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تظاهرات مخالفان »پاسپورت واکسن« در ونکوور

هزاران مخالف طرح پاسپورت واکسن 
بعد از ظهر چهارشنبه اول سپتامبر در 
خیابان های ونکوور و چند شــهر دیگر 
استان بریتیش کلمبیا تظاهرات کردند 
و با این کار خشــم مقامات سیاســی 

استان را برانگیختند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
شعارهایی  سردادن  با  تظاهرکنندگان 

»واکسیناســیون اجباری« را شکلی از 
استبداد خوانده و آن را رد کردند. برخی 
از معترضــان پالکاردهایی در دســت 
داشتند که روی آن ها نوشته شده بود 
پاسپورت واکسن یک طرح تبعیض آمیز 

است.
پلیس ونکوور شــمار تظاهرکنندگان 
در این شــهر را 5 هزار نفر اعالم کرد. 

تظاهرکنندگان ابتدا در برابر بیمارستان 
عمومی شهر تجمع کردند و سپس به 

طرف شهرداری حرکت کردند.
اداره تنظیم مقررات ســالمت ونکوور 
آیلند اعالم کرد برخــی تظاهرات در 
جزیره، دسترســی افراد را به خدمات 
و مراقبت هــای درمانــی مختل کرد. 
به گفتــه کتی نیل مدیــر عامل این 

اداره، برخــی اعضای تیم های مراقبت 
بهداشــتی هنگام رفتن به محل کار از 
طرف معترضان مورد حمالت کالمی و 
در یک مورد حتی مورد تعرض فیزیکی 

قرار گرفتند.
جان هــورگان نخســت وزیر بریتیش 
کلمبیا آزار و اذیت پرسنل بهداشت و 

درمان را به شدت محکوم کرد
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هر جمعه منتشر می شود

مصونیت جمعی، از رویا تا واقعیت

با اینکــه از تزریق اولیــن دوزهای 
واکســن مقابلــه با کوویــد-1۹ در 
دسامبر سال 2۰2۰ هنوز زمان زیادی 
سپری نشــده اما به جرات می توان 
گفت که راه درازی طی شــده است. 
تا لحظه تهیه این یادداشــت تعداد 
5.۳ میلیارد دوز واکســن در اقصی 
نقاط دنیا علیه ویروس کرونا که عامل 
اصلی همه گیری مرگ بار کووید-1۹ 

محسوب می شود، تزریق شده است.
بیشتر کشورهای دنیا از ابتدای سال 
2۰21 به مسابقه واکسیناسیون وارد 
شــدند؛ به این امید کــه بتوانند از 
جمعیت خود در برابر مرگ ومیر ناشی 
از این بیماری عفونی محافظت کنند. تا 
پیش از تولید واکسن های موثر کرونا، 
مهم ترین راه مقابله با این بیماری بر 
رعایت اصول بهداشــت فردی مانند 
شستن مرتب دســت ها و استفاده از 
ماسک و در سطح اجتماعی، کاهش 
تماس و افزایــش فاصله فیزیکی در 
ارتباط با دیگران و در شــرایط حاد 
و مواجه با موج های ســنگین، ایجاد 
اقدام های  محدودیت در رفت وآمد و 
محدودکننــده آزادی هــای فردی و 
اجتماعی بــود )الک داون-قرنطینه 

عمومی( بود.
از ابتدای شروع بزرگ ترین همه گیری 
قرن بیســت و یکم، بحث مصونیت 
جمعــی )Herd immunity( یکــی 
از امیدوارکننده تریــن ایده هــا برای 
بازگشت زندگی به شرایط عادی و رفع 
همه محدودیت ها اجتماعی به شمار 
می رفت که دانشــمندان و مخصوصا 
اپیدمیولوژیست ها بارها آن را مطرح 
کردند. این مسئله حتی توجه بسیاری 
از سیاستمداران و رهبران کشورها را 

هم به خود جلب کرد.
مصونیت جمعی به پدیده ای اطالق 
می شــود که محافظت از افرادی که 
در بدن آن ها پادتن علیه یک بیماری 
خاص ایجاد نشــده اســت را ممکن 
می کند. به عنــوان مثــال، در حال 
حاضر که با بیماری کووید-1۹ مواجه 
شده ایم، در شرایط نظری اگر سطح 
ایمنی فعال در جامعه به دنبال ابتال 
به بیماری یا پس از تزریق واکسن، به 
سطح معینی برسد که زنجیره انتقال 
ویروس قطع شود، در چنین شرایطی 
باقیمانــده جامعه بــدون مواجهه با 
ویروس کرونا یا دریافت واکسن عمال 
در مصونیــت قــرار خواهند گرفت. 
اهمیت این موضوع عالوه بر بحث های 
اقتصادی و اجتماعی در آن است که 
همیشه در جامعه افرادی وجود دارند 
که به دلیل بیماری یا شرایط سنی، 
امکان دریافت واکسن ندارند ولی در 

عیــن حال در معرض خطــر ابتال و 
مرگ اند.

در شرایط همه گیری اگر بتوان R0 یا 
فاکتور مولد پایه یک عامل بیماری زا 
)مثــال ویروس کرونــا( را به زیر یک 
رساند، مفهوم عملی آن به زبان ساده 
این است که یک فرد مبتال نمی تواند 
یک فرد جدید را آلوده کند. پایداری 
این شــرایط در نهایت به جلوگیری 
از گســترش ویروس و مهار بیماری 

همه گیر منجر خواهد شد.
دانشــمندان از ابتــدای همه گیری 
کووید-1۹ امیدوار بودند که بر اساس 
فرمول هــای همه گیری اگر در 7۰ تا 
75 درصد جامعه ای )یا کل ساکنان 
سیاره( مصونیت ایجاد شود )به دلیل 
ابتال و یا واکسیناسیون( با بروز پدیده 
 مصونیــت جمعی، ایــن همه گیری 
مرگ بار مهار خواهد شــد اما مدتی 
اســت که این ایده زیر سوال رفته و 
نگرانی هایــی جدی در جوامع علمی 
مطرح شده است! به عنوان مثال، آندره 
پوالرد، مدیر گروه واکسن آکسفورد 
که به همراه شــرکتی سوئدی، یکی 
از موثرترین واکسن ها یعنی آسترازنکا 
را توســعه دادند، دهم ماه اوت برای 
نمایندگان مجلس بریتانیا توضیح داد: 
»با این سویه )دلتا( ما در وضعیتی قرار 
داریم که امکان دستیابی به مصونیت 
جمعی وجود ندارد زیرا همچنان افراد 

واکسینه شده را آلوده می کند.«
آلن فیشر، رئیس شــورای راهبردی 
واکسیناســیون فرانســه کــه یک 
اپیدمیولوژیست اســت، این موضوع 
را در گفت وگو با »روزنامه یکشنبه« 
چــاپ 15 اوت 2۰21 بــا صراحت 
بیشتری در میان گذاشت: »متاسفانه 
دورنمایی که امروز در مورد مصونیت 
جمعی وجود دارد، مانند 1۸ ماه قبل 
یا حتی شــش ماه قبل هم نیست. 
ما بیش از حد روی آن حســاب باز 
کردیم.« او البته این را هم اضافه کرد: 
»این شاید کمی هم تقصیر ما باشد 
زیرا این ایده را اپیدمیولوژیســت ها و 

ایمونولوژیست ها مطرح کردند.«
البتــه هنوز هــم سیاســتمداران و 
دولت ها به بروز این پدیده امیدوارند 
و به همیــن دلیل هم در حال تغییر 
واکسیناسیون  هدف گذاری جمعیت 
بــه درصدهای باالتر مانند ۸۰، ۹۰ و 
حتی 1۰۰ درصدی اند. اما چرا امیدها 
بــه مصونیت جمعــی در حال رنگ 

باختن است؟
شاید مهم ترین عامل این موضوع، بروز 
سویه های جدید در نتیجه جهش های 
پی درپی و سریع ویروس کرونا باشد 
که در فاصلــه زمانی کوتاه می توانند 

جمعیت های بزرگ در حد کشورها را 
با موج های گسترده جدید مواجه کند؛ 
سویه هایی که متاسفانه هم نسبت به 
سویه های قبلی قدرت انتشار باالتری 
دارند و هم می تواننــد ایمنی ایجاد 
شــده در نتیجه ابتال به ســویه های 
قبلی یا واکسیناســیون را دور بزنند؛ 
به عنوان مثال یکی از این سویه ها که 
در حال حاضر در بیش از 1۶۳ کشور 
دنیا یافت می شود، سویه دلتا است که 

برای اولین بار در هند شناسایی شد.
این سویه نسبت به سویه های قبلی 
دارد  باالتری  ســرایت پذیری  قدرت 
و همیــن عامل باعث شــده اســت 
که اگر بــرای گونه های قبلی مثال با 
واکسیناسیون 7۰ درصدی جمعیت 
یک جامعــه به مصونیــت جمعی 
می رسیدیم، برای این سویه می باید 
۸۳ درصد جامعه را واکســینه کرد. 
البته این همه مشــکل نیست؛ زیرا 
متاسفانه مشخص شده است که این 
سویه  قدرت فرار از ایمنی ایجاد شده 
توسط اکثر واکسن های موجود را نیز 

دارد.
نکته دیگری که باعث کم رنگ شدن 
امیدها به مصونیت جمعی شده، مسئله 
کاهش تدریجی ایمنی ایجاد شده در 
اثر ابتال به بیماری یا واکسیناســیون 
اســت. مقام های بهداشتی آمریکا در 
تاریــخ 1۸ اوت در بیانیه مشــترکی 
اعــالم کردنــد: »داده هــای موجود 
به وضوح نشان می دهند که مصونیت 
در برابر بیماری کووید-1۹ با گذشت 
زمان پس از اولین دوزهای واکســن 

کاهش می یابد.«
پس می بینیم برخالف بیماری هایی 
مانند ســرخک که واکسن یا ابتال به 
آن ها ایمنی بسیار طوالنی مدت ایجاد 
به ویروس  ابتال  می کرد، متاســفانه 
کرونا یــا تزریق واکســن های فعلی 
مصونیت طوالنی مدت پدید نمی آورد. 
عالوه بر این، مطالعه محققان انستیتو 
پاستور فرانســه که در ماه ژوییه در 
مجله معتبر »نیچر« منتشــر شــد، 
نشان می دهد کسانی که دو دوز کامل 
واکسن فایزر یا آســترازنکا دریافت 
کرده اند، علی رغم اینکه آنتی بادی های 
خنثی کننــده دارند، عملکــرد این 
آنتی بادی ها در برابر سویه دلتا سه تا 
پنج برابر ضعیف تر از سویه آلفا است؛ 
همچنین در افرادی که 12 ماه قبل 
به کووید-1۹ مبتال شــده اند، همین 
کاهش ایمنی در برابر سویه دلتا وجود 

دارد.
البته باید توجه داشــت که با وجود 
همه این ها، در حال حاضر موثرترین 
سالحی که علیه کووید-1۹ در اختیار 

داریم همین واکسیناســیون است و 
تمام شواهد نشان می دهد که هرچه 
درصد افراد واکســینه شده )کامل( 
در جامعه افزایش یابد، شــانس بروز 
موج های مرگبار و ایجاد جهش های 
می شــود.همچنین  کم  خطرناک تر 
افرادی که دو دوز واکســن دریافت 
کرده باشــند، به مراتب نســبت به 
افراد غیرواکسینه شده کمتر با خطر 
مرگ و بستری شــدن مواجه اند اما 
شاید زمان آن رســیده باشد که در 
استراتژی های واکسیناسیون تغییراتی 
ایجاد کنیم و گروه های گسترده تری 
از جمله کودکان را هم به معادله وارد 
کنیم. همچنین اســتفاده از دوزهای 
یادآور و تقویتی یا کارزارهای ساالنه 
واکسیناسیون کووید-1۹، شبیه کاری 
که در مورد آنفلوآنزا انجام می دهیم، 

ممکن است ضرورت داشته باشد.
مجموع شــرایطی که حدود 2۰ ماه 
پــس ازهمه گیری در برابــر ما قرار 
گرفته اســت، نشــان می دهند که 
بحث رســیدن به مصونیت جمعی 
در سطح فعلی اثربخشی واکسن ها و 
ماندگاری ایمنی ناشی از آن ها شاید 
در کوتاه مدت دور از دســترس باشد. 
البته این به معنای ناامیدی کامل از 
مهار همه گیری نیســت زیرا بشر در 
مسیر فرگشت مشکالت بزرگ تری را 
پشت سر گذاشته است که ریشه کنی 
آبله یا طاعون مثال های واضح آن اند. 
بدون شک در سایه دانش روزافزون و 
تکنولوژی های نوین به زودی راه حلی 
هم برای همه گیری مرگبار کووید-1۹ 

پیدا خواهد شد.
شاید تولید داروهای موثر علیه ویروس 
کرونا که مراحــل تحقیقاتی خود را 
می گذرانند در کنار واکسن هایی که 
روی تمام ســویه ها اثربخشی باالیی 
داشته باشــند، به زودی تحقق یابند 
اما با همــه این ها نباید فراموش کرد 
که توزیع عادالنه و امکان دسترسی 
همه کشورهای جهان، چه فقیر و چه 
ثروتمند، به دارو و واکسن های موثر 
قطعا به سطح باالتری از همبستگی 
جهانی که تاکنون شاهد آن بوده ایم 
نیازمند است. رهبران جهان مخصوصا 
کشورهای توسعه یافته باید بپذیرند که 
رفع این معضل به صورت منطقه ای یا 
کشوری امکان پذیر نیست و مادامی که 
حتی یک کانون کوچک در فقیرترین 
نقطه زمین برای رشد، انتشار و جهش 
ویروس کرونا باقی  مانده باشد، هیچ 
کشــوری ولو ثروتمند، نمی تواند از 

مصونیت حداکثری برخوردار شود.

مجموع شرایطی که حدود ۲۰ ماه پس ازهمه گیری در برابر ما قرار گرفته است، نشان می دهند که بحث رسیدن به مصونیت جمعی در سطح فعلی 
اثربخشی واکسن ها و ماندگاری ایمنی ناشی از آن ها شاید در کوتاه مدت دور از دسترس باشد. البته این به معنای ناامیدی کامل از مهار همه گیری 

نیست زیرا بشر در مسیر فرگشت مشکالت بزرگ تری را پشت سر گذاشته است.

انتقاد حامد اسماعیلیون 
از حکم پرونده هواپیمای اوکراینی: 

انتظار اجرای عدالت از سوی 
جمهوری اسالمی بی معناست

ســخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در واکنش 
به رای دادگاه هواپیمای اوکراینی از سوی جمهوری اسالمی گفت: »ما 
امیدی نداریم عدالتی در جمهوری اســالمی محقق شود برای همین 
هم در راه پیمایی ها و برنامه های خود بر موضع برگزاری دادگاه عادالنه، 

منصف و بین المللی تاکید می کنیم.«
حامد اســماعیلیون در گفت وگــو با هفته افزود: »ما همیشــه تکرار 
می کردیم که انتظار برگزاری یک دادگاه شــفاف و منصفانه داریم اما 
اینکه از کسانی که خودشان مرتکب قتل شده اند انتظار داشته باشیم 
بازوی نظامی خودش را محاکمه کند، بی معناســت. البته دولت ها هم 
می گویند ما بی تجربه یا ساده لوح نیستیم و می دانیم که ممکن است چه 
اتفاقی بیفتد اما می خواهیم به جمهوری اسالمی فشار بیاوریم تا این کار 
را انجام دهند. با این توضیح که اجرای عدالت جزو پنج موردی است که 

دولت ها از جمهوری اسالمی خواستار شده اند.«
او که همسر و دخترش را در عملیات ساقط کردن هواپیمای مسافربری 
اوکراینی از دست داده است، یادآور شد: »جمهوری اسالمی که چنین 
جرم بزرگی را مرتکب شده اصال صالحیت برگزاری دادگاه منصفانه را 
ندارد. شما کافی است نگاهی به سابقه 4۳ ساله این رژیم بیندازید. من 
این پرونده را با قتل ها زنجیره ای مقایسه می کردم در آنجا حداقل چهار 
نفر را به آن طرز فجیع به قتل رساندند که البته تعداد بسیار بیشتری 
متاسفانه در این قضیه کشته شدند اما تا معاون وزارت اطالعات دستگیر 
شدند که بعدها معاون را در زندان خودکشی کردند و مابقی هم حکم 
دو ســه ســال زندان گرفتند یعنی حتی همان کار را برای این پرونده 
نمی کنند. حتی به شکل سمبلیک هم یکی از فرماندهان که در انظار 
عمومی نسبت به این فاجعه انسانی اعتراف کرد را به عنوان متهم معرفی 
نکردند. حاال با این اوضاع من نمی دانم چگونه چنین افرادی می خواهند 

دادگاه را برگزار کنند.«
به گفته آقای اسماعیلیون »چندی پیش هم با همین مضمون نامه ای 
صادر شد اما از ذکر اسامی در آن خبری نبود. فقط از 1۰ نفر نام برده 
بودنــد. این نامه در تکمیل همان نامه اســت که این 1۰ نفر این افراد 
هستند و برای آن کسانی که منع تعقیب صادر شده است و اینکه تعداد 

آن ها بسیار بیشتر از این هاست.«
سخنگوی انجمن خانواده قربانیان افزود: »تمامی سازمان ها و نهادهای 
اصلی را حذف کردند که البته با اعتراض خانواده ها مواجه شــد. طبق 
شــنیده ها قرار است پرونده را دوباره به دادسرا ارجاع دهند که بررسی 
شود. از این تصمیم هم نمی توان انتظار زیادی داشت. به هرحال در ایران 
خانواده های شــاکی در تالش هستند که باید افرادی از شورای امنیت 
ملی و ســپاه در دادگاه حضور داشته باشند که البته این موضوع یک 

دعوای فرسایشی در ایران است.«
او در پاسخ به این سوال که واکنش دولت کانادا نسبت به این حکم را 
چگونه پیش بینی می کنید، توضیح داد: »چندی پیش حرفی که آقای 
مهرزاد زارعی بیان کرد درســت بود؛ اینکه چرا درباره این موضوع یک 
پرونده جنایی در کانادا باز نمی شــود. البته مخاطب این حرف ایشان 
بیشتر پلیس فدرال است. اگرچه پلیس فدرال می گوید من مستقل از 
دولت ها و سیاستمداران تصمیم می گیرم اما می توان گفت سیاسیون نیز 

به نحوی در این تصمیم تاثیرگذار هستند.«
آقای اسماعیلیون اضافه کرد: »در تظاهرات ما مرتب خواستار شدیم که 
آرسی ام پی بالفاصله تحقیقات خود را شروع کند. اعتراض آقای زارعی 
هم در همین راستا بود که از آقای ترودو خواست تا این روند را تسریع 

کند و اینکه پرونده جنایی در کانادا باز شود.«
براســاس ابالغیه دادسرای نظامی تهران که ۶۰۰ روز بعد از سرنگونی 
هواپیما در اختیار خانواده های شاکی در ایران قرار گرفته برای شورای 
عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شبکه  یکپارچه  پدافند، 
سیســتم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه، سازمان هواپیمایی 
کشوری »قرار منع تعقیب« صادر شده است. به دنبال این حکم »انجمن 
خانواده های جان باختگان پرواز پی اس 752 با انتشار بیانیه ای با اعتراض 
به قرار منع تعقیب برای »مقصرین و عامالن اصلی« سرنگونی این پرواز، 
اعالم کرد که تنها »یک دادگاه بی طرف بین المللی« صالحیت رسیدگی 

به این »کشتار دسته جمعی« را داراست.«
در بخشی از بیانیه ی این انجمن، آمده است: »مقصرین و عاملین اصلی 
ازجمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان و استفاده 
از افراد بی گناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالی رتبه  
آن به جرم شلیک دو موشــک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات 
دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی که فرمانده  کل قوای نظامی ست، از دم تبرئه کرده و 

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

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز
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شدت موج چهارم پاندمی در کانادا
ایرانیان کانادا- کانادا اکنون کامالً در 
موج چهارم پاندمــی کووید 1۹ قرار 
دارد، و شواهد نشان می دهد که این 
موج می تواند به دلیل ســویۀ بسیار 
ُمســری دلتا، از دیگر موج های دیگر 

پاندمی در این کشور سخت تر باشد.
اســتان ها و قلمرو ها در حال حاضر 
روزانه بیش از ۳۰۰۰ مورد جدید ابتال 
به کووید 1۹ را گزارش می کنند – و 
افزایش شدیدی در مقایسه با کاهش 
آمار در ابتدای تابســتان به شــمار 

می رود.
در طول هفتۀ گذشــته، بیش از 2۰ 
هــزار مــورد جدید کزارش شــد، و 
میانیگن هفتگی 2۹۳4 نفر بود، که 
باالترین تعداد از ۳1 مه به این ســو 

است.
این افزایشی ۶4۰ درصدی را از سطح 
پایین میانگیــن ۳۹۶ موردی در ماه 

ژوئیه نشان می دهد.
این افزایش سریع ترین افزایش نسبت 
به هر نقطه دیگری از پاندمی است، در 
سایر موج ها، افزایش موارد به صورت 

تدریجی ُرخ می داد. 
مانند موج های گذشــته، بستری ها 
مجدداً رو به افزایش گذاشــته است. 
پنجشــنبه اولیــن بار از مــاه ژوئن 
بــود کــه بیــش از 1۰۰۰ بیمار در 
بیمارستان های سراسر کشور بستری 
شــدند. در روز جمعه، این تعداد به 

1۰4۶ افزایش یافته است.
اگرچه میانگین هفت روزه حدود ۹۰۰ 
نفر است، اما این نشان دهنده افزایش 

شدید بستری شدن در بیمارستان ها 
است. طی هفته گذشته، ۳۰۰ بیمار 
دیگر بستری شدند، و به بیش از 7۰۰ 
نفر که در حال حاضر تحت مراقبت 

هستند، اضافه شده است.
بر اســاس داده های اســتانی، حدود 
۳5۰ نفر از بیمــاران در حال حاضر 
در بیمارستان های تحت مراقبت های 

ویژه هستند. 
تعیین میزان مرگ و میر تا حدودی 
دشــوار بوده اســت، زیــرا برخی از 
استان ها - مشــخصاً انتاریو و کبک 
- اخیراً مــرگ و میرهایی را گزارش 
کرده اند که به دلیل اصالح داده ها به 
اوایل آغاز پاندمی کرونا باز می گردد. 
اما عالئم نشان دهنده سیر صعودی 

شبیه به امواج گذشته است.
در حالی که به طور متوســط   روزانه 
حدود هفت نفــر در طول افت موج 
سوم تابســتان امسال جان خود را از 
دست می دادند، این میانگین اکنون 
دو رقمی شــده است. بیست و شش 
مورد مرگ و میر جدید در روز جمعه 
گزارش شد، که 17 مورد از آنها تنها 

در انتاریو بود.
مــوارد ابتــال تــا حــد زیــادی در 
پرجمعیت تریــن اســتان ها یعنــی 
بریتیش کلمبیا، آلبرتا، انتاریو و کبک 
در حال افزایش اســت، که برخی از 
آنها تعداد ابتالی روزانه ای مشابه با ماه 

آوریل را گزارش کرده اند
با ایــن حال، موارد ابتال تقریباً در هر 
نقطۀ دیگر، از جملــه در قلمرو های 

شمال غربی، روندی صعودی دارد.
بریتیــش کلمبیا دوباره پوشــیدن 
ماسک را در فضاهای عمومی داخلی 
و سرپوشیده اعمال کرد، و دستورات 
جدیــدی را مبنی بر محدودیت های 
بیشتر نسبت دور همی ها و کسب و 

کار ها در استان صادر کرده است.

بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده 
توسط آژانس بهداشت عمومی کانادا، 
نــوع دلتا در حال حاضــر حدود ۹۰ 
درصد از کل موارد جدید را تشکیل 

می دهد.
طبق پروژه ردیاب واکسن کووید ، که 
داده های استانی و قلمرویی را ردیابی 
می کند، ۸۳.7 درصد از کانادایی های 
12 سال به باال واجد شرایط حداقل 
یک دوز واکسن دریافت کرده اند، در 
حالی که 75.۸ درصد کامالً واکسینه 
شده اند. از کل جمعیت، ۶۶ درصد هر 
دو دوز و 7۳ درصد یک دوز دریافت 
کرده اند. با این حال، سرعت واکسن 

کانادا کند شده است.
حدود ۰.1 درصد از مردم هر روز اولین 
دوز خود را دریافت می کنند و این در 
مقابله با سرعت شدید واکسیناسیون 
در بهار بسیار پایین است. از اول ژوئیه، 
تنها پنج درصد از مردم کانادا واکسن 

خود را دریافت کرده اند.
در حالی که سرعت دریافت دوزهای 
دوم بیشتر است، آن هم اکنون کاهش 
یافته است و روزانه کمتر از ۰.5 درصد 

افزایش می یابد. 
مدل ســازی جدید فــدرال احتماالً 
نشــان می دهد موج چهــارم بدون 
مداخله بیشتر بهداشت عمومی چقدر 
وخیم تر خواهد بود. آخرین باری که 
پیش بینی منتشر شد مربوط به ۳۰ 

ژوئیه بود.
در این میان ، پزشــکان و مدل های 
استانی هشدارهای وحشتناکی را در 
مورد آنچه که ماه سپتامبر در انتظار 

است، داده اند.
به گفتــه دکتر آلیســون مک گیر، 
پزشک بیماری های عفونی در سیستم 
بهداشــتی Sinai  در تورنتــو، اگر 
محدودیتی در انتاریو اعمال نشــود، 
ممکن اســت روزانه 7۰۰۰ مورد تا 

اواســط اکتبر ابتال داشته باشیم. این 
بســیار باالتر از پیــک تقریباً 47۰۰ 

موردی در اوایل آوریل است.
پیش بینی های منتشــر شده در 1۸ 
آگست توسط گروه مدل سازی کووید 
1۹ بریتیش کلمبیا نشان می دهد که 
تعداد موارد در آنجا هر ۹ روز دو برابر 
می شــود و پیش بینی می کند که 
بدون مداخله ]اعمال محدودیت ها[، 
»موارد به زودی از سطح رکورد فراتر 

خواهند رفت.«
دان کومبــس ، اســتاد ریاضیات در 
دانشگاه بریتیش کلمبیا و عضو گروه 
مدل ســازی این اســتان، گفت که 
ممکن است روزانه شــاهد 1۰ هزار 
مورد ابتالی جدید باشد، اما او معتقد 
اســت که مقامات بهداشت عمومی 
قبل از بدتر شدن اوضاع، اقداماتی را 
برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر 

این بیماری انجام خواهند داد.
دکتــر جو ویپوند، پزشــک اورژانس 
در کلگــری و بنیانگــذار مؤسســۀ 
کرده  محاسبه   ،Masks4Canada
است که تعداد موارد آلبرتا تقریباً هر 
11 روز دو برابر می شود. به گفته وی، 
اگر این روند ادامه یابد، آلبرتا می تواند 
روزانه تا 24۰۰ مورد را تا اواسط ماه 

سپتامبر مشاهده کند.
وی گفت: »ما با مشکل بزرگی روبرو 

هستیم.«
یک تحقیق جدید توســط کارگروه 
 COVID-19[ ایمنی کووید 1۹ کانادا
Immunity Task Force[ نتیجــه 
گرفت که میزان شدت پاندمی کووید 
1۹ در پاییز 2۰21 و زمستان 2۰22 
به مداخالت غیــر دارویی و اقدامات 
فاصله گذاری فیزیکی، میزان کاهش 
ایمنی، اثربخشــی واکسن ها در برابر 
عفونت و بیماری، ســرایت ویروس و 

موارد دیگر بستگی دارد.

هشدار ایاالت متحده 
به شهروندان خود در بارۀ سفر به کانادا

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در 
آمریکا CDC روز دوشــنبه با اشاره به تحوالت پاندمی در کانادا، سطح هشدار 
سفر به این کشور را برای شهروندان خود باال برد. به این ترتیب کانادا در سامانه 
چهارمرحله ای هشدار خطرات ناشی از پاندمی در زمره کشورهایی قرار گرفت 

که شمار موارد جدید ابتال به کووید 1۹ در آن ها »باال« است.
CDC در بیانیه خود به شــهروندان آمریکایی که قصد سفر به کانادا را دارند، 
توصیه کرد در صورت امکان سفر خود را به تعویق بیندازند و در صورت ضروری 

بودن سفرشان، خود را کامالً واکسینه کنند.
اصلی ترین آژانس فدرال ســالمت عمومی آمریکا در بیانیه خود از آمریکایی ها 
خواست در صورت سفر به کشورهایی که در سطح دو هشدار قرار دارند، کاماًل 
خود را واکســینه کنند و اگر خود را واکسینه نکرده اند از سفر به این کشورها 

خودداری کنند.
آمریکا در حالی شهروندان خود را از سفر به کانادا برحذر داشته که نرخ موارد 

جدید بیماری در این کشور به نسبت جمعیت آن باالتر از کانادا است.
طبق اطالعاتی که پایگاه اینترنتی Our World in Data وابســته به دانشگاه 
آکسفورد منتشر کرده است روز یکشنبه در ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 
آمریکا 4۶۶ مورد جدید ابتال به کووید 1۹ در این کشور ثبت شد درحالی که این 

رقم برای کانادا کمتر از ۸۰ مورد بود.
مرزهای آمریکا نیز همچنان به روی مسافران کانادایی بسته است و طبق تصمیم 
اخیر وزارت کشــور آمریکا مرزهای این کشور دست کم تا 21 سپتامبر بسته 
خواهد ماند. اما کانادا تحت فشار فعاالن بخش گردشگری، نهم اوت مرزهای خود 

را به روی آمریکایی های کامالً واکسینه شده باز کرد.

انتقاد از کانادا به علت ارسال پیام های ضد و نقیض
 برای پناهجویان افغان

پس از آخریــن هواپیمای آمریکایی 
که روز سه شــنبه از فرودگاه کابل به 
پرواز درآمد، خروج هزاران پناهجوی 
افغان که به علت همکاری با نیروهای 
خارجی در گذشته با تهدیدهای جدی 
طالبان روبرو هستند، به شدت دشوار 
شــد و تنها راهی که برای خروج از 
افغانستان برای این افراد باقی می ماند، 
مرزهای زمینی است تا از این طریق 
خود را به کنسولگری کشورهای غربی 
در کشــورهای همســایه افغانستان 
برسانند و امور اداری مهاجرت خود را 
نهایی کنند. اما این کار نیز مشکالت 
و خطــرات خاص خــود را دارد چرا 
که مرزهای افغانستان به طور کامل 
در کنترل طالبان است و پناهجویان 
برای عبور از مرزها باید دست به دامن 

قاچاقچیان انسان شوند.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در این شرایط سازمان های غیردولتی 
کانادا نمی دانند که آیا باید مترجمان 
پیشــین افغان و خانواده های آن ها را 
به فرار به پاکســتان ترغیب کنند یا 

توصیه دیگری به آن ها بکنند.
استفن وات، موسس سازمان حمایت 
 Northern Lights پناهجویــان  از 
Canada، که در گذشته با مترجمان 
پیشــین افغان همکاری کرده است، 
می گویــد: »واقعــا نمی دانیم چکار 
کنیم. پاسخ روشــنی برای سواالت 
آن ها )پناهجویان افغان( نداریم. فقط 
می توانیم به آن ها بگوییم که در این 
شرایط فقط برای زنده ماندن تالش 

کنید.«
آقای وات دولت و مشخصا وزارت امور 
خارجه کانــادا را متهم کرد که طی 

روزهای اخیر پیام های مبهم و حتی 
ضد و نقیضی برای پناهجویان افغان 

ارسال کرده است. 
وزارت امور خارجه کانادا از یک طرف 
از پناهجویان خواسته است با توجه به 
تحوالت سریع و غیرقابل پیش بینی، 
تا اطالع ثانوی همان جا که هستند 
بمانند امــا از طرف دیگر اعالم کرده 
است که اگر پناهجویان تحت حمایت 
کانــادا خطر فرار به پاکســتان را به 
جان بخرند، اسالم آباد به درخواست 
کمیساریای عالی کانادا در پاکستان 
ورود آن ها به این کشــور را تسهیل 

خواهد کرد.«
استفن وات تاکید کرد این پیام های 
متناقــض می تواند بــه قیمت جان 

پناهجویان افغان تمام شود.
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افزایش برتری حزب محافظه کار به لیبرال ها 
به گزارش هفته، انتخابات زودهنگام 
کانادا فعــال آنطور که مــورد انتظار 
جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال ها 
بوده، پیش نرفته اســت. بر اســاس 
برخی نظرســنجی ها کــه چند روز 
قبل از سوی سی بی سی و سی تی وی 
منتشر شــد، لیبرال ها 111 کرسی 
کســب خواهند کرد، در مقابل 1۰7 
کرسی محافظه کاران. این پیش بینی، 
تغییری بزرگ برای لیبرال ها اســت؛ 
چراکــه پیش تر پیش بینی می شــد 
لیبرال ها 12۸ کرســی در برابر ۹4 
کرســی محافظــه کاران به دســت 
بیاورند. داده ها همچنین ۳1 کرسی 
برای نیودمکرات ها و ۹ کرســی برای 
بلوک کبکوا پیش بینی کرده اند. دیگر 
کرسی های باقی مانده نیز میان احزاب 
در نوسان اند و نتایج می تواند چندان 

پیش بینی پذیر نباشد.
همچنیــن حمایت از اوتــول، رهبر 
حزب محافظــه کار در حال افزایش 
اســت. این حمایت از 24 درصد در 

2۳ اوت به 27.۹ درصد رســیده که 
زنگ خطر جدی برای ترودو اســت. 
بررسی ها نشان می دهد نیودمکرات ها 
2۰ درصــد از آرا را دارند و این برای 
حزب سبزها 5.۹ درصد، بلوک کبکوا 
5.۸ درصد و حــزب مردم کانادا ۳.۶ 

درصد است.
نتایج نظرســنجی های اخیر نشــان 
می دهد که میــزان محبوبیت ترودو 
به نســبت روزهــای قبــل از کارزار 
داشته  محسوسی  کاهش  انتخاباتی، 
است. افت محبوبیت ترودو می تواند 
تاثیر منفی بر میزان آرای کاندیداهای 
حزب لیبرال داشــته باشــد. درواقع 
بخش مهمی از سرنوشــت سیاسی 
کاندیداهای حزب لیبرال در انتخابات 
پیش رو به میــزان محبوبیت ترودو 
وابسته است که می تواند میزان آرای 
آنان را نیز دستخوش تغییر قرار دهد.

به نظر می رسد نامزدهای ایرانی تبار 
حزب لیبرال در انتخابــات فدرال با 
نتایج نظرسنجی های اخیر  توجه به 

در حال تالش هستند که به حمایت 
از تــرودو و دســتاوردهای دولتش 
بپردازند؛ اقدامی کــه می تواند برای 
خود کاندیداهای ایرانی تبار نیز نوعی 

اقدام برنده-برنده باشد.
در تازه ترین اقدام، علی احساســی، 
کاندیدای ایرانی تبار حزب لیبرال از 
حوزه انتخاباتی منطقه ویلودیل انتاریو 
به بازنشر سخنان ترودو پرداخته است. 
او توئیتی از صفحه »کامرون احمد« 
مدیر ارتباطات دفتر جاستین ترودو 
منتشر کرده و به نقل از ترودو نوشته 
اســت: »من عقب نشینی نمی کنم. 
مهم نیست چند نفر از آنها )مخالفان( 
تالش کنند که صدای ما را خاموش 
کنند.« اشــاره ترودو به اتفاقات چند 
روز اخیر در کمپین های انتخاباتی اش 
اســت که در آن برخی از مخالفان او 
مانع از ســخنرانی اش شــدند. حتی 
در برخی ســخنرانی های ترودو، کار 
معترضان به خشــونت و فحاشی به 

ترودو رسید.

اعالم برنامه ۷۸ میلیارد دالری حزب لیبرال
 برای بهبود پس از دوران همه گیری کرونا

حزب لیبرال روز چهارشنبه برنامه ی 
انتخاباتی خود را منتشر کرد: سندی 
بلندپروازانه که بر طبق آن قرار است 
میلیاردهــا دالر برای حل مســائل 
قدیمــی  و جدیدی کــه در 1۹ ماه 
بحران همه گیری پدید آمده اند هزینه 

شود.
صفحه ای  گســترده ی 5۳  برنامه ی 
که 7۸ میلیــارد دالر هزینه  ی جدید 
پیشــنهاد می کند. این طرح با طرح 
محافظه کاران که قبالً در این کارزار 
منتشر شــده بود تفاوتی بسیار دارد، 
زیرا پیشنهاد می کند سرمایه گذاری 
بیشتر در زمینه ی اولویت های حزب 
لیبــرال – مانند تالش برای مبارزه با 
تغییرات آب و هوایی، آشتی با بومیان 
و فرهنگ و هنر – انجام شود، در حالی 
که قول محدودیت هایی بیشتر برای 
سالح گرم را داده و نیز پرداختی هایی 
به استان هایی که سالح های سبک را 

ممنوع خواهند کرد.
این حزب همچنیــن وعده می دهد 
کــه اشــتغال را به ســطح قبل از 
همه گیــری برگرداند و از تعهد قبلی 
خود برای ایجاد یک میلیون شــغل 
بــا حمایت از مشــاغل و کارکنان تا 
مارس 2۰22 فراتر رود. گفتنی است 
که محافظه کاران مخالف حمایت از 

کارکنان و مشاغل هستند.

تــرودو: »اوتول حتــی نمی تواند 
نامزدهای خود را واکسینه کند«

در حالــی کــه تنهــا 1۹ روز بــه 
مبارزات انتخاباتی باقی مانده اســت، 
لیبرال ها استدالل می کنند که حزب 
محافظــه کار برای کشــور خطرناک 
اســت، زیرا واکسیناسیون اجباری را 
برای کارمندان دولتی و مسافران انجام 
نمی دهد و قصــد دارد برنامه ی ملی 
مراقبــت از کودکان را که هزینه های 
والدین را به طور چشمگیری کاهش 

می دهد لغو کند.
ترودو گفته اســت: »کاری که ارین 
اوتول انجام می دهد رهبری نیســت. 
برنامه ی او از ضد واکسن ها و منکران 
تغییرات آب وهوایی تا البی اســلحه 
و ســازمان های مخالف حق ســقط 
جنیــن زنــان را دربرمی گیــرد. در 
برنامه ی محافظه کاران حتی یکبار از 
نژادپرستی نامی  برده نشده است. به 
این رهبری نمی گویند. ما نمی توانیم 
به عقــب برگردیم. ما باید به حرکت 
خود ادامه دهیــم و با هم باید کاری 
سخت را برای ساختن کانادایی بهتر 

برای همه انجام دهیم.«

لیبرال هــا می گویند کــه یک دولت 
تحت رهبری محافظه کاران سامانه ی 
بهداشــت و درمانــی همگانی کانادا 
را با پرداختن به سودآور ســازی آن 
تضعیف خواهند کرد. چنین، پولدارها 
با پرداخت پول به سامانه ی بهداشتی 
دسترســی خواهند داشت و آنان که 
تــوان پرداخت ندارند از دسترســی 
عادالنه به بهداشت و درمان بی نصیب 

خواهند ماند.
دولت لیبرال وعده ی تزریق میلیاردها 
دالر به سامانه ی بهداشتی کشور برای 
رفع مشکالت جراحی های عقب افتاده 
به علت همه گیری و نیز اســتخدام 
75۰۰ پزشــک و پرستار تازه را داده 

است.
همچنین در حالی که اوتول وعده داده 
بود ممنوعیت سالح گرِم لیبرال ها را 
لغو می کند، لیبرال ها محدودیت هایی 
تازه برای ســالح را در برنامه ی خود 

گنجانده اند.
این حزب همچنین وعده داده است 
که در صــورت بازگرداندن لیبرال ها 
به دولت در 2۰ سپتامبر، در خدمات 
بهداشــت روانی و مسکن – مسائلی 
که همه گیری با خود آورده اســت – 

بیشترسرمایه گذاری می کند.
در مــورد مســئله ی پناهجویان نیز 
گفتنی است که در برنامه ی لیبرال ها 

برای استقرار بیش از 2۰ هزار پناهنده 
در دو سال آینده، ۳5۰ میلیون دالر 

در نظر گرفته شده است.

بسیار  افراد  برای  مالیات«  »حداقل 
ثروتمند

این برنامه می گویــد، برای پرداخت 
اقدامات  از  مجموعــه ای  هزینه های 
جدیــد و کاهش کســری بودجه در 
دوران همه گیری، دولت تحت رهبری 
ترودو، ضمن ایجــاد قانون »حداقل 
مالیــات«، مالیات شــرکت ها را بر 
بانک های بزرگ و شــرکت های بیمه 
افزایش می دهد. افراد با درآمد باال نیز 
نخواهند توانست به طور مصنوعی با 
اســتفاده ی بیش از حد از کسورات و 

اعتبارات مالیات پرداخت نکنند.

بهبود  برنامه  فاقــد  ترودو  اوتول: 
اقتصادی است

در ســوی مقابل، اوتول می گوید که 
برنامه ی لیبرال ها برنامه ای کامل برای 

بهبود اقتصادی کشور نیست.
اوتــول افزوده اســت: »فکر می کنم 
کانادایی ها لیاقت بهتری نســبت به 
این برنامه دارند. آقای ترودو انتخابات 
زودهنــگام را فراخواند و فقط برخی 

از وعده هایــی را که قبالً به آنها عمل 
نکرده بود، مطرح کرد. کانادایی ها از 
این موضوع خسته شده اند. ما سزاوار 
چیزی بهتری هســتیم، ما مستحق 
تغییر هســتیم، ما مستحق دولتی با 
برنامه، و برنامه ای هستیم که به نتیجه 

برسد.«
اوتول می گوید که برنامه ی خود را به 

دفتر افسر بودجه پارلمان ارائه کرده و 
منتظر تایید آن است.

اوتول افزوده است: »ما باید رویکردی 
داشته باشیم تا به مردم کمک کنیم تا 
بعد از کووید 1۹ فعال شوند و اقتصاد 
را فعال کنند و ســپس روشی منظم 
برای تحت کنترل درآوردن هزینه ها 
برای ایجاد تعادل در بودجه داشــته 
باشــیم. ما در اینجا رویکرد بســیار 

محتاطانه ای را اتخاذ می کنیم.«
در مورد ادعاهای لیبرال مبنی بر اینکه 
اوتول، با مخالفت با واکسیناسیون های 
اجباری، ســالمت عمومی  را تهدید 
می کنــد، یــک ســامانه ی مراقبت 
می کند،  ایجــاد  دوالیه  بهداشــتی 
دسترسی به سقط جنین را محدود 
می کند و … رهبر محافظه کار گفت 
که ترودو در حال تالش برای تقسیم 
مردم در بحبوحه ی همه گیری است 
و »این چیزی نیســت کــه ما به آن 
نیاز داریم. ما باید با هم کار کنیم، به 
یکدیگر احترام بگذاریم و این کشور را 

روی پای خود بازگردانیم.«

برنامه زمان بندی سریع برای مقابله با 
تغییرات اقلیمی

برنامه ی لیبرال ها اســتدالل می کند 
کــه رای دهندگان که بــه تغییرات 
آب وهوایی توجه دارنــد باید مراقب 
آنها  زیــرا  باشــند  محافظــه کاران 
در شــرایطی برنامه های مبــارزه با 
دگرگونی های آب و هوایی را به عقب 
می اندازند که دانشمندان سازمان ملل 
متحد هشدار داده اند برای جلوگیری 
از بدترین اثرات تغییرات آب و هوایی 

در حال حاضر اقدامــات فوری الزم 
است.

ایــن برنامه می گویــد، دولت لیبرال 
دوباره انتخاب شده برای کاهش بیشتر 
انتشــار گازهای گلخانه ای مربوط به 
بخش نفت و گاز، ممنوعیت صادرات 
زغال سنگ حرارتی، حذف یارانه های 
سوخت فسیلی تا ســال 2۰2۳ -دو 
سال زودتر از موعد برنامه ریزی شده- 

تالش می کند.
این برنامه می گوید، برای مقابله با از 
دست دادن مشاغل پیش بینی شده 
در بخش نفــت و گاز، دولت لیبرال 
دوباره انتخاب شــده مبلغ دو میلیارد 
دالر پرداخت می کنــد تا از کارگران 
بخش ســوخت فسیلی حمایت و به 
جوامع برای گذر به آینده ای عاری از 

آالیندگی کمک کند.

مقررات جدید ســقط جنین برای 
سهولت دسترسی در سرتاسر کانادا

عالوه بر برنامه ی روزی 1۰ دالر برای 
مراقبت از کــودکان، برنامه ی حزب 
لیبرال شــامل تعدادی از وعده های 
جدیــد بــرای جلب رضایــت زنان 

رای دهنده است.
»محافظه کاران  می گوید:  برنامه  این 
می خواهنــد پیشــرفت خانواده ها را 
عقب بیندازند. مــا نمی توانیم اجازه 
دهیــم زنان و کــودکان کانادایی به 

عقب بازگردند.«
این حــزب وعده پنج روز مرخصی با 
حقوق را برای کارکنان تحت نظارت 
دولت فدرال که سقط جنین یا زایمان 
طبیعی را تجربــه می کنند می دهد، 
در حالی که متعهد به مقررات جدید 
قانون کار نیز هســت که کارفرمایان 
فدرال را مجبور به ارائه نوار بهداشتی 

رایگان می کند.
ایــن برنامــه ادعــا می کنــد کــه 
محافظه کاران می خواهند دسترسی به 

سقط جنین را لغو کنند.
همچنین، برای کمک به افرادی که از 
بستگان سالخورده مراقبت می کنند، 
که بیشتر آنان نیز زنان هستند، دولت 
لیبــرال دوباره انتخاب شــده، اعتبار 
مراقبت فعلی کانادا را به عنوان یک 
مزایای قابل بازپرداخت و بدون مالیات 
در نظر می گیرد، که به معنای حداکثر 

125۰ دالر در سال است.
برای بخــش هنــر و فرهنگ، یکی 
از بخش هایــی که بیــش از همه از 
همه گیری کووید 1۹ آسیب دیده اند، 
دولت لیبــرال دوباره انتخاب شــده 
وعده ی کمک های حمایتی و نقدی 

داده است.
گفتنی اســت که بر پایه ی برنامه ی 
لیبرال ها کســری بودجه ی فدرال از 
15۶.۹ میلیــارد دالر فعلــی به ۳2 
میلیارد درسال 2۰2۶-2۰25 کاهش 

خواهد یافت.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

انتخابات، وعده های احزاب 
و هزینه ها

حزب لیبرال در انتخابات سال 2۰1۹، 
نتوانست اکثریت کرسی های مجلس 
را از آن خود کند و با تشــکیل یک 
دولت اقلیت به ســوی وقایع غیرقابل 
پیش بینی ســال های پیــش رو قدم 
گذاشت؛ اما این بار بسیاری معتقدند 
دولــت، در مهار کوویــد و کمک به 
بازیابی اقتصادی تا امروز موفق عمل 
کرده است و بنابر نظرسنجی ها، نسبت 
به انتخابات قبل، از اقبال بیشــتری 
برای کســب اکثریت برخوردار است. 
مقابلــه با اثــرات وخیــم و مخرب 
همه گیری، مســلما بدون اهرم مالی 
ممکن نیســت و دولــت لیبرال نیز 
تاکنون از حرکت به سمت کسر بودجه 
واهمه ای نداشته است. کسر بودجه در 
سال مالی گذشته، چیزی حدود ۳14 
میلیارد دالر اســت که در مقایســه 
با سال های گذشــته، عددی بزرگ 
محسوب می شود. به عنوان مثال، کسر 
بودجه سال مالی پیش از آن، حدود 

2 1میلیارد دالر بوده است.
اگر بخواهیم این مقدار را با کل بدهی 
مقایســه کنیم، بازهم بزرگی کســر 
بودجه سال گذشته، بیشتر خودنمایی 
خواهد کــرد. میزان بدهی های کانادا 
تاکنون، بالــغ بر هزار و 1۰۰ میلیارد 
دالر است. یعنی به عبارتی، هر کودک 
تــازه متولد شــده کانادایی از لحظه 
تولــد، حدود 2۸ هــزار دالر بدهکار 
اســت. حال اینکه این میزان بدهی، 
چگونه قابل پرداخت اســت یا اینکه 
دولت های فــدرال، چگونه بدهی را 
پرداخت می کنند؛ یا اصال اصراری بر 
بازپرداخت بدهی به شکلی که مردم با 
آن آشنا هستند، دارند یا خیر؛ بحث 
دیگری اســت که در موضــوع این 

مطلب نمی گنجد.
از آنجاکه طبق نظر کارشناسان موافق 
و مخالف، این بودجه، به جا و به درستی 
برای مقابله با اثرات مخرب کرونا، نظام 
درمانی، حقوق و بیمه بیکاری و کمک 
به کسب وکارها برای بازیابی و نجات 
از ورطه ورشکستگی خرج شده است؛ 
به احتمال قوی ایــن اعداد و ارقام از 
محبوبیت حزب لیبرال نکاسته و طبق 
نظرســنجی ها این حــزب، می تواند 
این بار اکثریت کرسی ها را نیز به دست 

آورد.
از سوی دیگر، کارزار رقیب اصلی کمی 

کم رونق تر از هر سال است و رهبر این 
حزب، هنوز برای دنیای سیاست کانادا 
ناآشناست. به هر حال، در این مطلب 
خالصه، قصــد پیش بینی و تحلیل 
کارزارهای انتخاباتی حزب های حاضر 
در انتخابات را نداریم و می کوشــیم 
دیدگاه اقتصادی رقبــا را بیان کرده 
و شاید مقایســه کنیم؛ چراکه تاثیر 
اتفاقات دو سال گذشــته بر اقتصاد 
کانادا، چیزی جز قیمت باورنکردنی 
مســکن، افزایش بی ســابقه تورم و 
سفره های  کوچک ترشدن  و  بیکاری 
مــردم یا بــه عبارتی قــدرت خرید 
آن ها نبوده است؛ موضوعی که تنها با 
مدیریت درست قابل جبران خواهد 
بود. در ادامــه، دیدگاه های اقتصادی 
هر یک از حزب های اصلی حاضر در 
کارزار پیش رو را مورد بررســی قرار 

خواهیم داد.

مسکن

یکــی از مهمترین چالش های دولت 
آینده، موضوع مســکن است. با سر 
به فلک کشیدن قیمت مسکن، تمام 
حزب ها قصد دارند با ارائه برنامه های 
پر زرق و بــرق، دل رای دهندگان را 
به دست آورند. لیبرال ها قصد دارند با 
تزریق یک میلیارد دالر به شکل وام 
یا سپرده بالعوض، در طرح »اجاره به 
شــرط تمیلک« عده ای را ظرف پنج 
ســال صاحب خانه کنند. همین طور 
با اختصاص حساب پس انداز خاصی 
برای زیر چهل ساله ها، به آن ها کمک 
کنند تا زیــر چتر مالیاتی حداکثر تا 
ســقف چهل هزار دالر بــرای خرید 
اولین مســکن پس انداز کنند. آن ها، 
همچنین قصــد دارند اعتبار مالیاتی 
خانه-اولی هــا را از پنج هزار دالر، به 
ده هــزار دالر افزایــش دهند و طی 
مدت چهارسال حدود یک میلیون و 
چهارصد هزار منزل مسکونی بسازند 
یا بازســازی کنند. بــا اجرای قانونی 
جدید، تا مدت دو ســال، از مالکیت 
جلوگیری  خارجی  ســرمایه گذاران 
کنند و مالیات خانه های فاقد سکنه 
را افزایش دهنــد. لیبرال ها به عالوه 
قصد دارند با توقف بازسازی، به قصد 
افزایش اجاره بها از مستاجران در برابر 
افزایش ناعادالنه اجاره، حمایت کنند.

انتخابات فدرال کانادا امســال در حالی برگزار می شــود که تمام 
کشــورهای جهان دچار گرفتاری بزرگی چون ویروس کرونا شده اند 
و وضع اقتصادی اغلب آن ها، بی رحمانه رو به وخامت گذاشته است. 

کانادا نیز از این قائده مستثنی نبوده است.

برنامه حــزب نیودموکــرات به این 
صورت اســت که حــدود 5۰۰ هزار 
خانه در طول ده ســال ساخته شود؛ 
مالیات بر خریداران خارجی، بیست 
درصد افزایش یابد؛ مدت بازپرداخت 
وام مسکن نزد سازمان وام و مسکن 
کانادا، از بیســت و پنج سال به سی 
ســال افزایش یابد و بازرســی ملک 
در تمام معامالت اجباری شــود. این 
حزب، قصد دارد با تســهیل شرایط 
دریافت وام برای هم خانه ها و دوستان، 
بــه خریــداران جوان کمــک کند. 
همچنین به خانواده های کم درآمد تا 
ســقف پنج هزار دالر در سال، کمک 
هزینه اجاره مسکن اعطا کند و سقف 
اعتبار مالیاتی خریداران خانه را تا هزار 

و پانصد دالر افزایش دهد.
ساخت  محافظه کار،  حزب  پیشنهاد 
یک میلیون خانه در سه سال آینده در 
کل کانادا و هدایت سرمایه خریداران 
خارجی به ســمت ســاختمان های 
مسکونی استیجاری است. این حزب، 
قصد دارد خریداران تازه را به دریافت 
وام های هفت تا ده ساله تشویق کند 
تا از این طریق، برای آن ها و بانک ها 
ثبات بــه ارمغان بیاورد. پیشــنهاد 
مالیاتی این حزب در بخش مسکن، 
از پرداخت  معافیت مالکان کانادایی 
 capital gain مالیات سود فروش یا
خانه اصلی است. همچنین این حزب، 
قصد دارد با ایجاد تغییرات در استرس 
تســت بــرای کارگــران کم درآمد، 
کارمندان نیمه وقت و صاحبان مشاغل 
کوچک، دسترسی آن ها را به وام های 
مسکن تسهیل نموده و از تبعیض در 
این زمینه جلوگیری کند. در مطالب 
پیشین استرس تست و تصمیم اخیر 
بانک مرکزی در این مورد را بررسی 

کردیم.
مواضع حزب جدایی طلب بلوک کبکوا 
در این زمینه، شــامل سرمایه گذاری 

یک درصد از ســود ناخالص ملی در 
بخش مســکن، تبدیل ساختمان ها 
و امــالک دولــت فدرال بــه منازل 
مسکونی برای مقابله با مشکل مسکن 
و همینطور وضع مالیات بر آن دسته 
از معامالت مسکن است که با هدف 

کسب سود انجام می شود.

کار و دستمزد

محافظــه کاران با وعــده ایجاد یک 
میلیون شــغل ظرف مدت یک سال، 
ازدست رفته  شــغل های  دارند  قصد 
در خالل بحــران همه گیری را یکجا 
جبران کننــد. همچنین می خواهند 
بــرای حمایت از شــرکت ها، معادل 
نیمی از حقوق افراد تازه اســتخدام 
شده را تا شش ماه پرداخت کنند. در 
این طرح، تمام شرکت های کانادایی 
واجد شرایط خواهند بود. همینطور 
قصــد دارنــد بــا اعطای »ســوپر« 
بیمه بیکاری، به جــای پنجاه و پنج 
درصد، هفتاد و پنــج درصد حقوق 
بیکارشدگان را در زمان رکود استانی 
پوشش دهند. این پرداخت ها پس از 
خروج استان موردنظر از رکود، متوقت 

خواهد شد.
دارند، شــرکت های  همچنین قصد 
بــزرگ را بــه پرداخت حــق بیمه 
بیکاری و بازنشســتگی فدرال وادار 
کنند. از ادغام شــرکت های بزرگ با 
هدف افزایش رقابت و کاهش بیکاری 
جلوگیری کرده و بــا اعطای بورس 
25۰میلیون دالری به شــرکت ها و 
موسســات آموزشی به کارمندان، در 
مهارت هایشان کمک  افزایش  مسیر 
کنند. در کنار این طرح ها، قصد دارند 
وام ده هزار دالری آموزشی با بهره کم، 

در اختیار کارمندان قرار دهند.
هدف اصلی لیبرال هــا در مورد بازار 
کار، ادامــه دادن همان برنامه بازیابی 

و احیای اشتغال تا مارس سال آینده 
اســت. بخش گردشــگری، از جمله 
بخش های مورد توجه لیبرال هاست. 
به گونه ای که قصد دارند، تا 75درصد 
هزینه های مربوط به اجاره و دستمزد 
این صنعــت را به ویژه در زمســتان 
پیش رو تامین کنند. همچنین برای 
حمایت از حدود 15۰هزار شــغل در 
بخش تولید رسانه ای، حاضرند پوشش 
بیمــه را افزایش داده و در آخر، برای 
حمایت از کارمندان دولت، طبق آئین 
نامه هــای فــدرال در ادارات مربوطه 
مرخصــی بیمــاری ده روزه در نظر 

بگیرند.
حزب نیودموکرات در این زمینه، کمی 
بلندپروازتر اســت. آن ها می خواهند 
هرچه ســریع تر یک میلیون شــغل 
ایجاد کنند و میزان حداقل دستمزد را 
به بیست دالر افزایش دهند. همینطور 
قصد دارند، بیمه بیکاری را ارتقا داده 
تا افرادی که قصــد ترک کار و ادامه 
تحصیل دارند و همین طور آن دسته 
از کارکنانی که مشکل سیستم ایمنی 
بدنی دارند را تحت پوشش قرار دهد. 
نیودموکرات ها، با فشار بر شرکت های 
بزرگ، خواهان اختصــاص و صرف 
یک درصد از درآمد برای ارتقای دانش 
شغلی کارکنان هستند و معتقدند آن 
دسته از کارفرمایانی که برای حمایت 
از شغل کارمندانشان از دولت فدرال 
یارانه دریافت کرده اند، باید دین خود 

را به دولت ادا کنند.
بلوک کبکوا در مورد کار، برنامه های 
دقیق و مشــخصی ارائــه نکرد. این 
حــزب، با تعلیق طــرح فعلی دولت 
فدرال موسوم به CRB -به شکلی که 
در صورت لــزوم بــرای بخش های 
آسیب دیده قابل بازگشت باشد- قصد 
دارد بیمه بیکاری را در سطح فدرال، 
به شکل ساختاری اصالح کند و در آن 
کارمندان فصلی یا افراد خوداشتغال 

و شاغلین مشــاغل آزاد را نیز تحت 
پوشش قرار دهد.

یارانه نگهداری از کودکان

لیبرال هــا قصــد دارند حــدود 5۰ 
درصــد از هزینه های مهدکودک ها و 
مراکز نگهداری کــودکان را تا پایان 
سال آینده کاهش دهند و همینطور 
یارانه ای حــدود ده دالر در روز، برای 
هزینه مراکز نگهداری کودکان -به جز 
کبک- اختصاص دهند. همچنین با 
ســرمایه گذاری بودجه ای حدود ۳۰ 
میلیارد دالر در طی مدت پنج سال، 
نظام یارانه نگهــداری کودکان را در 
سراســر کانادا و برای همگان فراهم 

کنند.
رهبری  بــه  نیودموکــرات  حــزب 
جاگمیت ســینگ، در نظــر دارد به 
صورت همگانی روزانه ده دالر یارانه 
نگهداری  هزینه هــای  برای  دولتی، 

کودکان اختصاص دهد.
در ســوی دیگر، حــزب محافظه کار 
می خواهد تمام معامالت و قراردادهای 
تامین یارانه، که توسط دولت لیبرال 
تصویب شــده را لغو و کمک هزینه 
نگهــداری کــودکان را حداکثــر تا 
75درصد و آن هــم به صورت اعتبار 
مالیاتی یا tax credit بین چهار هزار 
و ۸۰۰ تا شــش هزار دالر در ســال، 
بــه خانواده هــای کم درآمد صاحب 
فرزند بازگرداند. با وجود اینکه نتایج 
نظرسنجی ها، حاکی از برتری نسبی 
حزب لیبرال نسبت به سایر حزب ها 
است، ولی کماکان چالش های بزرگی 
همچون کســر بودجه و تورم سه و 
هفت دهم درصدی -در ماه جوالی- 
در برابــر دولت فعلی قرار دارد و این، 
چالش هایی جدا از مســائل سیاسی، 
اجتماعــی و موارد مربــوط به نظام 

سالمت است.



77 Issue 1544 Friday September 3, 2021 شماره ۱5۴۴ جمعه ۱2 شهریور ۱۴۰۰

a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸۰ 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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 Black

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

on select models 

Lease◊ or finance† from

0 %

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦ Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

2021 ELANTRA

months◊ on all 2021 ELANTRA models

Get

leasing  

0% 33
for

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

Factory

Authorized

Clear OutClear Out

Ultimate model with Tech package shown ♦
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های 
شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

2014 HYUNDAI SANTA FE SPORT 2.0T2021 HYUNDAI TUCSON LUXURY 2018 ACURA RDX ELITE AWD 2020 Tesla model 3

NOW: $33,895
14,000 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: $35,695

 Stk#Rh2115 72,000 km  Stk#R21246
NOW: $24,856

65,000 km

Was: $26,656
NOW: $52,816

30,000 km

Was: $54,616
NOW: $16,750 

104,000 km

Was:$18,550

2018 HYUNDAI KONA ULTIMATE

Stk#H22220A  Stk#U21277  Stk#HB21137
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%. Total lease obligation is $8,901. Weekly lease payment of $62 for a 33-month walk-away lease. Down 
payment of $0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. 
from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments 
are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes the finance purchase credit of $500. 
Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey/2021 KONA Ultimate 
AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and 
Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com  
or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers 
must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for 
complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%. Total lease obligation is $8,901. Weekly lease payment of $62 for a 33-month walk-away lease. Down 
payment of $0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. 
from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments 
are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes the finance purchase credit of $500. 
Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey/2021 KONA Ultimate 
AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and 
Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com  
or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers 
must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for 
complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%. Total lease obligation is $8,901. Weekly lease payment of $62 for a 33-month walk-away lease. Down 
payment of $0 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. 
from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments 
are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes the finance purchase credit of $500. 
Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic Grey/2021 KONA Ultimate 
AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and 
Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com  
or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers 
must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for 
complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

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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and Android AutoTM

2021 ELANTRA

months◊ on all 2021 ELANTRA models

Get

leasing  

0% 33
for

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

Factory

Authorized

Clear OutClear Out

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

on select models 

Lease◊ or finance† from

0 %

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦ Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

2021 ELANTRA

months◊ on all 2021 ELANTRA models

Get

leasing  

0% 33
for

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

Factory

Authorized

Clear OutClear Out

Ultimate model with Tech package shown ♦
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NOW: $31,255
Was: $33,055
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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

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until October 1, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE 
THIS MONTH
See our website 
for more deals!

 انتخابات فدرال
 چرا این پرهزینه ترین انتخابات 

تاریخ کانادا است؟

هفته- انتخابات پارلمانی زودهنگامی 
که امسال جاســتین ترودو برگزاری 
آن را به منظور پایان دادن به وضعیت 
اقلیتی دولت خود و تقویت موقعیت 
آن در پارلمان کانادا خواســتار شده، 
هزینه ای بی سابقه روی دست کشور 
خواهد گذاشــت و طبق برآوردهایی 
که کارشناسان آژانس فدرال انتخابات 
کانادا انجام داده اند، دســت کم ۶12 
میلیون دالر برای کانادا و کانادایی ها 
آب خواهــد خورد که یکصد میلیون 
دالر، بیشتر از انتخابات سراسری دو 

سال پیش است.
طبق اعالم آژانــس انتخابات کانادا، 
تقریبا نیمی از هزینه های ســنگینی 
زودهنگام  انتخابات  سازمان دهی  که 
آتــی به بــار خواهــد آورد، به طــور 
مســتقیم ناشــی از تدابیر بهداشتی 
و محدودیت هایی اســت کــه دولت، 
به منظور مقابله با پاندمی کووید1۹ در 

سرتاسر کشور به اجرا گذاشته است.
ترودو، که از اکتبر سال 2۰1۹ هدایت 
یک دولت اقلیتی را در دست دارد؛ در 
سودای تحکیم قدرت خود و به منظور 
فراغ بال بیشــتر در اجرای برنامه ها و 
سیاست هایی که مدنظر دارد، از مری 
سایمون فرماندار کل کانادا خواست، 
پارلمــان را منحــل کند و بیســتم 
سپتامبر آینده، مردم را برای شرکت 
در انتخابات زودهنگام به پای صندوق 

رای دعوت کند.
این اقدام ترودو، کــه اهداف و نیات 
سیاســی آن بر هیچ کس پوشــیده 
نیســت، از همان ابتدا با واکنش های 
منفــی و حتی انتقادات تندی همراه 
شد. الکســاندر بوریس، نایب رئیس 
بالفاصله  کانادا،  نیودمودکرات  حزب 
در واکنش به تصمیم جاستین ترودو 
تاکید کــرد: »باتوجه به وضعیتی که 

کشور در آن قرار دارد، این کار ترودو 
کامال وقیحانه است و با عقل سلیم به 

شدت مغایرت دارد.«
حزب نیودموکرات کانادا از همان ابتدا 
مخالفت صریح خــود را با برگزاری 
انتخابات سراسری در شرایط کنونی 
کشور اعالم کرد و جاگمیت سینگ، 
رهبر این حزب، حتی با ارسال نامه ای 
برای فرماندار کل کانادا از او خواست 
به درخواست نخست وزیر لیبرال، در 
رابطه با انحالل پارلمان وقعی ننهد؛ اما 
تالش جاگمیت سینگ و حزبش در 

این مسیر به جایی نرسید.
حتی پاســخ منفی فرمانــدارکل به 
درخواست جاگمیت سینگ نیز او را 
دلسرد نکرد و رهبر نیودموکرات ها با 
ارسال نامه ای دیگر، این بار برای خود 
نخست وزیر، از او خواست از انحالل 
پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام 
خــودداری کند؛ اما این بــار هم، تیر 

سینگ به سنگ خورد.
رئیس  نایــب  بوریــس  الکســاندر 
نیودموکرات ها تصریــح کرد: »۶12 
میلیون دالر، آن قــدر مبلغ بزرگ و 
قابل توجهی است که دولت می تواند 
با اســتفاده از آن، به مدت یک ســال 
خدمات مراقبتی دندانپزشکی رایگان 
به همه شهروندان کانادا ارائه کند. اما 
ظاهرا لیبرال هــا، به جای ارائه چنین 
خدماتی به شهروندان خود، ترجیح 
می دهند این پول ها را برای دستیابی 
بــه اکثریت در مجلس عــوام کانادا 
هزینه کنند. به عبارت دیگر برای دولت 
فدرال، تضمین اکثریت در پارلمان از 
تامین خدمات برای شهروندان اهمیت 

بیشتری دارد.«
بوریس خاطر نشــان کرد، دولت در 
شــرایطی برای برگــزاری انتخابات 
زودهنگام، به خزانه کشــور دســت 

برده اســت که هنــوز هم بخش های 
متعدد اقتصاد کانادا از جمله فرهنگ، 
هنر، گردشــگری و رستوران داری از 
پیامدهای گسترده همه گیری کرونا 
رنج می برند و برای قرارگرفتن در مسیر 
احیا با مشــکالت و محدودیت های 

متعدد مالی روبرو هستند.
نایب رئیس حزب نیودموکرات تاکید 
کرد: »ظاهــرا لیبرال ها و رهبر آن ها 
آقای تــرودو، فراموش کرده اند کانادا 
هنوز به طور کامل از بحران همه گیری 
کرونا رهایی نیافته اســت؛ هنوز برای 
ازسرگیری کســب وکارها و بازگشت 
افراد به محل کارشــان یا بازگشــت 
بــه کالس های درس،  دانش آموزان 
نگرانی های جدی وجود دارد. در این 
شرایط، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد 
که بگوییم دولت لیبرال با استناد بر 
آن، برگزاری انتخابــات زودهنگام را 

خواستار شده است.«
ارین اوتــول، رهبر حزب محافظه کار 
کانادا، نیز، از همــان ابتدا با تصمیم 
ترودو به مخالفت برخاســت. اوتول، 
با ارســال نامه ای برای الپرس تاکید 
کــرد در شــرایط فعلی که کشــور 
همچنان درگیر بحران کرونا اســت 
و موتــور اقتصاد کشــور، تحت تاثیر 
پیامدهای ایــن بحران از ماه ها پیش 
اقــدام ترودو  خــوب کار نمی کند؛ 
کامال »غیرمســئوالنه« است. اوتول 
به صراحــت گفــت: »کانادایی ها به 
هیچ وجــه راضــی نیســتند که در 

بحبوحه موج چهارم بیماری کووید1۹ 
در پای صندوق های رای حاضر شوند. 
این که آقای تــرودو، از اموال عمومی 
این همــه هزینه می کند، صرفا برای 
این که قدرت خود و دوستان لیبرال 
خــود را تقویت و حفظ کند، رفتاری 

به شدت غیرمسئوالنه است.«
»در شرایط کنونی، اولویت دولت باید 
عبور ایمــن و مطمئن از موج چهارم 
کرونا و تمرکز هرچه سریع تر بر روی 
احیای اقتصادی کشــور باشد.« این 
مطلب را رهبر محافظه کاران می گوید. 
درحالی کــه بلوک کبکــی نیز، قویا 
معتقد است برگزاری انتخابات فدرال 
در شرایط کنونی، به هیچ وجه به نفع 
مردم و در راســتای مصالح کشــور 

نیست.
ایو پــرون، نماینده منطقــه برتیه-
ماسکینونژه از حزب بلوک کبکی، که 
ریاست ســتاد انتخاباتی این حزب را 
نیز برعهده دارد، در این باره می گوید: 
»جاســتین ترودو مسیر نادرستی را 
انتخــاب کرده اســت و در تصمیم او 
برای برگزاری انتخابــات زودهنگام، 
رنگ و بویی از مسئولیت پذیری دیده 
نمی شــود. ترودو بــرای خرج کردن 
بیت المال و کشــاندن شهروندان به 
پای صندوق های رای، زمان مناسبی 

را انتخاب نکرده است.«
پرون تاکید کرد: »تــرودو باید بداند 
که رقیــب او در این انتخابات، جناح 
مخالف نیست بلکه ویروس کووید1۹ 

اســت؛ بنابراین بهتر بــود که دولت 
فــدرال به جای برگــزاری انتخابات، 
اعتبارات و انرژی خود و مردم را برای 

مهار این ویروس به کار گیرد.«
اما در پاســخ به ایــن مخالفت ها و 
انتقادات، پابلو رودریگز، مسئول امور 
دولت در مجلس عوام، علت فراخوان 
انتخابــات زودهنــگام را ناکارآمدی 
پارلمــان دانســت و در واقع همان 
اســتداللی را مطرح کرد که پیش از 
این جاســتین تــرودو در واکنش به 
انتخابات مطرح  برگــزاری  مخالفان 
کرده بود. ترودو در ماه جون گذشــته 
پیــش از پایان یافتن نشســت های 
پارلمان، تاکیــد کرده بود که مجلس 
عــوام، کارآیــی خــود را از دســت 

داده است.
طی هفته های اخیر، جاستین ترودو 
و اعضای کابینه اش به همراه اعضای 
دولت فرانســوا لوگــو در کبک و یا 
نخســت وزیران دیگر اســتان ها، در 
موقعیت ها و مناســبت های مختلف 
بــا اظهارنظرهای مختلــف خود و 
ســرمایه گذاری های چنــد میلیارد 
دالری که داشته اند، به شکلی ماهرانه 
و ظریف تالش کرده اند زمینه را برای 
مهیا  زودهنگام  انتخابــات  برگزاری 
کنند. نتایج نظرسنجی هایی هم که 
در هفته های گذشــته در سطح ملی 
صورت گرفته، نشــان می دهد فعال 
شــرایط به نفع دولت ترودو و تیمش 
اســت و باد، درســت موافق با مسیر 
حرکت کشــتی لیبرال هــا در حال 

وزیدن است.
اما محور انتقاد رهبران احزاب مخالف 
از تصمیم ترودو در رابطه با انتخابات، 
این است که رهبر لیبرال ها در شرایطی 
کشــور را به مسیر انتخابات هل داده 
که نه تنها بحران پاندمی در کشــور 
مهار نشده، بلکه موج چهارم بیماری 
از راه رسیده است. آن ها یکصدا بر این 
مســئله تاکید می کنند که آن همه 
بریــز و بپاش هایی که ترودو در دوره 
پاندمی داشــته، برای جلب حمایت 
رای دهنــدگان کانادایی برای چنین 
روزی بوده اســت. رهبــران احــزاب 

مخالف معتقدند، برگزاری انتخابات در 
بحبوحه پاندمی، می تواند تالش های 
ســرمایه گذاری های  شــهروندان، 
گسترده دولت و دستاوردهای کشور 
را در جبهه مبارزه با پاندمی کرونا به 

خطر اندازد.
ایو-فرانسوا بالنشه، رهبر بلوک کبکی 
نیز، تــرودو و دولتش را از انتقادهای 
خود بی نصیب نگذاشــته اند. بالنشه 
تاکید کرد: »در شرایطی که به اذعان 
همه، اولویت کشــور در این شرایط 
باید رهایــی از بحــران کووید1۹ و 
تالش برای احیای اقتصادی کشــور 
باشــد، دولت ترودو همــه منابع در 
اختیار خود را بسیج کرده و میلیون ها 
دالر از خزانه عمومی برداشت کرده؛ 
تا نه آینده کشــور، بلکه آینده خود 
و حزبش را تضمیــن کند. انتخابات 
زودهنگام آینده قطعا راهی به ســوی 
خروج از پاندمــی کرونا نخواهد بود 
بلکه شاید فرصتی برای نخست وزیر 
لیبرال ایجاد کنــد که قدرت خود را 
تقویــت کند؛ زیرا بــه ماموریتی که 
رای دهنــدگان کانادایی در انتخابات 
2۰1۹ به او و حزبش دادند، بســنده 
نمی کند. وضعیت کنونــی ترودو را 
مجبور می کند برای اجرای طرح ها، 
برنامه و تصمیمات خود نظرات با دیگر 
احزاب توافق کند اما تالش می کند به 
لطف انتخابــات زودهنگام، همه امور 
را بر محور اراده شــخصی خود اداره 

کند.«
درحال حاضر حزب لیبــرال کانادا، 
155 کرسی از مجموع ۳۳۸ کرسی 
مجلس عوام را در اختیار دارد. حزب 
محافظه کار 11۹ کرسی، بلوک کبکی 
۳2 کرســی و حزب نیودموکرات نیز 
24 کرســی را در اختیار دارند. حزب 
ســبز کانادا در پارلمــان فعلی، دو 
نماینــده دارد و پنــج نماینده فعلی 
پارلمان نیز مســتقل هســتند. یک 
حزب، برای این که بتواند یک دولت 
باید بتواند  اکثریتی تشــکیل دهد، 
دســت کم 17۰ کرســی پارلمان را 

به دست آورد.
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آشنایی با سیاست و احزاب در کانادا 
حزب نیودموکرات؛

 رابین هود سیاست کانادایِی
حــزب نیودموکرات، که با ســرواژه 
NDP نیز شــناخته می شــود یک 
حزب سوسیالیســت دموکراتیک در 
کانادا اســت و با طرفداری از اقتصاد 
مزایای  دولتی-خصوصــی،  مختلط 
اجتماعی گسترده و سیاست خارجی 

انترناسیونالیستی شناخته می شود.
به گزارش هفته، انترناسیونالیسم که در 
فارسی به »فراملی گرایی« هم ترجمه 
شده، در مقابل »ملی گرایی افراطی« 
بر منافع مشــترک اقوام و ملت ها در 
عرصه جهانــی تاکیــد دارد. حزب 
نیودموکرات، با ریشــه های کارگری 
و باتوجه بــه نگاهی که عادالنه کردن 
ثــروت و توزیع درآمــد دارد؛ تا حد 
زیــادی ماموریت افســانه مشــهور 
رابین هود را در سیاست کانادایی برای 

خودش تعریف کرده است.
این حــزب، اولین بار از فدراســیون 
مشــترک المنافع )CCF( بیرون آمد 
که در 1۹۳۳ به عنــوان اولین حزب 
سیاسی کانادا به نمایندگی از کارگران 

و کشاورزان کوچک تأسیس شد.
اولیــن دولــت   CCF فدراســیون
سوسیالیست در آمریکای شمالی را در 
سال 1۹44 با به دست گرفتن قدرت 
دولت اســتانی در »ساســکاچوان« 
تاســیس کرد؛ اما این حزب، آن قدر 
بزرگ نشد که لگام دولت فدرال را به 

دست بگیرد.
بیشــتر گروه های کارگــری کانادا، 
در ســال 1۹5۶ در کنگــره ی کار 
کانــادا متحد شــدند و ایــن اتحاد، 
در اوت 1۹۶1 بــه تشــکیل حزب 
»نیودموکرات« منجر شد که نسبت 
بــه CCF، از ســازماندهی و آرایش 
البته حزب  بــود.  قویتری برخوردار 
استانی نیودموکرات در ساسکاچوان، 
نام CCF را تا سال 1۹۶7 حفظ کرد.
به هرحال حــزب نیودموکرات با این 
عقبه تاریخی و ایدیولوژیک، توانسته 
از دهــه 1۹4۰ تــا 1۹۹۰ به صورت 
متناوب در ساســکاچوان، مانیتوبا و 
بریتیش کلمبیا دولت تشکیل دهد و 
حتی توانسته در دهه 1۹۸۰ در یوکان 
و در انتاریو به عنوان بزرگترین استان 
کانادا نیز، به این موقعیت دست یابد. 
با این حال نیودموکرات ها، در ســطح 
ملی تنها از موفقیت پراکنده برخوردار 

بودند.
این حزب، در انتخابات ســال 1۹۸۸ 
توانست 4۳ کرسی به دست آورد که 
نقطه عطفی بــرای اعضا و طرفداران 
آن بود. البته آن ها در انتخابات بعدی، 
دچار افت شدیدی شــدند و تنها ۹ 
کرسی به دست آوردند. اگرچه تعداد 
در  نیودموکرات  حزب  کرســی های 
انتخابات بعدی، تاحدودی رشد کرد 
اما به طور معمول، بیش از 1۰ درصد 

آرا را به دست آوردند.
در انتخابــات 2۰۰4 و 2۰۰۶ و بــا 
کاهش حمایــت از لیبرال ها، حزب 
نیودموکرات بهتر ظاهر شد و به ترتیب 
1۹ و 2۹ کرســی در مجلس عوام را 
به دســت آورد. این روند صعودی، در 
انتخابات 2۰۰۸ ادامه یافت و اعضای 
آن توانستند هشت کرسی دیگر را نیز 
اضافه کنند تا مجموع کرسی های این 
حزب در مجلس عــوام، به ۳7 عدد 

برسد.
ســنتی  پایــگاه  به طورکلــی، 
نیودموکرات هــا در بین کشــاورزان 
مانیتوبــا، ساســکاچوان و کارگران 
شــهری بریتیش کلمبیــا و انتاریو 

بوده است. با ظهور حزب اصالحات و 
بعدها اتحاد کانادا و حزب محافظه کار 
در اواخــر دهه 1۹۸۰، حمایت از این 
حزب در غرب تاحــدودی فروکش 

کرد.
در اواســط دهه 1۹۹۰ و اوایل قرن 
21، حزب نیودموکرات در استان های 
آتالنتیــک، به ویــژه نوا اسکوشــیا 
محبوبیــت خوبــی به دســت آورد؛ 
به طوری که در انتخابات فدرال 2۰۰۶ 
، حدود ۳۰ درصد آرا در این اســتان 
را کســب کرد. این روند روبه رشــد، 
به جایی رسید که حزب نیودموکرات 
بــا بهره مندی از افزایش چشــمگیر 
محبوبیت رهبر کاریزماتیک خودشان 
»جک لیتــون«، در انتخابات 2۰11 
با عبــور از لیبرال ها به حزب مخالف 
رسمی تبدیل شد و بیش از ۳۰ درصد 
آرای عمومی و 1۰۳ کرسی را به دست 
آورد. این یک نقطه عطف بود؛ اتفاقی 

باورنکردنی.

پیشرفت حزب در آن انتخابات به طور 
عمده، ناشی از موفقیت شگفت انگیز 
آن در کبک بود؛ جایی که 5۹ کرسی 
را به دست آورد و سلطه سنتی بلوک 
کبکوا بر سیاست های انتخاباتی در این 
استان را شکست. در جوالی 2۰11 
لیتون از رهبر NDP کناره گیری کرد 
تا با سرطانی که جان او را می گرفت، 
مبارزه کند و »نیکول تورمل« رهبر 
ســابق اتحادیه، جانشــین او شد تا 
مارس 2۰12 کــه »توماس مولکر«، 
نماینده مجلس کبک جایگزینش شد.

توماس مولکــر، حزب را در انتخابات 
فدرال 2۰15 رهبــری کرد و اگرچه 
حزب نیودموکرات در ابتدا پیشــتاز 
به نظر می رســید اما حمایــت از آن 
کمرنگ شد؛ این حزب، با 44 کرسی 
ســوم شــد؛ پس از محافظه کاران با 
۹۹ کرسی و لیبرال هایی  که با 1۸4 
کرســی، دولت اکثریت را تشــکیل 

دادند.
در اکتبر 2۰17 جاگمیت ســینگ، 
جایگزیــن مولکــر شــد. جاگمیت 
سینگ اولین فرد از اقلیت های قومِی 
مهاجِر کانــادا بود که رهبری یکی از 
احزاب اصلی فــدرال کانادا به عهده 
گرفت. نیودموکرات هــا در انتخابات 
فــدرال 2۰1۹ خوب پیش نرفتند و 
2۰ کرســی را از دست دادند؛ حتی 
موقعیت خودشان را به عنوان دومین 
حزب مخالف به بلوک کبکوا از دست 

دادند.
در ادامه برای آشنایی بیشتر با حزب 
نیودموکــرات،  دیدگاه های این حزب 
را درباره مســائل مهم و مورد توجه 
افکار عمومی در انتخابات 2۰1۹ مرور 

می کنیم.

مواضع حزب نیودموکرات

مالیــات کربــن: نیودموکرات ها، 
از حامیــان اصلی این نــوع مالیات 
هســتند و حتی »جاگمت سینگ« 
رهبر ایــن حزب، در انتخابات 2۰1۹ 
خواســته بود با تولیدکنندگان کربن 
برخورد جدی تری شود. او گفته بود، 
می خواهد کسانی که بیشترین میزان 
گازهای گلخانه ای را تولید می کنند، 
بیشترین مسئولیت را داشته باشند. 
»سینگ« قول داد که الزامات مالیات 
کربن را برای تولیدکنندگان صنعتی 

کمی تغییر دهد.

مراقبت از کــودکان: نیودموکرات ها 
قول داده بودند در ســال 2۰2۰ یک 
میلیارد دالر برای مراقبت از کودکان 
به شــکل غیر انتفاعــی اختصاص 
می دهند که به شــکل ســاالنه قابل 
افزایش بود. آن ها قصد داشــتند در 
طول چهار ســال، 5۰۰ هزار فضای 
جدید برای مراقبت از کودکان ایجاد 
کنند. آن ها متعهد شده بودند قوانین 
بیمه اشتغال )EI( را تغییر دهند تا به 
والدین اجازه دهد از مرخصی بیشتری 
اســتفاده کنند و همچنان از مزایای 
کامل برخــوردار شــوند. این حزب 
می خواست برنامه ملی تغذیه مدارس 

را هم اجرا کند.

محیط زیســت: حزب نیودموکرات 
در انتخابــات 2۰1۹ قول داده بود، تا 
سال 2۰۳۰ از ۳۰ درصد از سرزمین 
طبیعی کشور، آب شیرین و اقیانوس ها 
محافظت کند. این حزب می خواست، 
جنگل ها را تقویت کرده و استراتژی 
ملی آب شــیرین را ایجاد کند. این 
حزب، همچنین وعده داده بود که تا 
سال 2۰22 برخی از پالستیک های 
یک بارمصــرف را ممنــوع کــرده و 
شــرکت های تولید کننده پالستیک 
را مســئول چرخه عمــر محصوالت 

خودشان کند.

اســلحه: این حــزب، در انتخابات 
2۰1۹ ممنوعیت ملی اسلحه دستی 
را تأیید نکرد؛ اما خواستار آن شد که 
به شــهرها قدرت ممنوعیت اسلحه 
دســتی داده شــود. نیودموکرات ها، 
همچنین خواســتار برخورد جدی با 
شدند.  غیرقانونی  اســلحه های  بازار 
این حزب وعــده داده بود، مبلغ 1۰۰ 
میلیون دالر در طول پنج ســال برای 
برنامه هــای بعد از مدرســه و مراکز 
آموزشــی اختصاص دهد، تا از ورود 

جوانان به خشونت جلوگیری شود.

سالمتی: نیودموکرات ها، می خواستند 
بیمه پزشکی فعلی را گسترش دهند 
تا شامل سالمت روان، پوشش دندان، 
چشم و شنوایی شود. آن ها یک طرح 
»داروســازی برای همه« را پیشنهاد 
می کننــد که داروهای مــورد تأیید 
بهداشــت کانادا را پوشــش می دهد 
و بــا 1۰ میلیــارد دالر، اجرای آن از 
یکسال پس از انتخابات آغاز می شد. 
این حزب می خواست یک استراتژی 
ملی اوتیســم ایجاد کند و قوانینی را 
طبیعی  بهداشتی  محصوالت  درباره 

ارائه دهد.

 2۰1۹ انتخابــات  در  مســکن: 
نیودموکرات ها وعده داده بودند پانصد 
هزار واحد مســکونی مقرون به صرفه 
در طول 1۰ ســال احداث می کنند. 
تــا آن زمــان، آن ها یارانــه اجاره را 
برای افــراد ضعیف تر جامعه به لحاظ 
مالی، پیشنهاد می دادند. آن ها وعده 
داده بودنــد، مالیــات کاال و خدمات 
)GST( فــدرال را برای کســانی که 
واحدهای مقرون به صرفه جدید ایجاد 
می کنند، حذف خواهنــد کرد. این 
حزب، همچنین قول داده بود شرایط 
۳۰ساله برای وام های مسکن شرکت 
وام مســکن کاناد )CMHC( را برای 
خریداران برای اولین بار وضع کند و به 
خانه های مقاوم، وام های کم بهره دهد. 
این حزب، قانون مالیات 15درصدی 
را برای خریداران خارجی پیشــنهاد 

کرده بود.

تغییرات آب وهوایی: نیودموکرات ها، 
وعده داده بودند میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای کانادا را تا ســال 2۰۳۰ به 
45۰ مگاتون برسانند. برای رسیدن 
به این هــدف، آن ها می خواســتند 
15میلیــارد دالر برای مقاوم ســازی 
ساختمان ها هزینه شود و یک »بانک 
آب وهــوا« برای ســرمایه گذاری در 
انرژی های تجدیدپذیر و فناوری پاک 
ایجاد شــود. این حزب، اعالم کرد در 
صورت پیروزی، یارانه های ســوخت 
فسیلی را حذف کرده و اعتبار صندوق 
حمایت از جوامع آسیب دیده از بالیای 
طبیعی را افزایش می دهد. این حزب، 
همچنین وعده داده بود تا سال 2۰۳۰ 
کانــادا، از برق خالص بــدون کربن 

استفاده خواهدکرد.

کسری بودجه: این حزب، وعده می داد 
بودجه را به شکل عاقالنه ای متعادل 
کند؛ اما بدون تاریخ مشخص و اینکه 
چگونه ممکن اســت بــا برنامه های 
گســترده ی خدمات اجتماعی، این 
امر ممکــن باشــد. نیودموکرات ها، 
کســری ۳2.7 میلیــارد دالری در 
سال 2۰2۰ را پیشنهاد کرده بودند و 
این تضاد کاملی با مبارزات انتخاباتی 
2۰15 داشت؛ یعنی زمانی که حزب 
نیودموکــرات، وعــده متوازن کردن 

بودجه را در چهارسال آینده داده بود.

در  نیودموکــرات،  هــدف  آموزش: 
انتخابــات 2۰1۹ ایــن بــود که در 
راستای تحصیل رایگان در دانشگاه و 
کالج تالش کند. آن ها برای رسیدن 
به این هدف می گفتند که با استان ها و 
مناطق همکاری می کنند تا شهریه ها 

را کاهــش دهند. این حــزب، قول 
داده بود که نــرخ بهره فدرال وام های 
دانشــجویی را حذف کــرده و پول 
بیشتری را به کمک های دانشجویی 
اختصاص دهــد. همچنین  کانــادا 
آموزش معلوالن  مزایای  می خواست 
را گسترش داده و برنامه ملی تغذیه 

مدارس را اجرا کند.

از حامیان  نیودموکــرات ،  مهاجرت: 
اصلی برنامه های مهاجرتی در کانادا 
است. این حزب، در انتخابات 2۰1۹ 
بر ضرورت رســیدگی به پرونده های 
عقب افتاده متقاضیان و اولویت بندی 
مهاجــرت بر مبنای اتحــاد خانواده 
تأکید کرده بود و وعده داده بود صنعت 
مشاوران مهاجرت را تنظیم کرده و از 
شر توافقنامه کشور ثالث، خالص شود 
که مانع از رســیدگی کامل به ادعای 
مهاجران از ایــاالت متحده در کانادا 

می شود.

در  نیودموکــرات،  حــزب  بومیان: 
انتخابات 2۰1۹ اعالم کرد می خواهد 
بر اساس گزارش کمیسیون حقیقت 
و آشتی، و اعالمیه سازمان ملل متحد 
در مورد حقوق مردم بومی، برنامه ای 
برای آشتی ایجاد کند. آن ها همچنین 
می خواســتند یک شورای ملی برای 
آشــتی ایجاد کنند. این حزب، قول 
 MMIWG توصیه های  تمام  داده بود 
یا همان برنامه بررسی سرنوشت زنان 
و دختران بومی مفقود یا کشته شده 
را اجرا کــرده و تمام موانع مربوط به 
مسائل آب آشامیدنی برای بومیان را 

تا سال 2۰21 لغو کند.

کار: نیودموکرات هــا می خواســتند 
حداقل دســتمزد فــدرال را به 15 
دالر در ســاعت افزایش دهند. آن ها 
 )EI( از تغییرات قوانین بیمه اشتغال
از جمله حداقل پرداخت 12۰۰ دالر 
در ماه، کاهش ســاعات واجد شرایط 
بــودن، دوره هــای طوالنی تر مزایای 
کارگــران فصلی و افزایــش مزایای 
بیمار از 15 به 5۰ هفته پشــتیبانی 
می کردنــد. این حزب می خواســت 
یــک پروژه آزمایشــی درآمد ملی را 
راه انــدازی کــرده و کارآموزی بدون 

حقوق را ممنوع کند.

صنایــع: حــزب نیودموکــرات در 
انتخابات، خواهان یک استراتژی ملی 
در صنعــت خودرو بــود که به گفته 
آن ها، شــامل هزینــه ۳۰۰ میلیون 
دالری برای ایجاد نوآوری می شــد. 
این حزب همچنین یک اســتراتژی 

صنعتــی ملی برای ایجــاد »اقتصاد 
تولید کم کربن« و نیاز به پروژه های 
زیرســاختی، از جمله در دو صنعت 
فــوالد و آلومینیوم ســاخت کانادا 

پیشنهاد می داد.

انتخابات  در  نیودموکرات ها  مالیات: 
2۰1۹ پیشــنهاد دادند نرخ ســود 
ســرمایه از 5۰ درصد به 75 درصد 
افزایش یابد. آن هــا همچنین وعده 
دادند، نرخ مالیات بر درآمد شخصی 
فــدرال را از ۳۳ درصد به ۳5 درصد 
افزایش خواهند داد و مالیات بر ثروت 
یک درصد را برای کسانی که بیش از 
2۰ میلیــون دالر درآمد دارند، وضع 
خواهند کرد. آن ها همچنین از مالیات 
بــر غول های وب ماننــد نتفلیکس، 
گوگل و فیسبوک پشتیبانی می کردند.

حمل ونقل: این حزب می خواست تا 
سال 2۰۳۰ ناوگان حمل ونقل را برقی 
کرده و با شهرداری ها همکاری کند 
تا سفر با وسایل حمل ونقل عمومی 
رایگان شــود. حــزب نیودموکرات، 
برنامه داشــت تا از مالیــات فدرال 
بــرای خودروهــای بــدون آالینده 
صرف نظر کند و در راستای دستیابی 
به هدفی کــه لیبرال ها مبنی برعدم 
انتشار آالیندگی خودروهای جدید تا 
سال 2۰4۰ تالش بیشتری به خرج 
دهد. آن ها همچنین قول داده بودند 
ســرویس اتوبوس های روستایی که 
توسط شرکت حمل ونقل گری هاند 
)Greyhound( لغو شده بود را دوباره 

برقرار کنند.

مشاغل کوچک: حزب نیودموکرات، 
در انتخابات 2۰1۹ استدالل می کرد 
که برنامه آن ها در داروســازی باعث 
صرفه جویی در هزینه مشاغل کوچک 
می شود. این حزب، از سقف هزینه ای 
که شرکت های کوچک به شرکت های 
کارت اعتباری می پرداختند، حمایت 
می کرد و خواهان آن بود که مالیات بر 
مشاغل کوچک را ۹ درصد نگه دارد. 
این حزب، همچنین می خواســت با 
تغییر برخی قوانین، از رفتار مالیاتی 

ناعادالنه جلوگیری شود.

سالمندان: حزب نیودموکرات، وعده 
ایجاد یک استراتژی ملی سالمندان را 
داده بود که شامل یک استراتژی برای 
مبتالیان بــه زوال عقل، و یک طرح 
از سالمندان  پیشگیری سوءاستفاده 
می شد. این حزب پیشنهاد داد اعتبار 
مالیاتی مراقبت کنندگان از سالمندان 

قابل استرداد باشد.
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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

دردسرهای انتخاباتی مجید جوهری، 
نماینده حزب لیبرال

مجید جوهری، نامــزد حزب لیبرال 
کانادا، از منطقه ی ریچموند هیل، در 
انتخاباتی در این  کشاکش نبردهای 
روزها با دردسرهایی مواجه شده است.

به گزارش »هفته«، در بیست وچهارم 
آگوست، خبرنگار »رِبل نیوز« جوهری 
را گیــر می اندازد و ســئوال پیچش 
می کنــد – پرســش  و پاســخ هایی 
که نهایتا پای پلیــس را به ماجرا باز 

می کند.
گفتنی اســت که خبرنگار ربل نیوز، 
دیوید منزیز، پیش تر هم موی دماغ 
جوهری شــده بوده است، زمانی که 
27 ژانویه ی 2۰2۰، همین پرسش ها 
را از جوهری، در نشستی که در مرکز 
خرید هیلکرســت در ریچموند هیل 
برپا کرده بود، پرسیده بود. در آن جا 
نیز کار به پلیس کشــیده و پلیس از 
منزیز خواسته بود که هر چه سریع تر 

آنجا را ترک کند.
پیش از ایــن که به ماجــرای اخیر 
بپردازیم خوب است ببینیم این »ربل 
نیوز« که یک طرف ماجراست چگونه 
رسانه ای است. این رسانه همان گونه 
که از نامش پیداست، رسانه ای است 
عصیانگر. ربل نیوز هر چند در طیف 
راســت افراطی جای می گیــرد، اما 
خودش را محافظه کار معرفی می کند 
و مدعی است: »رســانه های جریان 
اصلی تظاهر به بی طرفی می کنند، اما 
روز به روز ماننِد احزاب سیاسی رفتار 
می کنند. آنها تعصب سیاسی خود را 
نمی پذیرند و تظاهر به به بی طرفی در 
خبر می کنند.« ربل نیوز همچنین آب 
پاکی را به دست مخاطبانش می ریزد 
و به صراحــت می گوید که بی طرف 
نیســت و روایت هایــش می تواند با 
باشــند.  مغایر  رســمی  روایت های 
چنین، آنها بر این باورند که هر ایده ای 

را می توان به چالش و بحث کشاند.
در فیلمی که ربل نیــوز از این دوئل 
دو نفره منتشــر کرده، خبرنگار این 
رســانه، دیوید منزیز، در ساختمانی 
در ریچمونــد هیِل انتاریــو، پس از 
معرفی خودش از جوهری می پرسد 
که »چــرا از رژیم فاشیســتی ایران 
حمایت می کنــد«؟ جوهری هم در 
پاسخ می گوید که »چند بار از من این 
پرسش شده اســت و من هم به آن 

پاسخ داده ام«.
خبرنگار پس از آن ساختمان بیرون 
می آیــد و در پیــاده رو، در حالی که 
فعاالن کارزار انتخاباتی جوهری به کار 
خود مشغول اند، می گوید: »جوهری 
پیام های تبریک به جمهوری اسالمی 

در توییتر فرستاده است.«
منزیز ســپس با اســتناد به گزارش 
گلوبال نیــوز به رابطــه ی »علیرضا 
عنقائی« با جوهری می پردازد و مدعی 
می شــود که عنقائی یکی از حامیان 
مالی کارزار انتخاباتی جوهری است. 
او اســتناد به اســناد انتخابات کانادا 
می کند که بر پایه ی آنها، در ســوم 
دسامبر 2۰1۹، عنقائی 24۰ دالر به 
کارزار انتخاباتی جوهری در ریچموند 
هیل کمک کرده بوده اســت. او این 
موضــوع را از جوهری می پرســد و 
جوهری هم اشاره می کند که پیش تر 

به این پرسش پاسخ داده است.
گفتنی است که علیرضا عنقائی مدیر 
یک صرافی در شهر تورنتو است که 
ســازمان اطالعات و امنیــت کانادا 
)CSIS( او را متهــم بــه دور زدن 
ایران و ارسال میلیون ها  تحریم های 

دالر به جمهوری اسالمی کرده.
گلوبال نیوز کانــادا در گزارش مفصل 
خود از نقش علیرضا عنقایی در دور 
زدن تحریم ها نوشــته و افزوده بود: 

»تصویری که در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده، مجید جوهری نماینده 
لیبرال و ایرانی تبار مجلس کانادا را در 
کنار علیرضا عنقایی نشان می دهد که 
به جمهوری اسالمی در انتقال پول به 

کانادا کمک کرده است.«
جوهری همان زمــان گفته بود: »در 
زمــان مالقات با علیرضــا عنقایی از 
اتهام های مطرح علیه او بی خبر بوده 

است«.
خبرنگار »ربل نیوز« سپس درباره ی 
بحران افغانستان در رابطه با جمهوری 
اســالمی از جوهــری می پرســد و 
جوهری هم می گوید که از آن چه در 
افغانستان می گذرد خوشحال نیست 
و  دولــت لیبرال نیز برنامه ای دارد تا 
افغان هایی کــه حامی کانادایی ها در 
این بیست سال بوده اند از افغانستان 

خارج کند.
منزیز ســپس همان پرسش کمک 
عنقائی به کارزار جوهــری را دوباره 
مطــرح می کند و جوهری هم همان 
پاســخ قبلی را می دهــد و می افزاید 
کــه این کمک ناچیز بــوده و او هم 

برگردانده است.
منزیز درباره ی پیام تبریک جوهری 
به دولت جمهوری اســالمی دوباره 
پرســش می کند و جوهــری هم در 
پاسخ می گوید که پیام تبریکی برای 

انتخابــات ایران نداده اســت و فقط 
گفته که دولت منتخب باید فضایی 
امــن ایجاد کند. در اینجــا منزیز از 
جوهری می پرســد که آیا او باور به 
ایــن دارد که آن دولــت جمهوری 
اســالمی دولتی منتخب بوده است 
که جوهری هم می گوید که نه چنین 
بــاوری ندارد، ولــی می افزاید که در 
ایران بین حاکمیت و دولت منتخب 
تفاوت وجود دارد و می گوید که دولت 
منتخب به وســیله ی مردم انتخاب 
می شــود و بنابرایــن در برابر مردم 

مسئول است.
پس از آن خبرنگار می خواهد دوباره 
پرسشــی بپرســد که جوهری به او 
می گوید کــه به پرســش های او به 
انــدازه ی کافی پاســخ داده و اکنون 
زمانی است که به این گفت وگو خاتمه 

داده شود.
ولی خبرنگار ربل همچنان به پرسیدن 
از جوهری و نیز رابطه ی او و جمهوری 
اسالمی ادامه می دهد و جوهری هم 
از او می خواهــد که ایــن گفت وگو 
را متوقف کنــد، چراکه به زعم او به 
انــدازه ی کافی به منزیــز زمان داده 

است.
جوهری سپس به او می گوید که شما 
در منطقه ی من هستید و این جا را 
ترک کنید. اما خبرنگار همچنان در 

آن جا می ماند تا این که پلیس از راه 
می رسد.

منزیز بــه پلیس ها می گوید که برای 
مــن اینجا هســتید؟ و پلیس ها هم 
اشاره می کنند که از او شکایتی شده 
اســت و خبرنگار هم می گوید که در 
مکانــی عمومی فقط پرســش هایی 
مطرح کرده ام و این امر در کانادا جرم 

به حساب نمی آید.
پلیس  هم می گوید کســی متهم به 

جرمی نشده است.
او هم می گوید که باورم نمی شود که 
کارهای اصلی پلیس را رها کرده اید و 

سراغ من آمده اید.
سپس مســئول این گروه از پلیس ها 

سراغ منزیز می آید و منزیز درباره ی 
علت حضــور پلیس ها از او پرس وجو 

می کند.
آن پلیس می گوید که پرســش های 
او جوهری را ناراحــت کرده و او هم 
می گوید که طبعا ایــن اتفاق افتاده 
است و این پرسش و پاسخ تبدیل به 

موضوع شوخی میان آن دو می شود.
خبرنــگار ربل نیوز در پایان در حالی 
که پلیس ها رفته اند و او هنوز حوالی 
گروه انتخاباتی جوهری پرسه می زند 
می گوید که انتظــار دارد جوهری به 
پرســش های او درباره ی ارتباطش با 

رژیم ایران پاسخ دهد.

دفاع مجید جوهری از
 عملکردش درباره هواپیمای اوکراینی

عملکرد مجید جوهــری، کاندیدای 
ایرانی انتخابات پارلمان کانادا درباره 
هواپیما اوکراینی مورد انتقاد رقیبان 
و مخالفان او واقع شــده است. آن ها 
معتقدند آقای جوهــری قاطعیت و 
شــفافیت الزم را در این باره نداشته 

است.
به گزارش هفته، حاال اما او در دفاع از 
خود درباره عدم محکومیت جمهوری 
اسالمی برای ساقط کردن هواپیمای 
اوکراینی و بی توجهــی به مطالبات 
خانواده قربانیان لینکی از واکنش های 

پیشین خود را منتشر کرد.
آقای جوهری با انتشــار یک لینک 
در شــبکه های اجتماعی از اقدام ها و 
ســخنرانی های خود درخصوص این 
پرونده ســخن گفته و نوشته است: 
لطفاً رای دهنــدگان من، هموطنان 
ایرانی و جامعه ام این نامه را در مورد 
حمایت مــداوم از خانواده های تحت 

تأثیر پرواز PS752 بخوانند.
بــه گفتــه او »مــن می خواهم هر 
 PS752 موضوعــی در مورد پــرواز
روشــن باشــد که برای من مسئله 

انتخاباتی نیســت بلکه جزو مسائل 
شخصی و قلبی من است.«

حدود دو ماه پیش نیز آقای جوهری 
با انتشــار یک قطعــه فیلم از صحن 
پارلمان از سخنرانی خود درباره پرواز 
752 خبــر داد. او اواســط ماه می با 
انتشار یک ویدئو و چند عکس درباره 
قربانیان این پرواز نوشت: »همچنان 
که ما به عزاداری و گرامی داشت یاد 
قربانیان پرواز 752 و پرواز ۳۰2 ادامه 
می دهیم باید خانواده های آن ها را نیز 
بــه یاد آوریم که نه تنها در یک واقعه 
غم انگیــز یکی از عزیزان خــود را از 
دست داده اند که ارتباط شان با کانادا 

هم از بین رفته است.«
وی همان موقع، با اشــتراک ایمیل 
شخصی و یک لینک از خانواده های 
قربانیان خواســته بود که در صورت 
ســوال درباره چگونگی تعهد دولت 
کانادا نســبت به این خانواده ها به او 
ایمیل بزننــد. او ژانویه 2۰21 هم با 
اشتراک یک فیلم سالگرد درگذشت 
جان باختــگان این پــرواز را گرامی 

داشت.
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مشاوره اولیه رایگان

ضرورت مراقبت دائمی از نهاد دموکراسی
آنچه مشاهده عرصه سیاست جهانی 
در سال های اخیر در کشورهایی که 
دموکراسی مســتقر و با ثبات دارند 
نشان می دهد این اســت که اصول 
دموکراسی و حفظ آن، امری قطعی 
نیست که بعد از نهادینه شدن برای 

همیشه در جامعه باقی بماند.
ماننــد هر رفتــار اجتماعــی دیگر 
دموکراســی و اصــول آن نیازمنــد 
مراقبت دایمی هســتند. رویدادهای 
چهار سال گذشته در ایاالت متحده 
نشــان داد که در فضایــی که از دل 
فرآیندهــای دموکراتیــک شــکل 
می گیرد نیز فرصت ظهور اندیشه ها و 
رفتارهایــی وجود دارد که در ابتدا به 
شکل حمایت از یک جریان سیاسی 
رایــج  یا در مخالفت با جریانی دیگر 
بروز پیدا کرده و در نهایت اصول اولیه 
جامعه دموکراتیک را هدف قرار دهد.

حاال کانــادا در موقعیتی اســت که 
به نظر می رســد باید از این تجربه ها 

بیاموزد و مراقب باشد.
چندین مرکز تحقیقاتی از سال 2۰1۹ 
هشــدار داده بودند که درون جامعه 
کانادایی گروه های موســوم به دست 
راست افراطی در حال قدرت گرفتن 
هستند و به خصوص حضور موثری 

در شبکه های اجتماعی دارند.
ایــن راســت افراطــی را نبایــد با 
محافظه کاران اشــتباه گرفت و یکی 
پنداشت و این خطای بزرگی است که 
اتفاقا به رشد این گروه ها بیشتر کمک 

می کند.
راست افراطی شــاید در ابتدا خود را 
حامی محافظه کاران نشــان دهد اما 
در ژن خود نشانه های بارز و غیر قابل 
انکار نژاد پرستی و ملی گرایی افراطی 

دارند.
در سال گذشــته و در جریان تغییر 
ریاست جمهوری ایاالت متحده گروه 
»پسران مغرور« که یکی از گروه های 
راســت افراطی به شــمار می رود در 
کانادا توسعه قابل توجهی پیدا کرد و 
در نهایت فعالیت آن ممنوع اعالم شد. 
اما ممنوع کردن فعالیت یک گروه به 
معنی خاموش کــردن آن طرز فکر 

نیست.
بلکه آن اندیشــه تنها برای دوره ای 
کوتاه از نظرها گم شده و زمانی دیگر 

از جایی دیگر سر بر میآورد.
جریان راست افراطی و تندرو نه تنها 
بــر برتری نژاد ســفیدان تاکید دارد 
که در نتیجه سیاســت های افراطی 
ضدمهاجر را تشــویق می کند که به 
طور جدی و چشــمگیری ضد علم 
اســت. این جریان بخشــی از موتور 
محرک خود را از تئوری های توطئه 
می گیرد و غیــر از همفکرانش هیچ 

نظری را نه تنهــا نمی پذیرد که هر 
نظری مخالف خود را حاصل توطئه ای 

جهانی ارزیابی می کند.
انتخابات پرچالش  حاال در آســتانه 
پیش رو بخش هایــی از این گروه ها 
فرصتی بــرای بروز پیــدا کرده اند و 
توانســته اند بخش هایی از معترضان 
سیاست های دولت فعلی را نیز با خود 

همراه کنند.
نکته مهم در این میان این است که 
نباید حمایت ایــن گروه ها از احزاب 
ریشه داری مانند حزب محافظه کار 
را مبتنی بر یکســانی میان آن دو در 

نظر گرفت.
حمله های اخیر به اجتماع لیبرال ها 
ربطــی بــه سیاســت های اصلــی 
محافظه کاران ندارد و همچنین نباید 
آن را با اعتراض ها  و انتقادهای رایجی 
که در کارزارهای انتخاباتی رایج است 

اشتباه گرفت.
عمده کســانی که در میــان برهم 
لیبرال ها دیده  اجتماع های  زنندگان 
می شــوند در دفاع از سیاســت های 
محافظه کاران نیست که به حمله به 

این تجمعات می پردازند.
آن ها شاید در برخی از موارد خود را 
به برنامه های یکی از احزاب نزدیک تر 
ببینند اما دغدغــه ای مانند واگذاری 
اختیارات بیشتر به استان ها و کاهش 
حجم دولت مرکزی، انضباط اقتصادی 
و رسیدن به بودجه ای متعادل را که از 
اصول برنامه های محافظه کاران است 

را ندارند.
به تجمعات اخیر آن هــا نگاه کنید، 
عمده آن ها ضد واکســن هستند و 
واکسیناســیون را بر اســاس تئوری 
توطئــه به دلیل تــالش دولت برای 
کنترل کردن جمعیــت می دانند، با 
برنامه های محیط زیستی مخالفند و 
گرمایش زمین را دروغ می شــمارند، 
مهاجران را -برخالف همه تحقیقاتی 
که عکس این موضوع را نشان می دهد 
–  عامــل رکود اقتصــادی می دانند 
و مخالف برنامــه دلجویی از بومیان 

هستند.
همچنین به ادبیات و رفتارهای ایشان 
دقت کنید و به تشابه آن با گروه های 
خشــنی که در نقاط مختلف جهان 

می شناسیم توجه کنید.
این افراد گاهی تخریب و برهم زدن 
برنامه های سیاســی را به حق آزادی 
بیان خود نســبت می دهند و وانمود 
می کنند متقدان ایشــان با ابراز نظر 
آن ها مخالفنــد، در حالی که نقد به 
رفتاری است که حق گفتن و شنیدن 

دیگران را می گیرد.
خوشــبختانه در روزهای گذشــته 
رهبــران دو حزب محافظــه کار و 
دموکرات نوین این رفتارها را محکوم 
کردند. اما شاید فراتر از این محکومیت 
الزم باشد کار بیشتری صورت بگیرد.

از یک ســو حزب لیبرال و دموکرات 
نوین و ســبز که احزاب پیشــرو در 
زمینه مســائل اجتماعی به شــمار 
می روند نباید ایــن مخالفت ها را به 
گروهی کوچک و دســت نشــانده و 
اقلیتی قابل چشم پوشی محدود کنند. 
وجود این اعتراض ها واقعی اســت. 
انکار مساله تنها به معنی مجبور شدن 
بــا مواجهه با اثرات شــدیدتر آن در 

آینده نزدیک است.
از سوی دیگر حزب محافظه کار نیز که 
ممکن است از برخی از تشابه مواضع 
خــود با این گروه ها ســود ببرد الزم 
است خطوط قرمزی در اطراف مواضع 

خود رسم کند.
وقتــی این حزب در کنگره ســاالنه 
خود حتی نمی تواند جمله ای مبنی 
بر واقعــی بودن گرمایش زمین را در 
برنامه خود قرار دهد طبیعی اســت 
که فضایی برای رشد حامیان توطئه 

می دهد.
شاید این حزب الزم باشد که موضع 
خود با مســائل علمــی و همچنین 
تبعیض های اجتماعــی را به صورت 
شفاف مشــخص کند و به رد اعتبار 
گروه های نژادپرست و راست افراطی 
بپــردازد تا امکان سواســتفاده آن ها 

فراهم نشود.
چشــم بســتن بر این موضــوع اثر 
تلخی به جای خواهد داشــت و تنها 
قربانیان آن جریان هــای نزدیک به 
چپ نیستند. بلکه خود محافظه کاران 
اصیل بیشترین ضربه را می پذیرند و 
ممکن است خود را تنیده در تار این 

گروه ها ببینند.
البته که این مســاله تنها محدود به 
بخش راست طیف سیاسی نیست. در 
انتهای طیــف  چپ نیز گروه هایی با 
شعارها و اهدافی به نظر کامال مغایر 
با راست افراطی همان رفتارها را تکرار 
می کنند. گویی هندسه اقلیم سیاست 
هندسه ای کروی است که در آن دو 
قطب مخالف بر هم منطبق می شوند.

طیف چــپ نیز باید موضع خود را با 
آن ها مشخص کند.

جامعــه ای چند حزبی مانند کانادای 
امــروز تنها به کمک وجــود احزاب 
قدرتمند و مخالف اما منطقی می تواند 
رشد کند و قدرت را محدود و پاسخگو 

نگاه دارد.
رشــد آن هایی که مخالف را دشمن 
می پندارند و نادیــده گرفتن آن در 
نهایت به تضعیف دموکراســی منجر 

می شود.
منبع: نشریه مداد

هزینۀ زندگی
 مهم ترین موضوع در انتخابات ۲۰۲۱

کانادا- خانواده های مقروض  ایرانیان 
زندگی  هزینه های  نگــران  کانادایی 
خود هســتند. آنها از سیاست مداران 
می خواهند که این نگرانی را رفع کنند. 
مؤسسه تحقیقاتی Abacus Data در 
ماه آگست از رأی دهندگان کانادایی 
یک نظر سنجی به عمل آور و در آن 
از آنان خواست که نگرانی های عمدۀ 
خــود را بیان کننــد. رأی دهندگان 
اکثراً متفق  القولند که هزینه زندگی 
عمده ترین نگرانی  آنها اســت. هزینۀ 
زندگی در انتخابات گذشته هم مورد 
توجه بود، اما نه به این اندازه. تقریباً دو 
سوم کانادایی ها احساس می کنند که 
این مسئله اکنون نگرانی بزرگی برای 
آنان به شــمار می رود. موضع گیری 
سیاســی هم در این مــورد تفاوت 
چندانی نداشت. هزینۀ زندگی نگرانی 
اکثریت در میان طیف های سیاسی 

مختلف است.
بر اســاس آخرین نظرســنجی های 
Abacus هزینۀ زندگی مسئله شماره 
یــک رأی دهندگان اســت. هزینۀ 
زندگی نگرانی ۶2 درصد از کانادایی ها 
را تشــکیل می دهد در حالی که 55 
درصد در انتخابات سال 2۰1۹ نگران 
بودند. دسترســی به  هزینۀ زندگی 
مراقبت های بهداشتی در ردۀ دوم قرار 
دارد و 47 درصــد از رأی دهندگان 
آن را یکــی از نگرانی های اصلی خود 
می دانند. تغییرات آب و هوایی با 4۶ 
درصد پس از آن قــرار دارد. مواضع 
سیاسی شــخصی ارتباط چندانی با 
نگرانی در مورد هزینه زندگی نداشت. 
مردم در طیف های سیاسی مختلف 
آن را در زمره نگرانی های اصلی قرار 
می دهند. در واقــع معموالً باالترین 

دغدغه آنان است.
بیشــتر رأی دهندگان لیبرال هزینۀ 
زندگی را دومین مســئله بزرگ این 

انتخابات عنوان می کنند.

طرفــداران همــه احزاب احســاس 
می کردنــد که هزینــۀ زندگی جای 
نگرانــی دارد، اما به درجات مختلف. 
هزینه زندگی دومین مســئله برای 
حامیــان لیبــرال بــود و 55 درصد 
اظهار داشــتند که این یک مســئلۀ 
نگران کننده اســت. تغییرات آب و 
هوایــی با 57 درصد میــان حامیان 
لیبرال در صدر فهرســت قرار گرفت. 
دسترســی به مراقبت های بهداشتی 
در رتبه سوم قرار گرفت و 5۳ درصد 
از رأی دهندگان لیبرال آن را یکی از 

نگرانی های اصلی خود اعالم کردند.
بیشــتر رأی دهندگان محافظه کار 
هزینه زندگی را بزرگترین مشــکل 

می دانند.
رأی دهندگان محافظــه کار هزینۀ 
زندگی را با اختــالف زیاد بزرگترین 
مسئله می دانند. هزینۀ زندگی برای 
5۹ درصد از طرفداران حزب محافظه 
کار کانادا بیشترین عامل نگرانی بود. 
مالیات در رتبــۀ دوم )52 درصد( و 
هزینه های دولت )51 درصد( سومین 
نگرانی رأی دهندگان محافظه کار بود.
رأی دهندگان حزب دموکراتیک نوین 
)NDP( فکر می کنند هزینۀ زندگی 

بزرگترین نگرانی آنها است
نوین  طرفداران حــزب دموکراتیک 
همچنین گفتند کــه هزینۀ زندگی 
مهمترین مسئله است و این نگرانی 
در میان آنان بیشترین میزان در بین 
احزاب است. هزینه زندگی برای ۶7 
درصد از حامیان اولویت اصلی بود، و 
باالتر از میانگین کشوری قرار گرفت. 
تغییرات آب و هوایی با 54 درصد در 
رتبه دوم قرار گرفت و نگرانی در بارۀ 
فقــر و نابرابری بــا 4۸ درصد از رأی 

دهندگان پس از آن قرار گرفتند.
کانادایی ها به طور فزاینده ای نگران 
هزینه هــای عمومــی زندگی خود 

هستند. 
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آیا اعالم برگزاری انتخابات زودرس دولت فدرال،
 مردم کانادا را غافلگیر نمود؟! یا ننمود؟!

نویسنده: مهندس حسین میرهاشمی

مردم کانادا برای تعیین دولت جدید 
فــدرال در روز 2۰ ســپتامبر به پای 
صندوق هــای رای خواهنــد رفت و 
دولت جدید فدرال را انتخاب خواهند 
نمود. این انتخابات، رفراندومی برای 

لیبرال ها است.
در این انتخابــات با توجه به ویروس 
کرونا، اکثر مناظره  هــای کاندیداها 
از طریق اینترنت انجام خواهد شــد. 
ســازمان ایرانیان سیویک الکشن به 
همت آقــای کیقباد اســماعیل پور 
همانند انتخابات های گذشته مناظره 
هایی خواهند داشــت که زمان آن از 
طریق رسانه های گروهی به آگاهی 

شما خواهد رسید.
در مورد این انتخابات سرنوشت ساز و 
مهم علیرغم اهمیت ویژه، آن تا پیش 
از نوشــتن این مقالــه تاکنون کمتر 
اشــاره ای به این موضوع اجتماعی  
در نشریات ایرانی شده است ،لذابنیاد 
آموزشــی غیرانتفاعی آی کن دؤ بر 
آن شــد اشــاره ای به این امر مهم 
بنماید۰ناگفته نماند که بنیاد آی کن 
دؤ به بومیان  ونکوور  و دانش آموزان 
دبستان و دبیرستان از خانواده های 
کم درآمد آموزش رایگان میدهد۰این 
کالس هــای تقویتــی و بنیادین در 
اواخر سپتامبر امسال پس از موفقیت 
چشــمگیر در سال گذشــته دوباره 
شروع خواهد شد۰برای آگاهی بیشتر 

به وب سایت مراجعه نمایید.
www.icando.help 

همانگونه که در زمان انتخابات قبلی 
دولت فدرال در نشریات ایرانی نوشتم 
که عمر این دولت به  دو سال نمیرسد، 
همین هم شد. من نه علم غیب دارم و 
نه به من وحی شده است. زیرا با توجه 
به دولت های قبلی که اقلیت بوده اند، 
عمر همه این دولت ها تاکنون کمتر 
از دوسال بوده است. حتی عمر دولت 
های اقلیت استانی نیز تقریبا همین 
اندازه است. نمونه آن دولت استانی بی 
سی که شــاهد انتخابات آن در سال 
گذشته بودیم. شواهد نشان می دهد 
حزب لیبرال و کانســرواتیو تقریبا به 
طور مساوی نظر مردم را جلب کرده 
اند ولی با توجه به محبوبیت نخست 
وزیر جاســتین ترودو در بین مردم و 
عملکرد مثبت در دوران بحران کرونا 
به احتمال قــوی لیبرال ها به دولت 
اکثریت با چند نماینده دست خواهند 

یافت.
بعضی ها معتقدند که کانسرواتیو ها 
حتی چند کرسی را در بعضی نقاط 
کانادا از دســت خواهند داد و ان دی 
پی به چند کرســی اضافی دســت 
خواهد یافت. به نظر می رســد بالک 
کبک نیز  چند کرسی از دست داده و 
این کرسی ها بین لیبرال ها و ان دی 
پی تقســیم خواهد شد.سایر احزاب 
به جز حزب ســبز شاید اصالً نتوانند 

صاحب کرسی در پارلمان  شوند
همانگونه که اشاره شد این انتخابات 
در حقیقــت رفراندومی اســت برای 
لیبرال ها که آیــا اکثریت مردم رای 

دهنده می خواهند این دولت برای بار 
دیگر سرکار بماند یا نه.

در نورث ونکوور پیش بینی می شود به 
احتمال قوی آقای جاناتان ویلکینسون 
وزیر کنونی منابــع طبیعی از حزب 
لیبرال با آرای باالتری نسبت به سایر 
رقبای خود یعنی کانسرواتیو ها و ان 
دی پی و ســبز ها پیشی گرفته و با 
اختالف آرای بســیاری برنده خواهد 

شد.
در این انتخابات مهم و سرنوشت ساز 
موسسه غیرانتفاعی و آموزشی آی َکن 
دو  که برگزار کننده کالسهای رایگان 
درسی ابتدایی و متوسطه برای بومیان 
و افراد کم درآمد فعالیت میکند  برای 
آگاهی بیشتر و استفاده از این کالسها 
بــه www.icando.help مراجعــه 
شــود( برای آشنایی و آگاهی بیشتر 
هم میهنان پرسشنامه ای شامل 12 
ســوال مورد نظــر رای دهندگان به 
کاندیداها ارســال نمود ولی با توجه 
به زمان کم تا چاپ در روزنامه، فقط 
نمایندگان حزب لیبرال نورث ونکووِر 
و وست ونکوور نورث سیمور برنابی و 
همچنین نماینده حزب ان دی پی از 
نورث ونکوور به  سواالت پاسخ دادند و 
به بقیه سؤاالت در شماره آینده پاسخ 

داده  خواهد شد.

نورث  انتخاباتی  حــوزه  نامزدهای 
ونکوور

1. خانــم تمی بنتز   از حزب ان دی 
پی

2. جاناتــان ویلکینســون   از حزب 
لیبرال. وزیر منابع طبیعی و نماینده 

فعلی
۳. لــس جیــک لینــگ   از حزب 

کانسرواتیو ها
4. آرچی کاریو   از حزب سبزها
5. جان گالووی   از حزب مردم.

نامزدهای حوزه انتخابیه وست ونکوور 
ساین شاین کوست و سی تو اسکای

1. حزب لیبرال: پاتریک وایلر   نماینده 
کنونی

2. ان دی پی: آویل لوئیس
۳. کانسرواتیو: جان وستون  

مایک سیمپسون  4.حزب ســبزها: 
میک

5. حزب مردم: داگ دب  

اگرچه رقابت تنگاتنگ بین نماینده 
لیبرال و نماینده کانســرواتیوها داغ 
اســت ولی با توجه به اینکه پاتریک 
وایلر نماینده کنونی این شــهر برای 
نورث شــور خدمات ارزنده ای را در 
برنامه هایش داشــته به احتمال زیاد 

برنده انتخاب خواهد شد.

نامزدهای حــوزه انتخابیه برنابی و 
نورث سیمور

1. نماینده حزب لیبــرال: تری بیچ   
نماینده کنونی

2. ان دی پی: جیم هانسون
۳. کانسرواتیو: کلسی شاین

در این حوزه سه کاندیدا رقابت دارند 
که رقابت بین آنها تنگاتنگ است ولی 
با توجه به اینکه تــری بیچ نماینده 
فعلی این حوزه اســت و با توجه به 
سابقه درخشان در حوزه نورث سیمور 
برنابی و همچنین منتخب دو دوره از 
این حوزه بوده )تری بیچ تنها کسی 
که در سن 1۸ سالگی نماینده شورای 
شــهر نانایمو بوده و ریاست جوانان 
حزب لیبرال را داشته( احتماال کرسی 

خود را دوباره بدست خواهد آورد.

پاسخ نمایندگان حزب لیبرال و ان 
دی پی  به سواالت رای دهندگان

۱- چرا دولت لیبرال در هنگام شیوع 
انتخابات  کرونا اقدام به برگــزاری 

زودرس نمود ؟

پاســخ لیبرال ها: کانادائی ها گرفتار 
یک بحران بی ســابقه هستند و حق 
دارند در مورد آینده نگران باشــند. 
تصمیماتی که دولت امروز اتخاذ می 
کنــد روی آینده بچه هــای ما تاثیر 
میگذارد، کانادائی هــا حق دارند در 
تعیین سرنوشــت و تصمیماتی که 

آینده ساز است سهیم باشند. ما دارای 
برنامه مناســب، تیم خوب و رهبری 
تجربه شده برای این حرکت هستیم. 
ما میخواهیــم کانادا را برای همه  به 

پیش ببریم  .

پاسخ ان.دی.پی:آقای ترودو به خاطر 
حفظ شغل و سمت خود و ثروتمندتر 
کردن دوستان و اطرافیان خود اقدام 

به  برگزاری انتخابات زودرس میکند
با توجه به اینکه به اینکه با موج چهارم 
کرونا در کانــادا و وضعیت اضطراری 
درگیر هستیم و اینکه پارلمان داشت 
به خوبی کار میکــرد و این حقیقت 
که دموکرات های نو تالش داشــتند 
زندگی را برای مردمی که در بحران 
قرار دارند آسان تر کنند تصمیم آقای 

ترودو را خودخواهانه میدانند.

۲- فکر میکنید حضور مردم در پای 
صندوق هــای رای به همان خوبی 
انتخابات فدرال گذشته خواهد بود ؟

پاسخ لیبرال ها: نتیجه این انتخابات 
البته در دست کانادائی ها است. دولت 
ما در دو سال گذشته سخت کوشیده 
اســت از کانادائی ها حمایت کند. ما 
در دوره شیوع کرونا از بیزینس  های 

کانادا حمایت کردیم و به تعهداتی که 
در انتخابات  کرده بودیم عمل کردیم.

اینجانب و همکارانم تالش می کنیم 
مطمئن شــویم کانادائی ها متوجه 
شوند ما و اپوزیسیون چه برنامه هایی 
برای آینده کانــادا داریم. دیدگاه ما 
مثبت و در جهت ساخت جامعه ای 

قدرتمند و فراگیر است.
پاســخ  ان دی پی: بــا توجه به موج 
چهارم کرونــا رای دهندگان ممکن 
است از ایستادن در صف طوالنی رای 
گیری در روز انتخابات اکراه داشــته 

باشند
با نگاهی به نتایــج انتخابات ایالتی ، 
انتظار میرود رای دهندگان در روزهای 
تعیین شده قبلی به پای صندوق ها 
بروند .  ما هر کاری از دستمان برآید 
انجام میدهیم تــا هواداران دموکرات 
های نــو پای صندوق ها بروند و رای 

بدهند.

۳- آیا حزب شما حقوق بازنشستگی 
سالمندان را افزایش خواهد داد ؟

پاســخ لیبرال ها: در اواسط ماه اوت 
مبلغ 5۰۰  دالر به ســالمندان باالی 
75  ســال پرداخت کردیــم. چون 
آمار نشان میدهد اکثریت سالمندان 

آسیب پذیر باالی 75  سال هستند.
در بودجه سال 2۰1۶  حداکثر حقوق 
بازنشســتگی  را 1۰٪  افزایش دادیم 
که تقریبا به یک میلیون نفر سالمند 

آسیب پذیر کمک کرد.
اخیــرا در مبــارزات انتخاباتی اعالم 
کردیم که مبلــغ ۹  بیلیون دالر در 
زمینه بهزیستی و مراقبت بلند مدت 
سرمایه گذاری می کنیم که شرایط 
را در این موسسات بهبود می بخشد.

پاسخ ان دی پی:  بله- دموکرات های 
نو یک کمیته رایزنی بازنشســتگی 
تشــکیل خواهند داد که طرح بلند 
مدت بــرای افزایش و تعدیل حقوق 
بازنشســتگی و تقویــت صنــدوق 

بازنشستگی را تهیه نماید.

۴- نقاط ضعف احزاب رقبای حزب 
شما کدامند ؟

پاســخ لیبرال ها: حزب محافظه کار 
میخواهــد ما را در چند مورد مهم به 

عقب برگرداند.
محافظه کاران با اســتفاده از ماسک 
در چند بخش کلیدی مثل مسافران 
قطار و هواپیما که جان کانادائی ها را 

حفظ می کند موافق نیستند.
محافظه کاران با قدغن کردن سالح 
های قتاله کــه بر امنیت کانادائی ها 
اثر میگذارد مخالفند و قانون منع این 
ســالح ها را که توسط دولت لیبرال 

گذاشته شده عوض خواهند کرد.
محافظــه کاران بر این عقیده اند که 
تغییــرات محیط زیســتی واقعیت 

ندارند.
محافظــه کاران اعالم کــرده اند که 
قرارداد دولت فــدرال کانادا با ایاالت 
مبنــی بر برقــراری 1۰  دالر در روز 
برای  کودکان که بــرای خانواده ها 

قابل پرداخت بوده را فسخ نمایند.

کلمه نژاد پرستی در مواضع محافظه 
کاران یافت نمی شود و آنها نمیخواهند 
به این مسئله که دامن گیر اقلیت های 

نژادی در کانادا است بپردازند.
ما خواســتار دولتی هســتیم که با 
برقــراری عدالت و کشــوری مردم 
شــمول کانادا را به پیــش ببرد ، نه 
دولتی که کشــور را به عقب براند و 
خود خواهی و چند دستگی و از بین 
رفتن محیط زیســت و خوشبختی 

مردم را سبب شود.
پاسخ ان دی پی:  نقطه ضعف حزب 
لیبرال این است که تجربه به ما نشان 
میدهد نمی توانیم حرف هایشان را 

باور کنیم.
25 سال وعده و وعید تامین دارو به 
جایی نرســیده است .  رفرم سیستم 
انتخاباتی هم به جایی نرسیده است و 
کماکان با همان سیستم قدیمی انجام 
میشود به جای نمایندگی متناسب 
با جمعیت .بومیان کانــادا هنوز آب 
آشامیدنی را میجوشانند و دسترسی 
به آب ندارند.علیرغــم اینکه لیبرال 
ها می گویند طرفدار محیط زیست 
هستند هنوز هم خط لوله نفت برای 
انتقال نفت حاصل از ماســه قیری را 
خریداری میکنند –دو صد گفته چو 

نیم کردار نیست.

۵. اقدامات مثبت حزب شما در رابطه 
اوکراین  هواپیمای  پرواز   تراژدی  با 

چیست ؟

پاســخ لیبرال ها: پرواز  نه تنها برای 
ایرانی کانادایی های نورث ونکوور – 
بلکه برای همــه کانادایی ها و مردم 
دنیا نیز یک تراژدی بود –متعاقب این 
تراژدی –دولــت کانادا حمایت قابل 
توجهی از خانــواده قربانیان نموده و 
همچنان با خانواده های آن ها جهت 

احقاق حقشان در ارتباط می باشد
کانادا به همکاری خود با همکاران بین 
المللی برای مســئول انگاشتن ایران 
به خاطر زیرپا گذاشــتن قوانین بین 
المللی ادامه داده و خواستار توضیحات 

کامل و معتبر از ایران می باشد
یک گــروه هماهنگی و پاســخ بین 
المللی مرکب از افغانســتان، کانادا، 
سوئد، اوکراین، انگلستان تشکیل شده 
که اقدامات حقوقــی را برای احقاق 
حقوق قربانیان حادثه پیگیری نماید 
کانادا دو فقره گزارش از این تراژدی 

ارائه نموده است  
آقــای  امســال  اوایــل 
وزیــر   )mendicino(مندســینو
مهاجرت کانادا یک پروسه تسریعی 
برای اعطای اقامت دائم به بســتگان 
شــهروندان کانادا و صاحبان پر  که 
جان خود را در حادثه پرواز  از دست 
داده اند اعالم نمود. برای این منظور 
بستگان یادشده  باید در کانادا حضور 

داشته باشند.
پاسخ ان دی پی: سال گذشته ارتش 
ایران پــرواز  هواپیمایی بین المللی 
اوکراین را با شلیک موشک به زمین 
انداخت و  نفر از جمله برخی همسایه 

های ما در نورث ونکوور کشته شدند
دموکرات های نو این عمل غیر انسانی 
را محکوم کردند و از عدم شفافیت در 
بازرســی های ایران ناراضی هستند 
.آنها به فشارهای خود بر دولت ایران 
بــرای پرداخت غرامت مناســب به 

قربانیان این حادثه ادامه میدهند.

پاسخ سایر سواالت  را در شماره آینده 
بخوانید.

خدمتگزار شما حسین میرهاشمی
sidmengubc@gmail.com
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حمید زرگرزاده

اظهارات رهبران احزاب کانادا 
در اولین مناظره انتخاباتی

به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، ســران پنج حزب فدرال کانادا 
یکشنبه شب 2۹ اوت برای اولین بار در 
زودهنگام  انتخابات  کارزار  چارچوب 
آتی در یک برنامه ویژه با فرمت جدید 
در رادیو کانادا شرکت کردند. سؤاالت 
چالش برانگیزی کــه در این برنامه 
مطرح شــد، برخی از آن ها را مجبور 
کــرد از خطوط انتخاباتی خود خارج 
شوند. در این مطلب به خالصه ای از 
آن چه در این برنامه گذشــت، اشاره 

می کنیم.

جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال

در ابتــدای ایــن برنامه با اشــاره به 
فراخــوان انتخابات زودهنگام آن هم 
در بحبوحه بحــران پاندمی، از رهبر 
حزب لیبرال ســؤال شد آیا از صدور 
این فراخوان پشیمان نیست؟ ترودو 
به صراحت پاســخ منفی داد و گفت: 
»تصمیمــات مهمی بایــد بگیریم و 
در این میان شهروندان حق انتخاب 

دارند.«
واکسیناســیون اجباری نیز موضوع 
دیگری بود که مجریان برنامه مطرح 
کردند و از ترودو پرسیدند کارمندانی 
که از واکسینه شدن خودداری کنند 
با چه پیامدهایی روبرو خواهند شد؟ 
ترودو به صــورت خیلی کلی و مبهم 
پاســخ داد: »آن ها امــکان رفتن به 
محــل کار را پیدا نخواهنــد کرد.« 
ترودو در ادامــه تصریح کرد که نرخ 
واکسیناســیون کارمنــدان بســیار 

باالست.
نخست وزیر فدرال در پاسخ به سؤالی 
درباره بدهی های عمومی کانادا تاکید 
کرد که بر خالف خیلی ها، نگران این 
موضوع نیســت و اطمینان دارد که 
نسبت بدهی – تولید ناخالص داخلی 

کشور طی ســال های آینده کاهش 
خواهد یافت.

بحران افغانســتان که از همان ابتدا 
به کارزار انتخاباتی کانادا نیز راه یافته 
اســت، در برنامه شب گذشته مطرح 
شــد و ترودو را در موضعی تدافعی 
قــرارداد. ترودو در پاســخ به این که 
چگونــه می خواهید به آن دســته از 
پناه جویان افغان که موفق به خروج 
از کشورشــان نشــدند کمک کنید، 
ضمن تاکیــد بر تعهدات دولت خود، 
گفت: »این کار آسانی نیست. اوضاع 
در افغانســتان فاجعه بار و پیش بینی 
تحــوالت دشــوار اســت بااین حال 
حداکثر تالش خــود را برای خروج 

حداکثر افراد به کار خواهیم گرفت.«
طرح مســئله آب وهوا به بحث داغی 
میان مجریان برنامه و نخســت وزیر 
منجر شــد. وقتی به ترودو گفته شد 
که از زمان به قدرت رسیدن لیبرال ها 
به رهبری او، کانادا تنها کشور گروه 7 
بوده که انتشار گازهای گلخانه ای آن 
افزایش یافته است، ترودو از عملکرد 
دولت خود دفاع کرد و محافظه کاران 
را هدف حمله قرار داد: »به مدت ده 
سال دولتی داشته ایم که در این زمینه 
هیچ کار مؤثری انجام نداده است به 
همین علت ما مجبور شــدیم که از 

صفر شروع کنیم.«
جاستین ترودو دررابطه با وعده ای که 
برای کاشــت 2 میلیارد درخت داده 
بود، نتوانست مشخص کند که دولت 
لیبرال تا کنون چند درخت کاشــته 

است.
دررابطه بــا انتصاب مری ســایمون 
به عنوان فرمانــدار کل کانادا و انتقاد 
فرانکوفن ها از این که خانم سایمون 
فرانسوی بلد نیست، تاکید کرد این 
انتصاب، یک مورد استثنایی بود که 

شرایط ایجاب می کرد.

ورود جاستین ترودو به ساختمان رادیو کانادا

ارین اوتول، رهبر حزب محافظه کار

ارین اوتول از همان ابتدای صحبتش 
بارها با تاکید بر این که »من یک رهبر 
جدید با یک رویکرد جدید هستم«، 
تالش کرد خــود را معمار تغییرات 
معرفی کند. اوتول درعین حال مجبور 
شد بابت نوعی دوگانگی که در مواضع 
شــخصی او و دیگــر مقامات حزب 
در برخی موضوعــات مثل تغییرات 
آب وهوایی، واکسیناســیون و سقط 

جنین دیده می شود، جواب دهد.
در بحث واکسیناســیون، اوتول همه 
شهروندان را به واکسیناسیون و تدابیر 
پیشگیرانه بهداشــتی ترغیب اما بر 
ضرورت احترام بــه انتخاب افراد نیز 

تاکید کرد.
رهبــر حزب محافظــه کار دررابطه با 
افزایش انتقــاالت مالی بخش درمان 
به اســتان ها کــه از ابتــدای کارزار 
انتخاباتی اش نیز مطرح کرده اســت، 
حاضر نشد قول بدهد که در صورت 
رسیدن به مقام نخست وزیری، در این 
زمینه مطابق با خواسته استان ها عمل 
کند. استان ها خواســتار آن شده اند 
که اتاوا از سال 2۰21 انتقاالت مالی 
بخش درمان را بــه 2۸ میلیارد دالر 

برساند.

جاگمیت ســینگ، رهبــر حزب 
نیودموکرات

آقای ســینگ از همــان ابتدا تالش 
کرد تفاوت هــای حزب خود با حزب 
لیبرال را در برخی زمینه ها از جمله 
تشــریح  ارزان قیمت«  »خانه هــای 
کند. سینگ گفت: »در دولت ترودو 
حرف های قشنگ زده می شود، اما از 
عمل خبری نیست. اما ما برای تغییر 

اندیشه ها و تحول امور آمده ایم.«
رهبر حــزب نیودموکرات همچنین 
هشــدار داد که به قدرت رســیدن 
اتفاق  برای کانادایی ها  محافظه کارها 
خوبی نخواهد بــود چرا که به گفته 
او محافظه کاران قصد کاهش بودجه 
بخش درمان را دارند، درســت همان 

کاری که استفن هارپر انجام داد.
جاگمیت سینگ همچنین با حمایت 
از اجباری شدن واکسن برای پرسنل 

بخش درمان، خواستار برقراری یک 
پاسپورت واکسن برای همه شهروندان 

کانادایی شد.

آنامی پل، رهبر حزب سبز

رهبر حزب سبزهای کانادا با تاکید بر 
این که مسئله حفاظت از محیط زیست 
و مقابله با تغییرات آب وهوایی نباید 
یک موضوع حزبی باشــد، از قابلیت 
اجرای طرح خود در مبارزه با تغییرات 
آب وهوایی دفاع کرد و خاطرنشــان 
ساخت: »کاهش ۶۰ درصدی انتشار 
گازهای گلخانه ای که سبزها مطرح 
کرده اند، کامالً واقع گرایانه است. همه 
شــرکای کانادا در عرصه بین المللی 
اهداف بلندی در این زمینه برای خود 
تعیین کرده اند و کانادا نیز باید اهدافی 

جاه طلبانه داشته باشد.«
رهبــر ســبزهای کانــادا، آنامی پل 
دررابطه با واکسیناسیون اجباری تاکید 
کرد که با این موضوع موافق نیســت 
و معتقد است که باید استثنائاتی در 
این زمینه قائل شویم: »باید همه را به 
واکسیناسیون ترغیب کنیم اما قبول 
داشته باشــیم که در این میان موارد 
استثنایی هم وجود دارد که باید برای 
آن ها تمهیدات الزم را به کار گیریم.«

ترودو: با وجود تهدید به مرگ از سوی معترضان ،
 عقب نشینی نخواهم کرد

ایرونیا- برای دومین بار در یک هفته 
اخیر کمپین انتخاباتی جاستین ترودو، 
رهبر لیبــرال ها توســط معترضان 
با فحاشــی، تهدید نخســت وزیر به 
مرگ و اهانت های نژادپرستانه و زن 
ستیزانه به افراد رنگین پوست و زنان 

تیم حفاظتی بر هم زده شد.
لیبرال ها هنگام سخنرانی تند برای 
تبلیغ سیاســت های تغییــر اقلیم 
حزب خــود در کمبریــج انتاریو در 
صبح یکشنبه مجبور شدند به دلیل 
اختالالت پیش آمده حضور ترودو را 

یک ساعت به تاخیر بیاندازند.

تابلوهایی که معترضان خشمگین در 
دست داشتند شامل شعارهایی مانند 
“چه کسی از قرنطینه نفع می برد؟” و 
“لیبرال ها کشور را خراب کردند” بود 
و یکی از معترضان در بلندگویی که 
به “InfoWars” -وب سایت تئوری 
توطئه راســت افراطی مســتقر در 
آمریکا- مزین شده بود، فریاد می زد.

وقتی این رویداد شــروع شد، با بوق 
زدن و اســتفاده از الفــاظ زشــت و 
تهدیــد آمیز از ســوی جمعیتی که 
تقریبا همه آنها بدون ماسک بودند و 
فاصله فیزیکی خود از یکدیگر را حفظ 

نمی کردند، برهم زده شد.
ترودو در پاســخ به این سوال که آیا 
احســاس می کند می تواند با خیال 
راحت به برگزاری مبارزات انتخاباتی 
خود ادامه دهد گفت پیام او در مورد 
تغییرات آب و هوایی و واکسیناسیون 
چیزی نیست که از کنارش رد شود. 
او گفت: »نه، من از پیامی که کانادایی 
ها می دانند راه درست رو به جلوست 
عقب نشــینی نمی کنم و به همین 
دلیل که کانادایــی ها در این مقطع 
سرنوشت ساز باید حرکت رو به جلوی 

کشور را انتخاب کنند.«
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روز مهرگان، دومين روز مهم سال پس از »نوروز«
شانزدهمین روز از ماه مِهر ، »روز مهرگان« است كه 
ايرانیان از هزاره دوم پیش از میالد آن را گرامي داشته اند 
و دومین روز مهم سال پس از »نوروز« به شمار آورده و 
مفصل ترين مراسم از جشن هاي شش روزه مهرگان را در 

اين روز برگزار كرده اند. 
از سده بیستم میالدی به دلیل نامعلوم، در ايران روز 
مهرگان از شانزدهم مِهر به چهاردهم اين ماه منتقل شده 

است !.  
 حل اختالف ایران و عثمانی برسر بين النهرین

هشتم اكتبر س���ال 1746 دولت عثماني كه ارتش 
آن كشور در س���ال 1745 در منطقه »قارص« از ارتش 
ايران شكس���ت خورده بود به نادرشاه پیشنهاد كرد كه 
يك پیمان صلح دائ���م و حل همه اختالفات دو دولت 
تنظیم و امضاء ش���ود و قرارداد مربوط در سال 1747 
میان دو دولت به امضاء رسید، نادر از بغداد صرف نظر 
كرد و عثمانی حاكمیت ايران بر سلیمانیه و ايروان را به 
رسمیت شناخت و متعهد شد كه نسبت به قفقازِ ايران نظر

 

 نداشته باشد. 
قوام السطنه در زندان سردار سپه 

رضاخان پهلوي س���ردارِ سپه و وزير جنگ وقت 
16 مهر ماه 1302   قوام الس���لطنه رئیس الوزراء پیشین 
را متهم به طرح توطئه قتل خود كرد و بدون مراجعه به 
دس���تگاه قضايي، همان روز وي را احضار و در پادگان 
عشرت آباد  بازداشت كرد و دو هفته دربند نگهداشت 
و سپس با میانجیگري احمدشاه آزاد ساخت كه به اروپا 
رفت و در اينجا در كنار برادرش به ادامه زندگي پرداخت 
تا در فرصت مناس���ب به تهران بازگردد و قدرت را به 

دست گیرد.
چه گوارا  را کشتند

ارنستو »چه« گوارا، پزشك و انقالبي سوسیالیست 
آرژانتیني كه در انقالب كوبا مرد شماره 2 به شمار آورده 
شده است و پس از پیروزي اين انقالب، وزير صنايع كوبا 
 شده بود هشتم اكتبر سال 1967 در زد و خورد با ژاندارم هاي

 كشور بولیوي دستگیر و همان روز يا روز بعد، در اسارت 
كشته شد و دهم اكتبر عكس جسد اورا به روزنامه ها دادند 

تا مرگ وي را ثابت كنند.
نخستين آگهي تبلغ براي فروش اتومبيل در روزنامه ها

»رنسوم اولدز« س���ازنده اتومبیل سواري »اوزمبیل 
� اولدزمبیل« نخستین آگهي تجاري تبلیغ براي فروش 
اتومبیل را به روزنامه هاي آمريكا داد و چهارم اكتبر 1901 
نخستین روزنامه در نیويورك آن را چاپ كرد كه »تاريخ« 

شده است.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

ایران قذافي را مسئول ناپدید شدن امام موسي صدر 
ميداند

بیروت � خبرگزاري فرانس���ه � صادق طباطبائي 
معاون نخست وزير ايران كه ديروز از دمشق وارد بیروت 
شد گفت كه دولت ايران معمر قذافي رهبر لیبي را شخصا 
مسئول گم شدن امام موسي صدر رهبر جامعه شیعیان 
لبنان میداند.صادق طباطبائي كه خواهرزاده امام موسي 
صدر اس���ت تأكید كرد كه امام صدر وارد لیبي ش���ده، 
ولي هرگز از آنجا خارج نش���ده است.همچنین معاون 
نخست وزير ايران گفت كه دولت ايران قصد ندارد در 
امور داخلي كشور همسايه بحرين يا هركشور ديگري 

دخالت كند.
قيمت تاکسي به نحو سرسام آوري افزایش یافت

در حالیكه تاكسي صفر كیلومتر با پالك در تهران 
به 130هزار تومان رسیده است، امروز اعالم شد به دستور 
دادستان انقالب و به پیشنهاد اتحاديه تاكسیراني خريد 
و فروش تاكس���ي يا پالك آن در آينده نزديك در اختیار 
اتحاديه قرار خواهد گرفت تا به قیمت عادالنه در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد. به گفته مقام هاي مس���ئول اتحاديه 
تاكسیراني حق اولويت در مورد تحويل تاكسي نو با افراد 
باسابقه بخصوص كمكي ها است و گیرنده اولیه پالك 
تاكسي از اتحاديه تاكسیراني حق خريد و فروش پالك را 

تا مدت پنج سال نخواهد داشت.
کرمانيها خواستار ابقاي حجت االسالم حجتي در شهر 

خود شدند
گروهها و طبقات مختل����ف مردم طي تلگرامهاي 
متعددي كه به دفتر امام خمیني و ديگر جوامع و مقامات 
مذهبي مخابره كردند خواستار ادامه فعالیت هاي محمدجواد 
حجتي كرماني در منطقه شدند.اخیراً در كرمان شايع شد 
محمدجواد حجتي كرماني نماينده مردم كرمان در مجلس 
خبرگان بعد از خاتمه كار مجلس ديگر در كرمان مراجعت 
نخواهد كرد.اين شايعه موجب نگراني مردم كرمان شد و 

در محافل و مجالس بازتاب شديدي پیدا كرد.
فروش کالباس غيراسالمي ممنوع شد

براساس حكمي كه از سوي حجت االسالم امرالهي 
رئیس دادگاه انقالبي ويژه امور صنفي صادر شد خريد و 
فروش كلیه فرآورده هاي گوشتي كه با گوشت خوك تهیه 
شده باشد ممنوع شد و كمیته هاي 14گانه تهران مجازند 
از خريد و فروش اينگونه فرآورده ها اعم از كالباس و يا 
سوسیس غیراسالمي جلوگیري كرده و متخلفین در اين 
زمینه را به دادگاه شرع مستقر در كمیته امور صنفي معرفي 

كنند تا مجازات شوند.
باتصویب شوراي انقالب، باشگاه تاج به سازمان تربيت 

بدني واگذار شد
شوراي انقالب ايران، اليحه قانوني واگذاري سازمان 
ورزشي و فرهنگي اس���تقالل)تاج( سابق را به سازمان 
تربیت بدني ايران به تصويب رساند و به سازمان مذكور 
ابالغ نمود.متن اليحه قانون تصويب شده به اين شرح 
است: ماده واحده � از تاريخ تصويب اين ماده واحده، كلیه 
اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات ديون سازمان ورزشي 
و فرهنگي تاج، همراه با پرسنل واحدهاي سازمان مذكور، 

به سازمان تربیت بدني ايران واگذار مي گردد.
به هر زائر ایراني5هزار ریال سعودي پرداخت ميشود

سرپرست س���ازمان اوقاف امروز اعالم كرد به هر 
يك از زائران 5هزار ريال سعودي پرداخت میشود. وي 
اضافه كرد اين مبل���غ اختصاص به مخارج زائران براي 
قرباني كردن و امور متفرقه دارد. سرپرست سازمان اوقاف 
يادآور شد امسال تمام زائران از جده تا مدينه را با هواپیما 
سفر میكنند.از سوي ديگر امروز سخنگوي هما اعالم 
كرد تاكن���ون 18هزار و 52نفر از زائران بیت اهلل الحرام با 

63پرواز به كشور سعودي انتقال داده شدند.
بازوبند پهلواني به بازوي »سليماني« بسته شد

ديشب دور پاياني اولین دوره مسابقات قهرماني 
ورزشهاي باستاني در حضور مهندس مهدي بازرگان 
نخست وزير در تاالر مهران امجديه انجام شد و علیرضا 
سلیماني نايب پهلوان سابق ايران بدريافت بازوبند پهلواني 
مفتخر گرديد و از امسال از مزايا و حق سفره اين عنوان تا 

سال آتي برخوردار خواهد شد.
تالش وسيع براي عادي کردن روابط ایران

 با بحرین و کویت
اخبار مربوط به ديدار ص���ادق طباطبائي معاون 
نخست وزير ايران به سوريه و لبنان كه دفعتاً سفر به كويت 
به آن اضافه شده اس���ت و حمايت از آن دارد كه ايران 
درصدد برآمده است به موازات میانجیگري سوريه و با 
استفاده از نتايج آن، كدورت هاي جاري در مناسبات خود 
با كشورهاي عربي حوزه خلیج فارس را برطرف سازد 
ديشب بیشترين سطح از اخبار خاورمیانه را در آژانس هاي 
خبري اش���غال كرده بود، بخصوص كه پاره اي از منابع 
تهران گفته اند احتماالً میان طباطبائي و برخي مقام هاي 

بحرين نیز مذاكراتي صورت خواهد گرفت.

تمامـي مطالب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 16مهرمـاه، 1358 
)برابر با 16 ذيعقده 1399، 8اكتبر1979( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

گر كسب كمال می كنی می گذرد
ور فكر مجال می كنی می گذرد

دنیا همه سر به سر خیال است  خیال
هر نوع كه خیال می كنی می گذرد
وحشی بافقی

پند بزرگان

كسی كه اشتباه نكرده هرگز چیز جديدی را امتحان 
نكرده است. 

آلبرت انیشتین
به يقین رسیده ام پشتكار و استقامت محض، تقريبا 
نیمی از علت متمايز بودن افراد موفق و ناموفق است. 
استیو جابز

 سرایه

قاب امروز

تور بین المللی دوچرخه سواری ايران - آذربايجان/عکس از :وحید عبدی 

سه شنبه16 مهر 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27398    

سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2580 جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان5093

ح�ل 2579        

ح�ل
جد��
5092

ت

گ

ح

روز مهرگان، دومين روز مهم سال پس از »نوروز«
شانزدهمین روز از ماه مِهر ، »روز مهرگان« است كه 
ايرانیان از هزاره دوم پیش از میالد آن را گرامي داشته اند 
و دومین روز مهم سال پس از »نوروز« به شمار آورده و 
مفصل ترين مراسم از جشن هاي شش روزه مهرگان را در 

اين روز برگزار كرده اند. 
از سده بیستم میالدی به دلیل نامعلوم، در ايران روز 
مهرگان از شانزدهم مِهر به چهاردهم اين ماه منتقل شده 

است !.  
 حل اختالف ایران و عثمانی برسر بين النهرین

هشتم اكتبر س���ال 1746 دولت عثماني كه ارتش 
آن كشور در س���ال 1745 در منطقه »قارص« از ارتش 
ايران شكس���ت خورده بود به نادرشاه پیشنهاد كرد كه 
يك پیمان صلح دائ���م و حل همه اختالفات دو دولت 
تنظیم و امضاء ش���ود و قرارداد مربوط در سال 1747 
میان دو دولت به امضاء رسید، نادر از بغداد صرف نظر 
كرد و عثمانی حاكمیت ايران بر سلیمانیه و ايروان را به 
رسمیت شناخت و متعهد شد كه نسبت به قفقازِ ايران نظر

 

 نداشته باشد. 
قوام السطنه در زندان سردار سپه 

رضاخان پهلوي س���ردارِ سپه و وزير جنگ وقت 
16 مهر ماه 1302   قوام الس���لطنه رئیس الوزراء پیشین 
را متهم به طرح توطئه قتل خود كرد و بدون مراجعه به 
دس���تگاه قضايي، همان روز وي را احضار و در پادگان 
عشرت آباد  بازداشت كرد و دو هفته دربند نگهداشت 
و سپس با میانجیگري احمدشاه آزاد ساخت كه به اروپا 
رفت و در اينجا در كنار برادرش به ادامه زندگي پرداخت 
تا در فرصت مناس���ب به تهران بازگردد و قدرت را به 

دست گیرد.
چه گوارا  را کشتند

ارنستو »چه« گوارا، پزشك و انقالبي سوسیالیست 
آرژانتیني كه در انقالب كوبا مرد شماره 2 به شمار آورده 
شده است و پس از پیروزي اين انقالب، وزير صنايع كوبا 
 شده بود هشتم اكتبر سال 1967 در زد و خورد با ژاندارم هاي
 كشور بولیوي دستگیر و همان روز يا روز بعد، در اسارت 
كشته شد و دهم اكتبر عكس جسد اورا به روزنامه ها دادند 

تا مرگ وي را ثابت كنند.
نخستين آگهي تبلغ براي فروش اتومبيل در روزنامه ها

»رنسوم اولدز« س���ازنده اتومبیل سواري »اوزمبیل 
� اولدزمبیل« نخستین آگهي تجاري تبلیغ براي فروش 
اتومبیل را به روزنامه هاي آمريكا داد و چهارم اكتبر 1901 
نخستین روزنامه در نیويورك آن را چاپ كرد كه »تاريخ« 

شده است.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

ایران قذافي را مسئول ناپدید شدن امام موسي صدر 
ميداند

بیروت � خبرگزاري فرانس���ه � صادق طباطبائي 
معاون نخست وزير ايران كه ديروز از دمشق وارد بیروت 
شد گفت كه دولت ايران معمر قذافي رهبر لیبي را شخصا 
مسئول گم شدن امام موسي صدر رهبر جامعه شیعیان 
لبنان میداند.صادق طباطبائي كه خواهرزاده امام موسي 
صدر اس���ت تأكید كرد كه امام صدر وارد لیبي ش���ده، 
ولي هرگز از آنجا خارج نش���ده است.همچنین معاون 
نخست وزير ايران گفت كه دولت ايران قصد ندارد در 
امور داخلي كشور همسايه بحرين يا هركشور ديگري 

دخالت كند.
قيمت تاکسي به نحو سرسام آوري افزایش یافت

در حالیكه تاكسي صفر كیلومتر با پالك در تهران 
به 130هزار تومان رسیده است، امروز اعالم شد به دستور 
دادستان انقالب و به پیشنهاد اتحاديه تاكسیراني خريد 
و فروش تاكس���ي يا پالك آن در آينده نزديك در اختیار 
اتحاديه قرار خواهد گرفت تا به قیمت عادالنه در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد. به گفته مقام هاي مس���ئول اتحاديه 
تاكسیراني حق اولويت در مورد تحويل تاكسي نو با افراد 
باسابقه بخصوص كمكي ها است و گیرنده اولیه پالك 
تاكسي از اتحاديه تاكسیراني حق خريد و فروش پالك را 

تا مدت پنج سال نخواهد داشت.
کرمانيها خواستار ابقاي حجت االسالم حجتي در شهر 

خود شدند
گروهها و طبقات مختل����ف مردم طي تلگرامهاي 
متعددي كه به دفتر امام خمیني و ديگر جوامع و مقامات 
مذهبي مخابره كردند خواستار ادامه فعالیت هاي محمدجواد 
حجتي كرماني در منطقه شدند.اخیراً در كرمان شايع شد 
محمدجواد حجتي كرماني نماينده مردم كرمان در مجلس 
خبرگان بعد از خاتمه كار مجلس ديگر در كرمان مراجعت 
نخواهد كرد.اين شايعه موجب نگراني مردم كرمان شد و 

در محافل و مجالس بازتاب شديدي پیدا كرد.
فروش کالباس غيراسالمي ممنوع شد

براساس حكمي كه از سوي حجت االسالم امرالهي 
رئیس دادگاه انقالبي ويژه امور صنفي صادر شد خريد و 
فروش كلیه فرآورده هاي گوشتي كه با گوشت خوك تهیه 
شده باشد ممنوع شد و كمیته هاي 14گانه تهران مجازند 
از خريد و فروش اينگونه فرآورده ها اعم از كالباس و يا 
سوسیس غیراسالمي جلوگیري كرده و متخلفین در اين 
زمینه را به دادگاه شرع مستقر در كمیته امور صنفي معرفي 

كنند تا مجازات شوند.
باتصویب شوراي انقالب، باشگاه تاج به سازمان تربيت 

بدني واگذار شد
شوراي انقالب ايران، اليحه قانوني واگذاري سازمان 
ورزشي و فرهنگي اس���تقالل)تاج( سابق را به سازمان 
تربیت بدني ايران به تصويب رساند و به سازمان مذكور 
ابالغ نمود.متن اليحه قانون تصويب شده به اين شرح 
است: ماده واحده � از تاريخ تصويب اين ماده واحده، كلیه 
اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات ديون سازمان ورزشي 
و فرهنگي تاج، همراه با پرسنل واحدهاي سازمان مذكور، 

به سازمان تربیت بدني ايران واگذار مي گردد.
به هر زائر ایراني5هزار ریال سعودي پرداخت ميشود

سرپرست س���ازمان اوقاف امروز اعالم كرد به هر 
يك از زائران 5هزار ريال سعودي پرداخت میشود. وي 
اضافه كرد اين مبل���غ اختصاص به مخارج زائران براي 
قرباني كردن و امور متفرقه دارد. سرپرست سازمان اوقاف 
يادآور شد امسال تمام زائران از جده تا مدينه را با هواپیما 
سفر میكنند.از سوي ديگر امروز سخنگوي هما اعالم 
كرد تاكن���ون 18هزار و 52نفر از زائران بیت اهلل الحرام با 

63پرواز به كشور سعودي انتقال داده شدند.
بازوبند پهلواني به بازوي »سليماني« بسته شد

ديشب دور پاياني اولین دوره مسابقات قهرماني 
ورزشهاي باستاني در حضور مهندس مهدي بازرگان 
نخست وزير در تاالر مهران امجديه انجام شد و علیرضا 
سلیماني نايب پهلوان سابق ايران بدريافت بازوبند پهلواني 
مفتخر گرديد و از امسال از مزايا و حق سفره اين عنوان تا 

سال آتي برخوردار خواهد شد.
تالش وسيع براي عادي کردن روابط ایران

 با بحرین و کویت
اخبار مربوط به ديدار ص���ادق طباطبائي معاون 
نخست وزير ايران به سوريه و لبنان كه دفعتاً سفر به كويت 
به آن اضافه شده اس���ت و حمايت از آن دارد كه ايران 
درصدد برآمده است به موازات میانجیگري سوريه و با 
استفاده از نتايج آن، كدورت هاي جاري در مناسبات خود 
با كشورهاي عربي حوزه خلیج فارس را برطرف سازد 
ديشب بیشترين سطح از اخبار خاورمیانه را در آژانس هاي 
خبري اش���غال كرده بود، بخصوص كه پاره اي از منابع 
تهران گفته اند احتماالً میان طباطبائي و برخي مقام هاي 

بحرين نیز مذاكراتي صورت خواهد گرفت.

تمامـي مطالب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 16مهرمـاه، 1358 
)برابر با 16 ذيعقده 1399، 8اكتبر1979( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

گر كسب كمال می كنی می گذرد
ور فكر مجال می كنی می گذرد

دنیا همه سر به سر خیال است  خیال
هر نوع كه خیال می كنی می گذرد
وحشی بافقی

پند بزرگان

كسی كه اشتباه نكرده هرگز چیز جديدی را امتحان 
نكرده است. 

آلبرت انیشتین
به يقین رسیده ام پشتكار و استقامت محض، تقريبا 
نیمی از علت متمايز بودن افراد موفق و ناموفق است. 
استیو جابز

 سرایه

قاب امروز

تور بین المللی دوچرخه سواری ايران - آذربايجان/عکس از :وحید عبدی 

جدول سودوکو

فروردین: ممکن اســت شــما فکر کنید که دیگران از شما شادتر هستند و 
زندگی بهتری دارند، ولی این فکر یک خیال باطل اســت. به جای اینکه نگران 
باشید که چگونه می توانید با دیگران برابری کنید، همین االن تصمیم بگیرید 
که چه کارهایی می خواهید انجام دهید و بعد قدمهایی کوچک اما مشخص شده 

بردارید، تا چیزی که منتظرش هستید اتفاق بیفتد.

اردیبهشت: شما فهمیده اید که جلوی احساسات خود را گرفتن لزوماً شما را 
به چیزهایی که می خواهید نمی رساند. شما هنوز نمی دانید که با موضوعی که 
باعث ناراحتی شــما شده است چگونه برخورد کنید. فکر کردن به این موضوع 
واقعاً به شما کمکی نخواهد کرد،، فقط باید در مورد آن با دیگران صحبت کنید.

خرداد : قبول کردن مسئولیت هر چیزی که کاماً بی عیب نیست، ممکن است 
خیلی سریع برنامه های شما را نقش بر آب کند، بنابر این قبل از اینکه به طور 
غیر ارادی به هر درخواستی جواب مثبت بدهید دوبار راجع به آن  فکر کنید. به 
جای اینکه تحت حمایت یک فرد دیگر خطر کردن را بپذیرید، ر اهی را انتخاب 

کنیدکه به نفع همه باشد.

تیر:اگر شما فکر کنید که اشخاص دیگر می خواهند به شما زور بگویند، شاید 
نتوانید خیلی صبور باشید. حتی اگر شما نمی دانید که دیگران تا االن چگونه 
بوده اند، باز هم شما می توانید تفاوت بین واقعیت و دروغ را تشخیص بدهید. به 
صدای درونتان پاسخ مثبت بدهید؛ مادامی که شما در لحظه حال زندگی می 

کنید این صدا شما را اشتباه هدایت نخواهد کرد.

مرداد : شما اکنون در دوره موفق آمیز زندگی تان هستید، با وجود این اضطراب 
و نگرانی شما را فرا گرفته است. اگر همه چیزها سر و سامان پیدا نکرده باشد شما 
عصبانی می شوید. بهترین راه حل برای شما بیرون رفتن از خانه و سرگرم کردن 
خودتان است. هرکاری که می کنید، آتش خودجوش بودن را شعله ور نگاه دارید.

شهریور : شــما برای انجام کارهایتان بیش از حد از دیگران کمک می گیرید 
و نظــر دیگران برایتان خیلی اهمیت دارد، فکر نمی کنید که دیگر زمان آن فرا 
رسیده است که خودتان به تنهایی تصمیم بگیرید البته می توانید از تجربه های 
یا مشورت های دیگران نیز بهره ببرید اما حرف آخر را خودتان بزنید. سرنوشت 

شما به دست خودتان است.

مهر :  هیچ مســاله ای ارزش این را ندارد که شما را از کوشش کردن و تاش 
برای آینده تان باز دارد، در این روزها مساله ای ذهن شما را به خود مشغول کرده 
است که مانع از هر گونه پیشرفت تان می شود. شما کارها و فعالیت هایی را انجام 
می دهید که هیچ ضرورتی ندارند. فکر خود را بر روی مسائل پوچ مشغول نسازید 

زیرا تنها انرژی شما را می گیرد. 

آبان :  شما اخیرا برای پیدا کردن تعادلی بین سادگی و پیچیدگی درگیری و 
کشــمکش درونی داشته اید. شما مطمئنا طالب آسودگی و آرامش هستید اما 
برای بدست آوردن آن دوست ندارید بهای زیادی پرداخت کنید. همچنین برای 
تان مهم اســت که در رابطه با اهداف شخصی خود تاثیرگذار باشید. بهتر است 

کمی هرچه زودتر تعادل خود را به دست آورید.

آذر : درستکاری شما بهترین اسلحه ای است که می توانید داشته باشید، برای 
اینکه وقتی دیگران قصد و نیت شما را می فهمند کمتر می توانند در مقابل شما 
مقاومت کنند. شما می خواهید تجربه معنوی مهمی داشته باشید که به هیجانات 
دامن بزند. سعی نکنید جلب توجه کنید؛ به جای حرف زدن در مورد خود سعی 

کنید با اعمالتان خود را مطرح کنید.

دی :  برای شما الزم است که نسبت به قبل اجتماعی تر باشید. اکنون اگر شما 
بتوانید تعصب خود را با یک پیشــنهاد با انگیزه اجتماعی ارتباط دهید، حتی 
امکان دارد که این تعصب شما شدیدتر هم شود. اما شما باید قدری هم محتاط 
باشید و قبل از اینکه تعهدی را به صورت جدی قبول کنید باید چندین بار در 

موردش فکر کنید.

بهمن : کارها و فعالیت های ناتمام بســیاری اطراف شما را گرفته اند به همین 
دلیل شما احساس نارضایتی می کنید زیرا نه قدرت اتمام این کارها را دارید و نه 
این که لحظه ای از فکر آنها رها می شوید اما الزم است مدتی به خود و ذهن تان 
اســتراحت دهید تا این مشکات کم کم و با مرور زمان حل شوند یا این که در 

زمانی مناسب تر به این مشکات بپردازید.

اسفند : شما آنقدر توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود را به بهره وری و 
کارایی باالیی تبدیل کنید. گام اول این است که انتظارات خود را به دور بریزید 
و بپذیرید که دقیقا نمی دانید به کجا دارید می روید. ســپس الزم است که هر 
چیزی را که نیاز دارید بگویید؛ حتی اگر در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

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

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

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

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
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اسامی برندگان جدول  3843
1ـ مجتبی علیزادهـ  سمنان
2ـ زهره سلیمانیـ  الیگودرز
3ـ مریم عزیزیـ  اکباتان

افقي:
1. حزب یا جبهه مخالفـ  عبور كاال از كشوري به كشور دیگري 

بدون پرداخت گمرك
2. نامي براي مردانـ  انعام هاـ  عظیم الجثه
3. زمینهـ  مردهـ  نزدـ  كفرـ  درست، تمام

4. همه، همگانـ  جوانمردـ  معمولـ  از حشرات 
5. اولین رهبر انقالب روسیه تزاريـ  وحشتـ  خوي، سرشتـ  

جنایتكار
6. همه دارندـ  كتاب مانيـ  از مزه ها

7. مهر بی پایانـ  فلز نرمـ  عدلـ  درخت مجنونـ  میوه
8. كره گیاهيـ  جشن، ضیافتـ  رنگي تركیبي

9. انگور نرسیدهـ  مبتني بر علم، عالمانهـ  موسس، پایه گذار
10. واحد شمارش گوسفندـ  شهري در یمنـ  كشوري اروپایي

11. درخت زبان گنجشكـ  خالصـ  خانهـ  نغمه و سرودـ  نفس خسته
12. افسانهـ  رایگانـ  نصف

13. كارگزار، مباشرـ  مرتجع فلزيـ  دیوار بلند و محكمـ  آتش 
شعله دار

ـ سبزي  آهن  یا  از چوب  ریز  ـ خرده  14. گروه گردشگري 
پرخاصیتـ  شرمنده

15. تكرارش درختي است ـ محاسن ـ كشوري عربي ـ متضاد 
نسیهـ  نوعي حلوا

16. محصولي است براي شستشو و پاكیزگيـ  عتیقهـ  شمارگان
17. كشوري در آسیاـ  آیه اي كه به اعتقاد شیعیان خواندن و توسل 

به آن موجب حفظ از بالیا مي شود
عمودي:

1. پرسش كردنـ  رماني از جین اوستین
2. عهد، قراردادـ  بدون پستی و بلندیـ  جریان هوا

3. سخن بي معنيـ  بمب كثیفـ  رودي مرزيـ  بدبوي پرخاصیت 
ـ برگ توخالي

4. نوعي عدسي دوربین با فاصله كانوني متغیرـ  ناخالصـ  مورچه 
ـ واحد كاغذ روزنامه

5. كم، اندكـ  نیستيـ  عیبـ  بصیر
6. سازه تیرهـ  مودبـ  قالي

7. دریاـ  نیایشـ  پایه، ستونـ  شهري در آلمانـ  غذاي آبكي
8. حركت به شیوه كرمـ  نام یكي از پسران كورشـ  ازماهیهاي 

كنسروي
9. پشیمانـ  امنیهـ  نظیر، مانند

10. آن كه آثار هنري مي آفریندـ  فاصله، بعدـ  ساخته شده از ني
11. از عالیم بیماريـ  حجرـ  قومي از هندوان داراي مذهب وشنوـ  

شكاف و رخنهـ  نیم تنه آستین دار مردانه و زنانه
12. شهري تاریخي در جنوبـ  از بالد كردنشین در غربـ  نوعي 

آچار
13. میله آهني محكم براي حركت دادن اجسام سنگینـ  سلطان 

جنگلـ  آتش دان حمام، گلخنـ  جاي كشتن
14. خوبـ  بخشش، كرمـ  جمع بالـ  خروس عرب

15. مخفف زودـ  از پرندگانـ  معدنـ  آفت مزارعـ  تكرار حرف 

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3843 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3855

رمز جدول: عبارتی 17 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 17  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

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

دوازدهم
16. لبه تیغـ  متضاد بازندهـ  با هم نشستن براي گفتگو یا مشاوره 

در امري
17. روشي براي خشك كردن جانوران و نگهداري آنـ  عصب 

شناسي

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

151617

اسامی برندگان جدول  3843
1ـ مجتبی علیزادهـ  سمنان
2ـ زهره سلیمانیـ  الیگودرز
3ـ مریم عزیزیـ  اکباتان

افقي:
1. حزب یا جبهه مخالفـ  عبور كاال از كشوري به كشور دیگري 

بدون پرداخت گمرك
2. نامي براي مردانـ  انعام هاـ  عظیم الجثه
3. زمینهـ  مردهـ  نزدـ  كفرـ  درست، تمام

4. همه، همگانـ  جوانمردـ  معمولـ  از حشرات 
5. اولین رهبر انقالب روسیه تزاريـ  وحشتـ  خوي، سرشتـ  

جنایتكار
6. همه دارندـ  كتاب مانيـ  از مزه ها

7. مهر بی پایانـ  فلز نرمـ  عدلـ  درخت مجنونـ  میوه
8. كره گیاهيـ  جشن، ضیافتـ  رنگي تركیبي

9. انگور نرسیدهـ  مبتني بر علم، عالمانهـ  موسس، پایه گذار
10. واحد شمارش گوسفندـ  شهري در یمنـ  كشوري اروپایي

11. درخت زبان گنجشكـ  خالصـ  خانهـ  نغمه و سرودـ  نفس خسته
12. افسانهـ  رایگانـ  نصف

13. كارگزار، مباشرـ  مرتجع فلزيـ  دیوار بلند و محكمـ  آتش 
شعله دار

ـ سبزي  آهن  یا  از چوب  ریز  ـ خرده  14. گروه گردشگري 
پرخاصیتـ  شرمنده

15. تكرارش درختي است ـ محاسن ـ كشوري عربي ـ متضاد 
نسیهـ  نوعي حلوا

16. محصولي است براي شستشو و پاكیزگيـ  عتیقهـ  شمارگان
17. كشوري در آسیاـ  آیه اي كه به اعتقاد شیعیان خواندن و توسل 

به آن موجب حفظ از بالیا مي شود
عمودي:

1. پرسش كردنـ  رماني از جین اوستین
2. عهد، قراردادـ  بدون پستی و بلندیـ  جریان هوا

3. سخن بي معنيـ  بمب كثیفـ  رودي مرزيـ  بدبوي پرخاصیت 
ـ برگ توخالي

4. نوعي عدسي دوربین با فاصله كانوني متغیرـ  ناخالصـ  مورچه 
ـ واحد كاغذ روزنامه

5. كم، اندكـ  نیستيـ  عیبـ  بصیر
6. سازه تیرهـ  مودبـ  قالي

7. دریاـ  نیایشـ  پایه، ستونـ  شهري در آلمانـ  غذاي آبكي
8. حركت به شیوه كرمـ  نام یكي از پسران كورشـ  ازماهیهاي 

كنسروي
9. پشیمانـ  امنیهـ  نظیر، مانند

10. آن كه آثار هنري مي آفریندـ  فاصله، بعدـ  ساخته شده از ني
11. از عالیم بیماريـ  حجرـ  قومي از هندوان داراي مذهب وشنوـ  

شكاف و رخنهـ  نیم تنه آستین دار مردانه و زنانه
12. شهري تاریخي در جنوبـ  از بالد كردنشین در غربـ  نوعي 

آچار
13. میله آهني محكم براي حركت دادن اجسام سنگینـ  سلطان 

جنگلـ  آتش دان حمام، گلخنـ  جاي كشتن
14. خوبـ  بخشش، كرمـ  جمع بالـ  خروس عرب

15. مخفف زودـ  از پرندگانـ  معدنـ  آفت مزارعـ  تكرار حرف 

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3843 

س
يو

فس
 كن

 
 

 
ت  

 اس
ان

يد
 سف

ش
 ري

کار
ها، 

شه 
 ري

ن به
خت

ردا
پ

45 اطالعات هفتگی        شماره  3855

رمز جدول: عبارتی 17 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 17  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

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

دوازدهم
16. لبه تیغـ  متضاد بازندهـ  با هم نشستن براي گفتگو یا مشاوره 

در امري
17. روشي براي خشك كردن جانوران و نگهداري آنـ  عصب 

شناسي

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

151617

عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3843
1ـ مجتبی علیزادهـ  سمنان
2ـ زهره سلیمانیـ  الیگودرز
3ـ مریم عزیزیـ  اکباتان

افقي:
1. حزب یا جبهه مخالفـ  عبور كاال از كشوري به كشور دیگري 

بدون پرداخت گمرك
2. نامي براي مردانـ  انعام هاـ  عظیم الجثه
3. زمینهـ  مردهـ  نزدـ  كفرـ  درست، تمام

4. همه، همگانـ  جوانمردـ  معمولـ  از حشرات 
5. اولین رهبر انقالب روسیه تزاريـ  وحشتـ  خوي، سرشتـ  

جنایتكار
6. همه دارندـ  كتاب مانيـ  از مزه ها

7. مهر بی پایانـ  فلز نرمـ  عدلـ  درخت مجنونـ  میوه
8. كره گیاهيـ  جشن، ضیافتـ  رنگي تركیبي

9. انگور نرسیدهـ  مبتني بر علم، عالمانهـ  موسس، پایه گذار
10. واحد شمارش گوسفندـ  شهري در یمنـ  كشوري اروپایي

11. درخت زبان گنجشكـ  خالصـ  خانهـ  نغمه و سرودـ  نفس خسته
12. افسانهـ  رایگانـ  نصف

13. كارگزار، مباشرـ  مرتجع فلزيـ  دیوار بلند و محكمـ  آتش 
شعله دار

ـ سبزي  آهن  یا  از چوب  ریز  ـ خرده  14. گروه گردشگري 
پرخاصیتـ  شرمنده

15. تكرارش درختي است ـ محاسن ـ كشوري عربي ـ متضاد 
نسیهـ  نوعي حلوا

16. محصولي است براي شستشو و پاكیزگيـ  عتیقهـ  شمارگان
17. كشوري در آسیاـ  آیه اي كه به اعتقاد شیعیان خواندن و توسل 

به آن موجب حفظ از بالیا مي شود
عمودي:

1. پرسش كردنـ  رماني از جین اوستین
2. عهد، قراردادـ  بدون پستی و بلندیـ  جریان هوا

3. سخن بي معنيـ  بمب كثیفـ  رودي مرزيـ  بدبوي پرخاصیت 
ـ برگ توخالي

4. نوعي عدسي دوربین با فاصله كانوني متغیرـ  ناخالصـ  مورچه 
ـ واحد كاغذ روزنامه

5. كم، اندكـ  نیستيـ  عیبـ  بصیر
6. سازه تیرهـ  مودبـ  قالي

7. دریاـ  نیایشـ  پایه، ستونـ  شهري در آلمانـ  غذاي آبكي
8. حركت به شیوه كرمـ  نام یكي از پسران كورشـ  ازماهیهاي 

كنسروي
9. پشیمانـ  امنیهـ  نظیر، مانند

10. آن كه آثار هنري مي آفریندـ  فاصله، بعدـ  ساخته شده از ني
11. از عالیم بیماريـ  حجرـ  قومي از هندوان داراي مذهب وشنوـ  

شكاف و رخنهـ  نیم تنه آستین دار مردانه و زنانه
12. شهري تاریخي در جنوبـ  از بالد كردنشین در غربـ  نوعي 

آچار
13. میله آهني محكم براي حركت دادن اجسام سنگینـ  سلطان 

جنگلـ  آتش دان حمام، گلخنـ  جاي كشتن
14. خوبـ  بخشش، كرمـ  جمع بالـ  خروس عرب

15. مخفف زودـ  از پرندگانـ  معدنـ  آفت مزارعـ  تكرار حرف 

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3843 

س
يو

فس
 كن

 
 

 
ت  

 اس
ان

يد
 سف

ش
 ري

کار
ها، 

شه 
 ري

ن به
خت

ردا
پ

45 اطالعات هفتگی        شماره  3855

رمز جدول: عبارتی 17 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 17  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
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اسامی برندگان جدول  3843
1ـ مجتبی علیزادهـ  سمنان
2ـ زهره سلیمانیـ  الیگودرز
3ـ مریم عزیزیـ  اکباتان

افقي:
1. حزب یا جبهه مخالفـ  عبور كاال از كشوري به كشور دیگري 

بدون پرداخت گمرك
2. نامي براي مردانـ  انعام هاـ  عظیم الجثه
3. زمینهـ  مردهـ  نزدـ  كفرـ  درست، تمام

4. همه، همگانـ  جوانمردـ  معمولـ  از حشرات 
5. اولین رهبر انقالب روسیه تزاريـ  وحشتـ  خوي، سرشتـ  

جنایتكار
6. همه دارندـ  كتاب مانيـ  از مزه ها

7. مهر بی پایانـ  فلز نرمـ  عدلـ  درخت مجنونـ  میوه
8. كره گیاهيـ  جشن، ضیافتـ  رنگي تركیبي

9. انگور نرسیدهـ  مبتني بر علم، عالمانهـ  موسس، پایه گذار
10. واحد شمارش گوسفندـ  شهري در یمنـ  كشوري اروپایي

11. درخت زبان گنجشكـ  خالصـ  خانهـ  نغمه و سرودـ  نفس خسته
12. افسانهـ  رایگانـ  نصف

13. كارگزار، مباشرـ  مرتجع فلزيـ  دیوار بلند و محكمـ  آتش 
شعله دار

ـ سبزي  آهن  یا  از چوب  ریز  ـ خرده  14. گروه گردشگري 
پرخاصیتـ  شرمنده

15. تكرارش درختي است ـ محاسن ـ كشوري عربي ـ متضاد 
نسیهـ  نوعي حلوا

16. محصولي است براي شستشو و پاكیزگيـ  عتیقهـ  شمارگان
17. كشوري در آسیاـ  آیه اي كه به اعتقاد شیعیان خواندن و توسل 

به آن موجب حفظ از بالیا مي شود
عمودي:

1. پرسش كردنـ  رماني از جین اوستین
2. عهد، قراردادـ  بدون پستی و بلندیـ  جریان هوا

3. سخن بي معنيـ  بمب كثیفـ  رودي مرزيـ  بدبوي پرخاصیت 
ـ برگ توخالي

4. نوعي عدسي دوربین با فاصله كانوني متغیرـ  ناخالصـ  مورچه 
ـ واحد كاغذ روزنامه

5. كم، اندكـ  نیستيـ  عیبـ  بصیر
6. سازه تیرهـ  مودبـ  قالي

7. دریاـ  نیایشـ  پایه، ستونـ  شهري در آلمانـ  غذاي آبكي
8. حركت به شیوه كرمـ  نام یكي از پسران كورشـ  ازماهیهاي 

كنسروي
9. پشیمانـ  امنیهـ  نظیر، مانند

10. آن كه آثار هنري مي آفریندـ  فاصله، بعدـ  ساخته شده از ني
11. از عالیم بیماريـ  حجرـ  قومي از هندوان داراي مذهب وشنوـ  

شكاف و رخنهـ  نیم تنه آستین دار مردانه و زنانه
12. شهري تاریخي در جنوبـ  از بالد كردنشین در غربـ  نوعي 

آچار
13. میله آهني محكم براي حركت دادن اجسام سنگینـ  سلطان 

جنگلـ  آتش دان حمام، گلخنـ  جاي كشتن
14. خوبـ  بخشش، كرمـ  جمع بالـ  خروس عرب

15. مخفف زودـ  از پرندگانـ  معدنـ  آفت مزارعـ  تكرار حرف 

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3843 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3855

رمز جدول: عبارتی 17 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 17  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

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

دوازدهم
16. لبه تیغـ  متضاد بازندهـ  با هم نشستن براي گفتگو یا مشاوره 

در امري
17. روشي براي خشك كردن جانوران و نگهداري آنـ  عصب 

شناسي
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  6۰4-771-176۲

»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: 6۰4-77۳-۰۰۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

اجارهاجاره
۳ هفته آگهی

 در نیازمندی های پیوند 
 فقط ۲۰ دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

تدریس خصوصی  
شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی

6۰4-۹4۹-۰۲۰1   
  6۰4-7۰۰-۵61۵  

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

6۰4-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

 با ۲۰ سال 
تجربه آموزشی

 در کانادا

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

 آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟   
چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را  در صفحه نیازمندی 
های پیوند درج کنید. 

۶۰4-۹21-472۶

تدریس مکالمه 
زبان فرانسه

قابل توجه داوطلبان 
مشاغل دولتی

اجاره دفتر کار
یک یونیت اداری کوچک و مستقل، شامل 2 اتاق و مشاعات

در مرکز کوکیتالم برای اجاره آماده می باشد.
154۶ 77۸-۸۶۶-4۶51

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالس نقاشی

زیر نظر: 
 مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

انجام 
کارهای کوچک منزل 

از قبیل نقاشی، تعویض 
شیرآب، پریز برق،

   قفل درب  و محوطه 
و ........

با قیمت مورد نظر شما
     رضا  ۶۰۴-۵۱۸-۳۰۱۷

با ۲۰ سال تجربه آموزش 
در اروپا و کانادا، توسط 

کارشناس مدرسه آلیانس پاریس

۵14-۹4۹-۲116

1545 1545
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1544

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰۴-9۲۱-۴7۲6 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰۴-9۲۱-۴7۲6 

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

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

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


