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هشدار هزاران دانشمند در مورد 
عبور »قریب الوقوع« از خط قرمزهای محیط زیست

موج جدید گرمای شدید در بریتیش کلمبیا 

گروه کثيری از دانشــمندان بانفوذ، روز چهارشــنبه هشدار دادند که در نتيجه برخورد تاکنونی اقتصاد 
جهانی با تغييرات اقليمی، وخامت »شناسه های حياتی« کره زمين به مرحله بی سابقه ای رسيده و عبور 
از چندین خط قرمز قریب الوقوع است. دانشمندان در ارزیابی جدید خود گفتند: »از سال 2۰19 شاهد 
افزایش بی سابقه ای در زمينه فجایع مرتبط با تغييرات اقليمی بوده ایم که شامل امواج گرمای بی سابقه 
و آتش ســوزی در استراليا و آمریکا و غرب کانادا، توفان های خارق العاده، و گرباد های ویرانگر است.« در 
همين حال  محيط زیســت کانادا روز چهارشنبه هشدارهای متعدد گرما برای چندین منطقه از استان 

بریتيش کلمبيا به ویژه ونکوور بزرگ صادر کرد. این موج جدید گرما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
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سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان
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- پيوند در ویرایش نوشته ها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  - نوشته ها و عکس های فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد 
- نظریه های چاپ شده لزوما بيانگر دیدگاه های پيوند نيست  - پيوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهين آميز معذور است 
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

تداوم و گســترش بی وقفه اعتراض ها در خوزســتان به 
حدود 1۰ استان به رغم لشکرکشی های خيابانی و نمایش 
قدرت نيروهای ســرکوب و ۴2 سال شــکنجه و اعدام و 
ترور و آدم ربایی و اعتراف گيری تلویزیونی، نشــان می دهد 
که ظرفيت باالیی در جوانان کشــور برای بيان درخواست 
پایان داده شدن به نظام جمهوری اسالمی ایران وجود دارد. 
سطح نارضایی بسيار باالســت، اميدی به بهبود وضعيت 
نيســت، دولت آینده دولت سرکوب و مرگ خواهد بود، و 
هيچ گروه اجتماعی غير از مداحان و بسيجيان و سپاهيان و 
روحانيون حکومتی، خواهان تداوم وضعيت موجود نيست. 
مدیران نظام معموال اولين گروه ها در بستن بار و مهاجرت 
از کشور بوده اند )شاهد آن: تصویب کليات طرح ممنوعيت 
خروج مســئوالن و مدیران نظام تا سه سال پس از اتمام 

مسئوليت از کشور(.
فساد و امتيازخواهی قشر حاکم و احساس دست بستگی، 
جوانان ایرانی را فرا گرفته اســت. طرح »صيانت از فضای 
مجازی« خبر از بسته شدن شبکه های اجتماعی بيشتر و 
محدودیت بيشتر اینترنت به مردم می دهد. مدیریت بحران 
کرونا، به رغم ادعای »حيرت انگيز بــودن مدیریت آن« از 
ســوی دولت، فاجعه بار بوده است. همه می دانند که از دل 
مذاکرات وین نيز، که در موفقيت آن تردیدهای جدی وجود 
دارد،  دیگی برای مردم گرم نخواهد شد؛ همچنان که پس 
از برجام چنين اتفاقی نيفتاد. هنوز سرنوشت 15۰ ميليارد 

دالری که اوباما از آن سخن گفت روشن نشده است. 
حکومــت در ضعيف ترین وضعيت خود در چهل ســال 
گذشــته قرار دارد و مردم گرســنه )کاهش ۷۰ درصدی 
فروش چلوکبابی ها و افزایش هفت تا ده برابری قيمت مواد 
غذایی( و تشنه و بدون برق، آماده انفجارند. قشر حاکم مدام 
در حال ریزش، و ماشــين سرکوب در حال از دست دادن 
پس زمينه های فکری و ستادی خود )چهره های مشهور و 
محبوب/اقشار سنتی( در جامعه است. این ماشين پس از 
شکســت در چند شهر بزرگ، به سرعت مضمحل خواهد 
شــد. پس از احمدی نژاد، چيزی نمانده است که روحانی 
نيز با حمالت مستقيم خامنه ای به وی، به مخالفان نظام 

بيوندد. 
در این شرایط، پرسش تحول خواهان و فعاالن سياسی این 
اســت که آیا فراخوان عمومی برای تظاهرات سراسری و 
ملی اعتراضی و بيان خواســت »مرگ جمهوری اسالمی« 
از ســوی یک یا چند گروه و حــزب در داخل و خارج، و 
سپس حمایت داخلی و خارجی شخصيت های مورد اعتماد 
مردم و زندانيان سياسی، می تواند جوی های کوچک را به 
هم بياميــزد و جمعيت های معترض چند ده یا چند صد 
هزار نفری در شــهرهای کوچک و بزرگ بسازد، یا خير؟ 
آیا زمان شــکل گيری رهبری جنبش براندازی فرانرسيده 
است؟ آیا کسانی که داعيه رهبری دارند، می توانند در این 
دوره از فرصت استفاده کنند و با ریسک پذیری، هدایت این 
اعتراضات را بر عهده گيرند؟ در این نوشته به ظرفيت ها و 
موانع امروز برای چنين فراخوان هایی می پردازم و هریک را 

نقد و تحليل می کنم.

ظرفیت ها

جامعــه ایران در چهار دهه اخير هيــچ گاه به اندازه امروز 
آماده مواجهه با کليت نظام نبوده است. کار اصالح طلبان و 
اصالح طلبی حکومتی در ميان مردم کوچه و بازار تمام است 

و ظرفيت اعتراضی، به ســوی تقویت جایگاه آن ها جریان 
نمی یابد. توهماتی مثل »سردار سازندگی«، »سيد خندان«، 
»نفت بر ســر سفره« و »دولت تدبير و اميد«، تبخير شده 
اســت و اکثریت مردم در سران ســه قوه غير از درندگی 
)اژه ای(، عضویت هيئت مرگ )رئيسی(، و فساد )قاليباف(، 
چيزی نمی بينــد. حتی برخی از اصال ح طلبان ســابق، از 

»سياست خيابانی« و »نافرمانی مدنی« سخن می گویند.
زرادخانه موشکی و برنامه اتمی نظام که ده ها ميليارد دالر 
صرف آنها شــده و کشور در قبال آن ها صدها ميليارد دالر 
خســارت دیده است )آخرین تخمين های دو وزیر سابق و 
اسبق جمهوری اسالمی ميان ۴۰۰ تا هزار ميليارد دالر بوده 
است(، به کار سرکوب نمی آیند. سرکوب، به نيروی خيابانی 
و سالح سبک و موتورسوار و ون و بازداشتگاه های سرپایی 
برای دســتگيری انبوه نياز دارد، و مخالفان ظرفيت از کار 
انداختن این ماشين سرکوب ۷۰ تا 1۰۰ هزار نفری را دارند. 
وقتی این نيرو به هزار شــهر تقسيم شود، متوسط به هر 
شهر حدود هزار نفر می رسد. در سال های اخير شهرهایی 
مثل کازرون یا مناطق اعتراضات دی 96، روزها یا ساعاتی 
به تســخير معترضان درآمد، اما به دليل سراسری نبودن 
اعتراضات، رژیم بــا آوردن نيرو از دیگر نقاط اعتراضات را 
خواباند. بستن پل ها و جاده ها با هدف جلوگيری از انتقال 
نيروی سرکوب از یک شهر به شهرهای دیگر، در اعتراضات 
خوزستان چشمگير است، چون معترضان با تاکتيک های 

سرکوب آشنا هستند.  
بيست ميليون حاشيه نشينی که امروز در حاشيه شهرهای 
بزرگ زندگی می کنند و به پشــت بام خوابی یا انبارخوابی 
پناه آورده اند یا غذای خود را از سطل زباله جمع می کنند، 
در اعتراضات عمومی چيزی برای از دســت دادن ندارند. 
همچنين، حدود شــش ميليون بيکار که فارغ التحصيالن 
دانشــگاهی بخش قابل توجهی از آن ها هستند، فرصت و 
انگيزه کافی برای حضــور در این اعتراضات را دارند. آن ها 
وقتی به جيــب خود نگاه می کنند و قدرت خرید بيش از 
نيم کيلو ميــوه را ندارند و در عين حال، خرید کيک های 
چند ميليونی را از سوی مقامات و آقازاده ها می بينند، آینده 

تاریکشان را مرور می کنند.  
جمهوری اســالمی ایران با تاراج منابع ملی به دست قشر 
حاکم و تبعيض همه جایی، قهرمان نارضایی سازی در سطح 
ملی بوده اســت. تلفن های هوشمند، این تبعيض ها را در 
برابر چشمان همگان قرار داده اند. در این شرایط، رهبری و 
مدیریت اعتراضات نقش کليدی بازی خواهد کرد. رهبری 
هيچ جنبشی از پيش مشخص نيست و با کنش سياسِی 
به موقع شــکل می گيرد. رهبــران، در جریان جنبش و با 
درایت و زمان سنجی و ریسک پذیری، به چنين جایگاهی 

دست می یابند.
درخواســت اعتصاب از کارمنــدان و کارکنان و بازاریان تا 
کنون موفق نبوده اســت، چون اعتصاب، معيشت موجود 
افراد را به خطر می انــدازد، اما در بخش های کارگری این 
ظرفيت وجــود دارد. همچنين، ميليون هــا بيکار و ده ها 
ميليون حاشيه نشين ناراضی، شغلی ندارند تا اعتصاب کنند. 
حضور زنان در اعتراضات ســال های اخير قابل توجه بوده 

است که بيش از ۸۰ درصد آن ها دارای اشتغال نيستند.  

موانع

اما فراخوان سراســری و عمومی، چالش هایی جدی دارد 

و مســئوليت پذیری خطيری می طلبد. بزرگ ترین مانع، 
»سندروم پرهيز از نه شنيدن« است که بسياری را از اقدام 
بازمی دارد. بنياد این ســندرم بر آن است که نه شنيدن از 
ســوی مردم معترض )به دليل ترس یا بی اعتمادی(، مایه 
تحقير و شکستن خود اســت. با همين سندرم است که 
بسياری از مردان و زنان برای ابد تنها می مانند، یا درآمدشان 
افزایش نمی یابد، چون نمی خواهند از کسی »نه« بشنوند. 
پس از شکســت مفتضانه فراخوان »هخــا« در اوایل دهه 
هشتاد خورشيدی، چهره های اپوزیسيون خارج کشور دیگر 
به ســمت چنان فراخوان هایی نرفتند. در داخل کشور نيز 
بيش از ســه دهه است که رهبران اصالح طلب مدام برای 
خود تکرار کرده اند که نمی توانند حتی هزاران نفر را در یک 
ميدان جمع کنند، در حالی که در اعتراضات دی 96 صدها 
هزار نفر بدون هيچ فراخوان و رهبری به خيابان ها آمدند. 
البته سخن گروه دوم درست است، چون مخالفان حکومت، 
اصالح طلبان را بخشــی از رژیم می دانند و نمی خواهند به 

پياده نظام آن ها تبدیل  شوند.
اگر مخالفان داخلی و خارجی این ســندرم را پشــت سر 
بگذارند، که کار دشــواری است، می توانند حتی بی پاسخ 
ماندن فراخوان را چند بار هضم کنند، و شکست در برخی 
مقاطــع مبارزه را به عنوان گام هایــی برای پيروزی تلقی 
کنند. سياست، شرکت بيمه نيست که در هر گردهمایی 
یا فراخوان، باید پيروزی نهفته باشد. اعتراضات حتی اگر به 
سقوط رژیم منجر نشوند، آن را به شدت ضعيف می کنند. 
فــرض کنيم که مــردم معترض به وضعيــت موجود، به 
فراخوان احزاب و گروه ها و چهره های سياسی در مواردی 
پاســخ ندهند و به خيابان نيابند. امــا نيروهای امنيتی و 
نظامــی و انتظامی خيابان هــا و ميدان ها را پر می کنند و 
کشــور را به پادگان نظامی تبدیــل خواهند کرد. امنيتی 
کردن سراسر کشور در این شرایط، به ضرر حکومت است 
و جنبه فرسایشی دارد. حکومت به دنبال عادی نشان دادن 
وضعيت کشور به »دشمنان« خيالی و محکومان سرکوب 

شده خود است. 
مانع دوم، ترس از کشــتار جمعی و جنگ داخلی/تجزیه 
اســت. برخی بر این باورند که استيصال و ميل به کشتار 
در ميان مقامات، می تواند به تحقق این امر در مقياســی 
وسيع بينجامد. نظام جمهوری اسالمی ایران با فرسایشی 
که یافته، در پی کشتار صدها هزار نفری )مثل رژیم بشار 

اســد( نيســت و می خواهد با چند ده یا چند صد تن یا 
حداکثر چند هزار قربانی و بازداشت ده ها هزار تن، غائله ها 
را ختم کند. درست مانند برخوردی که در جنبش های ۸۸، 
96، و 9۸ انجام گرفته اســت و این روزها در پی اعتراضات 
خوزستان در جریان است. افکندن ترس از جنگ داخلی/

تجزیه نيز تاکتيک دستگاه تبليغاتی حکومتی و البی آن در 
خارج کشور است. شعارهای اتحاد ميان بختياری و عرب، 
کرج و خوزســتان، و آذربایجان و خوزستان، خيابان های 
ایران را در تير و مرداد 1۴۰۰ فرا گرفت. البته فرض چالش 
رژیمی خونخوار بدون هيچ هزینه، اصوال واقع بينانه  نيست، 
اما رهبران سياســی می توانند با انتخاب های درست این 

هزینه ها را به شدت کاهش دهند. آزادی مجانی نيست. 
مانع ســوم، چشمداشــت به قدرت های خارجی و تصور 
امام زمانی نسبت به آن هاست. هنوز کسانی هستند که تصور 
می کنند قدرت های خارجی می توانند، یا باید، منجی مردم 
ایران باشند. بخشی از اقبالی که در جامعه ایران به ترامپ 
نشان داده شد، ناشــی از این توهم بود. ترامپ به روشنی 
سياست »اول امریکا« را دنبال می کرد و تغيير رژیم ها در 
خاورميانه با لشکرکشی، در جهت منافع بلندمدت امریکا 
نبوده و نيســت. قدرت های خارجــی می توانند از یاری و 
کمک به تداوم رژیم پرهيز کنند )که این امر بسيار حياتی 
است( و منتقد اقدامات سرکوبگرانه آن با هر وسيله ای که 
در اختيار دارند، باشند، اما نمی توانند مردم ایران را از نکبت 
و فالکت موجود نجات دهند. امروز هيچ دولتی در دنيا به 
دنبال تغيير رژیم در ایران نيست و حداکثر تالش دولت های 
غربی معطوف به مهار مخاطرت امنيتی آن است. رهبران و 
فعاالن جنبش های اعتراضی می توانند به دولت های خارجی 
اطمينان دهند که جمهوری اسالمی در ایران نظامی لرزان 
و شکننده است و تخم مرغ های خود را در سبد آن نگذارند. 
مانع چهارم، انتظارات باال از ایــن فراخوان ها و اعتراضات 
عمومی اســت. رژیم جمهوری اسالمی ایران از یک سنت 
درنده خویی و استبداد و فرومایگی و ریاکاری و امتيازجویی  
تغذیه می شود. ساقط کردن چنين رژیمی با هزینه پایين 
انســانی و مادی، کار آسانی نيست و به تداوم اعتراضات و 
شکســت ها و پيروزی های پی درپی نيــاز دارد. باال بردن 
انتظارات با دست کم گرفتن ظرفيت های سرکوب، می تواند 
مایــه مرگ زودرس هر جنبش سياســی و اجتماعی ضد 

تماميت خواهی شود.   

در این شــرایط، پرسش تحول خواهان و فعاالن سیاسی این است که آیا فراخوان عمومی برای 
تظاهرات سراسری و ملی اعتراضی و بیان خواست »مرگ جمهوری اسالمی« از سوی یک یا چند 
گروه و حزب در داخل و خارج، و سپس حمایت داخلی و خارجی شخصیت های مورد اعتماد مردم 
و زندانیان سیاسی، می تواند جوی های کوچک را به هم بیامیزد و جمعیت های معترض چند ده 
یا چند صد هزار نفری در شهرهای کوچک و بزرگ بسازد، یا خیر؟ آیا زمان شکل گیری رهبری 
جنبش براندازی فرانرسیده است؟ آیا کسانی که داعیه رهبری دارند، می توانند در این دوره از 

فرصت استفاده کنند و با ریسک پذیری، هدایت این اعتراضات را بر عهده گیرند؟

زمان فراخوان برای اعتراضات 
عمومی در نفی جمهوری اسالمی 

نرسیده است؟
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

مری سایمون کار خود را به عنوان فرماندار کل کانادا آغاز کرد

مداد- بمری سایمون اصالتاً از بوميان 
اینوک محسوب می شود که در شمال 
شرقی کبک ســاکن هستند. وی در 
ادامه نخستين سخنرانی رسمی خود 
در مقام فرماندار کل افزود: ما هرروز، 
در ســالن های اجتماعــات کوچک، 
مــدارس،  بدن ســازی  ســالن های 
لژیون های سلطنتی کانادا، عبادتگاه ها 
و هــزاران مرکز و ســازمان خدمات 
اجتماعی، شاهد ازخودگذشتگی مردم 
و انجام کارهای شگفت انگيزی توسط 
آن ها هســتيم. من به عنوان فرماندار 
کل، هرگز این موضــوع را فراموش 
نمی کنم زیرا ازخودگذشتگی، یکی از 
نقاط قوت ما به عنوان یک کشور است. 
من متعهد می شوم که به همه مردم 

کانادا خدمت کنم.
وی همچنين قول داد که از موقعيت 
جدید خود در ریدو هال برای مبارزه 
عليه تغييرات آب و هوایی، حمایت از 
سالمت روان و تالش برای ایجاد صلح 

و سازش استفاده کند.
انتصاب ســایمون به عنوان فرماندار 
کل، مقارن با دوره حساســی اســت 
که طی چند ماه گذشته چندین گور 
دســته جمعی کودکان بومی ساکن 
مدارس شبانه روزی کشف شده و این 
موضوع حساسيت های زیادی را ایجاد 
کرده است. ســایمون در این رابطه 
صریحاً گفت: نظر من این اســت که 
آشتی و گذشــت راهی برای زندگی 
اســت و برای شــناختن یکدیگر به 

آشتی نياز داریم.
جاســتين ترودو نيز در این مراســم 
سخنرانی کرده و ضمن تأکيد بر اینکه 
کانادا در حال حاضر به شخصی مانند 
سایمون احتياج دارد، افزود: شما به ما 
یادآوری می کنيد که رهبری واقعی در 
افتخارات یا تمایز جمع شده در ورای 
نام افراد ســنجيده نمی شــود. ما در 
آستانه تغييرات بی سابقه ای درزمينه 
از همه گيری  بازســازی جامعه بعد 
کرونا،  مبارزه با بحران آب و هوایی و 
قدم برداشتن در مسير آشتی هستيم 

و به همين دليل به چشم انداز شما در 
مورد کشوری قوی تر نياز داریم.

این مراســم  گفتنی اســت اگرچه 
به دليــل محدودیت های ناشــی از 
همه گيری کرونا به نسبت سال های 
پيش با حضور افــراد کمتری برگزار 
می شــد اما عالوه بر مقامات رسمی، 
یک هنگ ســالم نظامی شامل 21 
تفنگدار نيز در این مراسم به فرماندار 
کل جدید ادای احترام کردند. ازجمله 
دیگر موارد جالب توجه در این مراسم، 
اســتفاده از چراغ های سنتی بوميان 
کانادا به نام Qulliq بود که از آن برای 
روشــنایی و گرم شدن خانه استفاده 

می شود.
فرماندار کل جدیــد با خنده در این 
رابطه گفت: در شمال کبک و جایی 
نزدیک به قطب شمال متولد شدم که 
اکنون به نوناویک Nunavik معروف 
 Ningiukudluk است. نام بومی من
اســت و این نام در زبــان محلی ما 
بــه معنی بانوی پير و رئيس اســت. 
وی توضيح داد پــدر و مادرش به او 
یاد دادند کــه در دو جهان متفاوت 
زندگی کند بنابراین درحالی که بزرگ 
می شــد یک ســبک زندگی سنتی 
داشته اما همچنين از پدرش که یک 
سفيدپوســت اصالتاً مانيتوبایی بود، 
در مورد جهان جنوبی غير اینوئيتی  

مطالبی می آموخت.
سایمون تأکيد کرد مدتی طول کشيد 
تا من اعتمادبه نفس الزم را پيدا کنم 
و بتوانــم خودم و عقایدم را در جهان 
غيربومی نشان دهم اما وقتی دریافتم 
که صدای مــن دارای قــدرت بوده 
و دیگران به دنبال من هســتند که 

روز ذوشنبه  مری سایمون رسمًا 
کل  فرماندار  اولیــن  به عنوان 
اینوک در کانادا کار خود را آغاز 
کــرده و به این ترتیب در تاریخ 
کانادا نام سی امین فرماندار کل 
کشــور به عنوان نخستین فرد 
بومی که عهده دار این مسئولیت 

شده است، به ثبت رسید.
وی در مراســم سوگند جهت 
مســئولیتش،  رســمی  آغاز 
را  کانادایی ها  ازخودگذشتگی 
ســتوده و قول داد مردم را با 

یکدیگر متحد کند.

صدای آن ها باشند، توانستم ترس را 
شکست دهم.

الزم به توضيح است که رهبران بومی، 
اینویت،  جامعــه  نمایندگان  به ویژه 
انتصاب ســایمون را ستوده اند. برای 
نمونه ناتان اوبــد، رئيس گروه ملی 
 ،)ITK( اینویت تاپيریيــت کاناتامی
صبح دوشــنبه در ایــن رابطه اعالم 
کرد برای مــری و درواقع برای کانادا 
بسيار هيجان زده هستم. این یک گام 
روبه جلو برای آشــتی است. این یک 
فرصت بالقوه برای کانادایی ها است که 
می توانند در مورد کانادا و ریشه های 
آن بيشتر بدانند و مشخص شود که 
ما از چه تنوع و قــدرت باورنکردنی 
در بوميــان خود برخوردار هســتيم 
و همچنيــن چه توانایــی رهبری و 
موفقيت بزرگــی در بوميان و جوامع 
)Inuit(، ســاکنان  اینــوت  مختلف 
نخستين )First Nations( و متيس 

)Métis(  در این کشور وجود دارد.
در ایــن ميــان امــا نگرانی هایی در 
مــورد توانایی ســایمون در صحبت 
کردن به زبان فرانســوی وجود دارد.  
درحالی که وی به زبان های انگليسی 
و اینوکوتيتوت کامالً مســلط است، 
نمی تواند به خوبی با زبان فرانســوی 
درحالی که  کنــد  برقــرار  ارتبــاط 
به طورمعمول  انتظار می رود فرماندار 
کل به هر دو زبان رسمی کشور تسلط 

کامل داشته باشد.
توضيحــات ســایمون در این رابطه 
این بود: زبــان اول و مــادری  من، 
اینوکوتيتوت است. زبانی که اینوئيت 
هــا را به عنوان یــک جامعه تعریف 
کرده و پایه و اســاس بقای ما است. 
زبان دوم من، انگليسی،  دروازه ای به 
جهان فراتر از قبيله ام بود و اکنون، من 
متعهد هستم تا به عنوان فرماندار کل، 
زبان فرانســوی را نيز به دانسته های 

خود اضافه کنم.
گفتنی اســت علی رغم قول سایمون 
درزمينــه یادگيری زبان فرانســوی 
در حين خدمت به عنــوان فرماندار 
کل، صدهــا نفــر از کانادایی هــای 
فرانســوی زبان شــکایاتی را به دفتر 
کميســر زبان های رســمی نوشته و 
تحقيقاتی نيز توسط کميسر ویژه در 

حال انجام است.
شــمال  در  ســایمون  باوجوداینکه 
کبک متولدشــده و در این اســتان 
فرانسوی زبان زندگی کرده اما هرگز 
فرصتی برای یادگيری زبان فرانسوی 
در ســنين پایين نداشــت زیرا این 
آموزش در مدرسه شبانه روزی فدرال 
که او در آن تحصيل می کرد، آموزش 

داده نمی شد.
در پایان مراسم رسمی روز دوشنبه، 
ســایمون بــرای بازدیــد و تقدیم 
دسته گل به قهرمانان و کشته شدگان 
جنگ در کانــادا، از بنای ملی یادبود 
جنــگ بازدید کــرده و به این ترتيب 
اولين اقــدام خود را به عنوان نماینده 
ملکه در کانادا با بزرگداشت قهرمانان 
ملی و جان باختگان در راه ميهن، آغاز 

کرد.
سایمون روز  پنج شنبه با ملکه گفتگو 
کرده و حساب اینســتاگرام خانواده 
سلطنتی با انتشــار یک کليپ کوتاه 
در مورد این مکالمه آنالین اعالم کرد، 
ملکه این گفتگو را خوب ارزیابی کرده 
و اظهار داشت که سایمون مسئوليت 

مهمی بر عهده می گيرد.
سایمون و همسرش ویت فریزر قباًل 
به همراه سگشان نوا جهت سکونت به 

ریدو هال  نقل مکان کرده اند.

انتصاب سایمون به عنوان فرماندار کل، 
پنج ماه پس از استعفای ژولی پيت به 
دليل شکایات مطرح شده از بابت رفتار 
بد وی در محيط کار صورت می گيرد.
 سوابق اجرایی درخشان مری سایمون 
سایمون به عنوان فرماندار کل جدید، 
دارای رزومه گســترده و درخشانی 
اســت کــه شــامل موقعيت های و 
تجربيــات مختلف به عنــوان وکيل، 

نماینده و سفير می شود.
وی در مذاکــرات توافق نامــه خليج 
جيمز در سال 19۷5 که بين بوميان، 
دولت کبک و شــرکت هيدرو کبک 
صورت گرفت، حضوری فعال داشت. 
ایــن توافق نامه که به عنــوان اولين 
پيمان مدرن این کشــور شــناخته 
می شود، برای اولين بار حقوق بوميان 
را در منطقه خليج جيمز  به رسميت 
شناخت و به آن ها اجازه و حق شکار، 
ماهيگيری و صيــد و البته مدیریت 
خودگردان در برخــی مناطق را داد. 
این توافق نامه همچنين  بر اســاس 
پيشــنهاد پرداخت غرامت مالی در 
ازای ســاخت سدهای بزرگ برق آبی 
برای تأمين تقاضای در حال رشــد 

منابع انرژی جدید استان ارائه شد.
سایمون همچنين در جریان مذاکراتی 
که منجر به پاسداری از قانون اساسی 
در ســال 19۸2 شــد، نماینده ای از 
اینوئيــت ها بود که شــامل تصدیق 
معاهدات اقوام بومی در منشور حقوق 

و آزادی کانادا بود.
وی در سال 19۸6، هدایت کنفرانس 
Inuit Circumpolar (ICC( را بــر 
عهــده گرفت تــا از دو اولویت برای 
مردم بومی شمال، یکی محافظت از 
شيوه زندگی آن ها در برابر آسيب های 
زیست محيطی و دیگری فشار برای 
توسعه اقتصادی در قلمرو سنتی آن ها 

حمایت کرد.
کریتيــن  ژان   ،199۴ ســال  در 
نخست وزیر سابق، سایمون را به عنوان 
اولين ســفير کانــادا در امور بوميان 
منصــوب کــرد. وی در طول مدت 
حضور در این نقش، بــه مذاکره در 
مورد ایجاد یک گروه هشت کشوری 
که امروز به عنوان شورای قطب شمال 
معروف اســت کمک کرده و سپس 
به عنوان ســفير کانــادا در دانمارک 

منصوب شد.
از ســال 2۰۰6، ســایمون دو دوره 
 Inuit Tapiriit رئيــس  به عنــوان 
Kanatami  خدمــت کــرد. در این 
نقش، وی به نمایندگــی از بوميان، 
پاســخی رســمی درزمينه مدارس 
شبانه روزی تهيه و در سال 2۰۰۸ آن 

را به مجلس عوام ارائه داد.

خدمات پرستاری از سالمندان و افراد ناتوان
شرکت «گرین اُوك» با مدیریت دکتر زهره قادری،

متخصص ارتوپدی از ایران افتخار دارد  مراقبت از سالمندان
 و افراد ناتوان شما را در منزل، با بهترین کیفیت و بهره گیری از 

نیروهای مجرب و متخصص به عهده بگیرد.

604-880-1046
www.greenoakhomecare.ca

greenoak.homeservices info@greenoakhomecare.ca
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Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

جاگمیت سینگ، 
مانع اصلی تشکیل 

دولت حداکثری ترودو

بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که حزب لیبرال به دنبال برگزاری 
انتخابات زودهنگام در پائیز است تا به این ترتیب، از محبوبیت این حزب برای 

کسب کرسی های بیشتر پارلمان و تشکیل دولت اکثریت استفاده کند.
در این میان، برخی ناظران سیاســی می گویند اســتقبال مردم از حزب 
نیودموکرات به رهبری جاگمیت سینگ افزایش یافته که البته شخص آقای 
سینگ نقش مهمی در این زمینه دارد. جان ایبیستون به تازگی در یادداشتی 

در گلوب اند میل به تحلیل این موضوع پرداخته است.

در یادداشــت گلوب اند ميل آمده، 
نتایج برخی نظرســنجی ها نشــان 
می دهد اریــن اتــول )رهبر حزب 
محافظه کار( طــی دوره هدایت این 
حزب، عملکرد چنــدان مطلوبی از 
خود به نمایش نگذاشته است. البته 
برخی نيز بر این باورند که این عملکرد 
ربطی به آقای اتول ندارد و مجموعه 
حزبی او نتوانسته خوب عمل کند. اما 
همه روی یک چيز اتفاق نظر دارند 
و آن هم اینکه جاگميت سينگ به 
عنوان رهبــر حزب نيودموکرات  در 
موقعيت خوبی از نظر افکار عمومی 

قرار دارد.
اگر جاستين ترودو نتواند در انتخاباتی 
که احتماال به زودی برگزار می شود 
برنده شــده و دولت جدید خود را با 
اکثریت کرسی ها در پارلمان تشکيل 
دهد، این آقای اتول نيست که مانع 
موفقيت او می شــود، بلکه احتماال 
جاگميت سينگ بيشترین نقش را 

در این زمينه خواهد داشت.
نتایج نظرسنجی های رسمی در کانادا 
بــا هم تفاوت هایی دارنــد. نتایج دو 
موسسه لجر و اگنوس نشان می دهد 
ليبرال هــا اندکــی از محافظه کاران 
پيــش هســتند، در حالــی کــه 
نظرسنجی های دو موسسه اپسوس و 
اباکاس پيشتازی قاطع حزب ليبرال 
به رهبری جاســتين ترودو را نشان 
می دهند. بسياری از کانادایی ها بر این 
باورند که دولت  فــدرال در ماجرای 
همه گيری کووید-19، روی هم رفته 
کارنامه قابل قبولی دارد و البته حزب 
ليبرال نيز طی ایــن دوره، در همه 
انتخابات ميان  دوره ای توانسته آرای 

زیادی را به دست آورد.
همه گيری  بين  زیادی  شباهت های 
کوویــد-19 و جنــگ  جهانی دوم 
وجود دارد. هــر دوی این رویدادها، 
دردنــاک و تاثيرگــذار بودند. در هر 
دوی ایــن رویدادها، مــردم پس از 
پشت ســر گذاشــتن بحران، برای 
بهبود اوضاع خود، چشــم به دستان 
دولت دوختند. البته این روزها مردم 
دغدغه های دیگری هم دارند که برای 

نمونه می توان بــه تغييرات اقليمی، 
نژادپرســتی نظام مند و نيز ضرورت 

دلجویی از بوميان اشاره کرد.
اما حــزب محافظه کار هيــچ برنامه 
مشــخصی بــرای اینکــه چگونــه 
می خواســت به مدیریت همه گيری 
بپردازد و یا اینکه چه برنامه ای برای 
مدیریت متفاوت دوره بهبود اقتصادی 
دارد، ارائه نکرده است. همچنين این 
حزب توجه چندانی به موضوع مبارزه 
با تغييــرات اقليمی، نژادپرســتی و 
بهبود روابط با بوميان ندارد. واقعيت 
این اســت که ما دیگــر در روزگاری 
که رویکردهای محافظه کارانه در آن 

جواب می داد، زندگی نمی کنيم.
در عيــن حال، جاســتين ترودو نيز 
آن قدرها یک نخســت وزیر محبوب 
نيست. نظرســنجی جدید موسسه 
آباکاس نشان می دهد تعداد کسانی 
که دیدگاهی مثبت نســبت به آقای 
ترودو دارند، با تعداد کسانی که نسبت 
به او بدبين هســتند، برابــر بود. این 
نظرسنجی نشان می داد آقای اتول نيز 
اصال محبوبيت ندارد. تنها رهبر یک 
حزب ملی که بيشتر دیدگاه ها درباره 
او مثبت است، جاگميت سينگ است.

همه نظرسنجی ها نشانگر حمایت 2۰ 
درصــد از مردم از حزب نيودموکرات 
اســت. این در حالی اســت که این 
حــزب در انتخابــات فدرال ســال 
2۰19 فقط 16 درصــد از کل آرا را 
به خود اختصاص داد. اگر این حمایت 
همچنــان پابرجا بمانــد، این حزب 
می تواند چند کرســی دیگر را نيز در 

پارلمان به خود اختصاص دهد.
نکته مهم بعدی در این نظرســنجی 
این بود که درصد کســانی که قصد 
رای دادن بــه یک حزب سياســی 

در انتخابــات را دارند بــرای حزب 
نيودموکرات )۴۸ درصد( بيشــتر از 

حزب محافظه کار )۴1 درصد( بود.
البتــه اینهــا بدان معنا نيســت که 
حــزب نيودموکرات با پيــروزی در 
چند استان کليدی و شکست دادن 
محافظه کار،  و  ليبــرال  نامزدهــای 
موجب کاهش آرای ليبرال ها و سوم 
شــدن محافظه کاران شود. البته این 
حزب قبــال به رهبری جک ليتن در 
ســال 2۰11 توانست بلوک کبکوا و 
ليبرال ها را در کبک شکســت دهد. 

ولــی افزایش کنونی اعتماد به حزب 
نيودموکرات، در کنار جدیت بيشتر 
رای دهندگان نســبت به این حزب و 
محبوبيت جاگميت سينگ می تواند 
نشانه ای از موفقيت های این حزب در 

انتخابات احتمالی پيش رو باشد.
البته این پيروزی چندان هم عجيب 
نخواهــد بــود. در انتخابات ســال 
2۰19، آقای ســينگ چهره چندان 
شناخت  شــده ای نبود و حزبش نيز 
حــال وروز مالی خوبی نداشــت. اما 
اکنون حــزب نيودموکــرات از این 
ورشکستگی خارج شــده و می تواند 
یک کارزار انتخاباتی جدی در سطح 
کشور راه بياندازد. جاگميت سينگ 
نيز اکنون چهره ای شناخته شــده تر 
اســت، اطمينان خاطر بيشتری دارد 
و از تجربــه باالتری بــرای رهبری 

برخوردار است.
به نظر می رســد ليبرال هــا فاصله 
چندانــی با پيــروزی در انتخابات و 
تشــکيل دولت اکثریت ندارند. این 
حزب فقط به 15 کرســی دیگر در 
پارلمان نيــاز دارد و می توانند چند 
کرســی در کانادا آتالنتيک به دست 
آورند. بلوک کبکوا همچنان در کبک 
از جایــگاه خوبی برخوردار اســت. 
ليبرال ها در نواحی شهری انتاریو نيز 

طرفداران زیادی دارند.
چشــم اميــد ليبرال ها بــه نواحی 
پيرامونــی ونکوور اســت. اما حزب 
نيودموکرات، شانه به شانه ليبرال ها 
در بریتيش کلمبيا پيش می رود. اگر 
ليبرال ها در این انتخابات نيز نتوانند 
به اکثریت پارلمان دست یابند، شاید 
عاملش نــه آقای اتــول، بلکه آقای 

سينگ باشد.
در همه انتخابات ها، ليبرال ها هشدار 
می دهنــد کــه حمایــت از حزب 
نيودموکرات می تواند بــه چند پاره 
شدن آرای پيشرو )غير محافظه کار( 
و در نتيجه، پيــروی محافظه کاران 
بيانجامد. این رویکرد ليبرال ها معموال 
جواب داده است. اما اگر از هم اکنون 
بدانيم کــه محافظه کاران شــانس 
چندانی برای پيروی ندارند، شــاید 
برخــی از رای دهندگان به حمایت از 
حزبی که جذابيت  بيشتری برایشان 
البته، هم اکنون  دارند بپردازند کــه 
آقای ســينگ برای بســياری از آنها 

گزینه جذاب تری به شمار می رود.
ليبرال هــا مطمئن هســتند که در 
انتخابــات پيــروز می شــوند و بــه 
دســتيابی به دومين دولت اکثریت 
خود خوش بين هســتند. در مقابل، 
محافظــه کاران از بودجــه خوبــی 
برخوردارنــد و آقای اتول نيز احتماال 
بتواند حداقــل 31 درصد آرا را برای 
حزب تثبيت کند. در این ميان، حزب 
نيودموکرات می تواند به موفقيت هایی 
در این انتخابات دست یابد که البته 
همه اینها به پيشامدهایی که در آینده 

روی می دهد بستگی دارد.

اعتراضات خوزستان و  سکوت عجیب رسانه های کانادا
اعتراض های مردم خوزستان  هفته- 
و کشته شدن چند تن طی دو هفته 
گذشته، تيتر بســياری از رسانه های 
خبری جهــان از جمله بی بی ســی 
و ســی ان ان و آسوشــيتدپرس بوده 
است اما رسانه های اصلی کانادا مانند 
سی بی ســی، گلوب اند ميل، کاندین 
پــرس و… در اقدامــی عجيــب به 
پوشــش این رویداد مهم نپرداختند. 
باتوجه به حضور چند صدهزار ایرانی 
در کانادا که این خبر به لحاظ مختلف 
برای آن هــا اهميت دارد و همچنين 
باتوجه بــه برگــزاری تظاهــرات  در 
مونترال و تورنتو و ونکوور در اعتراض 
به وقایع خوزســتان، اخبار مربوط به 
این رویداد اصوال باید در رســانه های 
کانادایی بازتاب می یافت اما این اتفاق 
تا االن نيفتاده اســت. عدم پوشــش 
تظاهــرات ایرانيان در کانــادا به ویژه 
در تورنتــو که با حضــور چند تن از 
نمایندگان فعلی و سابق پارلمان کانادا 
و حضور کم سابقه اعضای باهمستان 
برگزار شد، پرسش های مهمی را برای 
ایرانيان کانادا مطرح می کند  جامعه 
که »هفته« در روزها و ماه های آینده 

به آن ها خواهد پرداخت.
به نظــر می آید از ميان رســانه های 

کانادایی تورنتو اســتار و گلوبال نيوز 
تنها دو رسانه ای بودند که به اتفاقات 
خوزســتان آن هم در قالب بازنشــر 
یک گزارش توجه نشــان دادند. تازه 
این گزارش هم مربــوط به واکنش 
رهبر جمهوری اسالمی به اعتراضات 
بود. منبع گــزارش گلوبال نيوز دفتر 
آسوشيتدپرس در امارات متحده عربی 
بود. گلوبال نيوز در این گزارش به نقل 
نوشته: درحالی که  از آسوشيتدپرس 

اعتراض های  کشــته ی  چهارميــن 
اخير گزارش شده است آیت اهلل علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اســالمی 
گفت کــه او عصبانيت معترضان به 
دليل خشکســالی در جنوب غربی 

کشور را درک می کند.
تورنتو استار اظهاراِت آقای خامنه ای را 
به گزارش تلویزیون دولتی ایران نقل 
کرده و اشــاره می کند که: این اولين 
اظهارنظر مســتقيم رهبر جمهوری 
اســالمی از زمان آغــاز تظاهرات در 
منطقه خوزستان بود. به نوشته این 
روزنامه قدیمی کانادایی، خبرگزاری 
حکومتی فارس هــم گزارش داد که 
یک مرد با شليک تفنگ ساچمه ای 
در شهر اليگودرز کشته شده و پليس 
این قتل را بــه »عناصر ضدانقالب« 

نسبت داده است.
در این گزارش نقل قول های مستقيمی 
از خامنه ای انجام شده است از جمله 
اینکه: مردم نارضایتی خود را نشــان 
دادنــد اما مــا نمی توانيــم از آن ها 
شکایتی داشته باشــيم زیرا مسئله 
آب در آب وهــوای گرم خوزســتان 
مسئله جزئی نيســت. تورنتو استار 
همچنين نوشته است که »خامنه ای 
همچنين دشمنان ایران را به تالش 

برای سواستفاده از شرایط متهم کرد 
و از مــردم منطقه به خاطر وفاداری و 
تالش هایشان در جنگ ویرانگر عليه 
عراق در دهــه 19۸۰ تمجيد کرد و 
افزود که »مردم دیگر نباید با مشکل 

روبرو شوند«.
در گــزارش تورنتو اســتار به نقل از 
آسوشيتدپرس اشــاره شده که عفو 
بين الملل اعالم کــرده که نيروهای 
امنيتی در جریان برخورد با اعتراض ها 

از مهمات جنگی استفاده کرده اند.
در این گزارش به نقل از رســانه های 
دولتــی ایــران هم آمده یک افســر 
پليس و دو غيرنظامی در جریان این 

اعتراض ها کشته شده اند.
به این ترتيب تنها گزارش های منتشر 
شــده در یکی-دو رســانه کانادایی 
درباره اعترضات جاری در ایران، غالبا 
بــه انعکاس نگاه حکومت و بازنشــر 
رسانه های وابسته بســنده کرده اند. 
زاویه دید معترضان داخل کشــور و 
کانادایی هــای ایرانی تبــار در این دو 

گزارش مغفول مانده است. 
حال سوال این است که چرا رسانه های 
کانادا به خبری که این روزها دغدغه 
صدهاهزار کانادایی ایرانی تبار اســت 

بی توجه هستند؟
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آیا کانادا، گرفتار موج چهارم کرونا خواهد شد؟
برخی کارشناسان می گویند کانادا 
به احتمال زیاد بــا موج چهارم 
همه گیری روبرو خواهد شد، زیرا 
بسیار مسری است  دلتا که  نوع 
پیش از بازگشایی مرزها و مدارس 
گســترش خواهد یافت، اما این 
خوش بینی هم هست که موجی 
دیگر کشور را به نقطه ی بحرانی 

بازنگرداند.

به گزارش هفته، به نقل از سی بی سی، 
ویروس شناســان  ایمنی شناســان، 
بيماریهــای عفونی  و متخصصــان 
کانادایــی می گویند که بــا توجه به 
اثربخشــی واکســنهای کوید 19 و 
تمایل کانادایی ها برای واکسيناسيون، 
می توانيم نسبت به امواج قبلی، با نرخ 
کمتری از عفونت های جدی، وضعيتی 

بهتر داشته باشيم.
با همه ی این، هنوز شماری بسيار از 
مردم کانادا، به انتخاب خود یا به علت 
واجد شرایط نبودن، واکسينه نشده اند 
– از جمله ميليونها کودک کانادایی 

که به زودی باید به مدرسه بروند.
متيو ميلر، دانشيار بيماریهای عفونی 
و ایمنی شناسی در دانشگاه مک مستر 
در هميلتون، می گویــد: »در برخی 
مــوارد، دوباره شــاهد افزایش موارد 
ابتال خواهيم بود. این افزایش، احتماالً 
مشابه ســال گذشته اســت، مشابه 
زمانی که به سمت پایيز می رفتيم و 
هوای سرد فرامی رسيد. با همه ی این، 
اميدواریم که این بار امواج نه به ماننِد 
کوه که به ماننــِد تپه هایی کوچک 

باشند.«

موج چهارم کرونــا در کانادا تا چه 
اندازه بد خواهد بود؟

شــدت موج چهارم کانادا تا اندازه ای 
بسيار به سطح ایمنی واکسينه شده ها 
و نيز کسانی که پيش تر درگير بيماری 
شده اند بستگی دارد و این امر می تواند 
افزایش انتقال بيمــاری و نيز موارد 

وخيم بيماری را متوقف کند.

کانادا تاکنون بيــش از 1.۴ ميليون 
مورد کوید 19 داشــته است، اما تنها 
2.6 درصد از کانادایيها به دليل مبتال 
شدن به ویروس کرونا در اوایل سال 

2۰21 دارای پادتن بوده اند.
ریــوات دیوناندان، همه گيرشــناس 
بهداشــت جهانی و دانشيار دانشگاه 
اوتاوا، می گوید: »سوال این است: آیا 
مصونيت جمعيت به اندازه کافی وجود 
دارد؟ خير! دليل آن این است که ما 
ایمنی جمعيت را با موارد بهبودیافته و 
واکسيناسيون اندازه گيری می کنيم.«

بيش از ۸۰ درصد کانادایيهای واجد 
شــرایِط 12 سال به باال، حداقل یک 
ُدز واکســن دریافت کرده اند و بيش 
از 6۰ درصــد نيز دو ُدز گرفته اند. اما 
وقتی کل جمعيت کشــور را در نظر 
می گيرید، این تعداد با یک ُدز و تقریبا 
بيش از 5۰ درصد واکسينه شدن، به 

حدود ۷۰ درصد کاهش می یابد.
گرچه کانــادا هنــوز در هيچ جا به 
اندازه کافی مصونيت ندارد، به گفته 
دیونانــدان، چون کویــد 19 فصلی 
می شود، ما می توانيم با ماسک زدن در 
برابر آن دسته از کانادایيهایی که هنوز 
واکسينه نشــده اند از خود محافظت 
کنيم. دیوناندان می افزاید: »ما شاهد 
ورود به فاز بومی این بيماری در نقاط 
مختلف جهان هســتيم. زیرا بيشتر 
کشــورهای جهان افراد را چنان که 

باید واکسينه نمی کنند«.

آیا جهش دلتــا به افزایش کوید ۱۹ 
خواهد انجامید؟

عامل کليــدی دیگر در توانایی کانادا 
برای دفع موج شدید چهارم، گسترش 
نوع دلتا مسری تر و بالقوه کشنده تر 
است که باعث افزایش موارد کوید 19 

در کشورهای جهان می شود.
دکتر دومنيک مرتز، پزشک بيماریهای 
عفونی و دانشيار پزشکی در دانشگاه 
مک مستر، می گوید: »به عنوان مثال، 
ما از آنچه در انگلستان رخ داده است 
می دانيم که دلتا بســيار سریع قادر 
به از بين بردن افراد واکســينه نشده 
اســت. واکسينه نشــده ها خود را در 
معرض خطر بسيار بسيار باالیی قرار 

می دهند«.
طی هفته های اخير انگليس شــاهد 
افزایــش ســطح کوید 19 بــوده و 
ســامانه ی بهداشــت و درمــان این 
کشور را تحت فشــار قرار داده است. 
اسرائيل در پاسخ به گسترش تازه ی 
ویــروس، اجبار در ماســک زدن را 
بازگردانده اســت. و ایــاالت متحده 

شاهد افزایش موج دلتا در ایالتهایی 
که واکسيناســيون در جریان است 

می باشد.
یک مطالعه جدید در مجله پزشکی 
نيوانگلند )NEJM( این هفته نشان 
داد که دو ُدز واکسن فایزر-بيونتک در 
برابر نوع دلتا ۸۸ درصد موثر است، در 
حالی که این رقم در دو ُدز واکســن 

آسترازنکا-اکسفورد 6۷ درصد است.
اما گزارشهای ضد و نقيضی از دنيای 
واقعی در مورد اثر واکسن در برابر دلتا 
وجود دارد، از جمله داده های جدید 
وزارت بهداشت اســرائيل که نشان 
می دهد تزریق فایزر تنها 39 درصد 
در برابر عفونتها موثر است، هر چند، 
در جلوگيری از شدت بيماری بسيار 

بهتر است.

سر شاخ شدن با خطر، با بازگشایِی 
بدون واکسیناسیوِن مرزها و مدارس

کانادا همچنين به دليل بازگشایی مرز 
به روی آمریکایيان در ماه آینده و نيز 
مسافران بين المللی در ماه سپتامبر، 
همراه با بازگشــایی مدارس، ممکن 
است در معرض خطر نوع دلتا ویروس 
باشد. خطری که می تواند کانادایيهای 
واکسينه نشــده را در معرض خطری 

بيشتر قرار دهد.
دکتر آليسون مک گير، ميکروب شناس 
و متخصــص بيماریهــای عفونــی 
در بيمارســتان مونت ســينا تورنتو، 
می گوید: »این کامــالً اتفاق خواهد 
افتاد. عالوه بر این، مســافرت بيشتر 
که در داخل کشــور انجام می شــود 
خطر ابتال به انواع مختلف را افزایش 
می دهد. اگر نــوع دلتا کامالً افزایش 
یابد، نباید تعجب کنيم و اگر مجبور 
به بازگشت به برخی از سطح سفرها 
و محدودیتهای دیگر باشيم نيز نباید 

تعجب کنيم.«
بزرگ ترین گروه کانادایيهای واکسينه 
نشده، کودکان زیر 12 سال هستند 
که با وجود ادامه آزمایشهای بالينی، 
هنوز واجد شرایط واکسن کوید 19 
تشخصيص داده نشده اند. کارشناسان 
می گویند که بازگشایی مدارس در ماه 
ســپتامبر می تواند آنها را در معرض 

خطر بيشتری قرار دهد.
آليســون کلوین، اســتادیار دانشگاه 
داالهــو و ویروس شــناس در مرکز 
واکسيناسيون کانادا و سازمان واکسن 
و بيماریهای عفونی، می گوید: »مهم 
اســت که ما درصد واکســينه شده 
خــود را، درصدی کــه دربردارنده ی 
کودکان هم باشد، گزارش کنيم، زیرا 

این رقم رقم واقعی است. با توجه به 
اینکه برآنيم ایمنی گله ای بيش از ۸5 
درصد باشد، این درصد بدون کودکان 

شدنی نيست.«
کلویــن می گویــد، تــا زمانــی که 
کودکان زیر 12 ســال واجد شرایط 
واکسيناسيون در کانادا نباشند، افرادی 
که ایمنی کمتری با واکسن کوید 19 
یافته اند، از جمله کانادایيهای مسن 
و افــراد دارای نقص ایمنی، همچنان 

آسيب پذیر خواهند بود.
وی می افزایــد: »کودکان نمی توانند 
واکســينه شــوند و انواع مختلفی، 
مانند دلتا، قابل انتقال به آنان اســت 
و همچنين گزارشــهایی را از موارد 
افزایش شــدت بيماری در کودکان 
شاهد بوده ایم و این چيزی است که 

ما باید مراقب آن باشيم.«

جهش هــای آینــده، تهدیدهایی 
ناشناخته به شمار می آیند

تهدید ناشناخته کانادا، احتمال ظهور 
انواع انتقال پذیرتر ویروس در هفته ها و 
ماههای آینده است که می تواند از دلتا 
نيز بدتر باشد، زیرا کووید 19 همچنان 
از کشورهایی که در آنها واکسيناسيون 

در جریان است قربانی می گيرد.
کلوین می گوید: »قطعا جهشــهایی 
دیگر را نيز خواهيم دید. اگر شــدت 
آنها شــدیدتر باشد یا نگرانی دیگری 
وجود داشــته باشــد، پرسشی دیگر 
است. به هر روی، در این روند به نظر 
می رسد که با گذشت زمان و مشاهده 
انواع جدید، انتقال پذیری بيماری هم 

افزایش می یابد.«
کلوین می افزاید که این معموالً موردی 
نيســت که در ســایر ویروسهای در 
گردش مانند آنفلوانزا دیده شود. این 
به این معنی است که پيش بينی ناپذیر 
بودن این ویروس، آینده را با پرسش 

مواجه می کند.
ميلر می گوید که کوید 19 احتماالً در 
کانادا و سراسر دنيا بومی خواهد شد 
و هر ساله، مانند آنفوالنزا، برمی گردد 
و توانایــی کنترل آن به توانایی ما در 
واکسيناسيون بيشــتر بستگی دارد. 
»این احتماال برای دهه ها ادامه خواهد 
یافت. به جایی نخواهد رسيد، چراکه 
ما واکسنهای بســيار موفقی داریم و 
حقيقت این است که در انتهای تونلی 
که درش هستيم پرتوی دیده می شود 
و کویــد 19 پایــان خواهــد یافت، 
همان گونه که همه چيز پایان می یابد. 
اما اگر واکسينه نشوید، بی گمان، در 

بعضی مواقع، آلوده خواهيد شد.«

پاسپورت واکسن کانادا 
حداقل تا دسامبر عملی نخواهد شد

ایرانيان کانادا- درز اطالعات نشــان 
می دهد که دولت فدرال کانادا هنوز 
مشغول کار بر روی یک سامانۀ ثبت 
اطالعات واکســن ملی و اســتاندارد 

است.
معرفــِی طرح های درز یافته نشــان 
می دهــد کــه کانادا یک سيســتم 
پاسپورت واکسن کووید 19 را دست 
کم تا دسامبر 2۰21 نخواهد داشت. 
هرچنــد، عــدم وجود زیر ســاخت 
کشوری به این معناست که واکسن 
پاســپورت می تواند بيشتر از این هم 

طول بکشد.
این ارائۀ طرح توسط هيأت خزانه داری 
کانادا نشان می دهد که حتی بيشتر از 
یک سال پس از آغاز پاندمی جهانی، 
کانادا نسبت به سایر کشورها در ایجاد 
یک ســامانه برای صدور و تشخيص 
تأیيدیــۀ واکسيناســيون کووید 19 

عقب است.
در حالــی که هنوز هيچگونه طرحی 
برای اجباری کردن پاسپورت واکسن 
وجود ندارد، عدم وجود سامانۀ ثبت 
داده های کشوری و استانداد واکسن 
می تواند توانایــی کانادایی ها را برای 
ســفر به خارج از کشــور همزمان با 

بازگشایی آهستۀ جهان محدود کند.
همچنانکه مشخص است، هر استان و 
قلمرو کانادا گواهی واکسن مخصوص 
به خود را صادر می ســازد: بعضی ها 
کامالً کاغذ است و بعضی دیگر مانند، 
تأیيدیۀ واکسناسيون دیجيتال را نيز 

صادر می کند.
به عنوان بخشی از طرح مرحله بندی 
شده دولت فدرال اميدوار است که تا 
نيمۀ پایيز تمام 13 اســتان و قلمرو 
کانادا گواهی دیجيتال و اســتاندارد 
واکسن را برای شهروندان خود صادر 
کند. حتی اگر این گواهی های واکسن 
جزو سند رسمی دولتی کانادا قلمداد 
نشــود، باید با استاندارد های سازمان 
بين المللــی هوانــوردی غيرنضامی 

)ایکائو( مطابقت داشته باشد.
تحــت این برنامه، اتــاوا قصد دارد تا 
ماه دسامبر پسپورت واکسن خود را 
معرفی کند – کانادایی ها باید تأیيدیۀ 
واکسناســيون اســتانی و قلمرویی 
خود را قبــت کنند. »احتمال زیادی 
وجود دارد که دیگر کشور ها مدارک 

واکسيناسيون کانادایی را بپذیرند.«
بر اســاس این طرح، محصول نهایی 
با استاندارد کارت سالمت بين المللی 

SMART مطابقت خواهد داشت.
یــک منبع آگاه از این پروژه، که ارائه 
آن را بر ُعهده داشــته امــا مجاز به 
سخن در بارۀ این پرونده نبوده، گفت 
که بحث هــای داخلی این ایده را القا 
می سازد که صدور پاسپوت واکسن در 

سال 2۰21 امکان پذیر نيست.
این طرح در تاریخ 6 ژوئيه درســت 
شده است آما تاریخ ارائۀ آن 29 ژوئيه 
است و در یک نشست »هيأت بررسی 
معماری سازمانی دولت کانادا« ارائه 
شده است که مســئوليت عملياتی 

کردن آن را بر ُعهد دارد.
آنچنــان که پيداســت کانــادا یک 
سيستم ثبت واکســن و یا سالمت 
کشــوری ندارد. در مــاه ژانویه، اتاوا 
یک قــرارداد 16 ميليون دالری را با 
شــرکت Deloitte Canada منعقد 
کرد تا سيســتم های اســتانی را به 
زیرســاخت های فنــاوری اطالعات 

فدرال متصل کند.
همچنان که اطالعات درز شده نشان 
 ArriveCAN می دهند، اپليکيشــن
»قادر به تشــخيص اصالت« گواهی 
واکسن نيســت. دولت اميدوار است 
به محض اســتاندارد شــدن بتواند، 
گواهی های واکســن استانی را تأیيد 

کند.
کانادا تنها کشــور بدون پاســپورت 
دیجيتال واکسيناسيون نيست: ایاالت 
متحده هم از ایجاد یک برنامۀ کشوری 
برای تأیيد گواهی واکسن خود داری 
کرده اســت. آمریکایی های واکسينه 
شــده یــک کارت واکسيناســيون 
اســتاندارد را از جانب مرکز کنترل و 
پيش گيری بيماری دریافت می کنند.

همچنــان که کانــادا در تالش برای 
واکسناسيون  پاســپورت  ایجاد یک 
اســت، تقریباً تمام اروپا اکنون از آن 
بهره می برند و کشــور های نيوزلند و 
استراليا در حال همکاری برای ایجاد 

یک گواهی واکسن مشترک هستند.

ترودو: واکسن کافی 
برای همه شهروندان متقاضی

 در کانادا وجود دارد
جاستين ترودو نخســت وزیر کانادا روز سه شنبه 2۷ ژوئيه در کنفرانسی 
مطبوعاتی در یک مرکز واکسيناســيون در مونکتون استان نيوبرانزویک 
اعالم کرد کانادا تا کنون بيش از 66 ميليون دوز واکسن کووید19 دریافت 
کرده و این به معنای آن است که برای کليه افراد متقاضی واکسيناسيون 

در کشور واکسن کافی وجود دارد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، کانادا یک ماه از هدف اوليه ای که در 
زمينه واکسيناسيون برای خود تعریف کرده بود، جلو است. مارس گذشته 
اتاوا پيش بينی کرده بود که کليه بزرگساالن متقاضی واکسن می توانند تا 

ماه سپتامبر هر دو دوز خود را دریافت کنند.
طبق تازه ترین ارقام رسمی، ۷۰.۴2 درصد جمعيت کانادا تا کنون دست 
کم یک دز واکسن خود را دریافت کرده و 55.65 درصد نيز به طور کامل 

واکسينه شده اند.
جاستين ترودو با اشاره به خطر روز افزون سویه های جدید کووید19 در 
سرتاســر جهان، تاکيد کرد کانادا نيز از خطر این سویه ها در امان نيست 
بنابراین به رغم واکسينه شدن درصد قابل توجهی از شهروندان، به هيچ 

وجه از اهميت و ضرورت واکسيناسيون در کشور کم نشده است.
به گفته آقای ترودو، افرادی که این روزها به کووید19 مبتال و بســتری 
می شــوند و افرادی که ویروس را به دیگــران منتقل می کنند، آن هایی 

هستند که خود را واکسينه نکرده اند.
ترودو ادامه داد: »کانادا بهتر از هر کشوری در جهان توانست این پاندمی 
را مدیریت کند. اميدواریم که در نقطه پایانی این پاندمی باشيم.« گرچه 
واکسيناسيون در کانادا سرعت خوبی داشته است، اما در مقياس جهانی 
کمتر از 1۴ درصد جمعيت جهان واکسينه شده اند و بسياری از کشوهای 
جهان از جمله کشورهای آفریقایی هنوز یک درصد جمعيت خود را نيز 

واکسينه نکرده اند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of 
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of 
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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Example selling price of $27,549 on the 2.0L Essential FWD

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get
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0% 72
for

Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو و یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید!

ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر 
هیوندای و آکورا

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

NOW: $29,853
65,000 km

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

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

Was: $31,653

 Stk# R212244
NOW: $47,878

43,000 km

Was:$49,678

 Stk# H21513A
NOW: $19,952

116,000 km

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

53,000 km

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

139,000 km

Was:$19,585

2018 HYUNDAI TUCSON SE

Stk#H21509B  Stk#B22095  Stk#H21408A
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Ultimate model shown ♦

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of 
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

چرا برخی از کانادایی ها هنوز واکسن نزده اند؟
ایرونيا- طبق آخرین آمار  ۸۰ درصد 
از کانادایــی های واجد شــرایط که 
حداقل یک دوز واکسن کووید19 زده 
اند و پس از یک شروع نااميد کننده 
، حاال  کمپين واکسن کانادا کشور را 

سربلند کرده است.
هرچند ایــن آمار حواس ها را از یک 
واقعيت نگران کننده پرت می کند: 
اینکه بيش از شش ميليون کانادایی 
هنوز یک دوز هــم تزریق نکرده اند، 
همچنان که کارشناســان هشــدار 
می دهند برای جلوگيری از افزایش 
احتمالی موارد در پایيز به پوشــش 

بيشتری نياز داریم.
در این بين مالحظات عملی نيز وجود 
دارد. تعدادی از افراد واکسينه نشده 
فوبيای مربوط به سوزن دارند که می 
تواند تزریق را به یک تجربه ترسناک 
تبدیل کند. برخی حساسيت شدید به 
اجزای تشکيل دهنده واکسن دارند. 
بعضــی از کانادایی های روســتایی 
هم در دسترســی به واکسن مشکل 

داشتند.
کارشناســان همچنين معتقدند که 
بين 2 تا 1۰ درصد از مردم به شدت 

با واکســن مخالف هســتند و مهم 
نيست که مقامات بهداشت عمومی 
در مورد مزایای فراوان واکســن زدن 
چه می گویند. نادینا اسميت در بهار 
امسال از کالج معلمان فارغ التحصيل 
شد و اکنون فشار خانواده و دوستانش 
را برای زدن واکســن قبل از شــروع 

مدرسه در پایيز احساس می کند.
او نگران تأثيــرات احتمالی طوالنی 
مدت واکســن های mRNA اســت 
که از فناوری نسبتاً جدیدی استفاده 
می کنند: »از کجا می توانيم بفهميم 
کــه این چه تاثيــری روی بدن مان 
خواهد گذاشــت؟ آیا قرار است من 
در 2۰ سال چشم سوم داشته باشم؟ 
منظورم این است که می دانم چشم 
سومی نخواهم داشت، اما فقط سعی 
می کنم منظورم را توضيح بدهم. ما 
نمی دانيم نتایج بالقوه واکسن در بلند 

مدت چه خواهد بود.«
»تنها چيــزی که می تواند مرا تحت 
تأثير قرار دهد این اســت که نوعی 
تحقيق یــا مطالعه در مــورد اثرات 
طوالنی مدتmRNA  کووید وجود 
داشته باشد. این برای من یک نگرانی 

بزرگ اســت و نمی خواهم خوکچه 
هندی باشم.«

از  بازنشســته ای  لــوری کارتــی، 
شهرستان پرنس ادوارد اونتاریو گفت 
که اقدامات کميته مشاوره ملی ایمن 
ســازی )NACI( و بهداشت کانادا_ 
دو ارگانی که گاهــی اوقات در مورد 
واکسن ها، به ویژه در مورد محصول 
آســترازنکا توصيه های رقابتی ارائه 
داده اند_ باعث شــده کــه او ایمنی 

واکسن ها را زیر سوال ببرد.
آنــدری پتریــف راننــده کاميون با 
مسافت طوالنی از منطقه تورنتو است. 
او گفت که بالفاصله پس از کریسمس 
او و همسرش به آنچه فکر می کنند 
کووید19 بود، دچار شدند. در حالی 
که آزمایشی ندادند، پتریف گفت که 

همه عالئم معمول را داشتند.
او گفت برای برآوردن حس کنجکاوی 
خود، اخيرا آزمایش آنتی بادی انجام 
داده است تا ببيند آیا بدنش نسبت به 
کووید19 ایمنی ایجاد کرده یا خير. 
این تســت که برای مشخص کردن 
عفونت گذشته اســتفاده می شود، 
نشــان داد که او برخی از آنتی بادی 

های ویروس را ایجاد کرده است:
»از آنجایی کــه قبال کرونا گرفته ام، 
نفعی در زدن واکســن نمی بينم. در 
برخی موارد می تواند خطرناک باشد 
و با توجه به این واقعيت که من قبال 
آنتی بادی داشــته ام، چرا باید خطر 

کنم؟«
حــدود ۴ درصد از کل موارد گزارش 
شده در آن دوره ۷ ماهه افرادی بودند 
که فقط یک دوز واکســن زده بودند. 

بقيه البته واکسينه نشده بودند.
از 1۰ جــوالی کمتــر از 1۸2۰۰ از 
1۰ميليون نفری که حداقل یک دوز 
در انتاریو دریافت کرده اند، به ویروس 
مبتال شــده اند_ 1635۸ نفر وقتی 
آلوده شــدند که فقط یــک دوز زده 
بودند و 1۷65 نفــر بعد از تزریق دو 

دوز آلوده شدند.
بر اســاس داده های آژانس بهداشت 
عمومــی کانادا، از تاریخ 9 جوالی در 
کانادا تنها 2222 مورد عوارض جانبی 
جدی پس از زدن واکســن گزارش 
شده اســت. این ميزان تنها ۰.۰۰5 
درصــد از کل دوزهای تجویز شــده 

است.

احتمال اعتصاب کارکنان 
خدمات مرزی کانادا از ششم اگوست

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

بيش از ۸5۰۰ کارگر آژانــس خدمات مرزی کانادا )ASFC( احتماال در 
ماه اوت اعتصاب خواهند کرد. این مناقشه کاری می تواند طرح بازگشایی 

کشور و روند رهایی از محدودیت های کرونایی را مختل کند.
به گزارش هفتــه، به نقل از رادیو کانادا، اعضای اتحادیه خدمات عمومی 
کانادا )AFPC( و اتحادیه گمرک و مهاجرت کانادا )SDI( از سال 2۰1۸ 
بدون قرارداد کاری هستند. این دو اتحادیه روز سه شنبه 2۷ ژوئيه اعالم 
کردند اکثریت اعضای آن ها موافق اعتصاب هستند. خواسته های کارگران 
حول ســه محور مطرح شــده است: برابری دســتمزد با سایر نهادهای 
محافظتــی کانادا، حمایت بهتر از آن هــا در برابر آزار و اذیت و تبعيض و 

همچنين موافقت با دورکاری کارمندان اداری.
مارک وبر رئيس SDI اعالم کرد: »شــرایط کار برای کارکنان ما مناسب 
نيســت. چيزهای زیادی است که باید اصالح شود. ما نيز سر ميز مذاکره 

حاضر شده ایم تا دقيقا همين کار را کنيم.«
اگر در این مذاکرات پيشــرفتی حاصل نشــود، کارکنان خدمات مرزی 

احتماال از 6 اوت اعتصاب خواهند کرد.
کریــس ایلوارد رئيس AFPC نيز اعالم کــرد فرصت برای جلوگيری از 
اعتصاب به سرعت پایان می یابد با این حال AFPC همچنان آماده است 

برای جلوگيری از این اتفاق، مذاکرات را از سربگيرد.
آژانس خدمات مرزی کانادا با ارســال ایميلی برای سی بی سی نيوز تاکيد 
کرد در صورت آغاز اعتصاب، به ســرعت همه تدابير الزم را اتخاذ خواهد 
کرد تا امنيت مرزها تامين شود، قوانين رعایت گردد و تردد افراد و کاالها 

در مرز مختل نشود.
اعضای اتحاد خدمات عمومی کانادای شاغل در آژانس خدمات مرزی کانادا 
شامل، افسران خدمات مرزی در فرودگاه ها، مبادی ورودی زمينی، بنادر 
ورودِی دریایی، افسران اجرایی داخلی، افسران اطالعاتی، بازپرسان، افسران 

تجارت، افسران دادرسی و افسران لباس شخصی می شود.

ماسک های خود را حفظ کنید!
مــداد- اگرچــه بــا افزایــش روند 
واکسنياســيون در ایاالت متحده و 
کانــادا تعداد ابتالها بــه طور جدی 
کاهش یافته امــا در برخی از نواحی 
و شهرها، شــاهد گسترش موضعی 
همه گيری هستيم که روندی صعودی 

مجددی را نشان می دهد.
بسياری از مردمی که موفق به دریافت 
دو ُدز واکســن خود شده اند، با تصور 
ایمنــی کامل در برابــر ویروس – و 
انتقال آن – به بخشی از فعاليت های 
رایج زندگی روزمره برگشته و برخی 
از محدودیت هــای پيشــين را کنار 

گذاشته اند.
مراکز مقابله بــا بيماری های عفونی 
ایــاالت متحده  ضمــن اعالم اینکه 
این افراد از ایمنی فوق العاده باالتری 
نسبت به سایر افراد برخوردارند اما از 
ایشان درخواست کرده که همه تالش 
خود را برای پایان دادن به همه گيری 

صورت دهند.
در هفته هــای اخير در بســياری از 
شهرهای کانادا و با افزایش تعداد افراد 
واکسينه بسياری از مشاغل بازگشایی 
شــده و بســياری از مردم رفتارهای 

اجتماعی خود را از سر گرفته اند.
این اتفاق اگرچه با استقبال عمومی 
رو به رو اســت اما باید در نظر داشت 
که همه گيری هنوز به پایان نرسيده و 
به خصوص سویه دلتا با توانایی فریب 
سيستم ایمنی بدن، هنوز به سرعت 

در حال توسعه است.
از سوی دیگر مقاومت برخی از افراد 
در مقابل دریافت واکسن، رسيدن به 
ایمنی جمعی را با چالش مواجه کرده 

است.
مدیران ســالمت در تالشند تا ميان 
تامين ســالمت عمومی و فشار بازار 
و افکار عمومی برای بازگشــایی های 
عمومی نوعی تعادل را ایجاد کنند اما 
در نهایت آن ها باید تن به روند تکاملی 

ویروس بدهند.
در کانادا بســياری از کارشناسان از 
مدیریت مدارس خواسته اند که الزام 
استفاده از ماسک را در مدارس اعمال 
کنند. به خصوص اینکه ســویه دلتا 
ویروس مانند نمونه اوليه نيست که اثر 
کمی بر نوجوانان داشته باشد. در موج 
های تازیه همه گيری و شيوع محلی، 
تعداد زیادی از قربانيان و مبتالیان را 

نوجوانان و جوانان تشکيل می دهند.
برای جلوگيری از شــيوع گســترده 
حتی اگــر به طور کامل واکســينه 
شده اید – به یاد داشته باشيد که این 
واکسنيه شدن به معنی ایمنی صد در 
صد نيست – در مکان های پرخطر از 
ماسک اســتفاده کنيد و توصيه های 
ایمنی عمومی مانند شستن دست ها 

و مراقبت از افراد پر خطر را در دستور 
کار خود قرار دهيد.

باید به یاد داشت ابتال به بيماری در 
صورت نادیده گرفتن این توصيه ها در 
این مرحلــه عمال به معنی بی نتيجه 
کــردن و هــدر دادن زحمات همه 
یک ســال و نيم گذشته در مقابله با 

همه گيری است.
در هميــن حال برخــی از محققان 
واکسيناسيون اعالم کرده اند که شاید 
برای مقابله کامل با ســویه دلتا الزم 
باشد که بعد از مدتی دز سوم تقویت 
کننده واکسن نيز به افراد تزریق شود.
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

ایرانيان کانادا- مناظره بر سر نياز به 
پاسپورت واکسن کووید 19 همچنان 
ادامه دارد، اما به نظر می رسد برخی 
افراد به دنبال پيدا کردن راه هایی برای 

دور زدن آن هستند.
گزارش های زیادی در مورد کارت های 
تقلبی واکسن و پاسپورت در فضای 
آنالین منتشر شده است – برخی با 
قيمت صدها دالر و برخی بسيار ارزان 

در دارک وِب به فروش می رسند.
بــا  می توانيــد   Amazon.ca در 
تنهــا 1۸.۸۸ دالر بســتۀ ده تایــی 
کارت واکسيناســيون مرکز کنترل 
و پيشــگيری بيماری های آمریکا را 
بخرید. مهر و مــوم و خصيصه های 
امنيتــی کارت های واکسيناســيون 

هزینۀ بيشتری در پی دارد.
در کانادا بسياری می خواهند بدانند 
که ســاخت یــک گواهــی تقلبی 

واکسناسيون چقدر ساده است.
در مانيتوبا ساکنين واکسينه شده یک 
کارت واکسيناسيون دریافت می کنند 
که دارای یک ُکد QR قابل اســکن 

است.
در حالی که اونتاریویی های واکسينه 
شده تنها یک برگۀ کاغذ بدون هيچ 
گونه خصيصۀ ایمنی دریافت می کنند 
که تنها اطالعات دکتر و فرد واکسينه 

شده در آن قيد شده است.
کارِن وِندلينگ، اســتادیار دانشــگاه 
گوئلف که در مورد اخالق پزشــکی 
تحقيق می کند: »فکر می کنم دليل 
خوبی برای نگرانی وجــود دارد، اما 

اصالً تعجب نمی کنم.«
»از دیــد یک کانادایــی، نگرانيم که 
آمریکایی های واکســينه نشد تالش 

خواهند کرد از مرز بگذرند.«
تغييــر و یا ایجاد یک ســند قانونی 
)ماننــد کارت واکسيناســيون(، به 
منظور استفاده واقعی از آن یک جرم 

فدرال است.
ســوجونگ لی، وکيل مدافع جنایی 
 Daniel Brown در شرکت حقوقِی

کارت های واکسیناسیون جعلی برای ورود به کانادا

Law می گوید: »تحت قانون کيفری 
کانادا ایــن کار می تواند، جزو جرایم 

متعددی به شمار بياید.«
»محتمل ترین جرم در مورد این نوع 

اقدامات، جعل سند است.«
لی می گوید این جرم می تواند از 1۸ 
ماه تا 1۰ ســال زندان در پی داشته 
باشد. داشتن، اســتفاده کردن، و یا 
خریــد و فروش ســند جعلی جرم 

جداگانه ای به شمار می رود.
اگر جعل ســند زیان مالــی در پی 
داشته باشد، جرم کاله برداری هم به 
آن اضافه می شــود. بر اساس شرایط 
پرونده، این کار می تواند 2 تا 1۴ سال 

زندانی داشته باشد.
به دليل تأثيرات مخرب جهانی کووید 
19، لی انتظار دارد که دادگاه ها اشّد 
مجازات را برای افراد گناه کار در نظر 

می گيرد.
»این گونه جرایم، اگر مشخص شوند، 
موارد خواهند بود که دادگاه ها بسيار 
جــدی آن را قلمــداد می کنند. این 
کار بــه جامعه القا می کند که چنين 
جرایمی بدون مجازات نخواهد ماند.«

زمانی که از سخنگوی آژانس خدمات 

مرزی کانادا سوأل شد که آیا تاکنون 
از تأیيدیۀ جعلی واکسيناسيون برای 
ورود به کانادا اســتفاده شده، یا خير 
وی پاسخ داد: »آژانس خدمات مرزی 
کانادا آگاه اســت که مسافران هنگام 
ورود به کانادا ممکن اســت از اسناد 

جعلی استفاده کنند.«
در نامــه ای به گلوبال نيــوز در روز 
پنجشــنبه، آژانس خدمــات مرزی 
کانادا افزود که 591 مســافر که وارد 
کانــادا شــده اند )23۷ از طریق مر 
هوایــی و 35۴ از طریق مرز زمينی( 
بــرای »مســائل مربوط بــه گواهی 
واکسيناســيون« به آژانس بهداشت 
عمومــی کانادا ارجاع داده شــدند.« 
این شامل افرادی می شود که گواهی 
واکسيناسيون آن ها به تأیيد بيشتر، و 
یا داده های بيشتر مانند زمان و تاریخ 
نياز داشته است. توجه داشته باشيد 
که این اعداد مربوز به بازۀ زمانی بين 
5 ژوئيه تا 1۸ ژوئيه اســت که ارائۀ 
گواهی واکسيناسيون برای کانادایی ها 

و مقيمان دائم این کشور الزامی شد.
آژانــس خدمات مــرزی کانادا هنوز 
اعالم نکــرده که در صــورت وجود، 

چند نفر از کارت جعلی واکسيناسيون 
استفاده کرده است.

در بــارۀ اینکه مأموران مرزی چگونه 
یک کارت واکسيناســيون واقعی را 
از جعلی تشخيص می دهند، آژانس 
خدمــات مــرزی کانادا پاســخ داد: 
 )BSO( افســران خدمات مــرزی«
به خوبی در تکنيک هــای ارزیابی و 
استفاده از شاخص ها اطالعات آموزش 
دیده اند. این شــامل تصدیق اسنادی 
است که توســط مقررات بهداشتی 

تعيين شده است.«
آژانس افزود: »تمامی مســافران باید 
آگاه باشند که ارائۀ اطالعات غلط به 
دولت کانادا هنگام ورود به این کشور 
و یا اساخت مدارک غلط و جعلی یک 
جرم جدی محصوب می شود و شامل 
جریمه و/یا مجازات  کيفری می شود.«

با این حال در بين کانادایی ها نسبت 
به ارائه مدرک واکسيناسيون اختالف 
نظری به وجود آمده اســت و بعضی 
آن را یک »مسئلۀ پيچيدۀ اخالقی« 
]در رابطه با حریم خصوصی[ قلمداد 

می کنند.

افزایش آمارهای قتل
 و جنایت های نفرت محور در کانادا

تازه تریــن آمــار و ارقامی کــه روز 
سه شنبه 2۷ ژوئيه منتشر شد، حاکی 
از آن اســت که در سایه پاندمی نرخ 
جــرم و جنایت در ســال 2۰2۰ در 
کانادا کاهش یافت اما شيوع کووید19 
مانع از افزایش قتل و جنایات نفرت 

محور نشد.
به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو 
مونریال، در مجموع ۷۴3 فقره قتل در 
ســال 2۰2۰ در کانادا اتفاق افتاد که 
56 فقره بيشتر از سال 2۰19 است. 
بدترین کشــتار جمعی تاریخ کانادا 
که طی آن 22 نفــر جان خود را در 
نوااسکوشيا از دست دادند، در افزایش 
قابل توجه این پدیده که دشت های 
غــرب کانادا و کبک نيز از آن مصون 

نمانده اند، تاثير داشته است.
در سال 2۰2۰ در ازای هر یکصد هزار 
نفر 1.95 فقره قتــل در کانادا اتفاق 
افتاد در حالی که این رقم در ســال 
پيش از آن 1.۸3 بود. آمار مربوط به 
دشــت های غرب کانادا البته به جز 
یوکان، به مراتب باالتر از متوسط ملی 

است.
با این که بوميان به زحمت 5 درصد 
جمعيت کانادا را تشــکيل می دهند، 
2۰1 نفر از آن ها طی ســال گذشته 
کشته شدند. به عبارت دقيق تر نرخ 

قتل در ميــان بوميان هفــت برابر 
)1۰.۰5 در ازای هر یکصد هزار نفر( 
بيشتر از دیگر جوامع کشور )1.۴2 در 

ازای یکصد هزار نفر( است.
کبک نيــز در ســال 2۰2۰ با ثبت 
۸۷ فقــره قتل )1۰ برابر بيشــتر از 
ســال 2۰19( ســال بدی را پشت 
سر گذاشــت. با این حال استان زیبا 
به نســبت جمعيت )1.۰1 فقره قتل 
در ازای یکصــد هــزار نفر( وضعيت 
به مراتب بهتری را نســبت به دیگر 
اســتان های کشــور دارد و پــس از 
یــوکان )بدون قتــل(، جزیره پرنس 
ادوارد )۰.63 در هــر یکصد هزار نفر( 
و نيوفاندلنــد و البرادور )۰.۷۷ در هر 

یکصد هزار نفر( قرار می گيرد.
همچنين استان زیبا این بابت می تواند 
به خود ببالد که ضعيف ترین شاخص 
وخامت جرم و جنایت )IGC( را دارد. 
اداره آمار کانادا این شــاخص را برای 
استان ها  مجرميت  ميزان  مقایســه 

استفاده می کند.
افزایش جنایات نفــرت محور نيز از 
دیگر پيامدهای پاندمی اســت. سال 
2۰2۰ در کل 2669 فقره جنایت از 
این نوع در کانادا ثبت شد که رشدی 
3۷ درصدی را نسبت به سال پيش از 

آن نشان می دهد.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

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

$698,000

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam

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

589 اسکورفیت زیربنا

528,000

#711-121 Brew Street, 
Port Moody

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

955 اسکورفیت زیربنا

698,000

#2710-9868 Cameron St,
Burnaby
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

مالیات اشخاص و شرکت ها
مشاوره در امور مالی، حقوق و دستمزد

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

North Vancouver office:
 #110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver

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

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

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

US Tax Returns & Non-Resident Tax

پیش بینی تورم منفی در سال آینده  در کانادا
فــردا- کمک هزینه هــای زیادی که 
دولت ها در بسياری از کشورهای دنيا 
از جمله کانادا طی دوره همه گيری به 
مردم کردند، موجب افزایش کسری 
بودجه شده و بسياری از کارشناسان 
می گویند این وضعيت به افزایش تورم 
نيز می انجامــد. در این ميان، دیوید 
 )David Rosenberg( روزنبــرگ 
که از چهره های سرشناس اقتصادی 
کاناداســت می گویــد ایــن دیدگاه 
نادرست بوده و قرار نيست با افزایش 

تورم روبرو باشيم.
او می گویــد در یــک موضــوع بــا 
سياست گزاران مالی آمریکای شمالی 
اتفاق نظر دارد و آن هم اینکه نگرانی 
و هياهو درباره تورم پيش رو، بی پایه و 

اساس است.
آقای روزنبرگ به تازگی در نشستی 
رسانه ای گفت: »نگاهی به روزنامه های 
سراســر دنيا بياندازید. تنها کسانی 
که بــه بزرگ نمایی تــورم در آینده 
کانادایی ،  روزنامه هــای  می پردازند، 
رسانه های کانادایی و البته آمریکایی 

هستند.«
او در ادامه ضمن اشاره به اینکه تورم 
در آسيا و بيشتر مناطق اروپا بين صفر 
تا دو درصد اســت، گفت که به دليل 
اقتصاد جهانی،  ماهيت بهم پيوسته 
تورم در یک کشــور، بيــش از آنکه 
وابســته به تغييرات درونی اش باشد، 
به تغييرات در سطح بين الملل مربوط 

می شود.
البته آمارهــا از افزایش تورم حکایت 
دارند. شــاخص قيمت مصرف کننده 
در ایاالت متحده در ماه جون رشــد 
5/۴ درصدی ساالنه قيمت ها را نشان 
می داد که بسيار بيشتر از پيش بينی 
کارشناسان اقتصادی بود و بيشترین 
ميزان افزایش از ســال 2۰۰۸ به این 
سو به شمار می رفت. اوضاع در کانادا 

نيز تقریبا مشابه بود. شاخص قيمت 
مصرف کننــده در کانــادا در ماه می 
رشــد 3/6 درصدی داشت که از نرخ 
تورم 2 درصدی هدف بانک مرکزی 

جلوتر است.
البته نهادهای سياست گزار مالی در 
هر دو کشــور بر ایــن باورند که این 
تــورم، موقتی و گذراســت. جرومی 
پاول )رئيــس فــدرال رزرو( و تيف 
مکلم )رئيس کل بانک مرکزی کانادا( 
می گوینــد افزایش قيمت هــا برای 
مصرف کننده قرار نيست همچنان با 

این شيب صعودی ادامه یابد.
آقای روزنبرگ نيز با این گفته موافق 
اقتصاددان سرشــناس  این  اســت. 
می گوید قرار نيســت ميــزان تقاضا 
هميشــه از عرضه بيشــتر باشد و با 
گذشت زمان شاهد باال رفتن ميزان 

عرضه خواهيم بود.
یکی از دالیل افزایش قيمت به ویژه 
برای محصوالتی مثل مــواد غذایی 
را باید در ایجاد مشــکل در زنجيره 
تامين جســت. محدودیت های دوره 
همه گيری به تعطيلــی و یا کاهش 
از کســب وکارها  بســياری  فعاليت 
انجاميــد و در نتيجــه، طرف عرضه 
نتوانست به خوبی به تامين تقاضای 

موجود در بازار بپردازد. همچنين باید 
در نظر داشــت که نرخ تورم ساالنه 
کنونی نسبت به ماه های نخست سال 
2۰2۰ مقایســه می شــود که در آن 
روزها، با وضعيت بحرانی روبرو بودیم. 
به همين دليل، باال بودن نرخ اعالمی 

تورم، مسئله ای کامال طبيعی است.
آقای روزنبرگ حتی پا را از این فراتر 
گذاشته و می گوید: »فکر می کنم یک 
ســال دیگر، با منفی شدن نرخ تورم 

روبرو باشيم.«
البته همه اینها در گــرو تداوم روند 
مهار همه گيری است. آقای روزنبرگ 
می گویــد یک عامــل می تواند همه 
این محاسبات را بر هم زند و آن هم 
تقویت سویه های جدید کروناویروس 
اســت. اگــر یک بــار دیگر شــاهد 
جوالن دهی همه گيری و یا حتی ترس 
از اوج گيری دوباره همه گيری باشيم، 
شاید مردم یک بار دیگر به پس انداز و 
کمتر خرج کردن فکر کنند. این روند 
می تواند الگوی کنونی بهبود اقتصادی 

را با چالش روبرو کند.
گفتنــی اســت آقــای روزنبــرگ، 
استراتژیســت  و  ارشــد  اقتصاددان 

موسسه تحقيقاتی روزنبرگ است.

هشدار درباره مهار نشدن تورم پساکرونایی در کانادا
فردا- بانک مرکزی کانادا سياست های 
مختلفی را بــرای تقویت روند بهبود 
اقتصاد کشــور و خروج از مشکالت 
ناشی از همه گيری تدوین و اجرایی 
کرده است. اما شاید این سياست ها با 
یک مانع بسيار بزرگ روبرو شود. این 

مانع هم چيزی نيست جز »تورم«!
سازمان آمار کانادا امروز می گوید نرخ 
تورم در ماه گذشــته نسبت به جون 
2۰2۰ برابر با 1/3 درصد بود. افزایش 
قيمت بنزین در این بازه دوازده ماهه، 
اصلی ترین دليل این رقم باالی تورمی 
است. گفتنی است تورم ساالنه در ماه 
می برابر با 6/3 درصد اعالم شده که 
بيشترین رشد ساالنه طی یک دهه 

اخير به شمار می رود.
در ایــن ميان، بانک مرکــزی کانادا 
می گوید یکی از دالیل باال بودن تورم، 
مقایسه قيمت ها با یک سال گذشته 
اســت. در نخســتين ماه های سال 
2۰2۰ به دليل تعطيلی های گسترده 
و بــر هم خوردن زنجيــره تامين در 
سطح ملی و بين المللی و البته کاهش 
شــدید تقاضای مــردم، قيمت ها به 
صورت طبيعی با افت روبرو شــدند. 
بانک مرکزی می گویــد عواملی این 
چنينی سبب باال بودن نرخ تورم )در 
مقایسه با سال قبل( هستند و تا سال 
2۰22 شاهد رســيدن تورم به نرخ 

هدف یعنی 2 درصد خواهيم بود.
بانک مرکزی همچنيــن به صورت 
ضمنی اعالم کرده کــه نرخ بهره را 
حداقل تا نيمه دوم سال 2۰22 روی 
۰/25 درصد نگه می دارد. هدف از این 
کار، بسترســازی برای پيشی گرفتن 
موقتی تقاضا نســبت بــه عرضه، با 
هدف افزایش اشتغال در بخش های 
آسيب دیده از همه گيری اعالم شده 

است.
اما برخی اقتصاددانان بر این باورند که 

نرخ تورم کانادا که در ماه جون )ژوئن( 
برابر با 3/1 بوده است، سرسخت تر از 
آن است که بتواند با چنين سياستی 
کاهش یابد. فراموش نکنيم که بخش 
خدمات حــدود ۷۰ درصد از اقتصاد 

کانادا را تشکيل می دهد.
اگر تورم با این نــرخ همچنان ادامه 
یابــد، انتظارات بــرای افزایش تورم 
هم بيشتر می شــود. در صورت بروز 
این پدیده، بانک مرکزی با مشــکلی 
جدی روبرو خواهد بود. در واقع تورم 
انتظاری )یعنــی وقتی که مردم فکر 
کننــد قيمت ها قرار اســت باال رود( 
می تواند حتی نرخ تورم واقعی را نيز 

به شدت تحت تاثير قرار دهد.
یکی از مواردی که کســب وکارها در 
مذاکره برای تعيين دســتمزد و نيز 
تعييــن قيمت محصــوالت در نظر 
انتظاری  می گيرند، همين نرخ تورم 
اســت. این اتفاق در دهه های 19۷۰ 
و 19۸۰ در کانادا روی داد و شــاهد 
اوج گيری شدید تورم در کشور بودیم.
یک کارشناس ارشد اقتصادی بانک 
مونترال در این بــاره می گوید: »اگر 
تــورم برای مدت بيشــتری، به ویژه 
تا ماه های آغازین ســال 2۰22 طول 
بکشد، شــاید تورم دیگر آن گونه که 
مردم فکر می کنند، موقتی نباشد.« 
این کارشناس اقتصادی می گوید بانک 
مرکزی کانادا با یک ریســک بزرگ 
یعنی تغيير دیــدگاه و انتظار مردم 
نســبت به تورم روبروست و همين 
می تواند مانعی در مســير رسيدن به 

تورم هدف 2 درصدی باشد.

ریسک هایی برای کنترل تورم

در ماه های اخير به دليل گســترش 
واکسيناسيون، شاهد کاهش چشمگير 
آمار ابتال به کووید-19 هستيم. دولت 

نيز محدودیت ها در زمينه سفر، اقامت 
مســافران و نيز خدماتی که مستلزم 
تماس نزدیک بين افراد اســت را تا 
حدی کاهش داده است. گفتنی است 
بر اساس آمار رسمی حدود ۷1 درصد 
از جمعيت کانادا تاکنون واکســينه 

شده اند.
پــس از آغاز همه گيــری تاکنون، با 
مهاجران  آمــار  کاهش چشــمگير 
ورودی به کانادا روبرو بودیم. کاهش 
محدودیت هــا در این زمينه می تواند 
موجــی از افزایش قيمت ها را با خود 
به همراه آورد کــه این امر در برخی 
بخش ها مثل بليت هواپيما، اقامتگاه ها 
و نيز خدمات فردی می تواند بســيار 

قابل توجه باشد.
برخی از این موارد هم اکنون در ایاالت 
متحده با افزایش قيمت روبرو شده اند. 
این کشــور از نظر سرعت بازگشایی 

کسب وکارها از کانادا جلوتر است.
روی هــم رفته، برخی کارشناســان 
اقتصادی در کانادا، درباره ناتوانی بازار 
برای تامين این ميزان تقاضا هشدار 

می دهند.
نکتــه مهم دومــی که بایــد به آن 
توجه کــرد، حجم بــاالی پس انداز 
دوره  طــی  مردم  کانادایی هاســت. 
همه گيری به دليل دریافت کمک های 
دولتــی و نيــز کاهــش هزینه ها، با 
افزایش پس انداز روبرو شــدند. بانک 
مرکــزی کانادا تخميــن می زند هر 
فرد بــه صورت ميانگين 5،۸۰۰ دالر 

پس انداز اضافی داشته است.
حاال سئوال اینجاست که چه ميزان 
از ایــن پس اندازها قرار اســت با چه 
سرعتی وارد بازار  شــوند. اگر حجم 
زیادی از این پول به سرعت وارد بازار 
شود، طرف تقاضا به حدی باال می رود 
که حتی شــاهد بيشــتر شدن تورم 

خواهيم بود.
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24 year old 6000 sq. ft. 3 level house, 12,200 sq. ft. 
view property, Canterbury location West Vancouver 

MUST SELLMUST SELL

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

Sutton Group-West Coast Realty

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

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

Farshadx@hotmail.com

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

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

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

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

دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
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رونق دوباره امالک اجاره ای و چالش مسکن ارزان در کانادا
فــردا- به گزارش» گلــوب اند ميل 
کانادا« تا پيــش از آغاز همه گيری، 
بازار امالک در سراسر کانادا، از ونکوور 
گرفته تا پرنــس ادوارد آیلند، گرفتار 
ترکيبی از مشکالت مختلف مثل آمار 
اجاره ای  آپارتمان های  ساخت  پائين 
و افزایش پيوســته قيمت بود. در آن 
دوران، بازار بيشتر به کام صاحبخانه ها 

جریان داشت.
اما آغاز همه گيری تا حدی این فضا 
را تلطيف کرد. در بسياری از شهرها 
با افزایش خانه های خالی از مستاجر 
روبرو شــدیم و حتی اجاره بها نيز در 
برخی مناطق با افت روبرو شد. کاهش 
ورود مهاجــرات جدید به کشــور از 

اصلی ترین دالیل این پدیده بود.
اما این روند، چندان طول نکشــيد. 
ماهانــه واحدهای  اجــاره  ميانگين 
مسکونی ارائه شده در وب سایت رنتالز 
)rentals.ca( در مــاه جون برابر با 
1،۷21 دالر بــود که رشــدی ۷/2 
درصدی را نسبت به ماه قبل  )اپریل( 
نشان می داد. البته این ميزان همچنان 
پائين تر از ميانگين اجاره بها پيش از 

آغاز همه گيری است.
بر اساس گزارش سازمان آمار کانادا، 
ميانگيــن اجاره بها در مــاه می نيز 
رشــد 5/2 درصدی را تجربه کرد که 
بيشترین ميزان افزایش یک ساله از 
ابتدای 2۰2۰ به این ســو به شــمار 
می رفت. در بازه شــش ماهه پيش از 
آن، این افزایش فقط ۸/۰ درصد بود.

امــا در ماه هــای آینــده، احتماال با 
افزایش تقاضا برای مســکن اجاره ای 
روبرو باشــيم که اصلی ترین دليلش 
نيز ورود مهاجران جدید به کشــور 
اســت. همچنيــن با شــروع به کار 
کالس هــای حضوری در دانشــگاه، 
تعداد دانشجویانی که به دنبال اجاره 

خانه هستند افزایش می یابد.
خالصه اینکه بسياری از شهرها دوباره 
به وضعيت قبل بازار امالک اجاره ای 
باز می گردند و همين امر، در نهایت به 
افزایش فشار بر مستاجران می انجامد.

بحران مسکن ارزان در کانادا

این روزها، در بزرگ ترین بازار امالک 
اجاره ای کانادا، شاهد تغييراتی جدی 
برای  اجاره بهــا  ميانگين  هســتيم. 
ساختمان های ویژه اجاره در تورنتوی 
بزرگ در سه ماهه دوم امسال برابر با 
2،2۸9 دالر بود که افتی 5 درصدی 
نسبت به سال قبل داشت، ولی 9/1 
درصد بيشــتر از ســه ماهه اول بود. 
ایــن اولين بار پس از آغاز همه گيری 
است که ميانگين اجاره بها در تورنتو 
افزایش می یابــد. درصد قابل توجهی 
از واحدهــای اجــاره ای در تورنتو در 
قالب کاندو هستند. بازار اجاره کاندو 
در چند وقت اخير حسابی داغ شده 
است. در چهار دوره سه ماهه اخير، 5۰ 
هزار قرارداد ليز کاندو در تورنتو بسته 
شد که رشدی 5۸ درصدی را نسبت 
به رکورد قبلی نشان می دهد. درصد 
زیادی از این قراردادهای ليز به مناطق 

مرکز شهر مربوط می شود.
در چنــد ماه ابتدایــی همه گيری با 
موج گســترده ای از مهاجرت مردم 
از شــهرهای بزرگ به مناطق اطراف 
یا شــهرهای کوچک روبــرو بودیم. 
اما نگاهی به آمارهای تورنتو نشــان 
می دهد این رونــد در حال معکوس 

شدن است.
برخی کارشناســان بر این باورند که 
نرخ اشــغال واحدهای مســکونی و 

نيز اجاره بها در تورنتو تا اوایل ســال 
آینده به وضعيت پيش از همه گيری 
بازمی گــردد. در نتيجــه، با توجه به 
کمبود عرضه در این بازار، احتماال باز 
هم شاهد فشار بيشتر بر مستاجران 

خواهيم بود.
همــه اینها در حالی اســت که طی 
همه گيری، برخــی صاحبخانه ها در 
تورنتو و برخی دیگر از شهرهای دیگر 
کانادا، اقدام به ارائه مشــوق هایی به 
مستاجران جدید می کردند که برای 
نمونــه می توان بــه نگرفتن یک ماه 

اجاره اشاره کرد.
بــا وجود اینکــه هنوز هــم چنين 
ارائه می شود،  مشوق هایی در تورنتو 
صاحبخانه ها در شهرهای دیگر حاال 
تمایــل چندانی بــه آن ندارند. برای 
نمونه، در ساسکاچوان و آلبرتا دیگر 

خبری از این مشوق ها نيست.
از ســوی دیگر، برخی فعاالن حوزه 
چندان  همه گيری  می گویند  امالک 
هم به نفع مستاجران نبود. بسياری 
از مســتاجران، قراردادشان در خانه 
کنونی را تمدید کردنــد که در این 
صورت، اجاره بهــای آن در بهترین 
حالت، بدون تغيير ماند و یا احتماال 
با افزایش روبرو بود. همچنين با وجود 
ارائه مشوق هایی به مستاجران جدید، 
نرخ اجاره اعالمی به آنها باالتر از قبل 

بود.
مســتاجران با گزینه دیگری یعنی 
خرید خانه روبرو هستند. اما به دليل 
افزایش قيمت مســکن طی یکی دو 
ســال اخير، این کار هم بسيار دشوار 
شده اســت. نرخ پائين بهره موجب 
هجوم بســياری از کانادایی ها برای 
خرید خانه و در نتيجه، افزایش تقاضا 

و باال رفتن قيمت شد. ميانگين قيمت 
یــک خانه در کانادا در ماه جون برابر 
با 6۸۰ هزار دالر اعالم شــد که 26 
درصد بيشتر از جون 2۰2۰ بود. این 
افزایش قيمت محدود به شــهرهای 
بزرگ نبود و به شــهرهای کوچک و 
حتی نواحی روســتایی نيز گسترش 

یافته است.
دولت فدرال اعالم کرده بين سال های 
2۰21 تا 2۰23 اقدام به پذیرش 2/1 
ميليون نفر مقيــم دائم خواهد کرد. 
این جریان مســتمر مهاجران جدید 
به سنگين تر شــدن وزنه تقاضا برای 

مسکن می انجامد.
البته جذابيت این بازار ســبب شده 
ســرمایه گذاری برای ساخت مسکن 
اجــاره ای نيز افزایــش یابد و حتی 
شرکت های خارجی نيز به فکر حضور 
در این بازار باشــند. ســازمان وام و 
مسکن کانادا می گوید 6۰ هزار واحد 
مسکونی ویژه اجاره در سال گذشته 
در کشــور آماده شدند که بيشترین 
ميــزان طی دو دهه اخير به شــمار 

می رود.
اما مشکل اینجاست که ساخت وساز 
در بخــش عرضه مســکن اجاره ای، 

همپای تقاضا رشد نمی کند.
با توجه به سيل مهاجرانی که طی دو 
سه ســال آینده وارد کشور می شوند 
و، با در نظر گرفتن شــرایط کنونی، 
احتماال در آینده با مشکالت جدی در 

زمينه مسکن روبرو خواهيم بود.
با توجه به اینکه خرید مسکن ارزان 
به تدریج برای بسياری از کانادایی ها 
به یک رویای دســت نيافتنی تبدیل 
می شود، فشار بيشتری بر بازار امالک 

اجاره ای وارد خواهد شد.

شــواهد از افزایش تقاضا در بازار اجاره مســکن در کانادا حکایت دارد. تداوم این روند 
می تواند به کمبود مسکن ارزان در کشور دامن بزند.

افزایش فشار قیمت مسکن
 بر درآمد خانواده های کانادایی

فردا- گزارش جدید شرکت ریمکس 
)Re/Max( نشان می دهد خانوارها با 
درآمد متوســط در چند شهر بزرگ 
کشــور باید حداقل 1۷5 هزار دالر را 
به عنوان پيش پرداخت 2۰ درصدی 
خانــه در اختيار داشــته باشــند و 
همچنين باید حداقــل ۴۰ درصد از 
درآمــد ماهانه خــود را به مدت 2۰ 
تا 25 ســال به پرداخت اقســاط وام 

مسکن اختصاص دهند.
در ميان شــهرهای مختلف، ونکوور 
در صــدر جــدول گران ترین ها قرار 
دارد. در این شــهر، یــک خانواده با 
ميانگين درآمد ساالنه 9۷،62۰ دالر 
در ســال باید 23۴،5۷2 را به عنوان 
اختصاص  خانه  خرید  پيش پرداخت 
دهد. عالوه بر ایــن، باید 5۰ درصد 
از درآمــد ماهانه این خانــواده برای 
بازپرداخت وام مســکن صرف شود. 
فقــط در این صورت اســت که یک 
خانواده با درآمد معمولی در این شهر 
می تواند از پس پرداخت قيمت 1/1۷ 

ميليون دالری خرید یک خانه برآید.
در تورنتو، یک خانواده برای خرید یک 
واحد مسکونی معمولی باید 21۸ هزار 
دالر به صورت پيش پرداخت بدهد و 
۴۷ درصد از درآمــد خود )9۷،6۴9 
دالر( را نيز برای بازپرداخت اقســاط 

وام کنار بگذارد.
این وضعيت موجب ســرخوردگی و 
نااميدی بســياری از کانادایی ها برای 
خرید خانه شــده اســت. حدود ۴2 
درصد از کانادایی ها در یک نظرسنجی 
اعالم کردند که قيمت باالی مسکن، 
اصلی ترین مانع پيش روی آنها برای 
خرید خانه است. این ميزان نسبت به 
سال گذشته رشدی ۴ درصدی دارد.

افزایش قيمت ها ســبب شده از هر 
سه کانادایی خریدار خانه، یک نفر به 
دنبال سایر راه ها برای تامين پول مورد 

نياز برای خرید خانه باشد.
حدود 21 درصد از این افراد از طریق 
اجاره بخشــی از خانه فعلی خود، به 
پس انــداز برای خرید خانه مورد نظر 
کمک های  جمــع آوری  می پردازند. 
مالی خویشاوندان و دوستان نيز با 13 
درصد در جایگاه دوم این شيوه های 

تامين پول قرار داشت.
در این ميان، برخی کارشناســان بر 
این باورند که بدون برخورداری از یک 
راهبردی ملی برای تامين مســکن، 
قيمت ها در بازار همچنان به روند ص

گفتنی است افزایش قيمت مسکن در 
کانادا بيشترین رشد را در دنيا داشته 
که همين می توانــد تهدیدی جدی 
برای اقتصاد کشــور باشــد. گزارش 
جدید دانشگاه آکسفورد نشان می دهد 
کانادا یکی از چهار کشور با بيشترین 
ميزان ریسک در بازار مسکن است. بر 
اســاس این گزارش، قيمت خانه در 
کانــادا 11/۸ درصد گران تر از چيزی 

است که باید باشد.
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بازخوانی »هفته«
 از حضور مصباح یزدی

 و دست پروردگانش در کانادا

چهارده سال پيش – درست دو سال 
پس از شروع ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد از مریدان آیت اهلل مصباح 
یزدی – در زمانی که کبِک آیت اهلل از 
پيروزی فرزنِد معنوِی خویش خروس 
می خواند، کميتــه مرکزی منونيت 
انتاریو از 6 نماینده ی مؤسسه ی امام 
خمينی کــه زیر نظر مصبــاح اداره 
می شد برای شــرکت در کنفرانسی 
در دانشــگاه واترلو دعــوت کرد که 
این دعوت با اعتراض شدید گروهی 
از دانشگاهيان و هنرمندان ایرانی – 

کانادایی روبه رو شد.
مؤسســه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمينی، بنيادی اســت که زیر نظر 
محمدتقی مصباح یزدی، در ســال 
13۷۴، برای آموزش طالب شــيعه 
پایه گــذاری شــد. بــا قدرت گيری 
احمدی نژاد، بودجه ی این مؤسســه 
نيز افزایشــی 1۰ برابری یافت تا آن 
جا که از 35۰ ميليون تومان در سال 
13۸۴ به 3.5 ميليارد تومان در سال 
13۸5 رسيد و پس از آن نيز این روند 
افزایشــی تا پایان دولت احمدی نژاد 
ادامــه یافت و در واپســين ســال 
ریاست جمهوری احمدی نژاد )1392( 
ردیف بودجه ی این مؤسســه به 1۰ 
ميليارد تومان افزایش یافت، و چنين 
بود که آیت اهلل درباره ی احمدی نژاد 
گفت: »احمدی نــژاد ذخيره خداوند 
برای امروز ماست.« و »وجود مقدس 
ولی عصر )عج ( برای احمدی نژاد دعا 

می کنند.«
در ســال 2۰۰۷، کميتــه مرکــزی 
 Mennonite Central( منونيــت 
Committee( انتاریــو، 6 نماینده از 
این مؤسسه را دعوت کرد تا مقاالتی 
با موضوع معنویت در نشســت های 
»گفت وگــوی ایمان« ارائــه دهند؛ 
نشســت هایی که بــا حمایت مالی 
کالج دانشگاه کنراد گربل، وابسته به 

دانشگاه واترلو، برگزار می شد.
ليندا هورســت در گــزارش خود در 
»تورنتو استار«، این رویداد را سومين 
نشست هم اندیشــی ميان کميته ی 
منونيت و موسســه ی مصباح یزدی 
دانسته است؛ نشست هایی که از سال 
199۸ آغاز شــده و به حمایت مالی 
کميته از دو دانشــجوی تحصيالت 
تکميلی دوره ی دکتری در دانشــگاه 

تورنتو نيز انجاميده است.
مهــدی تــورج، اســتادیار رشــته 
کولگيت  دانشــگاه  اسالم شناســی 
چگونگــی  دربــاره ی  نيویــورک 
شــکل گيری رابطــه ی منونيت هــا 
و مؤسســه مصبــاح گفته اســت: 
»مؤسســه پژوهشــی امام خمينی، 
مؤسسه آیت اهلل مصباح یزدی از سال 
1999-199۸ روابطش با کليســای 
منونيت های کانادا و آمریکا شــروع 
شده است. منونيت ها در سال 1991 
برای کمک به زلزلــه زدگان به ایران 
می آیند و بعد از آن با مؤسســه زیر 
نظر آیت اهلل مصباح یزدی به ردوبدل 
کردن دانشجو می پردازند و نهایتاً در 
سال 1999 اولين دانشجوی مؤسسه 
آیــت اهلل مصبــاح یــزدی و دومين 
دانشــجو در ســال 2۰۰۰ به کانادا 
می آید. فعاليت هایی که در این مدت 
انجام شده برگزاری دو کنفرانس در 
مرکز مؤسسه تحقيقاتی امام خمينی 
در قم بوده و یــک کنفرانس هم در 
سال 2۰۰2 در کانادا داشته اند و این 

نیویورک ۱۹۹۱، آیت اهلل مصباح یزدی در کت و شــلوار. دیگران از چپ: صادق خرازی، جعفر شهیدی و احمد 
مهدوی دامغانی

کنفرانــس نيز در دانشــگاه واترلوی 
انتاریوی کانادا برگزار می شود.«

همان زمان، 1۸ تن از دانشگاهيان و 
هنرمندان ایرانی – کانادایی به دانشگاه 
نامه ای اعتراضی نوشتند. یکی از این 
معترضان، هایده مغيثی، جامعه شناس 
دانشــگاه یورک، بود که به »تورنتو 
استار«گفته بود: »ما مخالف گفت وگو 
نيســتيم اما منونيت ها ســاده فکر 
می کنند اگر گمان می کنند که با این 
افراد می توانند گفت وگو کنند. مصباح 
یزدی و پيروانش مایه ی رنج ایرانيان 
و مسئول ســکوت تمام روشنفکران 
مخالف رژیم هســتند. دردناک است 
که بدانيــم درحالی که مردم در آنجا 
جانشان را از دست می دهند، برخی در 
اینجا درِ »گفت وگو« را باز می کنند!«.

در برابــِر اعتراض ایرانيــان کانادایی 
در آن هنــگام، مدیــر کميته، ریک 
کوبــر باومــن، نزدیکی موسســه ی 
مصباح به احمدی نــژاد را مهم ترین 
دليل این رابطه دانســته و گفته بود: 
»به هيچ وجه نمی خواهيم نگرانی های 
آن ها )منتقدان( را به حداقل برسانيم. 
منونيت هــا آزار و شــکنجه را درک 
می کنند. اما آن ها همچنين معتقدند 
که این خواســت آن ها بــرای ایجاد 
صلح است. شاید ما ساده لوح باشيم، 
اما شــاید چيزهایی از افراد گمراه یا 

ساده لوح ناشی شود«!
»تورنتو اســتار« در ادامه مصباح را 
چنين توصيف کرده است: »مصباح 
یزدی مدافع جدی مجــازات اعدام، 
شالق عمومی و استفاده از بمب گذاران 

انتحاری عليه دشــمنان اسالم است. 
اگرچه مؤسسه وی 15 دانشجو را به 
دانشگاه های کانادا، انگليس، اتریش و 
سایر کشورها اعزام کرده است، اما به 
نظر می رســد که مصباح یزدی خود 

احساسات متفاوتی دارد.«
سعيد رهنما، مدیر دانشکده سياست 
و مدیریت عمومی دانشگاه یورک که 
پيش گام این اعتــراض بوده و بر این 
باور است که کالج دانشگاه کنراد گربل 
با چنين پشــتيبانی ای به ایدئولوژی 
گفته  می دهد،  مشــروعيت  مصباح 
اســت »او )مصبــاح( خطرناک ترین 
آخوند ایران اســت.« در برابر، جيم 
پانکراتز، رئيس دانشگاه، همه ی این 
انتقادها را رد کــرده و با دفاع از این 
دعوت گفته بود »ما واقعاً معتقدیم که 
صحبت با کسانی که عقاید مخالف، 
حتی خصمانه، دارند بسيار مهم است. 
چه گزینه هایــی وجود دارد؟ آن ها را 
نادیده بگيرید، آن ها را منزوی کنيد، 
آن ها را خرد کنيد؟ ما امروز نمونه های 

زیادی از آن را در جهان می بينيم«!
گویــا یکی از دعوت شــدگان به این 
نشست ها شخص مصباح یزدی بوده 
است. همان زمان، یکی از رسانه های 
با تيتر  ایران، »آفتاب نيــوز«،  داخل 
»سفر مصباح یزدی به کانادا« اعالم 
کــرد: »رئيس مؤسســه مطالعاتی و 
تحقيقاتی امام خمينی قم به دعوت 
نهاد مذهبی منونيت به کانادا می رود 
تا در کنفرانســی که در روزهای 6 تا 
9 خرداد ]13۸6[ در دانشــگاه واترلو 
ایالت انتاریو کانادا برگزار می شــود، 
دربــاره تفاهــم مذاهــب اســالم و 
مسيحيت سخنرانی کند.« در همين 
حال خبرنگار این رسانه، برای اطالع 
از جزئيات این خبــر، با رئيس دفتر 
مصباح تماس می گيــرد ولی وی از 
ارائه هرگونه توضيحی دراین خصوص 

خودداری می کند.
در بهمن ماه 139۸، محسن غرویان، 
استاد مؤسســه امام خمينی، پرده از 
اقامت یک ماهــه ی مصباح در کانادا 
برداشــته و بــه یکی از رســانه های 
درون مرزی، »انتخاب«، گفته اســت 
»در ســال هایی که مــا در مجموعه 
آیــت اهلل مصبــاح حضور داشــتيم، 
ایشــان خيلی اصرار داشــتند ما و 
دیگران به کشــورهای خارجی سفر 
کنيم. بــرای نمونه یک ماه با حضور 
خود آیت اهلل مصباح در کشور کانادا 
حضور داشتيم… حتی فرزند آیت اهلل 
مصباح، علی، در سفر به کانادا، اروپا و 

آمریکا با ما حضور داشتند.«
گویــا رفت وآمدهای مصباح به کانادا 
منحصر به ســال 13۸6 نبوده است. 
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود 
از روز چهاردهم بهمن ســال 1369 
نوشته است که مصباح نزدش آمده، 
گزارش سفر کانادا را داده و درخواست 
پول بيشــتری کرده اســت: »آقایان 
]محمدتقی[ مصباح یزدی و ]محمود[ 
محمدی عراقی آمدند. گزارش سفر به 
آمریکا و کانادا برای شرکت در سمينار 

فلسفه را دادند؛ اظهار رضایت و توفيق 
نمودند و کمک بيشتری خواستند.«

مصباح ارتباطاتی با دانشگاه مک گيل 
هم داشته و در سفر به کانادا و دیدار 
مستقيم با مسئوالن دانشگاه مک گيل 
کوشيده است تا »پلی بين مؤسسات 
و این دانشگاه کانادایی برقرار کند« تا 
طلبه هایش را راهی آن جا کند. یکی 
از این دست پروردگان، حجت االسالم 
ســيد احمد رهنمایی که با تشویق 
مصباح »کارشناســی ارشد فلسفه و 
تاریخ اســالمی خود را در سال های 
از   )199۴-1996(  13۷2-13۷۴
مؤسســه مطالعات اسالمی، دانشگاه 
مک گيل گرفت. همچنين، دکترای 
فلسفه تعليم و تربيتش را نيز در بين 
-1999(  13۷۴-13۷۷ ســال های 
تعليم وتربيت،  دانشــکده  از   )1996
دانشــگاه مک گيل کانــادا دریافت 

کرد.« )منبع(
سقای بی ریا یکی از شاگردان مصباح و 
جزء نخستين گروه طلبه های اعزامی، 
درباره ی هدف آیت اهلل به اعزام طلبه 
بــه کانادا گفته اســت: »خط فکری 
آیت اهلل مصباح این بود که امثال بنده 
یا تعدادی از شاگردانشان را به خارج 
کشور بفرستند، اما نه برای اینکه بروند 
چيزی عالوه برآن چيزی که در اسالم 
می دانند از آن ها یاد بگيرند، هدف آن 
بود که با مفاهيم، روش ها، مکاتب و 
نظریه هایی که آن ها دارند بتوانند آشنا 
شوند و آن نظرات را نقادی کنند. سال 
۷۰.۷1 بود، 13 نفری که بنا شد برای 
اولين بار به کانادا و دانشگاه مک گيل 

اعزام شویم.«
مگ گيل گویا حيات خلوت آیت اهلل 
و دســت پروردگانش بوده است تا آن 
جا که آیت اهلل فرزنــد خود، علی، را 
هم به مگ گيل فرستاده و او در مک 
گيل کارشناسی ارشد و دکتری اش را 
خوانده است. )منبع( این پسر گویا در 
کانادا هم ماندگار شده بوده تا آن جا 
که »آفتاب نيوز« در ســال 13۸۴ با 

تيتر »پســر مصباح در کانادا ماندگار 
شد« نوشته است: »مشخص نيست 
تحصيل وی در کانادا از طریق بورس 
و بيت المــال بوده و یــا هزینه آن را 
آیت اهلل مصباح یزدی پرداخته است 
زیرا اگــر بورس و از طریق بيت المال 
بوده، باید سود آن به جامعه بازگردد.«
از  آقاتهرانــی  مرتضــی  آیــت اهلل 
دست پروردگان مصباح که به سفارش 
او و با پول ایرانيان چند سالی در مک 
گيل درس خوانده است درباره ی 12 
نفری که از طرف مؤسســه مصباح 
بورس شــدند و به کانادا رفتند گفته 
است: »همان ها االن عضو هيئت علمی 
مؤسســه امام خمينی هستند. مثل 
علی آقا مصباح پســر حاج آقا، آقای 
حقانــی و آقای فنایی بودند که همه 
هستند و دکترا گرفتند. آقای بی ریا، 
آقای ساجدی، آقای شاملی هستند. 

آقای زارعان هم بودند.«
عالقه ی  دربــاره ی  معين،  مصطفی 
شــدید آیت اهلل به کانادا و فرستادن 
نوچگانش به این کشــور با پول ملت 
ایران خاطره ای دارد که چنين است: 
»در دوره مسئوليتم در وزارت فرهنگ 
و آمــوزش عالــی )۷2-136۸( بود. 
نامه ای به امضای جناب آقای مصباح 
به عنوان »رئيس مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمينی« دریافت کردم 
که درخواســت کرده بودند تعدادی 
از طالب حــوزه علميه قــم )مانند 
آقــای آقاتهرانــی – وکيل مجلس و 
معلم اخالق دولت احمدی نژاد( برای 
تحصيل به کانادا اعزام شوند. ایشان 
توضيحی به این مضمون داده بودند 
کــه با تحصيل آن ها در رشــته های 
و   … و  فلســفه  و  اسالم شناســی 
بازگشت به کشور یک انقالب فرهنگی 
بزرگ رخ خواهد داد. پاسخ داده شد 
که طبق قانون اعزام دانشجو، طالب 
باید مدرک کارشناسی یا کارشناسی 
ارشد داشته باشند و درعين حال اعزام 
به خارج مگر در شــرایط خاص تنها 
برای دکتــرای تخصصی امکان پذیر 

است.
از  نامــه ای  بعــد  کمــی  مــدت 
رئيس جمهــوری وقت )مرحوم آقای 
هاشمی رفسنجانی( رسيد با دستور 
مســاعدت نســبت به درخواســت 
آقای مصباح. همان پاســخ قبلی را 
برای ایشــان فرســتادم. این دستور 
رئيس جمهور و پاسخ وزیر برای دوبار 
تکرار شــد و باالخره با بودجه ارزی 
ریاســت جمهوری، طالب بــه کانادا 
فرستاده شــدند! در آن سال ها گفته 
می شد که برخی از آن ها تغيير لباس 
دادند و برخی هم در خارج ماندند و 

برنگشتند! واهلل اعلم!«
آری، گویا چنين داســتان »کاروان 
اسالِم« صادق هدایت رنگ واقعيت به 

خود گرفت!
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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.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
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* ترجمه ریز نمرات،  شناسنامه، پاسپورت
* ترجمه سند ازدواج و طالق، اسناد ملکی، پر کردن نامه های اداری حقوقی و شخصی

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

منبع: نشریه هفته

یک باشگاه ورزشی در تورنتو
 اعضاء واکسینه شده را نمی پذیرد

پرژن ميرور- یکی از بنيانگذاران یک باشــگاه ورزشــی در جنوب شهر 
تورنتو در منطقه ایتوبيکوک به روشــنی گفته است که به دنبال کسب 
درآمد از افرادی که توصيه های بهداشت عمومی را دنبال کرده و واکسن 

کووید-19 را دریافت کرده اند نمی باشد.
محمد فيروز عابدین، از بنيانگذاران باشــگاه مشــت زنــی فيرلِس در 
ایتوبيکوک بيانيه ای را در صفحه فيسبوک و اینستاگرام خود منتشر کرده 
و اعالم کرده است که این باشگاه افرادی که واکسن کووید-19 دریافت 

کرده اند را نمی پذیرد.
محمد فيروز عابدین در بيانيه خود نوشــته اســت: “برای ایمنی اعضاء 
باشگاه ما، باشــگاه مشــت زنی فيرلس از این پس افرادی که واکسن 
آزمایشــی کووید را دریافت کرده اند نخواهد پذیرفت. اعضاء فعلی ما از 
جمله پزشکان، پرستاران، معلمان، والدین و بسياری از جوانان از اینکه 
منتظر تحقيقات بيشــتری درباره عوارض جانبی ) واکسن کووید( که 

تاکنون کشف شده باشند احساس امنيت بيشتری می کنند.“-
باشگاه مشت زنی فيرلس توسط محمد فيروز عابدین که یک مشت زن 
حرفه ای است، و یک رقصنده حرفه ای به نام کریستال گليزر راسکو در 
زمان تعطيلی گســترده و قرنطينه عمومی به دليل همه گيری با هدف 

سرپيچی از محدودیت های بهداشت عمومی تاسيس شد.
در مشــخصات معرفی صفحه اینستاگرام این باشگاه نوشته شده است: 
“در قرنطينه شــروع به کار کردیم، در قرنطينه باز کردیم و ما هيچ جا 

نمی رویم.“
صاحبان مشاغل در سراسر کانادا از حق خود برای عدم ارایه خدمت به 
مشتریانی که واکسن نزده اند دفاع می کنند، به ویژه زمانی که نرخ ابتال 

افزایش می یابد.
اما عده کمی موضع مخالف گرفته و وعده داده اند که از ارایه خدمت به 
افرادی که در برابر این ویروس کشنده مصونيت دارند خودداری خواهند 

کرد.
مالک باشگاه مشت زنی فيرلس از جمله افرادی است که در سراسر کشور 
درباره واکسن کووید-19 و اثرات آن اقدام به ارایه اطالعات غلط و گمراه 
کننده می کنند در صورتی که ثابت شده است واکسن کووید ایمن و تاثير 
گذار بوده و از بستری شدن در صورت ابتال به بيماری کووید-19 و مرگ 

بر اثر ابتال به آن جلوگيری می کند.
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حمید زرگرزاده
منبع: نشریه هفته

آخرین شرایط و مقررات ورود دانشجویان خارجی به کانادا
مداد- همه گيری کووید-19 موجب 
تغيير برخی مقررات مربوط به ورود 
دانشجویان بين المللی به کانادا شد. 
اکنون که واکسيناســيون با سرعت 
خوبی در کشور پيش رفته، دولت نيز 
زمينه را برای ورود دوباره دانشجویان 

خارجی فراهم کرده است.
با این وجود، مقررات برای ورود این 
افراد دیگر همانند گذشــته نيست و 
باید یک سری موارد مرتبط با سالمت 

نيز رعایت شود. 

چه کسانی می توانند برای تحصیل 
وارد کانادا شوند؟

برای اینکه کســی بتوانــد به عنوان 
دانش آموز یا دانشجو وارد کانادا شود، 

باید شرایط زیر را دارا باشد:
 study( داشــتن مجوز تحصيلی *
permit( معتبــر و یا معرفی نامه ای 
که نشانگر تائيد مجوز تحصيلی تان 

در کانادا باشد.
* پذیرش در یک موسسه آموزشی 
معتبر در کانادا کــه برنامه آمادگی 
کووید-19 تائيد شــده توسط دولت 

استانی یا منطقه ای را داشته باشد.
* همچنين باید ببينيد آیا محدودیتی 
در زمينه مســافرت از کشورتان به 

کانادا وجود دارد یا خير.

برنامه مشخص قرنطینه

موسسات آموزشــی معتبر در کانادا 
دارای یک برنامه آمادگی کووید-19 
هســتند. هدف از این برنامه، تامين 
ســالمت دانشــجویان و کاهــش 
خطرات در محيط آموزشی و زندگی 
آنهاســت. در این برنامــه، جزئيات 
مختلفــی دربــاره نحــوه گذراندن 
قرنطينه توسط دانشجویان خارجی 
که تازه به کانادا وارد می شــوند ذکر 
شده است. این جزئيات شامل نحوه 
انتقال دانشجویان به محيط قرنطينه 

و همچنين دسترســی آنها به غذا و 
داروست.

همه دانشــجویان خارجی که وارد 
کانادا می شوند، ملزم به ارائه برنامه ای 
برای قرنطينه شــدن هستند. شاید 
افســران مــرزی کانــادا در هنگام 
پذیرش دانشــجوی خارجی به این 
نتيجه برسند که او شرایط معافيت 
از قرنطينه را نــدارد. در این صورت، 
دانشجو باید به مدت 1۴ روز قرنطينه 
شود. توجه داشته باشيد که حتی اگر 
دانشجو به طور کامل واکسينه شده 
باشــد، باز هم ممکن است ملزم به 

گذراندن قرنطينه باشد.
به همين دليل، دانشجویان خارجی 
باید پيش از ورود به کانادا، با دانشگاه، 
کالج یا مدرســه ای که از آن پذیرش 
گرفته انــد در تمــاس باشــند تا با 
همکاری آنها، برنامه ای برای قرنطينه 

خود تهيه کنند.
دانشــجویان باید برنامه ای که برای 
دوره احتمالی قرنطينه تهيه کرده اند 
را پيــش از وورد به کانــادا از طریق 

وب سایت ArriveCAN ثبت کنند.

چه کسی از نظر دولت کانادا، به طور 
کامل واکسینه شده است؟

افرادی که به صورت کامل واکسينه 
شــده آند شــاید از گذارنــدن دوره 
قرنطينه و یا انجام برخی تست های 

کووید-19 معاف شوند.
اما چه کســی از نظر دولــت کانادا، 
به طور کامل واکســينه شده است؟ 
فــردی کــه همــه دوزهــای یک 
واکســن کووید-19 )یــا ترکيبی از 
چند واکســن( که مورد تائيد دولت 
کاناداســت تا حداقل 1۴ روز پيش 
از ورود به کانادا دریافت کرده باشد، 
از نظر دولت، کامال واکســينه تلقی 

می شود.
واکسن هایی که در حال حاضر توسط 
شرکت های زیر توليد می شوند، از نظر 

دولت کانادا معتبر هستند:
فایزر-بيون تــک، مدرنا ، اســترزنکا/

کویشيلد، جانسون اند جانسون 
اگر واکسن دیگری دریافت کرده اید، 
در حال حاضر از نظــر دولت کانادا، 

کامال واکسينه نيستيد.
دانشجویان خارجی باید مدرکی معتبر 
دال بر واکسيناسيون به زبان انگليسی 
یا فرانســوی )یا ترجمه رسمی این 
سند( را ارائه دهند. این واکسيناسيون 
می تواند در هر کشوری صورت گرفته 
باشــد و فقط چهار واکسن ذکر شده 
باال از نظر دولت کانادا معتبر شناخته 

می شوند.
برای اینکه یک دانشجوی خارجی از 
قرنطينه معاف باشد، عالوه بر اینکه 
باید به طور کامل واکســينه باشــد، 
الزم است پاســخ تست  های پيش از 
ورود و هنــگام ورودش نيز مســاعد 
باشــد. گفتنی اســت هر دانشجوی 
خارجــی که قصد ورود بــه کانادا را 
دارد باید تا ۷2 ساعت پيش از ورود، 
تست کووید-19 داده باشد. این افراد 
همچنين نباید هيچ گونه عالمتی از 
ابتال به کووید-19 داشته باشند، همه 
اطالعات مورد نياز را پيش از ورود به 
 ArriveCAN از طریق سامانه کانادا 
ثبت کرده باشــند، نســخه  کاغذی 
یا دیجيتال از واکســينه شــدن را 
به همراه داشــته باشند و همچنين 

برنامه مناسبی برای دوره )احتمالی( 
قرنطينه ارائه دهند.

* گرفتن تســت به صورت تصادفی 
از برخی از مســافرانی که به صورت 
کامل واکسينه شــده اند و می توانند 
وارد کانادا شوند. انتخاب این افراد در 
مبادی زمينی و نيز فرودگاه ها صورت 
می گيرد. مســافران واکسينه نشــده 
همچنان ملزم به ارائه تست به محض 

ورود و نيز در روز هشتم هستند.
* افرادی که قبال کووید-19 گرفتند 
و بهبود یافتند ولی هنوز نتایج تست 
آنها مثبت هستند این امکان را دارند 
که نتيجه تست مولکولی نمونه بردای 
خود را که بين 1۴ تا 1۸۰ روز پيش 
از ورود به کانادا انجام شده را به عنوان 
یکی از مستندات مرتبط با تست های 

پيش از ورود ارائه کنند.

توصیه مهم

با توجه به احتمال گسترش سویه های 
جدیــد، مقــررات مربوط بــه ورود 
دانشجویان خارجی به کانادا ممکن 
است با تغييراتی روبرو شود. به همين 
دليل، دولت کانــادا توصيه می کند 
حتما آخرین تغييرات مربوط به این 
موضوع را از طریق وب ســایت دولت 

پيگيری کنيد.

تغییرات قوانین کانادا 
 به نفع کارگران خارجی موقت

مداد- به گزارش CIC، دولت کانادا با 
هدف ایجاد تغييرات عمده در مقررات 
مربوط به کارگــران خارجی موقت، 
در نظر دارد قوانين سخت گيرانه تری 
بــرای کارفرمایان وضع کــرده و در 
این زمينه حمایت های بيشــتری از 
کارگران موقتی که با ویزای کار راهی 

کانادا می شوند، ارائه کند.
بر این اساس کارگران موقت معموالً 
از طریق دو مســير به کانادا می آیند. 
اوليــن مورد برنامه موقــت کارگران 
خارجی )TFWP( است. این جریان 
برای شرکت هایی است که می خواهند 
نيروهای غيــر کانادایی هــا را برای 
مشاغلی استخدام کنند که شهروندان 
کانادایــی یا دارنــدگان اقامت دائم، 
تمایلی به انجام آن هــا ندارند. مورد 
 IMP دیگر برنامه تحرک بين المللی یا
است. این مسير به خارجی ها امکان 
می دهد در کانادا در مشــاغلی حاضر 
شوند که ممکن است کانادایی ها نيز 

مایل به انجام این وظایف باشند.
تفاوت عمــده بين مشــاغل تحت 
زیرمجموعــه  کارهــای  و   TFWP
IMP این اســت که افــراد متقاضی 
برنامــه موقت کارگــران خارجی به 
LMIA نياز دارد اما متقاضيان برنامه 
تحــرک بين المللی بــه این مدرک 
 LMIA نيازی نخواهند داشت. درواقع
مخفف کلمه ارزیابی اثر بازار کار است. 
این برگه، سندی است که کارفرمایی 
که می خواهد از طریق برنامه موقت 
کارگران خارجی نيرویی اســتخدام 
کند، تکميل می کند. این سند نشان 
می دهد که کارفرما ســعی کرده یک 
کانادایی را برای انجام این شغل پيدا 

کند اما موفق نشده است.
بســياری از افراد شــاغل تحت این 
نگرانی هایی هســتند،  قانون، دارای 
آن هــا خاطرنشــان کردند که تحت 
برنامه موقت کارگران خارجی اغلب 

قادر به درک و استفاده از حقوق خود 
نيستند. ازجمله مشکالت عمده این 

افراد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* پيش ازاین مشخص شــده بود که 
کارفرمایــان با مقــررات اجتناب از 
ممنوعيت اســتخدام TFW سازگار 
نيستند. چنين کارفرمایانی این کار را 
با استخدام از طریق شرکت های دیگر 

انجام می دهند.
* عمدتــاً کارگران و کارمندان تحت 
برنامــه موقت کارگــران خارجی از 

حقوق خود بی اطالع هستند.
* این دســته از کارکنــان معموالً 
دسترسی مناســبی به مراقبت های 

بهداشتی ندارند.
* معمــوالً هزینــه اســتخدام این 
توســط  غيرقانونی  به طــور  افــراد 
یــا کارفرمایان  اســتخدام کنندگان 

دریافت می شود.
* این کارمندان اگر نگرانی در مورد 
شــرایط کار را اعــالم کنند، با خطر 
انتقام جویی کارفرما روبه رو شده و به 
همين دليل معموالً مورد سوءاستفاده 

قرار می گيرند.
این موارد باعث شــده تا دولــت کانادا 
تصميم گرفته بگيرد که برای محافظت 
از نيروهای کار خارجی، سياســت های 
جدیــدی پيش گرفته و کليه کارفرمایان 
این افراد موظف هستند اسناد قانونی که 
در آن حقوق کارگران خارجی ذکرشده 
را در بدو ورود بــه این افراد ارائه کرده و 
همچنين کارفرمایــان باید این اطالعات 
را در مکان عمومی محيط کار نيز نصب 

کنند.
این ســند تأیيد می کند کــه نيروهای 
کار خارجی در شــغلی یکسان، شرایط 
کار و دســتمزدی مشابه خواهند داشت. 
درنهایت این ســند جدید کارفرمایان را 
به تالش منطقی برای ایجاد دسترســی 
بــه مراقبت هــای بهداشــتی کارکنانی 
که هنگام کار بيمار شــده یا آسيب 

می بينند، ملزم می کند. 
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خادم بيک فرماندار خوزستان و بين النهرين جنوبي شد
شاه اسماعيل صفوي 12 شهريور 887 هجري خادم 
بيك را به سمت فرماندار ايالت خوزستان منصوب كرد. 
 شاه اسماعيل يكم حكومت منطقه شيعه نشين جنوب 
بين النهرين از جمله بصره را هم به خادم بيك سپرد، بدون 
اينكه از لحاظ تقسيمات كشوري، ماهيت اداري جداگانه 

اين منطقه را تغيير دهد. 
آغاز کار نوسازي آرامگاه فردوسی در توس

12 شهريور 1307كار نوسازي آرامگاه فردوسي، ايراني 
بزرگي كه خود را وقف خدمت به ايران و زبان پارسي كرده 
بود در توس خراسان آغاز شد. اين ساختمان باشكوه پس 
از تكميل و آنگاه تزيين مجدد، بيستم مهرماه سال 1313 
هجري طي مراسمي كم نظير با حضور رضاشاه پهلوي و 
مستشرقين و ايرانشناسان سراسر جهان، اديبان كشور و 

مقامات فرهنگي و دولتي گشايش يافت.
متهمان به قتل افشارطوس آزاد شدند!

12 شهريور 1332 دادسراي تهران متهمان به ربودن و 
قتل سرتيپ افشارطوس رئيس شهرباني حكومت اورا 
بدون صدور اعالميه و ذكر دليل آزاد كرد كه باعث تعجب 
مردم شد. برخي از اين متهمان كه دربازداشت بودند قبال 
اعترافهايي هم كرده بودند و اين اعتراف ها و داليل جرم 
در روزنامه ها انتشار يافته بود. اصحاب نظر همان زمان 
آزاد شدن آنان را يك مداخله عريان سياست در امر قضاء 

خوانده   بودند.
 بهای يک خانه 2هزارمتری در قلهک در 1324

در صفحه سوم شماره پنجشنبه يكم شهريورماه 1324 
روزنامه اطالعات يك آگهی مربوط به معرض فروش 
گذاردن يك باغ دوهزارمتری با شش اطاق، آب جاری، 
تلفن، و برق درج شـــده بود كه واسطه فروش )كوشانـ  
يك بنگاه معامالت مستغالت تهران، مستقر در خيابان 
الله زار( بهای آن را 40 هزار تومان تعيين و تاكيد كرده بود كه 

از اين مبلغ، تخفيف هم داده می شود .
استقالل مهاجرنشينان 13گانه در آمريكاي شمالي

سوم سپتامبر سال 1783 دولت انگلستان با امضاي 
قرارداد پاريس، اســـتقالل 13 مهاجرنشـــين خود در 
آمريكاي شمالي را به رسميت شناخت، ولي از خصومت 
دست نكشـــيد و در 1812 با آنها به جنگ پرداخت و دو 
سال بعد و در جريان اين جنگ، شهر واشنگتن را تصرف 
و كاخ سفيد، عمارت كنگره و وزارت دارايی دولت فدرال 

را آتش زد.

امروز در تاريخچهل سال پيش...
قاب امروز 

هنگامی كه در شـــادی به روی انسان بسته 
می شـــود بالفاصله در ديگری باز می شود اما 
آنقدر به در بسته خيره می شويم كه در باز شده 

را نمی بينيم.
 هلن کلر

سه شنبه 12 شهریور 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27370    

 سرايه

گر زخم خورم ز دست چون مرهم دوست
يا مغز برآيدم چو بادام از پوست

غيرت نگذاردم كه نالم به كسی
تا خلق ندانند كه منظور من اوست
سعدی

فروش ارز به مسافران خارج از کشور مشروط ميشود
براي فروش ارز به مســـافران خارج از كشور 
حداقل زمان سفر در نظر گرفته خواهد شد. بر اين 
اساس بزودي اســـتفاده از ارز دولتي براي مسافران 
خارج از كشـــور به حداقل اقامت آنان كه مدت آن 
در آينده نزديك تعيين ميشود مشروط خواهد شد. 
مدت در نظر گرفته شـــده احتماال كمتر از 20 روز 

نخواهد بود.
يك مقام آگاه در بانـــك مركزي ايران در اين 
مورد گفت: چون مدت مسافرت اكثر مسافران خارج 
از كشور با ميزان ارزي كه دريافت مي دارند متناسب 
نيست و بعضي از مسافران پس از يك اقامت كوتاه در 
خارج از كشور مبادرت به فروش مازاد ارز دريافتي 
مي كنند. لذا تصميم جدي بر اين است كه نظارت 
دقيق تري بر فروش ارزهاي مسافرتي و دانشجويي 
اعمال شود زيرا ذخاير ارزي كشور متعلق به بيت المال 

است.
پيشروي ارتش بسوي مهاباد آغاز شد

خبرگزاري پـــارس، بعدازظهر ديروز، گزارش 
داد: سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي 
ساعت 20 ديروز، طي اطالعيه اي اعالم كرد ارتش 
جمهوري اسالمي ايران و پاسداران انقالب با پيروزي 
كامل عصر ديروز )يكشنبه( وارد پيرانشهر شدند و 
ستون اعزامي از مياندوآب به بيست كيلومتري مهاباد 
رســـيد و تمام راههاي منتهي به بوكان را پاكسازي 
كردند. بخشـــي از متن اطالعيه ستاد مشترك باين 

شرح است: ...
ستون اعزامي از مياندوآب به مهاباد، پس از يك 
درگيري سخت و سنگين با همكاري نيروي هوايي و 
هوانيروز و آتش توپخانه هاي سنگين مواضع مستحكم 
و پيوسته ضد انقالبيون را واقع در بيست كيلومتري 
مهاباد درهم شكسته و هم اكنون بسوي مهاباد پيش 

ميرود.
اصل اول قانون اساسي تصويب شد

اولين اصل از فصل اول قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران در جلسه عصر ديروز مجلس بررسي 
نهائي قانون اساســـي مورد بررسي قرار گرفت و 

تصويب شد.
بموجب اين اصل، حكومت ايران جمهوري 
اسالمي است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه اش 
به حكومت حق و عدل قرآن در پي انقالب اسالمي 
پيروزمند خود به رهبري امام خميني، در همه پرسي 
دهم و يازدهم فروردين ماه ســـال يكهزار و سيصد 
و پنجاه و هشت هجري شمسي، برابر با اول و دوم 
جمادي االولي ســـال يكهزار و سيصد و نود و نه 
هجري قمري، با اكثريت 2ر98 درصد كليه كساني كه 

حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
نمايندگان ام�ام در مذاکرات ايران و کنسرس�يوم نفت 

شرکت ميكنند
حســـن نزيه رئيس هيات مديره و مديرعامل 
شركت ملي نفت ايران خواستار شركت نمايندگان 
رهبر انقالب در مذاكرات ايران و كنسرسيوم نفت 
شـــد.خبرگزاري پارس گزارش داد چون دور دوم 
مذاكرات هيات نمايندگي شركت ملي نفت ايران با 
نمايندگان كنسرسيوم از چند روز قبل در لندن آغاز 
شده است رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت 
ملي نفت ايران نظـــر به اهميت مذاكرات از مهدي 
بازرگان نخست وزير دولت موقت درخواست كرد 
يك يا چند نفر به نمايندگي از سوي رهبر انقالب در 

اين مذاكرات شركت نمايند.
تلفن »فرقان« و دو اطالعيه درباره ترورها

دقايقي، قبل از ظهر ديروز، يكي از تلفن هاي 
داخلي هيات تحريريـــه روزنامه اطالعات به صدا 
درآمد و آقايي، از آنسوي سيم گفت: اگر مي خواهيد، 
اطالعاتي در مورد گروه فرقان داشته باشيد، بسته اي 
حاوي اين اطالعات، در يكي از كيوسك هاي تلفن 
عمومي ســـاختمان اطالعات، قرار داده شده است.
با قطع ارتباط تلفني، يكي از همكاران كيوسك ها را 
بازديد كرد و پاكتي كه روي آن جمله: »هيئت تحريريه 
اطالعات« نوشته شده بود، يافت. در اين پاكت دو 
اطالعيه با نام »فرقان« و تحت عناوين »اعدام انقالبي 
مهدي و حســـام عراقي« و »اعدام انقالبي حسين 

مهديان« قرار داشت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 12 شهریور ماه 
1358 )برابر با 11 شوال 1399، 3 سپتامبر 1979( نقل شده است.

خوش  سليقگي دامداران سوباتان ) تالش( در آرایش گوسفندان/عکس از: خدیجه نادری
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خادم بيک فرماندار خوزستان و بين النهرين جنوبي شد
شاه اسماعيل صفوي 12 شهريور 887 هجري خادم 
بيك را به سمت فرماندار ايالت خوزستان منصوب كرد. 
 شاه اسماعيل يكم حكومت منطقه شيعه نشين جنوب 
بين النهرين از جمله بصره را هم به خادم بيك سپرد، بدون 
اينكه از لحاظ تقسيمات كشوري، ماهيت اداري جداگانه 

اين منطقه را تغيير دهد. 
آغاز کار نوسازي آرامگاه فردوسی در توس

12 شهريور 1307كار نوسازي آرامگاه فردوسي، ايراني 
بزرگي كه خود را وقف خدمت به ايران و زبان پارسي كرده 
بود در توس خراسان آغاز شد. اين ساختمان باشكوه پس 
از تكميل و آنگاه تزيين مجدد، بيستم مهرماه سال 1313 
هجري طي مراسمي كم نظير با حضور رضاشاه پهلوي و 
مستشرقين و ايرانشناسان سراسر جهان، اديبان كشور و 

مقامات فرهنگي و دولتي گشايش يافت.
متهمان به قتل افشارطوس آزاد شدند!

12 شهريور 1332 دادسراي تهران متهمان به ربودن و 
قتل سرتيپ افشارطوس رئيس شهرباني حكومت اورا 
بدون صدور اعالميه و ذكر دليل آزاد كرد كه باعث تعجب 
مردم شد. برخي از اين متهمان كه دربازداشت بودند قبال 
اعترافهايي هم كرده بودند و اين اعتراف ها و داليل جرم 
در روزنامه ها انتشار يافته بود. اصحاب نظر همان زمان 
آزاد شدن آنان را يك مداخله عريان سياست در امر قضاء 

خوانده   بودند.
 بهای يک خانه 2هزارمتری در قلهک در 1324

در صفحه سوم شماره پنجشنبه يكم شهريورماه 1324 
روزنامه اطالعات يك آگهی مربوط به معرض فروش 
گذاردن يك باغ دوهزارمتری با شش اطاق، آب جاری، 
تلفن، و برق درج شـــده بود كه واسطه فروش )كوشانـ  
يك بنگاه معامالت مستغالت تهران، مستقر در خيابان 
الله زار( بهای آن را 40 هزار تومان تعيين و تاكيد كرده بود كه 

از اين مبلغ، تخفيف هم داده می شود .
استقالل مهاجرنشينان 13گانه در آمريكاي شمالي

سوم سپتامبر سال 1783 دولت انگلستان با امضاي 
قرارداد پاريس، اســـتقالل 13 مهاجرنشـــين خود در 
آمريكاي شمالي را به رسميت شناخت، ولي از خصومت 
دست نكشـــيد و در 1812 با آنها به جنگ پرداخت و دو 
سال بعد و در جريان اين جنگ، شهر واشنگتن را تصرف 
و كاخ سفيد، عمارت كنگره و وزارت دارايی دولت فدرال 

را آتش زد.

امروز در تاريخچهل سال پيش...
قاب امروز 

هنگامی كه در شـــادی به روی انسان بسته 
می شـــود بالفاصله در ديگری باز می شود اما 
آنقدر به در بسته خيره می شويم كه در باز شده 

را نمی بينيم.
 هلن کلر

سه شنبه 12 شهریور 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27370    

 سرايه

گر زخم خورم ز دست چون مرهم دوست
يا مغز برآيدم چو بادام از پوست

غيرت نگذاردم كه نالم به كسی
تا خلق ندانند كه منظور من اوست
سعدی

فروش ارز به مسافران خارج از کشور مشروط ميشود
براي فروش ارز به مســـافران خارج از كشور 
حداقل زمان سفر در نظر گرفته خواهد شد. بر اين 
اساس بزودي اســـتفاده از ارز دولتي براي مسافران 
خارج از كشـــور به حداقل اقامت آنان كه مدت آن 
در آينده نزديك تعيين ميشود مشروط خواهد شد. 
مدت در نظر گرفته شـــده احتماال كمتر از 20 روز 

نخواهد بود.
يك مقام آگاه در بانـــك مركزي ايران در اين 
مورد گفت: چون مدت مسافرت اكثر مسافران خارج 
از كشور با ميزان ارزي كه دريافت مي دارند متناسب 
نيست و بعضي از مسافران پس از يك اقامت كوتاه در 
خارج از كشور مبادرت به فروش مازاد ارز دريافتي 
مي كنند. لذا تصميم جدي بر اين است كه نظارت 
دقيق تري بر فروش ارزهاي مسافرتي و دانشجويي 
اعمال شود زيرا ذخاير ارزي كشور متعلق به بيت المال 

است.
پيشروي ارتش بسوي مهاباد آغاز شد

خبرگزاري پـــارس، بعدازظهر ديروز، گزارش 
داد: سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي 
ساعت 20 ديروز، طي اطالعيه اي اعالم كرد ارتش 
جمهوري اسالمي ايران و پاسداران انقالب با پيروزي 
كامل عصر ديروز )يكشنبه( وارد پيرانشهر شدند و 
ستون اعزامي از مياندوآب به بيست كيلومتري مهاباد 
رســـيد و تمام راههاي منتهي به بوكان را پاكسازي 
كردند. بخشـــي از متن اطالعيه ستاد مشترك باين 

شرح است: ...
ستون اعزامي از مياندوآب به مهاباد، پس از يك 
درگيري سخت و سنگين با همكاري نيروي هوايي و 
هوانيروز و آتش توپخانه هاي سنگين مواضع مستحكم 
و پيوسته ضد انقالبيون را واقع در بيست كيلومتري 
مهاباد درهم شكسته و هم اكنون بسوي مهاباد پيش 

ميرود.
اصل اول قانون اساسي تصويب شد

اولين اصل از فصل اول قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران در جلسه عصر ديروز مجلس بررسي 
نهائي قانون اساســـي مورد بررسي قرار گرفت و 

تصويب شد.
بموجب اين اصل، حكومت ايران جمهوري 
اسالمي است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه اش 
به حكومت حق و عدل قرآن در پي انقالب اسالمي 
پيروزمند خود به رهبري امام خميني، در همه پرسي 
دهم و يازدهم فروردين ماه ســـال يكهزار و سيصد 
و پنجاه و هشت هجري شمسي، برابر با اول و دوم 
جمادي االولي ســـال يكهزار و سيصد و نود و نه 
هجري قمري، با اكثريت 2ر98 درصد كليه كساني كه 

حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
نمايندگان ام�ام در مذاکرات ايران و کنسرس�يوم نفت 

شرکت ميكنند
حســـن نزيه رئيس هيات مديره و مديرعامل 
شركت ملي نفت ايران خواستار شركت نمايندگان 
رهبر انقالب در مذاكرات ايران و كنسرسيوم نفت 
شـــد.خبرگزاري پارس گزارش داد چون دور دوم 
مذاكرات هيات نمايندگي شركت ملي نفت ايران با 
نمايندگان كنسرسيوم از چند روز قبل در لندن آغاز 
شده است رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت 
ملي نفت ايران نظـــر به اهميت مذاكرات از مهدي 
بازرگان نخست وزير دولت موقت درخواست كرد 
يك يا چند نفر به نمايندگي از سوي رهبر انقالب در 

اين مذاكرات شركت نمايند.
تلفن »فرقان« و دو اطالعيه درباره ترورها

دقايقي، قبل از ظهر ديروز، يكي از تلفن هاي 
داخلي هيات تحريريـــه روزنامه اطالعات به صدا 
درآمد و آقايي، از آنسوي سيم گفت: اگر مي خواهيد، 
اطالعاتي در مورد گروه فرقان داشته باشيد، بسته اي 
حاوي اين اطالعات، در يكي از كيوسك هاي تلفن 
عمومي ســـاختمان اطالعات، قرار داده شده است.

با قطع ارتباط تلفني، يكي از همكاران كيوسك ها را 
بازديد كرد و پاكتي كه روي آن جمله: »هيئت تحريريه 
اطالعات« نوشته شده بود، يافت. در اين پاكت دو 
اطالعيه با نام »فرقان« و تحت عناوين »اعدام انقالبي 
مهدي و حســـام عراقي« و »اعدام انقالبي حسين 

مهديان« قرار داشت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 12 شهریور ماه 
1358 )برابر با 11 شوال 1399، 3 سپتامبر 1979( نقل شده است.

خوش  سليقگي دامداران سوباتان ) تالش( در آرایش گوسفندان/عکس از: خدیجه نادری
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جدول سودوکو

فروردین :هم اکنون ســاده ترین شیوه برای شما این است که سعی کنید بر 
برنامه های خود نظارت داشته باشید تا بتوانید کارهایی که افراد دیگر هم انجام 
می دهند را هم بررسی کنید و سعی کنید بر آنها هم تأثیر داشته باشید. وقتی 
که سخنان شما برای اطرافیان تان  الزم االجرا باشد آنها نصیحت شما را خواهند 

پذیرفت. اما زیاده روی هم نکنید. 

اردیبهشت: باوجود اینکه شما هنوز در حال رقابت کردن هستید و با سرعت به 
جلو پیشروی می کنید، در پیرامون شما همه چیز روال آرامی را طی می کند، 
و این موضوع کمی شما را عصبانی می کند. این سخن به این معنی نیست که 
شما نمی توانید از یک محیط آرام لذت ببرید. اگر احساس می کنید که نیاز به 

تحرک و هیجان دارید پس این کار را بکنید.

خرداد :  صحبت کردن در مورد بســیاری از موضوعات مورد عالقه تان از نظر 
احساسی دست یافتنی نیست. آشکار کردن احساساتتان می تواند برایتان مشکل 
ایجاد کند، اما اصرار ورزیدن در دســت یابی به آنها می تواند تأثیر داشته باشد. 
متأسفانه فقط نیات خوب شما کافی نیست؛ آنچه که شما به دیگران می بخشید 

می تواند برای آنها مشکل ساز باشد. 

تیر:  شما شاید کارهای زیادی برای انجام دادن داشته باشید و حتی هنگامی که 
یکی از آنها را تمام کنید، به نظر می رسد که کارآیی شما پیشرفت کرده است. 
کار هایی را انجام بدهید که بعد از تالش و سختی کشیدن بتوانید از آنها لذت 
ببرید. نیازی نیست که خواسته هایت را به منظور راحتی دیگران تعدیل کنید؛ 

مطمئناً شما شایستگی رسیدن به هدف هایتان را دارید.

مرداد : شــما باید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز کنید، فرصت ها و اتفاقات 
تازه ای برایتان پیش می آید که چشــم شــما را بیشتر به روی دنیا باز می کند. 
مراقب باشــید زیرا نرمش بیش از حد در کارهایتان به ضرر شــما می شود. هر 
پیش آمد یا اتفاقی برایتان رخ می دهد نباید راه شما را عوض کند، در زندگی تان 

پیگیر باشید. 

شهریور : زمانی که قوانین و محدودیتها به خوبی تعریف شوند شما به راحتی 
می توانید همان کارهایی را انجام بدهید که قصد انجام دادنش را داشــته اید. 
وقت خودتان را برای شناسایی کردن این مرزها تلف نکنید. فقط به قراردادهای 
اجتماعی توجه کنید، برای اینکه این کار مطمئناً می تواند شما را از دردسر دور 

نگه دارد.

مهر :  شــما کارهای زیادی برای انجام دادن در پشت صحنه دارید، اما ممکن 
است رویاهای جهان درونیتان تا حدی که شما دوست داشتید، تأثیری بر روی 
جهان واقع نداشته باشد. زمانی دچار مشکل می شوید که نتوانید ارتباط محکمی 
بین کارتان و رویاهایتان ایجاد کنید. تالش کنید کمی واقع نگر باشید و کم تر 

به رویا بپردازید.

آبان :  شــما ممکن اســت ادعا کنید که در این روزها زندگی تان در وضعیت 
اورژانس قرار گرفته اســت و برای اداره زندگی تان با مشکالت عدیده ای مواجه 
هســتید. اما این موضوعات، همه توهمات ساخته ذهن شما هستند .شما ذاتا 
فردی هستید که به سادگی می توانید زندگی تان را تحت کنترل داشته باشید. 

فقط باید به خودتان بیایید.

آذر : شــما با یک چشــم انداز جدید در مورد امور روزمره زندگی خود هیجان 
زده شده اید و آمادگی کامل برای ترقی کردن دارید. اما وقتی شما شروع به کار 
می کنید، ممکن اســت ناگهان آرزو کنید که روال کارها آرامتر پیش برود. اگر 
شما اولین قدم را برداشته باشید امکان برگشتن به عقب وجود ندارد. به یاد دشته 

باشید که شما می توانید امور را کنترل کنید.

دی :  اکنون کار کردن بر اســاس آنچه که قبالً انجام داده اید ساده تر است، اما 
پیدا کردن جایگاه جدیدی برای به ثمر نشــاندن تالشهایتان کار سختی است. 
اگرچه ریتم ناهماهنگ کاری شما ممکن است اطرافیان تان را عصبانی کند، اما 
اکنون برای به حداکثر رساندن سطح توانایی هایتان بهترین روش است. نگران 

اینکه دیگران چه فکری می کنند نباشید.

بهمن :شــما باید انتخابــی را انجام دهید اما در این انتخاب مردد هســتید و 
نمی دانید که کدام انتخاب از ســایر انتخاب ها متمایز است، کمی صبر داشته 
باشید ، انتخاب درست به زودی نمایان خواهد شد . هیجانات و روحیات فعال 
شما به تازگی فروکش کرده است، به دلیل کارهای زیاد از خود غافل شده اید، 

اما به این قسمت از احساسات و فکر خود بیش تر اهمیت بدهید.

اسفند : شمادر این روزها کمی نگران هستید و نگرانی هایتان بیش از روزهای 
قبل می باشد زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی شما رخ داده است به همین دلیل 
در قلب تان تشویش های زیادی را احساس می کنید. قدم هایتان را کمی آهسته 
تر بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید جوانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید، 

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

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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طراح جدولها: د اود  بازخو
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و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

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

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
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اسامی برندگان جدول3731
  1ـ حسن پوراحمدـ  فسا
2ـ قاسم نوروزیـ  تهران

3ـ حسن جابریـ  قرچک 
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- نوع��ي فعاليت ورزش��ي كه هدف از آن 
بهبود سيس��تم مصرف اكسيژن است-گاه 
ن��گاري يا علم ق��رار دادن وقاي��ع در زمان 
وقوع2-خسيس � كنجد كوبيده � برآمدگي 
پش��ت ش��تر3ـ  هويدا � جزء قرآن � مطيع 
� اصفه��ان قديم4ـ  ش��هري در مازندران � 
اصطالحي اينترنتي � پوس��ت پيرا، چرمگر � 
مريض، بيمار5ـ  ش��كم بند الغري � دوبيني 
� س��خنور � فنا6ـ  ش��هري در استان تهران � 
مس��لك � قومي ايراني7ـ  از توابع اصفهان � 
يار حوا � مجسمه8ـ  نپخته � يكديگر را باطل 
ساختن � جانور وول خوردني � اشاره به دور9 
ـ ماده بيهوش��ي س��ابق � از نژادهاي باستاني 
انس��ان كه تا عهد حج��ر زندگي مي كردند � 
گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري

عمودي:
1ـ  از جش��ن هاي ايران باس��تان كه در روز 
ده��م از ماه آبان برگ��زار مي كردند � نوعي 

س��رما خوردگي شديد و مسري2ـ  نوعي تاير خودرو ويژه 
زمس��تان � س��تاره � از توابع استان بوشهر3ـ  پسر مازني � 
هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

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

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

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

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731

ن 
رتی

فو
  ال

 
 

          
د     

ن ز
می

تخ
ن 

وا
ي ت

 نم
 را

آن
ق 

عم
که 

ت 
 اس

ي 
ياي

در
ن،  

ب ز
قل

3742 اطالعات هفتگی        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

45

اسامی برندگان جدول3731
  1ـ حسن پوراحمدـ  فسا
2ـ قاسم نوروزیـ  تهران

3ـ حسن جابریـ  قرچک 
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- نوع��ي فعاليت ورزش��ي كه هدف از آن 
بهبود سيس��تم مصرف اكسيژن است-گاه 
ن��گاري يا علم ق��رار دادن وقاي��ع در زمان 
وقوع2-خسيس � كنجد كوبيده � برآمدگي 
پش��ت ش��تر3ـ  هويدا � جزء قرآن � مطيع 
� اصفه��ان قديم4ـ  ش��هري در مازندران � 
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مريض، بيمار5ـ  ش��كم بند الغري � دوبيني 
� س��خنور � فنا6ـ  ش��هري در استان تهران � 
مس��لك � قومي ايراني7ـ  از توابع اصفهان � 
يار حوا � مجسمه8ـ  نپخته � يكديگر را باطل 
ساختن � جانور وول خوردني � اشاره به دور9 
ـ ماده بيهوش��ي س��ابق � از نژادهاي باستاني 
انس��ان كه تا عهد حج��ر زندگي مي كردند � 
گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري

عمودي:
1ـ  از جش��ن هاي ايران باس��تان كه در روز 
ده��م از ماه آبان برگ��زار مي كردند � نوعي 

س��رما خوردگي شديد و مسري2ـ  نوعي تاير خودرو ويژه 
زمس��تان � س��تاره � از توابع استان بوشهر3ـ  پسر مازني � 
هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

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

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

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

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731

ن 
رتی

فو
  ال

 
 

          
د     

ن ز
می

تخ
ن 

وا
ي ت

 نم
 را

آن
ق 

عم
که 

ت 
 اس

ي 
ياي

در
ن،  

ب ز
قل

3742 اطالعات هفتگی        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

45

اسامی برندگان جدول3731
  1ـ حسن پوراحمدـ  فسا
2ـ قاسم نوروزیـ  تهران

3ـ حسن جابریـ  قرچک 
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- نوع��ي فعاليت ورزش��ي كه هدف از آن 
بهبود سيس��تم مصرف اكسيژن است-گاه 
ن��گاري يا علم ق��رار دادن وقاي��ع در زمان 
وقوع2-خسيس � كنجد كوبيده � برآمدگي 
پش��ت ش��تر3ـ  هويدا � جزء قرآن � مطيع 
� اصفه��ان قديم4ـ  ش��هري در مازندران � 
اصطالحي اينترنتي � پوس��ت پيرا، چرمگر � 
مريض، بيمار5ـ  ش��كم بند الغري � دوبيني 
� س��خنور � فنا6ـ  ش��هري در استان تهران � 
مس��لك � قومي ايراني7ـ  از توابع اصفهان � 
يار حوا � مجسمه8ـ  نپخته � يكديگر را باطل 
ساختن � جانور وول خوردني � اشاره به دور9 
ـ ماده بيهوش��ي س��ابق � از نژادهاي باستاني 
انس��ان كه تا عهد حج��ر زندگي مي كردند � 
گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري
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هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
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يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

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

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731

ن 
رتی

فو
  ال

 
 

          
د     

ن ز
می

تخ
ن 

وا
ي ت

 نم
 را

آن
ق 

عم
که 

ت 
 اس

ي 
ياي

در
ن،  

ب ز
قل

3742 اطالعات هفتگی        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

45

اسامی برندگان جدول3731
  1ـ حسن پوراحمدـ  فسا
2ـ قاسم نوروزیـ  تهران

3ـ حسن جابریـ  قرچک 
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- نوع��ي فعاليت ورزش��ي كه هدف از آن 
بهبود سيس��تم مصرف اكسيژن است-گاه 
ن��گاري يا علم ق��رار دادن وقاي��ع در زمان 
وقوع2-خسيس � كنجد كوبيده � برآمدگي 
پش��ت ش��تر3ـ  هويدا � جزء قرآن � مطيع 
� اصفه��ان قديم4ـ  ش��هري در مازندران � 
اصطالحي اينترنتي � پوس��ت پيرا، چرمگر � 
مريض، بيمار5ـ  ش��كم بند الغري � دوبيني 
� س��خنور � فنا6ـ  ش��هري در استان تهران � 
مس��لك � قومي ايراني7ـ  از توابع اصفهان � 
يار حوا � مجسمه8ـ  نپخته � يكديگر را باطل 
ساختن � جانور وول خوردني � اشاره به دور9 
ـ ماده بيهوش��ي س��ابق � از نژادهاي باستاني 
انس��ان كه تا عهد حج��ر زندگي مي كردند � 
گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري

عمودي:
1ـ  از جش��ن هاي ايران باس��تان كه در روز 
ده��م از ماه آبان برگ��زار مي كردند � نوعي 

س��رما خوردگي شديد و مسري2ـ  نوعي تاير خودرو ويژه 
زمس��تان � س��تاره � از توابع استان بوشهر3ـ  پسر مازني � 
هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

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

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

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

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731

43 43PAIVAND Vol. 22 Issue 1317 Friday April 28, 2017 سال بیست ودوم. شماره ۱۳۱7 جمعه ۸ اردیبهشت  ۱۳۹۶ 

صرافی دنیا     «نرخ بهتر، سرعت بیشتر»      ۶۰۴-9۱۳-۲۳۲۴ www.paivand.com روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

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

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

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

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جد ول سود وکو 3742
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول سودوکو

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

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

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
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اسامی برندگان جدول3731
  1ـ حسن پوراحمدـ  فسا
2ـ قاسم نوروزیـ  تهران

3ـ حسن جابریـ  قرچک 
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- نوع��ي فعاليت ورزش��ي كه هدف از آن 
بهبود سيس��تم مصرف اكسيژن است-گاه 
ن��گاري يا علم ق��رار دادن وقاي��ع در زمان 
وقوع2-خسيس � كنجد كوبيده � برآمدگي 
پش��ت ش��تر3ـ  هويدا � جزء قرآن � مطيع 
� اصفه��ان قديم4ـ  ش��هري در مازندران � 
اصطالحي اينترنتي � پوس��ت پيرا، چرمگر � 
مريض، بيمار5ـ  ش��كم بند الغري � دوبيني 
� س��خنور � فنا6ـ  ش��هري در استان تهران � 
مس��لك � قومي ايراني7ـ  از توابع اصفهان � 
يار حوا � مجسمه8ـ  نپخته � يكديگر را باطل 
ساختن � جانور وول خوردني � اشاره به دور9 
ـ ماده بيهوش��ي س��ابق � از نژادهاي باستاني 
انس��ان كه تا عهد حج��ر زندگي مي كردند � 
گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري

عمودي:
1ـ  از جش��ن هاي ايران باس��تان كه در روز 
ده��م از ماه آبان برگ��زار مي كردند � نوعي 

س��رما خوردگي شديد و مسري2ـ  نوعي تاير خودرو ويژه 
زمس��تان � س��تاره � از توابع استان بوشهر3ـ  پسر مازني � 
هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

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

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

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

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731
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كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

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

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

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

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731
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اسامی برندگان جدول3731
  1ـ حسن پوراحمدـ  فسا
2ـ قاسم نوروزیـ  تهران

3ـ حسن جابریـ  قرچک 
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- نوع��ي فعاليت ورزش��ي كه هدف از آن 
بهبود سيس��تم مصرف اكسيژن است-گاه 
ن��گاري يا علم ق��رار دادن وقاي��ع در زمان 
وقوع2-خسيس � كنجد كوبيده � برآمدگي 
پش��ت ش��تر3ـ  هويدا � جزء قرآن � مطيع 
� اصفه��ان قديم4ـ  ش��هري در مازندران � 
اصطالحي اينترنتي � پوس��ت پيرا، چرمگر � 
مريض، بيمار5ـ  ش��كم بند الغري � دوبيني 
� س��خنور � فنا6ـ  ش��هري در استان تهران � 
مس��لك � قومي ايراني7ـ  از توابع اصفهان � 
يار حوا � مجسمه8ـ  نپخته � يكديگر را باطل 
ساختن � جانور وول خوردني � اشاره به دور9 
ـ ماده بيهوش��ي س��ابق � از نژادهاي باستاني 
انس��ان كه تا عهد حج��ر زندگي مي كردند � 
گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري

عمودي:
1ـ  از جش��ن هاي ايران باس��تان كه در روز 
ده��م از ماه آبان برگ��زار مي كردند � نوعي 

س��رما خوردگي شديد و مسري2ـ  نوعي تاير خودرو ويژه 
زمس��تان � س��تاره � از توابع استان بوشهر3ـ  پسر مازني � 
هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

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

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

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

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731
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1.0

Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C 
charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease 
and financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing 
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80 
with a $0 down payment. Cost of borrowing is $0, includes $500 Summer Bonus. Finance a new 2022 Sportage LX AWD with a selling price of $29,945.00 at 0.99% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is 
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of 
$25,29000  includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the 
end of the term for $12,64500. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometers). Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and 
unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer 
eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferable within the same 
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a 
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be 
deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price 
for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None 
of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, 
including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a 
navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the 
free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca 
or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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Seltos SX Turbo shown‡Sportage SX shown‡

Available features:

-  19" machined-finish 
alloy wheels

-  Integrated 
dual exhaust

-  DynamaxTM 
all-wheel drive

The 2022 Seltos  LX FWDThe 2022 Sportage  LX AWD

Weekly lease

at
for 48 months | $0 down≠ 

Includes 1% loyalty rate reductionΔIncludes 1% loyalty
rate reductionΔ

$ 76 1.99 %
Available features:

- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward 
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

As low as for

0.99 % financing 84monthsΦ

$ 1 ,000 Bonus^
Summer

The 2021 Forte  EX Premium

+

Get

0 % financing

$ 500

for

84 monthsΦ

Available features:

-   UVO IntelligenceTMΣ

-  8" multimedia 
interface with 
integrated navigation

- Sunroof

Forte GT shown‡

Get

financingΦ

months

0 %
84
for

on select 2021 Kia models

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

+

منوچهر  نوحی 
مشاور فروش 
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Job #
Client
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Media
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Document Location:

ROC Rest of Canada 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C 
charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease 
and financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing 
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80 
with a $0 down payment. Cost of borrowing is $0, includes $500 Summer Bonus. Finance a new 2022 Sportage LX AWD with a selling price of $29,945.00 at 0.99% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is 
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of 
$25,29000  includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the 
end of the term for $12,64500. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometers). Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and 
unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer 
eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferable within the same 
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a 
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be 
deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price 
for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None 
of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, 
including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a 
navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the 
free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca 
or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.

kia.ca/summer Official vehicle  
of the CHL

UNLIMITED KM
ROADSIDE ASSISTANCE °
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S

Seltos SX Turbo shown‡Sportage SX shown‡

Available features:

-  19" machined-finish 
alloy wheels

-  Integrated 
dual exhaust

-  DynamaxTM 
all-wheel drive

The 2022 Seltos  LX FWDThe 2022 Sportage  LX AWD

Weekly lease

at
for 48 months | $0 down≠ 

Includes 1% loyalty rate reductionΔIncludes 1% loyalty
rate reductionΔ

$ 76 1.99 %
Available features:

- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward 
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

As low as for

0.99 % financing 84monthsΦ

$ 1 ,000 Bonus^
Summer

The 2021 Forte  EX Premium

+

Get

0 % financing

$ 500

for

84 monthsΦ

Available features:

-   UVO IntelligenceTMΣ

-  8" multimedia 
interface with 
integrated navigation

- Sunroof

Forte GT shown‡

Get

financingΦ

months

0 %
84
for

on select 2021 Kia models

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

+

778-323-6722
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

همخانههمخانه
3 هفته آگهی

 در نیازمندی های پیوند 
 فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

تدریس خصوصی  
شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

استخداماستخدام
به  یک نفر کارمند آقا 

جهت کار در فرش فروشی
به صورت تمام وقت نيازمندیم.

15۴۰ 6۰۴-۸13-۸9۸۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط 20 دالر 
تلفن تماس: ۶0۴-۹2۱-۴۷2۶

به یک همخانه
 در شهر کوکيتالم 

نيازمندم.
153۸ 6۰۴-36۸-۷995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

استخدام
به تعدادی نیروی جوان 

جهت نقاشی ساختمان نیازمندیم.
«داشتن تجربه الزامی نمی باشد»

604-781-4483
 با ۲۰ سال 

تجربه آموزشی
 در کانادا

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

 آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟   
چيزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را  در صفحه نيازمندی 
های پيوند درج کنيد. 

6۰۴-921-۴۷26

با ما تماس بگیرید:
۶0۴-۹2۱-۴۷2۶

این مکان
 برای آگهی شما رزرو شده است.
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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. 1539

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.

۶0۴-۹2۱-۴۷2۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-۹2۱-۴۷2۶ 

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 


