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به گزارش ســی.تی.وی، بلوک کبکوآ 
نتوانست در جلسه رسمی مجلس، آرا 
الزم جهت تصویب حق به رســمیت 
شناختن کبک برای تغییر یک جانبه 
قانون اساســی مطابق بــا اصالحات 
پیشــنهادی در قانون زبان استان را به 

دست آورد.
ایو فرانســوآ بالنشــه، رهبر این حزب 
سیاسی روز چهارشنبه در مجلس عوام 
از نمایندگان مجلس خواست که این 
حق را به رسمیت بشناسد اما درنهایت 
خواســته وی با یک نه بزرگ از سوی 

مخالفان روبه رو شد.
جودی ویلسون ریبولد، نماینده مستقل 
مجلس توانست ضمن مخالفت با این 
طرح، آن را نــاکام بگذارد. وی در یک 
پســت توئیتری گفت که حزب گرایی 
سیاسی باعث شده است که نمایندگان 

مجلس هنجارهــای اصلی حقوقی را 
کنار گذاشته و درباره موضوعات قانون 
اساســی بحث کنند. من به عنوان یک 
زن که اصل و نسبی متعلق به جوامع 
بومی کانادا دارد، همیشه آماده ام درباره 

ملیت و زبان بحث کنم.
طرح پیشنهادی بالنشه تالش داشت با 
تأیید کبک به عنوان ملتی مستقل که 
زبان رسمی آن فرانسوی است، مسیر 
قانونی را برای اصالح قانون اساســی و 
ایجاد تغییرات موردنظر فرانسوآ لوگو 

تسهیل کند. 
ایــن قانون کــه به عنــوان الیحه ۹6 
شناخته می شود، بحث های زیادی را به 
وجود آورده است زیرا کارشناسان ابراز 
نگرانی می کنند که تصویب یک جامعه 
متمایز در قانون اساسی، دادگاه ها را به 
تفسیر قوانین متفاوت در کبک سوق 

داده و  قدرت استانی بیشتری را برای 
کبک ایجاد خواهد کرد.

این موضوع در حالی اســت که برخی 
کارشناســان اعتقاددارنــد اصالحات 
قانون اساســی نیاز به تصویب مجلس 
عوام و ســنا دارد، هرچند نخست وزیر 
جاســتین تــرودو گفته اســت که با 
وزارت  اولیــه  تجزیه وتحلیل هــای 
دادگستری مشخص شــد که استان 
کبک می توانــد این تغییرات را اعمال 

کند.
بالنشــه علی رغــم شکســت در روز 
چهارشــنبه گفت هنوز معتقد است 
اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس 
از این طرح حمایت می کنند. محافظت 
از زبان فرانســوی و ترویج آن و تأیید 
این واقعیت که کبک یک ملت مستقل 

است، برای هیچ کسی ضرر ندارد.

الیحه اصالحات به ویژه برای موضوعات 
پرتنشــی مانند هویــت فرهنگی در 
کبک، یک میدان جنگ مهم برای هر 
پنج حزب موجــود، پیش از انتخابات 

احتمالی امسال است.
رهبران فدرالیست نســبت به از بین 
بردن زبان فرانسوی که تقریباً ۸0 درصد 
از جمعیت کبک را تشکیل می دهند ، 
احتیاط می کنند، درحالی که بالنشــه 
قصد دارد برای تقویت جایگاه ســوم 
خود در مجلس عوام، از ناسیونالیســم 

فرانسوی و کانادایی استفاده کند.
عالوه بر مفاد قانون اساسی، الیحه ۹6 
شامل قوانین ســخت گیرانه تری برای 
عالئم تجاری و الزامات زبانی شدیدتری 
برای مشــاغل ازجملــه صنایع دارای 
مقررات فــدرال و همچنین دولت ها و 

مدارس است.
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هر جمعه منتشر می شود

در ساعت شش و دوازده دقیقه صبح 
روز چهارشنبه 1۸ دیماه 13۹۸ یگان 
ضدهوایی ســپاه پاســداران مستقر 
در نزدیکــی فــرودگاه بیــن الملی 
خمینی، دو موشــک ضد هوایی تور 
ام یک روســی را به سوی هواپیمای 
مسافربری اوکراین پرواز ۷52 شلیک 
کرد که باعث کشــته شدن تمامی 
1۷6 نفر مســافران و خدمه پروازی 
شد. سرنگونی هواپیمای اوکراینی پنج 
ساعت پس از آن رخ داد که نیروهای 
سپاه پاسداران در ساعت یک و بیست 
دقیقه بامداد همان روز به تالفی کشته 
شدن فرمانده وقت نیروی قدس سپاه 
و همراهانــش تعدادی موشــک به 
سمت دو پایگاه نیروهای آمریکایی و 

متحدانش در عراق پرتاب کردند.
در همین روز سید علی خامنه ای در 
یک نطق تلویزیونی در مورد کشــته 
شــدن فرمانده سپاه قدس و شلیک 
موشــک به مقر نیروهای آمریکا در 
خاک عراق صحبت کرد. اما در تعجب 
عموم مردم کوچکترین اشاره ای به 
پرواز  سقوط هواپیمای مســافربری 
۷52 و کشته شدن تمامی سرنشینان 

آن در خاک ایران نکرد.
حکومت جمهوری اسالمی به سرعت 
و بدون انجام هیچگونه تحقیقات فنی 
به صورت رسمی علت سقوط را بروز 
نقص فنی در موتور این هواپیما اعالم 
کرد. اما درعصر همان روز سه ویدیو 
بر روی شبکه های مجازی قرار گرفت 
که به وضوح نشان میدادند دو موشک 

به سوی هواپیما شلیک شده است.
قاسم بی نیاز رئیس مرکز ارتباطات و 
اطالع رســانی وزارت راه و شهرسازی 
در مورد شــبهه اصابت موشــک به 
هواپیما اظهار کرد که اگر موشــکی 
به این هواپیما اصابت کرده بود در اثر 
انفجار در آسمان الشه آن به صورت 
قطعات کوچک بر روی زمین پخش 

میشد.
پس از چند ساعت که متوجه شدند 
ایــن ادعا مورد پذیرش افکار عمومی 
قرار نگرفته است نخستین سناریوی 
جمهوری  ضداطالعــات  عملیــات 

اسالمی را به مرحله اجرا درآوردند.
بســیج ســایبری جمهوری اسالمی 
بصورتــی هماهنگ در رســانه های 
دولتی و در فضای مجازی این ادعای 
دروغ را مطرح کردند که این هواپیمای 
مسافربری از نوع مدل جدید بویینگ 
ماکس بوده است که بدلیل نقص در 
برنامه کنترل اتوماتیک هدایت پرواز 
ایکایو  هواپیمایی  ســازمان  بدستور 
تا زمانیکه این نقص برطرف نشــده 
اســت دیگراجازه پــرواز ندارد. حتی 
مدعی شــدند که دولت آمریکا برای 
جلوگیری از ورشکسته شدن شرکت 
بویینگ بدروغ بدنبــال مقصر جلوه 
دادن جمهوی اسالمی در سقوط این 

هواپیما میباشد.
در صبــح روز این جنایت ســاکنین 
محلی عکســهایی را در شبکه های 
مجازی منتشر کردند که نشان دهنده 
دو واقعیت بودند. نخست آنکه برخالف 
قوانین رســیدگی و تحقیق در مورد 
ســقوط هواپیماها مسئولین میدانی 
بجای محصور کردن محل ســقوط 
و حفظ صحنه حادثه با اســتفاده از 
بسرعت  پاسداران  سپاه  بولدوزرهای 
مشــغول به تخریب صحنه سقوط و 
جمــع آوری قطعات الشــه هواپیما 
به صورت غیر کارشناســی هستند. 
موضوع بســیار مهم دوم دو عکس از 

شی فلزی دورتر از الشه هواپیما بود 
که برای کارشناســان نظامی عالمت 
ســوال جدی را پدید آورد. این شی 
فلزی قسمت بجای مانده از کالهک 
موشک روســی تور ام یک بود که به 
سوی هواپیما شــلیک شده بود. این 
عکس ها نخستین مدرک جدی در 
اثبات دروغ بــودن ادعای جمهوری 

اسالمی بود.
در تماســهایی کــه با کارشناســان 
نظامی ایرانی مقیم خارج از کشــور 
گرفتم با استفاده از عکس شی فلزی 
توانســتیم آن را بعنــوان باقیمانده 
ضدهوایی  موشک  انفجاری  کالهک 
تور ام یک شناسایی کنیم. اما بهترین 
شاهدان خود مردم شهر پرند بودند. 
از دوســتان نزدیک و ساکن پرند در 
مورد سقوط سوال کردم. توضیحات 
شاهدان محلی همگی یکسان بود. با 
یک صدای انفجار از خواب پریدیم و 
بالفاصله با صدای انفجار بسیار شدید 
دیگری، فکر کردیم جنگ شروع شده 
و آمریکا حمله کرده، رفتیم تو خیابون 
که صدای انفجار سوم و نورهواپیمای 
آتش گرفته را دیدیم. بنابراین صدای 
ســه انفجار شنیده شــده است، اول 
صدای شلیک موشک نخست، سپس 
صدای شلیک موشک دوم و در انتها 
صــدای انفجار هواپیما در آســمان 
توسط ساکنین شهر پرند شنیده شده 

است.
مسئوالن جمهوری اسالمی علیرغم 
داشتن آگاهی دقیق از وجود مدارک 
و گزارش هایی که اصابت موشک های 
پدافند هوایی ســپاه پاسداران به این 
هواپیمــا را علت ســقوط آن عنوان 
می کردند تــا 21 دی 13۹۸ تمامی 
ایــن گزارش ها را به شــدت تکذیب 
می کردند و به ارائــه اطالعات دروغ 

می پرداختند.
نیروی  فرمانده  حاجی زاده،  امیرعلی 
هوافضای سپاه پاسداران سه روز پس 
از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی 
در یــک گفت وگــوی تلویزیونــی 
مسئولیت این خطای فاجعه بار را بر 
عهده گرفــت و گفت از اولین دقایق 

پس از شلیک موشک از این موضوع 
مطلع شده است و بالفاصله مسوالن 
عالیرتبه جمهــوری اســالمی را از 
آن مطلع نموده اســت. او همچنین 
میگوید مامور ســامانه پدافند هوایی 
سپاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را 
اشتباها موشک کروز تشخیص داده و 

به سوی آن شلیک کرده است. )1(
حاجی زاده همچنین یادآوری میکند 
کــه دلیل آنکه ســازمان هواپیمایی 
کشوری محکم اصابت موشک را رد 
می کردند، چون براساس دانسته های 
خود عمل می کردند و اعالم می کنم 
که هیچ گناهی ندارند، مقصر نیستند 
و هرچه تقصیر است بر عهده ماست. 
هم هواپیما در مسیر بوده و خطایی 
نداشــته و هم هواپیمایی کشوری و 
شرکت فرودگاهی همه درست عمل 
کردند. اگر خبط و خطایی بوده یکی 
از عناصــر ما انجــام داده و چون در 
نیروهای تحت امر ما است مسئولیت 
آن با ماســت و باید جوابگو باشــیم. 

)همان(
همان روز ستادکل نیروهای مسلح نیز 
یک اطالعیه در مورد سقوط هواپیمای 
اوکراین  مســافربری خطوط هوایی 
صادر کرد و دلیل ســقوط را شلیک 
موشک به هواپیمای مسافربری براثر 
بروز خطای انســانی و به صورت غیر 

عمد، اعالم کرد. )2(
جمهوری اسالمی مجددا برای ایجاد 
تاخیــر در جریان رســیدگی به این 
جنایت ابتدا اعالم کرد که جعبه های 
ســیاه هواپیما که اطالعات پروازی 
میباشد را تحویل نمی دهد و خواستار 
دریافت تجهیزات الزم برای بازخوانی 
آنها در کشــور شد. اما پس از تهدید 
جدی آقای زلنسکی رئیس جمهوری 
اوکراین مبنی بر شکایت از جمهوری 
اسالمی در دادگاه های بین المللی، به 
سرعت از آمادگی برای تحویل آن به 

مرکزی در فرانسه خبر داده است.
دادستان نظامی تهران بعدها ادعا کرد 
که اواخر ســال 13۹۸ آماده ارسال 
جعبه های ســیاه به خارج بوده است 
که این کار با همه گیری ویروس کرونا 

همزمان شــد و طرف خارجی اعالم 
کرد که البراتورهای ما امکان پذیرش 
جعبه سیاه را تا زمان فروکش کردن 
ویروس کرونا ندارند. این ادعا در حالی 
مطرح می شود که طرف های خارجی 
چه پیش و چه بعد از شروع گسترش 
ویــروس کرونــا بارهــا از جمهوری 
اسالمی به دلیل تعلل در این کار به 

شدت انتقاد کرده اند.
در ایــن زمــان افســران جنگ نرم 
جمهوری اسالمی همچون رائفی پور، 
ســناریو دوم عملیات ضد اطالعات 
حکومت را بصــورت هماهنگ اجرا 
میکنند و مدعی میشوند که آمریکا 
از طریق هک سایبری و الکترونیکی، 
اختــالل بیرونــی در ســامانه های 
پدافنــدی و موشــکی و نفــوذ در 
سامانه ها یا شبکه های سپاه پاسداران 
باعث ایجاد خطای انسانی و شلیک دو 

موشک ضدهوایی شده است.
سرانجام غالمعباس ترکی، دادستان 
نظامی استان تهران، در روز دوشنبه 
نهــم تیرماه برابر بــا 2۹ ژوئن اعالم 
میکند: بررسی های نشان داده است 
که سامانه سیاری که موشک به سوی 
هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک 
کرده، شــمال واقعی را دقیق تعیین 
نکرده و اهداف شناسایی شده توسط 
ســامانه پدافندی با اختالف فاحش 
حــدود 105 درجه توســط اوپراتور 
مشاهده شده و همین اشتباه موجب 
خطا در تشخیص جهت هواپیما شده 
اســت. این مقام ارشد قضایی استان 
تهران تاکیــد کرد: در زمــان وقوع 
سانحه، وضعیت سامانه های پدافندی 
تحت مقررات آتش محدود بوده و نه 
آتش به اختیار. این نکته بسیار مهمی 
است که در طول جریان رسیدگی به 

پرونده مورد توجه خاص قرار گرفت.
غالمعباس ترکی، درباره دالیل شلیک 
بــه هواپیمای مســافربری اوکراینی 
ادامه میدهد که درســاعت 6 و 12 
دقیقه، هواپیما در ارتفاع 600 متری 
هدف موشک پدافند هوایی گرفته و 
دادسرای نظامی در بررسی ها به یک 
سری از خطاها رسیده است که یکی 

از خطاهای تاثیرگذار و عمده در این 
ســانحه این بود که پس از راه اندازی 
مجدد سامانه موشکی مشخص شد 
که این سامانه شمال واقعی را دقیق 
تعیین نمی کند و خطای 105 درجه 
توســط اوپراتور مبنای یک سلسله 
اشــتباهات دیگر قرار می گیرد و در 
نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه 

می شود.
همچنین او اضافه میکند که اوپراتور 
باید با اخذ مجوز از شــبکه، اقدام به 
شــلیک می نمود، و تشخیص نهایی 
متخاصم بودن هدف با شبکه است نه 
سامانه و در اینجا خطای فاحشی که 
اتفاق افتاد این بود که سامانه بدون اخذ 
اجازه از شبکه، اقدام به شلیک کرد. دو 
موشک توسط سامانه پدافندی شلیک 
شده و بررسی کارشناسان حاکی است 
که 26 ثانیه فاصله شلیک های اول و 
دوم بوده ولی در این فاصله زمانی هم، 
کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب 
مجوز نمی کند. بنابر فقط افسر اپراتور 

مسئول وقوع این حادثه میباشد.
غالمعباس ترکی، با اشاره به مسائل 
مطرح شــده در خصوص علت وقوع 
این ســانحه با اســتناد به نظریات 
احتمال  کــه  میگوید  کارشناســی 
شــامل  آســیب زننده  برخوردهای 
پرتوهای لیــزری و الکترومغناطیس 
به هواپیمای اوکراینی منتفی به نظر 
می رسد و نظریه اولیه کارشناسان تا 
این لحظه، حاکــی از عدم انفجار یا 
احتراق دیگری در لحظه وقوع سانحه 
در هواپیماســت. او همچنین تاکید 
میکند که به هیچ شــواهد و قرائنی 
برای احتمال خرابکاری و جاسوسی 
او همچنین  در هواپیما نرســیدیم. 
توضیح میدهد که تا این لحظه دلیلی 
بر هک سایبری و الکترونیکی، اختالل 
بیرونــی در ســامانه های پدافندی و 
موشکی و نفوذ در سامانه ها یا شبکه ها 

بدست نیامده است.
دادســتان نظامی اســتان تهران، به 
موضوع مهمی اشاره میکند و میگوید 
که آثاری از قطعات موشــک شلیک 
شــده بر روی بدنه هواپیما مشهود 

است و هواپیما بر اثر برخورد با زمین 
منفجر شــده و قطعات آن تا شعاع 
وسیعی از محل اصابت پراکنده شده 

است. )3(
یکــی از موضوعــات مطرح شــده 
پس از ســرنگون شــدن هواپیمای 
اوکراینی توســط موشک های سپاه، 
انتقاد نســبت به عدم توقف پروازها 
در شــب و روز حادثه بود. دادستان 
نظامی تهران در واکنش به این انتقاد 
گفت: در شب حادثه تنها احتمال و 
تهدید حمله وجود داشــته و مطابق 
دســتورالعمل های موجود اگر حمله 
هوایی دشمن خارجی به کشور قطعی 
باشد باید فرمان توقف پروازها صادر 
شود. در حالیکه حاجیزاده در مصاحبه 
روز 21 دی خود مدعی شده بود که 

حمله آمریکا را قطعی میدانستند.
عباســعلی ترکی در پایان نشســت 
روز دوشــنبه همچنیــن از پرداخت 
خســارات و غرامات براســاس نرخ 
بین المللــی به بازمانــدگان قربانیان 
پرواز ۷52 شرکت اوکراینی خبر داد 
امــا در عین حال گفــت که این کار 
مســتلزم تکمیل مستندات حقوقی 
اســت )بخوانید پذیرفتن ورژن مورد 
نظرجمهوری اسالمی بتوسط خانواده 

های قربانیان(. )۴(
هرچند عباسعلی ترکی می گوید که 
اپراتور ضدهوایی سپاه آتش به اختیار 
نبوده و بنابراین صرفاً باید با اخذ مجوز 
از شــبکه پدافندی، شلیک صورت 
حاجی زاده  امیرعلــی  اما  می گرفت. 
فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مصاحبه 
روز 21 دی 13۹۸ صریحا اعالم کرد 
که پدافند مجوز داشــت به صورت 

آتش به اختیار عمل کند.
این تناقــض گویی های آشــکار از 
سوی فرمانده نیروهای موشکی سپاه 
از یکسو و دادســتان نظامی کشوراز 
سوی دیگر یکی از نکات مهمی است 
که درگزارش کارشناس ارشد دادگاه 
عالــی )دکتر بهمن جلــدی( به آن 
پرداخته شده و درجریان صدور رای 
به نفع شکایت خانواده های قربانیان 
ســرنگونی هواپیمای اوکرایین مورد 
استفاده بســزای قاضی دادگاه عالی 

اونتاریو کانادا قرار گرفت.
یکی از نکات بســیار مهمی که الزم 
است به آن توجه شود ویژگی عملیات 
ضداطالعات جمهوری اســالمی در 
این مورد خاص و اشــاعه روایت های 
ســاختگی اما با ادبیاتی تخصصی و 
حرفه ای و منتشر کردن هماهنگ آن 
توسط متخصصان حمایت از ادعاهای 
حکومت در غالب راســتی-آزمایی یا 

مالحظات کارشناسی است.
سخنگوی  شکارچی  سردارابوالفضل 
ارشــد نیروهای مسلح، در همان روز 
1۸ دی با مضحک دانستن این تحلیل 
که هواپیمــای اوکراینی مورد اصابت 
قرار گرفته است میگوید شایعاتی که 
در خصوص سقوط این هواپیما مطرح 
می کنند کامال دروغ محض اســت و 
هیچ کارشناس نظامی و سیاسی این 

موضوع را تایید نمی کند.
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، 
در همان روز 1۸ دی اعالم میکند که 
شــایعاتی مبنی بر تروریستی بودن، 
انفجار یا تیراندازی به هواپیما به عنوان 
علت بروز سانحه و سقوط هواپیمای 
۷3۷ اوکراینی درست نیست و نقص 

فنی دلیل این حادثه بوده است.

چگونهخامنهای
دردادگاهعالی
اونتاریوکانادا
بهعنوان

یکمجرمتروریست
شناختهشد

قاضی دادگاه عالی با بررســی گزارش دقیق تهیه شده توسط نویسنده که درآن نکات مهم متعددی گنجانده شده و تاثیر بسزایی در جریان 
صدور رای داشته است و همچنین گزارشات مستقل دیگری از جمله گزارش آقای رالف گودال به نخست وزیر کانادا در دسامبر ۲۰۲۰ و گزارش 
خانم آگنس کاالمارد به سازمان ملل در ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ و بر اساس قانون حمایت از خانواده قربانیان حوادث تروریستی مصوب ۲۰۱۲ در کانادا و 
قانون کیفری کشور کانادا، با صدور یک حکم قضایی بسیار معتبر سید علی خامنه ای و علی شمخانی و حاجیزاده و تعداد دیگری از فرماندهان 

سپاه پاسداران را مسول و مجرم و این عمل تروریستی را عملی عمدی معرفی نمود.

ادامه در صفحه ۱۸
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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«

گزارشافشاگرانهسیبیسیازمدارا
درباره۳۰مامورژاندارمریسلطنتی

دارایاتهامجنسی
بررســی ها نشــان می دهد اکثر ماموران ژاندارمری سلطنتی کانادا GRC که 
طی سال های اخیر به سوء رفتار جنسی متهم و مجازات شده اند، همچنان در 
سمت های خود مشغول کار هســتند. طی 5 سال گذشته از حدود 30 مامور 
GRC که به رفتار ناشایست جنسی متهم و حتی مجازات شده اند، تنها شش 
نفر از ادامه خدمت در GRC محروم شده اند و بقیه همچنان مشغول کار هستند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، هر چند برندا الکی کمیســر ژاندارمری 
ســلطنتی کانادا سوگند یاد کرده اســت که GRC به هیچ وجه با موارد تجاوز، 
تعرض و آزار و اذیت جنسی مدارا نخواهد کرد، مجازات هایی که برای عامالن این 
جرایم اعمال شده به شدت متغیر است و خیلی وقت ها عملکرد مناسب و ابراز 

ندامت، اجازه ادامه کار به ماموران خاطی ژاندارمری سلطنتی کانادا را می دهد.
دست کم این نتیجه بررسی هایی است که سی.بی.سی نیوز درباره تصمیمات 

کمیته اخالق ژاندارمری سلطنتی کانادا انجام داده است.
طی پنج سال اخیر تنها شش تن از ماموران GRC به علت سوء رفتار جنسی 
توســط کمیته اخالق این نهاد گناهکار شناخته شــده و از اداره پلیس اخراج 
شده اند. یکی از این افراد از یک زن در حالت عریان در بخش اعتیاززدایی عکس 
گرفته و چاپ کرده بود و یک مامور دیگر نیز از یک مامور زن زیردســت خود 
درخواست غیراخالقی کرده بود. بقیه مامورانی که در این پنج سال به اتهام کج 
رفتاری جنسی تحت پیگرد قرار گرفته بودند، همچنان در مشاغل و سمت های 

خود مشغول کار هستند.

تعطیلیسفارتبالروسدرکانادا
پسازمحکومیتدولتاینکشور

توسطترودو

مداد- به گزارش سی.تی.وی، دولت 
جمهوری بــالروس اعالم کرد که به 
دلیل موضع گیــری کانادا در موضوع 
هواپیماربایی دولتی توسط این کشور 
باهدف دســتگیری یک روزنامه نگار 
مخالف، ســفارت خــود را در کانادا 

تعطیل می کند.
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا، 
مقامات بــالروس را در ایــن رابطه 
محکوم کرده و از  بررســی اقدامات 
بعدی مقامات کانادایی ازجمله اعمال 
تحریم های موجود علیه بالروس خبر 
داد. وی در جریــان یــک کنفرانس 
مطبوعاتی در روز سه شنبه، اقدامات 
بالروس را ظالمانه، غیرقانونی و کاماًل 
غیرقابل قبول خواند و خواستار آزادی 
روزنامه نگار  پروتاسویچ  رومان  فوری 
بالروســی شــد و این اقــدام را یک 
حمله آشــکار به دموکراسی و آزادی 

مطبوعات خواند.
مقامات بالروس روز سه شــنبه اعالم 
کردند، ســفارت این کشور در تاریخ 
اول سپتامبر 2021 فعالیت خود را به 
حالت تعلیق در خواهد آورد، اگرچه 
خدمات کنســولی ماننــد پردازش 
درخواســت ویزا و سایر اسناد از دهم 

ژوئیه متوقف خواهد شد.
چند روز پیش یکــی از هواپیماهای 
 )Ryanair( خطوط هوایــی رایان ایر
که از یونان به لیتوانی پرواز می کرد و 

پروتاسویچ در آن بود به دلیل گزارش 
تهدید بمب علیــه آن هنگام عبور از 
حریــم هوایی بالروس توســط یک 
فروند جنگنده بالروســی اسکورت و 
مجبور به  فرود شده و سپس مقامات 
امنیتی بــالروس ایــن روزنامه نگار 
26 ســاله، فعال سیاســی و منتقد 
رئیس جمهور این کشــور، الکساندر 

لوکاشنکو را دستگیر کردند.
روز دوشــنبه، اتحادیه اروپــا نیز با 
تحریم های بالروس موافقت کرده و 
مواردی ازجمله ممنوعیت اســتفاده 
از خطــوط هوایی و فرودگاه های این 

کشور را اجرایی کرد.
در این اطالعیه در وب سایت سفارت 
بالروس آمده است: فرض بر این است 
که ازاین پس کارهای کنسولی سفارت 
جمهوری بالروس در کانادا توســط 
سرکنسولگری این کشور در نیویورک، 

ایاالت متحده آمریکا انجام می شود.

حملهمجددجمهوریاسالمیبهحکمدادگاهکانادا
دربارههواپیمایاوکراینی

اسماعیلی،  وله- غالمحسین  دویچه 
ســخنگوی قوه قضاییــه جمهوری 
اســالمی در واکنش بــه رای دادگاه 
عالی انتاریــو در کانادا کــه روز 30 
اردیبهشت شلیک دو موشک از سوی 
سپاه پاسداران به پرواز ۷52 اوکراین 
را عمدی و تروریستی دانست، گفت 
چون »این حادثــه در ایران رخ داده، 
تنها مرجع صالح برای رسیدگی به ان 
دادگاه های جمهوری اسالمی ایران 
اســت و دادگاه های سایر کشورها از 
جمله کانادا صالحیت رســیدگی به 

موضوع را ندارند.«
او رای ایــن دادگاه را »احساســی و 
غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان« 
و فاقد »ارزش حقوقی و مســتندات 

کافی« قلمداد کرد.
ســخنگوی قــوه قضاییه بــه انجام 
تحقیقات ســازمان قضایی نیروهای 
مســلح جمهوری اسالمی اشاره کرد 
و از »انجام کارشناســی های مختلف 
در رشــته هــای گوناگون بــه ویژه 
گزارش فنی ســانحه و انطباق آن با 
المللی« سخن  بین  اســتانداردهای 
گفت. او مدعی شــد کــه »وضعیت 
بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تببین 
شده« در فرایند رسیدگی به پرونده 
دادگاه در ایران »دقیق و همه جانبه و 

گسترده« است. 
غالمحســین اســماعیلی در حالی 
از »دقت« تحقیقات »کارشناســان 
مســلح  نیروهای  قضایی  ســازمان 
جمهوری اســالمی سخن گفت که 
جمهوری اسالمی سه روز در رسانه ها 
با استناد به »تحقیقات کارشناسانه« 
درباره علت ســرنگونی هواپیما دروغ 

گفت.
او رای دادگاه آنتاریو را »سیاســی« و 
»نه قضایی« و ناشی از این دانست که 
»کانادا مامن مفسدینی شده که تحت 
تعقیب نظام جمهوری اسالمی ایران 

هستند«. 
دولت کانــادا، پیام اخــوان، یکی از 
بازپرسان سابق دیوان الهه را مشاور 
ارشــد وزارت خارجه این کشــور در 
پرونده شــلیک موشک به هواپیمای 

مسافربری اوکراین کرد.
پیام اخــوان وکیل ایرانی - کانادایی، 
استاد دانشــگاه مک گیل در مونترال 
و از پایه گذاران مرکز اســناد حقوق 
بشــر ایران در نیویورک است. او در 
پرونده های نسل کشی در یوگسالوی 
سابق، رواندا و کشتارهای میانمار جزو 
جوان ترین دادستان های سازمان ملل 

بوده است.
انجمــن خانواده هــای جانباختگان 

پرواز ۷52 در استقبال از این انتصاب 
بیانیه ای داده که در آن آمده اســت: 
»دعــوت بــه همــکاری از یکی از 
برجسته ترین حقوقدانان بین المللی، 
آقای پیام اخوان و اضافه شدن ایشان 
به تیم حقوقی قدم بسیار مهمی ست 
که جدیت دولت کانادا را در پاسخگو 
کردن رژیــم جمهوری اســالمی و 
یافتن حقیقت و اجرای عدالت نشان 

می دهد.«
500 روز از فاجعه شــلیک موشک 
بــه هواپیمای مســافربری اوکراینی 
می گذرد و مقامات جمهوری اسالمی 
پیوسته کشورهای ذیربط و بازماندگان 
را سر دوانده اند. نمایندگان اوکراین که 
طرف گفت وگوی مســتقیم با ایران 
هســتند، بارها از خلــف وعده  های 
طرف ایرانی در پاسخگویی به نکات 
پرونــده شــکایت کرده انــد. آنیس 
کاالمار، گزارشــگر ویژه  سازمان ملل 
در قتل های فراقانونــی نیز ادعاهای 
جمهوری اســالمی در گزارش نهایی 
انهدام هواپیما را گمراه کننده خوانده 

است.
بیانیه انجمن خانواده های جانباختگان 
پرواز اوکراین تصمیــم دولت کانادا 
در انتصــاب پیام اخــوان را »به جا و 
جســورانه« خوانده و تاکید می کند: 
»از ماه ژوئن ســال گذشــته انجمن 
خانواده هــای پــرواز ۷52 و دولــت 

کانادا در جهت تشکیل یک تیم ویژه  
حقوقی تالش کرده اند که تمرکز این 
تیــم ویژه  حقوقی فقــط بر موضوع 
پرواز باشــد. این خواسته محور تمام 
گفت وگوها بــا مقامات، نامه نگاری ها 
و دیدارهای رســمی و غیررسمی در 
کانادا و کشــورهای دیگر بود. فراز و 
نشیب بسیاری طی شد و در نهایت 

دولت محترم به این تصمیم رسید.«
خانواده ها از پشتیبانی جاستین ترودو، 
نخست وزیر کانادا و مشــاور ویژه او، 
وزیر خارجه فعلی و سابق و وزیر حمل 
و نقل این کشور سپاسگزاری کرده و 
گفته اند با این انتصاب، چشم امیدشان 
به آن اســت که »جنایتــکاران در 
محکمــه ای بی طــرف و بین المللی 

بازخواست و تسلیم عدالت شوند.«
یک هفته قبــل از این انتصاب، وزیر 
خارجه کانــادا گفته بــود که رفتار  
جمهوری اسالمی در پاسخگویی به 
مسائل مربوط به سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی »خالف وجدان« اســت. دو 
روز پیش تر نیز دادگاه عالی انتاریو در 
بررسی شکایت خصوصی خانواده های 
قربانیــان، هدف گرفتــن هواپیما را 
»عمــدی« و »اقدامی تروریســتی« 

دانسته بود.
شــاکیان این پرونده، علی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اسالمی و فرمانده کل 
قوا، عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل 

ارتش، حســین سالمی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران، امیرعلی حاجی زاده، 
فرمانده هوافضای سپاه، محمدحسن 
باقری، رئیس ســتاد مشترک و علی 
شــمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی را عامالن فاجعه انهدام هواپیما 

دانسته اند.
خانواده هــای قربانیان ایــن مدعا را 
نمی پذیرنــد و خواهــان معرفــی و 
محاکمه عامالن واقعه هســتند. آنها 
در تازه ترین تجمع در برابر ســازمان 
قضایی نیروهای مســلح، خواســتار 
اعالم جرم علیه علی شــمخانی دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی، حســین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران و 
محمدحسین باقری رییس ستاد کل 

مشترک شده اند. 
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن 
خانواده های جانباختگان در استقبال 
از انتصــاب پیام اخــوان، در صفحه 
فیسبوک خود نوشته  است: » ... حاال 
بایــد مذاکره کنند تا مگر حقیقت را 
بگویند که ما می دانیم نخواهند گفت. 
بعــد کار به حل اختــالف در ایکائو 
خواهد کشید تا حقیقت را بگویند که 
ما می دانیم نخواهند گفت. بعد به الهه 
خواهد رفت تا حقیقت را بگویند که 
ما می دانیم نخواهند گفت اما مسیر 
همین اســت. مسیر رسوا کردن یک 

حکومت جنایتکار...«
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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.

بررسینژادپرستی
بهعنوانمشکلیاساسیدرکانادا

مداد- به گزارش Dailyhive، طبق گزارش جدیدی از دانشگاه یورک، اکثریت 
قریب به اتفاق سیاه پوســتان کانادا به طور منظم نژادپرســتی را تجربه کرده و 

معتقدند که این موضوع یک مشکل جدی در زندگی آن ها است.
در این مطالعات ۷۸ درصد از پاســخ دهندگان سیاه پوســت اعالم کردند که 
نژادپرستی یک مشکل شدید محسوب شده و ۷0 درصد از آن ها نیز گفتند که 
نژادپرستی را به طور منظم تجربه می کنند. در این مطالعه چندین زمینه ازجمله 
تعامل با پلیس، تجربیات جستجوی مراقبت های بهداشتی و حوادث در محل 

کار موردبررسی قرار گرفت.
در این میان بیش از یک پنجم مشارکت کنندگان اعالم کردند که پلیس آن ها 
را ناعادالنه متوقف کرده است، این مشکل بیشتر در آتالنتیک کانادا و بریتیش 
کلمبیا دیده می شود. درزمینه خدمات پزشکی ۹1 درصد افراد سیاه پوست اظهار 
داشــتند که آن ها معتقدند نژادپرستی یک مشکل جدی است و از هر ده نفر 

بومی موردبررسی نیز نه  نفر این موضوع را تأیید کردند.
نژادپرستی همچنین بر افراد سیاه پوست در محل کار تأثیر منفی داشته و طبق 
آمار، مردان سیاه پوست در ازای هر دالر که مردان سفیدپوست کسب می کنند 
شش دهم دالر درآمد دارند. عالوه بر این، ۹6 درصد از سیاه پوستان موردبررسی 

گفتند نژادپرستی یک مشکل مهم و جدی در محل کار آن ها است.

فرانسوالوگو:
ازنارضایتیبرخیانگلیسیزبانهاازالیحه۹۶تعجبنکردم

الیحه ۹6 برای ترویج زبان فرانســه 
در کبک موجب نارضایتی بســیاری 
به خصوص اقلیت ها در کبک شــده 
است. در این راستا امضای یک طومار 

اعتراضی در جریان است.
فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک گفت: 
شنیدن ناراضایتی برخی از آنگلوفون 
های کبک و بقیه بخش های کانادا از 
اصالحات پیشنهادی زبانی الیحه ۹6 

تعجب آور نیست.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، او با 
اینکه کبکی ها مایل هســتند  بیان 
دو نکته به قانون 1۸6۷ افزوده شود 
گفــت: »برخی معتقدنــد کبکی ها 
خودشان یک کشور هستند و برخی 
نیز معتقدند فرانسه تنها زبان رسمی 
کبک اســت و این موضوع برایشان 

بسیار اهمیت دارد«.
لوگــو که در یــک کنفرانس خبری 
ســخن می گفت با بیان این مطلب 
افزود: »این کار صرفا اقدامی نمادین 
نیســت. ما انتظار داریم کــه با این 
تغییــرات بتوانیم اســتفاده از زبان 

فرانسه در کبک را گسترش دهیم«.
گروه های اقلیت در کبک گفته اند که 
این الیحه جدید حقــوق آن ها را به 
خطر می اندازد. در خارج از کبک نیز 
تحلیلگران و دانشمندان علوم سیاسی 
آن را بــه عنوان تهدیدی علیه قانون 
اساسی کانادا که به کبک نفوذ زیادی 

می بخشد می دانند.
در ایــن میــان نظــرات جانبدارانه 

جاســتین ترودو، نخســت وزیر، از 
اقدامات کبک و مشروع خواندن این 
اقدامات چالش های مطرح شــده را 

بیشتر کرده است.
لوگو تصریح کــرد: »من می دانم که 
شاید بعضی از افراد آنگلوفون ها با این 
مسئله )استفاده مطلق از زبان فرانسه( 
مخالف باشــند اما ما از مدت ها قبل 
گفته بودیم که زبان فرانسه تنها زبان 

رسمی در کبک است«.
وی با بیــان اینکه اقدامــات جدید 
با همــان اهداف الیحــه 101 انجام 
می شــود افــزود: »با ایــن وجود ما 

خدمات انگلیســی زبانــان را مانند 
مراقبت های بهداشــتی و آموزش به 
انگلیســی ادامه خواهیم داد، اما زبان 
اصلی ما زبان فرانســه است. و البته 
مخالفــت آنگلوفون ها با این موضوع 

چیز جدیدی نیست«.
نتایج یک نظرســنجی که توســط 
موسسه افکار سنجی لگر انجام و روز 
دوشنبه منتشر شد نیز نشان می دهد 
که تقریبــاً ۸0 درصد آنگلوفون ها و 
63.5 درصــد آلوفون ها با این گفته 
موافق هســتند و فقــط 13 درصد 
فرانکوفــون ها همین احســاس را 

داشتند.
به گفته دولت کبک الیحه ۹6 بیش 
از اینکه بر حقوق جامعه انگلیسی زبان 
تأثیری نگذارد، برای آرام کردن آحاد 

مردم فرانسه زبان است.
مسئول  وزیر  جولین-بارت،  سیمون 
امور زبان فرانسه دولت فعلی کبک نیز 
گفت: »تغییر قانون اساسی که کبک 
از طریق الیحه ۹6 دنبال می کند نه 
تنها تأثیر سیاسی خواهد داشت، بلکه 
از نظر قانونــی در آینده تغییراتی را 

دربر دارد«.
جولین بارت افزود: »این اقدام می تواند 
توجه به اســتقالل کبــک و حقوق 
جمعی بیشــتر را برای شــهروندان 

کبکی فراهم کند«.
ترودو بــا تاکید بر اینکه دولت وی با 
تمرکز ویژه بر زبان فرانسه در کبک 
و خارج از کبک بــه محافظت از دو 
زبان رســمی کانادا در سراسر کشور 
ادامه خواهد داد گفت که مدت های 
طوالنــی به نظــر می آمد کبک یک 
کشور مستقلی را تشکیل می دهد. این 
یک واقعیت تاریخی، جامعه شناختی 
و روزمره است که حتی پارلمان آن را 

تشخیص داده است.
وی افــزود: »ما باید به جلو حرکت و 
اطمینان حاصــل کنیم که همزمان 
که در کبک از زبان فرانسه محافظت 
می کنیم، از سایر اقلیت های زبانی در 
کبک و سراســر کشور نیز محافظت 
کنیم. به همین دلیل است که دولت 
فدرال با مدرن سازی قانون زبان های 
رسمی همماری می کند، اقدامی که 
زنگ خطر را برای اقلیت های کبک و 
کمیساریای زبان های رسمی به صدا 

درآورده است«.

مجلسعوام:برگزاریانتخابات
دربحبوحهپاندمیغیرمسئوالنهاست

طرح پیشنهادی بلوک کبکوا مبنی 
بر این که برگزاری انتخابات در دوره 
پاندمی »غیرمســئوالنه« است، روز 
سه شنبه 25 می با اکثریت قریب به 
اتفاق آرای نمایندگان مجلس عوام به 

تصویب رسید.
به رغم شــایعات زیــاد در خصوص 
احتمال فراخوان انتخابات عمومی در 
پائیز امســال، کلیه نمایندگان حزب 
لیبرال از طرح پیشنهادی بلوک کبکوا 

حمایت کردند.
به گــزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
دو مونریــال، به موجــب این طرح، 
برگــزاری انتخابــات تــا زمانی که 
همه گیــری کووید1۹ مهار نشــده، 
اقدامی غیرمسئوالنه است و تا زمانی 
که همه گیــری ادامــه دارد، دولت 
وظیفه دارد برای جلوگیری از فراخوان 
رای دهندگان به پای صندوق های رای 
هر اقدامی را که الزم است انجام دهد.
حتی احزاب مخالف دولت ترودو نیز 
این طرح را در راستای مصالح و منافع 
عموم تشخیص داده و از آن حمایت 

کردند.
تنها نماینــده ای که به این طرح رای 
 Derek منفــی داد، درک اســلون

Sloan نامزد پیشــین ریاست حزب 
محافظه کار و نماینده مستقل فعلی 
بــود که مدتی اســت بــرای مبارزه 
بــا محدودیت ها و تدابیر بهداشــتی 
پیشگیرانه شمشیر خود را از رو بسته 

است.
آلــن تــری Alain Therrie رهبــر 
پارلمانــی بلوک کبکــوا در بیانیه ای 
اعالم کرد: »نخست وزیر باید تا پایان 
همه گیری صبور باشــد و همه توجه 
و تــالش خود را صرفا بر روی مبارزه 
با کووید1۹ و احیای اقتصادی کشور 

متمرکز نماید.«
الیحه C-19 که در آن اصالح قانون 
انتخابــات و انطباق آن بــا الزامات و 
شرایط پاندمی پیش بینی شده است، 
باید اکنــون در یک کمیته پارلمانی 
مورد بررسی قرار گیرد و تغییرات الزم 
در آن ایجاد شــود. بنابراین در حال 
حاضر آینده این الیحه نامشــخص 

است.
اتاوا قصــد دارد از طریق این الیحه، 
دوره رای گیری را به سه روز افزایش 
دهد و رای دادن از طریق پست را نیز 

تسهیل نماید.

کاناداقبلازتصمیمگیریدرخصوصتزریق
واکسنجانسوناندجانسونمنتظرنتایجتحقیقایاالتمتحدهمیماند

ایرونیا- برنامه های کانادا برای استفاده 
اند جانسون  از واکســن جانســون 
تا تکمیل تحقیقات آمریــکا درباره 
تأسیسات تولید این دوزها معلق باقی 

خواهد ماند.
وزارت بهداشت کانادا 300هزار دوز از 
این واکســن ها را که در اواخر آوریل 
تحویل شده قرنطینه کرده و منتظر 
بررسی اســت تا مشخص شود آلوده 

نیستند.
بخشــی از آنها در تاسیســات تولید 
 Emergent مریلنــد متعلــق بــه
BioSolutions ساخته شده اند، که 
به دلیل نقض ایمنی بی شمار توسط 
ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده 

مورد استناد قرار گرفته اند.
پــس از آنکــه کارگــران فرمول آن 
با فرمــول آکسفورد-آســترازنکا  را 
مخلوط کردند، کارخانه مجبور شــد 

15 میلیون دوز واکسن جانسون اند 
جانسون  را کنار بگذارد.

بیشــتر از 100میلیون دوز واکسن 
جانســون اند جانســون  در ایاالت 
متحده به دلیل تحقیقات بیشتر در 

مورد روند کارخانه معلق مانده است.
بیل متیــوز، معاون وزیــر خدمات 
عمومی و تــدارکات کانادا می گوید 
کانــادا تا قبــل از تکمیل تحقیقات 

ایاالت متحده قرار نیســت دوزهای 
بیشــتری از جانســون اند جانسون  

دریافت کند.
کانادا 10 میلیون دوز واکسن جانسون 
اند جانسون  را پیش خرید کرده است 
که تنها واکســن تک دوزی است که 
در حال حاضر مجاز به استفاده دربرابر 
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

افزایشدرخواستبلیطورزروهتلازآژانسهایمسافرتی
درکانادا

ایرونیا- بســیاری از مردم در آرزوی 
روزی هستند که بتوانند دوباره سفر 
کنند. در حــال حاضر با افزایش نرخ 
واکسیناسیون، آژانس های مسافرتی 
با افزایش درخواســت هــا و رزروها 
مواجه هســتند؛ زیرا مــردم با پیش 
بینی رفع محدودیت ها برنامه ریزی 

می کنند.
در ونکــوور کتــی مور، مدیــر گروه 
ســفر گفت که “به محض شــروع 
واکسیناسیون مردم” متوجه افزایش 
تقاضای آن ها شدند: »در واقع تزریق 
واکســن تفاوت زیادی به وجود آورد. 
مردم واقعا می خواهند سفر کنند، آنها 
می خواهند از خانه های خود خارج 

شوند و حرکت کنند.«

مور گفت مردم امیدوارند که در کوتاه 
مدت سفرهای داخلی داشته باشند، 
اما برخی از آنها سال آینده به دنبال 
ســفرهای بزرگتر به خارج از کشور 
هستند. »من فکر می کنم مردم هنوز 
امیدوارند که در تابستان در بی سی و 
احتماال داخل کانادا سفر کنند، تصور 
می کنم بیشتر سفرها نیز برای رفتن 
به خانه و دیدار خانواده باشد. اما بعد از 
این مردم می خواهند به جاهای دورتر 
بروند و در سال 2022 شما به سختی 

می توانید جای خالی پیدا کنید.«
آلیسون واالس، سخنگوی مرکز پرواز 
گفت که تقاضا واقعا طی ماه گذشته 
افزایش یافته است؛ از جمله افزایش 
رزرو پــرواز به ایــاالت متحده برای 

پاییز و بررسی سفرهای زمستانی به 
مکزیک و کارائیب.

»مــا در تحقیقات و همچنین برخی 
رزروها افزایش قابل توجهی داشــته 
ایم و هــم اکنون رزروهای بیشــتر 
چندین ماه جلوتر انجام می شود؛ چه 
برای اواخر امسال یا حتی اوایل سال 
آینده. به نظرم مردم به نوعی فکر می 
کنند که مرز احتماال تا پاییز دوباره باز 
خواهد شد. االن مردم واقعا شروع به 
جستجو می کنند، زیرا تقاضای زیاد 

وجود دارد.«
واالس گفت که وقتی نوبت به مقاصد 
آفتابــی مانند مکزیک و کارائیب می 
رســد، مکان های گروهی سریعتر از 

iroonia.ca .گذشته رزرو می شوند

هشدارمقاماتفدرالکانادادربارهپاسپورتواکسن
پرژن میرور- کمیسر های حفظ حریم 
خصوصی کانــادا در ســطح فدرال 
و اســتانی درباره پاســپورت واکسن 
هشداری را صادر کرده و اعالم کردند 
کــه اقدامات صورت گرفتــه در این 
زمینه باید از اطالعات شخصی مردم 

به خوبی حفاظت کنند.
کمیســرهای حفظ حریم خصوصی 
کانادا در ســطح فدرال و اســتانی و 
دفاتر دادگستری استان های منی توبا 
و نیو برانزویک در بیانیه مشــترکی 
اعالم کردند: “ اگرچه صدور پاسپورت 
واکسن می تواند منافع عمومی قابل 
توجهی به همراه داشــته باشــد، اما 
می توانــد در تعارض بــا آزادی های 
مدنی مردم باشــد کــه باید به دقت 

مورد بررسی قرار بگیرد.“ 
پَتی هایدو، وزیر بهداشت کانادا هفته 
گذشته به شبکه خبری سی بی سی 
گفته بود که دولت فــدرال در حال 
رایزنی با کشــورهای عضــو گروه ۷ 
درباره ارایه پاسپورت واکسن می باشد 
که به مردم کانــادا اجازه می دهد به 

سفرهای بین المللی بروند.
روز 13 ِمــی 2021، دولت اســتانی 
کبک اقدام به صــدور بارکدهای دو 
بعدی ) کیو آر( قابــل بارگذاری در 
گوشــی های موبایل کرد کــه افراد 
می توانند آنها را در گوشی های خود 
ذخیره کرده و اثبات کنند که واکسن 
کووید-1۹ خــود را دریافت کرده اند 
اما مشخص نیســت که این مدرک 
دیجیتال واکسیناسیون چگونه مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 
کریســتین دوب، وزیــر بهداشــت 

اســتان کبک گفته اســت که این 
کاغذی  مــدارک  جایگزین  بارکدها 
واکسیناسیون خواهند شد که پیش 
از این مورد اســتفاده قرار گرفته اند. 
وی تایید کرده است که این بارکدها 
پاسپورت واکسن نیستند اما به عنوان 
یکی از نخستین گام های ایجاد چنین 
سیستمی می تواند مورد استفاده قرار 

گیرد.
اســتان کبک از اقدامات کشورهایی 
همانند اسرائیل و دانمارک که پیش 
از این صــدور گواهی هــای تاییدیه 
واکسن کووید-1۹ را برای شرکت در 
مراسم مختلف و حضور در برخی از 
ساختمان های تجاری آغاز کرده بودند 

الگو برداری کرده است.
اتحادیــه اروپا نیز در حال توســعه 
تایید واکسیناسیون خود  سیســتم 

موســوم به گواهی دیجیتال ســبز 
است که به شــهروندان و افراد مقیم 
ایــن اتحادیه امکان ایــن را می دهد 
که واکسیناســیون خود را به اثبات 

برسانند.
کمســیرهای حفظ حریم خصوصی 
فدرال و اســتانی کانادا می گویند که 
اگر قرار است پاســپورت واکسن در 
کانادا صادر شــود، اقدامات الزم برای 
حفظ اطالعات شخصی افراد باید در 
باالترین سطح ممکن انجام گیرد تا 
اطمینان حاصل شــود که اطالعات 
شخصی و پزشــکی افراد مورد سوء 

استفاده قرار نگیرد.
کمیســرهای حفظ حریم خصوصی 
باید اطمینان  می گویند که دولت ها 
دهند که مبنــای قانونی برای اثبات 
وجود  کوویــد-1۹  واکسیناســیون 

دارد. بــه طور مثال اگــر مردم کانادا 
می خواهند به ســفرهای بین المللی 
بروند ممکن اســت به این پاسپورت 
واکسن ها نیاز پیدا کنند چراکه باید به 
مقامات رسمی کشورهای مقصد ثابت 

کنند که واکسینه شده اند.
در بیانیه کمیســرهای حفظ حریم 
خصوصی همچنین تاکید شده است 
که مقامات رسمی دولت های سراسر 
جهــان و اماکن تجاری کــه نیاز به 
دریافت و مشــاهده مدرک مستند 
واکسیناســیون دارند باید بسترهای 
قانونی و الزم برای این امر را از طریق 
ارایه قوانین جدید و یا ارایه متمم های 

قانونی بر قوانین موجود فراهم کنند.
در بخش دیگــری از این بیانیه آمده 
اســت: “ تاکنون شــواهدی از تاثیر 
واکسن بر جلوگیری از انتقال آن ارایه 
نشده است، گرچه اعضاء جامعه علمی 
اظهار داشته اند که این احتمال وجود 

دارد.“ 
به نظر کمیســرهای حفــظ حریم 
فقط  واکسن  پاســپورت  خصوصی، 
باید حــاوی اطالعات مرتبط با انجام 
واکسیناسیون کووید-1۹ باشد و دیگر 
اطالعات پزشــکی افراد نباید در آن 

گنجانده شود. 
طبق اعالم بیانیه کمیسرهای حفظ 
حریم خصوصی، به محض اعالم پایان 
رسمی همه گیری و عدم نیاز به ارایه 
پاسپورت واکسن، این پاسپورت ها چه 
به صورت فیزیکــی و چه به صورت 

دیجیتال باید از بین بروند.
در این بیانیه درخواست شده است تا 
کمیته ای مستقل ناظر بر روند برنامه 
صدور پاســپورت واکسن برای مردم 
کانادا ایجاد شود و به مردم کانادا گفته 
شود که اطالعات آنها به چه صورت 
مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت و 

ذخیره خواهد شد.

آمادگیدولتفدرالکانادا
برایافزایشتزریقدومیندوزواکسن

کووید-۱۹درماهژوئن

ایرونیا- با واکسیناسیون بیش از نیمی از کانادایی ها علیه کووید1۹ و رزروهایی 
که برای کلیه افراد واجد شــرایط باز می شود، دولت فدرال می گوید شرایط 
کشــور برای شــروع “حرکت رو به جلو با دوزهای دوم” در ماه ژوئن مناسب 

خواهد بود.
در حالی که کانادا اکنون در زمینه سرانه دوزهای مصرفی در جایگاه سوم بین 
کشــورهای »جی 20« قرار دارد، اما به لحاظ تعداد شهروندان واجد شرایطی 
که کامل واکسینه شده باشند هنوز عقب است. این موضوع بخاطر دولت هایی 
است که تصمیم گرفتند از مشاوره کمیته مشورتی ملی ایمن سازی برای تاخیر 
در دوز دوم تا 16 هفته اســتفاده کنند تا نسبت به عرضه محدود واکسن در 

اوایل سال 2021،  حاال به طور گسترده تری آن را توزیع کنند.
نخست وزیر جاســتین ترودو گفت که “کامال مطمئن” است هرکسی واجد 

شرایط و مایل به واکسیناسیون باشد، تا پایان ماه سپتامبر واکسینه می شود.
نخست وزیر با تقاضا از همه افراد واجد شرایط برای رزرو اولین دوزشان گفت: 
»ما در پایان ماه ژوئن دوزهای کافی واکسن در کانادا خواهیم داشت تا به هر 
کانادایــی که می خواهد یک دوز اول را بدهیــم و دوزهای دوم نیز تا ژوئن و 
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آغازواکسینهکردننوجوانان
همزمانباسرعتگرفتنواکسیناسیون

ایرانیان کانادا- یک روز پس از اینکه 
کانــادا گزارش داد کــه 50 درصد از 
جمعیت خود را در مقابل کووید 1۹ 
ایمن کرده است، استان های بیشتری 
تالش هایی را آغاز کردند تا گروه های 
سنی جوان تر بتوانند واکسن دریافت 

کنند..
انتاریو در روز یک شنبه اولین استانی 
بود که امکان رزرو وقت قبلی را برای 
کودکان 12 ســاله و باالتر از طریق 
سامانۀ نوبت دهی واکسن استان فراهم 

کرد.
افراد  واکسیناســیون  برای  تالش ها 
جوان تر در حالــی صورت گرفت که 
شــتاب کلی در سیستم ایمن سازی 

ملی به وجود آمد.
مدیر ارشد بهداشــت عمومی کانادا 
روز یکشــنبه در توییتر خود نوشت 
که بیش از 2.5 میلیون کانادایی از ۹ 
مه تا 15 مه دوز واکســن کووید 1۹ 
دریافت کرده اند. بیش از 1۹ میلیون 
کانادایی، یا نیمی از جمعیت کشور، 

حداقل تا روز شنبه دوز اولیۀ واکسن 
خود را دریافت کرده اند، اگر چه تنها 
کمتر از پنج درصد جمعیت کانادا با 

دو دوز به ایمنی کامل رسیده اند.
چندیــن اســتان دیگــر از جملــه 
نیوفاندلند و البرادور، ساســکاچوان، 
مانیتوبا و آلبرتا قبالً واکسیناســیون 
را برای افراد 12 ســال بــه باال آغاز 

کرده اند.
بــرای  اســتان ها  کــه  حالــی  در 
واکسیناسیون جوانان تالش می کنند، 
ساسکاچوان روز یکشنبه اعالم کرد 
که در تالش اســت تــا بتوانند افراد 
مسن دوز دوم واکسن خود را دریافت 

کنند.
در سطح کشوری، موارد جدید ابتال 
به کووید 1۹ به روند کاهشــی خود 
به سمت پایین پیک موج سوم ادامه 
می دهند کــه از اوایل ماه آوریل آغاز 
شــد، اگرچه تعداد موارد در چندین 

استان همچنان باال است.
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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
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طرحجدیددولتبریتیشکلمبیا
برایبرداشتنتمامیمحدودیتهاتاماهسپتامبر

ایرونیا- بریتیش کلمبیا اولین گام های 
آزمایشــی خود را برای بازگشت به 
زندگی قبل از همه گیری برمی دارد 
و روز سه شنبه یک برنامه بازگشایی 
چهــار مرحله ای را اعــالم می کند 
که در صورت کاهش مــوارد ابتال و 
بستری در بیمارستان ها، از اوایل ماه 
سپتامبرمردم می توانند به طور عادی 

معاشرت کند.
چهار گام مشخص شده توسط استان، 
نقشه راهی برای بهار و تابستان است 
که زمینه را برای بازگشت به دورهمی 
های خانوادگی، جشن های صمیمی، 
رستوران ها و سفر آزادانه برای اولین 
بار در بیش از یک ســال فراهم می 

کند.
نخســت وزیر جــان هــورگان در 
کنفرانس خبری گفــت: »نوری که 
هفته ها و هفته ها درباره آن صحبت 

کردیم، حاال در دسترس است.«
از روز ســه شنبه ساکنان می توانند 
یک بــار دیگر در خانه های خود غذا 
بخورند، بــرای تمرینات کم فشــار 
به باشــگاه برونــد، ورزش در فضای 
باز انجام دهند و شــخصا اجتماعات 
مذهبی برگزار کننــد؛ ناگفته نماند 
که تمام این فعالیت ها هنوز باید در 
مقیاس کوچکتر و با رعایت پروتکل 

های ایمنی اتفاق بیفتد.
زدن ماسک و اقدامات فاصله فیزیکی 
اجباری است. سفرهای تفریحی مجاز 
اســت، اما هنوز فقط در سه منطقه 

بهداشتی محلی داخل استان.
طرح بازگشایی کامال منوط به کاهش 
تعداد مبتالها، کاهش موارد بستری 
در بیمارســتان ها و واکسینه شدن 
۷0درصد از جمعیت است. همچنین 
بر این فرض متکی است که گونه های 

مختلف تغییری در نتایج بهداشــتی 
برای بیماران کووید1۹ یا اثربخشــی 

واکسن ها ایجاد نمی کند.
اگر روند داده ها در مســیر درســت 
پیش برود، ممکن اســت محدودیت 
ســفرهای داخل بی سی در مرحله 
دوم، حدودا 15 ژوئن در ســریعترین 
حالت برداشته شود. سفر در کانادا هم 
در مرحله ســوم، حدودا اول جوالی 

قابل قبول است.
طبق برنامــه ریزی اســتان، تقریبا 
همه دســتورات بهداشــت عمومی 
از ۷ســپتامبر قابلیت حــذف دارند. 
مقامات گفتند که پوشــیدن ماسک 
“یک انتخاب شــخصی” خواهد بود 
و رویدادهــا و معاشــرت ها همانند 
دوران قبل از همه گیری از سر گرفته 

می شوند.
دکتر بانی هنری، افسر بهداشت استان 
گفت که عده ای ممکن است اقدامات 
احتیاطی شخصی بیشتری در پیش 
بگیرند و از ســاکنان خواست که به 
حدومرز یکدیگر احتــرام بگذارند. او 
از همه تقاضا کرد که هنگام احساس 

بیماري در خانه بماننــد و آزمایش 
دهند.

هنری گفت در صورت شیوع مجدد 
یا افزایش مبتالیان، مقامات سرعت 
بازگشــایی را کاهش می دهند، اما 
فقط تا زمانی که الزم باشد بهداشت 

عمومی این موارد را مدیریت کند.
»ما انعطاف پذیر خواهیم ماند زیرا می 

دانیم که این ویروس هنوز ترفندهایی 
در آســتینش دارد. مــن وضعیت را 
جوری نمی بینم که به عقب برگردیم 
مگر اینکه اوضاع به طرز چشمگیری 
تغییر کند. هرگز نمی گوییم هرگز، اما 
برنامه این اســت که به حرکت رو به 

جلو ادامه دهیم.«

انتاریو روز سه شنبه  منابع بهداشتی 
25 می اعــالم کردند یک مرد بر اثر 
لخته خونی ناشــی از تزریق واکسن 
آسترازنکا در استان جان باخته است. 
دکتر باربارا یافی نایــب رئیس امور 
بهداشتی اســتان انتاریو این خبر را 
روز سه شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی 
اعالم و تصریح کرد این اولین قربانی 
عوارض واکســن کووید1۹ در انتاریو 

محسوب می شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این مسئول بهداشــتی انتاریو افزود: 
»این مرد ۴0 ساله اولین دوز واکسن 
آسترازنکا را اواخر آوریل دریافت کرده 
بود. طبــق تحقیقاتی که البته هنوز 
تکمیل نشده، علت نهایی مرگ این 
مرد هنوز رسما مشخص نشده است. 
با این حال بررسی ها نشان داده که این 
فرد در زمان مرگ ترومبوســیتوپنی 
ترومبوتیک ایمنی ناشــی از واکسن 

)TTIV( داشته است.«
خانــم دکتر یافی ادامه داد مرگ این 
فرد جزو آمار و ارقام رســمی مربوط 

به پاندمــی کرونا در روز سه شــنبه 
25 می اعالم شــد. نایب رئیس امور 
بهداشتی انتاریو تاکید کرد از ابتدای 
پویش واکسیناســیون در انتاریو در 
مجموع شانزده مورد لخته خونی در 
استان ثبت شده است. تحقیقات نشان 
داده اند که از این شــانزده تا، سیزده 
ترومبوتیک  ترومبوســیتوپنی  مورد 
ایمنی ناشــی از واکســن کووید1۹ 

)TTIV( بوده است.
دکتر آلن سیمارد کارشناس مصونیت 
شناسی و استاد مدرسه پزشکی شمال 
انتاریو ضمن ابراز تاسف از درگذشت 
این شــهروند، ابراز اطمینان کرد که 
خطر وقوع ترومبــوز به علت تزریق 
بسیار  همچنان  آســترازنکا  واکسن 
پائین اســت. دکتر سیمارد یادآوری 
کــرد که از حــدود ۸53 هــزار دوز 
واکسن آسترازنکا که در انتاریو تزریق 
شــده، تنها یک مورد منجر به مرگ 
شده است. ســوال این است که اگر 
همین تعداد افراد به کووید1۹ مبتال 

می شدند، چند نفر جان می باختند؟

اولینقربانیایجادلختهخون
ناشیازواکسنکووید۱۹درانتاریو

اختالفدولتاستانکبکواحزابمخالفبرسررفعقرنطینه

فرانســوا لوگو وزیــر اول کبک روز 
سه شنبه 25 می در پاسخ به احزاب 
مخالــف که به ائتــالف آینده کبک 
فشار می آورند هر چه زوتر طرح رفع 
قرنطینه اســتانی را ارائه کند، تاکید 
کــرد طبق هشــدارها و توصیه های 
عمومــی،  بهداشــت  کارشناســان 
برداشــتن حالت فوق العاده پیش از 
واکسیناسیون کامل اکثریت جمعیت 

استان »غیرممکن« است.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 

مونریال، لوگو تاکیــد کرد: »چیزی 
که نباید فراموش کنیم این است که 
در حالت اضطراری بهداشتی، تدابیر 
مثل  متعددی  و دســتورالعمل های 
زدن ماسک، رعایت فاصل دو متری، 
تعطیلی پارک ها و… پیش بینی شده 
اســت. همان گونه کــه پیش از این 
نیز اعالم کرده بودیم، مادام که اکثر 
شــهروندان به طور کامل واکسینه 
نشده اند، نمی توانیم قرنطینه را برداریم 

و تدابیر پیشگیرانه را لغو کنیم.«

حالت فوق العاده بهداشــتی از مارس 
2020 در کبک به اجرا گذاشته شد 
و از آن زمــان با صدور احکام و بدون 
مشورت با مجمع عمومی کبک مرتب 
تمدید شده اســت. حالت فوق العاده 
بــه دولت در برخی زمینه ها از جمله 
انعقاد قراردادها بدون برگزاری مزایده 
و مناقصــه و صرفا با صالحدید خود، 

اختیارات استثنایی می دهد.
اطالعات دریافتی از برخی منابع آگاه 
حاکی از آن است که دولت لوگو قصد 

دارد حالت فوق العاده را تا پایان اوت 
حفظ کند تا پلیس بتواند از تجمعات 
غیرقانونــی جلوگیــری و از اجرای 
مناسب پویش واکسیناسیون اطمینان 
حاصل کند. اما پارتی کبکوا به دولت 
لوگو فشار می آورد تا اواسط ماه ژوئن 

طرح رفع قرنطینه را ارائه کند.
پل سن-پییر پالموندون رئیس پارتی 
کبکوا روز سه شنبه از این مسئله ابراز 
نگرانی کرد که مبادا ارکان دموکراسی 

در کبک به خطر افتد.
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بانکمرکزیکانادا:افزایشبدهی
دریافتکنندگانواممسکن

اقتصادکشورراتهدیدمیکند

فردا- تیف مکلــم )رئیس کل بانک 
مرکزی کانادا( می گوید افزایش قیمت 
کنونی صورت گرفته در بازار امالک، 
پایدار نیست. او همچنین به خانواده ها 
هشدار داد افزایش نرخ بهره می تواند 
به باال رفتن چشــمگیر میزان بدهی 

آنها بیانجامد.
آقای مکلم می گوید برخی از خانواده ها 
وام هایی با مبالغ باال دریافت کرده اند و 
در نتیجه، بدهی  قابل توجهی به بانک  
دارند. در برخی از موارد، وام مســکن 
گرفته شده توســط خانواده ها نسبت 
به درآمدشــان بســیار باالتر است. 
رئیس بانک مرکــزی کانادا می گوید 
نیــز وام گیرندگان  وام دهنــدگان و 
باید بدانند که نرخ بهره قرار نیســت 
برای همیشــه این قدر پائین باشد و 
همچنین، صاحبان خانه نیز نمی توانند 
از باال رفتن ارزش ملک شان مطمئن 

باشند.
او گفت: »خیلی مهم اســت بدانیم 
افزایش ســریع قیمت خانه که طی 
این مدت شــاهدش بودیــم، روندی 
طبیعی نیســت. اصال درست نیست 
کسی بخواهد با فرض اینکه قیمت ها 
همچنان باال می رود، به فکر استفاده 
از سهم مالک )home equity( برای 

ریفایننس وام مسکن در آینده باشد.
قیمت امالک در بسیاری از شهرهای 
کانادا طی یک سال اخیر بیش از 30 
درصد افزایش یافته است. کاهش نرخ 
بهره وام مسکن و همچنین کمک های 
مســتقیم دولت به مردم، اصلی ترین 
دالیل رونق این بازار بوده است. با این 
وجود، پیش بینی می شود افزایش نرخ 
بهره توسط بانک مرکزی بتواند تا حد 
زیادی از شــتاب موجود در این بازار 

بکاهد.
اما یکــی از پدیده هایی که طی یک 
سال اخیر مشاهده شده، خرید خانه 
توسط برخی افراد به امید کسب سود 
در کوتاه مدت است. این روند موجب 
افزایش بیشتر تقاضا در بازار می شود 
که همین خودش موجب باالتر رفتن 

قیمت ها می شود.
از ســوی دیگر، بسیاری از خانواده ها 
برای خرید خانــه مجبور به دریافت 
وام هــای مســکن با مبالغ بیشــتر 
هســتند. با توجه به اینکه برخی از 
این خانواده ها در صــورت باال رفتن 
نرخ بهره در آینده قادر به بازپرداخت 
بدهی این وام ها نخواهند بود، این روند 
نیز تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور 

به شمار می رود.
البته بانک مرکزی یک سازوکار جدید 
را برای کاهش ریســک این مسئله 
تدارک دیده اســت. بر اســاس این 
مقــررات جدید کــه از اول ماه ژوئن 
اجرایی می شــود، هر خریدار باید از 
تمکن مالی الزم برای پرداخت بهره 
حداقل 25/5 درصدی وام مسکن بر 

آید.

در گــزارش دیــروز بانــک مرکزی 
کانادا آمده کــه در صورت بروز یک 
شوک دیگر اقتصادی، تهدید خاصی 
متوجه وام دهنــدگان نخواهد بود. بر 
همچنیــن، افزایش بدهی خانوارها و 
نیز آسیب پذیری بازار مسکن تهدیدی 
بــرای نظام بانکی کشــور نیســت، 
ولی می تواند تاثیری منفی بر رشــد 
اقتصادی کشور در آینده داشته باشد.

اقتصاد  رشد  برای  اصلی  تهدید  دو 
کانادا

بانــک مرکــزی در گــزارش جدید 
خود فهرســتی از عوامــل مختلف 
تهدیدکننده رشــد اقتصادی کشور 
بازار  را منتشر کرد. »نقدشــوندگی 
اوراق قرضــه در دوره های پرتنش«، 
»هزینه های گذار به سمت اقتصاد با 
آالیندگی کمتر« و نیز »آسیب پذیری 
کسب وکارها پس از قطع کمک های 
کنونــی ویژه همه گیــری دولت« از 
جمله این تهدیدها هستند. نوسانات 
شــدید بــازار رمزارزها نیــز در این 

فهرست جای دارد.
اما دو تهدید اصلی برای آینده رشــد 
اقتصادی کشــور به موضوع »بدهی 
خانوارها« و نیز »بازار داغ مســکن« 

اختصاص دارد.
آمارهای این نهاد مالی نشان می دهد 
نسبت مبلغ وام  مسکن به درآمد در 
نیمه دوم سال قبل رشد کم سابقه ای 

را تجربه کرده است.
این نشان می دهد آسیب پذیری مالی 
خانوارهای کانادایی طی سال گذشته 
بــه طور چشــمگیری افزایش یافته 
است. هر چقدر خانواده ها از نظر مالی 
آسیب پذیرتر باشند، از توان کمتری 
برای واکنش و مقابله با شــوک های 
اقتصادی )مثل از دســت دادن شغل 
و یا کاهش قیمت ملــک( برخوردار 

خواهند بود.

امید به افزایش قیمت ملک

بانک مرکــزی می گویــد در برخی 
شهرهای کشور شــاهد تقویت روند 
خرید ملک به امید افزایش قیمت آن 
در آینده هستیم که می تواند تهدیدی 

جدی برای ثبات این بازارها باشد.
بانک مرکزی می گوید سه شهر تورنتو، 
هامیلتون و مونترال شــاهد افزایش 
هستیم.  رویکردی  چنین  قابل توجه 
بازار مسکن شهر اتاوا نیز به تدریج در 
حال ورود به این وضعیت اســت. هر 
قدر این وضعیت در شهری شدیدتر 
باشد، قیمت های پیشنهادی از سوی 
مشتریان برای خرید یک خانه باالتر 
می رود، زیرا مشتریان امید دارند که 
روند صعودی قیمت مسکن درآینده 

نیز همچنان ادامه یابد.

افزایشنرختورمساالنهبهباالترینمیزاندردهسالاخیر
ایرانیان کانادا- ســازمان آمار کانادا 
می گوید که با احتساب افزایش قیمت 
رکورد شکن بنزین در مقایسه با یک 
سال پیش نرخ تورم در ماه آوریل به 
باالترین سطح خود در تقریباً یک دهه 

رسید.
نرخ ساالنۀ تورم پس از افزایش سال 
به ســال نرخ شاخص قیمت مصرف 
کننده در ماه مارس به 2.2 درصد و 

در ماه آوریل به 3.۴ درصد رسید.
این افزایش تورم در ماه آوریل سومین 
رکورد جدید افزایش در دورۀ پاندمی 
اســت و باالترین نرخ تورم از ســال 
2011 به این ســو است که شاخص 
قیمت مصرف کننــده به 3.۷ درصد 

افزایش یافت.
قیمت ســال به ســال بنزین در ماه 
آوریــل 62.5 درصــد افزایش یافت، 
که بیشــترین افزایش نرخ ساالنه ای 
است که آمار کانادا تا کنون ثبت کرده 

است.
با حــذف قیمت بنزین، آمــار کانادا 
می گوید که تورم ساالنه در ماه آوریل 

1.۹ درصد خواهد بود.
از نظر منطقه ای، سازمان آمار کانادا 
می گوید قیمت ها ســال به سال در 
تمام استان ها افزایش یافته  است، اما 
در منطقۀ آتالنتیک کانادا بیشتر بوده 

است.
این نرخ افزایش تورم با در نظر گرفتن 
بدترین رکود اقتصــادی در ماه های 
آوریل و مه سال گذشته که قیمت ها 
بســیار کاهش پیدا کردنــد، جای 

تعجبی ندارد.
سازمان آمار کانادا گفته است که این 
تأثیر بر شاخص قیمت که تغییر در 
قیمت های کاالها و خدمات مختلف 
را اندازه گیری می کند، موقتی خواهد 

بود.
بنجامین ریتزس مدیر نرخ های بانک 
مونترال موافق است که این تورم پس 
از بازگشــایی کامل اقتصاد و پایین 

آمدن نرخ بیکاری دوام نخواهد آورد.
هفتۀ گذشته، تیف َمکلَم رئیس بانک 

مرکزی کانادا گفت که او فکر نمی کند 
که ارقام باال در آوریل نیازمند واکنشی 

سریع از طرف بانک مرکزی باشد.
او پــس از یــک ســخنرانی بــرای 
دانشجویان دانشــگاه های آتالنتیک 
کانادا به خبرنگاران گفت: »بخش های 
بزرگی از اقتصاد ما بسیار ضعیف باقی 
مانده اســت. تعداد بســیار زیادی از 
کانادایی ها بیکار هســتند و این تورم 
را تحت فشار قرار می دهد. بنابراین، 
بله، ما انتظار داریم که حدوداً به سه 
)درصد( برســد و پس از آن کاهش 

یابد.«
طبق آمار کانادا، میانگین ســه معیار 
اصلی تورم، که به عنوان فشــارهای 
قیمتی اساســی ارزیابی می شوند و 
توسط بانک کانادا دقیقاً مورد بررسی 
قرار می گیرد، برای آوریل 2.1 درصد 
بود، در حالی که مــارس 1.۹3 بوده 
است. خوانش ماه آوریل بیشترین نرخ 

از ژوئن سال 200۹ به این سو است.
رویس مندز اقتصاددان ارشــد بانک 
امپریال کانادا خاطر نشان می کند که 
بانک مرکزی کانادا به دلیل ســطوح 
قیمتی و نرخ باالی تورم است که نرخ 
اصلی سود را ناگهان افزایش نمی دهد.

بانک کانادا گفته اســت تا زمانی که 
اقتصــاد از پاندمی بهبود نیابد، و نرخ 
تــورم به هــدف دو درصــدی بانک 
مرکزی کاهش نیابد، نرخ اصلی بهرۀ 
خود را همچنان در 0.25 درصد حفظ 

خواهد کرد.
قیمت ها در ماه آوریل در بخش های 

زیادی افزایش یافت. 
هزینه پوشــاک و کفش بیش از 1.۸ 
درصــد افزایش یافت چرا که ســال 
گذشته فروشگاه ها نتوانستند کاالهای 
خود را در تعطیلی ها بفروشند که این 
اولین رشد 12 ماهه در  دوران پاندمی 

است.

آمار کانــادا اعالم کرد کــه افزایش 
قیمت مسکن، هزینه های نوسازی و 
اثاثیۀ  جایگزینی نرده ها و همچنین 
نیز با افزایش قیمت الوار افزایش یافته 

است.
آژانس آمار کانــادا همچنین خاطر 
نشــان کرد که قیمت های خدمات 
تلفن و تلفن همراه 13 درصد پایین تر 

از آوریل سال 2020 است.
نرخ تورم در استان ها )نرخ ماه مارس 

در داخل پرانتز(: 
 نیوفاندلنــد و البــرادور: ۴.3 درصد 

)2.۷(
 جزیــرۀ پرنــس ادوارد: 5.3 درصد 

)3.3(
 نوا اسکوشیا: ۴.2 درصد )2.۸(
 نیوبرانزویک: ۴.2 درصد )1.۹(

 کبک: 3.۴ درصد )2.2(
 انتاریو: 3.3 درصد )2.2(

 مانیتوبا: 3.2 درصد )1.6(
 ساسکاچوان: 3.۷ درصد )2.۴(

 آلبرتا: 3.3 درصد )1.۹(
 بریتیش کلمبیا: 3.0 درصد )2.0(

آژانس آمــار کانــادا همچنین نرخ 
تورم را برای شهرهای بزرگ منتشر 
کرده  است، اما هشدار داد که ممکن 
اســت این ارقام به طور گسترده ای 
نوسان داشته باشند چرا که براساس 
نمونه هــای آمــاری کوچک تنظیم 
شده اند )نرخ ماه مارس داخل پرانتز(:

ســنت جان، نیوفاندلند: 3.۹ درصد 
)2.۴(

 شارلوت تاون –سامرساید: 5.3 درصد 
)3.۴(

 هالیفاکس: ۴.1 درصد )2.6(
 سنت جان، نیوبرانزویک: 3.۸ درصد 

)1.۸(
 شهر کبک: 3.۴ درصد )2.2(

 مونترال: 2.۹ درصد )1.۹(
 اتاوا: ۴.1 درصد )2.۷(

 تورنتو: 2.۴ درصد )1.۷(
 ثاندربَی، انتاریو: 3.۴ درصد )2.1(

 وینیپگ: 3.0 درصد )1.6(
 رجینا: 3.۹ درصد )2.۴(

 ساسکاتون: 3.1 درصد )1.۹(
 ادمونتون: 3.0 درصد )1.۷(

 کلگری: 3.1 درصد )1.۷(
 ونکوور: 2.۸ درصد )2.0(

 ویکتوریا: 3.2 درصد )1.5(
وایت هورس: 3.1 درصد )1.1(

 یلونایف: 2 درصد )-0.1(
ایکالوئیــت )Iqaluit(: 0.6 درصــد 

)0.5-(

تاثیرمنفیموجسومکووید۱۹بربازارمسکنکانادا

ایرونیــا- آمار فروش مســکن کانادا 
نسبت به رکورد فوق العاده ای که در 
ماه مارچ ثبت کرده بود، پایین آمده؛ 
همچنان که طغیان مجدد موارد ابتال 
به کووید1۹ و اقدامات منع رفت و آمد 
بازار داغ مسکن کشور را تاحدی آرام 

کرده است.
طبق گــزارش  انجمن امالک کانادا، 
فروش خانه در ســطح کشور 12.5 
درصد نســبت به مــاه قبل کاهش 
یافت، همانطور که لیست های جدید 
نیز 5.۴ درصد کاهش داشتند. علی 
رغم کاهش فعالیت، قیمت معامالت 
مســکن هنوز در آوریل 2.۴ درصد 
افزایش یافته و نسبت به سال گذشته 
23 درصــد باالتر اســت. همچنین 
فروش مسکن در مقایسه با یک سال 
قبل که بــازار در ابتدای همه گیری 
قفل شــده بود، 256 درصد افزایش 

یافته است.
فروش خانه در کانادا در طول ســال 
گذشته رشــد فوق العاده ای داشت، 
همچنان که نرخ بهره پایین و تقاضا 
برای زندگی بهتر افراد بیشتری را به 
این بازار سوق داد. گرچه در ماه آوریل 
کشور با موج جدیدی از عفونت های 
ویروس کرونا روبــرو بود که مناطق 
زیادی را مجبور به اعمال محدودیت 

های جدید برای فعالیت کرد.

گروه  رئیــس  استیونســون،  کلیف 
مســکن در بیانیــه ای گفــت: »در 
حالی که بازارهای مسکن در سراسر 
کانادا بسیار فعال هســتند، شواهد 
فراوانی نشــان می دهد که برخی از 
ناهماهنگی های سال گذشته در حال 
بهبود هستند؛ همان چیزی که همه 
انتظار رخ دادنش را دارند. بسیاری از 
حوزه های قضایی با تصویب قرنطینه 
های جدید، ارائــه توضیح دقیق در 
مورد سطوح زیربنایی تقاضا و عرضه 

را دشوارتر کردند.«
افت تقاضا شرایط بازار را تا حدودی 

متزلزل کرد. کانادا بــه اندازه دو ماه 
عرضه مسکن داشت، رقمی باالتر از 
رکورد 1.۷ ماه در مارچ، اما بر اساس 
گزارش ها این رقم هنوز هم بســیار 
باالتر از میانگین دراز مدت پنج ماهه 

است.
فروکش کردن رکوردها هم موضوعی 
ســوای گزارش ســاخت مسکن روز 
دوشنبه بود. طبق داده های منتشر 
شده در شــرکت وام و مسکن کانادا، 
خانه های کانادایی در ماه آوریل افت 
20درصدی خود را آغاز کردند، اما در 

سطح تاریخی باالیی باقی ماندند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

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

2014 HYUNDAI SANTA FE SPORT2017 ACURA MDX NAVI 2017 HYUNDAI ELANTR GLS 2020 HYUNDAI PALISADE LUXURY

NOW: $32,788
75,000 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: $34,588

 Stk# R21168
NOW: $15,895

67,000 km

Was:$17,695

 Stk#H21253A
NOW: $33,665

55,000 km

Was: $35,465
NOW: $46,551

30,000 km

Was: $48,351
NOW: $16,890

115,000 km

Was:$18,780

2019 INFINITI QX60 PURE 

 Stk# H21374A  Stk#RH21390  Stk#H21220A
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

Ultimate model with Tech package shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

Standard key features include:

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

Android AutoTM

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

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

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

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

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

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment 
of $50/$73/$61 for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges 
(excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai 
Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,999. Weekly payments are $95/$80 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 Preferred 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 
ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved 
credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will 
pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly 
or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊†♦^*^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for 
less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against 
defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit 
www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

Standard key features include:
•  Heated front seats 
•  8.0" touch-screen display with Apple CarPlay™ 

and Android Auto™

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

2021 
Hyundai 
ELANTRA
Preferred 
Auto (IVT)

2021 
Toyota 
Corolla 
LE 
(CVT)

2021 
Honda 
Civic 
LX  
(CVT)

Heated leather-wrapped  
steering wheel

Proximity keyless entry with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist

or step up to the 
Preferred Auto IVT 
for only

Warning only

$ 11 more 
weekly◊ and get

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 
Hyundai 
TUCSON 
Preferred 
FWD

2021 
Toyota 
RAV4 
LE 
FWD

2021 
Mazda 
CX-5 
GX  
FWD

Heated rear seats

Proximity key with  
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
Unlimited km

Lane Departure Warning  
with Lane Keeping Assist

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

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

2021 
Hyundai 
KONA 
Preferred 
FWD A/T

2021 
Honda 
HR-V 
FWD 
LX CVT

2020 
Nissan 
Qashqai 
FWD S 
CVT

Heated leather steering wheel

Proximity keyless entry with 
push-button ignition

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

36 months /  
60,000 km

36 months /  
60,000 km

Blind-Spot Collision Warning

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

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

Example selling price of $24,999 on the 2.0L Preferred FWD

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for
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Ultimate model shown ♦

Ultimate model shown ♦

0 % on select models 

Finance† from

0.9 % on select models 

Lease◊ from

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

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment 
of $50/$73/$61 for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges 
(excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai 
Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,999. Weekly payments are $95/$80 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 Preferred 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 
ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved 
credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will 
pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly 
or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊†♦^*^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for 
less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against 
defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit 
www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
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2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.
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More of the features you want
5-Year Comprehensive  
Limited Warranty††

Hyundai BuyRight™ Hyundai LeaseRight™

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual/2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Preferred IVT with an annual lease rate of 2.49%/0.9%/2.49%. Total lease obligation is $11,511/$11,338/$13,852. Weekly lease payment 
of $50/$73/$61 for a 48/36/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$0/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges 
(excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai 
Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Preferred FWD/2021 KONA 2.0L Preferred FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $29,749/$24,999. Weekly payments are $95/$80 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 Preferred 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 
ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey is $30,357/$34,457/$40,257. Price includes Delivery and Destination charges of $1,725/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved 
credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will 
pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly 
or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. 
Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ◊†♦^*^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for 
less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against 
defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit 
www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

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

Based on monthly payments, finance purchases only. Restrictions apply^^.
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2021 Nissan Qashqai information is not available as of February 9, 2021.
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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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نیمیازخریدارانمسکندرکانادا
بهسختیمیتوانندخانهای
درحدبودجهشانپیداکنند

ایرونیا- امالک و مستغالت کانادا رشد 
قیمتی فزاینده ای را نشان می دهد و 
به نظر می رسد که تا زمانی که نرخ 
بهره تغییری نکند ، حضور متقاضیان 

زیاد در بازار قیمتها را باال نگاه دارد. 
اخیرا یک نظرسنجی در مورد امالک 
 TD و به سفارش بانک Ipsos توسط
انجام شده اســت. این بررسی نشان 
داد تعداد زیادی از کانادایی ها مایل 
به پرداخت رقمی باالتر از درخواست 
و شــرکت در پیشــنهادهای مزایده 
هستند. داده دیگر نشان می دهد که 
این موضوع ممکن است ناشی از این 
احســاس باشد که اگر منتظر بمانند 
کمی دیرتر اقــدام به خرید کنند، از 
بازار عقب بمانند وبا قیمتهای باالتری 

مواجه شوند. 
آمادگی بــرای پرداخــت رقم باالتر 
از قیمــت پایه ملک هم بــا تمایل 
به شرکت در پیشــنهادهای مزایده 
همراه است. یک ســوم )32درصد( 
کانادایی ها مایل به شرکت در مزایده 
برای خرید خانه بودند. وقتی از قبل 
بدانید کــه برخی خریــداران حتی 
مایل بــه پرداخت رقمی بیشــتر از 
قیمت درخواستی فروشنده هستند، 
با ناامیدی جستجو برای خرید خانه 
مورد عالقه تان را ادامه می دهید چرا 
که قدرت رقابت برای پیشــنهاد رقم  

های باالتر را شاید نداشته باشید. 
کســانی که مایل به پرداخت هزینه 
بیشــتر هســتند، مایلنــد مقــدار 
زیــادی پول نقد کنــار بگذارند تا به 

جستجویشان برای خانه پایان دهند.
تقریبــا از هر پنج نفــر )1۹درصد( 
خریداران مســکن اظهار داشتند که 
مایل بــه پرداخت 50هزار دالر باالتر 
از قیمت درخواســتی هســتند. این 
نظرســنجی همچنین نشان داد که 
13درصد از مردم مایل به ارائه رقمی 
بیــن 50 تا 100 هزار دالر بیشــتر 
هستند. بخش کوچکی از خریداران 
در آن آمارگیری اظهار داشــتند که 
مایلند حتی بیشتر از مبلغ 100هزار 
دالر هم پرداخت کنند. خوب، حداقل 

بدهی ارزان است.
اکثــر خریداران مســکن می گویند 
افزایــش قیمــت در دوران پاندمی ، 

خرید خانه را دشوارتر کرده است.
این بررسی نشان داد که 52درصد از 
خریداران گفته اند که به دلیل افزایش 
قیمت مسکن، اکنون بازار کمتر قابل 
دستیابی است؛ گرچه ابتدا تصور می 
شد بخاطر شــرایط مبهم اقتصادی 
پس از  پاندمی بــازار باید مقرون به 
صرفه تر باشــد ، اما در عوض  هجوم 
برای خرید ملک به افزایش قیمت ها 

دامن زد. 
اکثر خریداران فعلی در بازار باور ندارند 

که می توانند متناسب با بودجه شان 
در سال آینده خانه ای پیدا کنند. در 
ســطح ملی این خریداران 5۷درصد 
بودنــد، اما در انتاریــو )63درصد( و 
بی سی )62درصد( تعداد باالتر بود. 
۴۸درصد از مــردم کبک گفتند که 
خرید خانه با بودجه آنها دشوار است. 
اهالی پریریز هنوز هم با این موضوع 
مشکل دارند؛ ۴3درصد از آن ها قادر 
به یافتن خانه در بودجه خود نیستند. 
با این حــال از آنجا که بقیه جاهای 
کشــورعمال غیر قابل خرید هستند، 
تقریبــا به نظر می رســد که اوضاع 

پریریز خوب باشد.
این نظرســنجی زمینه های زیادی 
را برای بررســی رفتــار خرید فعلی 
)یا اخیر( در بازار ایجاد کرده اســت. 
خریداران مســکن به ویــژه جوانان 
بزرگسال نگران هستند که در آینده 
قیمت مسکن بدتر شــود. این نکته 
هرچقدر هم عجیب باشــد، توضیح 
می دهد که چرا بسیاری از افراد مایل 
به پرداخت رقمی باالتر از حدمعمول 
هستند. اگر آنها اعتقاد دارند که قیمت 
مسکن همچنان رو به افزایش است، 
فکر می کنند بعدا خرید آن دشوارتر 
خواهد بود. همچنیــن اگر فکر می 
کنند قیمت مسکن افزایش می یابد،  
کش آمدن بودجه هم برایشان آسانتر 
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قیمتمسکندرونکووروتورنتو
اکنونازلُسآنجلسونیویورکگرانتراست

ایرانیــان کانادا- گزارشــی جدید در 
مورد تواِن مالی خرید مسکن توسط 
شــامل   Oxford Economics
خبرهای خوبی بــرای کانادایی هایی 
اســت که همیشــه رؤیای رفتن به 

ایاالت متحده را در سر پرورانده اند.
بر اساس شاخص توان مالی مسکن 
آمریکای شمالِی آکســفورد، اکنون 
لُس آنجلس و نیویورک هر دو از نظر 
مســکن از تورنتو، ونکوور و یا حتی 
َهمیلتون مقرون به صرفه تر  هستند.  

محققان آکسفورد در آخرین گزارش 
این مؤسسه می نویســند: »از میان 
25 کالن شــهر  آمریکای شمالی که 
شــاخص مقرون به صرفگی آنان را 
اندازه گیری کرده ایم، تورنتو، ونکوور 
)بریتیش کلمبیا(، َهمیلتون )انتاریو(، 
َسن خوزه )کالیفرنیا( و لُس آنجلس 
پنج کالن شهر گران قیمت آمریکای 

شمالی هستند.
، کُلمبوس  »در مقابــل، شــیکاگو 
)اوهایو(، شــهر کبک، آتالنتا و رالی 
)کارولینای شمال( پنج گزینه مقرون 

به صرفه هستند.«
آکســفورد پیش بینــی می کند که 
قیمت ها در کانــادا و ایاالت متحده 
پس از 2021 و 2022 سقوط خواهد 
کرد، اما در حــال حاضر این دو بازار 

تفاوت زیادی با هم دارند.
شاخص توان مالِی مسکن آکسفورد 
برای ایاالت متحده در سه ماهۀ اول 
سال 2021 به 0.66 رسیده است، این 
بدان معنی است که متوسط   قیمت 
خانه یک خانواده در آمریکا 3۴ درصد 
پایین تر از هزینه یک خانوار با درآمد 

متوسط   است.
در همین حال مشــخص شــد که 
شــاخص توان مالی مسکن کانادا در 
سه ماهه نخست ســال جاری 1.3۴ 
اســت، به این معنی که قیمت خانه 
3۴ درصد گران تر از آن چیزی است 
که یک خانواده با درآمد متوسط   توان 

مالی خرید آن را دارند.
با این وجود قیمت خانه ها در سواحل 
اقیانــوس آراِم ایــاالت متحده )لُس 
آنجلس(، مانند خانه های شــمال و 
ونکوور و تورنتو، برای اکثر مردم این 

کشور دور از دسترس هستند.
در این گزارش آمده است: »عدم توان 
مالی برای خرید مسکن یک مسئله 
مــداوم در تورنتو و ونکوور اســت و 
افزایش قیمت اخیر باعث تشدید این 
روند شده که بیش از یک دهه گذشته 

آغاز شد.«
»َهمیلتــون و اوتــاوا بــه صفــوف 
کالن شــهرهای گران قیمــت کانادا 
پیوســته اند، در حالی که خانه های 
اســتان های مرکزی کانــادا و کبک 
همچنان برای خانوارهای محلی قابل 

خرید هستند.«
در حالــی که آکســفورد پیش بینی 
می کند که یافتن مسکن ارزان قیمت 
در هر دو کشــور دشوار خواهد شد، 
این مؤسســۀ اقتصادی اظهار داشت: 
»قیمت مســکن در ایــاالت متحده 

بسیار مقرون به صرفه تر از کانادا است 
و به این صورت هم خواهد ماند.«

همانطور که همه مــا از این موضوع 
بــه خوبی خبر داریم، کالن شــهر ها 
گران ترین مناطق برای کسانی است 
که به دنبال هر نوع از خانه  هســتند 
)آپارتمان مسکونی، خانه های جدا یا 
غیر از این( - اما جوامع کوچک تر هم 
از افزایش سرسام آور قیمت خانه در 

امان نیستند. 
»در کالن شــهرهای اصلــی انتاریو، 
مقرون به صرفه بــودن در طی دهه 
گذشته به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته است. شــاخص تورنتو در سه 
ماهۀ اول ســال 2021 بــه باالترین 
ســطح تاریخی یعنی 1.53 رسیده 
اســت، در حالی که همیلتون، یک 
کالن شهر کوچکتر در نزدیکی تورنتو، 

شاهد رشد شــاخص به 1.5 در سه 
ماهۀ اول سال 2021 بوده است، و آن 
را در میان گران قیمت ترین شهر های 

کانادا از نظر مسکن قرار داده است.«
بسیاری قصد داشــتند به همیلتون 
بروند و آن را به بروکلین جدید تبدیل 
کننــد؟ به نظر می رســد، همیلتون 
اکنون هــم در حاضر بــه بروکلین 
جدیدی تبدیل شده است و کسانی 
که دیر اقدام کرده اند دیگر نمی توانند 

به همیلون بیایند.
هنوز هم برخی از شــهرهای بزرگ 
انتاریــو وجود دارند که خانه ها هنوز 
هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه 
هستند، اما اگر روندها به روال قبلی 
خود ادامه دهند، ممکن اســت برای 
مدت طوالنی به همین ترتیب باقی 

نمانند.

بانکمرکزیکانادا:
سرمایهگذاریدرارزهایدیجیتال
بهسیستممالیکشورآسیبمیزند

ایرونیا- بانک مرکزی کانادا کمی پس از کاهش شدید قیمت اکثر رمزارزها 
در بازار اعالم کرد نوســانات دارایی های رمزارز نوعی آســیب پذیری را 
در سیســتم مالی کشور  ایجاد کرده اســت . در بررسی ساالنه ریسک 
های مالی، سیاست گذاران  مالی در بانک مرکزی به ریاست  تیف مکلم 
روز پنجشــنبه گفتند گرچه بازارهای رمزارز هنوز به عنوان یک کالس 
دارایی یا روش پرداخت از اهمیت سیســتمی برخوردار نیستند، اما »اگر 
یک شرکت بزرگ فناوری – اصطالحا Big Tech – با مبنای کاربری قابل 
توجه تصمیم به صدور رمزارزی بگیرد که به عنوان روش پرداخت به طور 

گسترده ای قابل قبول باشد، این موضوع می تواند تغییر کند.«
این اولین باری نیســت که بانک مرکزی از رمزارز به عنوان عامل نگرانی 
فزاینده یاد می کند و در بررسی ساالنه ریسک های مالی در سال 201۹ 
هم اظهار نظر مشابهی داشت . بانک مرکزی همچنین در مورد خطرات 
مربوط به Stablecoin؛ اصطالحا ارز دیجیتال باثبات-ارزهای دیجیتالی 
که برای کاهش نوسانات به دارایی با ثبات تری وابسته هستند- نیز هشدار 
داد. به باور کارشناســان بانک مرکزی در صورت استفاده گسترده از آنها 
در تبادالت مالی ،  مکانیسم های سیاست پولی بانک بدون شک مختل 
خواهد شد .به این ترتیب تا زمانی که ارز دیجیتال باثبات به طور انحصاری 
توسط دالر کانادا پشتیبانی نشود، تصویب گسترده آنها می تواند توانایی 
بانک در اجرای سیاست های پولی را مهار و به عنوان آخرین وام دهنده 
عمل کند.« بانک مرکزی کانادا گفت: »علیرغم افزایش تمایل نهادی به 
دارایی های دیجیتال، آنها همچنان خطرناک تلقی می شوند زیرا تعیین 

iroonia.ca ».ارزش ذاتی شان دشوار است
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

دولتفدرالمعیارهایجدیدیبرایارزیابیتواناییمالی
متقاضیانواممسکنمدنظرقرارمیگیرد

فردا- دولت کانادا اعالم کرده از ابتدای 
ماه جون )ژوئن( امســال، معیارهای 
جدیدی برای ارزیابــی توانایی مالی 
متقاضیان وام مســکن مد نظر قرار 
می گیــرد. به این ترتیــب، برخی از 
متقاضیان که هم اکنون می توانند وام 
مسکن دریافت کنند، از آن تاریخ به 
بعد قادر به دریافت این تســهیالت 

نخواهند بود.
دولت کانادا همچنین جزئیات مربوط 
به این تغییرات در اســترس تســت 
)stress test( وام مسکن را نیز اعالم 

کرده است.
اســترس تســت در واقــع همــان 
معیارهای ارزیابی تمکن مالی متقاضی 
وام برای بازپرداخت اقساط وام مسکن 
است. هدف استرس تست این است 
که وام دهنده از توانایی متقاضی برای 
باال  پرداخت بدهی هایش در صورت 

رفتن نرخ بهره مطمئن شود.
در حال حاضر نرخ بهره در کانادا در 
کف تاریخی خود به ســر می برد. با 
این وجود، ایــن نرخ احتماال تا چند 
ماه آینــده دوباره باال خواهد رفت. به 
همین دلیل، دولت کانادا می خواهد 
از قدرت اقتصادی وام گیرندگان برای 

تحمل نرخ بهره باالتر مطمئن شود.
گفتنی اســت متقاضیان وام مسکن 
معمولی )کســانی کــه حداقل 20 
درصــد از قیمت خانــه را به صورت 
پیش پرداخــت می دهنــد( و نیز وام 
مسکن بیمه شده )کسانی که کمتر از 
20 درصد از قیمت خانه را به صورت 
پیش پرداخت می دهند( مشمول این 

مقررات جدید خواهند بود.

معیارهای استرس تست جدید

حاال بیایید نگاهی به معیارهای جدید 
استرس تست وام مسکن بیاندازیم.

استرس تســت جدید وام مسکن به 
شکل:

)1( نرخ بهره منــدرج در قرارداد به 
اضافه 2 درصد یا )2( نرخ بهره 5/25 

درصد
هر کــدام از گزینه هــای )1( یا )2( 
که بزرگ تر بود، معیار تصمیم گیری 

خواهد بود.
حاال بیایید دو مثال را بررسی کنیم.

مثال اول: فرض کنید بانک در پیش  

تائیده )pre-approval( به شما اعالم 
کــرده که نرخ بهره وام مســکن تان 
۴/25 درصد است. نرخ استرس تست 

را با فرمول باال محاسبه می کنیم:
)1( ۴/5 درصد )نرخ بهره اعالم شده( 

+ 2 درصد = 6/5 درصد
)2( 5/25 درصد

همان طور کــه می بینید 6/5 درصد 
از عدد 5/25 درصد باالتر اســت و به 
همین دلیل، نرخ بهره 6/5 درصدی 

مالک قرار می گیرد.
در نتیجــه، به عنــوان متقاضی وام 
مسکن باید اثبات کنید که از توانایی 
مالی برای بازپرداخت اقساط وامی با 

بهره 6/5 درصد برخوردارید.
مثال دوم: فرض کنید بانک در پیش  
تائیده )pre-approval( به شما اعالم 
کرده که نرخ بهره وام مسکن تان 2/5 
درصد اســت. نرخ استرس تست را با 

فرمول باال محاسبه می کنیم:
)1( 2/5 درصد )نرخ بهره اعالم شده( 

+ 2 درصد = ۴/5 درصد
)2( 5/25 درصد

همان طور که می بینید  5/25 درصد 
از ۴/5 درصد باالتر است و به همین 
دلیل، نرخ بهره 5/25 درصدی مالک 

قرار می گیرد.
در نتیجــه، به عنــوان متقاضی وام 
مسکن باید اثبات کنید که از توانایی 
مالی برای بازپرداخت اقساط وامی با 

بهره 5/25 درصد برخوردارید.
برای اینکه مشــمول مقررات جدید 
استرس تست نشــویم، باید چه کار 

کنیم؟
همان طور که گفتیم، مقررات جدید 
اســترس تســت ممکــن از مانع از 
پذیرش درخواست وام مسکن برخی 
متقاضیان شود. اگر نگران این هستید 
که ممکن اســت فرصت دریافت این 
وام را از دســت بدهیــد، می توانید 
تــا هر چه زودتر و پیــش از آغاز ماه 
جون )ژوئــن( اقدام به دریافت پیش  
وام مسکن   )pre-approval( تائیده 
کنید. بانک پــس از ارزیابی مواردی 
مثل نســبت بدهی بــه درآمد و نیز 
امتیاز اعتباری شما، این سند را صادر 

می کند.
اگر فرصــت موجود بــرای این کار 
استفاده کنید، بانک وام دهنده در این 
سند، از مقررات کنونی استرس تست 
برای ارزیابی شما استفاده می کند و در 
نتیجه، مقررات جدید شامل حال تان 

نخواهد شد.
البته فرآینــد دریافت وام مســکن 
معموال زمان بر اســت و ممکن است 
چند هفته یا چند ماهی طول بکشد. 
با این وجــود، چون قبل از اول جون 
 )pre-approval( پیش  تائیده )ژوئن(
وام مســکن را دریافت کرده اید، اصال 

جای نگرانی نخواهد بود.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

Depth / Size (ft.):
Lot Area (sq.ft.):
Flood Plain:

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

Frontage (feet):
Approx. Year Built:
Age:
Zoning:
Gross Taxes:

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

Dist. to Public Transit: Dist. to School Bus:

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Finished Floor (Main):
Finished Floor (Above):
Finished Floor (Below):
Finished Floor (Basement):
Finished Floor (Total):

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

REA Full Public The enclosed information, while deemed to be correct, is not guaranteed.
PREC* indicates 'Personal Real Estate Corporation'.

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

Restricted Age:
# of Pets: Cats: Dogs:
# or % of Rentals Allowed:

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

Mgmt. Co's Name:
Mgmt. Co's Phone:

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

R2489279 $2,059,000
$1,998,000

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

STRATA LOT 2, PLAN BCS1296, DISTRICT LOT 601, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT, TOGETHER WITH AN INTEREST IN
THE COMMON PROPERTY IN PROPORTION TO THE UNIT ENTITLEMENT OF THE STRATA LOT AS SHOWN ON FORM 1 OR V, AS

026-293-323

4'4
12'8
10'3
11'10
8'4
12'3
7'3
10'7
10'10
5'1

10'11
16'1

14'10
13'6
17'2
17'4

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

22'10
11'0
9'10
6'6

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

AMAZING HOME in EDGEMONT! The qualities & size of a luxurious detached home with the convenience of low maintenance townhouse living, in a
quiet, private setting. This beautifully updated stunning home offers 4 bedrooms, 3.5 baths, 3000+ sqft, a ton of storage, an attached double garage
PLUS extra large driveway for 2 more cars. Enjoy airy, true OPEN CONCEPT living on the main, featuring 18’ ceilings in the living room. Enjoy a
beautifully updated kitchen with Viking appliances, quartz counters, glass backsplash. Enjoy high-ceilings, hardwood floors, double French doors
leading onto a private, sunny, SOUTH-FACING WALK-OUT PATIO. 3 generous-sized bedrooms up including a spectacular master suite with walk-in
closet & stunning ensuite. Below is a large rec room, 4th bed, full bath & storage.

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

Foyer
Living Room
Dining Room
Family Room
Kitchen
Master Bedroom
Walk-In Closet
Bedroom
Bedroom
Laundry

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, Water

2 Storey w/Bsmt.
Frame - Wood
Mixed, Wood

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

Central Location, Cul-de-Sac, Private Setting, Recreation Nearby, Shopping Nearby, Ski Hill Nearby
ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window Coverings, Microwave

Fully Finished

Pets Allowed w/Rest., Rentals Allwd
w/Restrctns

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

Depth / Size:
Lot Area (sq.ft.):
Flood Plain:

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

Frontage (feet):
Approx. Year Built:
Age:
Zoning:
Gross Taxes:

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

Dist. to Public Transit: Dist. to School Bus:
Title to Land:

Property Disc.:
PAD Rental:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Finished Floor (Main):
Finished Floor (Above):
Finished Floor (Below):
Finished Floor (Basement):
Finished Floor (Total):

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

RED Full Public The enclosed information, while deemed to be correct, is not guaranteed.
PREC* indicates 'Personal Real Estate Corporation'.

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

LOT 64, PLAN BCP20445, DISTRICT LOT 228, SECTION 16, TOWNSHIP 39, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT

026-488-434

13'7
14'1
13'7
10'3
3'8
7'2
9'3
6'9
13'8
13'2

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

12'7
7'5
9'3
10'9
10'4
15'

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

This is truly a piece of art with views! Custom built luxury with top-of-the-line upgrades across the house. Hardwood  floors, finished luxury basement,
and high-end appliances. Immediately after you walk in the house, you can feel its  luxury and elegance. Even the smallest kitchenwares were detailed
to enhance the character of this house. Take some  steps to the window, you have the breathtaking mountain and city views that worth millions.
Basement can be easily  converted to a 3 bdrm suite. This is all about enjoying the life to the most extent. Take your golf bag and move in  now.
Shopping and schools are steps away.

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

Living Room
Kitchen
Dining Room
Office
Pantry
Laundry
Nook
Foyer
Master Bedroom
Bedroom

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

City/Municipal
Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, Water

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

Air Conditioning, ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window Coverings, Range Top, Security System, Smoke Alarm, Sprinkler -

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

55 Maple Drive, Port Moody

$2,059,000

$1,720,000 $1,878,000
972 Belvista Crs., North Van

1203-3080 Lincoln Ave., Coquitlam
$698,000

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

استودیو بسیار زیبا با چشم انداز از کوهستان، بالکن بزرگ،
460 اسکورفیت، الندری داخل واحد، سنگ گرانیت در آشپزخانه،

 Murphy  Bed )تخت تاشو دیواری(، یک پارکینگ سرپوشیده، انباری
نزدیک به سی باس، کلیه امکانات رفاهی، مراکز خرید، رستوران ها در خیابان النزدل

499,000#806-151 W 2nd Street, North Vancouver

«ایده آل برای سرمایه  گذاری»
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

کت و شلوار و پیراهن هاى مردانه دوخته شده و آماده
قبول سفارشات دوخت کت و شلوار و پیراهن مطابق با سلیقه شما

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

Ready-to-wear Suits & Shirts
Custom made Suits & Shirts
Alterations & Wardrobe Consulting

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

Tel:604-990-8717
www.connectionmenwear.com

پیشبینیسیاستهای
مهاجرتیکانادا

درادامهسال۲۰۲۱
کانادا  مهاجرت  اداره  سیاســت های 
مستقیماً تحت تأثیر توانایی کانادا در 
مبارزه با کووید1۹ و احتمال برگزاری 
انتخابات فدرال در پاییز 2021 ، قرار 

دارد.
در واقــع این دو عواملــی مهم برای 
سیاســتگذاری های اداره مهاجــرت 
محسوب می شوند. مسئله اول توانایی 
کانادا در مهار و در نهایت شکســت 
همه گیری ویروس کروناست و مسئله 
دوم این اســت که آیا نخســت وزیر 
جاستین ترودو تصمیم می گیرد تا در 
پاییز امسال انتخابات را برگزار کند یا 

خیر …
مهاجرین  گزینــش  سیاســت های 
به کانادا با شــروع همه گیری از ماه 
مارس 2020 مختل شــده اســت. 
هر تصمیمــی که گرفته می شــود 
تحت تأثیر توانایی اداره مهاجرت در 
هدایت و جبــران اختالالت به وجود 
آمــده در رونــد ورود مهاجریــن به 
کانــادا در دوران پاندمیک قرار دارد. 
بدین دلیل همــواره دولت در جهت 
ایجاد تغییرات در سیاستگذاری های 
قبلی و معرفی برنامه های آزمایشــی 
مختلف و تالش برای حداکثر گزینش 
از میــان خارجیان حاضــر در کانادا 
دارد تا بتواند کاهش قابل توجه ورود 
مهاجرین تازه وارد و تأمین نیروی کار 
موردنیاز خــود را جبران کند. بدین 
دلیل تغییرات مختلف و سیاست های 
جدیدی را جهت دستیابی به اهداف 
مهاجرتی کشور در زمان همه گیری 

کرونا به وجود آورده است.
در چند ماه گذشــته شاهد افزایش 
در  کوویــد1۹  مــوارد  نگران کننده 
سراسر کانادا بودیم. موج سوم ویروس 
منجر به قرنطینه جدید در دو استان 

بــزرگ کانادا، انتاریو و کبک و نیز در 
چهارمین استان بزرگ، آلبرتا شد.

خوشبختانه در هفته های اخیر اوضاع 
رو به بهبودی اســت. مــوارد جدید 
کوویــد1۹ پس از آنکه کانادا بیش از 
10 هزار مــورد روزانه را در بعضی از 
مناطق در ماه آوریل داشت، اکنون در 
حال کاهش است. این کاهش تابع از 
اقدامات سخت گیرانه بهداشت عمومی 
بود و کمپین واکسیناســیون کانادا 
نیز گام بسیار مهمی است که به این 

کاهش کمک می کند.

کانادا اکنون بیش از ۲۰ میلیون دوز 
واکسن دریافت کرده است

بیــش از ۴0 درصد از جمعیت واجد 
شرایط کانادا حداقل یک دوز واکسن 
دریافــت کرده اند، ایــن بدان معنی 

است که کانادا در میان 5 کشور برتر 
انگلستان، ایاالت  OECD )اسرائیل، 
متحده و شــیلی( قــرار دارد. انتظار 
می رود تــا پایان ماه ژوئــن بیش از 
20 میلیون دوز بیشتر دریافت کند. 
این موجب شــده اســت تا بسیاری 
از رهبران سیاســی دولــت فدرال و 
دولت های اســتانی اظهار کردند که 

امیدوارند تا بتوانند در تابستان امسال 
به نوعی به شرایط عادی برگردد.

توانایی بازگشــت کانادا به شــرایط 
عادی تر، سیاست های مهاجرتی دولت 
کانــادا را به میزان قابل توجهی تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. به عبارت دیگر، 
بازوهای بهداشــت عمومی و ایمنی 
دولــت فــدرال باعث خواهند شــد 

معصومه علی محمدی )هفته(

شهرهایکاناداییبابیشترینتعادلبینکاروزندگی
ایرانیان کانادا- شــرایط سال گذشته 
مردم سراســر جهــان را مجبور به 
ارزیابــی مجدد اولویت هــای خود و 
برجسته کردن عدم کار بیش از حد 
و گذاشــتن وقت برای چیز هایی که 
واقعاً مهم هستند، کرد. یک رتبه بندی 
تازه منتشــر شده از شــهر هایی که 
بهترین تعادل بیــن کار و زندگی را 
ایجاد می کننــد، تورنتو را در جایگاه 
1۴ قــرار داده اســت، و از میان یک 
فهرست کوتاه متشــکل از 50 شهر 
با شــاخص های زیســت پذیری باال 
انتخاب شده اســت. سه شهر دیگر 
کانادا حتی نمرات باالتری نسبت به 
تورنتو دریافت کرده اند، اتاوا )۸۹.1( ، 

ونکوور )۸۷.۸( و کلگری )۸5.2( همه 
در میان 13 شهر برتر قرار گرفتند.

این گزارش که توسط توسعه دهندۀ 
 Kisi سیستم کنترل دسترسی آمریکا
انجام شده، با توجه به تغییر های ایجاد 
شده توسط پاندمی در مورد اهمیِت 
کار از خانه، مرخصی گرفتن و در کنار 

عزیزان بودن، تنظیم شده است.
در گزارش آمده اســت: »شاخص به 
دست آمده، تغییر رتبه بندی شهر ها 
را نســبت به زمان پیــش از پاندمی 
نشــان می دهد، و تصویری را رســم 
می کند که مشخص می کند چگونه 
کووید 1۹باعث تغییر شده و به تأثیر 
مداوم خود بر تعادل کار و زندگی در 

شهر های بزرگ در سراسر جهان ادامه 
می دهد.«  

تورنتو که یک پله از از جایگاه سیزهم 
خود در میان بهترین  شهر های جهان 
در ســال 201۹ پایین آمده است، از 
100، امتیاز ۸۴.۹ را دریافت کرد که 
بر اساس ارزیابی و محاسبۀ 1۸ مؤلفه 
در چهار دسته بندی بود: شدت کار، 
حمایت نهادی، قانون گذاری و کووید 
1۹. عواملی از جمله مکان مناســب 
بــرای کار از راه دور، نــرخ بیکاری، 
حمایت هــای اقتصــادی مربوط به 
پاندمی، توان مالی، ایمنی، دسترسی 
بــه مراکز تفریحی نیز در نظر گرفته 

شدند.

تا کانــادا بتواند مهاجریــن تازه وارد 
بیشتری را پذیرا شود.

گزارش هــای مطبوعاتی حاکی از آن 
است که نخست وزیر، جاستین ترودو 
در حال بررســی برگزاری انتخابات 
فدرال در واســط نیمه دوم سال و یا 
به بیان دیگــر در فصل پاییز 2021 
اســت. شایعات حاکی از آن است که 
برگزاری انتخابات ارتباط مستقیم با 
توانایی دولت برای بازگشت به حالت 
عادی پس از پاندمیک دارد. در واقع 
این بدین معناســت که اگر کمپین 
واکسن با موفقیت اجرا شود و کانادا 
همه گیری را شکســت دهد، ترودو 
ممکن اســت در نهایت با پشتیبانی 
عمومی بیشتری روبرو شود که وی را 
نخست وزیر کانادا برای دوره سوم کند.

ترودو در سال 2015 موفق به کسب 
اکثریت آرا برای تشــکیل دولت شد 
و در دوره دوم در ســال 201۹ بــا 
کاهش حمایت عمومی، فقط موفق 
شد با حداقل آرای الزم برای تشکیل 
دولت دوره دوم خود ۴ ســال دیگر 
نخست وزیر کانادا باقی بماند … با این 
وجود نظرسنجی ها نشان می دهد وی 
همچنان محبوب ترین رهبر در مقابل 
رهبران دیگر احزاب اصلی سیاســی 
فدرال کانادا است و در موقعیت کسب 

رأی اکثریت قرار دارد.
 هر دو انتخابــات اخیر، در ماه اکتبر 
برگزار شد و نخست وزیر منتخب در 
ماه های نوامبر و دسامبر کابینه خود 
را تشــکیل داد و به صورت رسمی از 
آغاز سال شروع به کار کرد. مبارزات 
انتخاباتــی در کانادا به دلیل اهمیت 
تعطیالت زمســتانی در این کشــور 
به ندرت منتهی به کریسمس برگزار 
می شــود. ازاین رو، باید دید که ترودو 
حداکثر تا ماه ســپتامبر انتخابات را 

برگزار می کند یا خیر.
فراخــوان انتخابات تأثیــر زیادی در 
کانادا  مهاجرت  اداره  سیاســت های 
خواهد داشــت. موارد پــر اهمیتی 
گزینش  ســهمیه  تعیین  هماننــد 
مهاجــران، برنامه هــای مهاجرتــی 
مختلف را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 بدیهی است کاهش محدودیت های 
ســفر و تأیید بیشتر دارندگان اقامت 
دائــم )COPR( به موفقیت کمپین 
ماه های  واکسیناســیون عمومی در 
آینده بستگی دارد. این باعث خواهد 
شــد تا موانــع ورود برای بســیاری 
از متقاضیان مهاجــرت که تأییدیه 
دریافت اقامت دائم را دریافت کرده اند 
متأسفانه به علت محدودیت های ورود 
به کانادا به علت کووید 1۹ نمی توانند 
وارد کانادا شــوند نیز برداشته شود. 
بسیاری از این افراد که تأیید دریافت 
اقامت را پس از مارچ 201۹ دریافت 
نموده اند همچنان بالتکلیف در کشور 
خود منتظر برداشتن محدودیت های 
ســفر به کانادا و احیا نمودن مهلت 
ورود منقضی شــده خــود و خانواده 

همراهشان هستند.
به نظر می رســد بــه زودی کانادا به 
شــرایط عادی پس از کووید برسد. 
این نشــانه ای برای خارجیانی است 
که در داخل کانادا بــا ویزای موقت 
کاری و یا تحصیلی زندگی می کنند تا 
درصورتی که واجد شرایط درخواست 
اقامت هستند ســریعاً اقدام کنند تا 
از ساده سازی های گزینش در دوران 

پاندمیک استفاده کنند.
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کمکهزینهدولتفدرال
برایخریدخودرویبرقی

فردا- دولــت فدرال برای تشــویق 
خودروهای  خریــد  به  کانادایی هــا 
بدون آالیندگی، یک ســری امتیاز و 
کمک  هزینــه را ارائه می دهد. به این 
ترتیب، هر فرد برای خرید خودروی 
پاک می تواند تا 5،000 دالر از دولت 
به عنوان کمک  هزینه دریافت کند. 
همچنیــن برخی اســتان ها و حتی 
شــهرها نیز یک ســری مشوق ها و 
امتیازات ویــژه دیگــر را در اختیار 
خریــداران این نــوع خودروها قرار 

می دهند.
اما کمک  هزینه خرید خودروی برقی 
به چه خودروهایی تعلق می گیرد؟ و 
اینکه چطــور می توان آنها را دریافت 

کرد؟
بر اســاس تعریــف دولت فــدرال، 
Zero-( وسیله نقلیه بدون آالیندگی

خودرویــی   )Emission Vehicle
است که از قابلیت عدم تولید گازهای 
آالینده برخوردار اســت. خودروهای 
برقی جــزو این دســته از خودروها 
هســتند. اما حتی خودروهای دارای 
موتور احتراقی )بنزینی یا گازوئیلی( 
نیز در این دسته بندی قرار می گیرند، 
به شرطی که هیبریدی باشند و بتوان 
از باتری هم برای راندن آنها استفاده 

کرد.
برخی از رایج ترین خودروهای بدون 

آالیندگی عبارتند از:
- خودروهای برقی )مبتنی بر باتری(
- خودروهای هیبریدی نیازمند شارژ

- خودروهای با سوخت هیدروژنی
کانــادا  حمل ونقــل  وزارت  البتــه 
می گوید اگر یک خودروســاز نتواند 
به تعهداتش برای تولید محصول بر 
ادامه  مشخص  استانداردهای  اساس 
دهد، ممکن است مدل مربوطه از این 

فهرست حذف شود.

برای آگاهــی از میزان کمک  هزینه 
مشخص شــده برای خرید خودروی 
هیبریدی، باید بدانیم خودروی مورد 
نظرمان به کدام یک از دو دسته زیر 

تعلق دارد:
1. خودروهای هیبریدی قابل شــارژ 
 long range( ویژه مسافت های بلند

)plug-in hybrid vehicles
این نوع خودرو دارای ظرفیت باتری 
حداقل 15 کیلووات ساعت هستند و 
با هر بار شــارژ می توانند  حداقل 50 

کیلومتر را بپیمایند.
2. خودروهای هیبریدی قابل شــارژ 
 short( ویــژه مســافت های کوتــاه
)range plug-in hybrid vehicles

این نوع خودروها دارای ظرفیت باتری 
کمتر هســتند و در نتیجه، با هر بار 
شارژ مسیری کوتاه تر را طی می کنند.

هر مدل خودرو معمــوال با چندین 
زیرمدل )trim level( عرضه می شود. 
هر زیرمدل دارای یک سری ویژگی ها 
و قابلیت هــای متفــاوت با ســایر 
زیرمدل هاست. در نتیجه، قیمت هر 
زیرمدل نیز اغلب با سایر زیرمدل ها 
تفاوت دارد. برای مثال، در یک مدل 
مشخص، قیمت زیرمدل های دنده ای 
آن معمــوال با زیرمدل های اتومات یا 

توربوی همان مدل متفاوت است.

جزئیات طــرح کمک  هزینه فدرال 
خرید خودروی بدون آالیندگی

دولت فــدرال یک کمک  هزینه ویژه 
را برای خرید یا لیز خودروهای بدون 
آالیندگی را از اول می 201۹ اجرایی 
کرد. این کمک  هزینه در دو ســطح 

مختلف ارائه می شود:
- برای خوردوهای برقی، با ســوخت 
هیدروژنی یــا خودروهای هیبریدی 
قابل شارژ ویژه مسافت باال، مشوقی 

5،000 دالری اختصاص می یابد.
برای خودروهای هیبریدی قابل شارژ 
ویژه مســافت های کوتاه نیز مشوقی 

2،500 دالری اختصاص می یابد.
 برای اینکه بتوانید از این مشوق های 
دولتی بهره مند شوید، خودرویی که 
می خرید یا لیز می کنید، باید یکی از 

دو حالت زیر را داشته باشد:
- دارای شــش صندلــی )یــا کمتر 
باشــد( و قیمت مصرف کننده مدل 
پایه )بدون قابلیت های اضافه( آن هم 
کمتر از ۴5،000 دالر باشد. البته اگر 
تا  گران قیمت تر  زیرمدل های  قیمت 
حداکثر 55،000 برسد نیز می توانید 

از این مشوق ها بهره مند شوید.
- دارای هفــت صندلی )یا بیشــتر 
باشــد( و قیمت مصرف کننده مدل 
پایه )بدون قابلیت هــای اضافه( آن 
هم کمتر از 55،000 دالر باشــد. اگر 
تا  گران قیمت تر  زیرمدل های  قیمت 
حداکثر 60،000 برسد نیز می توانید 

از این مشوق ها بهره مند شوید.
البته اگر هزینه های مربوط به انتقال 
خودرو از کارخانه به نمایندگی فروش 

و سایر هزینه ها مثل رنگ و تجهیزات 
دلخواه نصب شده در آن موجب شود 
قیمــت خودرو باالتــر از این مقادیر 
باشد، باز هم حائز شرایط دریافت این 

مشوق ها خواهید بود.
کمــک  هزینه های خریــد در نقطه 
فروش )مثال نمایندگــی فروش و یا 
وب سایت خرید( به صورت مستقیم 
بــر روی فاکتور خرید یــا لیز اعمال 
شده و از آن کسر می شود. پس از آن، 
ارائه مدارک  نماینده فروش مسئول 
به منظور دریافت این کمک هزینه از 

دولت خواهد بود.
دقت داشــته باشید که کمک  هزینه 
فدرال فقط بــرای خودروهای صفر 
به  کیلومتر بدون آالیندگی اســت. 
عبارت دیگــر، خودروهایی که قبال 
پالک شــده اند، مشمول دریافت این 

کمک  هزینه نخواهند بود.

آیا خودروی لیز شده هم مشمول این 
کمک هزینه خواهد بود؟

لیز  آالیندگی  بــدون  خودروهــای 

شــده هم می تواننــد از این کمک 
 هزینه بهره مند شوند. البته این مبلغ 
برای خودروهای لیز شــده با شرایط 
مشــخصی محاسبه می شــود. برای 
نمونــه، یک خودرو بــا لیز ۴۸ ماهه 
می توانــد کل مبلغ کمــک  هزینه 
تعیین شــده برای آن نوع خودرو را 
دریافت کند، اما مبلغ اختصاص یافته 
بــه خودرو با لیــز 2۴ ماه نصف کل 
کمک  هزینه تعیین شده برای آن نوع 

خودرو خواهد بود.

محدودیت زمانی کمک  هزینه

دولت کانادا یک محدودیت زمانی را 
نیز برای دریافت هر بار کمک  هزینه 
تعیین کرده اســت. هر فــرد در هر 
سال تقویمی فقط یک بار می تواند از 
این کمک  هزینه استفاده کند. البته 
خودروهای مربوط به ناوگان شهری 
یا استانی و یا مربوط به کسب وکارها 
می توانند تا 10 کمــک هزینه را در 
قالب این برنامه در یک سال تقویمی 

دریافت کنند.

مشوق های استان بریتیش کلمبیا

همان طور که گفتیم، عالوه بر دولت 
فدرال، برخی دولت های اســتانی و 
نیز شــهرداری ها نیز به ارائه کمک 
 هزینه هایی در قالب برنامه های مشوق 
آالیندگی  بــدون  خرید خودروهای 
می پردازند. عالوه بر استفاده از کمک 
 هزینه فدرال، می توانید از این کمک  
هزینه اســتانی و شهری نیز استفاده 
کنید. فهرست این برنامه ها به شرح 

زیر است:
- اســتان بریتیــش کلمبیا کمک 
 هزینه ای تــا حداکثــر 3،000 دالر 
را بــرای خودروهایــی بــا قیمــت 
مصرف کننده زیر 55،000 دالر عرضه 

می کند.
- برخــی خریداران شــاید مایل به 
خرید تجهیزات شارژ خودرو و نصب 
آن در منزل یا محل کارشان باشند. 
دولت بریتیش کلمبیا تا حداکثر ۷00 
دالر نیز برای تجهیزات شارژ و نصب 
آنها که مشــمول این طرح پرداخت 

می کند.
- خودروهای برقی همچنین می توانند 
از خط ویژه نیز استفاده کنند، البته 
در صورتی که نشانه ویژه خودروهای 
برقی )EV decal( بر روی بدنه آنها 

نصب شده باشد.

مشوق های خرید ارائه شده از سوی 
شهرداری ها

برخــی شــهرها در کانادا بــه ارائه 
مشــوق هایی برای خریــد و نصب 
تجهیــزات شــارژ خــودروی برقی 
می پردازند. شــهرهای زیر در استان 
بریتیش کلمبیا چنین مشوق هایی را 
ارائه می دهند. البته برای اطمینان از 
اینکه آیا شهرتان چنین مشوق هایی 
دارد یا خیر، می توانید به وب ســایت 

شهرداری شهرتان مراجعه کنید.
نانایمو )بریتیش کلمبیا(

پورت هاردی )بریتیش کلمبیا(
تراس )بریتیش کلمبیا(
ویسلر )بریتیش کلمبیا(

با امکل اندوه و اتسف ردگذشت دوست زعزیمان
زعزیاهلل )حمید( رکیمی

 را هب اطالع آشنایان می رسانیم.

ربای خانواده محترم رکیمی و ساری بازماندگان آرزوی شکیبایی داشته و رد این غم زبرگ صمیماهن با ایشان همدردیم.

کاران اریانی آن زنده یاد  رد ونکوور از رطف هم
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همچنیــن حســن رضایی فر رئیس 
کمیسیون بررسی ســانحه سازمان 
دربــاره  کشــوری  هواپیمایــی 
انتشــاردوعکس از باقیمانده کالهک 
موشک تور ام یک روسی در نزدیکی 
محل سقوط پرواز ۷52 اعالم کرد که 
ما رسماً  این عکس را رد می کنیم. )5(

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی 
و از افراد اطالعاتی و امنیتی حکومت 
در روز 1۹ دی میگوید ایجاد شــک 
در نقــص فنی هواپیمــا یک روش 
کامال حساب شده و شناخته شده در 
عملیات روانی است. او مدعی میشود 
که در آینده که مشــخص شــد این 
ادعای دروغ عاری از حقیقت اســت 
هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ 
را بر عهده نخواهد گرفت. او با متهم 
کردن کســانی که سخن حکومت را 
باور ندارند به همســویی با واشنگتن 

متهم کرد.
خبرگزاری نســیم آنالین وابسته به 
ســپاه پاســداران، در روز 20 دی به 
نقــل از یک منبــع آگاه در فرودگاه 
امــام خمینی گــزارش میدهد که:  
هواپیما نقص فنی داشــت، مهندس 
ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را 
نداده بود اما مهندس اوکراین ایرالین 
مخالف بوده و اعالم کرده که مشکلی 

برای پرواز نیست و پرواز می کنیم.
سر انجام جاستین ترودو، نخست وزیر 
کانادا، اعالم کرد که اطالعاتی از منابع 
متعدد داریم، از جمله کشورهای هم 
پیمان و سازمان اطالعاتی خودمان، 
کــه این هواپیما بر اثر شــلیک یک 

موشــک زمین به هوای ایران سقوط 
کرده است. این اظهارات نخست وزیر 
کانــادا حکومت جمهوری اســالمی 
را مجبــور کرد که پس از ســه روز، 
عملیات ضد اطالعــات حکومتی را 
متوقف کرده و رســما اعالم کند که 
پرواز ۷52 در اثر شــلیک دو موشک 

سپاه پاسداران سقوط کرده است.
پــس از آنکــه جمهوری اســالمی 
رســما اعالم کــرد که موشــکهای 
ضدهوایــی ســپاه پاســداران باعث 
ســقوط پرواز ۷52 شده اند، دو تیم 
حقوقــی در کانادا به صورت جداگانه 
شکایتنامه های خانواده های قربانیان 
هواپیمای مســافربری را بــه دادگاه 
عالی اونتاریو تسلیم کردند. یکی ازاین 
تیم های حقوقی با وکالت آقای جونا 
آرنولد و مارک آرنولد با من در تماس 
بود و در طول جریان پیشرفت جریان 
رسیدگی همکاری های الزم را با آنان 

انجام دادم.
پس از آنکــه دادگاه عالــی اونتاریو 
صالحیت خودش را برای رســیدگی 
به این شــکایت تاییــد نمود وکالی 
پرونده پیگیری مراحل قانونی را شروع 
کردند. پس از رسیدن به مرحله ارایه 
مدارک و اسناد الزم بنا به درخواست 
وکالی پرونده و بدون داشتن هرگونه 
تماســی با خانواده های قربانیان و یا 
انجمنهای تشکیل شده برای حمایت 
از خانواده قربانیــان و پس از تعیین 
صالحیت شدن بتوسط قاضی دادگاه 
عالی اونتاریو، بعنوان کارشناس ارشد 
برای دادگاه عالــی اونتاریو، گزارش 

مبسوطی تهیه کرده و به قاضی دادگاه 
عالی ارایه دادم.

قاضی دادگاه عالی با بررسی گزارش 
دقیق تهیه شده توسط نویسنده که 
درآن نــکات مهم متعددی گنجانده 
شده و تاثیر بسزایی در جریان صدور 
رای داشته است و همچنین گزارشات 
مستقل دیگری از جمله گزارش آقای 
رالف گودال به نخست وزیر کانادا در 
دسامبر 2020 و گزارش خانم آگنس 
کاالمارد به سازمان ملل در 2۴ فوریه 
2021 و بر اســاس قانون حمایت از 
خانواده قربانیان حوادث تروریســتی 
مصــوب 2012 در کانــادا و قانون 
کیفری کشــور کانادا، با صدور یک 
حکم قضایی بسیار معتبر سید علی 
خامنه ای و علی شمخانی و حاجیزاده 
و تعداد دیگری از فرماندهان ســپاه 
پاسداران را مسول و مجرم و این عمل 
تروریســتی را عملی عمدی معرفی 

نمود.

منابع:

1- خبرگزاری ایسنا - 21 دی 13۹۸
2- خبرگزاری ایرنا - 21 دی 13۹۸

3- رادیو بین الملی صدای فرانسه - 
2۹ ژوین 2020

۴- رادیو صدای آلمــان - 2۹ ژوین 
2020

5- آفتاب نیوز - 1۹ دی 13۹۸

بهمن جلدی »خبرنامه گویا«

ادامهازصفحه۲چگونهخامنهایدردادگاهعالیاونتاریوکانادا...

گزارشیجدیدتأثیرپاندمیبرمهاجرترانشاندادهاست
ایرانیان کانادا- یک پژوهش توســط 
 Conference( هیأت کنفرانس کانادا
Board of Canada( تأثیــر کووید 
1۹ بر مهاجرت به کانادا را اندازه گیری 
کــرده و اقداماتی را برای کاهش این 

تأثیرات پیشنهاد داده.
پاندمــی کوویــد 1۹ باعث کاهش 
چشمگیری در ظریفت مهاجرت در 

شش ماه اول آن شد.
بر اســاس گزارشــی جدید توسط 
هیأت کنفرانس کانادا از ماه مارس تا 
دسامبر سال 2020، پذیرش اقامت 
دائم در مقایســه با سال 201۹، 56 

درصد کاهش داشته است.
پذیرش پناهندگی و کالس خانواده 
)Family Class( به ترتیب با ۷2 و 
63 درصد کاهش بیشترین زیان ها را 
متحمل شدند، اما این روند در اوایل 
آغاز پاندمی بیشتر مشــهود بود. تا 
پایــان ســال 2020 توزیع پذیرش 
در میان ایــن کالس های مهاجرتی 
مختلــف تقریباً به ســطوح پیش از 

پاندمی بازگشت.
هیأت کنفرانس کانادا می گوید که بر 
اساس جدید ترین روند ها در دراو های 
اکسپرس انتری )ورود سریع(، سهم 
مهاجرانــی کــه دارای تجربــۀ کار 
کانادایی هستند، در طول سال 2021 
افزایش می یابد. بر اساس این گزارش 
سهم مقیمان دائم که قبالً مجوز کار 
موقت و یا تجربۀ تحصیل در کانادا را 
داشــته اند از سال 201۹، 10 درصد 

افزایش یافته است.
در آغاز پاندمی، کانــادا تنها کالس 
تجربۀ کار کانادایی و برنامۀ نامزد ی 
اســتانی را در دوره های اکســپرس 
انتری وارد می کردند. سپس در نیمۀ 
دوم سال 2020، کانادا تمام کاندیدها 
را از جمله نیروی متخصص فدرال و 
کارگران ماهر فنی فدرال را در برنامه 

اکسرس انتری شامل کردند.
اما پــس از آغاز ســال 2021، ادارۀ 
مهاجرت، پناهندگان و شــهروندی 
کانادا اولویت را بــه آنانی اختصاص 
داده اســت که در کانادا هســتند و 
وضعیــت اقامت آنــان را با تمرکز بر 
تجربــه کار کانادایی و برنامۀ نامزدی 
اســتانی به دائم تبدیل می کند، چرا 
که آنها کمتر ممکن است تحت تأثیر 
محدودیت های گوناگــون مرتبط با 

کووید 1۹ قار گیرند.
بر اســاس این گــزارش تأثیر تعداد 
کاهــش یافتــۀ مهاجران در ســال 
2020 به صورت نابرابری در مناطق 
بیرون از انتاریــو، بریتیش کلمبیا و 
کبک احساس شــد. این امر بیشتر 
به این دلیل اســت که سیاست های 
تصمیم گیری مانند تجربۀ کار کانادایی 
اســت چرا که این نامزدها بیشتر در 
انتاریــو و بریتیــش کلمبیا متمرکز 

هستند.
پذیرش های کارگر موقت به طور کلی 
33 درصد کاهش یافت. با این حال، با 
در نظر گرفتن اهمیت کارگران بخش 
زراعی برای امنیت غذایی کانادا، دولت 
گام های اولیۀ بسیاری را برای تسهیل 
ورود و کار آنــان در کانادا انجام داد. 
طرح هــای ابتکاری جــواب دادند و 
پذیرش کارگر بخش کشــاورزی در 
مقایسه با ســال پیش تنها ۸ درصد 

کاهش یافت.

تأثیرات  برای کاهش  پیشــنهاد ها 
پاندمی بر مهاجرت

 
هیأت کنفرانس کانادا همچنین تأثیر 
مهاجرت بر اقتصاد کانادا را بررســی 
کرده اســت. مطالعه آنها نشان داده 
اســت که افزایش سطح مهاجرت در 
طول چهار سال این امکان را دارد که 

رشد تولید ناخالص داخلی کانادا را ۴۴ 
درصد و درآمد عمومی را 50 میلیارد 

دالر افزایش دهد.
با توجه به این تأثیرات احتمالی، هیأت 
کنفرانس چهار ضرورت استراتژیک را 
برای سیاست و برنامه های مهاجرتی 

کانادا توصیه می کند:
اول ، توصیــه می شــود دولت فدرال 
با ارتقاء مســیرهایی برای مهاجران 
با پیشنهاد شغلی، ســرمایه گذاری 
بیشــتر در خدمات اسکان و تسریع 
در پذیرش کالس خانواده برای کمک 
به مهاجران اقتصادی در مشــارکت، 
حمایت از افراد تــازه وارد را افزایش 

دهید.
بــر  تمرکــز  ادامــه  دوم  توصیــه 
منطقه گرایی برای جذب مهاجران به 
مناطقی اســت که مهاجران کمتری 
دریافت می کنند و بیشترین زیان را 
از این لحاظ در طول پاندمی دیده اند.

ســوم، پیشنهاد می شــود تغییراتی 
در سیاست ها ایجاد شــود که بازده 

اقتصادی مهاجران بهبود یابد.
سرانجام، هیأت کنفرانس کانادا توصیه 
می کند تعداد پذیرش مهاجران کالس 
خانواده و پناهندگان پذیرفته شده در 
کانادا افزایش یابد، به خصوص اکنون 
که ثابت شــده اســت پذیرش آنها 

تأثیری منفی بر اقتصاد کانادا ندارد.

درخواستدولتآلبرتا
ازدانشگاههایاستانبرایتوقف

همکاریبادولتچین

بانکمرکزیکاناداقصددارد
پروژۀ»ارزدیجیتال«مخصوصبهخود
رادرآیندهاینزدیکراهندازیکند

ایرانیــان کانــادا-  یک مقام ارشــد 
بانک مرکزی کانــادا می گوید هر ارز 
دیجیتالی را که بانک مرکزی معرفی 
کند، از بیت کوین و دیگر رقبا بیشتر با 

محیط زیست سازگار خواهد بود.
تیموتــی لَین، معــاون رئیس بانک 
مرکزی کانادا روز چهارشــنبه گفت 
که این بانک تأثیرات و عواقب زیست 
محیطی احتمالی ارز دیجیتال خود را 
مورد تحقیق و تفحص قرار داده است.

بر اســاس شــاخص مصــرف برق 
بیت کوین دانشگاه کمبریج، استخراج 
بیت کوین ساالنه از کشور هایی مانند 
هلند انرژی بیشتری مصرف می کند، 
چرا کــه کامپیوتر ها ]دســتگاه های 
اســتخراج[ برای به دست آوردن این 
ســکه های دیجیتال بایــد معادالت 
ریاضی بسیار پیچیده ای را حل کنند.

بــرای به روز نگه داشــتن شــبکۀ 
غیر متمرکــز بیت کوین هــم باید 
کامپیوتر هایی در سراســر جهان بی 
وقفــه کار کنند تــا رد و بدل کردن 
بیت کویــن بین دو نفر به ســادگی 
دادن و گرفتن یک سکۀ یک دالری 

)loonie( باشد.
لَین استدالل می کند که این فرایند 
انرژی بَر قســمتی جدا نشــدنی از 
اعتماد مردم بــه ارزش بیت کوین و 

دیگر رمزارزها است.
او می گوید بانک مرکزی نیازی ندارد 
کــه اعتماد مشــابهی را در برای ارز 
دیجیتال احتمالــی خود ایجاد کند، 
چرا کــه کانادایی ها به بانک مرکزی 
کانــادا و اســکناس هایی کــه چاپ 

می کند اعتماد کامل دارد.
لَین در یک نشســت به میزبانی اتاق 
بازرگانی کانادا گفت: »مشخصاً درجۀ 
باالیی از اعتماد به آنچه ارائه می دهیم 
وجــود دارد و از ایــن رو زمانی که 
صحبت از ارز دیجیتال بانک مرکزی 
کانــادا به میان می آیــد، این اعتماد 
مؤلفۀ مهمی است که ما بر روی میز 
قرار می دهیم.« »البته این به آن معنا 
نیست که باید بر روش های استخراج 
تکنولوژی های پُر مصرف تکیه کنیم 

کــه ما در مــورد رمز ارزهــای دیگر 
مشاهده کرده ایم.«

دیگر شرکت کنندگان حاضر در این 
نشست خاطر نشان کردند که تالش 
زیــادی برای اســتفاده از انرژی های 
پاک و تجدید پذیر برای اســتخراج 

بیت کوین در جریان است.
دو هفته پیش، ایالن ماسک یکی از 
بیانیه ای  در  برجسته  سرمایه گذاران 
گفت که شــرکت او، تســال فروش 
خودروهای خود را در ازای بیت کوین 
متوقف کرده است چرا که نگرانی های 
زیادی در مورد اســتفاده بیت کوین 
از سوخت های فســیلی به خصوص 
زغال ســنگ وجود دارد. روز دوشنبه 
ماسک توییت کرد که او با استخراج 
کننــدگان بیت کویــن در آمریکای 
شمالی صحبت کرده است تا استفادۀ 
حال حاظر و برنامه ریزی شدۀ خود از 
انرژی تجدید پذیر را متشر کنند و از 
همتایان در سراسر جهان خواست که 

همین کار را انجام دهند.
لِین می گوید: »می توان انرژی پاک را 
جایگزین انرژی کثیف کرد، اما انرژی 
پاک استفاده های دیگری نیز دارد. اگر 
یک گیگاوات اضافی از انرژی پاک را 
بری استخراج بیت کوین صرف کنیم، 
به آن معنی اســت که یک گیگاوات 
انرژی کمتــری را برای مقاصد مفید 

دیگر مصرف کرده ایم.«
و در حالی که چاپ اسکناس پلیمری 
تأثیرات و هزینــه ای در بر دارد، لَین 
می گوید که این هزینه کسری از ارزش 
اسکناس را در کانادا شامل می شود. 
روزی که این اسکناس ها دیگر نتوانند 
جایگاه قبلی خــود را حفظ کنند و 
توسط رمز ارزها جایگزین شوند، زمانی 
است که بانک باید پیش قدم شود و ارز 

دیجیتال خود را وارد بازار کند.
اما اول باید از طــرف پارلمان اجازه 
چنین کاری صادر شود. لَین می گوید، 
بانک مرکــزی کانادا هنــوز نیازی 
نمی بیند که ارز دیجیتال مخصوص به 

خود را معرفی کند. 
لَین گفت، بانک مرکزی کانادا مدتی 
است که بر روی رمز ارز مخصوص به 
خود با نــام »digital loonie« )یک 
دالری دیجیتال( کار می کند و اکنون 
در حال بررســی ویژگی هایی است 
که باید داشــته باشد و اینکه چگونه 
می تواند با بقیۀ سیســتم های مالی 

ارتباط برقرار کند.
آخرین بررسی بانک مرکزی در مورد 
خطرات سیســتم مالی کشور شامل 
بخشــی از مجموعه رمز ارز ها بود که 
ســرمایه بازار آنهــا از 200 میلیارد 
دالر در ابتدای ســال 2020 به بیش 
از 2 تریلیــون دالر افزایــش یافــت 
زیرا ســرمایه گذاران متوسط قادر به 
خرید وجوه قابــل معامله در بورس 
و نگه داشــتن بیت کوین و اتریوم، و 

رمز ارز های پایۀ دیگر بودند.
در حالی که رمزارزهای و صندوق های 
سرمایه گذاری ردپای کمی در بازارها 
و معامالت روزانه کانــادا دارند، این 
بانک ریســکی را در مــورد احتمال 
پذیــرش گســترده ارز هــای ثابت 
)stablecoins( خصوصی ذکر کرد. 
ارزهای ثابت رمزارز هایی هستند که 
ارزش آنها با بی ثباتی کمتری روبرو 
می شود. در این بررسی آمده است که 
بانک مرکزی کانادا کار دشواری را در 
ثابت نگه داشتن قیمت رمز ارز خود 
و نگه داشتن تورم آن در پیش دارد، 
مگر اینکه ایــن رمز ارز را منحصراً با 

دالر کانادا پشتیبانی کند.

ایرونیا- دولت آلبرتا از چهار دانشــگاه جامع نظری و تحقیقاتی اســتان 
خواسته است هرگونه مشــارکت جدید با دولت چین را متوقف کرده و 

روابط فعلی خود را بررسی کنند.
وزیر آموزش پیشرفته آلبرتا، دیمیتریس نیکوالیدس نامه ای به دانشگاه 
کلگری، آلبرتا، لثبریج و آتاباســکا ارسال کرد و خواستار »توقف پیگیری 
هرگونه مشــارکت جدید یا تجدید شده با نهادهای مرتبط با ]جمهوری 
خلق چین / حزب کمونیســت چین[ شــد. همچنین در این نامه از آن 
ها درخواست شد بررسی دقیقی از روابط موسسه خود با نهادهای بالقوه 
مرتبط با جمهوری خلق چین/حزب کمونیست چین انجام داده و اطمینان 
حاصل کنند که این مشارکت های مداوم از ارزیابی های دقیق ریسک و 

دقت الزم تبعیت می کند.«
این موسســات ۹0 روز فرصت دارند تا گزارشی با اطالعات درخواستی به 

دولت ارائه دهند.
نیکوالیدیــس دربیانیه ای گفت: »من عمیقا در مورد ســرقت احتمالی 
مالکیت معنوی کانادا نگران هســتم و همچنین بیشتر نگرانم که ممکن 
است همکاری های تحقیقاتی با جمهوری خلق چین مورد استفاده سازمان 
های اطالعاتی ارتش و اطالعات چین قرار بگیرد. برای جلوگیری از نفوذ 
دولت های خارجی در مراکز تحقیقاتی و نوآوری ما از جمله موسسات دوره 

دوم متوسطه، باید کارهای بیشتری انجام شود.«
نیکوالیدیس تنها فرد نگران در این زمینه نیست. دسترسی دولت چین 
به مالکیت معنوی از طریق مشارکت های دانشگاهی در استرالیا، ایاالت 

متحده و تا حدودی هم کانادا به موضوعی داغ تبدیل شده است. 
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها 
و نهادهاي سیاسي  و اجتماعي و فرهنگی

روزنامه پیوند 
را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

بنیاد کانادا و ایران 

مفتخر است که بعد از تالش فراوان 
و جمع آوری مبلغ متنابهی قادراست که به دانشجویان واجد شرایط

  بعد از گذارندن مصاحبه  و دارا بودن کلیه شرایط الزم
 مبلغی را بصورت بورسیه تحصیلی به آنها تقدیم نماید.

دانشجویان واجد شرایط میتوانند اطالعات و مدارک الزم
 راکه در ویبسایت بنیاد کانادا و ایران ذکر شده تهیه

 و قبل ار تاریخ  15 ماه جون 2021 که آدرس زیر ارسال نمایند
.برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره 1۹۷۷ ۸00 60۴

 تماس گرفته و پیغام خود را بگذارید  تا با شما تماس گرفته شود. 
ضمنا میتوانید پیام خود را با ایمیل به info@cif-bc.com. ارسال دارید

آدرس پستی و وبسایت بنیاد کانادا  و ایران عبارتند از:
Po Box 91231 West Vancouver BC,V7V 3N6 

www.cif-bc.com

افزایشکنههادرمناطقشهریکانادابهدلیلتغییراتاقلیمی

ایرانیان کانادا- دانشمندان می گویند 
تغییــرات آب و هوایی باعث افزایش 
جمعیت کنه ها و گســترش آن ها به 
مناطق شهری در سراسر کانادا شده 

است.
موارد ابتال به بیماری الیم ناشــی از 
گزش کنه در طول یک دهۀ گذشته 
افزایش داشته است. هیث مک میالن 
پروفســور زیست شناسی در دانشگاه 
کارلتون می گوید دلیل آن تغییرات 
اقلیمی است که بر حرکت و گسترش 
جمعیت کنه تأثیر گذاشــته است، و 
باعث شــده از زیستگاهِ معمول خود 
که جنگل ها اســت، وارد محیط های 
روســتایی و در نهایت مراکز شهری 

شود.
مک میالن روز جمعه در یک مصاحبه 
گفت: »امسال به ویژه در جنوب انتاریو 
زمستانی معتدل و همچنین مرطوب تر 
داشتیم. زمستان های معتدل روز سال 
به ســال بیشتر می شــوند. تغییرات 
اقلیمی باعث زمســتان هایی از این 
دست شده است، زمانی که به اندازه 
کافی برف نبــارد، دمای هوا به اندازه 
کافی پایین باقی نمی ماند، و این باعث 
می شود که کنه ها در فصل زمستان 
بهتر دوام بیاورند که آن هم به معنای 

کنۀ بیشتر در فصل بهار است.«
وزارت بهداشــت کانادا گذارش داده 
است که 2636 مورد از بیماری الیم 
در ســال 201۹، در مقایسه با 1۴۴ 
مورد در ســال 200۹ گزارش شده 

است.
کنۀ پا سیاه، گونه ای که ناقل بیماری 
الیم اســت در جنگل هــا و مناطق 
پُردرخــت یافت می شــود و بر روی 

گیاهان و بوته ها زندگی می کنند.
هرچند بــا اب و هــوای معتدل در 
زمســتان، بعضی از کنه ها می توانند 
دوام بیاورنــد که به افزایش جمعیت 
آنها و گسترش زیستگاه آنان انجامیده 

است.  

مک میالن می گوید: »مردم اکنون آنها 
را بیشتر در مناطق شهری می بینند تا 
در مناطق روستایی یا مسیرهای پیاده 
روی، زیرا رشــد جمعیتی آنان باعث 
شده اســت در مناطق مختلفی سر 
در بیاورند. آنها همچنین می توانند به 
مرور تکامل پیدا کنند چرا که چرخۀ 

عمر نسبتاً کوتاهی دارند.«
بر اساس گزارش بهداشت کانادا، بیش 
از ۸۸ درصد موارد گزارش شــده از 
بیماری الیم در سال 2016 از انتاریو، 

کبک و نوا اسکوشیا بوده است.
با وجود این، مک میالن می گوید مردم 
نباید از ترس گزیده شدن توسط کنه 
آلــوده، از بیرون رفتن و لذت بردن از 
فضای سبز امتناع کنند. با این حال ، او 
می گوید که کانادایی ها باید محتاط 
باشــند و اقدامات خاصــی را برای 

محافظت از خود انجام دهند. 
مک میالن می گوید: »بزرگترین کاری 
که می توانیم انجام دهیم پوشــیدن 
شلوار بلند، و لباس آستین بلند است. 
 کنه ها نمی توانند بپرند، آنها از پوشش 
گیاهی پایین و سطح زمین از ما باال 
می روند، بنابراین در صورت پوشیدن 
لباس هایی که پوست شما را پوشانده 
است، احتمال دسترسی به پوست و 

گاز گرفتن کمتر است.«
کنه هــا رفتاری دارند کــه به عنوان 

 )questing( کــردن«  »جســتجو 
شناخته می شود، به این وسیله حشره 
از پاهای عقب خود برای آویزان شدن 
روی بوته هــای کم ارتفــاع یا علف 
اســتفاده می کند، این کار به او اجازه 
می دهد پاهای جلویی خــود را دراز 
کرده و به هر چیزی که از آنجا بگذرد 

متصل شود.
توصیه  »یک  می گویــد:  مک میالن 
بزرگ دیگر این اســت که بدن خود 
را پــس از حضــور در فضای ســبز 
بررســی کنید تا ببینیــد آیا کنه ای 
به شما چســبیده یا خیر. گرم ترین 
نواحی بدن خود را بررسی کنید، که 
می توانند جاهایی مانند زیر بغل، بین 
پاها، جاهایی که به طور کلی گرمتر 
هستند، باشــند. این نواحی جاهایی 
اســت که آنها دوســت دارند نیش 

بزنند.«
بهداشــت عمومی کانــادا همچنین 
توصیــه می کند از دافع حشــرات و 
شســتن لباس ها بالفاصلــه بعد از 
بازگشت از بیرون، برای جلوگیری از 

عفونت کنه استفاده کنید.
مک میالن گفت، صاحبان حیوانات 
خانگی همچنین باید حیوانات خانگی 
خود را از نظر وجود کنه بررسی کنند. 
مک میالن توضیح می دهد: »از نظر 
بیرون بردن حیوانــات خانگی برای 

پیاده روی، داروهای بســیار خوبی از 
طرف دامپزشکان در دسترس است 
که می تواند از ســگ های در مقابل 
گزیده شدن توســط کنه محافظت 
کند. در اصل، ســمی است که باعث 
می شــود کنه ها، هنگام گاز گرفتن، 
بمیرند. این دارو عالی اســت زیرا در 
واقع نه تنها از ســگ شما محافظت 
می کند، بلکه از شــما محافظت می 
کند زیرا اگر کنه بر روی بدن ســگ 
مرده باشــد دیگر برای شما ضرری 

ندارد.«
مک میالن می گوید می توان کنه ها را 

در خانه از بین بُرد.
»شــما می توانید آنهــا را با موچین 
بیرون بگیرید. اگر در عرض 2۴ ساعت 
بتوانید آنها را بگیرید، احتمال انتقال 
بیماری الیم از طرف آنها بســیار کم 

است.« 
بهداشــت کانادا توصیه می کند کنه 
را مستقیماً بدون له حشره کردن از 
روی بــدن بردارید، چرا که له کردن 
آن ممکن اســت باعث شود باکتری 

بیماری الیم وارد جریان خون شود. 
پس از برداشــتن کنه ها، باید آنها را 
در یــک محفظه ایمن قــرار داد و با 
واحدهای بهداشــت عمومی محلی 
تماس گرفت تا به شما کمک کند تا 
محل قرارگیری کنه ها را کنترل کند.

مک میالن اظهار داشــت آموزش در 
مورد ایمن ماندن از کنه مهم است.

مک میــالن می گوید: »مــا از کنه ها 
ترســی ذاتی داریم، به طور کلی یک 
تــرس طبیعی در مورد حشــرات و 
عنکبوتیان داریم. اما آنها بخشــی از 
زندگی هستند، آنها بخشی از دنیای 
شگفت انگیز زیست شناسی هستند 
کــه وجود دارنــد و من فکر می کنم 
آگاهی از آنها و مراقب از و آگاه بودن 
در مورد خطرات و چگونگی جلوگیری 
عواقب، واقعا بهترین کاری است که 

می توانیم انجام دهیم.«

سازمان چند فرهنگی نورت شور

 برگزار میکند : آشنایی با نحوه پرکردن فرم های تمدید پی آر
 برای افراد دارای اقامت دائم کانادا

از هموطنان گرامی که عالقمند به تمدید کارت پی-آر هستند دعوت میشود 
در کارگاه آموزشی رایگانی که در این مرکز تشکیل میشود شرکت نمایند. در 
این برنامه با چگونگی پر کردن برگه های الزم و مدارک مربوط به آنها آشنا 

خواهید شد. در پایان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد.
زمان: سه شنبه ۸ جون  از ساعت 10 تا 12

برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و ایمیل 
lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 60۴۹۸۸2۹31 تماس حاصل فرمایید و 
ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل شود. 

این برنامه به زبان فارسی و به صورت آنالین برگزار خواهد شد. 
اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین به ورک شاپ بعد از ثبت نام 

متعاقبا اعالم خواهد شد.
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد.
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فروردین : از فعالیت های روزمره ای که انجام می دهید خســته شده اید 
و به هیجانات روحی بیشــتری نیــاز دارید، زیرا در حــال فاصله گرفتن از 
صحنه های مختلف زندگی تان هستید و این مورد دلیلی بارز برای خستگی 
شما می باشد. اگر کاری را که باید انجام بدهید کمی به تعویق افتاد نگران 

نباشید، کمی به فکر روحیات خودتان باشید. 

اردیبهشت :  بــه تازگی مسائل جدیدی وارد زندگی شما شده است که 
شما را به شــدت نگران کرده اند اما نگران نباشید.شما دلتان می خواهد از 
صحنه زندگی تان دور شوید و دیگر مسئولیتی را در قبال کسی نداشته باشید 
اما الزم است بدانید که همین مسئولیت ها باعث شده اند که شما انگیره ای 

برای ادامه زندگی تان داشته باشید .
 

خرداد : اگر کارهایتان خیلی کند پیش می رود زیاد ناراحت نشوید. فقط 
در حالی که سرعت خودتان را بیشتر می کنید از کار کردن نیز لذت ببرید. 
اگر شما سعی کنید که خیلی سریع برنامه هایتان را مرتب کنید ممکن است 
ناامید بشوید. در حال حاضر سعی کنید که نکات مبهم را برای خود از بین 

ببرید تا همه چیز خوب به نظر برسد.

تیر: جاه طلبی زیاد ممکن است کار دست تان دهد به خاطر اینکه شما در 
وضعیت پیچیده ای کار می کنید و نمی توانید به اهداف تان برسید. ممکن 
اســت بخواهید بیشتر از توان تان کار انجام دهید و از کاری که االن دارید 
انجام می دهید خشنود نیســتید. اگر بتوانید از این انتظارات غیرواقعی خود 

دست بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت .
 

مرداد : شــما در این روزها عزلت را بر شــلوغی ترجیح می دهید. اما بهتر 
اســت .کمی از زندگی عادی و روزمرگی که دارید فاصله بگیرید و از آن 
خارج شوید. کارها و فعالیت های سابق تان که همه ناتمام مانده اند و بر روی 
هم انباشته شده اند را فراموش کنید، برای کارهای جدید اقدام کنید. سعی 

کنید با دید مثبت به زندگی نگاه کنید.

شهریور :  شــما در این روزها احســاس می کنیــد زندگی تان دستخوش 
تغییراتی اساسی می شود و شــما توان مقابله با آنها را ندارید. مانند این که 
شما بر روی یک موج سوار شده اید و این موج هر سویی که بخواهد شما 
را ســوق می دهد. از مسائلی که در آینده ممکن است برای تان پیش بیاید 

به می ترسید به همین دلیل در برابر مشکالت سریع واکنش نشان می دهید.

مهر : شما ممکن است احساس کنید که واقعا به کمبود وقت دچار شده اید. 
این ممکن است به شما کمک کند که کارتان را هرچه سریع تر شروع کنید، 
گرچه عاقالنه ترین کار این است که صبر کنید. معموال، صبر و شکیبایی 
نقطه قوت شماست، اما  چیزی شما را وسوسه می کند تا دست به یک کار 

غیر ارادی بزنید.

آبان :شــما قصد دارید کار تــازه ای را آغاز نمایید. در ابتدا الزم اســت 
برنامه ریزی و طرح کلی از کارتان را تجســم کنید و بعد اقدام نمایید تا با 
مشــکلی مواجه نشوید. افق فکری خود را متمرکز کنید زیرا موفقیت های 
خیلی بزرگی در انتظار شــما خواهد بود. پس ساکن و بی حرکت نمانید. 

نیرویی شما را در طی راه همراهی می کند.

آذر : شــما مسئول اشــخاص و رفتارهای دیگران نیستید. زیرا شما در این 
روزهــا بیش از حد خود را به دیگران اختصــاص داده اید و زمان کمی را 
برای خودتان، فعالیت های شــخصیتان صرف می کنید. شما با توجه کردن 
به دیگران می خواهید شخصیت اصلی خودتان را به دیگران اثبات کنید اما 

برای اثبات وجودتان راه های دیگری نیز وجود دارد. 

دی :  ممکن است احساس کنید در اوج بازی هستید اما الزم است بدانید 
که این وضع پایدار نیســت. ممکن اســت وسوسه شده باشــید که اگر به 
انتظارات خود دســت پیدا نکنید از میــدان دید باالی خود در زمینه کاری 
فاصله بگیرید. اما اکنون تصمیم گیری صحیح نیست به خاطر اینکه فردا شما 

ذهنیت خود را باز هم تغییر خواهید داد.

بهمن : مسیر شما بسیار هموار شده است، اما هنوز هم موضوعی ناراحت 
کننده به نام واقعیت وجود دارد که تزلزلی در مسیر شما پدید می آورد. روی 
امور کاربردی و عملی کار کردن شما را از تخیالتتان دور می کند، اما اجازه 
ندهید که این امور رویاهای شما را به کلی نابود کنند. تصویر ذهنی دائمی 

از آینده داشتن به حد کافی سر شما را شلوغ نگه می دارد.

اسفند : کنترل کردن شرایط کنونی اکنون زیاد هم برای شما سخت نیست 
به خاطر اینکه شما ذاتا می دانید که ریسک این کار زیاد است. با وجوداینکه 
شمازیاد هم به صبور بودن معروف نیستید اما نمی خواهید با کارهای عجوالنه 
به این تصور دامن بزنید. این کار نیاز به مواظبت دارد؛ الزم است که حواس 

خود را جمع کرده و هر زمان که احساس آمادگی کردید شروع کنید. 
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روغن چراغ ریخته وقف امامزاده
رو مسخرگي پیشه کن و مطربي آموز، تا داد 

خود از کهتر و مهتر بستاني . )عبید زاکاني(
روي گدا سیاهه ولي کیسه اش پره 

ریش و قیچي هر دو در دست شماست
زبان بریده بکنجي نشســته صــم بکم ،به از 
کسي که نباشد زبانش اندر حکم . ) سعدي( 
زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون مي آورد

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد
زخم زبان از زخم شمشیر بدتره 
زدي ضربتي ضربتي نوش کن 

زرد آلو را میخورند براي هسته اش 
زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز

زمستان رفت و رو سیاهي به زغال موند 
زن تا نزائیده دلبره، وقتیکه زائید مادره 

زن راضي، مرد راضي، گور پدر قاضي
زنگوله پاي تابوت 

زن و شوهر جنگ کنند، ابلهان باور کنند
زورش بخر نمیرسه پالون خر را بر میداره 

زور داري، حرفت پیشه
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فروردین:   شما باید مباحث و گفتگوهای جدیدی را با افراد تازه ای آغاز 
کنید زیرا این گفتگوها شما را در راهی که به تازگی در آن قدم گذاشته اید 
یاری می دهد. در مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید اجازه دهید، 
فق��ط رفتارها و گفته های دیگران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به 

آنها نتیجه گیری کنید. 

 اردیبهشت:  شما در این اواخر به این مساله فکر می کنید که زندگی برای 
شما ارزشی قائل نشده است ارزش وجودی شما به پیشرفت های هر روزه 
شما نیست بلکه کارهایی است که در مجموع انجام می دهید. مقایسه خود با 
دیگری و کارهایی که دیگران انجام می دهند درست نیست.سرنوشت را هر 

کسی در زندگی شخصی اش خودش با تالش و کوشش می سازد.

خرداد:  برای شما سخت نیست که با احساسات خود ارتباط مداوم داشته 
باشید حتی اگر آنها کامال طبق برنامه ریزی و انتظار شما پیش نمی روند. اما 
این روزها دیگر شما نمی توانید براحتی احساسات خود را مدیریت کنید. 
خوشبختانه نیازی نیست که برنامه تان را تغییر دهید. اگر بتوانید فقط کمی 

مثبت باشید وضع شما را بهتر خواهد شد.

تیر:  شما توسط یک اتفاق یا صحبتی که به تازگی برایتان پیش آمده است 
انرژی مثبت زیادی گرفته اید، به همین دلیل اقدامات و فعالیت های مهمی را 
بر می دارید که در آینده تان تاثیر فوق العاده ای دارد. به خاطر داشته باشید که 
هر کاری پستی و بلندی های مختص به خودش را دارد، هیچ گاه نا امید و یا 

هیجان زده نشوید، صبر را پیشه خود کنید تا موفق شوید.

مرداد:  ممکن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی 
است که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل 
از چیزهایی که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان 
را جمع کنید! برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنید 

صدمات جبران ناپذیری می بینید. 

شهریور:  از فعالیت های روزمره ای که انجام می دهید خسته شده اید و به 
هیجانات روحی بیشتری نیاز دارید، زیرا در حال فاصله گرفتن از صحنه های 
مختلف زندگی تان هستید و این مورد دلیلی بارز برای خستگی شما می باشد. 
اگر کاری را که باید انجام بدهید کمی به تعویق افتاد نگران نباشید، کمی به 

فکر روحیات خودتان باشید. 

مهر:   به تازگی مس��ائل جدیدی وارد زندگی ش��ما شده است که شما را 
به ش��دت نگران کرده اند اما نگران نباشید زیرا غافلگیری های شیرینی را 
سرنوشت برای شما رغم زده است.شما دلتان می خواهد دیگر مسئولیتی را 
در قبال کسی یا چیزی  نداشته باشید اما الزم است بدانید که همین مسئولیت ها 

باعث شده اند که شما انگیره ای برای ادامه زندگی تان داشته باشید.

آبان:  بخش بزرگی از ناراحتی های شما واضح و روشن نیستند، اما به معنی 
این نیس��ت که اصالً وجود ندارند. ممکن اس��ت شما احساس کنید که به 
سمت ناشناخته ها هدایت می شوید زیرا شما دقیقاً نمی دانید که دیگران چه 
احساساتی دارند. هرچقدر که بیشتر سعی می کنید قطعه گمشده این پازل را 

پیدا کنید آشفته تر می شوید. اجازه بدهید زمان آن ها را حل کند.

آذر:   شما باید برای مدتی طوالنی افکارتان را فقط پیش خود نگه دارید. 
این س��خن به این معناست که شما نمی توانید بفهمید که برای محو کردن 
زخمهای کهنه و ناراحتیهای اخیر، انجام دادن چه کاری خوب اس��ت. اما 
راهی پیدا کنید که بتوانید به طور مؤثر موفق به شناختن هر نگرش منفی یا 

ناراحتی هایی که می توانند به نقطه ای بحرانی برسند، بشوید.

دي:  خبرهای دیگری غیر از آنهایی که چشم ها قادر به دیدن آن هستند، 
 نیز وجود دارد. شما ممکن است در تفکر و تامل عمیقی غرق شوید، که به 
آسانی از چشم دیگران پوشیده می ماند. اما توجه کنید که االن زمانی برای 
خیال پردازی نیست. شمامی توانید در مقابل مبارزه ها و رقابت هایی که در سر 

راه تان پدیدار می شوند به خوبی واکنش نشان داده و تصمیم بگیرید.

بهمن:  ش��ما قصد دارید کار تازه ای را آغاز نمایید. در ابتدا الزم اس��ت 
برنامه ریزی و طرح کلی از کارتان را تجس��م کنید و بعد اقدام نمایید تا با 
مش��کلی مواجه نشوید. افق فکری خود را متمرکز کنید زیرا موفقیت های 
خیلی بزرگی در انتظار ش��ما خواهد بود. پس ساکن و بی حرکت نمانید. 

نیرویی شما را در طی راه همراهی می کند پس همین حاال  اقدام نمایید.

 اسفند:  شما مسئول اشخاص و رفتارهای دیگران نیستید. زیرا شما در این 
روزه��ا بیش از حد خود را به دیگران اختص��اص داده اید و زمان کمی را 
برای خودتان، فعالیت های ش��خصیتان صرف می کنید. شما با توجه کردن 
به دیگران می خواهید شخصیت اصلی خودتان را به دیگران اثبات کنید اما 

برای اثبات وجودتان راه های دیگری نیز وجود دارد. 
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آیا می دانید؟

*   مغز بیش��تر ان��رژی را در بدن مصرف 
میکنند به همین دلیل هم از سایر نقاط بدن 

گرمتر است

*  انجیر خش��ک کرده 6 برابر انجیر تازه 
مقوی تر است

*  با پیش��رفت علم هنوز برای دانشمندان 
ساختن عسل کشف نشده است

* درخت خرما نر هرگز بار نمی آورد

*  سرکه قدیمیترین تیزابی است که توسط 
مصریان در حدود 3 هزار سال قبل کشف 

شد

*  خ��رس کواال هرگز آب نمی نوش��د و 
آب م��ورد نیاز خود را با خ��وردن برگ 

گیاهان تامین می کند

*  اول�ی�ن ت��م�اس ت�لف�نی ای�ران س���ال 
12۸5 خ�ورش�ی�دی در ت�ه�ران برقرار شد

*  نوع��ی کوس��ه دارای 35۰۰ دندان می 
ب���اش��د که از هیچ یک از آنها اس��تفاده 

نمیکند.

��گذشت شا� عبا� يكم
�مر��� سالر�� ��گذش���ت شا� عبا� يكم �ست كه 
�� س���ا� 1629 ميال�� �� �شر� (بهشهر) فو� شد. شا� 
عبا� بر�� �گا� شد� «بد�� ��سطه» �� مشكال� مر�� برخى 
�� شب ها بگونه �� ناش���نا� �� كوچه � پس كوچه � �ين 
گوشه � �� گوشه به پرسه �نى مى پر��خت. پس �� �نقر�� 
ساسانيا�� شا� عبا� نخستين �مامد�� �ير�� بو� كه قد�� �� 
به طو� كامل �� پايتخت متمركز � مر�ها� �ير�� �� به خطو� 
عهد باستا� نز�يك كر� � �ير�� با��يگر ����� يك نير�� 
��يايي موثر شد� با كشو� ها� ����ست مناسبا� سياسي 
� با��گاني بر�بر برقر�� ساخت � �ست به عمر�� � �با��ني 
��. �� �صفها� [شهر مركز� كشو�] �� پايتخت �ير�� كر� 
� به صو�� �يباترين ش���هر جها� �� �ما� �� ����� �منيت

 ��� ها� ��تباطي �� تامين � كا���نسر�ها� متعد� بر�� تسهيل 
حمل � نقل �يجا�� � �ي���ر�� �� ����� يك ��تش ملي كر� كه 
سربا��� �� �� ميا� همه مر�� �نتخا� مي شدند� نه �فر�� چند 
�يل. شا� عبا� به �ليل با� شد� پا� ���پائيا� به �بها� مشر� 

�مين� نسبت به �منيت خليج فا�� بسيا� حسا� بو�.
�عتر�� به �عد�� يك ��ئر �قطع ���بط 

��لت �ق���ت �ير�� �� پي �عتر�� ب���ه �عد�� يك ��ئر 
�ير�ني �� جريا� مناس���ك حج� 29 �� ما� 1322 هجر� 
خو�شيد� مناسبا� �يپلماتيك خو��� با ��لت سعو�� 
قطع كر�. �ين ��ئر به تصميم مقاما� سعو�� گر�� ��� شد� 
بو�. ��لت �قت �ير�� عمل ��لت سعو�� �� غير منصفانه 
خو�ند� بو�. ��پي قطع ���بط �� كشو�� تامدتي �ير�نيا� قا�� 

به مسافر� به كشو� سعو�� نبو�ند.
مجلس كا� �هخد� �� عا� �لمنفعه �عال� كر�

تال� فرهنگى  مجلس شو��� ملي 29 �يما� 1324
على �كبر �هخد� �� يك كا� عا� �لمنفعه �عال� � ��لت �� مأمو� 
چا� � �نتشا� فرهنگ �هخد� � تكميل كا� � ���مه پژ�هش ها�
به مجلس� هزينه �ين كا� فرهنگي عا� �لمنفعه   �� كر�.با مصو�
بر عهد� ��لت قر��گرفت � �فتر� بر�� �نجا� �� تأسيس � 
شما�� �� �بانشناس���ا�� تا�يخد�نا� � ��يبا� �� �� سرگر� 
بكا� شدند. علي �كبر �هخد� �� نويسندگا� � فرهنگيا� بنا� 
كشو� مد� ها عضو شو��� عالي معا�� (فرهنگ)� �ئيس 
��نشكد� حقو� � مش���ا��� عالي ����� فرهنگ بو�. �� 
همچنين يك ���نامه نگا� برجسته � �� طنزنويسا� ��ليه 

جر�يد �ير�� بو�.

سه شنبه29��1394 �  سا� نو�� � شما�� 26355
�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...

www.iranianshistoryonthisday.com

تو�يع كوپن كمكها� غيرنقد� كا�مند�� شر�� شد
كمكها� غيرنق���د� كا�مند��  تو�يع كوپن
با�نشسته ��لت �� محل كانو� با�نشستگا� كشو�� 

شر�� شد.
يك مقا� �گا� �� كانو� با�نشستگا� كشو�� �� 
گفتگوئي با خبرنگا� ما �� مو�� تو�يع كوپن كمكها� 
غيرنقد� كا�مند�� با�نشسته ��لت گفت: �� حا� 
حاضر ����تخانهها� �مو�� � پر��� كش���و� 
حو�له �عتبا�� كمكها� غيرنقد� با�نشستگا� خو� 
�� به كانو� با�نشستگا� كشو�� ��سا� ��شته�ند � 
�����خانهها� ��� � تر�بر� � �طالعا� � جهانگر�� 
نيز مقدما� ��سا� حو�له �عتبا�� كمكها� غيرنقد� 

با�نشستگا� خو� �� فر�هم كر���ند.
  شو��� 250 بمب �تمي بر�� �ساند� �� بد�يا� خز� 

منفجر ميكند
���يو لند� گز��� ���: �تحا� جماهير شو��� �� 
نظر ���� بر�� حفر يك كانا� 130كيلومتر� ��يست � 

پنجا� بمب هسته�� منفجر كند.
منظو� �� كند� �ين كانا� �س���اند� �� به ��يا� 

خز� ميباشد.
�� ��يا� خز� �� سالها قبل �هسته �هسته �� حا� 
خشك شد� �ست � خشكي مرتبا �� ��يا پيشر�� 

ميكند.
���يو لند� �ضافه كر�� �ست كه جزئيا� �ين طر� 
�� مجله �نگليسي نيوتايم توسط يك ��نشمند ��سي 
�كر شد� �ست. ��نش���مند مذكو� ��عا كر�� �ست كه 
حفر كانا� با بمبها� هسته�� هزينه �� به يك سو� 

كاهش ميدهد.
�ستعفا� كر�مي� خطر تقسيم لبنا� �� �فز�يش ���

بير�� � ��يتر � يونايتدپر� � �سوشيتدپر� �
�شيد كر�مي �يشب �� مقا� نخست��ير� لبنا� �ستعفا 
كر� � كشو�� �� كه غر� �� �تش جنگ ��خلي �ست 
�� بحر�� سياسي �خيمي نيز فر� بر�.ناظر�� سياسي 
عقيد� ���ند كه �س���تعفا� �شيد كر�مي نشا��هند� 
معا�ضهجويي مستقيمي �� طر� �هبر�� مسلمانا� 
لبنا� �� بر�بر س���ليما�  فرنجي���ه  �ئيس جمهو�� 
مسيحي مذهب �ين كشو� �ست. �ستعفا� كر�مي خطر 
تقس���يم لبنا� �� بيش �� پيش �فز�يش ���.كر�مي يك 
مسلما� �س���ت � �� شر�يط كنوني بر�� فرنجيه پيد� 
كر�� هر سياستمد�� �يگر� كه حاضر باشد پست 

نخست��ير� �� قبو� كند غيرممكن �ست.
��ما� مليجك بر�� تصحيح يك �شتبا� به �طالعا� �مد

��ما� مليجك با �ستفا�� �� فرصتي كه «�طالعا�» 
بر�� �نتش���ا� حقايق �ندگي پد��� �يشا� فر�هم 
كر��� يك �شتبا� بز�� �� مو�� �ين شخصيت �ما� 
ناصر�لدينش���ا� �� كه مربو� به عكس چا� شد� �� 

كتا� سرگذشت مليجك �ست� فا� كر�.
�قا� �حتشا� همايو�� ��ما� مليجك� �مر�� به هيا� 
تحريريه ���نامه �مد � ضم���ن ���ئه �ين �� عكس� 
بمناسبت �نتشا� �سنا� تا�يخي �� مو�� پد�خانمش �� 

���نامه �طالعا� تشكر كر�.
�قا� �حتشا� همايو� گفت: �نچه سالها قبل �نتشا� 
يافته �ست متكي باسنا� � مد��� � حقايق تا�يخي 

نبو�� � صرفا ��ئيد� تخيل نويسندگا� �ست.
��ما� مليجك �نگا� به كتا� «مليجك» نوش���ته 
�قا� حسين لعل �ش���ا�� كر� � گفت: �� �ين كتا� 
عكس همس���ر مرحو� مر� ��� قاطر چا� � �� �ير 
�� نوشته�ند: «مليجك» �ختر�لد�له همسر� �� سو�� 
قاطر كر�� � عبد�لهخا� قاجا� نيز عكس يا�گا�� �نا� 
�� گرفته  �ست.�� صو�تيكه حقيقت غير �� �ين �ست 
�ير� �خترخانمي كه بر ��� قاطر نشسته همسر من 

����لد�له� �ختر مليجك � نو� ناصر�لدينشا� �ست.
�تومبيلها� �����تي �� گمر� نمر� ميشو�

مقدم���ا� بهر�بر���� �� گم���ر� �ختصاصي 
ترخيص �تومبيل فر�هم ش���د � گمر� �ير�� تا �غا� 
سا� �يند�� ����� ترخيص �تومبيل �� به محل تا�� �نتقا� 
خو�هد ���.محل تا�� گم���ر� ترخيص �تومبيل �� 
�ميني به مساحت بيش �� 25 هز�� مترمربع �يجا� شد� 
� ظرفيت پذير� حد�� پنج هز�� �تومبيل �� خو�هد 
��شت.�� �ين ��حد گمركي عال�� بر �نجا� تشريفا� 
گمركي ������ �خذ عو��� شهر���� � همچنين 
شما��گذ��� نيز ��ير ميشو� كه �توميل قبل �� خر�� �� 

گمر� شما��گذ��� گر��.

تما� مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 29 �� ما� 1354
(بر�بر با 17 محر� 1394� 19 ��نويه 1976) نقل شد� �ست

�
�

�

قا� �مر��

نمايشگا� �تومبيل ها� كالسيك - شير�� 
سر�يه

گ���ر ت���ر� ���� � م���ا ي���ا� �م���د�
�� كج���ا �� غ���م ب���ه فري���ا� �مد�

خرمن �ن���د�� ك���ى ماند� ب���ه جا�
گر � س���و� �ص���ل تو ب���ا� �مد�

كاش���كى ب���ر �س���ت كا� چاپك���ى
بخ���ت ما با چش���مت �س���تا� �مد�

ن���ا� بي���د�� �� جه���ا� برخاس���تى
گ���ر � �لفت گ���ه گه���ى ��� �مد�

�� ب���ه جان���ى �صل تو ممكن ش���د�
عاش���قت پيوس���ته �لش���ا� �مد�
�نو��

عكس ��: �مير صا�قيا� - جا� جم عكس

جدول سودوکو

��گذشت شا� عبا� يكم
�مر��� سالر�� ��گذش���ت شا� عبا� يكم �ست كه 
�� س���ا� 1629 ميال�� �� �شر� (بهشهر) فو� شد. شا� 
عبا� بر�� �گا� شد� «بد�� ��سطه» �� مشكال� مر�� برخى 
�� شب ها بگونه �� ناش���نا� �� كوچه � پس كوچه � �ين 
گوشه � �� گوشه به پرسه �نى مى پر��خت. پس �� �نقر�� 
ساسانيا�� شا� عبا� نخستين �مامد�� �ير�� بو� كه قد�� �� 
به طو� كامل �� پايتخت متمركز � مر�ها� �ير�� �� به خطو� 
عهد باستا� نز�يك كر� � �ير�� با��يگر ����� يك نير�� 
��يايي موثر شد� با كشو� ها� ����ست مناسبا� سياسي 
� با��گاني بر�بر برقر�� ساخت � �ست به عمر�� � �با��ني 
��. �� �صفها� [شهر مركز� كشو�] �� پايتخت �ير�� كر� 
� به صو�� �يباترين ش���هر جها� �� �ما� �� ����� �منيت
 ��� ها� ��تباطي �� تامين � كا���نسر�ها� متعد� بر�� تسهيل 
حمل � نقل �يجا�� � �ي���ر�� �� ����� يك ��تش ملي كر� كه 
سربا��� �� �� ميا� همه مر�� �نتخا� مي شدند� نه �فر�� چند 
�يل. شا� عبا� به �ليل با� شد� پا� ���پائيا� به �بها� مشر� 

�مين� نسبت به �منيت خليج فا�� بسيا� حسا� بو�.
�عتر�� به �عد�� يك ��ئر �قطع ���بط 

��لت �ق���ت �ير�� �� پي �عتر�� ب���ه �عد�� يك ��ئر 
�ير�ني �� جريا� مناس���ك حج� 29 �� ما� 1322 هجر� 
خو�شيد� مناسبا� �يپلماتيك خو��� با ��لت سعو�� 
قطع كر�. �ين ��ئر به تصميم مقاما� سعو�� گر�� ��� شد� 
بو�. ��لت �قت �ير�� عمل ��لت سعو�� �� غير منصفانه 
خو�ند� بو�. ��پي قطع ���بط �� كشو�� تامدتي �ير�نيا� قا�� 

به مسافر� به كشو� سعو�� نبو�ند.
مجلس كا� �هخد� �� عا� �لمنفعه �عال� كر�

تال� فرهنگى  مجلس شو��� ملي 29 �يما� 1324
على �كبر �هخد� �� يك كا� عا� �لمنفعه �عال� � ��لت �� مأمو� 
چا� � �نتشا� فرهنگ �هخد� � تكميل كا� � ���مه پژ�هش ها�
به مجلس� هزينه �ين كا� فرهنگي عا� �لمنفعه   �� كر�.با مصو�
بر عهد� ��لت قر��گرفت � �فتر� بر�� �نجا� �� تأسيس � 
شما�� �� �بانشناس���ا�� تا�يخد�نا� � ��يبا� �� �� سرگر� 
بكا� شدند. علي �كبر �هخد� �� نويسندگا� � فرهنگيا� بنا� 
كشو� مد� ها عضو شو��� عالي معا�� (فرهنگ)� �ئيس 
��نشكد� حقو� � مش���ا��� عالي ����� فرهنگ بو�. �� 
همچنين يك ���نامه نگا� برجسته � �� طنزنويسا� ��ليه 

جر�يد �ير�� بو�.

سه شنبه29��1394 �  سا� نو�� � شما�� 26355
�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...
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تو�يع كوپن كمكها� غيرنقد� كا�مند�� شر�� شد
كمكها� غيرنق���د� كا�مند��  تو�يع كوپن
با�نشسته ��لت �� محل كانو� با�نشستگا� كشو�� 

شر�� شد.
يك مقا� �گا� �� كانو� با�نشستگا� كشو�� �� 
گفتگوئي با خبرنگا� ما �� مو�� تو�يع كوپن كمكها� 
غيرنقد� كا�مند�� با�نشسته ��لت گفت: �� حا� 
حاضر ����تخانهها� �مو�� � پر��� كش���و� 
حو�له �عتبا�� كمكها� غيرنقد� با�نشستگا� خو� 
�� به كانو� با�نشستگا� كشو�� ��سا� ��شته�ند � 
�����خانهها� ��� � تر�بر� � �طالعا� � جهانگر�� 
نيز مقدما� ��سا� حو�له �عتبا�� كمكها� غيرنقد� 

با�نشستگا� خو� �� فر�هم كر���ند.
  شو��� 250 بمب �تمي بر�� �ساند� �� بد�يا� خز� 

منفجر ميكند
���يو لند� گز��� ���: �تحا� جماهير شو��� �� 
نظر ���� بر�� حفر يك كانا� 130كيلومتر� ��يست � 

پنجا� بمب هسته�� منفجر كند.
منظو� �� كند� �ين كانا� �س���اند� �� به ��يا� 

خز� ميباشد.
�� ��يا� خز� �� سالها قبل �هسته �هسته �� حا� 
خشك شد� �ست � خشكي مرتبا �� ��يا پيشر�� 

ميكند.
���يو لند� �ضافه كر�� �ست كه جزئيا� �ين طر� 
�� مجله �نگليسي نيوتايم توسط يك ��نشمند ��سي 
�كر شد� �ست. ��نش���مند مذكو� ��عا كر�� �ست كه 
حفر كانا� با بمبها� هسته�� هزينه �� به يك سو� 

كاهش ميدهد.
�ستعفا� كر�مي� خطر تقسيم لبنا� �� �فز�يش ���

بير�� � ��يتر � يونايتدپر� � �سوشيتدپر� �
�شيد كر�مي �يشب �� مقا� نخست��ير� لبنا� �ستعفا 
كر� � كشو�� �� كه غر� �� �تش جنگ ��خلي �ست 
�� بحر�� سياسي �خيمي نيز فر� بر�.ناظر�� سياسي 
عقيد� ���ند كه �س���تعفا� �شيد كر�مي نشا��هند� 
معا�ضهجويي مستقيمي �� طر� �هبر�� مسلمانا� 
لبنا� �� بر�بر س���ليما�  فرنجي���ه  �ئيس جمهو�� 
مسيحي مذهب �ين كشو� �ست. �ستعفا� كر�مي خطر 
تقس���يم لبنا� �� بيش �� پيش �فز�يش ���.كر�مي يك 
مسلما� �س���ت � �� شر�يط كنوني بر�� فرنجيه پيد� 
كر�� هر سياستمد�� �يگر� كه حاضر باشد پست 

نخست��ير� �� قبو� كند غيرممكن �ست.
��ما� مليجك بر�� تصحيح يك �شتبا� به �طالعا� �مد

��ما� مليجك با �ستفا�� �� فرصتي كه «�طالعا�» 
بر�� �نتش���ا� حقايق �ندگي پد��� �يشا� فر�هم 
كر��� يك �شتبا� بز�� �� مو�� �ين شخصيت �ما� 
ناصر�لدينش���ا� �� كه مربو� به عكس چا� شد� �� 

كتا� سرگذشت مليجك �ست� فا� كر�.
�قا� �حتشا� همايو�� ��ما� مليجك� �مر�� به هيا� 
تحريريه ���نامه �مد � ضم���ن ���ئه �ين �� عكس� 
بمناسبت �نتشا� �سنا� تا�يخي �� مو�� پد�خانمش �� 

���نامه �طالعا� تشكر كر�.
�قا� �حتشا� همايو� گفت: �نچه سالها قبل �نتشا� 
يافته �ست متكي باسنا� � مد��� � حقايق تا�يخي 

نبو�� � صرفا ��ئيد� تخيل نويسندگا� �ست.
��ما� مليجك �نگا� به كتا� «مليجك» نوش���ته 
�قا� حسين لعل �ش���ا�� كر� � گفت: �� �ين كتا� 
عكس همس���ر مرحو� مر� ��� قاطر چا� � �� �ير 
�� نوشته�ند: «مليجك» �ختر�لد�له همسر� �� سو�� 
قاطر كر�� � عبد�لهخا� قاجا� نيز عكس يا�گا�� �نا� 
�� گرفته  �ست.�� صو�تيكه حقيقت غير �� �ين �ست 
�ير� �خترخانمي كه بر ��� قاطر نشسته همسر من 

����لد�له� �ختر مليجك � نو� ناصر�لدينشا� �ست.
�تومبيلها� �����تي �� گمر� نمر� ميشو�

مقدم���ا� بهر�بر���� �� گم���ر� �ختصاصي 
ترخيص �تومبيل فر�هم ش���د � گمر� �ير�� تا �غا� 
سا� �يند�� ����� ترخيص �تومبيل �� به محل تا�� �نتقا� 
خو�هد ���.محل تا�� گم���ر� ترخيص �تومبيل �� 
�ميني به مساحت بيش �� 25 هز�� مترمربع �يجا� شد� 
� ظرفيت پذير� حد�� پنج هز�� �تومبيل �� خو�هد 
��شت.�� �ين ��حد گمركي عال�� بر �نجا� تشريفا� 
گمركي ������ �خذ عو��� شهر���� � همچنين 
شما��گذ��� نيز ��ير ميشو� كه �توميل قبل �� خر�� �� 

گمر� شما��گذ��� گر��.

تما� مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 29 �� ما� 1354
(بر�بر با 17 محر� 1394� 19 ��نويه 1976) نقل شد� �ست

�
�

�

قا� �مر��

نمايشگا� �تومبيل ها� كالسيك - شير�� 
سر�يه

گ���ر ت���ر� ���� � م���ا ي���ا� �م���د�
�� كج���ا �� غ���م ب���ه فري���ا� �مد�

خرمن �ن���د�� ك���ى ماند� ب���ه جا�
گر � س���و� �ص���ل تو ب���ا� �مد�

كاش���كى ب���ر �س���ت كا� چاپك���ى
بخ���ت ما با چش���مت �س���تا� �مد�

ن���ا� بي���د�� �� جه���ا� برخاس���تى
گ���ر � �لفت گ���ه گه���ى ��� �مد�

�� ب���ه جان���ى �صل تو ممكن ش���د�
عاش���قت پيوس���ته �لش���ا� �مد�
�نو��

عكس ��: �مير صا�قيا� - جا� جم عكس

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

فال 
هفته

سه شنبه11تير 1398- سال نود وسومـ    شماره 27318 
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بزرگان

بدن

اپراي ژرژ بيزه

از مزه ها 

همنشين گل
لغزنده

شامل همه

بر پايه دين

مخفف آتش

قطب مثبت

نام زنانه

پرنده شكاري

بي پرده

بدكار

سرما
مفقود

بيگناه

نه چندان بد

مقر و اردوگاه 

چهارچوب 
عكس

كاله مردان 
مصري

قدرت و 
توانايي

رهبر كاتوليكها

پ

1

حرف پنجم 
انگليسي

خانه حصيري

درهم فشرده 
جاي 

آسيب پذير، 
نقطه  ضعف

نويسنده 
گرگ بيابان

جلوتر كاربرد 

كج و خميده 

متكاي نرممقابل آبكي 

موي گردن 
اسب

پزشكي

ا

رئوس مذاكرات مهم ديروز قم
سرانجام بعدازظهر ديروز جلسه مشترك و مهم 
هيأت دولت و اعضاي شوراي انقالب در حضور امام 
تشكيل شد و مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت 
جمهوري اسالمي بعنوان نخست وزير بي جانشين در 

شرايط فعلي تائيد شد.
در اين جلســــه كه بيش از 2 ساعت طول كشيد 
پيشنهادهاي اجرائي مهم دولت مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت و بايد از امروز تا پنجشنبه منتظر اعالم رسمي 
آنها بود.خبر تشكيل جلسه مشترك مهم كه در آن شايعه 
استعفاء دولت بازرگان نيز طرح شده بود روز پنجشنبه و 
شنبه ضمن گزارشي از سوي سرويس سياسي روزنامه 
اطالعات انتشــــار يافت اما آن جلسه (شنبه) به دالئل 
امنيتي برگزار نشد.ديروز نيز امير انتظام پس از 4 روز 
(از سه شنبه تا شنبه) كه شايعه استعفاي دولت بازرگان 
مطرح بود آن را با اين بيان كه تا (االن) دولت استعفا نداده 

است، تكذيب كرد.
عبدالوهاب شهيدي به 4 ماه زندان محكوم شد

اصفهانـ  دادگاه انقالب اسالمي اصفهان محاكمه 
عبدالوهاب شهيدي هنرمند سرشناس را پايان داد و به 

4 ماه حبس تاديبي محكوم ساخت.
عبدالوهاب شهيدي بر اساس كيفرخواست صادره 
متهم به فعاليت مداوم در ساواك و جمع آوري اطالعات، 

و فروش زمين واگذاري دولت به ارتش بود.
عبدالوهاب شهيدي ضمن دفاع، خود را هنرمندي 
مردمي ناميد كه هرگز مديحه سراي كسي نبوده بجز 

موالي متقيان علي(ع).
با توجه به راي دادگاه چون عبدالوهاب شهيدي 

اين مدت را در زندان طي كرده بود، آزاد شد.
اسناد خيانت استادان اخراجي بايد اعالم شود

گروهي از استادان دانشگاه تهران در شكوائيه اي 
ضمن اعتراض به اخراج يكي از استادان اين دانشگاه 
بنام دكتر رهبر خواستار آن شدند كه «مدارك خيانت 
اساتيد اخراجي» دقيقاً بررسي و اعالم گردد تا همگي (و 
همچنين خود آنان) از نوع خيانت باخبر شوند و بفرض 
آنكه با توجه به شرايط كنوني مواردي قابل تفسير در 
رفتار و اعمال گذشــــته آنان وجود داشته باشد به آنان 
فرصت توضيح و دفاع داده شود».در اين نامه آمده است 
«آنچه مسلم است علم آنان و منحصر بفرد بودنشان در 
رشته خود در جامعه ايران است. در حاليكه جنايتكاران 
را تربيت و بكار واميدارند چرا مقامات مسئول كشور 

نمي خواهند اين مغزها را نگهدارند.
مردم 8 روستا متحصن شدند

چند تن از فارغ التحصيالن بيكار در ساري كه در 
مذاكره با مقام هاي استانداري مازندران به نتيجه نرسيده 
بودند، در ساختمان استانداري را شكستند و با پاسداران 
نزاع كردند. ساكنان هشــــت دهكده حومه خلخال، 
در فرمانداري اين شــــهر متحصن شدند و خواستار 
دستگيري يكي از مالكان اين منطقه و ايادي او شدند.دو 
عضو گروه فرقان،  در نقده دستگير شدند و با دستگيري 
آنان، نقشــــه قتل و ترور يكي از افراد سرشناس نقده، 
با شكست روبرو شــــد.گزارش خبرنگاران اطالعات 
در شهرستان ها، در اين زمينه ها درپي مي آيد: خلخال 
ـ اهالي هشت روســــتا از توابع فيروزآباد خلخال در 
فرمانداري اين شهرستان متحصن شدند و خواستار 
دستگيري عيسي بهزادي يكي از مالكان سابق منطقه و 

ايادي او گرديدند.
هزينه  ارتش از نصف هم كمتر شده است

علي اكبر معين فر وزير مشاور و سرپرست سازمان 
برنامه و بودجه ديروز طي مصاحبه اي به تشريح بودجه 
سال جاري پرداخت و در مورد تهيه بودجه گفت تهيه 
يك بودجه خوب و ايده آل در شــــرايط حاضر دشوار 
بود ولي تا سرحد امكان كوشيديم بودجه اي كه بايد آنرا 
در اين شرايط كنوني بودجه اضطراري ناميد و مبلغ آن 

حدود 2440 ميليارد ريال است پياده كنيم.
معين فــــر در مورد بودجه هاي دفاعي كشــــور 
خاطرنشان ساخت: هزينه هاي ارتش 40 ميليارد ريال 

كمتر از سال قبل است.
55 استاد، دانشجو و كارمند از دانشگاه تبريز اخراج شدند

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: شوراي انقالبي تزكيه 
دانشگاه تبريز با انتشار دومين ليست اسامي كساني كه 
در تثبيت رژيم سابق نقش مهمي داشتند، اقدام به اخراج 
اين عده از دانشگاه كرد و پرونده آنان را جهت تعقيب به 

دادگاه انقالب اسالمي تبريز فرستاد.
شورا همچنين اعالم كرد كه جوابگوي هرگونه 

اعتراض از سوي اخراج شدگان خواهد بود.
اسامي اخراج شــــدگان كه 11 نفرشان از اعضاي 

هيأت علمي دانشگاه تبريز بودند، بشرح زير است:
دكتر منوچهر مرتضوي استاد دانشكده ادبيات و 

رئيس سابق دانشگاه تبريز.

 تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 11 تيرماه 1358
(برابر با 7 شعبان 1399، 2 ژوئيه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
اشتباهى كه دودمان غزنويان را بر باد داد

يك ماه پس از اين كه مسعود غزنوي برادرش محمد 
را كور كرد تا بدون داشتن رقيب و با خاطري آسوده برجاي 
پدر بنشيند، در قلمرو غزنويانـ  ايران خاوري آن زمان ميان 
مردم دو دســـتگي بروز كرد كه در دراز مدت به تضعيف 

حكومت غزنويان و پايان كار آنان انجاميد.
نشست اديبان براي نوسازي نثرنويسي

چهارم تير ماه 1325 خورشـــيدي نشست اديبان و 
نويسندگان ايران   براي نوسازي روزنامه نگاري، ترجمه و 
نثرنويسي و اظهار نظر درباره شعر تشكيل شده بود با صدور 
قطعنامه اي پايان يافت كه تا سال ها الگوي نويسندگي بود. 
در جلســـات هفت گانه اين نشست اديبان و نويسندگان 
از جمله دهخدا، بهار، حكمت، فروزانفر و علي شـــايگان 
شركت داشتند و روش هاي روزنامه نگاري و نثر نويسي 
اروپايي در اين جلســـات بررسي شد و سبك هايي براي 
ترجمه از زبان هاي ديگر مـــورد موافقت قرار گرفت كه 

رعايت آنها به مترجمان توصيه شد.
همينگوي خودكشي كرد

دوم ژوئيه سال 1961 ارنست همينگوي داستان نگار 
بلند آوازه آمريكايي در خانه اش در منطقه كوهستاني كچوم 
واقع در ايالت «آيداهو» آن كشـــور با گلوله تفنگ شكاري 
خودكشي كرد. وي هنگام مرگ 62 ساله بود. همينگوي كه 
در 21 ژوئيه سال 1899 به دنيا آمده بود، در سال 1955 برنده 
جايزه نوبل درادبيات شد و به خاطر داستان «پير مرد و دريا» 

جايزه پوليتزر به دست آورد.
«اميليا ارهارت»   نويسنده   فعال  مبارزه براى حقوق بانوان

دوم ژوئيـــه 1937 بانو «اميليا ارهـــارت » هوانورد 
آمريكايي و از فعالن حقوق بانوان در جريان پرواز دور دنيا بر 
فراز خط استوا، در آسمان اقيانوس آرام ناپديد شد و تالش 
جستجوگران براى يافتن الشه هواپيما به جايى نرسيد. وي 
نخستين خلبان زن بود كه قبال عرض اقيانوس اطلس راـ  از 

نيوفوندالند كانادا به ايرلندـ  با هواپيما پيموده بود .  
رئيس جمهورشدن زنى كه متهم به اختفاء جرم شد

بانو ايزابل پرون يكم ژوئيه 1974 برجاي شوهرش 
«خوان پرون» نشست و رئيس جمهور آرژانتين شد،ايزابل 
 كه نخســـتين رئيس جمهورى زن در قاره آمريكا بشمار 
مي آيد قبال منشـــي پرون و در جواني يك رقصنده بود. 
چندى بعد سندي به دست آمد كه معلوم شد ايزابل در دوران 
حكومت خود از موضوع سر به نيست شدن يك مخالف 
دولت توسط ماموران در سال 1976 خبر داشته و موضوع را 

به دستگاه قضايي اطالع نداده است.
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 سرايه
آن را كه غمى باشد و بتواند گفت

گر از دل خود بگفت بتواند رفت
اين طرفه گلى نگر كه ما را بشكفت

نه رنگ توان نمود و نه بوى نهفت
مولوى

پيوند ديرينه مردمان ديار بختيارى و عشاير عرب خوزستان/  عكس از: احمد رياحى دهكردى

پند بزرگان

آدمى ســـاخته ى افكار خويش است فردا همان 
خواهد شد كه امروز مى انديشيده است. 

مترلينگ
اگر دريچه هاى ادراك را شسته بودند، انسان همه  

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

كج و خميده 

متكاي نرممقابل آبكي 

موي گردن 
اسب

پزشكي

ا

رئوس مذاكرات مهم ديروز قم
سرانجام بعدازظهر ديروز جلسه مشترك و مهم 
هيأت دولت و اعضاي شوراي انقالب در حضور امام 
تشكيل شد و مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت 
جمهوري اسالمي بعنوان نخست وزير بي جانشين در 

شرايط فعلي تائيد شد.
در اين جلســــه كه بيش از 2 ساعت طول كشيد 
پيشنهادهاي اجرائي مهم دولت مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت و بايد از امروز تا پنجشنبه منتظر اعالم رسمي 
آنها بود.خبر تشكيل جلسه مشترك مهم كه در آن شايعه 
استعفاء دولت بازرگان نيز طرح شده بود روز پنجشنبه و 
شنبه ضمن گزارشي از سوي سرويس سياسي روزنامه 
اطالعات انتشــــار يافت اما آن جلسه (شنبه) به دالئل 
امنيتي برگزار نشد.ديروز نيز امير انتظام پس از 4 روز 
(از سه شنبه تا شنبه) كه شايعه استعفاي دولت بازرگان 
مطرح بود آن را با اين بيان كه تا (االن) دولت استعفا نداده 

است، تكذيب كرد.
عبدالوهاب شهيدي به 4 ماه زندان محكوم شد

اصفهانـ  دادگاه انقالب اسالمي اصفهان محاكمه 
عبدالوهاب شهيدي هنرمند سرشناس را پايان داد و به 

4 ماه حبس تاديبي محكوم ساخت.
عبدالوهاب شهيدي بر اساس كيفرخواست صادره 
متهم به فعاليت مداوم در ساواك و جمع آوري اطالعات، 

و فروش زمين واگذاري دولت به ارتش بود.
عبدالوهاب شهيدي ضمن دفاع، خود را هنرمندي 
مردمي ناميد كه هرگز مديحه سراي كسي نبوده بجز 

موالي متقيان علي(ع).
با توجه به راي دادگاه چون عبدالوهاب شهيدي 

اين مدت را در زندان طي كرده بود، آزاد شد.
اسناد خيانت استادان اخراجي بايد اعالم شود

گروهي از استادان دانشگاه تهران در شكوائيه اي 
ضمن اعتراض به اخراج يكي از استادان اين دانشگاه 
بنام دكتر رهبر خواستار آن شدند كه «مدارك خيانت 
اساتيد اخراجي» دقيقاً بررسي و اعالم گردد تا همگي (و 
همچنين خود آنان) از نوع خيانت باخبر شوند و بفرض 
آنكه با توجه به شرايط كنوني مواردي قابل تفسير در 
رفتار و اعمال گذشــــته آنان وجود داشته باشد به آنان 
فرصت توضيح و دفاع داده شود».در اين نامه آمده است 
«آنچه مسلم است علم آنان و منحصر بفرد بودنشان در 
رشته خود در جامعه ايران است. در حاليكه جنايتكاران 
را تربيت و بكار واميدارند چرا مقامات مسئول كشور 

نمي خواهند اين مغزها را نگهدارند.
مردم 8 روستا متحصن شدند

چند تن از فارغ التحصيالن بيكار در ساري كه در 
مذاكره با مقام هاي استانداري مازندران به نتيجه نرسيده 
بودند، در ساختمان استانداري را شكستند و با پاسداران 
نزاع كردند. ساكنان هشــــت دهكده حومه خلخال، 
در فرمانداري اين شــــهر متحصن شدند و خواستار 
دستگيري يكي از مالكان اين منطقه و ايادي او شدند.دو 
عضو گروه فرقان،  در نقده دستگير شدند و با دستگيري 
آنان، نقشــــه قتل و ترور يكي از افراد سرشناس نقده، 
با شكست روبرو شــــد.گزارش خبرنگاران اطالعات 
در شهرستان ها، در اين زمينه ها درپي مي آيد: خلخال 
ـ اهالي هشت روســــتا از توابع فيروزآباد خلخال در 
فرمانداري اين شهرستان متحصن شدند و خواستار 
دستگيري عيسي بهزادي يكي از مالكان سابق منطقه و 

ايادي او گرديدند.
هزينه  ارتش از نصف هم كمتر شده است

علي اكبر معين فر وزير مشاور و سرپرست سازمان 
برنامه و بودجه ديروز طي مصاحبه اي به تشريح بودجه 
سال جاري پرداخت و در مورد تهيه بودجه گفت تهيه 
يك بودجه خوب و ايده آل در شــــرايط حاضر دشوار 
بود ولي تا سرحد امكان كوشيديم بودجه اي كه بايد آنرا 
در اين شرايط كنوني بودجه اضطراري ناميد و مبلغ آن 

حدود 2440 ميليارد ريال است پياده كنيم.
معين فــــر در مورد بودجه هاي دفاعي كشــــور 
خاطرنشان ساخت: هزينه هاي ارتش 40 ميليارد ريال 

كمتر از سال قبل است.
55 استاد، دانشجو و كارمند از دانشگاه تبريز اخراج شدند

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: شوراي انقالبي تزكيه 
دانشگاه تبريز با انتشار دومين ليست اسامي كساني كه 
در تثبيت رژيم سابق نقش مهمي داشتند، اقدام به اخراج 
اين عده از دانشگاه كرد و پرونده آنان را جهت تعقيب به 

دادگاه انقالب اسالمي تبريز فرستاد.
شورا همچنين اعالم كرد كه جوابگوي هرگونه 

اعتراض از سوي اخراج شدگان خواهد بود.
اسامي اخراج شــــدگان كه 11 نفرشان از اعضاي 

هيأت علمي دانشگاه تبريز بودند، بشرح زير است:
دكتر منوچهر مرتضوي استاد دانشكده ادبيات و 

رئيس سابق دانشگاه تبريز.

 تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 11 تيرماه 1358
(برابر با 7 شعبان 1399، 2 ژوئيه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
اشتباهى كه دودمان غزنويان را بر باد داد

يك ماه پس از اين كه مسعود غزنوي برادرش محمد 
را كور كرد تا بدون داشتن رقيب و با خاطري آسوده برجاي 
پدر بنشيند، در قلمرو غزنويانـ  ايران خاوري آن زمان ميان 
مردم دو دســـتگي بروز كرد كه در دراز مدت به تضعيف 

حكومت غزنويان و پايان كار آنان انجاميد.
نشست اديبان براي نوسازي نثرنويسي

چهارم تير ماه 1325 خورشـــيدي نشست اديبان و 
نويسندگان ايران   براي نوسازي روزنامه نگاري، ترجمه و 
نثرنويسي و اظهار نظر درباره شعر تشكيل شده بود با صدور 
قطعنامه اي پايان يافت كه تا سال ها الگوي نويسندگي بود. 
در جلســـات هفت گانه اين نشست اديبان و نويسندگان 
از جمله دهخدا، بهار، حكمت، فروزانفر و علي شـــايگان 
شركت داشتند و روش هاي روزنامه نگاري و نثر نويسي 
اروپايي در اين جلســـات بررسي شد و سبك هايي براي 
ترجمه از زبان هاي ديگر مـــورد موافقت قرار گرفت كه 

رعايت آنها به مترجمان توصيه شد.
همينگوي خودكشي كرد

دوم ژوئيه سال 1961 ارنست همينگوي داستان نگار 
بلند آوازه آمريكايي در خانه اش در منطقه كوهستاني كچوم 
واقع در ايالت «آيداهو» آن كشـــور با گلوله تفنگ شكاري 
خودكشي كرد. وي هنگام مرگ 62 ساله بود. همينگوي كه 
در 21 ژوئيه سال 1899 به دنيا آمده بود، در سال 1955 برنده 
جايزه نوبل درادبيات شد و به خاطر داستان «پير مرد و دريا» 

جايزه پوليتزر به دست آورد.
«اميليا ارهارت»   نويسنده   فعال  مبارزه براى حقوق بانوان

دوم ژوئيـــه 1937 بانو «اميليا ارهـــارت » هوانورد 
آمريكايي و از فعالن حقوق بانوان در جريان پرواز دور دنيا بر 
فراز خط استوا، در آسمان اقيانوس آرام ناپديد شد و تالش 
جستجوگران براى يافتن الشه هواپيما به جايى نرسيد. وي 
نخستين خلبان زن بود كه قبال عرض اقيانوس اطلس راـ  از 

نيوفوندالند كانادا به ايرلندـ  با هواپيما پيموده بود .  
رئيس جمهورشدن زنى كه متهم به اختفاء جرم شد

بانو ايزابل پرون يكم ژوئيه 1974 برجاي شوهرش 
«خوان پرون» نشست و رئيس جمهور آرژانتين شد،ايزابل 
 كه نخســـتين رئيس جمهورى زن در قاره آمريكا بشمار 
مي آيد قبال منشـــي پرون و در جواني يك رقصنده بود. 
چندى بعد سندي به دست آمد كه معلوم شد ايزابل در دوران 
حكومت خود از موضوع سر به نيست شدن يك مخالف 
دولت توسط ماموران در سال 1976 خبر داشته و موضوع را 

به دستگاه قضايي اطالع نداده است.
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 سرايه
آن را كه غمى باشد و بتواند گفت

گر از دل خود بگفت بتواند رفت
اين طرفه گلى نگر كه ما را بشكفت

نه رنگ توان نمود و نه بوى نهفت
مولوى

پيوند ديرينه مردمان ديار بختيارى و عشاير عرب خوزستان/  عكس از: احمد رياحى دهكردى

پند بزرگان

آدمى ســـاخته ى افكار خويش است فردا همان 
خواهد شد كه امروز مى انديشيده است. 

مترلينگ
اگر دريچه هاى ادراك را شسته بودند، انسان همه  

چيز را همان گونه كه هست مى ديد: بى انتها.
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 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3135 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

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

   افقي:
1- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 

بدون کیس

حل جدول ويژه شماره  7088 

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7089

   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 

گردشگری استان »اردبیل« مربوط به دوره صفوی
2- تأیید پست اینترنتی- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- شاه اشکانی

3- کشور شاخص اروپایی- توان- کم قطر
4- جهت- تکان- وادار شده- نام ماندگار ورزش مشتزنی

5- نشانه اسم مصدر- نام »جوان« مجری خندوانه- نمونک 
6- الک- پیشوند ضدیت- طرف

7- اندازه لباس- دوختن ته کتاب- مربوط به تعداد است
8- عضو چشم- مرزبان- کفش سبک ورزشی

9- خاطر- عدم امنیت- نفوذ، رخنه
10- گذرگاه ورود و خروج- دایره ای شکل- وسیله ها

11- سران- آسودگی، راحتی – عنصر مقدس
12- گروهی از افراد- صدای نرم خندیدن- صریح اللهجه- آفرینش زیبایی

13- فرآیند، طرز- یار »همایون«- جانور نسوز
14- نقاش هلندی دوره باروک- رسم و رسوم- نشانی

15- اصطالحی در فرهنگ ارتباطات- هنر دستی کدبانو

 عمودي:
1- موجـــب آرامـــش خاطر- 
بازیکـــن تیـــم ملـــی والیبال 
کشـــورمان در رقابت های در 
لیگ ملت های  حال جریان 

والیبال
2- قســـمی چـــراغ خـــوراک 
ســـاز-  خـــون  میـــوه  پـــزی- 

گراورساز آلمانی
3- علم مواد- شهری زیبا و 
تاریخی در اســـتان یزد در دل 

کویر- هادی، بلد
4- نیروگاه شـــمال ایران- هر 
چه باشـــد، دست خداست- 

زینت رو- عبادتگاه راهب
علـــم  نســـب شـــناس-   -5
خـــاک  ابعـــاد-  و  اشـــکال 

مرغوب
6- شـــانه نســـاجی- اندازه و 

مقدار- دربدر
7- ویتامین جوانی- مجرم - 

اشاره به دور
8- تبعـــات یـــک حادثـــه و 
و  قصـــد  خـــوف-  رویـــداد- 

آهنگ
9- یـــار »هـــاردی«- میوه ای 

پر ویتامین- حرف عطف
10- حریص- ســـمت چپ- 

عنوان امیر قبیله
11- معـــاون هیتلـــر- رژ لب- 

بی فامیل
12- کالم تعلیل- چه وقت؟- 
یار مداد- نخستین قوم ایرانی

13- انبازی - بازاری، سوداگر 
- هندی

14- خانه- از هفت سین ها- 
پند

15- رشته پرطرفدار ورزشی- 
رسیدگی و تحقیق

حل جدول عادی شماره  7088
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 
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این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3135 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

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

   افقي:
1- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
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لپ تاپ
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5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
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اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 
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   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 

ان
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این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3135 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

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

   افقي:
1- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 

بدون کیس
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   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 

گردشگری استان »اردبیل« مربوط به دوره صفوی
2- تأیید پست اینترنتی- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- شاه اشکانی

3- کشور شاخص اروپایی- توان- کم قطر
4- جهت- تکان- وادار شده- نام ماندگار ورزش مشتزنی

5- نشانه اسم مصدر- نام »جوان« مجری خندوانه- نمونک 
6- الک- پیشوند ضدیت- طرف

7- اندازه لباس- دوختن ته کتاب- مربوط به تعداد است
8- عضو چشم- مرزبان- کفش سبک ورزشی

9- خاطر- عدم امنیت- نفوذ، رخنه
10- گذرگاه ورود و خروج- دایره ای شکل- وسیله ها

11- سران- آسودگی، راحتی – عنصر مقدس
12- گروهی از افراد- صدای نرم خندیدن- صریح اللهجه- آفرینش زیبایی

13- فرآیند، طرز- یار »همایون«- جانور نسوز
14- نقاش هلندی دوره باروک- رسم و رسوم- نشانی

15- اصطالحی در فرهنگ ارتباطات- هنر دستی کدبانو

 عمودي:
1- موجـــب آرامـــش خاطر- 
بازیکـــن تیـــم ملـــی والیبال 
کشـــورمان در رقابت های در 
لیگ ملت های  حال جریان 

والیبال
2- قســـمی چـــراغ خـــوراک 
ســـاز-  خـــون  میـــوه  پـــزی- 

گراورساز آلمانی
3- علم مواد- شهری زیبا و 
تاریخی در اســـتان یزد در دل 

کویر- هادی، بلد
4- نیروگاه شـــمال ایران- هر 
چه باشـــد، دست خداست- 

زینت رو- عبادتگاه راهب
علـــم  نســـب شـــناس-   -5
خـــاک  ابعـــاد-  و  اشـــکال 

مرغوب
6- شـــانه نســـاجی- اندازه و 

مقدار- دربدر
7- ویتامین جوانی- مجرم - 

اشاره به دور
8- تبعـــات یـــک حادثـــه و 
و  قصـــد  خـــوف-  رویـــداد- 

آهنگ
9- یـــار »هـــاردی«- میوه ای 

پر ویتامین- حرف عطف
10- حریص- ســـمت چپ- 

عنوان امیر قبیله
11- معـــاون هیتلـــر- رژ لب- 

بی فامیل
12- کالم تعلیل- چه وقت؟- 
یار مداد- نخستین قوم ایرانی

13- انبازی - بازاری، سوداگر 
- هندی

14- خانه- از هفت سین ها- 
پند

15- رشته پرطرفدار ورزشی- 
رسیدگی و تحقیق
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 

ان
ير

س : ا
عک

این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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هدناوخلبمکارا14

رادباکیتنژولیف15

فروردین : شــما نســبت به برقرار کردن یک رابطه دوستانه و یا نزدیک تر و 
صمیمی تر شــدن با دوســتانتان با احتیاط تر عمل می کنید. به شما پیشنهاد 
می شــود که قبل از اینکه هر تصمیمی  بگیرید تمام دالیل مخالف و موافق را 
بررسی کنید. دوستی و صمیمیت به راحتی حاصل نمی شود اما اکنون شما قادر 

هستید بدون تاش به آن برسید.
 

اردیبهشت :  متوقف کردن برنامه های پرمشغله تان هم اکنون ایده ای مناسب 
است، برای اینکه شاید شما نتوانید به همه آنها برسید. تا موقعی که برنامه های 
جاه طلبانه داشته باشید فقط اعصاب خود را خراب تر خواهید کرد. پس زمانی را 
در آرامش و سکوت مطلق سپری کنید تا از دست سردردهایتان راحت شوید. 

 
خرداد : شــما دوســتی ها و روابط خود را خیلی جدی گرفته اید، بهتر است 
تعهداتی که به افراد مورد عاقه تان داده اید را دوباره بررســی کنید. البته این 
تعهدات ارتباطی به تعهدات عاطفی و احساسی شما ندارد. شور و هیجان زیاد 
شما  ممکن است اطرافیان تان  را از شما دور کند. شما باید راهی مناسب برای 

بروز دادن احساسات خود پیدا کنید.

تیر: با وجود اینکه این روزها  شــما کار زیادی بــرای انجام دادن ندارید، ولی  
دوست دارید که  بیشتر کار کنید. برنامه ریزی کردن برای کارهای هفته آینده 
ایده خیلی خوبی اســت، اما  شما بیشتر سعی می کنید برای آینده های دورتر 
خود برنامه ریزی کنید. درحال حاضر تعادل بر قرار کردن بین وظایف روزانه و 

کارهایی که می خواهید در آینده انجام دهید مهم ترین کار است.
 

مرداد : شــما این روزها  خیلی آینده نگر شده اید، چراکه بیشتر از قبل به فکر 
خودتان هســتید. بهتر است با چشــم دل بهترین راهی که برای انجام دادن 
کارهایتان مناسب است را بیابید. خوشبختانه استعداد تجزیه و تحلیل گری در 
شما بهتان کمک می کند این راه را با اطمینان خاطر بیشتری طی کنید. ولی 

جانب احتیاط را از دست ندهید.

شــهریور :  کند وکاو کردن در اعماق مسائل احساسی برای شما کار خوب و 
مناسبی نیست، ولی شما می دانید که با این کار چیز جدیدی خواهید آموخت. 
شما اعتقاد دارید که اطاعات خیلی قدرتمند هستند و زیاد سئوال کردن شما را 
قادر می کند جواب مشکات پیچیده ای که قصد حل کردنشان را داشتید، بیابید.

مهر : باوجود اینکه شــما دیروز می دانستید که دقیقاً چه می خواستید، اکنون 
دوباره سردرگم شده اید. عجیب اینکه هرچقدرکه آرزوهای شما شدیدتر می شوند 
شما بیشتر از قبل تنبلی و بی تحرکی خود را توجیه می کنید. پس باید سریعتر 
تصمیمــی جدی گرفته و عزم خود را جــزم کنید. اما اگر قباً تصمیم خود را 

گرفته اید،  روی نتیجه کارتان فکر کنید.

آبان : شــما در حال تاش برای فهمیــدن ارزش کمک های خود به دیگران 
هستید. شما می توانید برای این کار خصوصیات منفی و مثبت خود را بررسی 
کنید؛ اما متوجه خواهید شد که می توانید کارهای زیادی را انجام دهید. فراموش 
نکنید در حال حاضر اگر اطرافیان تان باعث رضایت شما نمی شوند لزومی ندارد 

احساسات منفی خود را مطرح کنید.

آذر : موج تازه ای از جدیت وارد زندگی شــما می شود و شما چاره دیگری جز 
پذیرفتن آن ندارید. شما دوست ندارید گذشته خود را مرور کنید تا بفهمید که 
چــه چیزهایی برایتان مهم تر بودند، ولی مثل اینکه چاره دیگری ندارید و باید 
تغییری در زندگی خود بدهید. داشتن یک نظریه ثابت و محکم بهتر از بر هم 

زدن اصول و قوانین مورد تایید همگان است.

دی : شما باید قبل از شروع کردن یک کار جدید کارهای قبلی تان را تمام کنید. 
اما خودتان فکر می کنید که قباً همه کارهایتان را انجام داده اید. شــما هنوز 
کارهای ناتمام زیادی دادید و اصرار و پافشــاری تان فقط روند کار را طوالنی تر 
می کند. باید موضع تان را تغییر بدهید. پس معطل نکنید و همین االن دست 

به کار شوید.

بهمن : این روزها روابط دوســتانه برای شما در اولویت قرار دارند، ولی صحبت 
کردن در مورد مفاهیم عمل گرایانه می تواند ســبب عوض شدن موضوعات زیر 
بنایی تر مثل مفاهیم مربوط به زندگی و عشق در نظر شما شود. فراموش نکنید 

که الزم است دوباره در قدرت ریسک پذیری خود تجدیدنظر کنید.

اسفند : شما تنهــا کسی نیستید که مجبور شده اید کارهایی انجام دهید که 
خاف میلتان بوده است. خوشبختانه اگر یکی از اطرافیان تان  هم به این فشار 
شــاخ و برگ بدهد، شما قادر هســتید موقعیت خود را حفظ کنید. شما باید 
دیدگاه های روشــنی برای خود داشته باشــید، ولی نباید با صحبت کردن در 

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

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

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

09304740289 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول  3832
  1ـ سعید علیزادهـ  کرج

2ـ سمیه نورمحمدیـ  تهران
3ـ شهرام گودرزیـ  لرستان

افقي:
1. هم وزن شدنـ  تولید نسلـ  از خشكبار

2. توقیفـ  بهبود يافتن
3. فلز چكش خورـ  پاكیزهـ  ولیكنـ  وسیلهـ  يك ورق 

كاغذ
4. لگامـ  شهري در هندـ  فهمیدن

5. متضاد مرئوسـ  آب شرعيـ  دست افزار بنايانـ  
دم بريده

6. دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارندهـ  حرف ندا
7. آزادهـ  كنايه از حد نهايي غربـ  مرغ نرـ  دل آزار 

كهنه
8. كندفهمـ  دستگاه ضبط مغناطیسي تصويرـ  انجمن 

بین المللي حمل و نقل هوايي
9. جمع دينـ  ستاره فرنگيـ  خوردني

10. نصفـ  سالنـ  نمايشنامه
11. جمع کردن کاغذـ  توبه كارـ  مسیر قطارـ  عدد 

منفي
12. داغ جگرسوز ـ پوست پیرا ـ عروس هزار داماد ـ 

باران اندك
13. مركز افغانستانـ  نژادـ  ضمیر وزنيـ  تصوير ذهني

14. ثرياـ  سرابـ  كیسه علوفه چهارپايان
15. واحد تنیسـ  ماه مدرسهـ  امید داشتنـ  ضمیر جمع 

ـ اشاره به دور
16. بیماري قندـ  بدبختي، ادبار

17. شهري در سويیسـ  شريان حیاتي جنوبـ  پارچه 
اموات

عمودي:
1. پرستاريـ  داستانـ  مخزن گاز مايع

2. رودي در ايرانـ  بندگي، بردگي
3. مايع حیات ـ بدبوي پرخاصیت ـ مذهب ـ چغندر 

پختهـ  سدي در جنوب
4. تاير يدكيـ  قتلـ  علم طلسمات

5. نحیفـ  تصديق آلمانيـ  سمبلـ  پنهان
6. راندن مزاحمـ  كشور نیشكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي 

غذا
7. حرف فاصلهـ  از حواريون عیسي)ع(ـ  پدرـ  تنها

8. عالمتـ  يونجهـ  گذشته
9. به پايان رسانیدنـ  كوهان بزرگـ  كارگر

10. از اقیانوسهاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس شنا
11. نت منفيـ  پوست كنـ  هاديـ  رود آرام

12. نت چهارم ـ منسوب به هنر ـ رودي در اروپا ـ 
واريته

13. متضاد پايینـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمع 

حرف ) ف ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3832 
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14. پیرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن

15. عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگلیسيـ  از ماههاي 
قمريـ  تیر پیكان دار

16. از زبانهاي هند و اروپاييـ  مدرسه تربیت معلم
17. احتكار كنندهـ  ولیمه غلطـ  متخصص علوم فني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3844

رمز جدول: نام عزیزی است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف شماره های 
می آید به دست  جدول(  حل  از  )پس  خانه ها  در  شده  مشخص    17 تا   1

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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2. رودي در ايرانـ  بندگي، بردگي
3. مايع حیات ـ بدبوي پرخاصیت ـ مذهب ـ چغندر 

پختهـ  سدي در جنوب
4. تاير يدكيـ  قتلـ  علم طلسمات

5. نحیفـ  تصديق آلمانيـ  سمبلـ  پنهان
6. راندن مزاحمـ  كشور نیشكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي 

غذا
7. حرف فاصلهـ  از حواريون عیسي)ع(ـ  پدرـ  تنها

8. عالمتـ  يونجهـ  گذشته
9. به پايان رسانیدنـ  كوهان بزرگـ  كارگر

10. از اقیانوسهاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس شنا
11. نت منفيـ  پوست كنـ  هاديـ  رود آرام

12. نت چهارم ـ منسوب به هنر ـ رودي در اروپا ـ 
واريته

13. متضاد پايینـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمع 

حرف ) ف ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3832 
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ـ مالك شدن
14. پیرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن

15. عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگلیسيـ  از ماههاي 
قمريـ  تیر پیكان دار

16. از زبانهاي هند و اروپاييـ  مدرسه تربیت معلم
17. احتكار كنندهـ  ولیمه غلطـ  متخصص علوم فني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3844

رمز جدول: نام عزیزی است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف شماره های 
می آید به دست  جدول(  حل  از  )پس  خانه ها  در  شده  مشخص    17 تا   1

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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1.0

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

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

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالک

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 کودک

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت میخک 

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

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند   فقط ۲۰ دالر 
6۰۴-9۲۱-۴7۲6

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی
فرنس،بویلر،شومینه،
Water Tank

لولهکشیسردوگرم
تجاریومسکونی

604-۸۳۳-2۸6۹

اجارهاجاره

3 هفته آگهی   در نیازمندی های پیوند   فقط ۲۰ دالر
6۰۴-9۲۱-۴7۲6

جای شما  در این صفحه خالی است!

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 
تدریس زبان فارسی

خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول

توسط معلم مجرب

77۸-997-37۲۰
1530

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!
به یک خانم 

 برای نگهداری از خانمی سالمند
 به صورت تمام وقت 

در شهر کوکیتالم نیازمندیم. 
لطفا  برای جزئیات بیشتر

 با شماره زیر تماس بگیرید.
۷۷۸-2۴1-2۷0۸

1531 60۴-۷۷1-۹3۹1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروشگاه افرا در نورت ونکوور
 به یک نفر برای کار 

در بخش نانوایی به صورت تمام وقت 
نیازمند است.

1535 60۴-365-1۷۹2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پورت مودی، منزل سه خوابه 
با 2 سرویس حمام، به صورت مبله

 اجاره داده می شود.
ماهیانه 2500 دالر

152۹ 60۴-561-۴6۸5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

 با۲۰سالتجربهآموزشی
درکانادا

تلفن تماس:
604-۹21-4726

انجام امور نظافت منزل
نگهداری از سالمند

و کودکان شما
توسط بانوی باتجربه ایرانی

2۳6-۸۸۹-۸0۳۹
1532
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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. 1530

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰۴-9۲۱-۴7۲6 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰۴-9۲۱-۴7۲6 

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 


