایه همین استدالل 
می توان پرسید آیا راهپیمایی 5 اوت از 
وزن کافی برای تحت تاثیر قرار دادن و 
هدایت دولت کانادا در جهت خواست 
خانواده های قربانیان پرونده پرواز ۷52 

برخوردار بوده است یا خیر؟
از یک ســو جامعه ایرانیان روزهایی 
زیادی را به خاطــر ندارد که اعضای 
آن با حفظ تنوع فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی، درخواست های مشترکی 
را فریاد زده باشــند و به همین دلیل 
راهپیمایی 5 اوت نسبت به آنچه در 
گذشته بوده همچنان باید قابل توجه 

و مثبت ارزیابی شود.
 از ســوی دیگر اما راهپیمایی دست 
باال چند هــزار نفری در جامعه چند 
صدهزار نفری ایرانیــان کانادا به آن 
معناســت که ظرفیت بیرون مانده 
زیادی شــامل چهره هــا، گروه ها و 
انجمن ها وجود دارد که به هر دلیلی 

در این راهپیمایی حضور نداشــتند 
البته این نکته ای نیست که از چشم 
دولت کانادا پنهــان بماند و بر رفتار 
آتی آن تاثیرخواهد گذاشــت و اتفاقا 
از  همین یک آسیب جدی است که 
باید به امید اصالح به ریشه ها و دالیل 
آن در مطالب و گزارش های مفصلی 
پرداخت اما دو نکته وجود دارد که در 
این یادداشــت به طور کوتاه به آن ها 

می پردازم:
اول اینکــه در راهپیمایــی 5 اوت 
جای برخی چهره های سیاسی مانند 
آقای مجید جوهری، نماینده منطقه 
ریچموندهیــل در پارلمــان کانادا و 
بعضی انجمن هــای حقوقی با توجه 
به مسئولیت ها و ماموریتی که برای 
ایرانیان کانادا  خودشــان در جامعه 
تعریــف کرده اند، کامــال خالی بود. 
آقای جوهــری در راهپیمای دیگری 
هم که چندی پیــش در حمایت از 
اعتراض های مردم خوزســتان در در 
منطقه یــورک برگزار شــد، حضور 
نداشــت و اتفاقــا در همــان برنامه 
شعارهایی علیه ایشان سر داده شد. به 
هرحال آقای جوهری نمی تواند با این 
بهانه که شعارهایی علیه اشان سر داده 
می شود، از حضور در این راه پیمایی ها 
شانه خالی کنند. ایشان به عنوان یک 
سیاستمدار بهتر از هرکسی می داند 
که شنیدن صدای مخالف و منتقد و 
حتی خوردن فحش سیاسی بخشی از 
مهارت یک سیاستمدار در کشورهای 
دموکراتیک است و نشان دهنده سطح 
تســامح او. آقای جوهــری احتماال 
همان روزی که تصمیم گرفت ردای 
سیاست بر تن کند و برای پیروزی در 
انتخابات مهیا شود، به روزهای سخت 
آن نیر فکر کرده بود. بنابراین شعارها 
و مخالفت ها نباید چیــزی خارج از 
انتظار ایشــان و بهانــه ای برای رفع 
تکلیف باشد. به هرحال آقای جوهری 
برای حضورش در باالترین ســطوح 
سیاســی کانادا ِدین هایی به جامعه 
ایرانیان دارد که باید در مواردی مانند 
حمایت از دادخواهی خانواده قربانیان 

پرونده پرواز ۷52 هم ادا شود.

از طرفی ایشــان نباید فراموش کند 
که این عدم حضور در راهپیمایی ها و 
رویدادها در نهایت به حرف و حدیث ها 
و شایعه ها بیشتر دامن می زند و دست 
مخالفــان و منقدانشــان را در تایید 

ادعایشان سنگین تر می کند.
دوم اینکه گاهی فضا برای حضور همه 
گرایش ها و پســندها در رویدادهایی 
ماننــد 5 اوت باز و فراهم نیســت. 
از نزدیک  ایــن یادداشــت  نگارنده 
شــاهد بود که در همین راهپیمایی 
چگونه برخی افراد با بدترین تعبیرها 
و جارزنی برخی دیگر را به طرفداری 
و کارچــاق کنــی بــرای جمهوری 
اســالمی متهم می کردنــد. این نوع 
عمیقی  ریشــه های  برچسب زنی ها 
دارد و پیامدهــای منفی اجتماعی و 
فرهنگی قابــل توجهی هم به همراه 
خواهد داشت از جمله اینکه سرمایه 
اجتماعی را در جامعه ایرانیان کانادا به 
شدت مستهلک می کند و به آن اجازه 
نمی دهد هنگامی که پای یک موضوع 
مهم انسانی و فراتر از گرایش ها مانند 
خانواده های  خواسته های  از  حمایت 
قربانیان پرواز ۷52 مطرح می شود از 
همه ظرفیت های خودش برای اقدام 
مثبت اســتفاده کند. بماند که دامنه 
منفی این نوع رفتارهــا فراتر از این 
هم می رود و بر توسعه جامعه ایرانیان 
کانــادا و جایگاه یابــی آن در جامعه 

کانادایی هم تاثیر منفی می گذارد.
به هرحال کســی نمی تواند و نباید 
منکر تنوع فکری، فرهنگی و سیاسی 
در جامعه ایرانیان کانادا شود اما وقتی 
توانایی تحمل و به رسیمت شناختن 
این تنوع به اندازه خود آن ارزشــمند 
و مهم تلقی نمی شــود، آسیب های 
زیادی ســرباز می کند از جمله اینکه 
توان جامعه برای حرکت های جمعی 
را به شــدت تحلیل می برد. فراموش 
نکنیم در یک جامعه پویا و توســعه 
یافته »من«های متنوع در سایه یک 
»ما« قدرتمند است که می توانند سر 

بر آورند و رشد  کنند.

آرش محبی )هفته(
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی

معصومه حاجی ابوالحسن )هفته(
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 Black

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%. Total lease obligation is $8,901. Weekly lease payment of $62 for a 33-month walk-away lease. Down 
payment of $0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. 
from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments 
are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes the finance purchase credit of $500. 
Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey/2021 KONA Ultimate 
AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and 
Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com  
or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers 
must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for 
complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

on select models 

Lease◊ or finance† from

0 %

Example selling price of $27,549 on the 2.0L Essential FWD

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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 ♦ Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

2021 ELANTRA

months◊ on all 2021 ELANTRA models

Get

leasing  

0% 33
for

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

Factory

Authorized

Clear OutClear Out

Ultimate model with Tech package shown ♦
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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

2012 TOYOTA PRIUS V HYBRID 2018 ACURA TLX TECH AWD 2020 HYUNDAI PALISADE 2017 TOYOTA CAMRY SE

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: $19,952

116,000 km

Was: $21,752
NOW: $21,686

53,000 km

Was: $23,486
NOW: $17,785 

139,000 km

Was:$19,585

2018 HYUNDAI TUCSON SE

Stk#H21509B  Stk#B22095  Stk#H21408A
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%. Total lease obligation is $8,901. Weekly lease payment of $62 for a 33-month walk-away lease. Down 
payment of $0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. 
from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments 
are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes the finance purchase credit of $500. 
Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey/2021 KONA Ultimate 
AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and 
Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com  
or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers 
must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for 
complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

on select models 

Lease◊ or finance† from

0 %

Example selling price of $27,549 on the 2.0L Essential FWD

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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 ♦ Ultimate model shown ♦
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%. Total lease obligation is $8,901. Weekly lease payment of $62 for a 33-month walk-away lease. Down 
payment of $0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725, 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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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%. Total lease obligation is $8,901. Weekly lease payment of $62 for a 33-month walk-away lease. Down 
payment of $0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725, 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. 
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%. Total lease obligation is $8,901. Weekly lease payment of $62 for a 33-month walk-away lease. Down 
payment of $0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725, 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. 
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%. Total lease obligation is $8,901. Weekly lease payment of $62 for a 33-month walk-away lease. Down 
payment of $0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725, 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. 
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

حامد اسماعیلیون: 
دو گام تا طرح پرونده 

پرواز 752 در دادگاه الهه
حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 
است. او که همســر و دخترش را در عملیات ساقط کردن هواپیمای 
مسافربری اوکراینی از دست داد؛ هفته گذشته در راهپیمایی اعتراضی 
در شهر تورنتو، به عنوان سخنگوی انجمن خانواده قربانیان سخنرانی 
کرد. حامد اسماعیلیون در گفت وگوی اختصاصی با »هفته« می گوید 
گفت وگویی بین چهار کشور سوئد، بریتانیا، اوکراین و کانادا با جمهوری 
اســامی درباره پرونده هواپیما اوکراینی در جریان است که فرجامی 
نخواهد داشت. اســماعیلیون پیش بینی می کند با بن بست در این 
مذاکرات پرونده هواپیما اوکراینی در ایکائو مطرح خواهد شــد و در 
صورتی که در این نهاد بین المللی هم نتیجه ای به دست نیاید، پرونده 

هواپیمای اکراینی به دادگاه الهه خواهد رفت.

ایرانیــان کانــادا و تورنتو حضور 
چشمگیری در راهپیمایی پنجم اوت 
داشتند. حضور این تعداد از جامعه 
ایرانیان در این راهپیمایی برای شما 

چه معنایی دارد؟
در ابتدا اجازه دهیــد از مردم حاضر 
در ایــن راهپیمایــی و خانواده های 
حاضر در انجمن تشــکر کنم. واقعاً 
ما را غافلگیر کردند؛ انتظار نداشتیم 
این تعــداد، در ایــن اجتماع حضور 
داشــته باشــند و این حمایت  برای 
ما بســیار موجب دلگرمی است. این 
حضور چشمگیر نشــان می دهد که 
مسئله هواپیما، مســئله مردم است 
و مردم به این ماجرا بســیار اهمیت 
می دهند. دیروز مادرانی را دیدیم که 
با کالسکه بچه، به مراسم آمده بودند؛ 
افراد مسن و خانواده ها حضور داشتند. 
از اینجا متوجه می شویم که رسیدن 
به حقیقت و عدالت، برای مردم بسیار 

حائز اهمیت است.

در راهپیمایی پنجم اوت، تعدادی از 
شعارها و پیام ها درباره عملکرد دولت 
کانادا در پرونده هواپیما اوکراینی بود 
می خواستند  کنندگان  تظاهرات  و 
که دولت کانــادا قاطع تر عمل کند. 
نظر شما در رابطه با عملکرد دولت 
کانادا درباره این پرونده چیست و چه 

انتظاراتی از دولت دارید؟
 ایــن پرونده، از نظر حقوقی بســیار 
پیچیده اســت. از دیــد مــن، دولت 
کانادا، در این رابطه کارهای مفیدی 
انجام داده و البتــه خیلی از کارها را 
هم می توانســت بهتر انجــام دهد؛ 
ولی چنین نکرده اســت. مثالً ما در 
راهپیمایی پنجم اوت، به ایکائو اشاره 
کردیم که کانادا می توانست در آنجا 
خیلی بهتر عمل کنــد. به خصوص 
وقتی ما می دانیم در مونترال، میزبان 
این سازمان هســتیم؛ دست کانادا، 
برای محکوم کردن و انجام تحقیقات 

در ایکائو بســیار بازتر می شــود اما 
این چنیــن پیش نرفت. اگر بخواهیم 
از نظر حقوقی به مســئله نگاه کنیم 
متوجه می شــویم که این موضوعی 
بسیار پیچیده است؛ ما در یک ماراتون 

هستیم و رسیدگی به آن، کار یک روز 
و دو روز نیست.

تــا جایی کــه مــا اطــالع داریــم، 
جمهوری اسالمی هنوز به درخواست 
مذاکرات کانادا جواب نداده اســت و 
اصالً معلوم نیست که بخواهد پاسخ 
دهد. در روابط بین الملل و روابط بین 
کشورها این مسائل زمان می برد. ولی 

به هر حال تا زمانی کــه این پرونده 
به جایی برسد؛ ما باید این فشار را بر 

روی دولت کانادا حفظ کنیم.

با هم داشتیم،  شما در صحبتی که 
بــه احضاریه ای اشــاره کردید که 
فرستاده  اســامی  برای جمهوری 
شده است. لطفا در مورد این احضاریه 
و ســیر حقوقی پس از آن توضیح 

دهید.
درواقــع   Notice of claim
هشــدارنامه ای اســت کــه از طرف 
چهار کشور ســوئد، بریتانیا، اوکراین 
و کانادا، در تاریخ ســوم ژوئن، برای 
جمهوری اسالمی فرستاده شده است. 
در حال حاضر بیش از دو ماه از ارسال 
آن می گذرد و جمهوری اسالمی هیچ 
پاســخی نداده است. ادعایش هم این 
اســت که فقط پنج نفر کانادایی در 
این پرواز بودنــد و ایرانی-کانادایی ها 
را به عنــوان کانادایی قبــول ندارد. 
این قسمتی از مســائل حقوقی این 

پرونده است.
درحال حاضر جمهوری اسالمی باید 
در مذاکرات، حقیقت را به کشورهای 
درگیر که در واقع نماینده خانواده ها 
هســتند؛ بگوید. اگر این مذاکرات به 
نتیجه نرســد و ما هم فکر می کنیم 

که به نتیجه نمی رسد، مرحله بعدی 
در شورای ایکائو خواهد بود. در آنجا 
هیئت حل اختالفی تشکیل خواهد 
شد که نتیجه آن هم دقیقاً مشخص 
نیســت. چون در تاریــخ هوانوردی 
جهان، برای اولین بار است که شاید 
پرونده ســاقط کردن یک هواپیما به 
ایکائو برود. در اینجا هم اگر به نتیجه 

نرسیم به دادگاه الهه خواهیم رفت.

به عقیده شما با توجه به حضور ابراهیم 
رئیسی در پست ریاست جمهوری و با 
توجه به اینکه طبق گفته خود شما 
با  از کسانی است که در رابطه  یکی 
مستقیم  مسئولیت  تلخ،  اتفاق  آن 
داشــته؛ آیا فکر می کنید در رفتار 
جمهوری اســامی تغییری درباره 
پرونده هواپیمــای اوکراینی اتفاق 

می افتد؟
از دیــد من با آمدن آقای رئیســی، 
حاکمیت دوگانه ای که بســیاری نیز 
اعتقاد داشتند در آن، طرز فکر دولت 
با رهبر و سپاه متفاوت است، شکسته 
شده اســت. کامالً روشن و مشخص 
است که در جمهوری اسالمی امروز، 
همه ی امور به عنوان حکومت و دولتی 
که جنایت می کند در یک راستا است. 
از دیــد من، آمدن ابراهیم رئیســی 
تصویر واضح تری به دست کشورهایی 

که می خواهند با جمهوری اســالمی 
مذاکره کنند می دهد.

ســؤال آخر من در مــورد خانواده 
قربانیــان در تهران اســت. آیا با 
می دانید  و  داریــد  ارتباطی  آن ها 
وضعیت شان به چه صورت است؟ و 
احتماالً چه برنامه هایی را در رابطه با 

این پرونده پیگیری می کنند؟
در یک ســال ونیم گذشته مشاهده 
کردیــم، خانواده هایی کــه در ایران 
هســتند، در حق عزیزان از دســت 
رفته شان بسیار پایمردی و پافشاری 
کردند. به هر حال، مســئله کرونا در 
ایران بسیار جدی است و متأسفانه هر 
روز تعداد زیادی از انسان ها جان شان 
را از دســت می دهند. در این شرایط 
برای خانواده ها بســیار دشوار است 
کــه بخواهند برنامــه ای مثل برنامه 
تجمع پنجــم اوت ما برپا کنند. ولی 
من مطمئن هســتم که آن ها نیز به 
همان شدت و حدتی که خانواده های 
کانادایی و کشــورهای دیگر، بر سر 
مسئله دادخواهی ایستادند، اگر بیشتر 
از ما پیگیر نباشــند کمتــر از ما نیز 
نیســتند. خود من، خیلی چیزها در 
رابطه با همین مسئله پافشاری بر حق 

از آن ها یاد می گیرم.

سفر وزیر مهاجرت کانادا به آمریکا 
برای مذاکره درباره مرزهای مشترک

مارکــو مندیچینو، وزیــر مهاجرت 
کانادا که به آمریکا ســفر کرده است، 
دوشنبه شب در واشنگتن با آلخاندرو 
مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا 
درباره مرزهای مشــترک دو کشور 

تبادل نظر کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
با این حال در گزارش رســمی دولت 
فدرال کانادا درباره این نشســت که 
سه شنبه شب منتشر شــد، به عدم 
توازن فعلــی در جابجایی ها بین دو 
کشور هیچ اشاره ای نشده است. طبق 
این بیانیه، مندیچینــو و مایورکاس 
»درباره مدیریــت و امنیت مرزها به 
ترددهــای ضروری  تضمین  منظور 
بین دو کشور« آن هم در شرایطی که 
روند تعدیل محدودیت های سفر بین 
دو کشــور آغاز شده است، گفت وگو 

کردند.
روز دوشنبه ۹ اوت پس از نزدیک به 
1۷ ماه شهروندان آمریکایی و ساکنان 
دائمــی آمریــکا که به طــور کامل 
واکسینه شده اند، اجازه سفر به کانادا 
را پیدا کردند. با این حال آمریکا هنوز 
هم با سفرهای غیرضروری شهروندان 
کانادایی حتی واکسینه شده مخالفت 
می کنــد و این وضعیــت نوعی عدم 
توازان در تردد شهروندان دو کشور در 

مرزهای مشترک به وجود آورده است.
ســخنگوی وزارت مهاجــرت کانادا 
اعالم کرد مندیچینــو و مایورکاس 
درباره اختالف نظر دو کشــور درباره 
گفت وگو  مــرزی  محدودیت هــای 
کردند اما این سخنگو درباره جزییات 
گفت وگوهــای دو وزیــر و نتیجــه 

مذاکرات آن ها اطالعاتی ارائه نکرد.
دولــت فــدرال کانادا هــدف از این 
نشست را پیگیری اجرای تعهدات و 
توافقات جاستین ترودو و جو بایدن 
در فوریه گذشته و نقشه راهی دانست 
که سران دو کشور در آن زمان برای 
مشارکت دوجانبه تجدیدشده ترسیم 

کردند.
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

خریداران مسکن در بریتیش کلمبیا 
بیشترین میزان پیش پرداخت را 

در کانادا می پردازند

ایرونیا- قیمت خانه های کانادا بسیار 
گزاف و اکنــون مبلغ پیش پرداخت 
آن نیز بسیار زیاد اســت. داده های 
LowestRates. شــرکت فنی رهن

ca متوسط   پیش پرداخت را براساس 
استان نشان می دهد. آنها با استفاده 
از داده های اختصاصی خود، مبلغی را 
که به عنوان پیش پرداخت برای خرید 
استفاده شده، تخمین می زنند. این 
شرکت دریافت که بی سی بیشترین 
میانگین قیمت را با 16۰هزار دالر در 
بین استان ها دارد. انتاریو هم خیلی 

عقب تر از آن نبود.
خریداران مسکن در بی سی بیشترین 
پیش قسط را چه به صورت درصدی 
و چه به صــورت دالری می پردازند. 
آنهــا تخمین می زنند که متوســط   

پیش پرداخت این روزها در اســتان 
22.45درصد باشد. به لحاظ دالری با 
استفاده از متوسط   قیمت مسکن، این 
رقم به 15۹،۷۰۰ دالر می رســد که 

یک عدد نجومی است.
 فقط 1۰درصد از خانه های بی سی 
توســط خانه اولی ها خریداری می 

شوند.
چنین رقم ســنگینی بــرای پیش 
پرداخت موجب می شــود تا حدود 
۹۰درصد از خریداران با اســتفاده از 
سرمایه خانگی برای حمایت از خرید 
استفاده کنند؛ ســرمایه ای که پس 
انداز نکــرده و در واقع با آن تجارت 

کرده اند.
پیش پرداخت های انتاریو نیز ارقامی 
گیج کننده است. وام گیرنده متوسط   

2۰.۳5درصد از قیمت خرید را پایین 
مــی آورد و آن را به رقم متوســط   

14۰،2۰۰ دالر مــی رســاند. برخی 
از شــما احتماال آنقدر سن دارید که 
بخاطر بیاورید چه زمان می توانستید 

پیش بینی افزایش دستمزدها در کانادا طی یک سال آینده

فردا- به گــزارش »گلوب اند میل« 
با وجــود بهبــود تدریجی وضعیت 
اقتصــادی و گــذار از همه گیــری، 
دستمزدها در کشور هنوز نتوانسته 
همپای این رشــد اقتصادی افزایش 
یابد. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با 

کمبود نیروی انسانی روبرو هستند.
جدیدترین گزارش سازمان آمار کانادا 
نشــان می دهد میانگین دســتمزد 
ساعتی در کشــور 2۹/1۹ دالر بوده 
است. با وجود اینکه این رقم افزایشی 
1/1 درصدی را نسبت به ابتدای سال 
نشــان می دهد، در مقایسه با اپریل 
2۰2۰  فقط ۰/۳ درصد رشــد کرده 

است.
همچنین باید به این نکته نیز توجه 
کرد که تورم نیز طی یک سال اخیر 
افزایش یافته است و شاهد باال رفتن 
قیمت بسیاری از محصوالت بوده ایم.

با وجود رشد خوب اقتصادی در چند 
مــاه اخیر، موضوع بهبــود وضعیت 
اشتغال در کشــور، همچنان با اما و 
اگرهای زیادی روبروســت. بسیاری 
از شــرکت ها می گوینــد نمی توانند 
نیروی کار مورد نیازشــان را بیابند و 
البته انگشت اتهام را به سوی دولت 
می گیرند. مدیران بسیاری از شرکت ها 
بر این باورند که ارائه کمک هزینه های 
مختلف از سوی دولت موجب شده 
نیروهای آمــاده کار، تمایلی به کار 

نداشته باشند.
اما در سوی دیگر، گروه های طرفدار 
نیروهای کار قرار دارند و یک پیشنهاد 
ســاده را مطرح می کنند که آن هم 

افزایش دستمزدهاست.
با وجود اینکه در ایاالت متحده شاهد 
این بودیم که برخی از شــرکت های 
بزرگ اقدام به افزایش حداقل حقوق 
پرداختی به کارکنان شان کردند، این 
موضوع هنوز در کانادا مورد توجه قرار 

نگرفته است.

به دلیــل محدودیت های ناشــی از 
همه گیری، تحلیل وضعیت پرداخت ها 
در کشور دشوار شده است. از سویی 
شــاهد بیکار شدن گسترده کارگران 
دارای مهارت های پائین )و در نتیجه 
دســتمزد پائین( بودیم و از ســوی 
دیگر، استقبال از نیروهای کار دارای 
مهارت های باال )که البته دســتمزد 
باالیی نیز دارند( افزایش یافته است. 
این وضعیت ســبب شــده میانگین 
پرداختی به نیروی کار در کشــور از 
نظر آماری باال رود. اما باید توجه کرد 
که در واقع از تعداد نیروهای کار ارزان 
کاسته شــده و بر شمار نیروهای کار 

متخصص افزوده شده است.
سازمان آمار کانادا در بررسی وضعیت 
دســتمزد، با فرض های سال 2۰1۹ 
درباره تعداد نیروهای کار و توزیع آنها، 
اقدام به انجام محاسبات خود می کند. 
این فرض ها موجب می شود برخی از 
تغییراتی که طی یکی دو سال اخیر 
در بازار کار روی داده، به حساب نیاید.
این ســازمان اکنون بــه این نتیجه 
رسیده که دستمزدها در واقع پائین تر 
از ارقام رســمی اعالم شده هستند. 
طی دو سال گذشته، میانگین درآمد 
ساعتی با 6/۸ درصد افزایش به 2۹/5۹ 
دالر در ماه جوالی رسید. اما با در نظر 

گرفتن برخی معیارهای مهم، متوجه 
می شویم دستمزدها فقط 4/6 درصد 
رشد داشته و به 2۹/1۹ دالر رسیده 

است.
تا جوالی امســال، حدود ۹2 درصد 
از مشــاغل از دســت رفته طی دوره 
همه گیری، دوباره به چرخه اقتصادی 
کشــور بازگشــت. به ایــن ترتیب، 
آمار اشــتغال در این مــاه 246 هزار 
شــغل کمتر از فوریه ســال 2۰2۰ 
)یعنی پیش از آغاز همه گیری( بود. 
بخش های گردشگری و رستوران داری 
بیشترین میزان مشاغل از دست رفته 
را به خود اختصاص داده اســت. این 
بخش 22۸ هزار شغل کمتر از فوریه 

2۰2۰ در اختیار دارد.
این بدان معنا نیست که رستوران ها 
نیاز به نیروی کار ندارند. تا پایان ماه 
جوالی، تعداد آگهی های شغلی برای 
استخدام در رستوران ها در وب سایت 
ایندید )indeed( کانادا تا ۷2 درصد 
بیشتر از پیش از آغاز همه گیری بود. 
اما دستمزد مشاغل این بخش، رشد 
چندانی نداشته است. میانگین درآمد 
در ایــن بخش در ماه جوالی 15/2۰ 
سنت بود که تفاوت چندانی با یکی 

دو سال پیش ندارد.
به نظر می رسد کسب وکارها به تدریج 

مجبور به افزایش حداقل دستمزدها 
شوند. یک نظرسنجی نشان می دهد 
صاحبان کسب وکارها تا سال آینده، 
میانگین دستمزدها را تا 2/2 درصد 

افزایش دهند.
مدتی است روند افزایش دستمزدها 
در ایاالت متحده آغاز شده است. در 
ماه جوالی، میانگین درآمدی در این 
کشور رشد ۰/4 درصدی نسبت به ماه 
جون داشت. به این ترتیب، میانگین 
دستمزدها در جوالی امسال حدود 4 
درصد باالتر از سال قبل بود. میانگین 
دســتمزد ســاعتی در بخش هتل و 
رســتوران داری ۹/6 درصد نسبت به 
جوالی 2۰2۰ افزایش داشت. برخی 
از شــرکت های بزرگ مثل مک دانلد 
و بســت بــای اعالم کردنــد حقوق 

کارکنان شان را افزایش می دهند.
با این وجود، هنوز فرصت های شغلی 
زیادی در کانادا وجود دارد که نیروی 
کار برای آنها یافت نشده است. اداره 
کار ایاالت متحــده اعالم کرده بیش 
از 1۰ میلیون فرصت شــغلی خالی 
در این کشــور در ماه جــون وجود 
داشت. این وضعیت موجب فشار به 
دستمزدها  افزایش  برای  کارفرمایان 

خواهد شد.

یک خانه کامل در انتاریو با این قیمت 
خریداری کنید.

این شــرکت همچنیــن داده هایی 
برای سه اســتان دیگر هم ارائه داده 
)1۸.54درصد(،  نوااسکوشــیا  است. 
کبــک  و  )15.15درصــد(  آلبرتــا 
)14.6۸درصــد(، کــه همگــی زیر 
2۰درصــد پیــش پرداخــت دارند. 
متوسط این سه استان حدود 6۰هزار 
دالر اســت که قابل دستیابی است. 
اگرچه این تعداد به این معنی اســت 
که شــما باید هزینه وام بیمه شده را 

بپردازید.
خریداران مسکن برای تأمین امنیت 
خانــه های جدیــد خــود از پیش 
پرداخت های بسیار سنگین استفاده 
می کنند. گرچه میانگین تمایل دارد 
نقطه ورودی را کمی به سوی باالترین 
حــد خود منحرف کنــد. از آنجا که 
خریداران خانه اولی پول نقد کمتری 
می گذارند، نقطه ورود کمی پایین تر 
اســت. هنوز هم رقم پیش پرداخت 
برای هر کســی که حسابی در بانک 

مادر و پدر ندارد، بسیار گران است.
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TOP LEFT IMAGE: Iranian calligraphy by Yadollah Kaboli. Photo: Felice Jolliffe, 2014. TOP RIGHT IMAGE: Atash 
dance group as seen on Breakfast TV. Photo: Hamid Zargarzadeh, undated. BOTTOM IMAGE: Haft seen, 
traditionally displayed at Nowruz, the Iranian New Year. Photo: Hamid Zargarzadeh, 2012. 

OUR STORIES:  
IRANIAN COMMUNITY  
ON THE NORTH SHORE
We want to hear from you. MONOVA is looking for stories 
and project ideas to engage and enrich the North Shore 
Iranian community. 

Share your thoughts: 604-990-3700 (ext. 8007)   
info@monova.ca
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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

528,000

#711-121 Brew Street, 
Port Moody

آپارتمان دو خوابه با دو سرویس حمام، 
با چشم انداز زیبا از کوهستان و رودخانه 

955 اسکورفیت زیربنا

698,000

#2710-9868 Cameron St,
Burnaby
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24 year old 6000 sq. ft. 3 level house, 12,200 sq. ft. 
view property, Canterbury location West Vancouver 

MUST SELLMUST SELL

For Further Details, please call 
Myron D. Slobogean   604-720-2130

Sutton Group-West Coast Realty

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

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

Farshadx@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

رئیس بانک مرکزی کانادا :
به افزایش نرخ تورم و گرانی ها واکنشی نخواهیم داشت!

ایرونیــا- تیف مکلــم، رئیس بانک 
مرکزی کانادا  ستون صفحه اول  یکی 
از روزنامه اصلی اقتصادی کانادا را را به 
دفاع از افزایش سه ماهه بیش از حد 

قیمت ها اختصاص داد.
این نظرات کمــی پس از آنکه مرکز 
آمار کانادا گــزارش کرد تورم در ماه 
ژوئن ۳.1 درصد افزایش یافته است، 
منتشر شد. این در حالی است که با 
توجــه به این آمار ، میــزان تورم   از 
محدوده کنترل 1 تا ۳ درصدی مکلم 

فراتر رفته است.
سیاست گذاران انتظار دارند تورم در 
سه ماهه سوم به طور متوسط   به ۳.۹ 
درصد برسد؛ سطحی که از اوایل سال 
2۰۰۰ دیده نشــده، امــا حفظ روند 
افزایشی پس از بحران کووید1۹ کوتاه 

مدت است.
مکلم در این خصوص نوشــت: »ما 
نباید بیش از حد به این افزایش قیمت 
موقت واکنش نشان دهیم. می توانید 
مطمئن باشید که با شکوفایی مجدد 
اقتصاد، هزینه زندگی را تحت کنترل 

نگه می داریم.«
واکنش بانــک مرکزی کانادا به همه 
گیری با هشدار محافظه کاران مخالف 
با مکلم در مورد استفاده از خرید اوراق 
قرضه دولتی بــه منظور تامین مالی 
برنامه های هزینه جاســتین ترودو، 
به یک موضوع سیاســی تبدیل شده 
است. با نزدیک شدن نخست وزیر به 
فراخوان انتخابات، بازخوانی های مکرر 
تورم نیز بــه گردن لیبرال های وقت 

می افتد.
بانک مرکزی کانادا عوامل پشت تورم 
را موقتی می داند و می گوید که در 
نتیجه اختالل در زنجیره تامین ناشی 

از همه گیری و بازگشــت به حالت 
عادی در قیمت برخــی از کاالها به 
وجود می آیــد که در طول قرنطینه 

اولیه سقوط کردند؛ مثل بنزین.

مکلم گفت: »در چند ماه آینده ممکن 
است با بازگشت به فعالیت های عادی، 
اختالالت و تحرکات شــدید قیمتی 
ایجاد شــود. تورم باید سال آینده به 

 اضافه شدن ۹۴ هزار شغل در کانادا 
و کاهش نرخ بیکاری به 7.5 درصد در ماه جوالی

نرخ کل اشــتغال کانــادا همچنان 
246۰۰۰ شغل کمتر از فوریه 2۰2۰ 

است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، اقتصاد 
کانادا از ماه می بیــش از ۳۰۰۰۰۰ 
شغل به مشاغل این کشــور افزوده 
اســت، اما هنوز به طــور کلی تعداد 
کانادایی هایی که شــاغل هســتند 
نســبت شــاغلین به قبل از پاندمی 
کمتر اســت. تونــی دژاک، خبرنگار 
»آسوشیتدپرس« اقتصاد کانادا در ماه 
ژوئیه ۹4۰۰۰ شــغل ایجاد کرده که 
بسیار کمتر از مقدار پیش بینی شده 
توسط اقتصاددانان بوده است، با این 
حال این مقدار بــه اندازه ای بوده که 
نرخ بیــکاری را به ۷.5 درصد کاهش 

دهد.
مرکز آمار کانادا در روز جمعه گزارش 
داد که تقریبا تمام مشاغل ایجاد شده 
از انتاریو نشــات گرفته اند که این به 
۷2.۰۰۰ موقعیت شــغلی می رسد. 
مانیتوبا، نوا اسکوشیا و جزیره پرنس 
ادوارد نیز مشــاغلی را اضافه کرده اند 
اما سطح شغلی در بقیه جاها یا کمتر 

شده و یا تغییری نداشته است.

با توجه به بازگشــایی بازار اقتصادی 
کانادا پس از سومین موج کووید1۹، 
افزایش مشاغل در ماه ژوئیه به دنبال 
2۳1.۰۰۰ شــغلی بود کــه در ماه 
پیــش از آن به بازار کار اضافه شــد. 
اقتصاددانــان امیــدوار بودند که این 
حرکت تا ماه ژوئیــه همچنان ادامه 
داشته باشد، با این حال میزان افزایش 
مشاغل بسیار کمتر از 165.۰۰۰ مورد 

پیش بینی شده توسط آنان بود.
اعداد و ارقام حاصل از ماه ژوئن بیانگر 
آنند که اقتصاد کانادا هنوز 246۰۰۰ 
شغل با مشاغل فوریه 2۰2۰، یعنی 

قبل از شروع همه گیری، فاصله دارد.
داگ پورتر، اقتصاددان بانک مونترال، 
ضمن بیان این مسئله که بازار کار در 
جایگاهی پایین تــر از حد انتظار قرار 
دارد، خاطر نشان کرد که حداقل در 

مسیر درست حرکت می کند.
او همچنین افزود: »گزارش مشــاغل 
امروزی ممکن است انتظارات مان را 
تا حــد زیادی برآورده نکند، اما قطعا 
شایســته یک مدال نقره هستند. با 
نگاهی به آینده، احتماال یک دستاورد 
قوی تر در ماه پیش رو خواهیم داشت 

و پس از آن ایجاد اشتغال به احتمال 
زیاد در طی یک تقالی طاقت فرســا، 
پس از اجرایی شــدن مشاغل ایجاد 
شده در دوران بازگشایی و سر و کله 
زدن اقتصاد جهانی با کرونای دلتا، رخ 

خواهد داد«.
وی خاطر نشــان کرد که بسیاری از 
موقعیت های شغلی خالی در بسیاری 
از بخش های اقتصاد این کشــور پر 
نمی شــوند، که به خودی خود اتفاق 
بسیار غیر معمولی است و نشانگر آن 
است که این پاندمی ممکن است بازار 
کار را از پایه و اساس تغییر داده باشد.
نورد گفت: »بســیاری از کانادایی ها 
در طول همه گیــری زندگی خود را 
از نو اولویت بندی کرده اند و به دنبال 
روش های کاری ترکیبی ای هســتند 
که در آن ها مشاغل با در نظر گرفتن 
مالحظات اجرایی، بهداشت و ایمنی، 
حقوقی و سایر موارد بررسی می شوند. 
ما انتظــار داریم تاثیر کامل این روند 
اصولی ظرف 1۸ ماه آینده احســاس 
شود که تاثیرات عمیقی بر چگونگی 
رقابت مشــاغل برای جذب استعداد 

خواهد داشت«.

محدوده هدف ما بازگردد، همچنان 
که مشــاغل به واســطه این عوامل 
موقتی فعالیت می کنند و افرادی که 
شــغل خود را در طول همه گیری از 
دست داده اند دوباره به نیروی کار می 

پیوندند.«
مقاله فایننشال پست نشانه واضحی 
است از اینکه بانک مرکزی تالش می 
کند تا با تقویت تعهد خود برای کنترل 
تورم، مخاطبان بیشــتری را جذب 
کند. نه مکلم و نه دیگر مقامات بانک 
مرکزی هیچ گونه ســخنرانی برنامه 
ریزی شده پیش از تصمیم سیاسی 
بعدی درتاریخ ۸ سپتامبر ندارند که 
بدون مجموعه کامل پیش بینی های 
اقتصادی یا کنفرانس مطبوعاتی، فقط 

یک بیانیه خواهد بود.
مکلم نوشــت با تاکید مجدد بانک، 
چنین اتفاقی تا نیمه دوم سال 2۰22 
رخ نمــی دهد: »تضمین این بازیابی 
می تواند زمان بر باشد. به همین دلیل 
است که ما متعهد شدیم تا زمانی که 
اقتصاد به طور کامل بهبود نیابد، نرخ 
بهره سیاست خود را در پایین ترین 

حد ممکن نگه داریم.«

اکثریت مردم کانادا 
موافق تحریم المپیک پکن هستند

ایرانیــان کانادا- تنها شــش ماه به 
بازی هــای المپیک زمســتانی پکن 
زمان باقی مانده اســت و بر اســاس 
 Nanos توســط نظرســنجی  یک 
Research بیش از نیمی از کانادایی 
ها می گویند که آنها از تصمیم کانادا 
مبنی بر تحریم این بازی ها حمایت 

خواهند کرد.
سال هاست که ایدۀ تحریم بازی های 
المپیک زمستانی پکن بر سر زبان ها 
اســت. محافظه کاران در تالشند تا 
کانادا این بازی ها را به عنوان بخشی 
از یک طرح بزرگ تر توسط کشور های 
غربی تحریم کنــد؛ در همین حال 
گروه هــای حقوق بشــری از کمیتۀ 
المپیک خواسته است تا  بین المللی 
این بازی ها را به کشوری دیگر منتقل 

کنند.
به تازگــی، گروه هــای مختلفی که 
مردمان اویغور، تبتی ها و اهالی هنگ 
کنگ را نمایندگی می کنند، از جامعۀ 
جهانی خواسته اند تا بازی های المپیک 
زمستانی 2۰22 پکن را بایکوت کنند.

دیوید شــوَمیکر مدیر اجرایی و دبیر 
کل کمیتۀ ملی المپیک کانادا اوایل 
سال جاری به خبرنگاران گفت که او 
تحریم بازی ها را یک رویکرد نادرست 
می داند و خاطر نشــان کرد: »ورزش 
برای ایجاد اتحاد و همبستگی و آغاز 
گفتگو و درک متقابل قدرت منحصر 

به فردی دارد.«   
 Nanos یافته های شرکت تحقیقاتی
نشان می دهد که اکثریت کانادایی ها 
» حتی بدون در نظر گرفتن ســابقۀ 
حقوق بشــری چین« با این موضع 

مخالف هستند.
چهــل و پنج درصد با تحریم بازی ها 
موافقند، و 1۹ درصد به نحوی از انحاء 

موافق بایکوت آن هستند
زمانی که از کانادایی ها سوال شد که 
آیا به دلیل »تنــش موجود بین دو 
کشــور و زندانی کردن دو کانادایی 
توسط چین و استرداد مدیر اجرایی 
شــرکت هوآوِی به ایــاالت متحده 
توسط کانادا« با تحریم باز های سال 
آیندۀ المپیک زمستانی موافق هستند 
یا خیر، چهل و پنج درصد از پاســخ 
دهنــدگان اعالم کردند کــه آنها از 

چنین اقدامی حمایت خواهند کرد.
نــوزده درصد دیگر نیــز گفتند که 
آنها بــه نحوی از انحاء از این بایکوت 
پشــتیبانی می کننــد و 14 درصد 
گفتند که بــه نحوی از انحاء مخالف 
این کار هســتند و 15 درصد دیگر 
اعالم کرده اند که با تحریم مخالفند. 
۸ درصد از پاســخ دهندگان مطمئن 

نبوده اند.
چین آخرین بار در سال 2۰۰۸ میزبان 
المپیک بود و بازی های تابستانی در 
پکن برگزار شدند. بزرگترین بایکوت 
تاریخ بازی هــای المپیک چهار دهه 
پیش اتفاق افتاد. ائتالفی به رهبری 
ایاالت متحده کــه کانادا هم عضوی 
از آن بود کــه در بازی های المپیک 

موسکو 1۹۸۰ شرکت نکردند،  
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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

“هشدار قرمز به بشریت” درباره گرمایش زمین
 از تعهد جدید کانادا درباره 

کاهش انتشار آالینده ها خبری نیست

جاناتان ویلکینسون وزیر محیط زیست 
کانادا در واکنش به گزارش جدید به 
شدت هشدارآمیز »گروه کارشناسان 
بین دولتی سازمان ملل متحد درباره 
تحوالت اقلیمی« که روز دوشــنبه 
منتشر شد، با انتشار بیانیه ای اذعان 
کرد که کانادا به طور مستقیم تحت 
تاثیر روند فزاینــده دمای هوای کره 
زمین قرار دارد اما آقای ویلکینسون 
از تعهدات یا تدابیر جدید کانادا برای 
کاهش انتشــار آالینده ها سخنی به 

میان نیاورد.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، گروه کارشناسان بین دولتی 
تحوالت آب وهوایی در گزارش جدید 
خود ضمن »هشدار قرمز به بشریت« 
در خصــوص پیامدهــای ویرانگــر 
گرمایش زمین بر کره خاکی، تاکید 
کرد افزایش جهانی دمای هوای کره 
زمین احتماال در دهه 2۰۳۰ و خیلی 
زودتر از آن چه در گذشته پیش بینی 
شــده بود، به 1.5 درجه ســانتیگراد 

خواهد رسید.
وزیر محیط زیســت کانادا در بیانیه 
خــود تاکید کرد: »کانــادا تقریبا دو 
برابر سریع تر از دیگر نقاط جهان در 
حال گرم شدن است. آهنگ گرمایش 
برخی مناطق غربی و شــمالی کانادا 

حتی ســه برابر بیشــتر از متوسط 
جهانی است.«

بیانیــه  جاناتــان ویلکینســون در 
خود اذعــان کرد کــه افزایش لجام 
گســیخته گرمایش زمیــن موجب 
افزایش پدیده های ویرانگر آب وهوایی 
مثــل موج هــای شــدید گرمــا و 
آتش ســوزی های جنگلــی در غرب 
کانادا شــده و باران های سیل آسا و 
طغیان رودخانه ها را در برخی مناطق 
کانادا به اتفاقی رایج تبدیل کرده است.

وزیر محیط زیست کانادا در بیانیه خود 
اهدافی را که پیش از این دولت کانادا 
برای مبارزه با انتشار گازهای گلخانه ای 
برای خود تعیین کرده اســت، اشاره 
کرد اما از تعهدات یا تدابیر احتمالی 
جدید اتاوا در عرصه مبارزه جهانی با 

گرمایش زمین، خبری نداد.
آقــای ویلکینســون یــادآوری کرد 
کــه دولت لیبرال تعهد کرده اســت 
میزان انتشــار گازهای گلخانه ای را 
که اصلی ترین عامل گرمایش زمین 
محسوب می شوند، تا سال 2۰۳۰ به 
میــزان 4۰ تا 45 درصد کاهش دهد 
و تا ســال 2۰5۰ هدف اصلی خود را 
که رسیدن به اصل کربن خنثی است، 

محقق کند.

آیا کانادا می تواند از تغییرات اقلیمی جان سالم به در برد؟
ایرانیان کانادا- آیا تــا کنون با خود 
فکــر کرده اید که یــک فاجعۀ آب و 
هوایــی واقعی چگونــه خواهد بود و 
آیا کانادا توانایی نجات از آن را دارد؟ 
 Global( انیســتیتوی پایایی جهان
 )Sustainability Institute
مطالعه ای را منتشــر کرده اســت و 
بهترین مناطِق سراســر جهان را که 
توانایــی نجات از فروپاشــی تمدنی 
از  ناشــی   )societal collapse(
تغییرات اقلیمی را دارد تعیین کرده 

است.
این مطالعه ادعا می کند که رویداد های 
تغییرات اقلیمی مانند آتش سوزی های 
طبیعی در بریتیــش کلمبیا و دیگر 
حوادث آب و هوایی دیگر مانند سیل 
به مرور زمان خطرناک تر می شــود 
و جان انسان های بیشتری را تهدید 

می کند.
در ایــن مطالعــه کشــور نیوزلند 
ایده آل ترین کشور بود. کانادا عمدتاً به 
دلیل فاکتور های زمین شناسی نسبت 

به نیوزلند وضعیت مناسبی نداشت.
بســیاری از مناطق کشور هم اکنون 
هم رویدادهای شدید آب و هوایی را 
تجربه می کند، و در بعضی موارد باعث 

نابودی شهرها شده است.
کانــادا در میان پنج کشــور برتر در 
این زمینه قرار نداشــت؛ درست پس 
از ایرلند و به طور مشــترک با ایاالت 
متحده در جایگاه ششم قرار گرفت.  

این مطالعه همچنین شاخص دانشگاه 
نوتردام در مورد کشــورهای آسیب  
پذیر بر اثر تغییرات اقلیمی در سراسر 

جهان را ذکر کرده است.
کانادا در حال حاضر در این فهرست 
در جایــگاه چهاردهم قــرار دارد و از 
نظر آمادگی در جایگاه نوزدهم است. 
امتیاز باالتر، بهتر است به این معنی، 
که کانادا نسبت به کشورهای پایین 

فهرست کمتر آسیب پذیر است.
زمانی کــه از مکان های ایده آل برای 
زندگی کردن صحبت به میان می آید، 

کانادا مخالفان و موافقانی دارد.
به عنوان مثال مرز های طوالنی آن به 
دلیل احتمال مهاجرت های گسترده 
بــه عنوان یک عامــل منفی در نظر 

گرفته شده است.
در طــرف مقابل، نکتــه مثبت برای 
کانادا میزان زمینی است که در اختیار 
دارد، که از آن می تــوان برای تولید 
انرژی و منابع کشاورزی استفاده شود.
بر اســاس این مطالعه، جزایر و دیگر 
مناســب ترین  افتاده،  دور  مناطــق 
مکان ها برای نجات از نابودی ناشی از 

تغییرات اقلیمی است.
به عنوان یــک جزیــرۀ دور افتاده، 
نیوزلنــد با زمین های پهنــاور بکر و 
منابع دســت نخورده »شرایط آغاز 
دوبارۀ مناسبی« دارد. این عوامل باعث 

شده است نیوزلند در باالی فهرست 
قرار گیرد.

فروپاشی تمدنی چگونه خواهد بود؟

یکــی از نتایج احتمالــی آن چیزی 
خواهد بــود که این مطالعــه آن را 

»کاهش انرژی« می نامد.
»کاهــش انرژی شــامل یک تالش 
هماهنــگ، جهانی و بلند مدت برای 
کاهش سرانه مصرف انرژی و منابع، 
توزیع عادالنه منابع و کاهش تدریجی 
جمعیــت جهــان از جملــه امکان 
 Building[ ســاخت قایق های نجات
Lifeboats[ از طریق همبســتگی و 

حفظ جامعه است.«
شــمال کانادا ممکن اســت به یک 
»قایق نجات« تبدیل شود، جایی که 
مردم پس از فرار از مکان هایی که در 
اثر تخریب ناشــی از تغییرات آب و 

هوایی آواره شده اند، به آنجا می روند.
مکان هایــی کــه به نظر نمی رســد 
مانــدگاری باالیی داشــته باشــند، 
می تواننــد شــاهد کاهش شــدید 

جمعیت انسانی باشند.
ایــن اولیــن مطالعه در نــوع خود 
نیســت. سال گذشــته، کارشناسان 
زیست محیطی مستقر در انگلستان، 
فهرستی از کشورهایی را که بیشتر در 
معرض تغییرات آب و هوایی هستند، 
را بر اساس عواملی مانند مراقبت های 
بهداشــتی، عرضه غذا و ثبات دولت 

تهیه کردند.
در حالی که برخی از مناطق ممکن 
است برای مقابله و سازگاری با تخریب 
ناشی از تغییرات آب و هوایی مجهزتر 
باشند، داده ها نشان می دهد که هیچ 
کجای کره زمین با مسیر فعلی کاماًل 

عاری از خطر نیست.
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

بنیاد نیکوکاری یارا برگزار می کند

  کارگاه آموزشی رایگان برای خانمها
انجام یوگا ویوگای خنده وتمرین نقاشی ، با آموزش ویا راهنمائی مربیان 

کارآزموده . زمان : ساعت ۷ عصر سه شنبه 1۷ آگست
Rocky Point Park در  پورت مودی راکی پوینت  پارک

 مکان : . زمین چمن روبروی نیمکت های مخصوص پیک نیک .
 لطفا ترجیحا تشک یوگا و یا زیرانداز بیاورید .  

 سپاس فراوان از مهربانانی که داوطلبانه این برنامه ها را ساماندهی می کنند  ، 
خانمها :هالُه شیرچیان )مربی بین المللی وسفیر جهانی یوگای خنده (

الهام سازگار ) مربی یوگا ومد یتیشن کودکان وبزرگساالن (
ژینوس  لطیفی )مربی نقاشی (. آرزو عسگرخانی )مسئول هماهنگی 
گردهمایی های دوستانه و برگزارکننده سفرهای جمعی در ونکوور(
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اجرایی کردن اولین پاسپورت واکسیناسیون توسط کبک
ایرانیان کانادا- کبک به اولین استان 
کانادا بدل شــد که که پاســپورت 

واکسن کووید 1۹ را عملی کرد.
در طول کنفرانس خبری در روز سه 
شنبه 1۰ آگست، کریستیان دوبه وزیر 
بهداشــت کبک گفت که پاسپپورت 
واکســن به دلیل افزایش موارد ابتال، 
ســویۀ دلتا و بازگشــت قریب الوقوع 
دانش آموزان و دانشجویان به مدارس 

و دانشگاه ها به اجرا درآمد.
همچنین مشاور پزشکی استراتژیک، 
دکتر ایو جالبــرت و کارولین روی، 
مشاور کمپین واکسیناسیون، گفتند 
از اول سپتامبر، پاسپورت واکسن در 

سراسر کبک اجرایی می شود.
دوبه گفت که این یک طرح ابتکاری 
اســت که به دولت کمــک می کند 
تا »یک تعطیلی دیگر« را در ســطح 
اســتان اعمال نکند. به زبان فرانسه 
گفت، کارت های عبور برای جلوگیری 
از یک تعطیلی دیگر استفاده می شود، 
و تأیید کرد که موج چهارم در سطح 

استان »اجتناب ناپذیر« است.
وی افزود: »وقتی ما به آنچه در نقاط 
دیگر جهان می گذرد نگاه می کنیم، 
متأسفانه موج چهارم در کبک اجتناب 
ناپذیر است. با وجود تمام کارهایی که 
انجام شده است، ما نمی توانیم از موج 

چهارم فرار کنیم.«
پاسپورت واکسن طی هفته های آینده 
»بــه تدریج« اجرا می شــود. او می 
گوید پاسپورت واکسن به افرادیافراد 
واکســینه شــده اجــازه می دهد به 
رویدادهای عمومــی که افراد زیادی 
در آن حضور دارند و به فعالیت هایی 
با »میزان معاشرت« دسترسی داشته 

باشند.
دوبه می گوید پاســپورت واکسن به 
افراد کامالً واکسینه شده »آزادی های 
بیشتری« نســبت به افراد واکسینه 

نشده می دهد.
او می گوید در درجه اول، پاسپورت ها 
در جشنواره ها و مکان های سرپوشیده 

با ظرفیت باال مانند بارها، رستورا ن ها و 
باشگاه  های تناسب اندام مورد استفاده 

قرار می گیرند.
وی گفت: »ایده این است که به جای 
تعطیلی سراســری و اجباری استان، 
دسترســی به فعالیت های اجتماعی 
را در اختیار کسانی قرار دهیم که تا 
اول سپتامبر به صورت کامل واکسینه 

شده اند.« 
 دوبه مــی گوید که کارمندان نیازی 
به داشــتن مدرک واکسیناســیون 
ندارند، زیرا خالف قوانین نیروی کار 
کبک است که کارکنان را مجبور به 

واکسیناسیون کند.
هفته آینده، دولت پروژه های آزمایشی 
را آغاز خواهد کرد و طی آن کد های 
QR را برای مالکان کسب و کار ها و 

مشتریان آزمایش خواهد کرد.
ایــن برنامه برای هر دســتگاه تلفن 
همراه هوشمند دسترس خواهد بود 
و اســتفاده از آن در کبک برای همه 

رایگان خواهد بود.
در 2۳ آگست، دولت جزئیات بیشتری 
در مورد چگونگی دانلود و اســتفادۀ 
برنامه توسط مشتریان و مشاغل اعالم 
می کند و فهرست کاملی از مکان هایی 
را شامل می شود که مجبور به اعمال 
و استفاده از پاسپورت واکسن خواهند 

بود.
به گفته دوبه، ۸4 درصد از مردم کبک 

اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند و 
۷۰ درصد دوز دوم را دریافت کرده اند.
دوبه می گوید: »هنوز برای رســیدن 
به هدف واکسیناسیون کامل، تا ۳1 
آگســت، باید 1.1 میلیون نفر دیگر 
کامالً واکســینه شوند. وزیر بهداشت 
گفــت واکسیناســیون کامــل ۸4 
درصد استان به دلیل اینکه نوع دلتا 
خطرناک تر و مســری تر از ویروس 

قبلی است، بسیار مهم است. 
دوبــه می گوید اگــر دولت به هدف 
خود برســد، یکی از »برترین مکان 
های واکسینه شده روی کرۀ زمین« 

خواهد بود.
دانشگاه اتاوا اولین دانشگاه در کانادا 
است که تزریق واکسن را برای حضور 
در دانشگاه اجباری کرد. این دانشگاه 
می گوید برای افــرادی که به دالیل 
پزشکی یا سایر دالیل مشخص شده 
در قانون نمی توانند واکسینه شوند، 
اســتثنا قائل خواهد شــد. این افراد 
باید در صورت لــزوم از پروتکل های 
بهداشتی مانند آزمایش مکرر، استفاده 
از ماســک و سایر وســایل حفاظت 

شخصی پیروی کنند.
گفتنی اســت دانشگاه های مختلف، 
محدودیت های متفاوتی داشته و در 
برخی دانشــگاه های آمریکا و جدیدا 
کانادا حتی تزریق واکســن نیز برای 
حضور الزامی است. البته هنوز هیچ 
دانشــگاهی در کبک این موضوع را 

هنوز اجباری نکرده است.

فرودگاه بین المللی ونکوور
 بهترین فرودگاه در آمریکای شمالی

ایرانیان کانادا- برای دوازدهمین سال 
ونکوور  بین المللی  فــرودگاه  پیاپی، 
)YVR( توســط Skytrax عنــوان 
»بهترین فرودگاه آمریکای شمالی« را 

از آن خود کرد.
فرودگاه ونکــوور  همچنین جایگاه 
24 را در میــان 1۰۰ فــرودگاه برتر 
در سراســر جهان به دست آورد و از 
فرودگاه های مونترال و تورنتو عملکرد 

بهتری داشت.
بزرگترین موسسۀ رتبۀ بندی خدمات 
مسافرت های هوایی Skytrax حتی 
با وجــود کاهش تقاضا برای خدمات 
هوایی، توانســت تا رتبه بندی سال 
2۰21 خود را نیز بر اســاس 21.65 
میلیون پرسشــنامۀ تکمیل شــدۀ 

مسافران به انجام برساند.
رتبه بنــدی فرودگاه ها توســط این 
موسسه برای اولین بار در سال 1۹۹۹ 
آغاز شد و به عنوان معیار اصلی برای 
برتری فرودگاه هــای در نظر گرفته 

می شود.
در این نظرســنجی، در مجموع ۳۹ 
عامل به عنوان مثــال، ورود، امنیت، 
آســایش، عالئم، خدمات پذیرایی از 
مهمان، حمل و نقل، امکانات رفاهی 
مســافران و غیره در بیــش از 5۰۰ 
فرودگاه در سراسر جهان مورد ارزیابی 

قرار می گیرد.
فــرودگاه ونکــوور همچنیــن تنها 
فرودگاه در کانادا بود که جایزۀ برتری 
Skytrax را برای اقدامات پیشگیرانۀ 
کووید 1۹ دریافت کرد، دسته بندی 
جدیدی که به عنوان مثال، پروتکل 
های بهداشــتی، ســالمت و ایمنی 
فرودگاه ها در طــول پاندمی را مورد 
بررســی و ســنجش قرار می دهد. 
مســافران فرودگاه هــا را بر اســاس 
عواملی مانند عالئم اطالعات مربوط 
به کووید 1۹، دسترسی به ضدعفونی 
کننده دست و تمیز بودن ترمینال و 
امکانات دستشویی رتبه بندی کردند.

 پس از آغازی نیرومند در سال 2۰2۰، 
حجم مســافران فرودگاه بین المللی 
ونکــوور، مانند ســایر فرودگاه های 
جهان، به دلیل شروع پاندمی از نیمه 
دوم ماه مارس 2۰2۰ به طرز شدیدی 

کاهش یافت.
فرودگاه بین المللی ونکوور سال 2۰2۰ 
را در مقایسه با رکورد 26.4 میلیون 
مسافری در ســال 2۰1۹، با مجموع 
۷.۳ میلیون مســافر به پایان رساند. 
بیــش از نیمــی از کل ۷.۳ میلیون 
مسافر بین ژانویه و اواسط ماه مارس 

2۰2۰ حاصل شد. 
اما با افزایش ســرعت واکسیناسیون 
شــدن  برداشــته  و  جهانــی 
محدودیت های سفر، حجم مسافران 
در فرودگاه بین المللی ونکوور در حال 

افزایش است.
بین المللی  فرودگاه  هفته گذشــته، 
ونکوور به طور متوسط روزانه پذیرای   

2۳۰۰۰ مســافر بود - که نســبت 
به چند هفتــه قبل افزایــش قابل 

مالحظه ای داشته است.
در اواخــر ژوئــن 2۰21، فــرودگاه 
بین المللی ونکوور برای ژوئیه 2۰21 
تعــداد ۷5۰۰۰ مســافر را در هفته 

تخمین زده بود.
در ماه ژوئیه معمولی قبل از پاندمی، 
المللی ونکــوور روزانه  فرودگاه بین 
پذیرای 6۰ تا ۷۰ هزار مسافر بود. در 
اوج پاندمی سال گذشته، این فرودگاه 
در طول یک ماه پذیرای این تعداد از 

مسافر بود.
بر اساس رتبه بندی Skytrax، بهترین 
فرودگاه جهان در سال 2۰21 فرودگاه 
َحمد دوحه اســت. پــس از فرودگاه 
بین المللی ونکوور، در آمریکای شمالی 
فرودگاه جورج بوش در هیوســتون 
تگزاس قرار دارد. فرودگاه پیرســون 
تورنتو در جهــان در جایگاه ۳۸ قرار 
گرف، فرودگاه بین المللی پییر الیوت 

مونترال جایگاه 6۳ را به دست آورد.
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تصميم تزار به تصرف قلمرو ايران در قفقاز
الكساندر يكم تزار روسيه در دومين سال سلطنت 
خود به فكر جهانگشـــايي در جنوب و شرق آن كشور 
افتاد و در جلسه 18 سپتامبر سال 1802 ژنرال هاي خود، 
موضوع را مطرح ساخت. در اجراي تصميم 18 سپتامبر 
1802 تزار، ژنرال «سي سيانوف» به شهر تفليس كه هنوز 
اسما در قلمرو ايران بود رفت و چندي بعد پيشروي خودرا 
به سوي جنوب دنبال كرد كه منجر به آغاز دور اول جنگ 
ايران و روسيه در سال بعد شد. و سرانجام پس دو جنگ 
و امضاي دو قرارداد (گلستان و تركمنچاي)، مرز جنوبي 
امپراتوري روسيه در غرب درياي مازندران، در سال 1828 

رود ارس تعيين شد.
انتقاد كيسينجر از برژينسكى

18 سپتامبر 1979 هنرى كيسينجر ديپلمات آمريكايى 
و يك بار وزير امورخارجه اين كشور و يك بار هم مشاور 
امنيت ملى كاخ ســـفيد ضمن اشاره به وضع ايران وقت، 
برژينسكى مشـــاور جيمى كارتر را متهم به مداخله در 
اختيارات سايرس ونس وزيرامورخارجه وقت كرد و گفت 
كه وزارت امور خارجه آمريكا نمى تواند در آن واحد دو 
وزير داشته باشد. اگر به شايستگى ونس اعتماد نيست، 

وزير ديگرى انتخاب شود.  
انتشار نيويورك تايمز

18 سپتامبر در سال 1851 «نيويورك ديلي تايمز» كه 
توسط جاروس ريموند تاسيس شده بود كار انتشار خود را 
آغاز كرد كه بعدا به نيويورك تايمز تغيير نام داد. ريموند 
در سال 1856 با تني چند از ناشران روزنامه هاي آمريكا، 

خبرگزاري آسوشيتدپرس را تاسيس كرد.
نخستين امپراتور خوب روم

18سپتامبر سال 96 ميالدي و در پي ترور دوميتيان 
امپراتور روم به دســـت «بادي گارد» سابق برادر زاده اش، 
سناي روم «ماركوس نروا » شصت و هشت ساله را به عنوان 
امپراتور تازه انتخاب كـــرد. مورخان، نروا را يكي از پنج 
امپراتور خوب روم به شمار آورده اند، زيرا كه وي اموال 
مصادره شـــده از سال هاي قبل و حتي ده ها سال پيش از 

امپراتور شدنش را به صاحبان آنها و يا وّراثشان پس داد.
شكست ژاپني ها  از كره

16 ســـپتامبر ســـال 1597 يي ســـونـ  سين ، 
درياساالر كره، با 12 كشـــتي اختراعي خود معروف به

Kobukson123كشتي مهاجم ژاپني ها را شكست داد. 
در اين جنگ دريايي 31 كشتي ژاپني غرق شدند. ناوهاي 
يي سون داراي زره بودند كه مورخان نظامي آنهارا تانك 

دريايي وTurtle shipتوصيف كرده اند.
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امام: خانم ها حق دارند در سياست دخالت كنند 
اعضاي مجتمع آموزشي طيبه پيراسته لنگرود 
ديروز در اقامتگاه امام خميني در قم با ايشان مالقت 

كردند.
 در اين مالقات امام خميني ســـخناني به اين 
شرح ايراد كردند. بخشي از سخنان امام به اين شرح 
است: اما حرف ما اين است كه نه روحاني بلكه همه 
قشرها بايد در سياست دخالت بكنند سياست يك 
ارث نيست كه مال دولت باشد يا مال مجلس باشد، 
يا مال افراد خاصي باشد سياست معنايش اداره كشور 
و وضعي اســـت كه در كشور مي گذرد و همه مردم 
اين كشور در اين معنا حق دارند، خانم ها حق دارند 
كه در سياست دخالت بكنند و تكليفشان اين است، 
روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند و 

تكليف آنها است. 
مالقات نخست وزير با امام خميني

ساعت هجده و سي دقيقه روز يكشنبه مهندس 
مهدي بازرگان نخست وزير به اتفاق آقاي مهندس 
كتيرائي وزير مسكن و شهرسازي وارد قم شدند و 
بالفاصله به طور خصوصي با امام خميني رهبر انقالب 
اسالمي ايران ديدار و گفتگو كردند. در اين ديدار كه 
به مدت يك ساعت ادامه داشت آقاي نخست وزير 
رحلت آيت اهللا حاج سيدمحمود طالقاني را به حضور 

امام تسليت گفت. 
اصل دين رسمي تصويب شد

عصر روز يكشنبه مجلس بررسان نهائي قانون 
اساسي اسالمي كشورمان به رياست آيت اهللا منتظري 
تشكيل و اصل دين رسمي كشور به تصويب رسيد. 
به هنگام بررسي اين اصل و اصل دوازدهم 13 تن 
از نمايندگان اين مجلس به عنوان مخالف، توضيح و 
ارائه پيشنهاد صحبت كردند. در آغاز اين جلسه اصل 
بازده جديد مطرح و پس از بحث با 52 رأي موافق و 2 

رأي مخالف و 2 رأي ممتنع به تصويب رسيد. 
وليعهد عربستان قسمتي از پرده كعبه را به امام 

خميني هديه كرد
ناصر ميناچي وزير ارشاد ملي در گفت وگويي با 
خبرگزاري پارس پيرامون سفرش به عربستان سعودي 
و مذاكراتي كه با مقامات اين كشور به ويژه امير فهدبن 
عبدالعزيز وليعهد و نايب اول نخست وزير اين كشور 
در مورد ايجاد تسهيالت براي زائران صورت گرفته 
اســـت، گفت: در ديدار با وليعهد عربستان سعودي 

مسائل گوناگوني مطرح شد.
 در اين مذاكرات مقامات عربستان سعودي با 
نظر بسيار موافق با ما مواجه شدند و وليعهد آن كشور 
پيام هاي گرمي براي امام خميني و نخست وزير ايران 
فرستادند و نيز يك ستون از قسمتي از پرده كعبه را كه 
شامل يك آيه كامل از قرآن مجيد بود، اهداء كردند 
كه در بازگشت به ايران به دستور امام با قاب زيبائي 
در حرم حضرت معصومه عليها سالم نصب خواهد 

شد. 
8 نفر در ارتباط با گروه فرقان از اراك به تهران 

اعزام شدند
اراكـ  خبرنگار اطالعات: 8 نفر به اتهام داشتن 
ارتباط با كشـــف انبار مهمات، رادار و بيسيم كه در 
روستاي «خيرآباد» اراك كشف شد،  دستگير و به زندان 
اوين تهران اعزام شـــدند، تا تحقيقات الزم از آنان به 
عمل آيد. اين اقدام، در پي مذاكرات معاون دادستاني 
انقالب اســـالمي تهران با كميته انقالب اسالمي و 

ژاندارمري اراك صورت گرفت. 
حفيظ اهللا امين رئيس جمهوري افغانستان شد

كابلـ  خبرگزاري هـــا: ديروز راديو تلويزيون 
كابل استعفاي نورمحمد تره كي روزنامه نگار 62 ساله 
افغاني را از همه سمت هاي دولتي و حزبي اش اعالم 

كردند.
 طبـــق اين گـــزارش، تره كـــي رهبر حزب 
ماركسيســـتي خلق و رئيس جمهوري افغانستان در 
جلسه پريروز شـــوراي انقالب اين كشور استعفاي 
خود را به دليل بيماري جسماني و ضعف اعصاب از 
همه سمت هايش اعالم داشت و شورا حفيظ اهللا امين 
نخست وزير افغانستان را به جاي او به سمت رئيس 

جمهوري و دبيركل حزب خلق برگزيده است. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 27 شهريورماه 1358 
(برابر با 26 شوال 1399، 18 سپتامبر 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

اداى احترام و قرائت فاتحه بر مزار آيت اهللا طالقانى در چهلمين سالگرد ارتحال

نه به ز شيوه مستان طريق و رايى هست
نه به ز كوى مغان گوشه اى و جايى هست

دلم به ميكده زان مى كشد كه رندان را
كدورتى نه و با يكديگر صفايى هست

ز كنج صومعه از بهر آن گريزانم
كه در حوالى آن بوريا ريايى هست

گرت به دير مغان ره دهند از آن مگذر
قدم بنه كه در آن كوچه آشنايى هست

فراغ از دل درويش جو كه مستغنى است
ز هركجا كه اميرى و پادشاهى هست

به عيش كوش و مپندار همچو نااهالن
كه عمر را عوض و وقت را قضايى هست
عبيد زاكانى

 سرايه

چهارشنبه 27 شهريور 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27381    
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تصميم تزار به تصرف قلمرو ايران در قفقاز
الكساندر يكم تزار روسيه در دومين سال سلطنت 
خود به فكر جهانگشـــايي در جنوب و شرق آن كشور 
افتاد و در جلسه 18 سپتامبر سال 1802 ژنرال هاي خود، 
موضوع را مطرح ساخت. در اجراي تصميم 18 سپتامبر 
1802 تزار، ژنرال «سي سيانوف» به شهر تفليس كه هنوز 
اسما در قلمرو ايران بود رفت و چندي بعد پيشروي خودرا 
به سوي جنوب دنبال كرد كه منجر به آغاز دور اول جنگ 
ايران و روسيه در سال بعد شد. و سرانجام پس دو جنگ 
و امضاي دو قرارداد (گلستان و تركمنچاي)، مرز جنوبي 
امپراتوري روسيه در غرب درياي مازندران، در سال 1828 

رود ارس تعيين شد.
انتقاد كيسينجر از برژينسكى

18 سپتامبر 1979 هنرى كيسينجر ديپلمات آمريكايى 
و يك بار وزير امورخارجه اين كشور و يك بار هم مشاور 
امنيت ملى كاخ ســـفيد ضمن اشاره به وضع ايران وقت، 
برژينسكى مشـــاور جيمى كارتر را متهم به مداخله در 
اختيارات سايرس ونس وزيرامورخارجه وقت كرد و گفت 
كه وزارت امور خارجه آمريكا نمى تواند در آن واحد دو 
وزير داشته باشد. اگر به شايستگى ونس اعتماد نيست، 

وزير ديگرى انتخاب شود.  
انتشار نيويورك تايمز

18 سپتامبر در سال 1851 «نيويورك ديلي تايمز» كه 
توسط جاروس ريموند تاسيس شده بود كار انتشار خود را 
آغاز كرد كه بعدا به نيويورك تايمز تغيير نام داد. ريموند 
در سال 1856 با تني چند از ناشران روزنامه هاي آمريكا، 

خبرگزاري آسوشيتدپرس را تاسيس كرد.
نخستين امپراتور خوب روم

18سپتامبر سال 96 ميالدي و در پي ترور دوميتيان 
امپراتور روم به دســـت «بادي گارد» سابق برادر زاده اش، 
سناي روم «ماركوس نروا » شصت و هشت ساله را به عنوان 
امپراتور تازه انتخاب كـــرد. مورخان، نروا را يكي از پنج 
امپراتور خوب روم به شمار آورده اند، زيرا كه وي اموال 
مصادره شـــده از سال هاي قبل و حتي ده ها سال پيش از 

امپراتور شدنش را به صاحبان آنها و يا وّراثشان پس داد.
شكست ژاپني ها  از كره

16 ســـپتامبر ســـال 1597 يي ســـونـ  سين ، 
درياساالر كره، با 12 كشـــتي اختراعي خود معروف به
Kobukson123كشتي مهاجم ژاپني ها را شكست داد. 
در اين جنگ دريايي 31 كشتي ژاپني غرق شدند. ناوهاي 
يي سون داراي زره بودند كه مورخان نظامي آنهارا تانك 

دريايي وTurtle shipتوصيف كرده اند.
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امام: خانم ها حق دارند در سياست دخالت كنند 
اعضاي مجتمع آموزشي طيبه پيراسته لنگرود 
ديروز در اقامتگاه امام خميني در قم با ايشان مالقت 

كردند.
 در اين مالقات امام خميني ســـخناني به اين 
شرح ايراد كردند. بخشي از سخنان امام به اين شرح 
است: اما حرف ما اين است كه نه روحاني بلكه همه 
قشرها بايد در سياست دخالت بكنند سياست يك 
ارث نيست كه مال دولت باشد يا مال مجلس باشد، 
يا مال افراد خاصي باشد سياست معنايش اداره كشور 
و وضعي اســـت كه در كشور مي گذرد و همه مردم 
اين كشور در اين معنا حق دارند، خانم ها حق دارند 
كه در سياست دخالت بكنند و تكليفشان اين است، 
روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند و 

تكليف آنها است. 
مالقات نخست وزير با امام خميني

ساعت هجده و سي دقيقه روز يكشنبه مهندس 
مهدي بازرگان نخست وزير به اتفاق آقاي مهندس 
كتيرائي وزير مسكن و شهرسازي وارد قم شدند و 
بالفاصله به طور خصوصي با امام خميني رهبر انقالب 
اسالمي ايران ديدار و گفتگو كردند. در اين ديدار كه 
به مدت يك ساعت ادامه داشت آقاي نخست وزير 
رحلت آيت اهللا حاج سيدمحمود طالقاني را به حضور 

امام تسليت گفت. 
اصل دين رسمي تصويب شد

عصر روز يكشنبه مجلس بررسان نهائي قانون 
اساسي اسالمي كشورمان به رياست آيت اهللا منتظري 
تشكيل و اصل دين رسمي كشور به تصويب رسيد. 
به هنگام بررسي اين اصل و اصل دوازدهم 13 تن 
از نمايندگان اين مجلس به عنوان مخالف، توضيح و 
ارائه پيشنهاد صحبت كردند. در آغاز اين جلسه اصل 
بازده جديد مطرح و پس از بحث با 52 رأي موافق و 2 

رأي مخالف و 2 رأي ممتنع به تصويب رسيد. 
وليعهد عربستان قسمتي از پرده كعبه را به امام 

خميني هديه كرد
ناصر ميناچي وزير ارشاد ملي در گفت وگويي با 
خبرگزاري پارس پيرامون سفرش به عربستان سعودي 
و مذاكراتي كه با مقامات اين كشور به ويژه امير فهدبن 
عبدالعزيز وليعهد و نايب اول نخست وزير اين كشور 
در مورد ايجاد تسهيالت براي زائران صورت گرفته 
اســـت، گفت: در ديدار با وليعهد عربستان سعودي 

مسائل گوناگوني مطرح شد.
 در اين مذاكرات مقامات عربستان سعودي با 
نظر بسيار موافق با ما مواجه شدند و وليعهد آن كشور 
پيام هاي گرمي براي امام خميني و نخست وزير ايران 
فرستادند و نيز يك ستون از قسمتي از پرده كعبه را كه 
شامل يك آيه كامل از قرآن مجيد بود، اهداء كردند 
كه در بازگشت به ايران به دستور امام با قاب زيبائي 
در حرم حضرت معصومه عليها سالم نصب خواهد 

شد. 
8 نفر در ارتباط با گروه فرقان از اراك به تهران 

اعزام شدند
اراكـ  خبرنگار اطالعات: 8 نفر به اتهام داشتن 
ارتباط با كشـــف انبار مهمات، رادار و بيسيم كه در 
روستاي «خيرآباد» اراك كشف شد،  دستگير و به زندان 
اوين تهران اعزام شـــدند، تا تحقيقات الزم از آنان به 
عمل آيد. اين اقدام، در پي مذاكرات معاون دادستاني 
انقالب اســـالمي تهران با كميته انقالب اسالمي و 

ژاندارمري اراك صورت گرفت. 
حفيظ اهللا امين رئيس جمهوري افغانستان شد

كابلـ  خبرگزاري هـــا: ديروز راديو تلويزيون 
كابل استعفاي نورمحمد تره كي روزنامه نگار 62 ساله 
افغاني را از همه سمت هاي دولتي و حزبي اش اعالم 

كردند.
 طبـــق اين گـــزارش، تره كـــي رهبر حزب 
ماركسيســـتي خلق و رئيس جمهوري افغانستان در 
جلسه پريروز شـــوراي انقالب اين كشور استعفاي 
خود را به دليل بيماري جسماني و ضعف اعصاب از 
همه سمت هايش اعالم داشت و شورا حفيظ اهللا امين 
نخست وزير افغانستان را به جاي او به سمت رئيس 

جمهوري و دبيركل حزب خلق برگزيده است. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 27 شهريورماه 1358 
(برابر با 26 شوال 1399، 18 سپتامبر 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

اداى احترام و قرائت فاتحه بر مزار آيت اهللا طالقانى در چهلمين سالگرد ارتحال

نه به ز شيوه مستان طريق و رايى هست
نه به ز كوى مغان گوشه اى و جايى هست

دلم به ميكده زان مى كشد كه رندان را
كدورتى نه و با يكديگر صفايى هست

ز كنج صومعه از بهر آن گريزانم
كه در حوالى آن بوريا ريايى هست

گرت به دير مغان ره دهند از آن مگذر
قدم بنه كه در آن كوچه آشنايى هست

فراغ از دل درويش جو كه مستغنى است
ز هركجا كه اميرى و پادشاهى هست

به عيش كوش و مپندار همچو نااهالن
كه عمر را عوض و وقت را قضايى هست
عبيد زاكانى

 سرايه

جدول سودوکو

فروردین: موجی که قبال بر زندگی شــما جریان داشــته اســت با درایت و 
تالش هایتان به پایان رسیده است، و تا حدودی خیالتان از هر بابت آسوده شده 
اســت. االن دیگر می توانید با فراغی باز از هر نوع دغدغه خاطر به رویاهایی که 
برای آینده تان در سر می پرورانید بیاندیشید. فقط مشکالتی را که در گذشته 

متحمل آنها شده بودید را از یاد نبرید.

اردیبهشت: شــما از انجام دادن کارهایــی را که پشت سر هم برایتان بوجود 
می آیند خســته شده اید، خوشبختانه، با تمرکز به روی اهداف بلند مدت خود 
می توانید قدر و ارزش لحظه حال را دریابید. اما این کار می تواند یک سیاســت 
کامال ماهرانه و در عین حال فریبنده باشد. بین کارهای که االن در دست انجام 

دارید و کارهایی که قبال شروع کرده بودید تعادل برقرار کنید. 

خرداد : شــما می توانید اثری بلند مدت در رفتارهای کوتاه مدت خود داشته 
باشید. این کار به شما این فرصت را می دهد تا با تغییرات کوچک به نتایج بزرگی 
برسید. اما کمتر احتمال دارد که شما اکنون مسئولیت مهمی را قبول کنید زیرا 
که شما می خواهید آزاد باشــید تا اختیارات خودتان را کشف کنید. اگر هنوز 

مطمئن نیستید به کسی جواب مثبت ندهید. 

تیر:  شــما در ســابق برای طی کردن مسیر زندگی تان با برنامه ریزی و طرح 
بیشتری پیش می رفتید، اما در این روزها تمام کارهایتان را با بی برنامگی و عجله 
انجام می دهید. به همین دلیل دچار اضطراب و تشویش بسیاری شده اید برای 
این که به وضعیت سابق تان برگردید بهتر است به روند قبل خود ادامه دهید تا 

آرامش بیشتری را به دست بیاورید.

مرداد :شما به مرحله ای رسیده اید که از تصمیمات و رفتارهایی که در زندگی 
انجام داده اید و با آنها روبرو شده اید احساس خستگی و ناتوانی می کنید، قابلیت 
انعطاف پذیری در برابر مشــکالت را از دست داده اید. این مساله می تواند برای 
شما خطرناک باشد. به استراحت بیشتری احتیاج دارید تا بتوانید قدرت انعطاف 

پذیری خود را دوباره به دست آورید .

شهریور : با وجود احساس سستی و رخوتی که این روزها در شما وجود دارد، 
می توانید برای کارهای خود خیلی خوب برنامه ریزی کرده و آنها را فهرست بندی 
کنید. این کارها شما را با مسئولیتهایی مواجه خواهد کرد که یکی پس از دیگری 
از راه می رسند. متأسفانه بعد از اینکه این سر و صداها خوابید، شما باز هم باید 

باید با پرسشهای بدون پاسختان روبرو شوید.

مهر :  شــما تالش های بسیاری را انجام می دهید که زندگی تان را از مرزی که 
اکنون در آن قرار گرفته است دور کنید. شما در این روزها خبرهای خوبی را از 
همه جا و در رابطه با مسائل مختلف خواهید شنید. سعی کنید برای رسیدن به 
ایده آل های زندگی تان مسیر مستقیم را بپیمایید، اینقدر راه خود را دور نکنید. 

آبان :  شــما در این روزها مثبت بین شــده اید و با نگاهــی تازه به اطراف تان 
می نگرید، این کار اثری فوق العاده مثبت در زندگی شما دارد. شما مدام در پی 
تحقق تمایالت و عالیق تان هستید بهتر است این فکر را از ذهن تان بیرون کنید 
زیرا شــما باید به فکر پیشرفت هایتان باشید نه این که فقط به دنبال تمایالت 

باشید. زیرا تمایالت شما خاتمه پذیر نیستند.

آذر : شما امیدوارید که هر رویدادی که در پیرامونتان اتفاق می افتد به نفع شما 
تمام شــود. امکان این وجود دارد که مسائلی که در حد یک رویا در ذهن شما 
وجود دارند، به زودی در روزهای آینده تبدیل به واقعیت بشــوند. ولی دیگران 
را مجبور به انجام کاری کردن می تواند خطرساز باشد. خونسرد بودن به تثبیت 

کردن شرایط کمک می کند.

دی :  فقط برای مدتی کوتاه برنامه های بلند مدتتان را فراموش کرده و خودتان 
را با اتفاقاتی که در محیط کنونی تان می افتد سرگرم کنید. تا جایی که می توانید 
از روشی که در پیش گرفته اید خارج شوید، برای اینکه شما کارهای زیادی برای 

انجام دادن دارید و نمی توانید آن ها را نادیده بگیرید. کمی پشتکار الزم دارید. 

بهمن : راه حل و فعالیت های تازه ای به ذهن شما وارد شده اند، بهتر است برای 
انجام تمام آنها یک برنامه زمان بندی شده طوالنی مدتی را داشته باشید زیرا تک 
تک برنامه هایی را که در ذهن می پرورانید در آینده جواب های قطعی را به شما 
خواهند داد.قبل از شــروع این کارها انرژی الزم را در خود بیدار کنید و سپس 

برای شروع کار پیش بروید.

اسفند : شما نقشه های بیش از حد بزرگی را در سر می پروردانید البته داشتن 
رویاهای بزرگ خوب اســت اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود نه این که 
تنها آنها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای بزرگ ابتدا باید زندگی 
تان را پله به پله ارتقا ببخشید نه این که به یک باره از یک پله بخواهید به پله های 

اخری صعود کنید.



1۷17 Issue 1541 Friday August 13, 2021 43شماره ۱5۴۱ جمعه  22 مرداد۱۴۰۰ Issue 1442 Friday September 20, 201943شماره ۱442 جمعه 2۹ شهریور  43۱۳۹۸ ۴3PAIVAND Vol. 22 Issue 1319 Friday May 12, 2017 سال بیست ودوم. شماره ۱۳۱۹ جمعه 22 اردیبهشت  ۱۳۹۶ 

صرافی دنیا     «نرخ بهتر، سرعت بیشتر»      60۴-9۱۳-۲۳۲۴

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
خلوت، نورگير17ـ  نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف 

� لوزالمعده

جدول متقاطع
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طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
خلوت، نورگير17ـ  نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف 
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ر ( 

ف )
حر

جدول شرح در متن

عفونت ريه

قندي در شير

توانگري

كوشا

به نفع او

طال

باال

نظميه

جوهر 
درخت 

مازو

ناپسند

نيمه ديوانه

توجه به كسي

بوف

اطالعيه

مصراع
تصديق 
روسي

پايدار

مشهور

روايتگر
از دروس 

اصلي حوضه

پيشوند نداري

خشنود

گروه 
هم آوازي

انصاف

نفرين

واحد سطح

پراكندگي

بز كوهي

داراي
 شهرت بد

كارهاي نيكو

تنگدست

شيپور جنگي

حيوان 
صددرصد 

مفيد
پرستشگاه

عريض

داستان 
جنگي

دبه كردن

بچه پلنگ

مركز استاني

بدعاقبت

طريقه

گرمابه

باعث زحمت

گل نوميدي

اشاره به دور

خداوند

سست
طاليه دار 

اعداد

رنجبر

حرف ندا

 نت منفي

نگاه خيره

پول مكزيك
شهر مقدس 

هندوان
 

بمب كاشتني
خزنده خوش 

خط و خال

گهواره

تركيب بندي

ليسك

كمينگاه

گونه

جسر

ساز چوپان

شبيه

سرشت

ديلماج

پيراهن نيم تنه

نشا سته

شهري در
 فرانسه

لباس ميت

خوراكي از 
اسفناج و ماست 
ورزشي رزمي

هجوم

خواهش ها

خشكي

مفقود
پول ژاپن

گوشت 
آذري

من و شما

مكان

تاالب

شايعه
گفت وگو 

دوستانه

ُخرُخر

نوعي ميمون

آشيانه مرغان

شانه

شهري در 
اسكاتلند

آش

گلين
سال

از وسايل 
داوري

رسانيدن

پدر

بسيار دانا

درد چشم

دانش

جد ول سود وکو 3744
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  .

3
 128

49183
915

26758
531
86913

764
4

6    ارديبهشت   96               اطالعات هفتگی         46

طراح جدولها: د اود  بازخو

www.paivand.com

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

جدول سودوکو

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ر ( 

ف )
حر

جدول شرح در متن

عفونت ريه

قندي در شير

توانگري

كوشا

به نفع او

طال

باال

نظميه

جوهر 
درخت 

مازو

ناپسند

نيمه ديوانه

توجه به كسي

بوف

اطالعيه

مصراع
تصديق 
روسي

پايدار

مشهور

روايتگر
از دروس 

اصلي حوضه

پيشوند نداري

خشنود

گروه 
هم آوازي

انصاف

نفرين

واحد سطح

پراكندگي

بز كوهي

داراي
 شهرت بد

كارهاي نيكو

تنگدست

شيپور جنگي

حيوان 
صددرصد 

مفيد
پرستشگاه

عريض

داستان 
جنگي

دبه كردن

بچه پلنگ

مركز استاني

بدعاقبت

طريقه

گرمابه

باعث زحمت

گل نوميدي

اشاره به دور

خداوند

سست
طاليه دار 

اعداد

رنجبر

حرف ندا

 نت منفي

نگاه خيره

پول مكزيك
شهر مقدس 

هندوان
 

بمب كاشتني
خزنده خوش 

خط و خال

گهواره

تركيب بندي

ليسك

كمينگاه

گونه

جسر

ساز چوپان

شبيه

سرشت

ديلماج

پيراهن نيم تنه

نشا سته

شهري در
 فرانسه

لباس ميت

خوراكي از 
اسفناج و ماست 
ورزشي رزمي

هجوم

خواهش ها

خشكي

مفقود
پول ژاپن

گوشت 
آذري

من و شما

مكان

تاالب

شايعه
گفت وگو 

دوستانه

ُخرُخر

نوعي ميمون

آشيانه مرغان

شانه

شهري در 
اسكاتلند

آش

گلين
سال

از وسايل 
داوري

رسانيدن

پدر

بسيار دانا

درد چشم

دانش

جد ول سود وکو 3744
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  .

3
 128

49183
915

26758
531
86913

764
4

6    ارديبهشت   96               اطالعات هفتگی         46

طراح جدولها: د اود  بازخو

گ
لين

متر
 

 
 

رد 
گذ

ی 
 نم

ش
خو

او 
 به 

شد
م با

ت ه
هش

در ب
ها، 

ر تن
 اگ

دم
  آ

3744 اطالعات هفتگی        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

45

اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
خلوت، نورگير17ـ  نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف 
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اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
خلوت، نورگير17ـ  نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف 
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برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
خلوت، نورگير17ـ  نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف 

� لوزالمعده

جدول متقاطع

حل جدولهای 
شماره3733

جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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45

اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
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دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

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

همراه 09355010776 پيامك كنند.
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برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
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1.0

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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Seltos SX Turbo shown‡Sportage SX shown‡

Available features:

-  19" machined-finish 
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-  Integrated 
dual exhaust

-  DynamaxTM 
all-wheel drive

The 2022 Seltos  LX FWDThe 2022 Sportage  LX AWD

Weekly lease

at
for 48 months | $0 down≠ 

Includes 1% loyalty rate reductionΔIncludes 1% loyalty
rate reductionΔ

$ 76 1.99 %
Available features:

- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward 
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

As low as for

0.99 % financing 84monthsΦ

$ 1 ,000 Bonus^
Summer

The 2021 Forte  EX Premium

+

Get

0 % financing

$ 500

for

84 monthsΦ

Available features:

-   UVO IntelligenceTMΣ

-  8" multimedia 
interface with 
integrated navigation

- Sunroof

Forte GT shown‡

Get

financingΦ

months

0 %
84
for

on select 2021 Kia models

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

+

منوچهر  نوحی 
مشاور فروش 
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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 
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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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نــیازمــندیهـا
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

اجارهاجاره
3 هفته آگهی

 در نیازمندی های پیوند 
 فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

تدریس خصوصی  
شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

 با 2۰ سال 
تجربه آموزشی

 در کانادا

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟   
چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را  در صفحه نیازمندی 
های پیوند درج کنید. 

6۰4-۹21-4۷26

با ما تماس بگیرید:
۶0۴-۹2۱-۴72۶

این مکان
 برای آگهی شما رزرو شده است.

یک اتاق مبله با تمامی امکانات در یک آپارتمان دوخوابه 
در مجموعه وودکرافت در نورت ونکوور اجاره داده می شود.

ساختمان دارای استخر، سونا، جکوزی، با فاصله بسیار کم از ایستگاه اتوبوس
154۳ 6۰4-6۰۰-5۸۸6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالس نقاشی

زیر نظر: 
 مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015
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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. 1541

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطاعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-۹2۱-۴72۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطاعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-۹2۱-۴72۶ 

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 


