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فشار سازمان ملل به کانادا 
برای انجام تحقیقات سریع و کامل 
درباره کودکان بومی ناپدیدشده

سازمان ملل متحد با فشار به مقامات 
تحقیقات  اســت  کانادایی خواســته  
»ســریع وکاملــی« در مــورد مرگ 
کودکان بومی این کشور انجام دهد و 
تالش برای یافتن کودکان ناپدید شده، 
بویژه در گورهای گمنام را افزایش دهد.

به گفتــه مارتا هورتادو، ســخنگوی 
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
بقایای اجســاد  ملل متحد، کشــف 

215 کودک متعلق بــه خانواده های 
بومی کانادا در نزدیکی یک مدرســه 
شــبانه روزی در کملوپس در اســتان 
بریتیش کلمبیا »شوک آور و بازکننده 

زخمهایی دردناک« است.
در همین حــال دولت فــدرال کانادا 
بودجــه ای 2۷ میلیــون دالری برای 
حمایت از کامیونیتی هایی که مایلند 
تحقیقاتی را در اطــراف مناطقی که 

محل مدارس شــبانه روزی بوده است 
انجام دهند، اختصاص داده است. این 
خبر روز چهارشــنبه دوم ژوئن توسط 
مارک میلر، وزیــر خدمات به بومیان 
کانادا و کارولین بنت، وزیر امور روابط 

حکومت با بومیان کانادا اعالم شد.
الزم به ذکر اســت که برای سال های 
متمــادی بازمانــدگان ایــن جنایت 
خواســتار این هســتند که کلیسای 

کاتولیک و دیگران نقــش خود را در 
مدارس شبانه روزی پذیرفته، به اشتباه 
خود اعتــراف و از آن هــا عذرخواهی 
کنند. این فسارها و درخواست عمومی 
ســرانجام باعث شــد تا اسقف اعظم 
ونکوور روز چهارشنبه به خانواده های 
215 کودک بومی تسلیت گفته و بابت 
نقش کلیسای کاتولیک در شکل گیری 

این ماجرا، عذرخواهی کند.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

نظامی- امنیتی ترین بیعت 
در دوران جمهوری اسالمی

خبرهایی در مورد بیعت 1۴۰۰ منتشر شده است که همه 
از دخالت صریح و آشــکار قوای قهریه در همه فرایندهای 
این رویداد حکایت دارند. نخســت بــه آن  ها تا 12 خرداد 

1۴۰۰ اشاره می کنم:
- انتشار اســامی نامزدهای تایید شده از سوی خبرگزاری 
نظامی-امنینی فارس پیش از وزارت کشور )بر خالف روال 
معمول و قانونی(، تا امکان چانه زنی سیاســی از نامزدها و 

چهره های سیاسی پیش از اعالم نامزدها سلب شود،
- دادن خبر رد صالحیت دو نامزد اصلی، یعنی احمدی نژاد 
و جهانگیری، از سوی یک فرماندهی نظامی و یک نیروی 

امنیتی به آن ها،
- دخالت صریح نیروهای نظامی و امنیتی در کار شــورای 
نگهبان قبل از اعالم اسامی نامزدها، بنا به اخبار دیدار آن  ها 
با شــورای نگهبان که صادق الریجانی، عضو این شورا، به 

صراحت از آن سخن گفته است،
-  نامزدســازی برای جبهه  اصالح طلبان ایران از ســوی 
خبرگزاری نظامی-امنیتی فــارس؛ روزنامه  کیهان )که با 
رویکرد امنیتی به خبرســازی و اطالع نارسانی می پردازد( 
نیز بعد از اعالم اسامی، هر روز مطالبی منتشر می کند که 
جهت گیری آن  ها سوق دادن اصالح طلبان به سمت تایید 
همتی و مهرعلیزاده به عنوان نامزد اصالح طلبان است تا با 
رای کمتر از 5 درصدی آن  ها، اصالح طلبان را بدون پایگاه 

اجتماعی معرفی کند،
- نامزدی فرماندهان نظامی مثل افشار، دهقان، محمد، و 

رستمی، و سپس کنار رفتن آن  ها به نفع رئیسی،
- وزارت اطالعات در مورد اعتراضات احمدی نژاد به وضعیت 
امنیتی کشــور با صدور اطالعیــه ای وی را به »اظهارات 
غیرواقعی در راستای تشویش اذهان عمومی« متهم کرد 
و گفت »پاســخ مقتضی به ادعاهای مغایر با واقعیت های 

امنیتی در زمان مناسب اعالم خواهد شد.«
- دادستان تهران اعالم کرد که »در صورت عبور نامزدها از 
خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون در 
نظر گرفتن موقعیت و جایگاه، با آن  ها برخورد خواهد شد.«
موارد باال، حتی در چارچوب نظام ســرکوب در جمهوری 
اســالمی ایران، بی سابقه یا کم ســابقه اند. در سال 13۸۸، 
حداقل تــا زمان اعالم نتایج، نیروهــای امنیتی و نظامی 
از خود خویشــتن داری نشــان می دادند و پس از شروع 
اعتراضات، به سرکوب همه جانبه پرداختند. در سال 1۴۰۰، 
خویشتنداری ای مشاهده نمی شــود. بر همین اساس، در 
فرایند رای گیری و شــمارش نیز می توان منتظر دخالت 

صریح یا پنهان نیروهای نظامی و امنیتی بود. 
اکنون سه پرسش در مورد این حد از دخالت آشکار در این 

دوره وجود دارد: 
- نگرانــی نهادهای نظامی و امنیتی در باب رویداد خرداد 

1۴۰۰ چیست؟ 
- چرا دخالت ها بی سابقه شده است؟  

- این نوع دخالت ها از شــکل گیری چگونه دولتی حکایت 
دارند؟

نگرانی های امنیتی و نظامی

از ماه هــا قبــل از 2۸ خــرداد 1۴۰۰، مقام های نظامی از 
احتمــال »فتنه « دیگری در ایران ســخن گفته اند )فتنه  
ســفید(. آن  ها به خوبی می دانند که در شرایط همه گیری 
کرونا و نا امیدی جامعه، اعتراضات خیابانی از سوی نیروهای 
سیاسی نزدیک به حکومت رخ نخواهد داد. اگر چنین باشد، 

چرا این رجزخوانی ها تکرار می شود؟
ترس حکومت، از شــورش های شــهری به دلیل گرانی و 
بیکاری با استفاده از کارزارهای سیاسی است. قیمت مواد 
غذایی تنها در ماه های پایانــی دولت روحانی 5۰ تا 1۰۰ 
درصد افزایش یافته است، در حالی که درآمدها به این اندازه 
حتی برای حقوق بگیران که درآمد آن  ها ثبات بیشــتری 
دارد، افزایش نیافته است. مقامات نظامی و امنیتی می دانند 
کــه با کاهش 33 درصدی قدرت خریــد ایرانیان در طی 
دهه  اخیر، از کف رفتِن اشتغال میلیون ها نفر، باالخص در 
شهرهای کوچک و مناطق مرزی )حدود سه میلیون در یک 
سال گذشته بنا به خوش بینانه ترین وضعیت به روایت مرکز 
پژوهش های مجلس(، رشــد منفی اقتصادی در سال های 
پایانی دهه  ۹۰ خورشــیدی، و رفتن سه چهارم جامعه به 
زیر خط فقر، هر لحظه می توان منتظر شورش های شهری 
بود. مقامات امنیتی تالش دارند هر مجرایی را که در دوران 

کارزارها برای اعتراض ممکن است باز شود، ببندند.

دخالت های آشکار

در حوزه  اعتراضات سیاسی، مقامات امنیتی )اطالعات سپاه( 
و نظامی )ســپاه( می دانند که جرقه  شورش ها در شرایط 
حاضر نه از سوی نیروهای حامی براندازی مستقر در خارج 
از کشور، بلکه از ســوی مقامات سابق حکومتی که دیگر 
باوری به نظام جمهوری اسالمی ندارند، و فعاالن سیاسی 

انحالل طلب در داخل کشــور، زده خواهد شد. این گروه از 
مخالفان بر این باورند که نظام قابل اصالح نیست، و بدون 
سیاســت خیابانی تحولی رخ نخواهد داد. از منظر نیروها 
امنیتی، دایره  این افراد آنقدر گســترده شده است که علی 
الریجانی، سازنده »هویت« و »چراغ«، را نیز دربر می گیرد. 
اکثر اصالح طلبان ده سال پیش به این نتیجه رسیدند و اگر 
همچنان بخشی از آن  ها در حوزه  سیاست رسمی فعالیت 
دارند، برای بهره برداری از مزایای شخصی، و نه دفاع از نظام 

یا منافع و امنیت ملی است.
بخش واقعگرای نیروهای اقتدارگرا و نظامی، امنیتی های 
سابق که همه ریشه های عمیقی در ساختار دولت دارند، نیز 
در طی یک دهه  اخیر توهم زدایی شده اند. وقتی احمدی نژاد 
و علی و صادق الریجانی با ســه دهه همکاری با نهادهای 
امنیتی و نظامی، بــه خانواده  جهانگیری در »تهدید برای 
نظــام« بودن بپیوندند، می توان از شــکاف های متعدد در 
درون ساختار نظام مطمئن بود. تنها سیمان نظام برای نگاه 
داشــتن این جمع متفرق در کنار هم، قوه  قهریه است با 
تهدیدهای مداوم. حتی هویج های بزرگ نیز دارند ظرفیت 
خود را برای نگاه داشــتن قشر حاکم در کنار هم، از دست 

می دهند.
دستگاه های امنیتی و نظامی، با نظرسنجی هایی که مدام 
در جامعه انجام می دهند و نتایج آن  ها را منتشر نمی کنند، 
متوجه شکاف های عمیق میان دولت و ملت، و بی اعتقادی 
مدیران و اعضای قشر حاکم به حکومت هستند. تنها با نشان 
دادن چنگ و دندان است که قشر حاکم و سبک زندگی و 
مرام و منش آن  ها به شکل به هم ریخته و چهل تکه ای آن 
تداوم می یابد. نیروهــای نظامی و امنیتی در دوران بیعت 
تالش می کنند همه  نیروهای سیاسِی ظاهرا در چارچوب 

نظام را به صورت ُخرد مهندسی کنند.

دولت نظامی-امنیتی و تشدید تنش در منطقه

تیــم رئیســی دیگر شــامل کارگزارانی مطیــع و گوش 
به فرمان نیروهای نظامی و امنیتــی )که از برخی از آن  ها 
انقالبی گری زدایی شــده( نخواهد بــود، بلکه خود اعضای 
نهادهای امنیتی و نظامی و به طورکلی قوای قهریه، مسندها 
را اشــغال خواهند کرد. دولت انقالبی که خامنه ای از آن 
ســخن می گوید، متشکل از اعضای سابق و الحق بسیج و 
سپاه )مثل علیرضا زاکانی(، حراست دستگاه ها، بازجویان، 
اجراکنندگان عملیــات ترور، فرماندهــان »میدانی« در 
کشــتارهای دی ۹6 و آبان ۹۸، و فرماندهان سپاه قدس 
)در مقامات وزارت خارجه و نهادهای بانکی و اقتصاد دولت( 
خواهد بود. رئیسی مناسب ترین رئیس برای این گروه است.

تاثیر این امر در سیاست خارجی، افزایش تنش های نظامی 
و تقلیل دیپلماسی به خط ونشان کشیدن ها بعد از شلیک 
موشک به تاسیسات کشورهای همسایه و نیروهای ائتالف 
امریکایی در منطقه خواهد بود. با ضعفی که دولت بایدن در 
چند ماه آغازین 2۰21 از خود نشان داده است و گرایشی 
کــه دمکرات ها به اســالمگرایان و نیروهای ضدامریکایی 
منطقه دارند )به ســتایش بایدن از نطق حماسی رشیده 
طلیب در کنگره در آپارتاید و نژادپرست خواندن اسرائیل 
و دفاع ضمنی از اقدامات حماس نگاه کنید( انتظار می رود 
حمالت نیروهای نیابتی سپاه قدس به نیروهای امریکایی و 
هم پیینانان سنتی آن )اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه 

خیج فارس( افزایش یابد.
سال های ریاســت جمهوری ترامپ آرام ترین سال ها برای 
اســرائیل در منطقه بود و جمهوری اسالمی ایران در آن 
دوره در حوزه  هســته ای و تنش های منطقه ای، با احتیاط 
بیشتری عمل می کرد. حمالت مکرر به پایگاه های امریکا 
در عراق، از ســر گرفته شــدن عملیات ایذایی قایق های 
ســپاه علیه ناوهای امریکایی، و حمله  حماس به اسرائیل، 
از جسارت  یابی نیروهای سپاه و نایبان آن حکایت دارد که 
منجر به تنش های بیشتری خواهد شد. دولت رئیسی کامال 
در خدمــت برنامه  اخراج نیروهای امریکایی از منطقه قرار 

خواهد گرفت که منشاء تنش های بیشتری خواهد شد.
اگــر در دولت های احمدی نــژاد و روحانی، بانک مرکزی، 
وزارت خارجه، و وزارت اطالعات به پادوهای ســپاه قدس 
تبدیل شده بودند، در دولت )های( احتمالی رئیسی می توان 
انتظار داشت که وزارت رفاه )با دادن بیمه  بهداشت و درمان 
به حوثی ها و حشد الشــعبی(، وزارت نیرو )با تامین برق 
آن ها(، وزارت بهداشــت )با ساختن خانه های بهداشت در 
ســوریه و یمن( و حتی وزارت ورزش )با تخصیص بودجه 
به فدراســیون های یمــن و ســوریه(، در خدمت اهداف 
ســلطه جویانه نظام قرار گیرند. این اقدامات قبال در لبنان 

انجام شده اند.

دستگاه های امنیتی و نظامی، با نظرسنجی هایی که مدام در جامعه انجام می دهند و نتایج آن  ها را منتشر 
نمی کنند، متوجه شکاف های عمیق میان دولت و ملت، و بی اعتقادی مدیران و اعضای قشر حاکم به حکومت 
هستند. تنها با نشان دادن چنگ و دندان است که قشر حاکم و سبک زندگی و مرام و منش آن  ها به شکل 
به هم ریخته و چهل تکه ای آن تداوم می یابد. نیروهای نظامی و امنیتی در دوران بیعت تالش می کنند همه  

نیروهای سیاسِی ظاهرا در چارچوب نظام را به صورت ُخرد مهندسی کنند.

شمار کسانی که
 در انتخابات  ۱۴۰۰
شرکت نمی کنند 

»افزایش یافته است«

رادیو فردا- بر اســاس نتایج یک نظرســنجی تازه در 
ایران، تعداد افرادی کــه اعالم کرده اند »به هیچ وجه« 
در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت نمی کنند یا به 
»احتمال کم« شــرکت می کنند، از تعــداد افرادی که 
گفته اند »قطعا« در انتخابات شــرکت می کنند، بیشتر 

است.
خبرگزاری ایســنا روز چهارشــنبه 12 خرداد گزارش 
داد که بر اساس آخرین نظرسنجی ایسپا درباره میزان 
تمایل مردم به شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری، 
تنها 3۴.1 درصد گفتند »قطعا شــرکت خواهم کرد«. 
در مقابل، 32.۴ درصد گفته اند »به هیچ وجه شــرکت 
نمی کنم«، ۸.۹ درصد گفته انــد »احتمال کمی« دارد 
که در انتخابات شــرکت کنند و 16.3 درصد نیز اعالم 
کرده اند که »هنوز تصمیم نگرفته اند«. بر اســاس این 
گزارش، از میان شــرکت کنندگان در این نظرسنجی، 
پنج درصد نیز به پرسش مربوط به میزان تمایل خود به 
شرکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

پاسخ نداده اند.
با آنکه نظرسنجی های داخل ایران، به طور عمده، قابل 
اتکا نیســتند، اما این رقم از زمان روی کار آمدن نظام 
جمهوری اســالمی ایران در بهمــن 135۷ پایین ترین 

میزان مشارکت محسوب می شود.
در انتخابات ریاســت جمهوری 1۴۰۰، هفت نفر تایید 
صالحیت شــده اند که پنج نفــر از آن ها یعنی ابراهیم 
رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و 

امیرحسین قاضی زاده به جناح اصولگرا نزدیک هستند.
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و 
محسن مهرعلیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دوره 
دوم محمد خاتمی نیز دو کاندیدای تایید صالحیت  شده 

دیگر هستند.
اســحاق جهانگیری، معاون اول حســن روحانی، علی 
الریجانی، نماینده پیشین مجلس و محمود احمدی نژاد، 
رئیس دولت های نهم و دهم نیز از ردصالحیت شدگان 

بزرگ این دوره از رقابت های انتخاباتی هستند.
ردصالحیت های گســترده از سوی شــورای نگهبان، 
نارضایتی از مدیریت کرونا، فشار تحریم ها، ناکارآمدی 
دولت حسن روحانی در تحقق وعده های انتخاباتی خود 
با وجود برخوداری از رای باالی مردم و فاصله قابل توجه 
انتخابات در جمهوری اسالمی از استانداردهای انتخابات 
آزاد، از جمله دالیل مشارکت پایین مردم در این دوره از 

انتخابات عنوان می شود.
ســرنگونی هواپیمای مســافربری اوکراینی توســط 
موشک های سپاه و ســرکوب خشونت بار معترضان در 
خیابان ها به ویژه در آبان ۹۸ نیز از دیگر دالیل بی اعتنایی 

شهروندان به انتخابات برشمرده شده است.
در ایــن دوره از انتخابات، برای نخســتین بار در تاریخ 
جمهوری اســالمی، محمود احمدی نژاد به عنوان یک 
مقام بلندپایه پیشین اعالم کرد که شرکت در انتخابات 
را تحریم می کند و نامزدهای رد صالحیت  شده دیگری 
چون مسعود پزشکیان، نماینده مجلس نیز اعالم کرده اند 

از فرد خاصی حمایت نخواهند کرد.
این در حالی است که علی خامنه ای با دفاع از عملکرد 
شــورای نگهبان در ردصالحیت ها، خواستار مشارکت 
گســترده مردمی و بی اعتنایی به تحریم کنندگان شده 

است.
در طول عمر جمهوری اسالمی، هیچ  گاه انتخاباتی آزاد 
بر اساس استانداردهای جهانی برگزاری نشده و عمدتاً 
انتخابات، محدود به نامزدهایی از جریان های وابسته به 

حکومت از جمله اصالح طلبان بوده است.
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پرطرفدارترین آدرس در داون تاون ونکوور.
 آخرین برج مجموعه بورارد  بهار امسال عرضه خواهد 
شد. این فرصت را یک بار دیگر از دست ندهید. 
همین امروز ثبت نام کنید.
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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«

کانادا در سوگ کودکان بومی
مداد- بــه گزارش گلوب اند میل، در 
پی کشف بقایای جسد 215 کودک 
از جامعه بومیــان کانادایی در یکی 
از بزرگ تریــن مدارس شــبانه روزی 
کشور در جنوب بریتیش کلمبیا )این 
مدرسه از دهه ۷۰ بسته شده است(، 
مردم کانادا در بهت و اندوه فرورفته اند. 
رهبــران جوامع بومی کشــور، این 
موضوع را یک  تراژدی ملی نام نهادند.

پری بلگارد، رئیس شورای ملی جوامع 
بومی، با اشاره به این که زمانی بیش از 
13۰ مدرسه شبانه روزی ویژه بومیان 
در سراســر کشــور فعالیت داشتند، 
گفت: کم لوپس یک مدرسه )از صدها 
مدرسه( است اما من قبالً بارها گفته ام 
که   سیســتم مدارس شــبانه روزی 
بومیان، نسل کشــی علیه این مردم 
اینجا شواهد  محسوب می شــد. در 
موجود است که هیچ کس نمی تواند 
آن را انکار کند. گفتنی است اجساد 
این کــودکان که عمدتــاً در حدود 
سه ســاله بودند، با استفاده از فناوری 
رادار نفوذپذیر زمین شناسایی شــده 
و  روز دوشــنبه، آقــای بلگــرد از 
اوتاوا خواســت تا با روسا و شوراها و 
بازماندگان در هر اســتان و سرزمین 
همکاری کند تا اطمینان حاصل شود 
که تحقیقات مناسب برای شناسایی 
گورها در ســایر مدارس شبانه روزی 

سابق انجام شده است.
روز  ترودو  جاســتین  نخســت وزیر 
دوشــنبه اعالم کرد که دولت فدرال 
قبــالً برای کشــف گورســتان های 
احتمالی مدارس شــبانه روزی تالش 
کرده اما کارهای بیشتری برای انجام 
وجــود دارد. ما به عنــوان یک دولت 
متعهد شــده ایم که برای آشــتی و 

کشف حقیقت حضورداشته باشیم.
استفانی اسکات، مدیر اجرایی مرکز 
ملی حقیقت و آشتی ملی نیز در این 
رابطه اعالم کرد که از دســت دادن 
215 کودک غیرقابل توصیف است و 
انتظار مــی رود با ادامه تحقیقات این 
تعداد افزایش یابد. در همین راســتا 
پرچم های  داد  نخست وزیر دســتور 
ســاختمان های فدرال را به یاد این 
کــودکان به حالت نیمه برافراشــته 
درآورده و چندیــن نخســت وزیر و 
شــهردار در سراسر کشور همین کار 
را در مورد سایر ساختمان های دولتی 

انجام داده اند.
دولت فدرال در حال بررسی راه های 
حمایت و دلجویــی از بومیان بوده و 
احزاب مختلف خواستار بررسی این 
موضوع در مجلس هســتند و  گیل 
مک گوان، رئیس فدراسیون کارگران 
آلبرتا نیــز در بیانیه ای گفت: جامعه 
سفیدپوستان کانادایی موظف هستند 
که به وحشــتی که اجدادشان ایجاد 
کرده اند نگریســته و بــه آن واکنش 

نشان دهند.
گفتنی اســت موضوع کودکان بومی 

در ســال های گذشته نیز موردبحث 
قرار داشــته و یافته های کمیسیون 
حقیقت و آشــتی در ســال 2۰15 
شــامل گزارشــی 226 صفحه ای با 
عنوان »کودکان گمشده و تدفین های 

بدون عالمت« بود.
در این گزارش آمده اســت: بسیاری 
از هــزاران کودکی کــه در مدارس 
شــبانه روزی جان خود را از دســت 
دادنــد، احتمــاالً در گورهای بدون 

عالمت و ناشناس دفن شده اند.
این کمیسیون در تالش برای یافتن 
گورهــای بدون عالمــت، از تصاویر 
ماهواره ای و نقشــه ها است. احتماالً 
تعــداد این موارد بســیار زیاد بوده و 
برخی از آن ها در معرض نابودی قرار 
دارند. در یک مورد، فرسایش آب در 
حاشیه رودخانه آلبرتا در سال 2۰۰1، 
بقایای اجساد دانش آموزان سابق یک 
مدرســه شــبانه روزی را که در سال 
1۹22 تعطیل شــده بود، نشان داد.  
ســل به عنوان شایع ترین علت مرگ 
ذکرشده است. این گزارش همچنین 
شــامل مرگ تصادفی، مــرگ براثر 
آتش سوزی و کودکانی است که پس 
از فرار ناپدیدشده اند. تقریباً در نیمی 
از موارد شناسایی شــده علت مرگ 

مشخص نبود.
در همین حال رهبران بومیان کبک 
نیز خواســتار تحقیق درباره کودکان 
گمشده هستند. ابل بوسوم از رهبران 

بومی کبکی در این رابطه اعالم کرد 
این کشــفی بود که مجدداً زخم های 
دردناکی را باز کرد. دولت باید نسبت 
به این موضوع پاسخگو باشد. بوسوم 
که شــخصاً تجربه حضــور در این 
مــدارس را دارد در این مورد گفت: 
اولین چیزی که در بدو ورود ما به این 
مدارس به ما گفته شــد، این بود که 
حق نداریم به زبان مادری خود حرف 
زده و با هیچ یــک از خواهر و برادرها 
یا دوســتان خود ارتباط برقرار کنیم. 
کــودکان از هرگونه تماس با والدین 
خود محروم شده و این برای ما بسیار 

سخت بود.
روز دوشنبه بوسوم و برخی از رهبران 
بومی باهــدف یادبود و احترام به این 
قربانیان، یک ساعت سکوت کردند و 
در بسیاری مناطق پرچم ها به حالت 
نیمه برافراشــته درآمــده و فعاالن 
اجتماعی از مردم خواســتند لباس 

نارنجی بپوشند.
گفتنی است یازده مدرسه شبانه روزی 
ویژه بومیان در کبک وجود داشته و 
بســیاری از کودکان در این مدارس 
مورد آزار جســمی و جنســی قرار 
گرفتند و حدود چهار هزار نفر از آن ها 
هنگام تحصیل جان خود را از دست 

داده اند.
هنرســتان فنی کملوپس که بعدها 
با نام مدرســه شــبانه روزی بومیان 
کملوپس شناخته شد، در سال 1۸۹۰ 

کاتولیک  کلیســای  مدیریت  تحت 
افتتاح شد. این مدرسه به بزرگترین 
مدرسه در سیستم آموزش خصوصی 
بومیان کانادا تبدیل شد به طوریکه در 
اوایــل دهه 5۰ میالدی پانصد دانش 

آموز در آن تحصیل می کردند.
در سال 1۹1۰ مدیر این مدرسه گفته 
بــود که دولت پول کافی برای تغذیه 
مناسب دانش آموزان را فراهم نکرده 
است. در سال 1۹2۴ قسمتی از این 
مدرســه در آتش ســوخت و از بین 
رفت. در ســال 1۹6۹ دولت فدرال 
کانــادا اداره این مدرســه را بر عهده 
گرفــت که پــس از آن هیچ کالس 
درســی در این مدرسه برگزار نکرد و 
تا سال 1۹۷۸ که این مدرسه تعطیل 
شد از آن به عنوان محل اقامت دانش 
آموزان مدارس روزانه محلی استفاده 

کرد.
پنج سال پیش، کمیسیون حقیقت 
و آشــتی گزارش نهایی خود درباره 
مدارس شبانه روزی بومیان کانادا را 
منتشــر کرد. در این گزارش ۴ هزار 
صفحه ای جزییات بدرفتاری شــدید 
به دانش آمــوزان مدارس  نســبت 
بومیان ذکر شــده اســت، مدارسی 
که دســت کم 32۰۰ دانــش آموز 
جان خــود را به دلیلی بی توجهی و 
بدرفتاری مســوؤلین این مدارس از 

دست دادند. 
کمیســیون حقیقت و آشتی کانادا 

تاکنون مشخصات بیش از ۴1۰۰ تن 
از این دانش آموزان که در سیســتم 
مدارس شــبانه روزی جان خود را از 
دست داده اند شناسایی کرده است. با 
این حال رقم دقیق کشته شدگان این 

مدارس هنوز نامشخص است.
روزان کاسیمیر رییس قبیله کملوپس 
در بیانیــه ای که بــه همین منظور 
منتشــر کرد گفته اســت: “ کشف 
بقایای جســد 215 دانش آموز یک 
ضایعه غیر قابل تصور بوده که هرگز 
توسط مدرسه شبانه روزی کملوپس 

ثبت نشده است.“
استوارت فیلیپ، رییس بزرگ اتحادیه 
قبیله های بومی بریتیش کلمبیا، غم و 
اندوه خود را با بازماندگان قربانیان این 
مدارس و جامعه بومیان به اشــتراک 
گذاشــته و در بیانیه ای که به همین 
مناسبت منتشــر کرده گفته است: 
“ هیچ کلمــه ای برای بیان عمق این 
فاجعه وجود نــدارد. این ها کودکانی 
متعلق به  یک خانواده، یک جامعه و 
یک ملــت بودند که به اجبار و تحت 
نظارت دولت کانادا از خانه های خود 
دزدیده شــدند و هرگز به خانه خود 

برنگشتند.“
وی در ادامــه بیانیه خود اضافه کرده 
است: “ این واقعیت یک نسل کشی 
اســت که توســط دولت استعمارگر 
به مــا به عنوان مردمــان بومی این 
سرزمین تحمیل شــده است. امروز 

یاد این کودکان را گرامی می داریم و 
دعا می کنیم که آنها و خانواده هایشان 

سرانجام به آرامش برسند.“
پری بلگارد رییس انجمن قبایل بومی 
کانادا نیز گفته است که شنیدن خبر 
کشف این اجساد بسیار دردناک بوده 
اســت. گمان می رود کــه مرگ این 
215 دانــش آموز در هیــچ کجا به 
ثبت رسمی نرســیده باشد اما روزان 
کاســیمیر می گوید که اقدامات الزم 
برای به دســت آوردن هرگونه سند 
و مدرکــی از ثبت مــرگ این دانش 

آموزان در حال انجام است.
روزان کاسیمیر تایید کرده است که 
برخی از این کودکان مدرســه شبانه 
روزی کملوپس زیر ســه ســال سن 
داشــتند. وی یادآور شــده است که 
مقامات قبیلــه کملوپس تمام مردم 
قبایــل اطــراف این محــل و دانش 
آموزانی که پیش از این در این مدرسه 
تحصیل کرده اند را از این اکتشاف آگاه 

کرده اند.
کمیســر عالی حقوق بشــر سازمان 
ملل متحد تاکیــد کرد کانادا باید به 
خانواده کودکان بومی که در مدارس 
شــبانه روزی جان خود را از دســت 

داده اند، غرامت شایسته ای بپردازد.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 2 
ژوئن دولت کانادا را تحت فشــار قرار 
داد تا تحقیقاتــی »فراگیر و فوری« 
درباره جان باختن کودکان بومی در 
مدارس شبانه روزی سابق انجام دهد 
و از راه های مختلف از جمله کاووش 
در گورهــای بی نــام و نشــان برای 
یافتن کودکان ناپدیدشده نیز تالشی 

مضاعف به کار گیرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مارتا هورتادو سخنگوی کمیسایاری 
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 
تاکید کرد: »کشف بقایای 215 کودک 
بومی در یک مدرســه شــبانه روزی 
در کاملوپس استان بریتیش کلمبیا 
اتفاقی تکان دهنده بود که زخم های 
دردناک گذشته اقوام اولیه را باز کرد. 
دولت کانادا باید مطالعات پزشکی و 
قانونی برای شناسایی اجساد کشف 

شده انجام دهد.«
طبق گزارش کمیســیون حقیقت و 
آشتی که بیش از پنج میلیون پرونده 
ارائه شده توسط دولت فدرال را مورد 
بررسی قرار داده است، بیش از ۴1۰۰ 
کودک در مدارس شبانه روزی بومیان 
جان باخته و کودکان زیاد دیگری نیز 
که در این مدارس تحصیل می کردند، 
ناپدید شده اند.سازمان ملل همچنین از 
دولت فدرال کانادا خواست توصیه های 
گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی را 
به اجرا گذارد و تعیین غرامت مناسب، 
عذرخواهی رســمی، احداث بناهای 
یادبود شایسته و ارائه خدمات روحی 
و روانی به خانواده های این قربانیان را 

سنگ بنای آشتی و حقیقت بداند.

سازمان ملل: تحقیقات فوری و فراگیر درباره کودکان بومی ناپدیدشده انجام شود
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لطفاً جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید.

حضور گسترده شخصیت های فعال ایرانی کانادا 
در تحریم انتخابات ۱۴۰۰

بیــش از دویســت نفــر از فعالین 
اجتماعی، دانشگاهیان، پزشکان، وکال، 
ایرانی  هنرمنــدان  و  روزنامه نگاران، 
خارج از کشور در حمایت از »خواست 
ریاســت جمهوری  انتخابات  تحریم 
1۴۰۰ در ایران« یــک بیانیه صادر 
کردند. در میان 211 امضاکننده این 
بیانیه بیش از 6۰ شخصیت ایرانی از 

کانادا حضور دارند.
مهــرداد آرین نژاد، هایــده مغیثی، 
نسرین الماسی، سهیل پارسا، محمد 
تاج دولتی، االهه شکرایی، امیر خدیر، 
شهریار بخشی، ارسالن کهنمویی پور، 
مهرداد حریری، سعید رهنما، حسن 
زرهی، عــزت مصلی نــژاد از جمله 
امضاکننــدگان این بیانیــه از کانادا 

هستند.
متن بیانیه به این شــرح است: »در 
بیش از چهار دهه، رژیم اســتبدادی 
والیت فقیه از طریق نمایشــی تحت 
عنواِن »انتخابات« که آن هم همواره 
با تقلب های مکرر همراه بوده اســت، 
مردم ایران را به پای صندوق های رأی 
کشانده تا از میان برگزیدگاِن دستگاه 
فقاهتی، بین بد و بدتر را انتخاب کنند. 
مردم نیز در غیــاب یک جمهوریِت 
دموکراتیک، نبود آزادی های سیاسی، 
نبوِد امکاِن شرکت نمایندگان واقعی 
خود در انتخابــات، از ترِس خراب تر 
شــدن اوضاع، بــه کاندیداهایی که 

کمک ۲۵ میلیون دالری کانادا
 به فلسطینیان آسیب دیده

پرژن میرور- جاستین ترودو نخست 
وزیر کانادا هفته گذشته از تخصیص 
25 میلیــون دالر بــرای حمایت از 

شهروندان عادی فلسطین خبر داد.
این مبلغ به سازمان ملل متحد و دیگر 
سازمان هایی که دارای سابقه خوب در 
کمک های بین المللی هستند و مطابق 

با شرایط کانادا پرداخت خواهد شد. 
دفتر نخست وزیر کانادا در وب سایت 
رسمی خود نوشــته است که دولت 
کانادا عمیقاً بر این باور است که مردم 
فلسطین و اســرائیل حق زندگی در 
صلح، امنیــت و احترام متقابل بدون 
هراس و با احترام به حقوق بشــر را 

دارند.
دولت کانادا از تالش ها برای اطمینان 
از تسریع کمک های اضطراری به غیر 
نظامیان فلســطینی که با نیازهای 
فوری بشردوستانه در غزه و همچنین 
آســیب دیدگان در کرانــه باختری 

مواجه هستند، پشتیبانی می کند.
کمک مالی کانادا شامل 1۰ میلیون 
دالر کمــک فوری بــرای تهیه مواد 
غذایی، سرپناه، آب، بهداشت عمومی 
و فردی در کنار حمایت های روانی – 
اجتماعی از آسیب پذیرترین افراد از 

جمله کودکان را شامل خواهد شد.
این کمــک مالی همچنین شــامل 
1۰ میلیــون دالر بــرای حمایت از 
تالش های بشــر دوستانه و بازسازی 
برای ایجاد بسترهای توسعه و بهبود 
پایدار مانند زیر ســاخت های حیاتی 
پزشکی و اقدامات الزم برای کمک به 

درآمد خانواده ها است.
مبلغ 5 میلیــون دالر از کمک مالی 
دولت کانادا برای پیشبرد برنامه های 
صلح آمیز که هــدف صلح عادالنه و 
پایدار جامــع در خاورمیانه را پیش 

می برد اختصاص خواهد یافت.
در بیانیه منتشــر شده در وب سایت 
رسمی نخست وزیر کانادا آمده است 
که حمایت های مــداوم دولت کانادا 
شــامل کمک های بشردوستانه برای 
کمک بــه تامین نیازهای اساســی 
و همچنیــن کمک های توســعه ای 
برای بهبود شــرایط اقتصادی برای 

فلسطینیان است.
آقای جاســتین تــرودو تاکید کرده 
است: “خشونت های اخیر در منطقه 
هشدار دهنده است. همگی ما تصاویر 
آزاردهنده ای از آوارگی غیر نظامیان، 
از دست دادن جان و درد خانواده ها را 
مشاهده کردیم. بودجه امروز مستقیماً 
به ســازمان هایی اعطاء خواهد شــد 
که به آسیب پذیرترین غیر نظامیان 
فلسطینی کمک می کند تا با تاثیرات 

درگیری های اخیر کنار بیایند.“

کم تر مورد تأیید خامنه ای و دستگاِه 
والیی بــوده، رأی داده انــد. در طول 
این ســال ها هر دو جناح، چه آن ها 
که خود را »اصالح طلب« می خوانند، 
و یا به عنوان »اصول گرا«، شــناخته 
شــده اند در تمامــی فاجعه هایی که 
بر مردم ایران گذشــته مشــارکت 
داشته اند: فســاد و چپاوِل سراسری، 
به هدردادن ثروت های ملی در کمک 
به جریان های واپس گرای اســالمی 
در منطقــه، پیگیری سیاســت های 
فاجعه آمیــز اتمی، ســرکوب تمامی 
غیرخودی،  سیاســِی  جریان هــای 
زن ستیزانه،  سیاســت های  تحمیل 
در بند کشــیدِن فعاالن سیاســی و 
مدنی، تحقیر و ســرکوِب اقلیت های 
قومی، مذهبی و جنسی و جنسیتی، 
و  ســرکوب جنبش هــای کارگری 
دانشجویی، نابود   سازی محیط زیست، 
به مخاطــره انداختــن یک پارچگی 
کشور، بی کفایتِی محض در مقابله با 

ویروس کرونا، و…
خیــزش بزرگ و خودجــوش مردم 
ایران در سراسر کشور در دی ماه ۹6 
و آبان ماه ۹۸ که سپاه پاسداراِن رژیم 
فقاهتی آن را وحشیانه سرکوب کرد، با 
گویاترین شعارِ »اصالح طلب، اصول گرا 
دیگه تمومه ماجــرا« اعالم کرد که 
تقســیم بندی های  این  فریب  دیگر 
دروغین رژیم اســالمی و طرف داران 
فرصت طلب آن ها در داخل و خارج از 

کشور را نخواهند خورد.
ما امضاء کنندگان، فعالین حقوق بشر، 
دانشگاهیان، روزنامه نگاران، پزشکان، 
نویســندگان، هنرمنــدان و وکالی 
ایرانِی خارج از کشور، همراه مبارزات 
مــردم ایــران، از خواســِت تحریم 
انتخابات ریاســت جمهوری حمایت 
می کنیم. رژیم جمهوری اسالمی در 
این سال های طوالنی نشان داده که 
امکان اصــالح از درون را ندارد. تنها 
مبارزه قاطعانه و سراسری مردم ایران 

است که خواهد توانست، این نظام را 
با یک جمهورِی دموکراتیِک سکوالر و 

ترقی خواه جایگزین نماید.«
همچنین روز سه شنبه بیانیه ی کوتاه 
اما محکمــی در تحریــم انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران منتشر شد. 
این بیانیه توســط فعاالن فرهنگی و 
اجتماعی و سیاسی و شخصیت های 
دانشــگاهی و هنری ایرانی کانادایی 

امضا شده است :
»انتخابــات«  به اصطــالح  در 
ریاســت جمهوری 1۴۰۰ در ایــران 
محدودیت هــا به حدی رســیده که 
موضع گیــری علیه آن بــرای طیف 
وسیعی از ایرانیان )در داخل و خارج از 
کشور( بسیار آسان تر از گذشته شده 
اســت. نه فقط طرف داران براندازی 
رژیم حاکم بر ایــران بلکه حتی نوه 
بنیان گــذار این نظام هم دلیلی برای 
شرکت در انتخابات نمی بیند و عدم 

مشروعیت آن را اعالم می کند. 
به نظر می آید رهبر ایران مســیری 
را انتخاب کرده اســت که بارهاوبارها 
در تاریخ تجربه شــده اســت: حذف 
روزافزون اقشار مردم از صحنه، تمرکز 
حداکثری قدرت در دســت گروهی 
کوچک، ناتوانــی روزافزون این گروه 
کوچک در مدیریت جامعه ی پیچیده 
قرن بیست و یکمی و سرانجام سقوط 

نهایی.
یادمان نرفته است که روند حذف در 
ایران از همان فــردای انقالب بهمن 
شروع شــد. آغاز این روند در نهایِت 
خشــونت و توحش با منتســبان به 
نظام پهلوی کلید خورد. به ســرعت 
دامن کردهای غرب کشور و ترکمن ها 
در شــمال شــرق را گرفته و بعد به 
گروه هــای مخالف نظام در ســطح 

گستره امتداد یافت. 
طبیعی بود کــه بعد از آن یکی پس 
از دیگری نیروهای سیاســی و فعال 
جامعه حذف شوند، برخی با خشونت 

بیشــتر و برخی آرام تر اما نکته اینجا 
بود که »حذف« تا به امروز قاعده ای 

ثابت ماند.
در سال های اخیر حذف کنندگان قدیم 
در کنار خیل عظیم حذف شــدگان 
دیروز امــروز قرار گرفتند. نظامی که 
داعیه مردمی بودن داشــت »مجبور 
شــد« ســازندگان و پایه گذارانش را 
به تیغ حذف بســپارد. ایــن روایِت 
»ناگزیــر« حذف همچنان ادامه دارد 
تا جایی که احتماالً سلطان با مشتی 
بادمجان دورقاب چیِن بی خاصیت تنها 
بماند و با فشاری از بیرون و یا انفجاری 

از درون از تخت پایین کشیده شود.
این مســیر را »ناگزیر« می دانم برای 
اینکــه اســاس آن از روز اول نــه بر 
مــدارا و دوســتی و همراهِی همه ی 
ذی نفعان )بخوان شهروندان( بلکه بر 
دیگرهراسی، دشمن تراشی، خشونت 
و استفاده لخت و عریان از قدرت علیه 
او که قدرت کمتری دارد و… گذاشته 
شد. هرکسی که »با من نبود بر من 
بود«، اعتماد به دیگری نه قاعده بلکه 
در بهترین حالت یک اســتثناء بود، 
مخالف دشمن بود، اتهام غیر مستند 
قاعده و جستجو برای حقیقت استثناء 
بود و … این روند برخاســته از یک 

فرهنگ بود و است.
می  گویند از لقمان حکیم پرســیدند 
ادب از که آموختی گفت: از بی ادبان. 
ما، مهاجران و تبعیدیان ساکن کانادا 
راهی نداریم به جز اینکه از این روند 
بیاموزیم و به جای تبدیل مخالف به 
دشــمن، به جای اتهامات بی پایه به 
دنبال اعتماد باشیم، به جای فرهنگ 
حذف فرهنگ پذیرش و تسامح را با 

دیگری در پیش بگیریم.
در این صورت هم می توانیم در کانادا 
تأثیرگذارتر شــویم و هم شاید برای 

مردمان آن سرای بال زده منشأ خیر.
به امیــد فرداهای روشــِن پرمهر و 

پرتسامح.

آقای ترودو اضافه کرده است: “کانادا 
به حمایت از تالش های سازنده صلح 
که به دســتیابی بــه صلحی جامع، 
عادالنــه و پایدار در خاورمیانه کمک 

کند ادامه خواهد داد.“
مــارک گارنو، وزیر امور خارجه کانادا 
نیز در همین زمینه گفته است: “برای 
مدت زمــان طوالنی ایــن درگیری 
جوامع سراســر منطقه را تحت تاثیر 
قــرار داده و رنج و عذاب زیادی را به 
مردم منطقه تحمیل کرده اســت. با 
توجه به جوانان و نســل های آینده 
مــا متعهد می شــویم کــه در کنار 
فلســطینیان و اســرائیلی ها و دیگر 
کشورها برای ساخت بنیان های صلح 

پایدار تالش کنیم.“
پیش از بروز درگیری اخیر در منطقه، 
ســازمان ملل متحد تخمین زده بود 
که تقریبــاً 1،5۷ میلیون نفر در نوار 
غزه از کل 2 میلیون نفر جمعیت این 
منطقه به کمک های بشر دوستانه نیاز 

دارند.

پافشاری ترودو بر عدم بازگشایی مرزها

در حالی که در هفته های اخیر از هر طرف درخواســت ها از دولت فدرال 
برای بازگشایی مرزها افزایش یافته است، جاستین ترودو از تعیین تاریخ 
مشــخصی برای بازگشــایی مرزها خودداری و تاکید کرد دولت در این 
خصوص مطابق با منافع شــهروندان تصمیم خواهد گرفت نه بر اســاس 

منافع همسایگان.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، در این اواخر چه در کانادا و چه در 
آمریکا فشار بر مقامات تشدید شده است تا دو کشور طرحی دوجانبه برای 
بازگشایی مرزها ارائه کنند. در حالی که دولت ایالت ورمونت بر بازگشایی 
هر چه زودتر مرزها اصرار می ورزد، ژان شــاره نخست وزیر پیشین کبک 
که عضو کارگروه موسسه Wilson Center مستقر در واشنگتن است، بر 

ضرورت بازگشایی تدریجی و امن مرزها تاکید می کند.
دولت ترودو که ممنوعیت سفرهای غیرضروری بین کانادا و آمریکا را تا 21 
ژوئن تمدید کرده است، عجله ای برای بازگشایی مرزها ندارد. در آن سوی 
مرز کاخ سفید نیز در برابر فشارها تسلیم نشده و تا کنون حاضر نشده است 

طرحی رسمی برای بازگشایی مرزها ارائه کند.
به رغم برخی شــایعات مبنی بر این که تردد در مرزها از 22 ژوئن از سر 
گرفته خواهد شد، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده که دولت 

بایدن هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است.
ترودو تاکید کرد تعدیل محدودیت سفرهای غیرضروری برای دولت کانادا 
یک اولویت نیست، آن چه بیش از هر چیز برای اتاوا اهیمت دارد، تامین 

سالمت شهروندان است.
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Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

هایالیت  از80 دالر
کوتاه کردن )خانم ها( ................. 15 دالر
رنگ ریشه ................................. 35 دالر
کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

Natural Hair Treatment...................$15بند و ابرو 20 دالر
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

قیمت های ویژه ماه مارچ

دولت های فدرال و استانی در کانادا 
روزانه   ۱.۵ میلیارد دالر

 به دلیل بروز پاندمی هزینه کرده اند

ایرونیا- تأثیر همه گیری کووید 1۹  
بر اقتصاد کانادا سرسام آور و پیچیده 

است.
بعضــی از معیارهای معمــول اندازه 
گیری باهم در تضاد هســتند. برای 
مثال بازار سهام در حال افزایش است 
در حالی که 1.5 میلیــون کانادایی 

بیکار هستند.
شــرکتها  بزرگتریــن  از  بســیاری 
ســودهای تاریخی را ثبت کردند در 
حالی که یک چهارم مشاغل کوچک 
افت درآمد 3۰درصدی یا بیشــتر را 
گزارش کردند. تولید ناخالص داخلی 
در یک سال گذشــته کاهش یافت؛ 
اگرچه بانک مرکزی کانادا پیش بینی 
می کند بازگشــت امیدوارکننده ای 
به رونق پیــش از دوران همه گیری 

داشته باشد. 
اتاوا مبالغ هنگفتی را صرف اقدامات 
انگیزشی کرد، اما کریستیا فری لند، 
وزیر اقتصاد گفت که بازگشت مجدد 
رونق اقتصادی منجر به پوشش بدهی 

ها خواهد شد.
هزینه پاندمی در صورت محاســبه 
دقیق تر به مراتب بیشتر خواهد بود؛ 

حتی  باالتر از جنگ جهانی دوم!
یکــی از راه هــای ســنجش هزینه 
پاندمی، بررســی هزینه های دولت 

است.
در بودجه فدرال که در آوریل امسال 
منتشر شد، دولت گفت هزینه های 
مربــوط به همه گیــری در مجموع 
512.6 میلیــارد دالر اســت، البته 
بدون احتســاب هزینه هــای خارج 
از کوویــد1۹. بزرگتریــن بخش آن 
مربــوط به برنامه های بنــت بود؛ از 
جمله مزایای بازیابی اضطراری کانادا و 

حساب کاربری اضطراری کانادا.
در حالی که بخش قابل توجه دیگری 
به اقدامات بهداشــتی، از جمله تهیه 
واکســن فایزر، مدرنا و آســترازنکا و 
نیــز راهکارهای بازگشــت ایمن به 
مدارس اختصاص داشت.   پرداخت 
کمک مالی اضطراری کانادا به تنهایی 
11۰.5 میلیــارد دالر هزینه دارد اما 
این فقط هزینه های فدرال اســت. 
در هنــگام فاکتور کردن هزینه های 
استانی و منطقه ای، این رقم 111.6 
میلیارد دالر جهش می یابد. بیشــتر 
استان ها سخاوتمندانه برای وام های 
مشاغل کوچک، بازگشایی مدارس و 
همچنین بیمارستانها و استراتژیهای 

واکسیناسیون هزینه کردند.
دولــت انتاریو در ماه فوریه فاش کرد  
کل موجــودی 13میلیــارد دالری 
صنــدوق احتیاطــی خــود را برای 
اقدامات کووید1۹ خرج کرده است که 
منجر به کسری 3۸.5 میلیارد دالری 
در سال شد. این بدان معناست که به 
طور کلی دولت های کانادا برای همه 
گیری 62۴.2 میلیارد دالر در فاصله 
مارس 2۰2۰ تا آوریل 2۰21 هزینه 

کرده اند.
این هزینه به طور متوسط   1.5 میلیارد 
دالر در روز برای کل سال است. تا ماه 

دســامبر اتاوا بیشتر از رقمی که کل 
کشور برای جنگ جهانی دوم هزینه 
کرده بود، خرج کرده است . با درنظر 
گرفتن تورم میزان هزینه کشور طی 
جنگ دوم جهانی  252 میلیارد دالر 

تخمین زده می شود. 
عــالوه بر این ها هزینه اضافی برنامه 
های بهداشــت روان کانادایی ها که 
میزان افسردگی و اضطراب شان طی 
دوران همه گیری باال رفته نیز وجود 
دارد. تغییر سبک زندگی که در زمان 
قرنطینه جا افتاده است؛ با محوریت 
خرید آنالین، دورکاری و رونق مسکن 
روستایی نیز در سالهای آینده تأثیرات 

خود را نشان خواهد داد.
در ایاالت متحده اخیــرا تعدادی از 
اند  اقتصاددانان هاروارد تخمین زده 
که چنانچه همه گیری تا پاییز آینده 
تمام شــود، حداقل 16 تریلیون دالر 
برای کشور هزینه خواهد داشت- از 
دید آنها این تخمین “محافظه کارانه” 
است: »هزینه های سال گذشته فقط 
هزینه های کوتاه مدت است. ما واقعا 
نمی دانیم که هزینــه های طوالنی 
مدت چقدر خواهد بــود، اما قاعدتا 

iroonia.ca».قابل توجه است

درخواست از دولت کانادا 
برای پایان دادن به قرنطینه اجباری در هتل

ایرانیان کانادا- یک هیأت مشــاورۀ 
فــدرال که توصیه هایــی را در مورد 
آزمایــش و غربال گری کووید 1۹ به 
دولت ارائه می دهــد، اکنون از دولت 
می خواهد که به قرنطینۀ اجباری در 
هتل برای مسافران بین المللی که وارد 

کانادا می شوند پایان دهد.
این هیأت بیان می کند که، مسافران 
به جای قرنطینۀ اجباری در یک مکان 
مورد تأیید دولت باید در عوض برنامۀ 
قرنطینۀ مناسبی را معرفی کنند و به 

آن پایبند باشند.
از میان مشکالت بســیاری که این 
هیأت به عنوان مشکل ســاز در مورد 
ُمدل حال حاضر فهرســت کرده این 
حقیقت است که بعضی از مسافران 
پرداخت جریمه ای تا 3۰۰۰ دالر را به 
جای ماندن در هتل انتخاب می کنند، 
بدون اینکه حتی یک برنامه قرنطینۀ 
مناســبی را ارائه دهنــد. این هیأت 
همچنین به مشکالت اجرایی همراه 
با مدیریت هتل های قرنطینه اشــاره 
می کند و ناسازگاری بین مقررات مرز 
هوایی و زمینی را برجسته می سازد، 
و بیان می کند بعضی از مسافران در 
ایاالت متحده فرود می آیند و با خودرو 
وارد کانادا می شوند تا از ماندن اجباری 

در هتل اجتناب کنند.
قوانین هتل قرنطینــه در ماه فوریه 
اجرایی شــد تا مسافران غیرضروری 
بین المللی را از سفر پشیمان کند. با 
اعالم آن و زمانی که مشــخص شد 
مســافرین باید هزینۀ آن را پرداخت 
کنند، انتقادات بسیار زیادی از دولت 

شد.
هیأت همچنین این رویه را مشــکل 

ساز می داند.
در گزارش آمده اســت: »مسافران با 
هزینۀ اضافه شــده ای )تا 2۰۰۰ دالر 
کانادا بــه ازای هر نفر(، تعهد زمانی، 
و مشــکل رزرو یک اتاق هتلی را بر 
عهده دارند که توســط دولت تأیید 

شده است.«

ایــن گزارش می افزاید کــه الزام ۷2 
ساعتۀ ماندن در هتل با »دوران کمون 

بیماری کووید 1۹ همخوانی ندارد.«
همچنان که امروز هــم باید رعایت 
شــود، مســافرانی کــه وارد کانادا 
می شــوند باید آزمایش PCR منفی 
خود را کــه در ۷2 پیش از عزیمت 
هواپیما تهیه کرده اند، ارائه دهند. پس 
از ماندن در هتل، آنها باید مابقی مدت 
زمان قرنطینۀ خود را در خانه بمانند و 
هشت روز پس از ن هم یک آزمایش 

دیگر انجام دهند.
در میان دیگر پیشنهادات، این هیأت 
غربالگــرِی کووید 1۹ و ســویه های 
جدیــد آن هنــگام ورود بــه کانادا 
را پیشــنهاد می کند و خاطرنشــان 
می ســازد که تمام کسانی که جواب 
آزمایش آنها مثبت شــده  را باید به 
مقامات بهداشتی محلی معرفی کرد. 
این گزارش همچنین بیان می کند که 
دولت »مگر در شرایط خاص« نباید 
مقررات آزمایشی و قرنطینه ای ویژه ای 

را اعمال کند.
در گــزارش آمده اســت: »ماهیت 
جهانی ســفر و جابجایی انســان به 
این معنی اســت که محدودیت های 
ســفر مختص به یک کشــور خاص 
احتماالً در جلوگیری از شیوع بیماری 
کارایــی چندانی ندارنــد. این امر تا 
حدی به این دلیل است که مسافران 
می توانند چنیــن محدودیت هایی را 
دور بزنند. همچنین، تا زمانی که این 

احتماالً  اجرا می شوند،  محدودیت ها 
سویه های مورد نگرانی به کشور های 

دیگر سرایت کرده اند.
همچنین با توجه به مالحظات مربوط 
به نوعی گواهینامه یا گذرنامه واکسن، 
بیان می شــود که یک سیستم برای 
تأیید اثبات واکسیناســیون باید در 

اسرع وقت در دسترس باشد.
 وزیران بهداشت و حمل و نقل فدرال 
گفته اند کــه آنها در حال همکاری با 
همتایان بین المللی خــود در مورد 
»مجموعه اصول مشترک« در مورد 
اســناد واکسیناســیون هستند و به 
زودی طرحی را معرفی خواهند کرد.

این هیأت رهنمودهای پیشنهادی را 
برای افرادی که واکسینه نشده و افراد 
دیگر، از جمله کســانی که یک دوز 
واکســن را دریافت کرده اند و کسانی 
که از زدن واکسن معاف هستند، ارائه 

می دهد.
برای مسافران واکســینه نشده، این 
گزارش آزمایش ۷2 ســاعته قبل از 
عزیمت، آزمایش هنگام ورود، برنامه 
قرنطینه مشروع و آزمایش هفت روز 

پس از قرنطینه را توصیه می کند. 
برای کسانی که به طور کامل واکسینه 
نشــده اند ]دوز اول واکسیناسیون را 
دریافت کرده اند[، توصیه می شود که 
مسافران اثبات واکسیناسیون »قابل 
قبولی« را، همانطور که دولت تعریف 
کرده اســت، ارائه دهند. تمام مراحل 
دیگر همان مراحل اعمال شده برای 
مسافران واکسینه نشده باقی می ماند، 
بــه جز قرنطینــه که تا زمــان ارائۀ 
آزمایش منفی PCR هفت روز پس 

از قرنطینه انجام خواهد شد.
برای افراد کامالً واکسینه شده، توصیه 
می شود مسافران اثبات واکسیناسیون 
»قابل قبولی« را، همانطور که توسط 
دولت پیشنهاد شده ارائه دهند. این 

گــزارش یک آزمایــش PCR را در 
بدو ورود تنها برای نظارت، پیشنهاد 
می کند. به قرنطینه احتیاج نیســت 
مگر اینکه آزمایش هنگام ورود مثبت 
باشد. در اجرای این برنامه، این هیأت 
می گوید خطوط هوایی و فرودگاه ها 
باید از مســیر ها و فرایند هایی برای 
جدا کردن گروه های مختلف استفاده 

کنند.
وزیــر بهداشــت پتی هاجــو و وزیر 
ایمنی عمومی بیل بِلر گفتند که آنها 
از یافته های گزارش روز پنجشــنبه 
اســتقبال کردند اما داده ها نشــان 
می دهد اقدامــات دقیق مرزی کانادا 

مؤثر است.
گزارش منتشــر شــده افزوده است: 
»در مقایسه با میزان مسافرت  قبل 
از پاندمی کاهشــی ۹6 درصدی در 
ترافیک هوایی و ۹۰ درصدی کاهش 
در ترافیک زمینی غیر تجاری به کانادا 
ایجاد شده است. نرخ پیروی از قوانین 
و مقررات بیش از ۹۹ درصد اســت و 
نرخ مثبت از ابتدای آزمایش ورود در 
فوریه 2۰21 برای کسانی که از طریق 
زمین وارد شده اند )۰.3 درصد( و هوا 
)1.۷ درصد( بوده اســت، که بسیار 

پایین است.
»دولــت کانادا به نظارت و بررســی 
تمام داده ها و شــواهد علمی موجود 
برای اطالع از اقدامات مرزی و ســفر 
در آینده ادامه خواهد داد و با رویکرد 
محتاطانه، سالمت و ایمنی کانادایی ها 

را از سر مراقبت خواهد کرد.«
شورای ملی خطوط هوایی کانادا که 
بزرگترین شــرکت های حمل و نقل 
کانــادا را نمایندگی می کند، توصیه 
می کند و از دولــت می خواهد که از 
این گزارش به عنوان اساســی برای 
استراتژی بازگشایی سفر و گردشگری 

استفاده کند. 

سهم خانواده های پردرآمد از 
کمک هزینه پرداختی کووید۱9 دولت 

به مراتب بیشتر از کم درآمدها بود

ایرونیا- خانــواده های پردرآمد کانادا بیشــترین مزایا را از کمک های 
نخست وزیر جاستین ترودو در دوره همه گیری بردند و این موضوع راه 

را برای انتقاد از بی فایده بودن برنامه های دولت او باز کرد.
بر اســاس اطالعات ارائه شده توســط بلومبرگ از مرکز آمار کانادا، 2۰ 
درصد خانواده های پردرآمد به طور متوســط   6۷2۸ دالر )55۷۷ دالر 
آمریــکا( از برنامه های کمک اضطراری کوویــد1۹ دریافت کردند. کم 

درآمدترین خانوارها به طور متوسط   ۴۰۹۷ دالر کمک دریافت کردند.
طبق گفته های سازمان آمار 2۰درصد از اقشار کم درآمد تنها 1۴درصد 
از ۹5.2 میلیارد دالر انتقال مستقیم دولت مربوط به کووید1۹ در سال 
گذشته را دریافت کرده اند. این ابهامات این نگرانی را به وجود آورده که 
برنامه حمایتی کانادا در دوران همه گیری -در میان ســخاوتمندترین 
کشــورهای دنیا و با صدها میلیارد بدهی جدید- ناکارآمد بود؛ زیرا پول 
نقــد به ده ها گروه مختلف منتقل و در نهایت در حســاب های بانکی 

احتکار می شد.
مقامات دولتی و بســیاری از اقتصاددانان  از پر هزینه بودن برنامه های 
حمایتی کانادا انتقاد کردند و اشاره داشتند وزرای عالی ترودو سال گذشته 
در جریان توزیع پول برای جلوگیری از گسترش افسردگی عجله به خرج 
دادند و  از دقت باالیی برخوردار نبودند. سهم نامتناسب از درآمد افراد کم 
درآمد نیز سواالتی درباره افزایش هزینه ها ایجاد می کند و مستعد ایجاد 

دردسر برای یک دولت متمرکز بر کاهش نابرابری درآمد است.
طبق آمار کانادا، متوسط   خانواده های پردرآمد سال گذشته 5۸۴2۹ دالر 
پس انداز کرده اند که نسبت به سال قبل آن تقریبا 1۸هزار دالر افزایش 
داشته اســت. این خانوارها در سال 2۰2۰ به طور کلی 21میلیارد دالر 
کمــک هزینه دوره همه گیری از دولت فدرال دریافت کرده اند؛ ثروتی 
بادآورده در کنار انبوهی از پول نقدی که نتوانسته اند برای گردشگری یا 

خدمات هزینه کنند.
جزییات برنامه حمایتی کووید بادر نظر گرفتن اینکه ســهم پردرآمدها 
بیشتر بوده ، کمی غیرمنتظره است زیرا بیشترین میزان از دست رفتن 
شــغل در رده مشاغل کم مزد در موقعیت های خدماتی با تماس باال با 
مردم اتفاق افتاده اســت. یک توضیح در مورد مخارج باالتر یک پنجم 
از حقوق بگیران این اســت که مقــداری از آن پول صرف افراد درجه2 

iroonia.ca .خانوارها مانند دانشجویان یا همسران کم درآمد می شود
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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 
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Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until July 2, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

and Supplies at the Lowest Prices — 

ON SALE
THIS

MONTH
See website

for more
great deals!

برخی از مسافران ورودی به کانادا 
از اقامت سه روزه در هتل معاف شدند

مداد- به موجب اطالعیه ی جدیدی در وب ســایت دولت کانادا، مسافرانی که 
به منظور حمایت یا نگهداری از یک عضو خانواده ی به شدت بیمار یا شرکت در 
مراسم تدفین یا عزاداری یک عزیز، خاک کانادا را ترک می کنند، می توانند قبل 

از عزیمت درخواست معافیت از اقامت اجباری در هتل نمایند.
این معافیت شــامل کلیه شــهروندان و افراد دارای اقامت دائم یا موقت کانادا 

می شود و توصیه شده قبل از انجام سفر درخواست شود.
همچنین دولت کانادا برای اتباع بیگانه ای که به منظور پرســتاری، مراقبت یا 
شــرکت در مراسم تدفین یا عزاداری یکی از عزیزان خود که در کانادا زندگی 

می کنند، راهی این کشور می شوند نیز معافیت مشابهی در نظر گرفته است.
این معافیت شــامل کسانی می شود که برای مراقبت و پرستاری یا شرکت در 
مراسم تدفین یک شهروند کانادا یا یک مهاجر دارای اقامت دائم یا موقت کانادا 

یا یک پناهنده، راهی کانادا می شوند.
سایر محدودیت ها مانند تست PCR و قرنطینه  1۴ روزه همچنان برقرار است و 

معافیتی در این خصوص وجود ندارد.

ترکیب دو واکسن مختلف کووید-۱9 در استان منیتوبا

ایمنی ســازی  ملی  کمیتــه  مداد- 
کانادا )NACI( روز سه شنبه  توصیه 
خــود درزمینه جایگزینــی دومین 
دوز واکســن کووید1۹ را به روز کرده 
و گفته اســت واکسن آســترازنکا و 
واکســن های MRNA را می تــوان 

به جای هم استفاده کرد.
در اعالمیه روز سه شنبه کمیته ملی 
ایمنی سازی کانادا )NACI(، به افرادی 
که در دوز اول واکسن کووید1۹ از نوع 
آسترازنکا دریافت کرده اند توصیه شده 
کــه در دوز دوم نیز در صورت تمایل 
آسترازنکا دریافت کنند، اما اگر ترجیح 
می دهنــد که نوع واکســن را تغییر 
دهند، می توانند به جای آن مدرنا و یا 

فایزر دریافت کنند.
بیش از دو میلیــون کانادایی در دوز 
اول، واکسن تولید شرکت آکسفورد-
آسترازنکا را دریافت کرده اند. این در 
حالی است تمامی استان های کشور 
در ماه مــی و پس از بــروز عوارض 
جانبــی خطرناک پس از مصرف این 
نوع واکسن، استفاده از آن را متوقف 

کردند.
چهل ویک مــورد بروز لخته خون در 
اثر تزریق واکسن آسترازنکا در کانادا 
گزارش شــده که پنج مــورد از آن ها 

منجر به مرگ شده است.
رژن میرور- دولت اســتانی منی توبا 
اعالم کرده اســت افرادی که در این 
اســتان دوز اول واکســن آسترازنکا 
-آکسفورد دریافت کرده اند در صورت 
دارا بودن سایر شرایط مورد نظر این 
استان، می توانند دوز دوم واکسن خود 
را از میان واکســن های مدرنا یا فایزر 

دریافت کنند.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی 
و بر اســاس اعالم مقامات بهداشتی 
اســتان منی توبا، حداقل زمان الزم 

میان دو دوز واکسن آسترازنکا 2۸ روز 
است و برای افرادی که در گروه های 
پر خطر نیســتند این مدت می تواند 

هشت هفته باشد.
دکتر جاس رایمر، پزشــک ارشــد 
و مســؤل هدایــت اقدامــات ویژه 
واکسیناســیون در اســتان منی توبا 
گفته است: “ منی توبا در انتظار نتایج 
مطالعات بریتانیــا در این زمینه بود 
که می بایست در همین ماه پیش از 
تصمیم گیری درباره ترکیب واکسن ها 
منتشر می شد، اما نتیجه این تحقیقات 

در ماه آینده منتشر خواهد شد.“ 
دکتر رایمر اضافه کرده اســت: “خبر 
خوب این اســت که نتیجه تحقیق 
می دهد  نشان  اســپانیا  کارشناسان 
افرادی که پــس از دریافت دوز اول 
واکسن آســترازنکا، دوز دوم خود را 
از واکسن های مدرنا یا فایزر دریافت 
کردند از ایمنی مناســبی برخوردار 
هستند. ما مشاهده کرده ایم که تغییر 
بین دوز اول و دوم واکسن ها همچنان 
از نظر ایمن سازی بدن نتیجه خوبی 
دارد و در نهایــت آن چیــزی که به 

دنبال آن هستیم تاثیرگذاری واکسن 
بر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا 

است.“
درباره  اســپانیا  کارشناسان  تحقیق 
ترکیب دو واکسن فایزر و آسترازنکا 
بوده است، اما دکتر رایمر اظهار داشته 
است که ترکیبات مؤثر هر دو واکسن 
فایزر و مدرنا شبیه یکدیگر هستند و 
فقط مارک تجاری آنها متفاوت است.

به گفته دکتر جاس رایمر: “ما انتظار 
داریم که اگر واکســن فایزر یا مدرنا 
را پس از دوز اول واکســن آسترازنکا 
دریافت کنید، پاسخ ایمنی یکسانی 
دریافت نمایید. مــا می خواهیم که 
مردم به محض فرا رســیدن هشت 
هفته فاصله بین دو دوز واکسن خود، 
دوز دوم خود را دریافت کنند و نگران 

خرید واکسن نباشند.“
اســتان منی توبا پس از استان کبک 
دومین استانی در کانادا است که یکی 
از واکسن های فایزر یا مدرنا را برای دوز 
دوم پس از دریافت واکسن آسترازنکا 
پیشنهاد می دهد. البته استان کبک 
به طور رســمی این پیشنهاد را ارایه 

نکرده اما اعالم کرده است افرادی که 
دوز اول واکسن آسترازنکا را دریافت 
کرده اند می توانند دوز دوم خود را از 
بین واکسن های فایزر یا مدرنا انتخاب 

کنند.
دکتــر جــاس رایمر گفته اســت 
کشورهای اروپایی نیز پس از انتشار 
تحقیق کارشناســان اسپانیا به مردم 
این گزینــه را داده اند تا از ترکیب دو 

نوع واکسن استفاده کنند.
دکتر ژو ژینگ، استاد مرکز تحقیقات 
ایمنی شناســی دانشگاه مک مستر 
اعتقــاد دارد که ترکیب دو واکســن 

اقدام خوبی است.
دکتر ژینگ به ســی بی ســی گفته 
است: “این اقدام در برابر کمبود نوع 
خاصی از واکســن انعطــاف پذیری 
زیادی ایجاد خواهد کرد. تمام عالیم 
نشــان از این دارد که ترکیب دو نوع 
واکسن، مطمئن و ایمن است با این 
تفاوت که عالیم خفیف این بیماری 
نسبت به زمانی که از دو دوز یکسان 

استفاده کنید بیشتر خواهد بود.“

وزارت بهداشت کانادا تصمیم گرفته 
است تاریخ انقضای هزاران دوز واکسن 
آسترازنکا را که 31 می تعیین شده 

بود، یک ماه دیگر تمدید کند.
وزارت بهداشــت با تاکید بر این که 
تزریــق این دوزها بــرای افراد کامال 
بی خطر اســت، تصریح کرد تغییری 
که در تاریخ انقضای این دوزها ایجاد 
شده اســت این امکان را به استان ها 
و ســرزمین های کانادا خواهد داد تا 
از ذخایر واکسن آســترازنکای خود 
برای تسریع واکسیناسیون شهروندان 

استفاده کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
کانادا  بهداشــت  وزارت  مســئوالن 
می گویند با استناد به اطالعات مربوط 
به ماندگاری واکسن آسترازنکا که به 
ویژه بر پایه مدل های ریاضی حاصل 
شده اســت، تاریخ انقضای دوزهای 
موجود این واکسن را یک ماه تمدید 

کرده اند.

بهداشــت کانــادا تاکید کــرد این 
اطالعات نشــان می دهد که کیفیت، 
ایمنی و کارایــی دوزهایی که تاریخ 
انقضای آن ها 31 می تعیین شده بود، 
یک ماه دیگر نیز حفظ خواهد شد و 
شبکه های بهداشت و درمان استان ها 
می توانند تا اول ژوئیه از آن ها استفاده 

کنند.
برخی از اســتان های کانــادا تزریق 
دوز دوم آســترازنکا را برای آن دسته 
از افرادی که دوز اول این واکســن را 

دریافت کرده بودند، آغاز کرده اند.
پتی هاجو وزیر بهداشت کانادا همین 
هفته با ارسال نامه ای برای همتایان 
خود در استان ها و سرزمین های کانادا 
از آن ها خواســته بود دوزهای اضافی 
واکســن خود را که احتماال به علت 
محدودیت زمانی نمی توانند استفاده 
کنند، پیش از منقضی شــدن تاریخ 
اعتبارشان به استان هایی بفرستند که 

امکان استفاده از آن ها را دارند.

تمدید یک ماهه تاریخ انقضای 
هزاران دوز واکسن آسترازنکا

کمیته ملی ایمنی سازی کانادا: 
فایزر یا مدرنا می تواند در دوز دوم جایگزین آسترازنکا شود
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سوأالت رایج در مورد واکسن آسترازنکا
ایرانیان کانــادا- لخته های خون نادر 
امــا جدِی مرتبط با واکســن کووید 
1۹ آسترازنِکا بسیاری به ویژه آنهایی 
که دوز اول از این واکســن را دریافت 
کرده اند، بر آن داشــته تــا به دنبال 
اطالعاتی در بارۀ این واکسن باشند. 
در اینجا به چند ســوأل اصلی پاسخ 

داده می شود.
 

اگــر دوز اول واکســن کووید 19 
آسترازنِکا را زده باشم، آیا باید نگران 

ایمنی آن باشم؟
از آنجایی که خطــر وجود دارد، باید 
همیشــه محتاط و آگاه باشید. خطر 
آسیب بســیار جدی، از جمله مرگ 
در میان است، هر چند که این خطر 
بسیار ناچیز است: حدود یک در هر 

55۰۰۰ نفر برای دوز اول.
از  بهتــری  بســیار  درک  اکنــون 
تشــخیص و درمان لختــۀ خون به 
دلیل تزریق واکســن های کووید 1۹ 
که به آن لختۀ خون ناشی از واکسن 
 vaccine-induced thrombotic(
گفتــه   )thrombocytopenia
می شــود، وجــود دارد. تخمین زده 
می شــود نرخ مرگ و میــر در میان 
افرادی که لختۀ خون ناشی از واکسن 
داشته اند، 2۰ تا 5۰ درصد باشد، اما 
ممکن است با افزایش دانش، این عدد 
یابد. آژانس سالمت عمومی  کاهش 
کانادا تمام با دقت تمام موارد عوارض 
جانبــی واکســن را از نزدیک مورد 

بررسی قرار می دهد.
مهم اســت هر کســی که واکســن 
آســترازنکا را دریافت کرده بداند که 
کار درست را انجام داده است. واکسن 
آسترازنکا یک واکســن اثر بخش و 
کارآمدی است و واکسینه شده اقدام 
مهمی برای حفاظت از خود و جامعه 

در مقابل ویروس است.
 

آیا باید دوز دوم واکسن آسترازنکا را 
دریافت کنم؟ اگر بله، چه زمانی؟

دریافــت دوزدو از واکســن های دو 
دوزه بســیار مهــم اســت. این کار 
حافظۀ سیستم ایمنی را در واکن به 
بیماری تقویت می کند. از آزمایشات 
بالینی می دانیم که دوز اول به تمامی 
از بیماری جلوگیری کند.  نمی تواند 
تنها از مواد وخیم و مرگ ناشــی از 
بیماری جلوگیری می کند. دوز دوم 
همچنیــن توانایی فــرد را در انتقال 

ویروس کاهش می دهد.
در مورد زمانبندی شــواهد هنوز در 
حال پدیدار شــدن اســت. بهترین 
دستورالعمل فاصلۀ 12 تا 2۰ هفته ای 

به عنوان بازۀ ایده آل توصیه می کند.

آیا خطرات دوز دوم متفاوت است؟
خطر لختۀ خــون بعد از دریافت دوز 
دوم، یک در 6۰۰ هزار است، که یک 
دهم خطر لخته شــدن خون پس از 
دریافــت دوز دوم اســت. اگر پس از 
دریافــت دوز دوم عــوارض چندانی 
نداشتید، می توانید دوز دوم را بدون 
هیچ نگرانی دریافت کنید و به جامعه 
بــرای پایان دادن بــه پاندمی کمک 
کنید. به عالوه دانســتن عالئم لختۀ 
خون ناشــی از واکســن می تواند به 
شناســایی زودهنگان و درمان سریع 

کمک کند.

لختۀ خون ناشی از واکسن چه میزان 
جدی است؟

در این موارد بســیار نــادر که پس 
از واکسیناســیون لختــه خون روی 
می دهد، می توانند بســیار جدی و یا 
حتی مهلک شــوند. خبر خوب این 
اســت که دانش در مورد تشخیص و 

درمان آن به سرعت در حال افزایش 
است.

در اوایل توزیع واکســن، خطر مرگ 
ناشی از این عارضه 6۰ تا ۸۰ درصد 
بود، که امروز بــه 2۰ درصد کاهش 

یافته است.
در آغاز واکسیناسیون، بیماران هیچ 
ذهنیتی از لختۀ خون ناشی از واکسن 
نداشتند. این شاید یک عامل کلیدی 
در نــرخ باالی مــرگ و میر آن بوده 
باشد. اکنون که این موضوع شناسایی 
شده است و نشــانه های این عارضه 
تشــخیص داده می شود، خطر مرگ 
پایین تر اســت. همچنان که  بسیار 
دانش ما در مورد آن افزایش می یابد، 
افراد بســیار سریع تر و مؤثرتر درمان 

می شوند.

آیا دریافت یک واکســن دیگر به 
عنوان دوز دوم ایمن است؟

کمیتۀ مشاورۀ ملی ایمن سازی کانادا 
پیشنهاد می کند که دوز دوم مطابق 
با همان پلتفرم تکنولوژیکی واکسن  
دوز اول باشــد. اگر در ابتدا واکســن 
آسترازنکا را دریافت کرده اید که یک 
 )viral vector( واکسن بردار ویروسی
است، پیشــنهاد می شود همین کار 
را تکرار کنید. اگر در دسترس نبود، 

واکسن جانســون اند جانسون یک 
واکسن بردار ویروسی دیگر است.  

اگر دوز اول واکســن بــا تکنولوژی 
mRNA را دریافــت کرده اید – فایزر 
یا ُمدرنا – باید یکــی از آنها را برای 
دوز دوم تزریق استفاده کند. داده های 
بیشتر در حال پدیدار شدن هستند 
و در نهایت ممکن است پلتفرم های 
ترکیب و تطبیق ممکن است ایمن و 
اثربخش شناخته شوند، اما بهتر است 
همــان تکنولوژی پیشــین را حفظ 

کنید.

آیا نشانه ها یا عالئمی وجود دارد که 
خبر از لختۀ خون بدهد؟

عالئم و نشانه های لختۀ خون ناشی 
از واکسن به خوبی ثبت شده است و 
شامل موارد زیر می شود، و که پس از 
چهار روز بعد از دریافت واکسن ظاهر 

می شوند:
سردردهای شدید و مداوم.

تاری دید شدید و مداوم.
ورم پا

مشکل تنفس.
درد شکم

کبودی فراتر از محل تزریق واکسن.
در این موارد جستجوی مراقبت های 
پزشکی سریع ضروری است. همچنین 

توجه به این نکته مهم است که تب 
خفیف، سردرد، خســتگی و درد در 
محل واکسیناسیون در تمام واکسن ها 
طی یک یا دو روز اول معمول است و 

جای نگرانی نیست.        

چه کسی در معرض خطر لخته شدن 
خون ناشی از واکســن آسترازنکا 

وجود دارد؟
موارد لخته شدن هنوز چنان نادر است 
که شناسایی عوامل خطر خاص بسیار 
دشوار اســت. اگرچه به نظر می رسد 
که تعداد بیشتری از زنان لخته شدن 
خون را تجربه کرده اند، اما تعداد موارد 
به اندازه کافی بزرگ نیست تا بتوان 
ارزیابی کرد که آیا جنســیت ممکن 

است بر خطر تأثیر بگذارد یا نه.
واکسن آســترازنکا برای افرادی که 
)لختۀ  ترومبوسیتوپنی  قبلی  سابقۀ 
heparin- ( ناشــی از هپارین )خون

 ).induced thrombocytopenia
یا لخته های ترومبوز سینوس وریدی 
 cerebral venous sinus( مغــزی
داشــته اند،   )thrombosis clots
توصیه نمی شــود. به نظر نمی رسد 
ســابقه خانوادگــی لخته شــدن با 
خطرات واکســن ارتباط داشته باشد 
زیرا مکانیسم ها کامالً متفاوت هستند.

تأیید نهمین مورد لخته خون ناشی از 
واکسن آسترازنکا در کبک

مداد- به گزارش سی.بی.سی، وزارت بهداشت استان کبک روز سه شنبه اعالم 
کرد، نهمین شهروند این استان پس از دریافت اولین دوز واکسن آسترازنکا دچار 
پدیده لخته خون یا ترومبوسیتوپنی سیستم ایمنی ناشی از واکسن شده است. 
البته این بیمار تحت مراقبت پزشکی قرارگرفته و در خانه روند بهبود خود را 

طی می کند.
در بیانیه فوق آمده است: با توجه به تعداد دوزهای تجویزشده در کبک، عارضه 
لخته شدن خون همچنان یک مورد احتمالی نادر در نظر گرفته می شوند. البته 

پروتکل های مؤثری برای شناسایی و درمان این نوع عارضه موجود است.
در ماه آوریل، مقامات اســتان، مرگ یک زن پس از دریافت واکسن آسترازنکا 
را که منجر به لخته شــدن خون در مغز وی شد، تأیید کردند. این وزارتخانه 
به افرادی که این واکســن را دریافت کرده اند توصیه می کند تا در صورت بروز 
عالئمی چون تنگی نفس، درد قفسه سینه، تورم پاها، دل درد، سردرد شدید یا 
سردردی که چند روز طول بکشد، تاری دید و کبودی روی پوست. به خصوص 

طی چهار تا 2۰ روز پس از واکسیناسیون، سریعاً به پزشک مراجعه کنند.

 آیا مبتالیان به  کووید-۱9 نیز
 باید واکسن بزنند؟

پزشــکان می گویند فــردی که به 
کووید1 ۹ مبتال شده است، می تواند 
واکسن بزند و توصیه می شود که سه 
ماه پس از بهبودی خود را در برابر این 
بیماری واکسینه کند اما تزریق یک 

دوز کفایت می کند.
به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
اینترنتی نومراما، پس از آلوده شدن 
بــه کروناویروس، بــدن ما معموال با 
تولید آنتی بــادی در برابر این عامل 
عفونی مصونیت ایجــاد می کند. اما 
مدت زمان دقیق این ایمنی بســته 
به مطالعات علمی مختلف، متفاوت 
اســت با این حال این مدت نســبتا 
طوالنی است. تحقیقات منتشرشده 
توسط موسسه پاستور و بیمارستان 
دانشــگاه استراسبورگ نشــان داد 
که آنتــی بادی هــای خنثی کننده 
کروناویروس جدید در بدن تقریبا ۸۴ 
درصد بیماران شش ماه پس از ابتال به 
کووید1 ۹ قابل تشخیص است. برخی 
مطالعات دیگر ایمنی پایدار بین 5 تا 
۷ ماه را نشــان می دهد. اما محققان 
معتقدند کــه حداقل مدت مصونیت 

سه ماه است.
واکسیناسیون  می گویند  پزشــکان 
افرادی که یک بار به کووید1 ۹ مبتال 

شده و بهبود یافته اند، نه تنها ممکن 
است بلکه حتی توصیه می شود چرا 
که واکسیناسیون می تواند آن ها را از 
ابتالی دوباره به بیماری نجات دهد. 
اما در این جا باید دو معیار را مد نظر 

قرار داد:
-واکسیناســیون فردی کــه یک بار 
به کووید1 ۹ مبتال شــده است، باید 
حداقل سه ماه پس از بهبودی صورت 
گیــرد. چرا که این افــراد حداقل به 
مدت سه ماه در برابر بیماری مصونیت 
دارند. درست به همین علت است که 
معمــوال گواهی بهبــودی و بازیابی 
سالمت فقط سه ماه پس از غربالگری 

مثبت اعتبار دارد.
-این افراد برای واکسیناســیون فقط 
به یک دوز واکسن نیاز دارند. افرادی 
که قبال به ویروس کرونا آلوده شــده 
و بهبود یافته اند، حافظه ایمنی خود 
را حفــظ می کنند بــه همین علت 
صرفنظر از مدت زمانی که از بیماری 
آن ها گذشته، کافی است که یک دوز 
به آن ها تزریق شــود. این دوز واحد 
نقش یادآوری را ایفا می کند. در واقع 
ابتال به کووید1 ۹، بــه مثابه دوز اول 

عمل می کند.

حمایت کانادا  از طرح بررسی منشأ کووید۱9 توسط آمریکا
مداد- به گزارش سی.تی.وی، مارک 
گارنــو، وزیر امور خارجه در مصاحبه 
مطبوعاتی یک شــنبه اعالم کرد که 
کانادا از اقدام جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریــکا، بــرای تحقیقات بیشــتر 
آژانس های اطالعاتی آمریکا در مورد 
منشأ کووید1۹ حمایت می کند. وی 
تأکید کــرد، ازآنجا که نتایج گزارش 
سازمان بهداشت جهانی که در اوایل 
ســال جاری منتشر شــد و در مورد 
چگونگی انتشار ویروس کرونا به انسان 
تا حد زیادی نتیجه ای نداشت، بررسی 
دقیق تری الزم است. این مسئله که 
منشــأ این همه گیری مشخص شود 
بسیار مهم است چراکه ممکن است 

یک بار دیگر اتفاق افتد.
دولت بایدن از آژانس های اطالعاتی 
ایاالت متحــده خواســت تــا ایــن 
موردتحقیق کرده و ظــرف ۹۰ روز 
آزمایشگاه های  بایدن  دهند.  گزارش 
ملی ایاالت متحــده را برای کمک به 
تحقیقات و جامعــه اطالعاتی برای 
تهیه لیســتی از پاسخگویی سؤاالت 

خاص از دولت چین هدایت کرد.
سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان 

چینــی در مارس اولین گــزارش را 
منتشر کردند که چهار فرضیه درباره 
چگونگی بــروز همه گیــری را بیان 
کرد. این تیم مشترک اعالم کرد که 
محتمل ترین ســناریو این است که 
ویروس کرونــا از طریق یک حیوان 
واسطه از خفاش ها به افراد منتقل شده 
و احتمال نشت آن از آزمایشگاه بسیار 

بعید است.
گارنو در پاسخ به این سؤال که کانادا 
چه کمکی بــه این تحقیقات خواهد 
کرد، گفــت نمی تواند مشــخصات 

خاصی را ارائه دهد.
او گفــت: » نمی توانــم درمورد آنچه 
انجام  ســازمان های اطالعاتی کانادا 
خواهنــد داد اظهارنظر کنــم، اما ما 
از اهمیــت آن اســتقبال می کنیم، 
زیرا بیش از ســه میلیون نفر به این 
دلیل ]پاندمی[ جان خود را از دست 
داده اند. ما دیده ایم که چگونه در 15 
ماه گذشته دنیا را زیر و رو کرده است. 
ما این را به خودمان، به همه مدیون 
هســتیم که تحقیقات علمی الزم را 
انجام دهند تا واقعاً بفهمیم که منشأ 

آن دقیقاً از کجاست.«

ریچارد فادن، مدیر ســابق سرویس 
اطالعات امنیتی کانادا و مشاور امنیت 
ملی نخســت وزیران جاستین ترودو 
و استیون هارپر، می گوید بعید است 
تحقیقات تحت هدایت ایاالت متحده 
بدون کمک چیــن نتایج واضح تری 
داشته باشــد اما بااین وجود این اقدام 

نمادین است.

او در مصاحبه ای گفت: »فکر می کنم 
بایدن با این کار این پیام را می فرستد 
که او واقعاً عالقه ای به دوستی با چین 
ندارد. چین بیش از این در این مورد 
همکاری نخواهد کــرد. منافع ملی 
چین اجازۀ چنین کاری را نمی دهد، و 
من فکر می کنم این کار به غرور ملی 

چین خدشه وارد می کند.«

گای سن ژاک، سفیر سابق کانادا در 
چین، موافق اســت که در این مورد 
مالحظات سیاسی نقش بزرگی ایفا 

می کنند.
او می گویــد: »فکر می کنم که بایدن 
در واقــع به چین این پیام را می دهد 
که، آنها بیش از آنچه چین می خواهد 
می دانند و ]بایدن[ شــاید با این کار 
فرصتی به چیــن می دهد تا خودش 

اعتراف کند.«   
نخســت وزیر کانادا، جاستین ترودو 
هفته گذشته  اعالم کرد که از برنامه 
ایاالت  متحده و ســایر کشورها برای 
درک بهتر ریشه ویروس کرونا حمایت 

می کند.
وی در این رابطه گفته است: »می دانم 
که نظریات متعــددی در این رابطه 
وجود دارد، اما ما باید اطمینان حاصل 
کنیم کــه واقعیت ها به طور کامل در 
معرض دید قرارگرفته اند تا بفهمیم که 
واقعا چه اتفاقی افتاده. این تالش ها نه  
تنها پاسخگویی را تضمین می کند، 
بلکه درک کاملی از چگونگی محافظت 
از جهان در برابر همه گیری های آینده 

را تضمین خواهد کرد.«
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

sales event

Shift into

drive
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 ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ] [  ACTION  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1079
Hyundai
June SID Retail
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

Minion Pro (Regular), Hyundai Sans Text (Regular, 

Bold), Arial (Regular), Hyundai Sans Head (Medium)

None None

JUNSID_WZMASTER_EN

None

Revision date: 5-27-2021 2:28 PM       Please contact Charlene Leong E: CLeong@innocean.ca  T: (647) 925.1300 x1448          INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  662 King St West. Unit 101. Toronto ON M5V 1M7

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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Example selling price of $27,549 on the 2.0L Essential FWD
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months† on all 2021 TUCSON models
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

SalamVancouver.comPersian, Weekly 30Issue 90 Vol. 3   Friday, Oct. 23, 2020

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

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

2016 HONDA ACCORD TOURING2019 ACURA RDX TECH AWD 2018 HYUNDAI KONA ultimate 2016 FORD TRANSIT 250

NOW: $39,652
27,000 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: $41,452

 Stk# R21255
NOW: $25,980

21,000 km

Was:$27,780

 Stk#H21251A
NOW: $26,953

27,000 km

Was: $28,753
NOW: $32,983

113,000 km

Was: $34,783
NOW: $19,775

114,000 km

Was:$21,575

2019 HYUNDAI SANTA FE AWD

 Stk# H21382A  Stk#B21103  Stk#U21227
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Ultimate model shown ♦

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

Additional information:

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

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

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA
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Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

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

Additional information:

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

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

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist
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Standard key features include:

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

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

Additional information:

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

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

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

برندگان و بازندگان اقتصادی دوره پاندمی کووید-۱9
بــا پیشــرفت چشــمگیر  فــردا- 
واکسیناسیون در کشور و بازگشایی 
بسیاری از کســب وکارها، امیدها به 
بازگشــت اقتصاد به شــرایط عادی 
افزایــش یافته اســت. امــا به نظر 
می رسد برخی از بخش های اقتصادی 
همچنان وضعیتی بحــران زده دارند. 
متوسط  و  کوچک  کســب وکارهای 
در این میان، بیشــترین آســیب را 
از همه گیری متحمل شــده اند و در 
نتیجه، احتماال تــا مدت ها حال وروز 

خوبی نخواهند داشت.
گزارش جدید منتشــر شده توسط 
موسســه اعتبارســنجی اکویفکس 
)Equifax( کانــادا نشــان می دهد 
همه گیــری برای برخی افــراد و نیز 
کسب وکارها ســودمند بوده و برای 
برخی دیگــر، زیان هایی بــه همراه 

داشته است.
در این گزارش آمده به دلیل کاهش 
هزینــه خانواده ها، امتیــاز اعتباری 
مصرف کنندگان در کانادا به صورت 
متوســط افزایش یافته اســت. این 
اعتباری،  از کارت  کاهش اســتفاده 
بازپرداخت  موجب کاهش تاخیر در 

بدهی اعتباری نیز شده است.
کسب وکارها نیز با چنین روندی روبرو 
بودنــد. در واقع، تقاضا برای اعتبار به 
ویژه در سه ماهه پایانی سال گذشته با 
کاهش محسوسی روبرو بود. در بخش 
نفــت و گاز، تقاضا برای اعتبار با افت 
بیش از 6۰ درصــدی روبرو بود. این 
افت در بخش ساخت وساز حدود ۴۸ 
درصد و در بخش خرده فروشــی نیز 

۴5 درصد بود.
اما اکویفکــس می گوید روند مذکور 
اصــال خوب  بــرای کســب وکارها 
برای  معموال  کســب وکارها  نیست. 
تراکنش های مالی با تامین کنندگان، 

نیازمنــد اعتبــار هســتند. کاهش 
اســتفاده از اعتبار نشــانگر وضعیت 
نه چندان خوشایند کسب وکارهاست. 
کســب وکارهای کوچک برای اینکه 
کسب درآمد داشته باشــند، باید از 
گردش مالــی برخوردار باشــند. اما 
کاهش گردش  موجــب  همه گیری 

مالی آنها شده است.
تعطیلی ها و محدودیت های گسترده 
ناشــی از همه گیری، مهم ترین دلیل 
بروز این مشکالت هستند. فدراسیون 
کسب وکارهای مستقل کانادا می گوید 
بســیاری از کسب وکارها همچنان با 
پیامدهای ناشی از تعطیلی های موج 

سوم کرونا دست وپنجه نرم می کنند.
بر اساس نظرسنجی این فدراسیون، 
5۴ درصد از کسب وکارهای کوچک 
همچنان تعطیل هســتند. فقط ۴2 
درصد از کسب وکارها با تمام پرسنل 
به فعالیت مشغولند. از همه بدتر اینکه 
فقط 31 درصد توانســته اند فروش 

عادی خود را از سر بگیرند. همچنین 
از هر شش کسب وکار، یکی از آنها در 

خطر تعطیلی قرار دارد.
با وجود اینکــه اوضاع چندان به کام 
نیست،  کســب وکارها  از  بســیاری 
وضعیت برای مردم عــادی، چندان 
هم بد نشده است. تعداد کسانی که 
بدهی هــای غیر وام مســکن معوقه 
داشتند کاهش یافته است. بدهی های 
کارت اعتباری و خط اعتباری از جمله 
این بدهی ها هستند. این امر موجب 
از  اعتباری بســیاری  امتیاز  افزایش 

کانادایی ها شده است.
اکویفکس می گوید جوانان و کسانی 
که درآمــد پائینی دارند، بــا تداوم 
محدودیت های کرونایی همچنان در 
معرض فشار مالی قرار دارند. داده ها 
نشــان می دهد بهبــود در پرداخت 
اعتباری توســط جوانان  بدهی های 
بیشتر از ســایر گروه های سنی بوده 
است. کمک هزینه های مختلف دولتی 

را البتــه باید اصلی تریــن دلیل این 
پدیده دانست. با این وجود، بیشترین 
میزان تاخیــر در پرداخت بدهی ها 
در ســال 2۰21 همچنان به جوانان 

اختصاص دارد
گزارش اکویفکس به این نکته اشاره 
دارد که الگوی بهبود کی )K( شکل 
درباره وضعیت مالــی جوانان صادق 
اســت. بر اســاس این الگو، برخی از 
گروه ها ســریع تر بهبــود می یابند و 
برخی دیگر نمی تواننــد به خوبی از 
وضعیت ناخوشایند موجود رها شوند.

این موسســه می گوید الگوی بهبود 
کی )K( شــکل برای کسب وکارهای 
کوچک و متوسط نیز صدق می کند. 
بر اســاس پیش بینی اکویفکس، به 
محدودیت ها،  برداشته شدن  محض 
فرآیند بهبود وضعیت کســب وکارها 
آغاز می شود. با این وجود، این فرآیند 

برای همه یک دست نخواهد بود.

افزایش حداقل دستمزد 
در استان  بریتیش کلمبیا

پــرژن میرور- حداقل دســتمزد در 
بریتیش کلمبیا از روز سه شنبه اول 
ژوئــن 2۰21 از ســاعتی 1۴ دالر و 
6۰ سنت به ســاعتی 15 دالر و 2۰ 
سنت افزایش پیدا کرد. به این ترتیب 
استان بریتیش کلمبیا پس از نوناوا که 
حداقل دستمزد در این استان ساعتی 
16 دالر است باالترین میزان حداقل 

دستمزد را در کانادا دارد.
دولت استانی بریتیش کلمبیا از اول 
ژوئــن 2۰1۸ که حداقل دســتمزد 
ساعتی 11 دالر و 35 سنت بود برنامه 
افزایش حداقل دستمزد را  تدریجی 

ایجاد کرد.
سخنگوی فدراسیون کارگری بریتیش 
کلمبیا که پیش از این نسبت به روند 
آهسته افزایش حداقل دستمزد انتقاد 
داشتند اعالم کرد که افزایش حداقل 
دستمزد پیروزی بزرگی برای کارگران 
کم درآمد کــه در طول بحران همه 
گیری به مردم بریتیش کلمبیا کمک 

کردند بوده است.
سوزان اســکیدمور، وزیر خزانه داری 
بریتیش کلمبیا به شبکه خبری سی 
بی سی گفت: “ اینها کارگرانی هستند 
که در طول بحران همه گیری بیماری 
کووید-1۹ فعالیت و پویایی اســتان، 
فروشگاه های مواد غذایی و پمپ های 
بنزین را بر عهده داشتند و شایستگی 

دریافت چنین دستمزدی را دارند.“
ســوزان اســکیدمور اضافه کرد که 
دولت استانی می خواهد تاثیر افزایش 
حداقل دستمزد را در زندگی کارگران 
مشاهده کند و ادامه داد که این تازه 

آغاز راه است.
بــرای  زندگــی  دســتمزد  کارزار 
خانواده ها، آخرین بار ساعتی 1۹ دالر 
و 5۰ ســنت را برای دستمزد زندگی 
در کالنشهر ونکوور محاسبه کرد اما 

قصد دارد تا در ماه نوامبر این رقم را 
مجدد بررسی کند.

دســتمزد زندگی به عنــوان حداقل 
درآمد برای یــک کارگر برای تامین 
و  او  زندگــی  ضــروری  نیازهــای 

خانواده اش تعریف می شود.
َدن کریــش، که در یک فروشــگاه 
مواد غذایی و خواروبار در ونکوور کار 
می کند گفته است که با این افزایش 
حداقل دستمزد درآمد ساالنه او هزار 
دالر بیشتر خواد شد اما تغییر بزرگی 

در زندگی او ایجاد نخواهد کرد.
وی به شــبکه خبری ســی بی سی 
گفته است که بیش از نیمی از درآمد 
ماهیانه او بــرای پرداخت اجاره خانه 
صرف می شود. او اضافه کرده است: “ 
افزایش 6۰ سنت به حداقل دستمزد 
اتفاق خوبی است اما آخر سر کمک 
بزرگی برای من نخواهد بود. وقتی در 
ونکوور زندگی کنید این پول در مدت 

کوتاهی خرج خواهد شد.“
پال هولــدن، رییس اتــاق بازرگانی 
شــهر برنابــی نگران این اســت که 
برخــی از اعضاء اتاق بازرگانی بارنِبی 
هزینه های افزایش حداقل دستمزد را 
به دوش مشــتریان خود بگذارند و یا 
به دلیل جبران هزینه افزایش حداقل 
دستمزد، تعدادی از کارگران خود را 
اخراج کنند و باعث بیکاری برخی از 

کارکنان خود شوند.
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& Compounding

در قلب کوکیتالم
مشاوره با داروساز فارسی زبان
تحویل رایگان دارو در منزل
تسهیالت ویژه برای سالمندان

متخصص در تهیه داروهای ترکیبی در دوزهای مختلف
 برای بیماران و حیوانات خانگی

#102-1173 The High St, Coquitlam
Tel: 778-285-8811 Fax: 778-285-8812

info@mediglenpharmacy.com

Your Health is importnat for us

www.mediglenpharmacy.com

آماده ارائه خدمات در تمامی روزهای هفته
دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 6 بعدازظهر
شنبه و یکشنبه 9 صبح تا 3 بعدازظهر

FREE Blister Pack

قیمت های قابل مقایسهپذیرش کلیه بیمه ها

دانشگاه ها و کالج های کبک 
پاییز امسال بدون فاصله فیزیکی

 بازگشایی می شوند
دانشگاه ها و کالج های کبک در پی 
روند قابل قبول واکسیناســیون در 
کبک بدون فاصلــه فیزیکی به طور 
کامل در ترم پاییز بازگشایی می شوند. 
دانیل مــک کان، وزیر آموزش عالی 
کبک روز دوشنبه گفت، دانشگاه ها و 
کالج های کبک باید برای کالس های 
حضوری بدون نیاز به فاصله فیزیکی 

آماده شوند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، وی با 
بیان این مطلب در جمع خبرنگاران 
حاضــر در مونتــرال افــزود: »این 
دســتورالعمل جدید فقط در صورت 
واکســینه شــدن حداقل ۷5 درصد 
کبکی های 16 تا 2۹ ســال و ثابت 
امکان  اپیدمیولوژیک  شدن وضعیت 
پذیر خواهد بود«. کان اظهار داشت: 
»به نظر من، این یک چالش شگفت 
انگیز برای جوانان و جامعه ماســت 
که بازگشــایی کامل دانشــگاه ها و 
کالج های کبک به تمایل جوانان به 

واکسیناسیون بستگی دارد«.
دکتر هوراسیو آررودا، مدیر بهداشت 
عمومی کبک، نیز گفت: »اگر میزان 
واکسیناســیون کمتــر از ۷5 درصد 
باشد، دانشــجویان زیادی در معرض 

عفونت کووید1۹ قرار می گیرند«.
آرودا بــه خبرنگاران نیــز بیان کرد: 
»اگرچه احتمال مــرگ آن ها در اثر 

ویروس نســبت به افراد مسن کمتر 
است، اما جوانان هنوز در معرض خطر 

مشکالت مزمن ریه هستند«.
مک کان با بیان اینکه ممکن اســت 
برخی از دستورات بهداشتی – مانند 
پوشیدن ماسک – تا پاییز باقی بمانند 
افــزود: »فعالیت های فــوق برنامه و 
ورزش در کالــج ها و دانشــگاه های 
کبک با محدودیت های مشابه در سایر 

مناطق استان روبرو خواهند شد«.
وی افــزود: »از دانشــگاه های کبک 
همچنیــن خواســته می شــود تا 
در صــورت عدم رســیدن به هدف 
واکسیناســیون یا تغییــر وضعیت 
پشتیبان  برنامه های  اپیدمیولوژیک، 

تهیه کنند«.
این مقام مســئول تاکید کرد: »اما تا 
پاییز، تحصیالت دوره متوسطه تا آنجا 
که ممکن اســت به صورت حضوری 
ارائه می شود و دانش آموزان باید در 
شهرهایی که مدارس آن ها واقع شده 
است، مکانی برای زندگی پیدا کنند«.

مک کان یادآور شد: »روز دوشنبه با 
نمایندگان موسسات آموزشی استان 
دیــدار کرد و آن هــا آمادگی خود را 
برای بازگشایی کامل اعالم کرده اند«.

کریستین دوب، وزیر بهداشت کبک، 
نیز به کبکی ها یادآور شــد که طرح 

بازگشایی استان »مشروط« است.

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

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

Farshadx@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

ارائه گواهی واکسن
 برای ورود به کنسرت و گردهمایی ها  در کانادا چقدر ضرورت دارد؟

ایرونیا- اگر همــه چیز خوب پیش 
برود، برنامه بازگشــایی چهار مرحله 
ای بی سی منجر به بازگشت شرایط 
به حالت عادی در اوایل سپتامبر می 
شود و این موضوع باعث شده که تهیه 
کنندگان مراسم و کنسرت که بیش 
از یک سال از کارشان دور بوده اند، از 
دورنمای بازگشت مجریان و جمعیت 

هیجان زده شوند. 
پل رونالز از گــروه مدیریت برندالیو 
گفت: »حاال که به نوعی یک نقشــه 
راه در اینجا پیدا کرده ایم، گفتگوها 
درباره اینکه چه کاری می توان انجام 
داد و چه زمان و چه تدابیری می توان 
برای ادامه کار در نظر گرفت، واقعا به 

سرعت از سر گرفته شده است.«
با این حال یکــی از موضوعات مورد 
بحث در مورد کنسرتها و گردهمایی 
در کانــادا ، لــزوم ارائــه گواهــی 
واکسیناسیون  قبل از ورود یا مقابل 
در ورودی به مسئوالن برگزاری برنامه 

است. 
رونالز گفت: »بــرای راحتی برخی از 
مراجعــه کنندگان هنــگام رفتن به 
رویدادها، ممکن اســت نیاز به ارائه 
گواهی واکسیناسیون برای ورود باشد. 

»
وکیل ســارا لیمون انتظــار دارد که 
برخــی از رویدادها و مکان ها نیاز به 
ارائه گواهی واکسیناســیون داشــته 

باشند، اما هشدار می دهد که احتماال 
با چالش هــای قانونی روبرو خواهند 

شد.
»من فکر می کنم این مسئله به این 
سوال منتهی می شود که چه دخل 
و تصرف منطقی در حریم خصوصی 
ما انجام می شــود و اینکه آیا حقوق 
ما توســط یک مکان خصوصی که از 
سوابق پزشکی شخص سوال کرده یا 
درخواست می کند سوابق بهداشتی 
را برای پذیرش آنها ببیند، زیر سوال 

نمی رود؟«
در حالی که قبال شرکت کنندگان در 
کنسرت و رویداد پیش از ورود مورد 

بازرسی بدنی قرار می گرفتند، لیمون 
می گوید این متفاوت است.

»من فکر می کنم بحث هایی وجود 
دارد کــه این نوع جســتجو فراتر از 
جســتجوهای دیگری اســت که به 
دنبال سالح یا کاالی قاچاق ممنوع 
هنــگام ورود به صحنــه می گردند. 
اینجا ما در حال تحقیق درباره سابقه 

پزشکی یک شخص هستیم.«
دردســر دیگر بــرای مکانهایی که 
امیدوارند رویدادها را به افراد واکسینه 
شده محدود کنند، چیست؟ در حال 
حاضر هیچ پرونده واکسن دیجیتالی 
وجود ندارد که به راحتی در دسترس، 

قابل تأیید و بررسی باشد و بریتیش 
کلمبیایی ها بتوانند در رویدادها ارائه 

دهند.
رونالز گفت: »فکر می کنم مفید باشد، 
این کاری اســت که در مناطق دیگر 
انجام می شود؛ اخیرا در انتاریو چنین 

چیزی معرفی شده است.«
گواهــی  کانــادا  در  زمانیکــه  تــا 
واکسیناســیون به طور رسمی صادر 
نشده، چنین اتفاقی رخ نمی دهد و 
تولیدکننــدگان رویدادها می توانند 
اقدامات احتیاطی دیگری انجام دهند. 

iroonia.ca
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

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

$698,000
4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam

استودیو بسیار زیبا با چشم انداز از کوهستان، بالکن بزرگ، 460 اسکورفیت، الندری داخل واحد، سنگ 
گرانیت در آشپزخانه،  Murphy  Bed )تخت تاشو دیواری(، یک پارکینگ سرپوشیده، انباری

نزدیک به سی باس، کلیه امکانات رفاهی، مراکز خرید، رستوران ها در خیابان النزدل

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

«ایده آل برای سرمایه  گذاری»

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام، واقع در طبقه آخر ساختمان سیمانی 7 طبقه،
با چشم انداز زیبا از کوهستان، سقف بلند، 589 اسکورفیت زیربنا،

استینلس استیل اپالینسس و سنگ گرانیت در آشپزخانه، یک پارکینگ سرپوشیده،
ساختمان دارای استخر سرپوشیده، جکوزی و سالن ورزش ،

در فاصله چند قدمی از کلیه امکانات رفاهی و اسکای ترن

528,000#711-121 Brew Street, Port Moody
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

نــرخ تــورم از طریق شــاخص های 
مختلفی سنجیده شده و در کشورهای 
مختلف معموال توسط بانک مرکزی یا 
اداره ی آمار در دوره های مختلف اعالم 
شاخص ها  این  مهم ترین  می شــود. 
عبارتنــد از: نرخ تــورم تولیدکننده 
 )WPI( نرخ تورم عمده فروشی ،)PPI(
و نرخ تورم مصرف کننده )CPI(. نرخ 
 Consumer تورم مصــرف کننده یا
Price Index شامل میانگین تغییر 
قیمت ســبدی از کاالهای پرمصرف 
افراد جامعه اســت کــه در بازه های 
زمانــی مختلف )ماهیانــه، فصلی و 
سالیانه( مورد محاسبه قرار می گیرد. 
در یادداشت حاضر گزارش اخیر بانک 
مرکزی کانــادا در خصوص افزایش 
قیمت کاالها و خدمات ترجمه شده 
اســت که به خوبی بیانگــر افزایش 

قیمت ها طی یک سال اخیر است.

شاخص قیمت مصرف کننده

بر اســاس گزارش اداره ی آمار کانادا، 
شاخص قیمت مصرف کننده در ماه 
آوریل، 3.۴ درصد نســبت به مدت 
مشابه در سال گذشته افزایش نشان 
می دهــد؛ درحالی که این رقم در ماه 
مارس رشدی 2.2 درصدی نسبت به 
ماه مارس سال گذشته داشت. بخش 
قابل توجهی از این افزایش به کاهش 
شــدید قیمت ها در آوریل 2۰2۰ و 
افزایش ۰.5 درصدی CPI ماهانه در 

آوریل 2۰21 مربوط است.
براســاس گزارش فصلی، شــاخص 
قیمت مصرف کننــده در ماه آوریل 
نســبت به فصل گذشته، ۰.6 درصد 
افزایش یافته اســت. اگر انرژی را از 
این شاخص کنار بگذاریم، شاخص به 
دنبال افزایش 1.1 درصدی در مارس، 

در ماه آوریل 1.6 درصد نســبت به 
سال قبل افزایش نشان می دهد.

در آوریل ســال 2۰2۰، شاخص کل 
CPI در مقایســه با مدت مشابه در 
سال گذشــته ۰.2 درصدی کاهش 
یافــت – این نخســتین کاهش این 
شــاخص در طی یک دهه گذشــته 
به شــمار می رود. در نتیجه کاهش 
گسترده ی قیمت ها در سال 2۰2۰، 
تأثیــرات تغییر ســال پایه همچنان 
بر افزایش تــورم مصرف کننده تأثیر 
گذاشت و همین امر به شتاب شدید 
شاخص قیمت مصرف کننده در آوریل 

2۰21 کمک کرد.

تاثیر تغییر سال پایه

همان گونه که عنوان شــد، شاخص 
قیمت مصرف کننــدهCPI( ( معیار 
استاندارد قیمت سبد نماینده کاالها 
و خدمات به شــمار مــی رود. تورم 
مصرف کننده به عنوان درصد تغییر 
بیــن CPI در مــاه جــاری )آوریل 
2۰21( و CPI در یــک مــاه پایه یا 
همان ماه تقویمی سال قبل )آوریل 
2۰2۰( اندازه گیری می شــود. تاثیر 
سال پایه به تاثیری اشــاره دارد که 
جابه جایی قیمــت از 12 ماه قبل بر 
تورم مصرف کننــده ماه جاری به جا 
می گــذارد. هنگامی کــه یک تغییر 
قیمت نزولی بزرگ در ماه پایه، تأثیر 
جابه جایی 12 ماهه قیمت را خنثی 
می کند – این بر روی شاخص قیمت 
مصرف کننده در مــاه جاری یک اثر 
صعودی دارد. برعکــس، یک تغییر 
قیمت صعودی در ماه پایه، فشــار رو 
به پایین را روی اندازه گیری ماه جاری 

ایجاد می کند.

بنزین، 
قیمت ها را آتش زد

آثار همه گیری کووید19

در بهار سال گذشته، اقتصاد جهانی 
به طور چشمگیری تحت تأثیر رکود 
ناشــی از همه گیری کووید1۹ قرار 
گرفت و مصرف کنندگان کانادایی از 
فوریه تا آوریل ســال 2۰2۰ کاهش 
چشــمگیری در قیمت هــا را تجربه 
کردند. شــاخص تورم مصرف کننده 
اصلی از مثبــت 2.2درصد در فوریه 
2۰2۰ به مثبت ۰.۹ درصد در مارس 
2۰2۰ و منفی ۰.2 درصد در آوریل 
کاهش  بزرگ ترین  که  2۰2۰رسید، 
دو ماهه در این شــاخص در سال از 

سال 1۹۹2 است.
کاهش گســترده قیمت هــا در آغاز 
همه گیــری )که در صدر آنها رشــد 
قیمت انــرژی و فرآورده های آن قرار 
داشت(، بر نرخ تورم مصرف کننده در 
آوریل 2۰21 تأثیر صعودی بر جای 
گذاشــت، زیرا به طور قابل توجهی 
کاهش قیمت هــا از آوریل 2۰2۰ به 

عنوان پایه ای برای مقایسه ی سال های 
بعد مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال قیمت بنزین در آوریل 
2۰21 در مقایســه با آوریل 2۰2۰، 
)زمانــی که قیمت هــا در هفته های 
ابتدایــی همه گیری بــه پایین ترین 
ســطح 11 ســال گذشــته رسید(، 
62.5درصــد باالتر بــود. تأثیر رو به 
باالی این آثار سال پایه موقتی خواهد 
بود، زیرا کاهش قیمت مشاهده شده 
در آوریل 2۰2۰، خارج از جابه جایی 
قیمــت 12 ماهه رخ می دهد. هنگام 
تفسیر تغییرات قیمت 12 ماهه، باید 
آثار تغییر ســال پایه در نظر گرفته 

شود. 
نکات مهم

رشــد قیمت مصرف کننده سال به 
سال )مثبت 3.۴ درصد( در ماه آوریل 
در بحبوحه ی موج ســوم همه گیری 
کووید1۹، بیشــتر بــه دلیل کاهش 
شــدید قیمت ها در ماه های ابتدایی 
همه گیری، با سریع ترین سرعت از ماه 

می 2۰11 افزایش یافت. درحالی که 
اعمال محدودیت ها در برخی مناطق 
بــه منظور مهار گســترش شــیوع 
بیمــاری، باعث از بین رفتن شــغل 
برخی از کانادایی ها شد، قیمت ها در 
آوریل 2۰21 با رشــد ۰.5 درصدی 
روبه رو شدند؛ یعنی همان نرخ رشد 
قیمت در ماه مارس. قیمت ها در هر 
مولفه ی اصلی به صورت مقایســه ی 
سال به ســال افزایش یافت. قیمت 
حمــل و نقل )۹.۴ درصد( نیز در ماه 
آوریــل افزایش یافت که دلیل اصلی 
آن افزایش قیمت بنزین در مقایسه 

با آوریل 2۰2۰ بود.

دالیل افزایش قیمت بنزین

قیمت بنزیــن در مــاه آوریل 62.5 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافت که بیش ترین افزایش بر اساس 
مقایسه ی ســال به ســال به شمار 
می رود. افزایش قیمت بنزین عمدتا 
ناشی از کاهش شدید قیمت در آوریل 

سال 2۰2۰ بود؛ هنگامی که مصرف 
بنزیــن در نتیجه ی محدود شــدن 
مسافرت ها، تعطیلی موقت مشاغل و 
سطح پایین تر تجارت بین المللی در 
مقایسه ی ماه به ماه )که باعث ایجاد 
مازاد عرضه ی بنزین در بازار شــد(، 
حــدود 15.2 درصــد کاهش یافت. 
افزون بر ایــن، افزایش قیمت بنزین 
تا حدودی به کاهش تولید توســط 
کشورهای »اوپک پالس« )کشورهای 
عضو سازمان کشورهای صادر کننده 
نفت به عالوه ی چند تولیدکننده غیر 
عضو( در بحبوحــه ی افزایش تقاضا 

نسبت داده می شود.

تداوم روند افزایش قیمت مسکن

قیمت مســکن پس از افزایش 2.۴ 
درصــدی در ماه مــارس، در آوریل 
3.2 درصد نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته روندی صعودی داشت. 
شاخص هزینه ی جایگزینی صاحبان 
خانه با ۹.1 درصد رشد، روند صعودی 
را طی کــرد و بیش ترین صعود خود 
را از آوریــل 1۹۸۹ به ثبت رســاند. 
هزینه های باالتر ساخت وساز و رشد 
تقاضــا به افزایش قیمــت خانه های 

نوساز کمک کرد.

بررسی قیمت الوار

صنعت جنگلداری سابقه ی طوالنی و 
غنی در کانادا دارد و بخشی حیاتی از 
اقتصاد کانادا به شمار می رود. کانادا به 
عنوان یکی از صادرکنندگان برجسته 
محصــوالت جنگلــداری در جهان، 
نیازهای مصرف کنندگان در بیش از 
1۸۰ کشور جهان را برآورده می کند.

آمریکا یکــی از بازارهــای عمده ی 
خارجــی برای صــادرات محصوالت 
چوبی کانادایی است. در واقع، قیمت 
الوارهای کانادا به شــدت تحت تأثیر 
تقاضای ســاخت خانــه در آمریکا 
قرار دارد. در طــی بیماری همه گیر 
کووید1۹، تقاضا برای خانه های جدید 

ادامه در صفحه بعد

Mercato Plaza
New 1 & 2 Bedroom Apartments and Townhomes

READY TO RENT

اجاره واحدهای مسکونی نوساز
آپارتمان های یک و دوخوابه، واحدهای تاون هاوس

در بهترین منطقه پورت کوکیتالم
با امکانات و پارکینگ سرپوشیده آماده سکونت می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید

www.mercatoplaza.com
Tel: 778-233-8929

Email: info@mercatomanagement.com
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با فضای بیشــتر در سراسر آمریکای 
شــمالی افزایش یافــت و این امر تا 
حدی، منجر بــه افزایش قیمت الوار 
شد و به نوبه ی خود از طرق مختلف 
بر قیمت مصرف کننده در کانادا تأثیر 

گذاشت.

آثار غیرمستقیم رشد قیمت الوار

اگرچه الوار مســتقیماً در شــاخص 
قیمت مصرف کننده وجــود ندارد، 
امــا این یک هزینــه ی ورودی برای 
کاالهای بادوام مانند مبلمان به شمار 
می رود. باالتر بودن قیمت مواد اولیه 
چوب، عالوه بر فشار هزینه های دیگر، 
می تواند به افزایش قیمت محصوالت 
و خدمات مصرفی در شاخص قیمت 
مصرف کننــده، مانند مبلمان چوبی 

)6.۹ درصد( منجر شود.
صاحبان خانه همچنین ممکن است 
محصوالت چوبی را مســتقیماً برای 
مصارف خاص مانند ساخت وســاز یا 
بازسازی حصارها و پاسیوها خریداری 
کننــد؛ خریدهایی که در شــاخص 
قیمت مصرف کننده به واسطه شاخص 
تعمیر و نگهداری توســط صاحبان 
خانه اندازه گیری و لحاظ می شــوند. 
شــاخص تعمیر و نگهداری صاحبان 
خانه در ماه آوریل یک درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
نشان می دهد. عالوه بر این، افزایش 

قیمت چــوب می تواند بــه افزایش 
قیمت خانه های جدید منجر شود و 
هزینه های مربوط به مالکیت خانه، از 
جمله هزینه جابه جایی صاحبان خانه 

را افزایش دهد.
اداره ی آمار کانادا در ادامه ی گزارش 
خود می افزاید: با توجه به اهمیت الوار 
برای اقتصاد کانادا، اداره ی آمار کانادا به 
رصد و نظارت بر تأثیر افزایش قیمت 
الوار بر تورم قیمت مصرف کننده ادامه 

خواهد داد.

افزایش قیمت کفش و پوشاک

قیمت پوشــاک و کفش نیز در ماه 
آوریل 1.۸ درصد نســبت به ســال 
گذشته افزایش داشت که این اولین 
افزایــش 12 ماهه از مــارس 2۰2۰ 
به شمار می رود. پایین آمدن قیمت 
لباس و کفش در آوریل 2۰2۰، عامل 
اصلی این افزایــش در آوریل 2۰21 
این موقع  محســوب می شــود. در 
در سال گذشــته، خرده فروشان در 
سراسر کشور مجبور شدند خود را با 
پدیده ی انباشت موجودی در انبار به 
علت شرایط قرنطینه و تعلیق ناگهانی 
خرید در داخل فروشــگاه وفق دهند 
و در نتیجه، تخفیف های خرید آنالین 
بیشتری داشته باشند. بر خالف آوریل 
سال 2۰2۰، خرده فروشان در برخی 
از استان ها توانستند در آوریل 2۰21 

بــا ظرفیت محــدود همچنان محل 
کســب وکار خود را باز نگــه دارند و 
همین موضوع سبب افزایش قیمت ها 

شد.

ســرعت پایین تر رشد قیمت مواد 
غذایی

قیمت مواد غذایی با سرعت کمتری 
در ماه آوریل )۰.۹ درصد( نســبت به 
مارس )1.۸ درصــد( افزایش یافت. 
این کاهش سرعت، تا حدی ناشی از 
پایین آمدن قیمت سبزیجات تازه بود 
)با ۷.2 درصد کاهش(. به عنوان مثال، 
قیمت گوجه فرنگی به دلیل افزایش 
عرضه، 2۹.۸ درصد نســبت به مدت 

مشابه در سال گذشته کاهش یافت.
افزایــش قیمت غذاهای خشــک و 
نگهــداری شــده در آوریــل 2۰2۰ 
)هنگامی که تقاضا برای محصوالت 
غذایی غیرقابل فســاد به دلیل اتخاذ 
تدابیر و اقدامات بهداشــت عمومی 
ناشــی از قرنطینه افزایش یافت(، بر 
شاخص قیمت مواد غذایی در آوریل 

2۰21 تأثیر نزولی داشت.

کاهش هزینه ی طرح های تلفنی

قیمــت خدمــات تلفن که شــامل 
خدمات تلفن همراه است، در آوریل 
2۰21 نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته 13 درصد کاهش داشته و از 
سپتامبر 2۰1۹ در حال کاهش بوده 
اســت. این کاهش قیمت تا حدی به 
ارائه دهنده ی  شــرکت های  اقدامات 
خدمات بی سیم نسبت داده می شود 
که در برخی از برنامه های تلفن همراه 
در طول سال، به عنوان تبلیغات، به 

خرید انواع خدمات پاداش می دهند.

نکات برجسته منطقه ای

قیمت ها در هر اســتان در ماه آوریل 
در مقایسه سال به سال افزایش نشان 
می دهد. میزان افزایش قیمت سال به 
سال به طور کلی در استان های مجاور 
اقیانــوس اطلس، جایــی که از نفت 
کوره بیشتر استفاده می شود، بیشتر 
بود. نفت کوره مانند بنزین، مازوت و 
سایر سوخت ها )2۰.3 درصد( تحت 
تاثیر پویایی و تغییر قیمت نفت قرار 
دارد و قیمت ها در مقایســه با آوریل 

2۰2۰ همچنان باال هستند.
در انتاریو، قیمت بــرق 1۸.3 درصد 
در مقایســه با آوریل 2۰2۰ )زمانی 
که دولت محلــی تمام قیمت برق را 
بر مبنای کل زمان استفاده در خارج 
از نرخ زمان اوج مصرف تعیین کرد(، 
افزایــش یافت. در نتیجه قیمت برق 
در زمــان اوج مصرف و میان مصرف 

کاهش یافت.
بر اســاس مقایسه ی ســال به سال، 

مصرف کنندگان در آلبرتا حدود 16.۹ 
درصد هزینه ی بیشــتر برای مصرف 
برق در آوریل 2۰21پرداخت کردند. 
ایــن افزایش عمدتاً ناشــی از پایین 
آمدن قیمت ها در آوریل 2۰2۰ بود؛ 
هنگامــی که تقاضا بــرای انرژی در 
مراحل اولیه شیوع همه گیری کاهش 

یافت. 

جمع بندی

اداره ی آمــار کانادا همچنان بر تأثیر 
ویــروس کرونا و بیمــاری همه گیر 
کوویــد1۹ بــر شــاخص قیمــت 
مصرف کننده در کانادا نظارت می کند. 
کاالها و خدمات در این شاخص که به 
دلیل محدودیت های کووید 1۹ در ماه 
آوریل در دســترس مصرف کنندگان 
نبود، با شرایط ویژه ای روبه رو شدند 
که بــه طور موثــر تأثیر آنهــا را بر 
شاخص ماهانه از بین برد اما مقادیر 
زیرشاخص های زیر در تغییر ماهانه 
در شــاخص کل لحاظ شــده است: 
تورهای مسافرتی، برخی از مولفه های 
سرگرمی و خدمات تفریحی، خدمات 
مراقبت شخصی در برخی مناطق و 
برخی از مولفه های استفاده از امکانات 

و خدمات تفریحی در بعضی مناطق.

منبع: سایت آمار کانادا
گروه ترجمه نشریه هفته

گفت و گو با یک دانشجوی بین المللی ساکن مونترال 
سفره های کوچک تر مهاجران تحصیلی

دانشــجویان از جمله اقشــاری 
هســتند که عالوه بر سختی های 
مهاجرت، باید با مشکالت دیگری 
در زمینه های تحصیلی و فرهنگی 
نیز دســت و پنجه نرم کنند. در 
شــرایط همه گیری کرونا اگر چه 
تعداد دانشــجویان خارجی وارد 
شده به کانادا به شدت کاهش یافت 
اما با تسریع واکسیناسیون، کم کم 
صدای گام این مهاجران خوش قدم 
نیز به گوش می رسد. مهاجرانی که 
با افزایش نرخ تورم در کانادا، حاال 
باید با کوله بار سنگین تری از پول، 
پا به خاک کشور دوم شان بگذارند.

به گفته ی »محمد«، دانشجوی دکترا 
در دانشــگاه کبک، مبلغ بورسیه ها و 
کمک هزینه هــای تحصیلی در یک 
دهه ی گذشته تغییر چندانی نداشته 
اســت. گفت و گوی تفصیلــی با او را 
در خصــوص آثار افزایش قیمت ها بر 
زندگی دانشجویان خارجی در کانادا 

در ادامه بخوانید.
محمد که دانشجوی دکترا در رشته ی 
 )ETS( کبک  دانشــگاه  هواوفضای 
اســت از حدود چهار ســال قبل در 
مونترال زندگی می کند. در این چند 
ســال با انجمن های دانشــجویی در 
دانشگاه های مونترال همکاری داشته 
و به عنــوان یکی از افــرادی که به 
دانشجویان تازه وارد کمک می کنند، 

مشغول به کار داوطلبانه بوده است.
او در ابتدا اشــاره می کند که به دلیل 
وجود پاندمی طی یک سال گذشته، 
تعداد دانشــجویان خارجی به شدت 
کاهش یافته است اما طی یکی دو ماه 
اخیر، چند نفر دانشجوی خارجی را 
برای اقامت در مونترال راهنمایی کرده 

است.
محمد در ادامه می گوید: »اتفاقا دیروز 
برای خرید یکی از دانشجویان ایرانی 
که به تازگی به مونترال آمده است، به 
سطح شهر رفتم. تقریبا همان وسایلی 
را خریدم که در ابتــدای ورود برای 

خودم خریده بودم و در آنجا متوجه 
افزایش شــدید قیمت ها شــدم.« او 
معتقد اســت علی رغم این که گفته 
می شــود نرخ تــورم در کانادا پایین 
است، طی چند سال گذشته، افزایش 
دانشــجویان  برای  حداقل  قیمت ها 

زندگی را سخت تر کرده است.
این دانشجوی دکترا که در آستانه ی 
دفاع از رساله ی خود است به خبرنگار 
هفتــه می گوید: »هزینه هــای اولیه 
چهار مورد مهم هستند. نگرانی اول 
مسکن  بحث  خارجی  دانشــجویان 
است و در ادامه هزینه های رفت و آمد، 
بیمــه و خوراک حداقــل برای یک 
ماه اول )تا زمان ســکونت کامل( که 
معموال توسط تحقیقات دانشجویان 

تخمین زده می شود.«
نکتــه ی مهــم دیگر این اســت که 
دانشجویان در شرایط کنونی باید 11 
روز در داخل خوابگاه قرنطینه باشند 
و تمام هزینه های قرنطینه را هم باید 

خودشان پرداخت کنند.
او به عنوان نمونه هزینه های اولیه ی 

خود را با دانشــجویان جدید مقایسه 
می کند. در آگوســت سال 2۰1۷ او 
بیــن 12۰۰ تــا 15۰۰ دالر را برای 
استقرار یک ماهه در نظر گرفته بود 
اما این رقم برای دانشجویان در حال 
حاضر بین 2۰۰۰ تا 25۰۰ دالر است. 
محمد می گوید در آگوســت ســال 
2۰1۷، تنها با ۴5 دالر توانســته بود 
خرید یک هفته ی خود را انجام دهد 
اما می گوید که خریدی که با همان 
اقالم برای دانشــجوی جدید داشته، 

معادل ۹5 دالر تمام شده است.
تورم باالتر، بورسیه های ثابت

این دانشجوی دکترا که موفق به اخذ 
بورســیه ی تحصیلی هم شده است، 
در ادامه به نکته ی دیگری در زندگی 
دانشــجویان خارجی اشاره می کند؛ 
بورســیه ی تحصیلی. او خاطرنشان 
می کند اساتیدی که از یک دهه قبل 
برای فرصت مطالعاتی به کانادا سفر 
کــرده بودند، با مبلــغ 2۰ هزار دالر 
در سال پذیرش شــدند که این رقم 
کمابیش تاکنــون ثابت باقی مانده و 

در برخی موارد حتی کمتر نیز شده 
است.

محمد می گوید: »ده سال قبل، یک 
دانشــجوی دکترا با مبلــغ 2۰ هزار 
دالر کمک هزینه ی تحصیلی از مراکز 
زندگی  می توانســت  هم  تحقیقاتی 
خوبی داشــته باشــد و هم پس انداز 
داشته باشــد یا برای خانواده اش در 
ایران یا افغانستان پول بفرستد اما االن 
با این مبلغ، هزینه ها سربه سر می شود 
و پس اندازی هم در کار نیست. این در 
شرایطی است که تمام مراکز فرهنگی 
و تفریحــی در این وضعیت کرونایی 

بسته هستند.«
محمد بــا توجه بــه تجربیات چهار 
ســاله اش می گوید که نه تنها ثابت 
بــودن مبلغ بورســیه ها از ســوی 
چالش برانگیزی  مساله ی  دانشگاه ها 
است بلکه توزیع ناعادالنه ی بورسیه ها 
در دو دانشگاه فرانسوی زبان کبک و 
مونترال به شــدت آزاردهنده اســت. 
او از تجربــه ی شــخصی خودش در 
مورد بورســیه می گوید در حالی که 
بورســیه ی تحصیلی برای او قطعی 
شده بود، در روزهای پایانی به صورت 
صریح به وی گفته شــد که اولویت 
بورســیه ی دانشــگاه با دانشجویان 
اروپایی است. این دانشجوی دکترا در 
دانشگاه کبک با اظهار تاسف می گوید: 
»وقتی دانشــجویی کمک هزینه اش 
کم باشد، روی بورسیه های تحصیلی 
حســاب باز می کند. اگر قرار باشــد 
بورسیه های تحصیلی هم به صورت 
تبعیض آمیز و هدفمند ارائه شود؛ در 
حالی که در ابتدا گفته شــده رقابتی 
اســت، رغبــت و امیدی بــرای کار 
تحقیقاتی و مطالعاتی برای دانشجو 

باقی نمی ماند.«
او که می گوید قبل از همه گیری کرونا 
چهــار ماه در یکی از فروشــگاه های 
معــروف شــهر مونتــرال کار کرده 
اســت در رابطه با کار دانشجویان به 
هفته می گوید: »دانشــجویان اگر در 
محیط هــای کاری هم کار کنند، در 
بسیاری از موارد حداقل دستمزد به 
آنان تعلق می گیرد و معموال بیش از 
ساعات کاری معمول باید کار کنند.« 
محمــد در این زمینه هم روایت های 
تبعیض آمیــزی از کارفرمایانی دارد 
که به بهانه ی ندانستن زبان فرانسه، 
از پرداخت حداقل دســتمزد به افراد 
)خصوصا دانشــجویان( خــودداری 
می کنند. ایــن در حالی اســت که 
هزینه ی مسکن دانشجویان به بحرانی 

بزرگ برای آنان تبدیل شده است.

بهبود 
چشم انداز رشد اقتصادی کانادا

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
OCDE ضمن بازبینی پیش بینی های 
خود درباره رشد اقتصادی کشورهای 
بزرگ و رشــد کلی اقتصاد جهان در 
سال 2۰21 و 2۰22 اعالم کرد اقتصاد 
کانادا احتماال امسال رشد چشمگیر 
6.1 درصــدی را تجربه خواهد کرد. 
این اندیشــکده اقتصادی که مقر آن 
در پاریس اســت، پیش از این رشد 
اقتصادی کانادا در سال 2۰21 را ۴.۷ 

درصد پیش بینی کرده بود.
 OCDE کارشناســان  گفتــه  بــه 
اصلی ترین علت این جهش اقتصادی 
تعدیــل محدودیت هــای مرتبط با 
کووید1۹ در نیمه دوم سال و افزایش 

تقاضای خارجی است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
افزایش قیمت برخی مواد اولیه مثل 
نفــت و پیش بینی افزایــش تقاضا 
تحت تاثیر برنامــه بودجه ماه مارس 
ایاالت متحــده از اصلی ترین عوامل 
پیش بینی بهبــود وضعیت اقتصادی 

کشور در سال جاری است.
مهار آخرین موج هــای کووید1۹ و 
لغو احتمالی کلیه تدابیر پیشگیرانه 
بهداشــت عمومی در نیمه دوم سال 
2۰21 احتماال با افزایش هزینه های 
مصــرف و بهبود وضعیت بــازار کار 

همراه خواهد شد.
با این وجود باز هم نمی توان از خطرات 
همه گیری کرونا و به ویژه سویه های 
به شــدت مســری و خطرناک این 
ویروس غافل شد چرا که ممکن است 
شــیوع این سویه ها بار دیگر دولت ها 
را به اجرای برخی تدابیر پیشگیرانه 
بهداشــتی وادار کنــد. در عین حال 

دولت کانادا این موضوع را نیز مد نظر 
قرار داده و طبق بودجه جدیدی که 
دولت فدرال کانادا ارائه کرده اســت، 
احتماال برخــی تدابیر حمایت مالی 
اختصاص یافته به خانواده ها و کسب 
و کارها تا زمان رهایی کامل کشور از 
بحران بهداشــتی فعلی ادامه خواهد 

داشت.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
همچنین پیش بینی کرد در ســال 
2۰22 رشــد اقتصادی کانادا به 3.۸ 
درصد برسد. این سازمان در گزارش 
مارس گذشــته خود رشد اقتصادی 
کانــادا در ســال 2۰22 را ۴ درصد 

پیش بینی کرده بود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
همچنین در خصوص رشد اقتصادی 
جهان پیش بینی کرد که میزان تولید 
در جهان در سال کنونی 5.۸ درصد 
افزایش یابد. این ســازمان دســامبر 
گذشته رشد تولید در جهان در سال 
2۰21 را ۴.۸ درصد پیش بینی کرده 
بود. درست همان طور که در خصوص 
کانــادا اعالم شــد، رشــد اقتصادی 
جهان نیز عمدتا ناشــی از گسترش 
واکسیناسیون در کشورهای صنعتی 
و اقتصادی پیشــرفته جهان و تدابیر 
بودجه ای و محرک های مالی آمریکا 

خواهد بود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
همچنین در گزارش خود پیش بینی 
کرده است که کانادا احتماال می تواند 
تا سه ماهه دوم سال 2۰22 به سطح 
تولید ناخالص داخلی سرانه پیش از 

پاندمی دست پیدا کند.
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

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

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

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

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

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

برنامه آزمایشی جدید فدرال
 و توضیحات مکمل 

درباره معیارها
ارائه شده  دســتورالعمل های جدید 
اداره مهاجرت به افسران برای ارزیابی 
متقاضیــان برنامه جدید آزمایشــی 
کارگران ضــروری و فارغ التحصیالن 
خارجــی در تاریخ 26 مــاه مه برای 
پوشش نقاط ضعف دستورالعمل اولیه، 

به روزرسانی شد.
در این دســتورالعمل، اداره مهاجرت 
معیارهای برای بررســی شش برنامه 
اقامت دائم جدید، توضیحات تکمیلی 

بیشتری ارائه داد.
با وجود اینکه شــاخه انگلیسی زبان 
فارغ التحصیالن خارجی پس از تنها 
یک روز به سهمیه ۴۰ هزار درخواست 
خود رسید، با این حال وزیر مهاجرت 
)مارکو مندیچینو( اظهار داشــت که 
IRCC برای بررسی تعدیل سهمیه ها 
در جریان های مختلف مختار است. 
عالوه بر این امکان بازگشایی مجدد 
با سهمیه جدید برای فارغ التحصیالن 

خارجی در حال بررسی است.
تاکنون بالغ بر 11 هزار درخواســت 
از طــرف متقاضیان واجد شــرایط 
شاخه های کارگران ضروری و خدمات 
درمانی سابمیت شده اند. این در حالی 
است که سهمیه تعیین شده برای این 
دو شاخه مجموعاً 5۰ هزار درخواست 
تعیین شده است. امکان تقلیل سهمیه 
و اختصاص آن به دانشجویان خارجی 

وجود دارد.
ســه جریان دیگر فرانســوی زبانان، 
دارند،  کمتــری  بســیار  متقاضیان 
اگرچه انتظار می رود این امر به دلیل 
جمعیت کمتر فرانسوی زبانان در کانادا 
باشد و همچنین دلیل دیگر می تواند 
این باشد که متقاضیان واجد شرایط 
جریان های فرانســوی زبانان مشمول 
محدودیت ظرفیت نیستند و تا تاریخ 

6 نوامبر نیز مهلت دارند درخواســت 
خود را به IRCC ارائه دهند. مشخص 
است مهلت طوالنی و نداشتن سهمیه 
محدود باعث شده است تا متقاضیان 

در سابمیت درخواست عجله نکنند.
دســتورالعمل های ارائــه شــده در 
وب ســایت IRCC در تاریخ 26 مه 
صرفــاً به منظور کمک بــه کارکنان 
IRCC در ارزیابی درخواست های ارائه 
شده تحت شش برنامه جدید اقامت 

دائم کانادا است.
در دستورالعمل تکمیلی اداره مهاجرت 
معیار های ارزیابــی متقاضیان واجد 

شرایط دارای جزئیات زیر هستند:

ورود قانونی به کانــادا و دارا بودن 
وضعیت اقامت موقت

IRCC خاطرنشان می کند که کلیه 
متقاضیــان باید با داشــتن وضعیت 
اقامت موقــت معتبر برای این برنامه 
درخواست خود را ارسال کنند و باید 
در کانادا حضور داشته باشند. کسانی 
که دارای وضعیــت اقامت موقت در 
کانادا هنگام درخواست نیستند، مانند 
مدعیان پناهندگی، تحت شش برنامه 

اقامت دائم واجد شرایط نیستند.

تسلط به زبان رسمی

کارگران ضروری ملزم به ارائه نتیجه 
 IRCC آزمون های زبــان مورد تأیید
برای حداقل ســی ال بی ۴ هستند. 
این در حالی است که فارغ التحصیالن 
بین المللی حداقل به نمره CLB5 نیاز 
دارند. گزینه هــای آزمون های مورد 

تأیید عبارت اند از:
 IELTS زبان انگلیسی )آزمون جنرال

)CELPIP و آزمون جنرال -
 TCF کانادا و TEF( زبان فرانســه -

کانادا(

تجربه کاری فعلی

عالوه بر اینکه متقاضی می بایســت 
هنگام درخواســت مشــغول به کار 
باشــد موارد زیر نیز بایــد در کانادا 
حضور داشــته باشــند و به صورت 
قانونــی با مجوز معتبــر کار کنند و 
در ازای اشتغال حقوق و دستمزد یا 
کمیسیون دریافت شود. الزم به ذکر 
است که نوع اشتغال فعلی در سیستم 
ارزیابی تأثیرگذار نیست ولی به استثناء 
پزشــکان متقاضیــان نمی تواننــد 

خویش فرما باشند.
تعریــف IRCC از »در حــال حاضر 
شاغل«، تاریخی است که درخواست 
به IRCC ارسال می شود. متقاضیان 
الزم نیســت کــه در تمــام مراحل 
پردازش برنامه شــاغل بمانند و کار 
آن ها در زمان درخواســت می تواند 

تمام وقت یا نیمه وقت باشد.
هنگام تعیین اینکه آیا یک متقاضی 
کارمند است یا خود اشتغال، افسران 
IRCC عواملی مانند موارد زیر را در 

نظر می گیرند:
قدرت تصمیم گیری متقاضی درزمینه 
کنترل و زمان بندی ساعات کاری، نوع 
فعالیت و تعریف مســئولیت ها و نوع 

کار موردبررسی دقیق قرار می گیرند.
مالکیت یا سهام دار بودن متقاضی در 
کســب وکار از دیگر مواردی هستند 
که در بررسی خوداشتغالی متقاضی 

دارای حساسیت هستند.
میزان توانایی انجام کار تنها توســط 
یک نفر و لزوم استخدام کمک اضافی 
برای کسب وکاری که گواهی اشتغال 
برای متقاضی صادر کرده اســت نیز 

می تواند موردبررسی قرار گیرد.
امکان وجود ریســک مالی استخدام 
کارگر برای کســب وکار نیز می تواند 

موردبررسی قرار گیرد.
عالوه بــر این امکان بررســی دیگر 
جزئیاتی همانند قرارداد های استخدام 

نیز از گردونه بررســی توسط افسران 
مهاجرتی خارج نیستند.

قصد اقامت در خارج از کبک

این شــش برنامه بــرای متقاضیانی 
کــه قصد اقامت در هر جــای کانادا 
در خارج از اســتان کبک را دارند در 
دســترس است. به مسئولین بررسی 
اداره  شــده  دریافت  درخواست های 
مهاجرت، دســتور داده شده است تا 
در صــورت عدم اطمینــان از اقامت 
متقاضی در خــارج از کبک یا وجود 
هرگونه نگرانــی و تردیــد اقدام به 

دریافت مستندات نمایند.

تجربه کار واجد شرایط

کارگران ضــروری در برنامه مختص 
خــود نیز بایــد دارای معیارهای زیر 

باشند:
حداقل 156۰ ســاعت تجربه کار در 
یکی از مشــاغل اعالم شده در طی 

سه سال قبل از درخواست به صورت 
تمام وقت یا نیمه وقت باشند.

با مجــوز کار معتبر کار در کانادا این 
سابقه کار را در ازای دریافت دستمزد 

یا کمیسیون به دست آورده باشد.
متقاضی نباید خویش فرما باشد. مگر 
اینکه پزشکی باشد که دستمزد ناشی 
از ارائه مشــاوره و ویزیت بیماران را 
در مطب خود یا بیمارستان، از اداره 
بهداشت و سالمت کانادا دریافت کند.

نیازهای آموزشی

فارغ التحصیالن بین المللی باید شرایط 
زیر را داشته باشند:

متقاضی می بایست از یکی از مقاطع 
تحصیلی در کانادا برای حداقل مدت 
۹۰۰ ساعت دوره آموزشی از یکی از 
مؤسســات مورد تأیید )DLI( پس از 
ژانویه 2۰1۷ فارغ التحصیل شده باشد 
که بتوانــد وی را وارد بازار کار کانادا 

کند.
متقاضی می بایســت دوره تحصیلی 
خــود را با مجوز تحصیل معتبر آغاز 
کرده و به اتمام رسانیده باشد و موفق 
به دریافت گواهی اتمام دوره تحصیل 

یا دیپلم پایان دوره شده باشد.
دارای مجوز معتبر کار پس از تحصیل 
و درخواســت در حال بررسی بوده و 
هنگام درخواست مشغول به کار باشد.
اگر تحصیل صــورت گرفته ترکیبی 
از دو دوره تحصیــل در کانــادا کــه 
معادل یک دوره 2 ســاله یا حداقل 
در مدت زمان 16 ماهه باشد متقاضی 
قادر خواهد بود با یک یا هر دو مدرک 
درخواســت کند. به عنوان مثال اگر 
دوره 16 یــا 1۸ ماهه دارای دو دوره 
مجزا باشــد ولی هنگام درخواســت 
متقاضی تنها گواهی اتمام دوره اول را 
دریافت کرده و هنوز مشغول به ادامه 
تحصیل برای تکمیل دوره دوم است، 
مشــروط بر اینکه دوره اول به اتمام 
رســیده حداقل ۸ ماه بوده می تواند 
تنهــا با مدرک اول اخذ شــده واجد 

شرایط درخواست محسوب گردد.
معصومه علی محمدی
»نشریه هفته«
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اما و اگرهای استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی در کانادا
مداد- بســیاری از افسران پلیس در 
هنگام جریمه رانندگان با این جمله 
مواجه می شوند که »من حتی تلفن 
همراهم را در دست هم نداشتم!« این 
موضوع نشان می دهد که بسیاری از 
مردم حتــی نمی دانند که در هنگام 
رانندگــی و در ارتباط با تلفن همراه، 
حق انجام چــه  کارهایی را دارند و از 

چه کارهایی باید پرهیز کنند.
به عنوان مثال، برخالف آنچه بسیاری 
تصور می کنند به همین ســادگی ها 
نمی تــوان از تلفن همــراه به عنوان 
دستگاه GPS اســتفاده کرد و مهم 
اســت که تلفن خود را کجا گذاشته 
باشــید و چگونه به پیام های صوتی 

مسیریاب تلفن تان گوش دهید.
اما به راستی زیر و زبر قانون استفاده از 
تلفن همراه در داخل خودرو چیست؟

ادامه ی این مطلب را با دقت بخوانید، 
چون از شنیدن بسیاری از نکات گفته 

شده در آن، غافلگیر خواهید شد.
گشــت های پلیس جــاده ای به طور 
مرتب مشــاهده می کند کــه برای 
بســیاری از راننــدگان، مقاومت در 
برابر وسوســه استفاده از تلفن همراه 
یا هر وسیله الکترونیکی دیگر دشوار 
اســت. یکی از افسران پلیس در این 
رابطه می گویــد ما افرادی را دیده ایم 
که هنگام رانندگی روی تلفن همراه 
متنی را خوانده یا پیامی یادداشــت 
می کردند. قانون در این رابطه کاماًل 
مشــخص است: اســتفاده از هر نوع 
عملکرد تلفن همراه هنگام رانندگی 

ممنوع است.
ســؤالی که برای بسیاری وجود دارد 
این اســت که این قانــون در مورد 
جزئیات استفاده از موبایل، تبلت ها و 
پخش کننده های موسیقی قابل حمل 

و جی پی اس چگونه است؟
در این گزارش به بررسی موارد مجاز 
و ممنوعیت هــای اســتفاده از تلفن 

همراه و ســایر وســایل الکترونیکی 
هنگام رانندگی با وسیله نقلیه خواهیم 
پرداخت. توصیه می شود این مطلب 
را با دقــت بخوانید تا از مجازات های 
سنگین پیشگیری کنید. اما به عنوان 
یک قاعده کلی، در نظر داشته باشید 
که اگر در مورد ممنوعیت موضوعی 

شک دارید، این کار را انجام ندهید.
قانون راهنمایی رانندگی اســتانی و 
فدرال در این رابطه می گوید: استفاده 
از هر نوع تلفن همراه یا هر وســیله 
قابل حمل دیگری که بــرای انتقال 
یا دریافت اطالعات یا اســتفاده برای 
سرگرمی یا استفاده از صفحه نمایش 
مورداستفاده قرار گیرد، ممنوع بوده و 
این ممنوعیت صرفاً برای راننده اعمال 

می شود نه سرنشینان خودرو.
به طورکلی، شما می توانید از دستگاه 
خود به صورت بسیار محدود استفاده 
کنیــد درصورتی که اگــر آن را برای 
رانندگی الزم داشــته باشــید مانند 
استفاده از جی پی اس. برای استفاده 
عادی از موبایل یا هر وســیله مشابه 

کمک ۵۰۰۰ دالری دولت فدرال
 به منظور بهبود راندمان
 مصرف انرژی در خانه ها

پرژن میرور- دولــت فدرال کانادا در 
برنامه جدیدی که بــه تازگی ایجاد 
کــرده به افرادی که اقــدام به ارتقاء 
نحوه صرفه جویی انرژی در خانه خود 
نمایند تا ســقف 5 هزار دالر کمک 

خواهد کرد.
جاســتین تــرودو نخســت وزیر و 
سیموس اورگان وزیر منابع طبیعی 
کانادا روز چهارشنبه 2۷ ِمی 2۰21 
از برنامه کمک مالی خانه های سبزتر 
کانــادا رونمایی کردند. در این برنامه 
کمک مالی، در طول ۷ ســال حدود 
2،6 میلیارد دالر برای کمک به بهبود 
سیستم گرمایشی و سرمایشی، نصب 
سلول های خورشیدی و تعویض در و 

پنجره منازل پرداخت خواهد شد.
به گزارش سی بی سی، آقای ترودو در 
سخنان خود در همین زمینه گفت: “ 
به عنوان یک کشور، هر اقدامی برای 
پاکیزه نگاه داشــتن محیط زیست 
و هوای ما ارزشــمند است. می دانیم 
که ایــن اقدامات گاهی اوقات ممکن 
اســت از دسترس مردم خارج شوند، 
بنابراین اکنون دولت ما این اقدامات 
را برای مردم بیش از گذشــته قابل 
دســترس کرده است.“ بر اساس این 
برنامه کمــک مالی دولــت فدرال، 
صاحبان خانه قادر به دریافت کمک 
هزینه ای تا ســقف 5 هزار دالر برای 
تهیه و اجرای اقدامات الزم برای صرفه 
جویی در انرژی برای یکی از خانه های 
مســکونی خود و تا سقف 6۰۰ دالر 
برای ارزیابی هزینه های مرتبط با این 

اقدامات خواهند بود.
آقــای ترودو گفته اســت کــه این 
کمک هــای مالی به ۷۰۰ هزار مالک 

خانه های مســکونی کمک می کند 
تا هزینه صورت حســاب های انرژی 
خود را پایین بیاورند و در عین حال 
در فصل زمستان خانه خود را گرمتر 

کنند.
افــرادی که در سراســر کانادا مالک 
منزل خود هستند می توانند با مراجعه 
به لینک برای درخواست این کمک 
هزینه درخواست خود را ارایه دهند. 
پس از ارایه درخواست متقاضی، یک 
مشــاور تایید شــده از طرف دولت، 
خانه متقاضی را از نظر مصرف انرژی 

ارزیابی خواهد کرد.
برای ثبت درخواست خود به وب سایت 
»اداره ی منابع طبیعی کانادا« مراجعه 

www.nrcan.gc.ca .کنید
بر اســاس اعالم دولــت فدرال، پس 
ار ارزیابی مشــاور تایید شــده، یک 
پیمانکار مجاز برای انجام اقدامات الزم 
برای صرفه جویی در انرژی استخدام 
خواهد شد و پس از تکمیل اقدامات 
انجام شده و بازرسی آن، مبلغ کمک 
هزینــه دولت به صاحبخانه پرداخت 

خواهد شد.
تخمین زده شده اســت که خانه ها 
و مجتمع هــای مســکونی در کانادا 
در زمره بیشــترین تولید کنندگان 
گازهــای گلخانه ای در این کشــور 
هســتند و حــدود 1۸ درصد تولید 
گازهای گلخانه ای در کانادا را به خود 

اختصاص داده اند.
هفته گذشته نیز دولت فدرال اعالم 
کرد که مبلــغ 1۰ میلیون دالر برای 
استخدام و آموزش دو هزار نفر برای 
بازرسی این طرح تخصیص داده است.

حتی با پایان گرفتن پاندمی،
بخش عمده ای از کانادایی ها
 دور کاری را ترجیح می دهند

ایرونیا- براساس تخمین های جدید 
آژانــس آمار کشــور، همــه گیری 
کووید1۹ تأثیری مهم و طوالنی مدت 
در تمایل کانادایی ها برای بازگشت به 

دفتر کار خواهد داشت.
مرکز آمار کانادا روز چهارشــنبه در 
محاسبات جدید مبتنی بر داده های 
نظرســنجی اعالم کرد حداکثر یک 
چهارم ساعت کاری می تواند در پایان 
بحران سالمت از راه دور باشد. آژانس 
گفت که این رقــم از حدود 5درصد 
قبل از همه گیری باالتر اســت. این 
رقم برای کارمنــدان تحصیل کرده 
دانشــگاه ۴۴درصد و در مقابل برای 
افرادی که تحصیالت متوسطه ندارند 

۹ درصد است.
مرکــز آمار کانادا گفــت برآوردهای 
جدیــد به تغییر پایــدار در قرارهای 
کاری بالقوه اشــاره دارد که می تواند 
پیامدهای گسترده ای روی همه چیز 
از بازارهای مســکن گرفته تا ازدحام 
ترافیک و تغییرات آب و هوایی داشته 

باشد.
جیمی جین، اقتصاددان ارشد شرکت 
Desjardins Securities در ایمیلی 
گفت: »یکی از بخش هایی که تا مدتی 
طوالنی درگیر خواهــد بود، امالک 
تجاری در مناطق اصلی شهر خواهد 
بود. همچنین حضور تعداد افراد کمتر 
در مناطق اصلی شهری تأثیرات قابل 
توجهی روی مشاغل کوچک واقع در 

این مناطق خواهد گذاشت.

برای رسیدن به چنین تخمینی، این 
مطالعه از داده های نظرســنجی ماه 
فوریه اســتفاده کرده است که نشان 
می دهد ۸۰ درصد کانادایی هایی که 
در دوران همه گیــری از راه دور کار 
می کردند، دوست دارند در دنیای بعد 
از کرونا حداقل نیمی از ساعت کاری 

خود را از خانه کار کنند.
عالوه برمیزان  تحصیالت، وقتی پای 
جنسیت به میان می آید هم تفاوت 
هایی وجود دارد. زنان می توانند 2۸ 
درصد از ســاعات کارشان را در خانه 
بگذرانند در حالی که این میزان برای 

مردان 22 درصد است.
بر اســاس این گزارش در ماه فوریه 
31درصد ساعت کاری از خانه انجام 

شده است.

دیگر، باید خــودروی خود را به طور 
کامل و قانونی پارک کرده باشید.

هر دستگاهی که ایمیل ها را نمایش 
دهد و اجازه مرور در اینترنت را بدهد، 
به عنوان مثــال تبلت یا ســاعت های 
هوشمند، دســتگاه های نوع IPod و 
هــر نوع صفحه نمایــش به جز موارد 
ثابت روی خودرو که توسط کارخانه 
نصب شده شــامل این قانون خواهد 

شد.
نگه داشتن تلفن همراه با دست یا قرار 
دادن آن بین گوش و شانه ممنوع بوده 
و برای اینکه بتوانید هنگام رانندگی با 
تلفن صحبت کنید، باید از هندزفری 
یا دســتورات صوتی اســتفاده شود. 
برقراری مکالمه به صورت که گوشی با 
گوش شما تماس داشته باشد ممنوع 
است، حتی اگر راننده ترفندی مانند 
نگه داشتن آن با شانه،  لغزاندن آن زیر 
یقه یا آویزان کردن آن روی کمربند 

ایمنی را پیدا کند.

از هدفون در هر دو گوش اســتفاده 
نکنید

قانون به شما اجازه می دهد با استفاده 
از هدفون با تلفن همراه خود صحبت 
کنید، اما فقط یک گوش شما باید با 
هدفون مسدود شود تا نسبت به آنچه 
در جــاده اتفاق می افتد، هوشــیارتر 
باشد. این آیین نامه در سال 2۰1۸ با 
مفاد جدید قانون ایمنی بزرگراه اعالم 

شد.
بررســی و چک کردن ایمیل و سایر 
پیام های متنی با تلفن همراه، ساعت 
هوشمند شــما و سایر وسایل مشابه 
هنگامی که پشــت فرمان هســتید، 
مجاز نیست. راننده در جاده نمی تواند 
از تلفن همراه خود برای ارسال پیام 
کوتاه استفاده کند، حتی اگر دستگاه 
شــما به یک پشتیبان صوتی متصل 

باشد.
تنها موردی که ممکن است مربوط 
به رانندگی وسیله نقلیه باشد، مانند 
اســتفاده محــدود از جی پی اس در 
هنگام رانندگی مجاز بوده و البته این 
عمل باید شــامل یک دستورالعمل 

ساده و مختصر باشد.

تلفن را کجا بگذارم؟

تلفــن همــراه در هنــگام رانندگی 
نمی توانــد روی کنســول، در محل 
نگهدارنده فنجان یا روی صندلی باشد 
و باید به پایه مخصوصی متصل شود.

در قانون پیش بینی شده است که شما 
حتی نمی توانید در طول شستشوی 
خــودرو در داخــل کارواش نیــز با 
تلفن همراه خود کار کنید زیرا وسیله 
نقلیه شما در این شرایط به طور قانونی 

پارک نشده است.

تلفن خود را حتی در پشت چراغ قرمز 
اســتفاده  نکنید.  ممکن است این 
کار به نظــر پیش پاافتــاده یا حتی 
کم خطر به نظر برســد اما این عمل 
ازنظــر قانونی ممنوع اســت چراکه 
خــودرو به طور قانونی پارک نشــده 
است. به خاطر داشته باشید در پشت 
برنامه ریزی آدرس  چراغ قرمز، امکان 
در جی پی اس یا برنامه معادل آن روی 

تلفن همراه وجود ندارد.
در ضمن به یاد داشــته باشید حتی 
اگر بخواهید کنار جاده توقف کرده تا 
از تلفن همراه خود استفاده کنید نیز 
کار خالفی انجام داده اید زیرا توقف و 
بی حرکتی وسیله نقلیه شما به معنای 

پارک قانونی نیست.

تماشای هر نوع ویدئو هنگام رانندگی 
ممنوع است

در یــک کالم باید تأکید کرد که تنها 
اســتفاده مجاز از تلفن هــای همراه 
هنــگام رانندگــی باید مربــوط به 
رانندگی باشد. تماشای موزیک ویدئو، 
گزارش، اخبار یا برنامه های تلویزیونی 
یا شرکت در یک کنفرانس ویدئویی 

هنگام رانندگی غیرقانونی است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، 
این اســت که اگر یک افســر پلیس 
ببیند که شــما با تلفن همراه خود 
در رســتوران های درایو-این، هزینه 
ســفارش خود را پرداخت می کنید، 
می تواند شما را جریمه کند زیرا شما 

به طور قانونی پارک نکرده اید.
در خاتمه مجدداً تأکید می شــود که 
تنها اســتفاده مجاز از صفحه نمایش 
لمسی خودرو باید مربوط به رانندگی، 
یعنی بررسی فشــار باد الستیک ها، 
مصرف سوخت، فعال سازی سیستم 

یا مسیریابی باشد.

جریمه های احتمالی استفاده از تلفن 
همراه هنگام رانندگی

اســتفاده از تلفــن همراه یا ســایر 
هنگام  الکترونیکــی  دســتگاه های 
رانندگی، بدون رعایت قوانین، شــما 
را در معرض مجازات هــای زیر قرار 

می دهد:
تخلف برای بار اول: 3۰۰ تا 6۰۰ دالر
تکرار جرم طی یک دوره دوساله: دو 
برابر حداقل جریمــه، یعنی حداقل 

6۰۰  دالر
تعلیق فــوری گواهینامــه رانندگی 
در صورت تکــرار )بیش از یک دوره 

دوساله( به شرح زیر:
بار نخست: سه روز

تکرار مجدد: دو تا هفت روز
بار ســوم: 3۰روز و ثبــت پنج امتیاز 

منفی

مشاهده بشقاب پرنده 
توسط خلبان هواپیمای مسافربری 

در آسمان ساسکچوان

ایرونیــا- در اوایل ماه جــاری بعد از اینکه یک خلبان در حال ســفر از 
فیربنکس  به مینیاپولیس شی پرنده ای را که قادر به شناسایی آن نبود، بر 
فراز ساسکاچوان مشاهده کرد، خیلی زود گزارش آن به رسانه ها درز کرد.

این حادثه که در سامانه گزارشگری وقایع روزانه هواپیمایی کشوری حمل 
و نقل کانادا )CADOR( ثبت شد، در تاریخ ۹ مه در حوالی خلیج هادسون 
ساســکا رخ داد. یک خلبان هواپیمایی دلتا گــزارش داد علی رغم عبور 
هواپیمــا در ارتفاع 3۹هزار پایی، چیزی “بســیار باالتر از آن ها” در حال 

حرکت از راست به چپ بوده است. 
طبق گزارش رسمی هنگامی که خلبان در مورد این شی پرس و جو کرده، 
به آنها گفته شد که “هیچ ترافیکی در منطقه وجود ندارد” که همان زمان 

خلبان گفت: »آنها نیز نمی توانند بفهمند که این چیست.«
کریس روتکوفسکی که نویسنده علمی و متخصص بشقاب پرنده هاست 
در این مورد گفت: »آنها نمی توانستند بفهمند بین دو شیء چه چیزی 
دیده شــده.« او گفت گزارش خلبان که بیشــتر وقت خود را در هوا می 
گذراند، عامل مهمی در مشاهده است. »قطعا ممکن است توضیحاتی برای 
این حادثه وجود داشته باشد. اما در عین حال تصور می شود که اگر یک 
بشقاب پرنده توسط خلبان گزارش شود، باید به آن توجه کنیم زیرا نشان 
می دهد شاید چیزی در آسمان وجود دارد که نباید وجود داشته باشد.«

روتکوفسکی گفت که اگرچه حرف زدن بیشتر از این حادثه خاص بدون 
اطالعات بیشتر دشوار است، اما مشاهده چنین مواردی برای ثبت، ردیابی 
و بررسی مهم است ، زیرا احتمال خرابی تجهیزات یا تهدید خارجی وجود 

دارد که ممکن است دیگران را در آسمان در معرض خطر قرار دهد.
او با اشــاره به این موضوع که از هزاران گزارش CADOR که ماهانه ثبت 
می شوند، همیشه تعداد انگشت شماری گزارش با مفهوم بشقاب پرنده 
وجود دارد، گفت: »این واقعیت که ما این گزارش ها را دریافت می کنیم 

نشان می دهد که باید نگاه دقیقتری به گزارشات خلبانان بیاندازیم.«
حادثه اخیر در ساسکچوان یکی از هزاران مشاهدات بشقاب پرنده است که 
توسط خلبانان در سراسر کشور گزارش شده و شماری از آن گزارش های 

رسمی اکنون به حوزه عمومی راه یافته است.
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Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها 
و نهادهاي سیاسي  و اجتماعي و فرهنگی

بنیاد کانادا و ایران 

بنیاد کانادا و ایران به مناسبت روز پدر برنامه خاصی شامل موسیقی شعر و 
آواز با شرکت هنرمندان ونکوور اجرا خواهد کرد. شرکت در این برنامه رایگان 

میباشد. برای نام نویسی و شرکت در این برنامه با شماره
1۹۷۷-۸۰۰-6۰۴ و یا ایمیل  info@CIF-bc.com  تماس حاصل فرمایید.

تاریخ اجرای برنامه 1۸ ماه جون و زمان آن ساعت ۷-۹ بعد از ظهر
 و مکان در زوم اپلیکیشن. بنیاد کانادا و ایران برای اجرای برنامه هایش

 احتیاج به حمایت مالی هموطنان دارد. 
***********

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

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

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

 و قبل ار تاریخ  15 ماه جون 2۰21 که آدرس زیر ارسال نمایند
.برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره 1۹۷۷ ۸۰۰ 6۰۴

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

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

www.cif-bc.com

سازمان چند فرهنگی نورت شور

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

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

خواهید شد. در پایان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد.
زمان: سه شنبه ۸ جون  از ساعت 1۰ تا 12

برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و ایمیل 
lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 6۰۴۹۸۸2۹31 تماس حاصل فرمایید و 
ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل شود. 

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

متعاقبا اعالم خواهد شد.
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد.

اعتراض به ولخرجی ایرکانادا 
در پرداخت پاداش به مدیران ارشد خود

مداد- در پی اعالم پرداخت پاداش به سهامداران عمده و مدیران ایرکانادا، 
بســیاری از منتقدان انجام این کار را در شــرایط دشوار اقتصادی فعلی 
بی مورد دانســتند. مدیران این شرکت هواپیمایی اما این عمل را منطقی 
دانســته و اعالم کردند مدیران ارشــد ایرکانادا واکنش فوری، قاطعانه و 

ماهرانه ای برای کاهش تأثیر همه گیری کرونا بر شرکت داشتند.
از ســوی دیگر اتحادیه صنفی مهمانــداران هواپیمایی از طرف کارکنان 
ایرکانادا می گوید که تصمیم برای پرداخت پاداش های اجرایی گزاف که در 
حدود 1۰ میلیون دالر خواهد بود درحالی که این شرکت به دنبال دریافت 
کمک های مالی و اخراج ده ها هزار کارگر است، بی شرمانه و ازنظر اخالقی 

غیرقابل پذیرش تلقی می شود.
این موضوع موجب ابراز نظرات مختلفی از سوی مقامات سیاسی و اجرایی 
کشور شده و فرانسوآ لوگو نخست وزیر کبک در این رابطه اعالم کرد اگرچه 
ایرکانادا یک شرکت خصوصی است اما پذیرش تصویب این پاداش های 
کالن در شرایط فعلی بسیار دشوار است زیرا این شرکت به تازگی از دولت 
فدرال کمک هایی برای عبور از بحران ناشــی از همه گیری دریافت کرده 

است.

پاندمی باعث شده کانادایی ها سیگار کمتری مصرف کنند
ایرانیان کانادا- یک متخصص بهداشت 
عمومی و کنترل تنباکو می گوید که 
نرخ مصرف ســیگار به دلیل پاندمی 
کووید 1۹ در کانادا کاهش یافته است.

پروفسور دیوید َهموند استاد بهداشت 
عمومی از دانشــگاه واترلو می گوید 
کاهش مصرف سیگار کانادایی ها در 
طول سال گذشــته نتیجۀ مستقیم 
نگرانی هی بهداشــتِی پاندمی کووید 
1۹ و ســال ها اطالع رســانی دولت 
فدرال مبنی بر مضرات مصرف سیگار 

است.
به گفتۀ َهموند روند کاهشی متوجه 
صنعت ســیگار الکترونیک هم بوده 
اســت و اشــاره کرد که سال 2۰2۰ 
اولین ســالی بوده اســت که سطح 
مصرف ســیگار الکترونیکی در میان 
نوجوانان و بزرگســاالن کاهش یافته 

است.
َهموند می گوید: »راستش را بخواهی 
برای بیشتر ما در خانه کشیدن سیگار 

و یا َویپ به همــراه والدین به اندازۀ 
استعمال آنها با دوستان صمیمی لذت 

بخش نیست.«
»از این رو فکر می کنم بین نگرانی های 
ســالمتی در بارۀ کووید، نگرانی در 

مورد ارتباط بین کشــیدن سیگار و 
ســیگار الکترونیکی با شدت بیشتر 
بیمای کوویــد باعث کاهش مصرف 

شده است.«
َهموند همچنین خاطرنشان کرد که 
چندین سیاست از جمله بسته بندی 
سیگار های  ممنوعیت  و  اســتاندارد 
منتول که کانادا آنها را در دهۀ گذشته 
در پیش گرفته، بــه کاهش مصرف 

سیگار کمک کرده است.
او می گوید: »مجموعی از این عوامل 
دست به دست هم می دهند، که امروز 
باعث شده است افراد جوان کمتری 

سیگار مصرف کنند.«
بر اساس داده های نظرسنجی سازمان 
آمار کانادا از ۸112 نفر که از دسامبر 
سال 2۰2۰ تا ژانویۀ 2۰21 تهیه شد، 
مصرف سیگار از سال 2۰1۹ کاهش 
چشمگیری داشته، از همه جالب تر در 
میان گروه سنی 2۰ تا 2۴ سال که در 
مجموع 5 درصد کاهش داشته است.

گزارش ماه مارس همچنین نشــان 
می دهد که رواج سیگار الکترونیکی 
در میــان تمام گروه های ســنی در 
ماه های گذشته تقریباً در همان سطح 
سال 2۰1۹ باقی مانده است، به این 

معنی که افزایش نیافته است.
چهارده درصد از نوجوانان 15 تا 1۹ 
سال گزارش کردند که در ماه گذشته 
از سیگار الکترونیکی استفاده کرده اند، 
در حالی که گروه سنی 2۰ تا 2۴ سال 
تنها 13 درصد از سیگار الکترونیکی 
استفاده کرده است. این نرخ ها هردو 
در سال 2۰1۹، 15 درصد بودند. در 
حالی که رواج ماهانۀ استفاده از سیگار 
الکترونیکی برای افــراد باالتر از 25 
ســال در همان سطح 3 درصد باقی 

مانده است.
این روند کاهشــی در کاهش فروش 
تنباکوی کشور در چند سال گذشته 
هم نمایان شده است. فروش ماهانۀ 
ســیگار از سال 2۰1۰ تا سال 2۰1۹ 
تقریباً 1.۷ تا 1.۸ میلیارد نَخ بود، که 
از سال 2۰2۰ تا آوریل 2۰21 به 1.۴ 

تا 1.5 میلیارد نخ کاهش یافت.
بیمارانی کــه به کوویــد 1۹ مبتال 
شــده اند، عالئم تنفسی مانند سرفه 
و تنگی نفــس را تجربــه کرده اند. 
همچنین به افراد ســیگاری هشدار 
داده شده است که آنها به طور خاص 
یکی از گروه های در معرض خطر این 

بیماری هستند.
در حالی که رونــد صنعت دخانیات 
رو به کاهش اســت، هموند هشدار 
می دهد که سیگار الکترونیک در حال 

رواج یافتن مجدد است.
او می گوید: »شــاهد مــوارد افزایش 
استعمال سیگار الکترونیکی هستیم. 
این سوألی است که مردم در خصوص 
مصرف کانابیس، سیگار الکترونیکی، 
و حتی رژیم غذایــی و فعالیت های 
جســمانی می پرســند که چگونه از 

پاندمی متأثر شده اند.«
»با کووید 1۹ شاهد تغییرات عمده ای 
بوده ایم. پاسخ به اینکه کدام یک این 
تغییرات کوتاه مدت هستند و کدام 
یک طوالنــی مدت، اکنــون کمی 

مشکل است.«
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امام بدون برنامه قبلي به ميان مردم رفت 
امام خميني روز گذشته بدون برنامه  قبلي به ميان 
انبوه جمعيتي ك���ه در دو طرف اقامتگاه وي اجتماع 
ك���رده بودند رفت و با آنها كه تقاضاي ديدار با رهبر 
انقالب اسالمي خود كرده بودند از نزديك به گفتگو 

پرداخت. 
در اين ديدار مردم بدون توجه به اطالعيه هاي 
دفتر امام مبني بر عدم تس���ليم نامه به امام و دفتر امام 
تقاضاهاي كتبي خود را شخصاً به امام دادند و گروهي 
نيز با استفاده از فرصت التماس كنان از ديگران كاغذ 
مطالبه مي كردند تا خواستهايشان را تسليم امام كنند. 

امام نيز با وجود آمدن اين وضع 10 دقيقه منتظر 
ماند تا مردم نامه هاي خود را نوشته و تسليم كنند.

كمك هاي بالعوض ايران به كشورهاي ديگر
 قطع مي شود

وزارت امور اقتص���ادي و دارائي اعالم كرد: 
دولت هاي گذش���ته ايران تعهد ك���رده بودند مبلغ 
548 ميليون دالر به كشورها و برخي از سازمان هاي 
بين المللي به ص���ورت كمك هاي بالعوض اعطاء 
كنند كه تا زمان به ثمر رسيدن انقالب از مبلغ فوق 195 

ميليون دالر آن پرداخت شده بود. 
دولت جمهوري اسالمي ايران هم اكنون جلوي 
بقيه اين كمك هاي بالعوض را گرفته است و درباره 
اينگونه كمك ها فقط در مورد صندوق اوپك مشغول 
مطالعه اس���ت تا كمك به اين صندوق را براساس 
ضوابط منطقي و صحيح برقرار س���ازد، زيرا دولت 
گذشته قرار بود 420 ميليون دالر به صندوق اوپك 
پرداخت كند در حالي كه عربستان سعودي كه اولين 
توليد كننده نفت در دنيا است 415 ميليون دالر تعهد 

پرداخت كرده بود. 
مالقات 3 ساعته دكتر بهشتي و موسوي اردبيلي با امام

ساعت17/45 ديروز آقايان دكتر بهشتي رهبر 
حزب جمهوري  اسالمي و حجت االسالم موسوي 

اردبيلي با امام خميني مالقات و مذاكره كردند. 
اين مذاكرات تا ساعت 20/30 دقيقه ادامه داشت 

و از مفاد آن اطالعي به دست نيامد. 
دكتر بهشتي هنگام بازگشت از خانه امام در پاسخ 
به سؤال خبرنگار ما كه پرسيد موضوع مذاكرات ترور 
حاجي طرخاني و حوادث اصفهان، مشهد و تهران و 
يا تشكيل مجلس خبرگان و قانون اساسي بود؟ گفت: 
انشاء اهلل همه چيز درست خواهد شد و سؤاالت را بهتر 

است در تهران مطرح كنيد تا جواب بدهم. 
براي جبهه  ملي نگران هستم 

دكتر سيدعلي شايگان  يار وفادار مصدق و يكي 
از مبارزين سرسخت نظام ديكتاتوري در مصاحبه اي 
گفت وضع امروز جبهه ملي به هيچوجه متناسب با 
س���نت و ارزش تاريخي آن نيست و من از اين بابت 

بسيار نگران هستم. 
دكتر شايگان درباره انشعابات جبهه ملي گفت: 
� علي االصول به انشعابات جبهه ملي خوشبين 
نيس���تم. در مورد حزب ملت ايران و جامعه اصناف 
بايد بگويم كه جامعه اصناف و بازاريان از جبهه ملي 
جدا نشده اند بلكه عده اي از اصناف كه طرفدار حزب 
ملت ايران بودن���د بعد از خروج اين حزب از جبهه 

جدا شده اند. 
خلع سالح عمومي در آذربايجان پيگيري مي شود 

تبريز � مهندس غروي استاندار آذربايجان شرقي 
در يك مصاحبه مطبوعاتي در مودر حادثه روز جمعه 
دانشگاه تبريز گفت: هيچ اشكالي ندارد در اين دانشگاه 
مثل »هايد پارك« لندن هركس تفكر خاص خود را 
بيان كند و در اينصورت اعمال فش���ار و خشونت 

مطرود است. 
استاندار آذربايجان شرقي در مورد خلع سالح 
عمومي گفت: هركسي كه مسلح باشد بايد زير نظر 
دولت باشد و بالفاصله پس از تصويب اليحه خلع 
سالح عمومي، در اين منطقه كار خلع  عمومي را دنبال 
مي كنيم، البته تالش بر اين است كه مأموران انتظامي 
به صورت فعال در شهر مستقر شوند و از 17 تيرماه نيز 
نيروهاي انتظامي شهر مسلح شدند و نخستين گروه 

مسلح پليس در استانداري مستقر گرديدند. 
همافران چندشهر متحصن شدند

* گزارش هاي رسيده از شهرهاي تبريز � بابل 
بندر بوشهر و شيراز حاكي است كه همافران پايگاه هاي 
اين شهر ضمن اعالم خواست هاي خود در راه ايجاد 
ارتشي مردمي و اسالمي، و تأييد رهبري امام خميني 
دست به تحصن زده اند و در شيراز همافران تا 25 تير 
ماه براي رسيدگي به خواست  هاي پيشنهادي خود 

مهلت داده اند. 
تبريز � همافران پايگاه دوم شكاري تبريز با انتشار 
اعالميه اي ضمن تأييد رهبري امام خميني در سالن 

سخنراني پايگاه متحصن شدند. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 18 تیرماه 1358 
)برابر با 14 شعبان 1399، 9 ژوئیه 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
نافرماني ساتراپ تخارستان و تدبير شاه وقت ايران

اختالف نظر ميان س���اتراپ تخارس���تان و شاه 
ايرانزمين از جوالی 127 پيش از ميالد آغاز شد. شاه وقت 
از دودمان اش���كاني سركوبي فرماندار ياغي با فرستادن 

سرباز را بر مذاكره با او ترجيح داد. 
پس از رسيدن سپاه اعزامی به تخارستان، نظاميان 
محل���ی حاضر به جنگ با دولت متبوع و برادرُكش���ی 

نشدند.  
ارزش خاک ميهن براي ناصرالدين شاه!

اس���ناد قرارداد مورخ 27 ماه می 1893 روسيه و 
ايران 9 جوالی همين س���ال ميان دو دولت مبادله شد و 
در اروپا ]نه در تهران![ انتش���ار يافت!.     به موجب اين 
قرارداد، ناصرالدين شاه قاجار منطقه مرزي »فيروز« را به 
»اعليحضرت تزار همه روسيه!« بخشيده بود و خط مرزي 
دو كشور به سود روسيه تغيير يافته بود. اين ناحيه اينك در 

جمهوري تركمنستان واقع شده است .
سركوب شدن اميرمؤيد سوادكوهي

18 تير 1300 زد و خورد نيروي اعزامي قزاق با افراد 
اميرمؤيد س���وادكوهي كه در مازندران بناي مخالفت با 
دولت وقت را گذاشته بود آغاز شد و روز بعد با شكست 
اميرمؤيد و فرار او پايان يافت. اين مخالفت با خشونت 

تمام سركوب شده بود.  
اعتراض ايران نسبت به عضويت بحرين در اتحاديه امارات

در سال 1347 خورشيدي  دولت وقت ايران نسبت 
به عضويت بحرين در فدراسيون امارات عربي جنوب 
خليج فارس اعتراض كرد. دولت وقت در اين اعالميه 
اعتراضيه خود يادآور شده بود كه بحرين يك استان ايران 

است.
 انديشمندي كه مخالف انقالب بود 

نهم جوالي 1792 ادموند بورك فيلسوف محافظه 
كار و دولتمرد انگليسي در 64 سالگي درگذشت. وي از 
مخالفان انقالب فرانسه و هر گونه تغيير در نظامات يك 
كشوراز طريق انقالب بود و عقيده داشت كه زيان تخريب 

وارده، بيش از منفعت حاصل از آن است.  
الينوتايپ در ايران

61 سال پيش )1337( مؤسسه مطبوعاتی اطالعات 
حروف چينی خودرا از دستی و گارسه ای به الينوتايپ 
تبديل كرد و اين كار به قدري بااهميت جلوه داده شده 
بود كه برای گشايش سالُن الينوتايپ ها از شاه دعوت به 
عمل آمده بود. در آن زمان از گارد و محافظ به صورت 

امروزه خبری نبود.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

قاب امروز

مسافران تابستانی در گنجنامه همدان /عکس از: بهزاد علیپور

 سرایه

دير است كه دلدار پيامی نفرستاد
ننوشت سالمی و كالمی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پيكی ندوانيد و سالمی نفرستاد

سوی من وحشی صفت عقل رميده
آهوروشی كبك خرامی نفرستاد

دانست كه خواهد شدنم مرغ دل از دست
وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

فرياد كه آن ساقی شكرلب سرمست
دانست كه مخمورم و جامی نفرستاد

چندان كه زدم الف كرامات و مقامات
هيچم خبر از هيچ مقامی نفرستاد

حافظ به ادب باش كه واخواست نباشد
گر شاه پيامی به غالمی نفرستاد

حافظ
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امام بدون برنامه قبلي به ميان مردم رفت 
امام خميني روز گذشته بدون برنامه  قبلي به ميان 
انبوه جمعيتي ك���ه در دو طرف اقامتگاه وي اجتماع 
ك���رده بودند رفت و با آنها كه تقاضاي ديدار با رهبر 
انقالب اسالمي خود كرده بودند از نزديك به گفتگو 

پرداخت. 
در اين ديدار مردم بدون توجه به اطالعيه هاي 
دفتر امام مبني بر عدم تس���ليم نامه به امام و دفتر امام 
تقاضاهاي كتبي خود را شخصاً به امام دادند و گروهي 
نيز با استفاده از فرصت التماس كنان از ديگران كاغذ 
مطالبه مي كردند تا خواستهايشان را تسليم امام كنند. 

امام نيز با وجود آمدن اين وضع 10 دقيقه منتظر 
ماند تا مردم نامه هاي خود را نوشته و تسليم كنند.

كمك هاي بالعوض ايران به كشورهاي ديگر
 قطع مي شود

وزارت امور اقتص���ادي و دارائي اعالم كرد: 
دولت هاي گذش���ته ايران تعهد ك���رده بودند مبلغ 
548 ميليون دالر به كشورها و برخي از سازمان هاي 
بين المللي به ص���ورت كمك هاي بالعوض اعطاء 
كنند كه تا زمان به ثمر رسيدن انقالب از مبلغ فوق 195 

ميليون دالر آن پرداخت شده بود. 
دولت جمهوري اسالمي ايران هم اكنون جلوي 
بقيه اين كمك هاي بالعوض را گرفته است و درباره 
اينگونه كمك ها فقط در مورد صندوق اوپك مشغول 
مطالعه اس���ت تا كمك به اين صندوق را براساس 
ضوابط منطقي و صحيح برقرار س���ازد، زيرا دولت 
گذشته قرار بود 420 ميليون دالر به صندوق اوپك 
پرداخت كند در حالي كه عربستان سعودي كه اولين 
توليد كننده نفت در دنيا است 415 ميليون دالر تعهد 

پرداخت كرده بود. 
مالقات 3 ساعته دكتر بهشتي و موسوي اردبيلي با امام

ساعت17/45 ديروز آقايان دكتر بهشتي رهبر 
حزب جمهوري  اسالمي و حجت االسالم موسوي 

اردبيلي با امام خميني مالقات و مذاكره كردند. 
اين مذاكرات تا ساعت 20/30 دقيقه ادامه داشت 

و از مفاد آن اطالعي به دست نيامد. 
دكتر بهشتي هنگام بازگشت از خانه امام در پاسخ 
به سؤال خبرنگار ما كه پرسيد موضوع مذاكرات ترور 
حاجي طرخاني و حوادث اصفهان، مشهد و تهران و 
يا تشكيل مجلس خبرگان و قانون اساسي بود؟ گفت: 
انشاء اهلل همه چيز درست خواهد شد و سؤاالت را بهتر 

است در تهران مطرح كنيد تا جواب بدهم. 
براي جبهه  ملي نگران هستم 

دكتر سيدعلي شايگان  يار وفادار مصدق و يكي 
از مبارزين سرسخت نظام ديكتاتوري در مصاحبه اي 
گفت وضع امروز جبهه ملي به هيچوجه متناسب با 
س���نت و ارزش تاريخي آن نيست و من از اين بابت 

بسيار نگران هستم. 
دكتر شايگان درباره انشعابات جبهه ملي گفت: 
� علي االصول به انشعابات جبهه ملي خوشبين 
نيس���تم. در مورد حزب ملت ايران و جامعه اصناف 
بايد بگويم كه جامعه اصناف و بازاريان از جبهه ملي 
جدا نشده اند بلكه عده اي از اصناف كه طرفدار حزب 
ملت ايران بودن���د بعد از خروج اين حزب از جبهه 

جدا شده اند. 
خلع سالح عمومي در آذربايجان پيگيري مي شود 

تبريز � مهندس غروي استاندار آذربايجان شرقي 
در يك مصاحبه مطبوعاتي در مودر حادثه روز جمعه 
دانشگاه تبريز گفت: هيچ اشكالي ندارد در اين دانشگاه 
مثل »هايد پارك« لندن هركس تفكر خاص خود را 
بيان كند و در اينصورت اعمال فش���ار و خشونت 

مطرود است. 
استاندار آذربايجان شرقي در مورد خلع سالح 
عمومي گفت: هركسي كه مسلح باشد بايد زير نظر 
دولت باشد و بالفاصله پس از تصويب اليحه خلع 
سالح عمومي، در اين منطقه كار خلع  عمومي را دنبال 
مي كنيم، البته تالش بر اين است كه مأموران انتظامي 
به صورت فعال در شهر مستقر شوند و از 17 تيرماه نيز 
نيروهاي انتظامي شهر مسلح شدند و نخستين گروه 

مسلح پليس در استانداري مستقر گرديدند. 
همافران چندشهر متحصن شدند

* گزارش هاي رسيده از شهرهاي تبريز � بابل 
بندر بوشهر و شيراز حاكي است كه همافران پايگاه هاي 
اين شهر ضمن اعالم خواست هاي خود در راه ايجاد 
ارتشي مردمي و اسالمي، و تأييد رهبري امام خميني 
دست به تحصن زده اند و در شيراز همافران تا 25 تير 
ماه براي رسيدگي به خواست  هاي پيشنهادي خود 

مهلت داده اند. 
تبريز � همافران پايگاه دوم شكاري تبريز با انتشار 
اعالميه اي ضمن تأييد رهبري امام خميني در سالن 

سخنراني پايگاه متحصن شدند. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 18 تیرماه 1358 
)برابر با 14 شعبان 1399، 9 ژوئیه 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
نافرماني ساتراپ تخارستان و تدبير شاه وقت ايران

اختالف نظر ميان س���اتراپ تخارس���تان و شاه 
ايرانزمين از جوالی 127 پيش از ميالد آغاز شد. شاه وقت 
از دودمان اش���كاني سركوبي فرماندار ياغي با فرستادن 

سرباز را بر مذاكره با او ترجيح داد. 
پس از رسيدن سپاه اعزامی به تخارستان، نظاميان 
محل���ی حاضر به جنگ با دولت متبوع و برادرُكش���ی 

نشدند.  
ارزش خاک ميهن براي ناصرالدين شاه!

اس���ناد قرارداد مورخ 27 ماه می 1893 روسيه و 
ايران 9 جوالی همين س���ال ميان دو دولت مبادله شد و 
در اروپا ]نه در تهران![ انتش���ار يافت!.     به موجب اين 
قرارداد، ناصرالدين شاه قاجار منطقه مرزي »فيروز« را به 
»اعليحضرت تزار همه روسيه!« بخشيده بود و خط مرزي 
دو كشور به سود روسيه تغيير يافته بود. اين ناحيه اينك در 

جمهوري تركمنستان واقع شده است .
سركوب شدن اميرمؤيد سوادكوهي

18 تير 1300 زد و خورد نيروي اعزامي قزاق با افراد 
اميرمؤيد س���وادكوهي كه در مازندران بناي مخالفت با 
دولت وقت را گذاشته بود آغاز شد و روز بعد با شكست 
اميرمؤيد و فرار او پايان يافت. اين مخالفت با خشونت 

تمام سركوب شده بود.  
اعتراض ايران نسبت به عضويت بحرين در اتحاديه امارات

در سال 1347 خورشيدي  دولت وقت ايران نسبت 
به عضويت بحرين در فدراسيون امارات عربي جنوب 
خليج فارس اعتراض كرد. دولت وقت در اين اعالميه 
اعتراضيه خود يادآور شده بود كه بحرين يك استان ايران 

است.
 انديشمندي كه مخالف انقالب بود 

نهم جوالي 1792 ادموند بورك فيلسوف محافظه 
كار و دولتمرد انگليسي در 64 سالگي درگذشت. وي از 
مخالفان انقالب فرانسه و هر گونه تغيير در نظامات يك 
كشوراز طريق انقالب بود و عقيده داشت كه زيان تخريب 

وارده، بيش از منفعت حاصل از آن است.  
الينوتايپ در ايران

61 سال پيش )1337( مؤسسه مطبوعاتی اطالعات 
حروف چينی خودرا از دستی و گارسه ای به الينوتايپ 
تبديل كرد و اين كار به قدري بااهميت جلوه داده شده 
بود كه برای گشايش سالُن الينوتايپ ها از شاه دعوت به 
عمل آمده بود. در آن زمان از گارد و محافظ به صورت 

امروزه خبری نبود.

امروز در تاريخ
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قاب امروز

مسافران تابستانی در گنجنامه همدان /عکس از: بهزاد علیپور

 سرایه

دير است كه دلدار پيامی نفرستاد
ننوشت سالمی و كالمی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پيكی ندوانيد و سالمی نفرستاد

سوی من وحشی صفت عقل رميده
آهوروشی كبك خرامی نفرستاد

دانست كه خواهد شدنم مرغ دل از دست
وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

فرياد كه آن ساقی شكرلب سرمست
دانست كه مخمورم و جامی نفرستاد

چندان كه زدم الف كرامات و مقامات
هيچم خبر از هيچ مقامی نفرستاد

حافظ به ادب باش كه واخواست نباشد
گر شاه پيامی به غالمی نفرستاد

حافظ
جدول سودوکو

فروردین : نشانه هایی که شــما در رویاهایتان با آنها روبرو می شوید شاید در 
زندگی واقعی شکل واقعی به خود بگیرند. اگرچه این اتفاق اتفاق شگفت انگیزی 
اســت، ولی وقتی تخیالت شما تبدیل به واقعیت می شــوند زندگی شما نیز 
پیچیده تر می شــود. آنچه که اتفاق می افتد مهم نیســت، فقط در دام ترسها و 

تردیدهایتان نیفتید.

اردیبهشت :  شما با دیدی کلی به زندگی می نگرید به همین دلیل بسیاری از 
پیشامدهایی که رخ می دهد را نمی بینید یا این که با بی تفاوتی از کنار آنها رد 
می شوید. شما درک صحیحی از مسائل زندگی دارید و اکثر اوقات حدس هایی 
که در رابطه با جریانات زندگی می زنید درست هستند. ذهن خود را عادت دهید 

که با تصمیم گیری های منطقی پیش برود.

خرداد : حتی اگر شما از زندگی روزمره تان راضی هم هستید، با فکر کردن و 
تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به جای اینکه بی هدف رویاپردازی 
کنید، در حالیکه با احتیاط افکارتان را به مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی 
را در ذهتان می پروراند، آنها را تحت کنترل خود درآورید. شما همانگونه هستید 

که خودتان فکر می کردید.

تیر: بی ثباتی که این روزها آن را احساس میکنید آنقدر ادامه می یابد که زندگی 
شما را به چالش خواهد کشید. شما هنوز زیر فشار شدید تغییرات هستید، اما 
کامال آماده نیستید. به رویاهایتان توجه کنید و روی آنها متمرکز شوید، به خاطر 
اینکه آنها هیچ وقت شما را گمراه نمی کنند. از این که دیگران در مورد شما چه 

فکر می کنند نگران نباشید.

مرداد : شما از درون دارای افکار مثبتی هستید اما در ظاهر خود را با افکار منفی 
نشان می دهید، بهتر است درون و بیرون خود را به یک شکل نشان دهید نه این 
که درون و بیرون وجودیتان حرف های متفاوتی برای گفتن داشته باشند زیرا در 
این صورت دارای دو شخصیت مختلف می شوید، افراد دیگر به خاطر این صفت 

از شما دوری خواهند گزید. 

شهریور :  شــما کامالً قادر هستید برنامه هایتان را مدیریت کنید، تا آنجایی 
که می توانید هر کاری را که الزم اســت انجام دهید، اما اکنون ادامه دادن این 
روش مشکل شده است. این مشکل به این دلیل نیست که هم چیز برای شما 
پیچیده تر شده است. فقط شما چیزهای بیشتری از زندگی می خواهید.  زمانی 

را برای استراحت کردن اختصاص بدهید .

مهر : شما بیش از حد در حالت سکون و بی حرکتی مانده اید، زیرا فکر می کنید 
که در همین مقطعی که هستید خوب است و همه اتفاقات به همین نقطه ختم 
می شود به همین دلیل تالشی را انجام نمی دهیددر بعضی از مراحل الزم است 
که تالش و فعالیتی از خود نشــان دهید. بیش از حد در آینده به سر می برید 

کمی نیز در امروز زندگی کنید.

آبان : شما موقعیت خوبی دارید، موقعیتی که باعث می شود در جامعه خالق 
و ســازنده ظاهر شــوید. به جای اینکه هرچه در دلتان دارید را افشا کرده و بر 
زبان بیاورید، به خاطر اینکه دیگران برای کار شــما ارزش بیشتری قائل شوند 
کمی  خویشتن داری پیشه کنید. منطقی بودن بیشتر از احساسی برخورد کردن 

برایتان مفید خواهد بود.

آذر : جدا کردن مشــکالت افراد دیگر از مشــکالت خودتان برای شما تبدیل 
به چالش شــده است، برای اینکه بیش از اندازه نسبت به احساسات افراد دیگر 
حســاس شده اید. شما واقعا باور کرده اید که می توانید به همه چیز رسیدگی 
کنید، به جز این یک مورد که محدودیت های شما نیز مثل محدودیت های افراد 

دیگر است.

دی : ممکن است شما تجربه ها و پنداره های تکراری ای داشته باشید که نتوانید به 
راحتی برای فرد دیگری توصیفشان کنید. سعی نکنید که تجربه های درونی تان 
را با افراد دیگر سهیم شوید. در حالیکه از تصاویر خیالی محو احساسیتان لذت 
می برید، تا جایی که الزم اســت با دیگران صحبت کنید. شما در روزهای بعد 

خواهید توانست بیشتر در موردشان صحبت کنید.

بهمن : بــا اتفاقاتی که برایتان پیش می آید زیادی جدی و ســخت بر خورد 
می کنید زیرا خیلی از این اتفاقات ســاده و معمولی هستند، نیازمند این همه 
تحقیق را ندارند، با این کارهای اضافی فقط خودتان را خســته می کنید. اجازه 
دهید به شــما خوش بگذرد و به وقایعی که پیش می آید لبخند بزنید. شــما 

ریسک های بزرگی را در زندگی تان انجام می دهید.

اسفند : گیر کردن در جزییات ممکن است شما را آزار دهد به خاطر اینکه شما 
معموال ترجیح می دهید که روی مسائل کلی و بزرگ تمرکز کنید. با این وجود 
ممکن است با مسئله مهم و ضروری مواجه شوید که به مسائل اساسی بازگردید. 
شما می خواهید که از زندگی لذت ببرید بنابراین یک تعادل سالم بین جاه طلبی 

ها و افکار ماجراجویانه خود ایجاد کنید.
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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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جدول سودوکو

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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اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3832
  1ـ سعید علیزادهـ  کرج

2ـ سمیه نورمحمدیـ  تهران
3ـ شهرام گودرزیـ  لرستان

افقي:
1. هم وزن شدنـ  تولید نسلـ  از خشكبار

2. توقیفـ  بهبود يافتن
3. فلز چكش خورـ  پاكیزهـ  ولیكنـ  وسیلهـ  يك ورق 

كاغذ
4. لگامـ  شهري در هندـ  فهمیدن

5. متضاد مرئوسـ  آب شرعيـ  دست افزار بنايانـ  
دم بريده

6. دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارندهـ  حرف ندا
7. آزادهـ  كنايه از حد نهايي غربـ  مرغ نرـ  دل آزار 

كهنه
8. كندفهمـ  دستگاه ضبط مغناطیسي تصويرـ  انجمن 

بین المللي حمل و نقل هوايي
9. جمع دينـ  ستاره فرنگيـ  خوردني

10. نصفـ  سالنـ  نمايشنامه
11. جمع کردن کاغذـ  توبه كارـ  مسیر قطارـ  عدد 

منفي
12. داغ جگرسوز ـ پوست پیرا ـ عروس هزار داماد ـ 

باران اندك
13. مركز افغانستانـ  نژادـ  ضمیر وزنيـ  تصوير ذهني

14. ثرياـ  سرابـ  كیسه علوفه چهارپايان
15. واحد تنیسـ  ماه مدرسهـ  امید داشتنـ  ضمیر جمع 

ـ اشاره به دور
16. بیماري قندـ  بدبختي، ادبار

17. شهري در سويیسـ  شريان حیاتي جنوبـ  پارچه 
اموات

عمودي:
1. پرستاريـ  داستانـ  مخزن گاز مايع

2. رودي در ايرانـ  بندگي، بردگي
3. مايع حیات ـ بدبوي پرخاصیت ـ مذهب ـ چغندر 

پختهـ  سدي در جنوب
4. تاير يدكيـ  قتلـ  علم طلسمات

5. نحیفـ  تصديق آلمانيـ  سمبلـ  پنهان
6. راندن مزاحمـ  كشور نیشكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي 

غذا
7. حرف فاصلهـ  از حواريون عیسي)ع(ـ  پدرـ  تنها

8. عالمتـ  يونجهـ  گذشته
9. به پايان رسانیدنـ  كوهان بزرگـ  كارگر

10. از اقیانوسهاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس شنا
11. نت منفيـ  پوست كنـ  هاديـ  رود آرام

12. نت چهارم ـ منسوب به هنر ـ رودي در اروپا ـ 
واريته

13. متضاد پايینـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمع 

حرف ) ف ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3832 
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14. پیرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن

15. عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگلیسيـ  از ماههاي 
قمريـ  تیر پیكان دار

16. از زبانهاي هند و اروپاييـ  مدرسه تربیت معلم
17. احتكار كنندهـ  ولیمه غلطـ  متخصص علوم فني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3844

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

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

منفي
12. داغ جگرسوز ـ پوست پیرا ـ عروس هزار داماد ـ 

باران اندك
13. مركز افغانستانـ  نژادـ  ضمیر وزنيـ  تصوير ذهني

14. ثرياـ  سرابـ  كیسه علوفه چهارپايان
15. واحد تنیسـ  ماه مدرسهـ  امید داشتنـ  ضمیر جمع 

ـ اشاره به دور
16. بیماري قندـ  بدبختي، ادبار

17. شهري در سويیسـ  شريان حیاتي جنوبـ  پارچه 
اموات

عمودي:
1. پرستاريـ  داستانـ  مخزن گاز مايع

2. رودي در ايرانـ  بندگي، بردگي
3. مايع حیات ـ بدبوي پرخاصیت ـ مذهب ـ چغندر 

پختهـ  سدي در جنوب
4. تاير يدكيـ  قتلـ  علم طلسمات

5. نحیفـ  تصديق آلمانيـ  سمبلـ  پنهان
6. راندن مزاحمـ  كشور نیشكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي 

غذا
7. حرف فاصلهـ  از حواريون عیسي)ع(ـ  پدرـ  تنها

8. عالمتـ  يونجهـ  گذشته
9. به پايان رسانیدنـ  كوهان بزرگـ  كارگر

10. از اقیانوسهاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس شنا
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13. متضاد پايینـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمع 

حرف ) ف ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3832 

ف
در

دول
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 اس
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ميه

ي 
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ي 
ست

ن ه
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ي آ
ست

ز ني
س ا

تر

ـ مالك شدن
14. پیرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن

15. عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگلیسيـ  از ماههاي 
قمريـ  تیر پیكان دار

16. از زبانهاي هند و اروپاييـ  مدرسه تربیت معلم
17. احتكار كنندهـ  ولیمه غلطـ  متخصص علوم فني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3844

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

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. 
All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento EX+ V6 AWD (SR75LL)/2020 Sportage LX AWD 
(SP75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $45,162/$29,712/$22,762/$26,312, includes $0/$0/$0/$500 credit, at 0%/0%/0.99%/0% for 84/84/60/84 months for a total number of 84/84/60/84 monthly payments of $538/$354/$389/$313 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$0/$566/$0. 
‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Kia will pay up to the first 6 months of finance payments, inclusive of taxes, through participating 
lenders on approved credit (“Payment Waiver”) or provide a credit alternative in the form of a cheque or a discount from the negotiated price of the vehicle after taxes (“Credit”). The following vehicles are eligible for this offer: 2020 Forte, Forte5 and Sorento. Maximum amounts payable by Kia are capped by vehicle, trim and 
choice between Payment Waiver or Credit option. The range of maximum caps are from $1,800 (on the 2020 Forte LX MT) to $4,500 (on the 2020 Sorento SX V6). The maximum amount available in the form of a cheque or a price reduction is less than the maximum amount available in the form of payment waivers. If the Payment 
Waiver option is selected, the customer will resume payments after the 6-month waiver period and will be required to make all remaining payments over the term of the financing contract. If the payments are higher than the maximum cap for that vehicle, the customer has the choice of paying the difference between the 
required payments and the payment waiver cap or accepting a lesser amount as a credit either in the form of a cheque or a deduction from the negotiated price of the vehicle after taxes. If the total amount of the 6 monthly payments is less than the maximum amount, the customer will not be credited with the difference. Offers 
are available on vehicles delivered between August 1 to 31, 2020 and cannot be combined with any other offers. Offers are subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer or visit kia.ca for complete details. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality 
may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly 
subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we 
describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s 
Owner’s Manual. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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نــیازمــندیهـا

استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت میخک 

ودفتر واشنگتن- تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 
PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند   فقط 20 دالر 
604-921-4726

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!
به یک خانم 

 برای نگهداری از خانمی سالمند
 به صورت تمام وقت 

در شهر کوکیتالم نیازمندیم. 
لطفا  برای جزئیات بیشتر

 با شماره زیر تماس بگیرید.
۷۷۸-2۴1-2۷۰۸

1531 6۰۴-۷۷1-۹3۹1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

تلفن تماس:
604-۹21-4726

انجام امور نظافت منزل
نگهداری از سالمند

و کودکان شما
توسط بانوی باتجربه ایرانی

2۳6-۸۸۹-۸0۳۹
1532

استخداماستخدام
فروشگاه افرا در نورت ونکوور

 به یک نفر برای کار 
در بخش نانوایی به صورت تمام وقت 

نیازمند است.
1535 6۰۴-365-1۷۹2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی   در 
نیازمندی های پیوند  

 فقط 20 دالر
604-921-4726

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

این مکان
 برای آگهی شما 
رزرو شده است!
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Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1531

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.

604-921-4726 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

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 


