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کانادا  تا نیمۀ تابستان پاندمی کووید-۱۹
 را شکست  خواهد داد

لغو قرنطینه ۱۴ روزه و اقامت در هتل برای برخی از مسافران کانادایی

کانادا در ُشُرف پایان دادن به حقیقت 
ترســناک، دلهره آور و مهلک 15 ماه 
اخیر اســت. با در نظر گرفتن کاهش 
پایــدار مــوارد ابتال به کوویــد 19، و 
افزایش پایدار واکسیناسیون  در نهایت 
این کشور می تواند، نفِس راحتی بکشد.  
علی رغم، تأخیر ها و کمبود ها در اوایل 
سال جاری، کانادا تا اول ژوئن توانست 
28 میلیون دوز از واکســن های فایزر، 
آسترازنکا و مدرنا تهیه کند. اما کانادا 

هنوز به دوز های بیشــتری نیاز دارد.
برای رسیدن به نرخ واکسینسیون 90 
درصدی در میــان کانادایی های واجد 
شــرایط و برای هر کــدام دو دوز، این 
کشــور به 60 میلیون دوز واکسن نیاز 
دارد. قرار بر این است تا پایان ماه ژوئن 
کانادا رکورد دریافت 40 میلیون دوز و 
تا پایان ژوئیه به رکورد 50 میلیون دوز 

دریافتی برسد.
الزام به قرنطینــه ی 14 روزه و اقامت 

اجباری در هتل برای مسافران کانادایی 
)شــهروندان کانادا یا دارندگان اقامت 
دائــم( که هر دو دوز واکســن خود را 
تزریق کرده باشــند، بــه زودی حذف 

می شود.
لغو محدودیت های ســفر عــالوه بر 
شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت 
دائم، شــامل دارنــدگان اقامت موقت 
مانند دانشــجویان و ویــزای کار نیز 
می شود. فقط دارندگان ویزای توریستی 

از این دستورالعمل مستثنا شده اند.
این معافیت از اوایل ماه جوالی اعمال 
خواهد شد اما هنوز تاریخ دقیقی برای 

آن مشخص نشده است.
همچنیــن مذاکــرات فشــرده ای در 
روزهــای اخیر میان مقامــات کانادا و 
آمریکا درباره نحوه بازگشایی مرزهای 
دو کشــور صورت گرفته است که به 

زودی اعالم خواهد شد.
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جمشید اسدی

انتخابات ۱۴۰۰
 از »رأی من کو؟«
 تا »رأی، بی رأی«

»رأی من کو؟« نشــانه بلوغ سیاسی ایرانیانی بود که رأی 
را حق خود می دانستند و از همین رو شیردالنه به پایمال 
شدن آن در انتخابات خرداد 1388اعتراض کردند، همچون 
کسی که به پرداخت نشدن دســتمزدش برای کاری که 

کرده اعتراض کند.
اما »رأی من کو؟« اعتــراض مردمی بود که هنوز از نظام 
والیی نگسسته بودند. چه، بسیاری از ایشان »اجرای بدون 
تنازل قانون اساسی« و » بازگشت به دوره طالیی حضرت 
امام« را می خواستند و هنوز، به درست یا به نادرست، بر این 
بودند که شاید کسی از میان نامزدهای دستچین شده بتواند 

حتی اندکی شرایط را بهتر کند.
راز و رمز شکســت جنبش ســبز هم در این بود که هنوز 
نظام را اصالح پذیر می پنداشت. مگر ممکن است که نظام 
والیی جان و تن خود، والیت فقیه، حکومت اســتصوابی و 
پشتیبانی از »محور مقاومت« در برون مرز را اصالح کند؟ 
این برای نظام اصالح نیست، خودکشی است و از همین رو 
جنبش سبز را »فتنه« نامید و با بگیروببند و بزن وبُکش آن 

را سرکوب کرد و بماند.
از آن پــس، چــه در دوران احمدی نژاد و چــه در دوران 
حسن روحانی، گرفتاری مردم بیشتر شد و امید به یافتن 
راه حلی در درون نظام کمتر. ناخرسندی اجتماعی و به ویژه 

اقتصادی به اعتراض سیاسی افزوده شد و گسترش یافت.
مردم کم کم بدین باور رسیدند که نظام والیی را نمی توان 
اصالح کرد، پس می بایســت از آن گذشــت. از همین رو، 
از خطوط قرمز والیت فقیه و گزینش  اســتصوابی و قانون 
اساسی  فراتر رفتند و خواستار استعفای »آیت اهلل خامنه ای« 
شــدند و گفتند که »اصالح طلب اصول گرا، دیگه تمومه 

ماجرا!«
اگــر »رأی من کو؟« اعتراض به پایمــال کردن حق بود، 
»رأی، بی رأی« نشــانه گسست از نظام والیی است. امروز 
حتی پایوران بلندپایه نظام همچون سیدمحمد خاتمی و 
محمود احمدی نژاد، دو رئیس جمهور پیشین، و مصطفی 
تاج زاده، نامزد ناکام دلبســته به ریاست جمهوری، و حتی 
شماری از ســرداران سپاه هم اعتمادی به انتخابات والیی 

ندارند، چه رسد به مردم!
ایرانیــان و نظام والیی همچون زوجــی ازهم بریده اند که 
طالق شان هنوز رسمی نیست. مردم حکومت را نمی خواهند 
و نظام والیی دست از حکومت نمی دارد. از همین رو که از 
هم گسسته و اما هنوز زیر یک سقف اند، همواره یکدیگر را 
به چالش می کشند. در پی دو چالش پیش رو، یکی همین 
انتخابات 28 خرداد و دیگری دوره پس از آن، ممکن است 
مردم از حکومت والیی جدا شــوند یا بمانند و بســوزند و 

بسازند.

انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد

انتخابات ریاســت جمهوری 1400 نخستین چالش میان 
مردم و حکومت است و میزان مشارکت تعیین کننده برنده 

این چالش.
اگر میزان مشــارکت بیش از 50 درصد باشد، نظام والیی 
برنده چالش اســت. چون بدین معنی است که کمابیش 
نیمی از رأی دهندگان، به هر دلیلی، همچنان اصالحات در 
نظام والیی را ممکن می دانند. دو دیگر این که،  پیش از این 
هم، در انتخاباتی که به دور دوم ریاست جمهوری هاشمی 

رفسنجانی و دور نخست حســن روحانی انجامید، میزان 
مشارکت تا گرد 50 درصد پایین افتاد و نظام باقی ماند.

پس از انتخابات ۱۴۰۰

نه تنها نظام والیی بلکه هر حکومتی برای نگهداشت نظم 
دلخواه خود سه امکان دارد. بهتر کردن روزگار مادی مردم 
با پول، قانع یا فریفتن ایشــان با گفتمانی ویژه و سرانجام 

واداشتن مردم به پیروی با زور.
نظام والیی نمی تواند روزگار مادی مردم را بهتر کند. اقتصاد 
ورشکســته است. اگر هم آمریکا در پی برداشتن تحریم ها 
باشــد، برداشتن بیش از 600 تحریم زمان می برد. تازه در 
پی ســرپیچی نظام والیی از تعهدات اتمی، گمان می رود 

اروپایی ها هم پشت تحریم ها بایستند.
حاال اگر هم تحریم ها برداشــته شــوند، مادامی که نظام 
والیی به گروه اقدام مالی و کنوانسیون پالرمو نپیوندد، هیچ 
شرکتی، از ترس فهرست سیاه نظام بانکی بین المللی، تن 
به دادوستد مالی و به ویژه ســرمایه گذاری در نظام والیی 

نمی دهد، پس روزگار اقتصادی به راه نمی افتد.
نامزدهای ریاســت جمهوری هم نه تنها توان رویارویی با 
انحصار شرکت های سپاه ندارند، چنانکه محمد خاتمی و 
محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نداشتند، بلکه برنامه 
ابراهیم رئیســی در پی ائتالف مــردم و تولیدکنندگان و 
کارگران است. محسن رضایی خواهان فدرالیسم اقتصادی 
و جاذبه در تولید ملی است. سعید جلیلی به دنبال ایجاد 
صدها هزار شغل است. عبدالناصر همتی می خواهد پس از 
چهار سال تورم را تک رقمی و عدالت را همراه رقابت کند. 
امیرحسین قاضی زاده تورم را به زیر 5 درصد می برد. علیرضا 
زاکانی معطوف به تولید اســت. محسن مهرعلیزاده هم 2 
میلیون و 800 هزار شغل نو می آورد و 80 درصد از احتکار 
و تــورم را از میان بردارد. کدام از این ها برنامه آن هم برای 
برون رفت از فروپاشی اقتصادی است؟ همه وعده و وعیدها 

ناهمخوان است.
ایدئولــوژی والیی هم دیگر دل و جان کســی را نمی برد. 
نگاهی به ســر و وضع فرزندان پایوران نظام نشان دهنده 
میزان اقبال ایرانیان به ارزش های والیی است. حکایت مردم 
به جای خود، خود پایــوران بلندپایه هم لقب های خواهر 
و بــرادر » دوره طالیی حضرت امام« را کنار گذاشــته و 
خود را بیشتر دکتر و »متخصص« می نامند تا »متعهد«. 
از شــگفتی های تاریخ یکی هم این که نظام والیی بیش از 
زنده یادان احمد کسروی و صادق هدایت اسالم را از جان و 

دل مردم کوچه و بازار و بلکه علما و طالب زدود.
پول نماند، ایدئولوژی هم برفت، می ماند زور و ســرکوب. 
برای نظامی که اقتصاد را فروپاشــانده، پایوران را به جان 
هم  انداخته، جهان را بدگمان کرده، مردم را ندارتر کرده و 
علیه خود برانگیخته، چه راهی می ماند جز خشونت برای 

نگه داشتن خود؟
از همین روســت که سرسختان همواره حلقه خودی ها را 
تنگ تر می کنند و حتی انتقادگر و اصالح طلب وابســته را 
هم برنمی تابند. ایشان در پی کسانی اند که جز نظام والیی 
نمی توانند داشت، پس برای بقا چاره ای جز بگیر و ببند و 
بزن وبُکش مردم ندارند. چه جای شــگفتی ای دارد این که 
شورای نگهبان حتی مسئوالن پیشین حکومتی را هم کنار 

می گذارد؟

اگر در دوران پس از انتخابات راهی جز خشونت برای نظام 
والیی نمانده، کدام گونه از خشونت؟

به گمان قوی، خشــونت موردی؛ خشــونتی که هر بار که 
مردم ناخرســندی خود را نشــان دهند و به ویژه همچون 
دی1396 و آبــان 1398 به خیابــان آیند، به کار رود و با 
دستگاه نظامی-اطالعاتی-بسیجی مردم را تا سر حد ُکشت 
ســرکوب کند. به گمان قوی، پس از انتخابات، نظام والیی 

همان خشونت موردی را به کار می برد، اما بیش از پیش.
دیگرگونه خشــونْت کودتاســت که ممکن است از سوی 
دســته ای از درون نظام برآید تا حاکمیت را برای سرکوب 
گسترده و یافتن راه برون رفت از آشفتگی یک دست کند. 
امکان کودتا اما کم اســت، چراکه نیروهای نظامی رقیب 
کمابیش هم ســنگ اند و اگر هم یکی از این میان برآید و 
فرادست شود، مادامی که نظام در درون و برون مرز تنش 

می آفریند، نمی تواند اقتصاد را به راه اندازد.
خشونت ممکن است از برون مرز بیاید و آن هنگامی است 
که تنش افروزی های هسته ای و منطقه ای، به ویژه اسرائیل 
و آمریکا را به واکنش نظامی وادارند. حمله خارجی شــاید 
نظام را فروبپاشاند و شاید هم تنها تأسیساتی را به هم بریزد 
و کاری به اصل نظام نداشــته باشد، همچون حمله جورج 
بوش پدر به عراق در ســال 1369 )1991(. اقتصادی هم 

برای رویارویی با سختی ها ندارند.
حمله خارجی به ایران بهانه خشونت ورزی به نظام والیی 
خواهد داد و به اپوزیسیونی که سامان و راهبرد دارد، فرصت 
گذار از نظام. حمله خارجی به شرطی سودمند است که پس 
از جنگ، اداره کشور به دست نیروی ایرانی بیفتد که حقوق 
بشر، یکپارچگی ســرزمین، حاکمیت مردم )دموکراسی(، 
اقتصاد بازاربنیاد و بازگشت به پیمان های بین المللی را پاس 
یدارد و در کشور پیاده کند. ورنه خطِر آن هست که کشور 
به آشوب کشیده شــود و نیرو هایی به اندیشه جدا کردن 

سرزمین هایی از ایران بیفتند.
دیگر گونه ممکِن خشونت به پاخیزِی مردم خشمگین است 
که می تواند ر هایی بخش یا نگران کننده باشد. ر هایی بخش 
است اگر همچون در فرض حمله خارجی، رهبری در دست 
نیروی ســامان یافته ای باشد با همان هدف و ویژگی ها که 
شرحش رفت. به پاخیزی مردم خشمگین از فشار اقتصادی 
و اجتماعی نگران کننده اســت اگر بی رهبری و دورنما به 
هرج ومرج بینجامد. چه خیابانی شدن تصمیم گیری سیاسي 
می تواند خشونت نظامی، جنگ داخلی و دخالت بیگانه در 

پی داشته باشد که همه برای کشور خطرناک است.
در کنار دورنماهای خشــونت آمیزی که شــرح آن رفت، 
دست کم از دیدگاه نظری امکان گزینه خشونت پرهیزی هم 
هست، اما احتمال آن قوی نیست. بدین ترتیب که نیرویی 
از درون نظــام برآید و تن به انتخابــات آزاد مورد پذیرش 
اپوزیسیون و مردم دهد. چنین گزینه ای نه فروپاشی نظام 
اســت و نه بمانِی آن؛ گزینه گذار اســت، همچنان که در 

اسپانیا و لهستان و شیلی و چند کشور دیگر بود.
امکان این گزینه اما ناچیز است. چه بایسته آن اپوزیسیونی 
متحد اســت که نیروی خود را بــه حاکمیت نظام والیی 
بنماید و جناحی در حاکمیت که چشــِم ِخرد دیدن این 
نیرو را داشته باشد. در شرایط کنونی نه این هست و نه آن.

از آن چه رفت، می توان چنین برداشت که پس از انتخابات 
1400 و به ویژه اگر ابراهیم رئیســی رئیس جمهور شــود، 
نظام والیی برای بقا چاره ای جز کاربرد گسترده تر خشونت 

نخواهد داشت.

سخن پایانی

از دیــدگاه نظــری همه چیز آماده اســت کــه نیرویی از 
اپوزیســیون برآید و از نظام والیی گذر کند و قدرت را به 
دست گیرد. شوربختانه اما اپوزیسیون که به لحاظ چندی 
)کمی( توان چنین کاری دارد، چون بیشینه مردم ناخرسند 
را به همراه دارد، از دیــدگاه چونی )کیفی( آماده این کار 

نیست.
یکی از دالیل، و شــاید مهم ترین، آن اســت که نیروهای 
اپوزیســیون همچون سرداران سپاه هم سنگ اند و رهبری 
یکدیگر را به آســانی برنمی تابنــد. همان گونه که قدرت 
هم سنگ سرداران از احتمال کودتا می کاهد، اعتبار همانند 
چهره های فرادســت از احتمال گردآمدن اپوزیسیون گرد 

رهبری یگانه می کاهد.
تا رهبری مردم پسندی نباشــد، حاال چهره ای فرهمند یا 
شــورایی توانمند، آزادی ایران و بهروزی ایرانی ناممکن و 
فروافتادن نظام والیی نامحتمل است. از همین روست که 
بیشینه ایرانیان ناخرســندند و در انتظار. شاید هیچ گاه تا 

بدین اندازه ایرانی در پی آن نبوده که خبری شود.

نه تنها نظام والیی بلکه هر حکومتی برای نگهداشت نظم دلخواه خود سه امکان دارد. بهتر کردن روزگار 
مادی مردم با پول، قانع یا فریفتن ایشان با گفتمانی ویژه و سرانجام واداشتن مردم به پیروی با زور. نظام 
والیی نمی تواند روزگار مادی مردم را بهتر کند. اقتصاد ورشکســته است. اگر هم آمریکا در پی برداشتن 
تحریم ها باشد، برداشتن بیش از ۶۰۰ تحریم زمان می برد. تازه در پی سرپیچی نظام والیی از تعهدات اتمی، 
گمان می رود اروپایی ها هم پشت تحریم ها بایستند. حاال اگر هم تحریم ها برداشته شوند، مادامی که نظام 
والیی به گروه اقدام مالی و کنوانســیون پالرمو نپیوندد، هیچ شرکتی، از ترس فهرست سیاه نظام بانکی 
بین المللی، تن به دادوستد مالی و به ویژه سرمایه گذاری در نظام والیی نمی دهد، پس روزگار اقتصادی به 

راه نمی افتد. 

آیا سیاست دیرینه
 جمهوری اسالمی منجر

 به رفع تحریم ها می شود؟

جمهوری اســامی یک پنجم قرن است که با 
برنامه اتمی نسبتا بی هدف خود ایران را درگیر 
تحریم و فشــار اقتصادی خردکننده ای کرده 

است.

نزدیک به 20 ســال از شــروع بحــران در پرونده اتمی 
جمهوری اسالمی می گذرد. سیاست مقام های ایرانی از 
ابتدای بین المللی شــدن این پرونده برای حل و فصل و 
آن، تالش برای ایجاد نگران نگه داشــتن ایاالت متحده 
و کشورهای اروپایی از عواقب فشار به تهران بوده است. 
این سیاست در هر دوره ابزار متفاوتی داشته اما هیچ گاه 

متوقف نشده است.
در زمان »حسن روحانی«، مذاکره کننده ارشد جمهوری 
اسالمی، تهدید به لغو تعلیق غنی سازی اورانیوم در ابعاد 
صنعتی، ابزار این سیاست بود. زمانی که »علی الریجانی« 
جای او را گرفت هم رســما تهدید کرد که ایران جلوی 
محموله های مواد مخدر صادراتی از افغانستان به سوی 
اروپــا را نمی گیرد و به نیروهــای امریکایی که در عراق 
حضور داشــتند، به گرفتار شــدن در »باتالق« منطقه 

هشدار می داد.
با این حال، در دوره ای، جمهوری اسالمی توافق هسته ای 
برجام را با کیفیتی کم ســابقه به اجرا گذاشت و مدتی 
حتی علی رغم خــروج امریکا از این توافق و بازگشــت 
تحریم های ایاالت متحده، دست از تهدیدات آشنای خود 
برداشت. اما زمانی که با پیروزی »جو بایدن« در انتخابات 
ریاســت جمهوری امریکا، به پایان رسیدن دوره ریاست 
جمهوری ترامپ قطعی شد، این تهدیدات از سر گرفته 
شــدند. از آن زمان تاکنون، یعنی در کمتر از شش ماه، 
جمهوری اسالمی همه محدودیت هایی را که در برجام 
باید رعایت می کرد، کنار گذاشــته و نه تنها غنی سازی 
20 درصدی را شروع کرده که دست به غنی سازی 60 

درصدی هم زده است.
همراه با غنی سازی در ســطوح باال، ایران ماشین های 
پیشرفته ای برای غنی سازی اورانیوم به کار گرفته که با 
کاهش سطح بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
باعث بروز نگرانی در میان کشــورهای اروپایی و ایاالت 

متحده شده است.
با وجود نگرانی اما همین کشــورها از بیم واکنش منفی 
جمهوری اســالمی، تصمیم گرفتند که قطع نامه ای در 
»شورای حکام« آژانس برای ملزم کردن ایران به اجرای 

درخواست های مدیرکل صادر نکنند.
»کاظــم غریب آبــادی«، نماینده جمهوری اســالمی 
در آژانــس بین المللی انرژی اتمــی در واکنش به ابراز 
نگرانی های شــدید »رافائل گروســی«، مدیرکل آژانس 
و نمایندگان اتحادیــه اروپا و ایاالت متحده در این نهاد 
بین المللی در یک ســخنرانی گفته اســت نباید انتظار 
داشت تا زمانی که تحریم های امریکا برقرار هستند، ایران 

تعهدات خود را رعایت کند.
جمهوری اسالمی پس از پایان اجرای پروتکل الحاقی که 
زمینه نظارت وسیع آژانس بر برنامه اتمی کشور را فراهم 
می کرد، توافقی ســه ماهه با آژانس بــرای ادامه نظارت 
دوربین هایش بر تاسیســات اتمی ایران امضا کرد به این 
امید که در پایان ســه ماه، تحریم های امریکا رفع شده 

باشند.
با پایان دوره ســه ماهه و رفع نشدن تحریم ها، ایران هم 
توافق با آژانس را تمدید نکرد و هنوز محتوی ذخیره شده 

در دوربین ها را در اختیار بازرسان قرار نداده است.

ادامه در صفحه ۱۸
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This is not an offering for sale.  Any such offering may 
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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«

عقیم  سازی زنان بومی کانادا
 و گزارش تکان دهنده مجلس سنا

عقیم سازی اجباری، پدیده ای شوم که هنوز هم در کانادا وجود دارد.
بــه گزارش هفته به نقــل از رادیو کانادا، گزارش جدیــدی که کمیته حقوق 
بشر ســنای کانادا روز پنج شنبه سوم ژوئن منتشر کرده حاکی از آن است که 
عقیم سازی اجباری زنان بومی نه تنها پدیده ای مربوط به گذشته نیست بلکه 

متاسفانه در قرن بیست و یکم نیز در کانادا وجود دارد.
»زن بومی که S.A.T نام داشت و سال 2001 برای به دنیا آوردن فرزند ششم 
خود به بیمارســتانی در ساســکاتون آمده بود، فریاد می زد که حاضر نیست 
رضایت نامه عقیم شــدن را امضا کند. زن تالش کرد از اتاق عمل دور شود اما 
پزشک او را به اتاق عمل بازگرداند و اتفاقی که زن بومی راضی به آن نبود، انجام 

شد.«
این یکی از 16 زن بومی است که تجربه تلخ عقیم شدن اجباری خود را با کمیته 

حقوق بشر سنای کانادا در میان گذاشته است.
کمیته حقوق بشر سنا در گزارش تکان دهنده خود اعالم کرد شمار زنان بومی 
که در سال های اخیر در کانادا بدون رضایت خود و از روی اجبار عقیم شده اند، 
مشــخص نیست. طبق همین گزارش، گروه های آسیب پذیر دیگری مثل زنان 
رنگین پوست به ویژه سیاه پوست نیز از همین رفتار غیرانسانی آسیب دیده اند.

اکثر زنانی که کمیته حقوق بشــر ســنا با آنها مصاحبه کرده است در فاصله 
سال های 2005 تا 2010 به زور عقیم شده اند. این کمیته همچنین از وقوع یک 

مورد عقیم سازی اجباری زنان بومی در سال 2019 خبر داد.

کلیسای کاتولیک از پذیرفتن مسئولیت مرگ کودکان بومی  در کانادا امتناع کرد

کانادا برای آزادی دو تبعه خود 
در چین، دست به دامان آمریکا شد

دومینیــک بارتون ســفیر کانادا در 
پکن اخیرا به آمریکا سفر کرده است 
تا با مقامات بلندپایه آمریکایی برای 
تســهیل آزادی دو تبعه کانادایی به 
نام های میشــل اســپاوور و میشل 
کاوریگ که از دو سال پیش در چین 

زندانی شده اند، گفت وگو کند.
طبق خبری کــه ابتدا در »گلوب اند 
میل« منتشر شد، ســفیر کانادا در 
چین با مخاطبان آمریکایی اش درباره 
مسئله هواوی و منگ وانژو مدیر مالی 
این شــرکت چینی که در کانادا در 
بازداشت به ســر می برد و واشنگتن 
خواســتار اســترداد او شــده است، 

گفت وگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
وزارت امور جهانــی کانادا در پیامی 
اعالم کرد: »آزادســازی دو میشــل 
از اولویت های مهم  همچنان یکــی 
دولت کانادا است. ما همچنان بر این 
عقیده ایم که این دو تبعه کانادایی به 
طور ناعادالنه، خودسرانه و در اقدامی 

بازداشت  تالفی جویانه توسط چین 
شــده اند بنابرایــن مصرانــه از پکن 
می خواهیم که آن ها را هر چه زودتر 

آزاد کند.«
امور جهانی کانادا در این پیام ضمن 
تاکید بر ادامه حمایت های کنسولی 
خود از دو میشل و خانواده های آن ها 
تصریح کرد: »ما از شرکای بین المللی 
خود کــه در ایــن ماجرا بــا کانادا 
اعالم همبســتگی کرده اند، قدردانی 

می کنیم.«
فری دو کرخوف سفیر پیشین کانادا 
در مصاحبه بــا ICI RDI اعالم کرد: 
»اگر امروز برای آزادسازی دو میشل 
با آمریکا وارد گفت وگو شــده ایم به 
این علت اســت که دیگر نمی توانیم 
بــا چینی ها مذاکره کنیــم. اما بعید 
می دانم که آمریکایی ها حاضر شوند 
به راحتی از درخواست استرداد منگ 
وانژو صرف نظر کنند چرا که با این کار 
وجهه و اعتبارشان زیر سوال خواهد 

رفت.«

 پیشنهاد لغو مراسم روز کانادا، 
پیامد کشف بقایای کودکان بومی در بریتیش کلمبیا

درپی کشــف بقایای کودکان بومی 
کانادا در اطراف مدرسه شبانه روزی 
کانادا، برخی از کانادایی ها پیشــنهاد 
کردند امســال مراســم روز کانادا به 

احترام به کودکان لغو شود.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، بر 
همین اســاس این روزها هشــتگ 
در   »#CancelCanadaDay«
شــبکه های اجتماعی مــورد توجه 
قرار گرفته و بســیاری معتقدند که 
بایــد روزی برای تأمــل در مورد بی 
عدالتی های اعمال شده بر مردم بومی 
از جمله جان های تباه شده در مدارس 

شبانه روزی تعیین شود.
از این کــه بگذریم، اعتراضات برنامه 
ریزی شده توسط گروه حقوق بومیان 
 »Idle No More« کانادا موســوم به
قرار اســت در تاریخ اول جوالی در 
انتاریو  ونکــوور و چندین منطقــه 
برنامه هایی را در این رابطه برگزار کند.
در صفحه فیس بوک این گروه آمده 

است:
کشــف اخیر در مدارس شبانه روزی 
کاملوپــس به ما یادآوری می کند که 
کانادا کشــوری است که بنیان خود 
را بر اساس پاک کردن و نسل کشی 
ملت های بومی از جمله کودکان بنا 
نهاده اســت. اما مــا نباید بی تفاوت 
باشیم و تاریخ این خشونت را جشن 

بگیریم.
موی سینکلر، رئیس سابق کمیسیون 
حقیقت و آشــتی، هشدار داده است 
که احتماالً با ادامه جستجوها در سایر 
ســایت های مدارس سابق، بقایایی از 

اجساد مشابهی وجود داشته باشد.
حامیان فشــار برای لغــو روز کانادا 
درصدد هســتند تا روزی ملی برای 
عزاداری جان باختــگان بومی 139 
مدرسه شبانه روز در در سراسر کشور 

تعیین شود.
جاگمت سینگ در رابطه با پیشنهاد 
لغو مراســم روز کانادا به دلیل کشف 
بقایای کودکان بومی در مدارس شبانه 
روزی گفت: »من اعتقاد دارم که هر 
روز باید بر آشتی تمرکز کنیم، آشتی 
باید در اولویت باشــد. دولت لیبرال 
چیزهای زیادی گفته و آن ها را عمال 
دنبال نکرده و با این کار جامعه بومی 
را آزار داده است. اما شما باید به آینده 

خوشبین باشید«.
اعتراضــات  نیــز  گذشــته  ســال 
علیــه   »Wet’suwet’en Nation«
خطوط لوله و اتهامات نژادپرســتی 
سیستمی در سیســتم مراقبت های 
بهداشتی با توجه به شیوع کووید19 

با برخورد پلیس همراه بود.
مــداد- پــاپ فرانســیس، رهبــر 
کاتولیک هــای جهان کــه صبح روز 
یکشــنبه در دعای روز یک شــنبه 
شــرکت کرده بود، از خبر کشــف 
باقیمانده ی اجساد 215 کودک بومی 
اظهار تأسف عمیق کرد اما علی رغم 
چندین درخواست و مخصوصاً اصرار 
جاســتین تــرودو، از عذرخواهی و 
پذیرفتن نقش کلیسای کاتولیک در 
شکل گیری این ماجرا خودداری کرد. 
پاپ فرانسیس از مقام  های سیاسی و 
رهبران مذهبی در کانادا خواست که 
به منظور روشن شدن این موضوع با 
عزم و اراده با یکدیگر همکاری کنند و 
به دنبال آشتی و شفا بخشیدن به درد 
ناشی از کشف این گور جمعی باشند.

به گزارش ســی.تی.وی، جاســتین 
ترودو، نخســت وزیر کانــادا، در یک 
نشست خبری از کلیسای کاتولیک 
خواست مســئولیت کشــته شدن 
215 کودک بومی که بقایای اجساد 

آن ها در زیر یک مدرسه شبانه روزی 
مسیحی کشف شده را پذیرفته و اسناد 
مربوط به این مدارس را منتشر کند، 
در غیر ایــن صورت اتاوا به »اقدامات 

جدی تر« متوسل می شود.
وی روز جمعه گذشته  طی سخنانی 
اعالم کرد که به عنوان یک کاتولیک از 
موضعی که کلیسا اتخاذ کرده بسیار 
ناامید است. وی خاطرنشان کرد که 
شخصاً از پاپ در سال 201۷ خواسته 
اســت که یک عذرخواهی رسمی را 
برای موسسه مدارس بومیان که بیش 
از 120 ســال تحت حمایت دولت و 
کلیســاها فعالیت می کنند، در نظر 

بگیرد.
ترودو در این کنفرانس خبری افزود: 
ما هنوز شاهد مقاومت کلیسا هستیم. 
دولت ابزارهایی در اختیار دارد که به 
کمک آن ها قادر است کلیسا را   مجبور 
به تهیه سوابق این مدارس شبانه روزی 
کند اما من نمی خواهم برای انجام این 

کار به دادگاه متوسل شوم.

خبرنگاران  هنگامی که  است  گفتنی 
وی را جهت ارائــه جزئیات در مورد 
ابزارها، فرآیندها و اسناد دولتی مرتبط 
با این موضوع تحت فشــار قراردادند، 
ترودو از پاســخ خودداری کرده و در 
عوض بار دیگر ابــراز امیدواری کرد 
که رهبــران مذهبی درک کنند این 
مسئولیتی است که باید پذیرفته و از 

زیر بار آن شانه خالی نکنند.
وی همچنیــن تأکید کــرد که من 
اطمینان دارم که کلیسای کاتولیک 
این تماس ها را به وضوح می شــنود و 
نوع ناراحتی و اندوهی را که بسیاری 
از کانادایی ها در حال حاضر احساس 
کرده و واقف اســت که عدم واکنش 
و مسئولیت پذیری در این رابطه چه 

عواقبی به دنبال دارد.
گفتنی اســت بیــش از 60 درصد 
کلیسای  توسط  شبانه روزی  مدارس 
کاتولیک اداره می شــدند. بااین حال، 
رهبران کلیسا گفته اند که این نهاد، 
نقشی در سیستم مدارس فوق ندارد 
زیرا ایــن مدارس دارای ســاختاری 
غیرمتمرکز بوده و  تصمیمات توسط 
اسقف ها یا دستورات شخصی مدیران 

گرفته می شدند.
در پــی این تهدید آشــکار، پاپ در 
واتیکان با چند اسقف  کانادایی جلسه  
برگزار کــرد تا دربــاره این موضوع 
مشورت دریافت کند. پاپ فرانسیس 
از زمان برگزیده شدنش به عنوان پاپ 
اعظم، چندین بار و به دالیل مختلفی 
که ریشه در سورفتار و تمامیت خواهی 
کلیسای کاتولیک در سال های پیش 
بــوده، عذرخواهی کرده اســت؛ اما 
معموال این عذرخواهی ها در سفرهای 
رسمی به کشــورهایی که مردم شان 
مورد آزار کلیسا واقع شده بودند، اعالم 
می شود. در حال حاضر خبری از سفر 

پاپ به کانادا موجود نیست.

نرخ بهره بدون تغییر ماند
مداد- بانک مرکزی کانادا روز چهارشــنبه اعالم کرد نرخ بهره در کشور 
بدون تغییر می ماند. در گزارش بانک مرکزی اعالم شده واکسیناسیون 
گسترده و بازگشایی تدریجی اســتان ها زمینه را برای بهبود قدرتمند 
اقتصادی فراهم می ســازد. در این میان، هزینه کرد بیشــتر از ســوی 
مشتریان، نقشی کلیدی در بازگشت وضعیت اقتصادی به دوره پیش از 

همه گیری خواهد داشت.
بانک مرکزی همچنین پیش بینی کرده بازار مســکن در کشور روندی 
صعودی ولی متعادل را در پیش می گیرد. باال رفتن قیمت جهانی مواد 

خام نیز به تقویت صادرات و سرمایه گذاری در کشور می انجامد.
این نهاد مالی در پایان گزارش خود از ســویه های جدید کووید19 که 
ممکن است در برابر واکسن های فعلی مقاوم باشد، به عنوان اصلی ترین 

ریسک اقتصادی در آینده نام برده است.
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محکومیت گسترده قتل دست جمعی اعضای یک خانواده مسلمان در شهر لندن در انتاریو
چهار عضــو یک خانواده مســلمان 
پاکستانی تبار یکشنبه شب در شهر 
لندن استان انتاریو توسط یک خودرو 
زیر گرفته و کشته شدند. این کشتار 
بالفاصله واکنش های متعددی را در 
میان مســئوالن و جامعه مسلمانان 
انتاریو و کانــادا برانگیخت. مقامات 
سیاسی این جنایت را به شدت محکوم 
کردند و شورای ملی مسلمانان کانادا 

آن را اقدامی تروریستی خواند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
پال ویت کارآگاه پلیس محلی بعد از 
ظهر دوشــنبه ۷ ژوئن در کنفرانسی 
مطبوعاتی اعــالم کرد ظاهــرا این 
خانواده مســلمان به خاطــر دین و 
باورهای اســالمی خــود قربانی یک 

اقدام اسالم ستیزانه شده اند.
پلیس احتمال می دهد که این جنایت 
هولناک یک اقدام از پیش برنامه ریزی 
شده باشد. عامل این جنایت که یک 
جوان 20 ساله به نام ناتانیئل ولتمن 
Nathaniel Veltman است، با چهار 
فقره اتهــام قتل درجــه یک و یک 
اتهام اقدام به قتل مواجه شده است. 
مظنون جوان بعد از ظهر روز دوشنبه 
از طریق ویدئوکنفرانس در جلســه 

دادگاه شرکت کرد.
به گفتــه کارآگاه پــال ویت، پلیس 
احتمال مطرح شدن اتهام تروریسم 
علیــه ناتانیئــل ولتمــن را منتفی 

نمی داند.
ویــت گفت: »شــواهدی وجود دارد 
که این یک کار از پیش برنامه ریزی 
شــده بوده و این خانــواده به دلیل 
عقاید اســالمی شان مورد هدف قرار 

گرفته اند.«
پلیس در گزارش خود اعالم کرد در 
این حادثه مرگبار که یکشــنبه شب 
در شمال غربی شهر لندن روی داد، 
سه فرد بزرگسال و یک دختر نوجوان 
توســط یک خودرو زیرگرفته شده و 
کشته شــدند. طبق گزارش پلیس، 
حادثه ساعت 20 و 40 دقیقه زمانی 
 Hyde اتفاق افتاد که این خانواده در
Park در پیاده رو ایســتاده بودند تا 
از عرض خیابــان عبور کنند اما یک 
کامیونت با ســرعت زیاد از راه رسید 

و آن ها را زیر گرفت.
هر چهار قربانی این حادثه اعضای یک 
خانواده بودند: یک زن ۷4 ساله، یک 
مرد 46 ساله، یک زن 44 ساله و یک 
دختر 15 ساله. پسربچه 9 ساله این 
خانواده نیز که به شدت در این حادثه 
مصدوم شده بود به بیمارستان منتقل 
شد اما به گفته پزشکان از خطر مرگ 
جسته اســت. به گفته کارآگاه ویت، 
مظنون لباســی شبیه به یک جلیقه 

ضدگلوله پوشیده بود.

آقای ویت تصریح کرد هنوز مشخص 
نیســت که آیا مظنون جوان عضو یا 
وابســته به یک گروه خاص است یا 

خیر اما سابقه کیفری ندارد.
انتشــار اخبار مربوط بــه این حادثه 
وحشــتناک بالفاصلــه واکنش های 
متعــددی در میان شــخصیت های 
سیاســی انتاریو و کانادا برانگیخت. 
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بعد 
از ظهر دوشنبه اعالم کرد: »به جامعه 
مسلمانان لندن و مسلمانان سراسر 
کشــور اعالم می کنم که ما در کنار 
شما هستیم. اسالم هراسی هیچ جایی 
در جامعه ما ندارد. اسالم هراسی یک 
اقدام نفرت انگیز، ارعاب انگیز و تحقیر 

آمیز است که باید ریشه کن شود.«
بیل بلر وزیر امنیت عمومی و حفاظت 
مدنی کانادا نیــز تاکید کرد: »هدف 
از این کشــتار جمعی و حمالتی از 
این قبیل به وحشــت انداختن یک 
جامعه مشــخص و رساندن این پیام 
به دیگران است که شاید هدف بعدی 
خانواده آن ها باشد. نباید اجازه دهیم 
کــه هیچ جمعیت یا خانــواده ای در 
چنین وضعیتی قرار گیرند و با ترس و 

وحشت زندگی کنند.«
نخست وزیر جاســتین ترودو نیز در 
پیامی به همین مناسبت خطاب به 
مســلمانان شــهر لندن گفت: امروز 
همه  کشور از کشته شدن چهار نفر 
از اعضای یک خانواده مســلمان طی 

یک جنایت هدفمند و نفرت آمیز در 
اندوه قرار داشته و  دولت در کنار آن ها 
است. ترودو همچنین عصر دوشنبه در 
پستی در شبکه های اجتماعی نوشت: 
این عمل بســیار شنیع و نفرت انگیز 
اســت و باید متوقف شود. قلب ما در 
کنار شــما عزیــزان و به ویژه کودک 
مجروح این حادثه جنایت کارانه است 
که در بیمارستان بستری شده و برای 

وی آرزوی بهبودی می کنیم.
او در جلســه پارلمــان  نیــز ضمن 
ابراز تاســف عمیق نســبت به این 
اتفاق تروریســتی از همه شهروندان 
درخواست کرد که نسبت به افرادی 
که حجــاب دارند، با رویی گشــاده 
برخورد کنند و به مسلمانان احترام 

بگذارند.
داگ فــورد وزیــر اول انتاریو نیز در 
صفحــه توئیتر خود بــه این حادثه 
مرگبــار واکنش نشــان داد و تاکید 
کرد: »نفرت و اسالم هراسی در انتاریو 
جایــی ندارند. برای اقــدام مخوف و 
مرگباری که یکشنبه شب در لندن 
اتفاق افتاد، باید عدالت به اجرا گذاشته 
شود. ما در این شرایط سخت با فکر و 
دعای خود در کنار خانواده و دوستان 

قربانیان این حادثه هستیم.
نباید اجــازه دهیم این گونه اقدامات 

شنیع و خشن تکرار شوند.«
ارین اتول، رهبر محافظه کار نیز این 
قتل هــا را وحشــتناک و آزاردهنده 
خوانده و به خانــواده قربانیان عمیقاً 

تســلیت گفت. وی تأکید کرد یک 
عمل تروریستی اسالم هراسانه مانند 
این در کانادا جایی ندارد. ما در کنار 
جامعه مســلمانان ایستاده و بر تعهد 
خود برای ســاختن کشوری عاری از 
نفرت که همه کانادایی های فارغ از هر 
دین و مذهبی می توانند بدون ترس 
از خشــونت یا آزار و شکنجه زندگی 

کنند، تأکید می کنیم.
جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
نیودموکرات نیز در این رابطه گفت: 
رادیکال سازی افراد توسط گروه های 
نفرت گــرا و راســت افراطی اکنون 
تهدید قابل توجهی برای کشور و مردم 
کانادا محسوب می شــود. این عمل 

غیرقابل تصور است.
باردیس چاگر وزیر تنوع، شــمول و 
جوانــان دولت فدرال نیز با انتشــار 
پیامی توئیتری اعــالم کرد: »حمله 
جنون آمیز به این خانواده مســلمان 
در لندن دل همــه ما را به درد آورد. 
ما با جامعه مســلمانان کانادا اعالم 
همبستگی و تاکید می کنیم که اسالم 
هراسی و نفرت در جامعه کانادا جایی 

ندارند.«
رئیس حزب نیودموکرات انتاریو نیز 
که اپوزیســیون رســمی در کوئینز 
پارک محســوب می شــود، با انتشار 
بیانیه ای تاکید کرد: »این کشتار نشان 
دهنده موج فزاینده اسالم هراسی و 
برتری طلبی سفیدپوســتان بر دیگر 

اقلیت هاست. الزم است که به سرعت 
عدالت در این ماجرای هولناک به اجرا 
گذاشته شود، جامعه مسلمانان لندن 
و انتاریو ما را شریک غم خود بدانند. 
به نام همه نیودموکرات ها امیدوارم که 
آن ها بتوانند با همدلی این شــرایط 

سخت را پشت سر بگذارند.«
 CNMC شورای ملی مسلمانان کانادا
نیز بعد از ظهر دوشــنبه در واکنش 
به کشــتار خانواده مسلمان در لندن 
بیانیه ای صادر و اعالم کرد: »کشتار 4 
عضو یک خانواده مسلمان در لندن که 
اقدامی نشات گرفته از نفرت و انزجار 
است، همه ما را به شدت بهت زده و 
عمیقا متاثر کرد. ما خواستار اجرای 

سریع و دقیق عدالت هستیم.«
مصطفی فاروق رئیس شــورای ملی 
مســلمانان کانادا تصریح کرد: »یک 
فرد سرشــار از نفرت بــا دیدن یک 
خانواده مســلمان که قصــد عبور از 
خیابان را دارد، تحت تاثیر اندیشه های 
افراط گرایانه خود در یک آن به این 
نتیجه می رســد که این خانواده حق 
زندگی کردن ندارد. اتفاق وحشتناکی 
که افتاد، حمله ای تروریستی است که 
باید از همین منظر مورد بررسی قرار 

گیرد.«
انجمن مسلمانان کانادا نیز در بیانیه ای 
کشتار خانواده مسلمان ساکن لندن 
را حمله ای تروریستی توصیف کرده 
و خواســتار آن شده است که پلیس 
و مســئوالن قضایی این کشتار را به 

عنوان اقدام تروریستی بررسی کنند.
در این بیانیه آمده اســت: »با این که 
فرد مهاجم شناســایی و بازداشــت 
شــده، الزم اســت که مقامات محل 
هــر چه زوتــر با تحقیقــات عمیق 
علل و انگیزه هــای ارتکاب این اقدام 
تروریســتی را کشف کنند و با اتخاذ 
تدابیر مناسب از تکرار این گونه فجایع 

جلوگیری کنند.«
بــه گــزارش گلوبال، نخســت وزیر 
جاســتین ترودو عصر سه شنبه و در 
مراســمی که در مســجدی واقع در 
شهر لندن انتاریو برگزار می شد، حمله 
منجر به قتل عام یک خانواده مسلمان 
را در این شــهر محکوم کرده و آن را  
یک عمل شرورانه  دانست. وی ضمن 
تأکید بر واقعی بودن معضل اســالم 
هراســی، افزود: ما شاهد نژادپرستی 
در جامعه هســتیم درحالی که نباید 
شــاهد حضور این مقوله نفرت انگیز 
در کشورمان باشیم.  ما قادر به اقدام 
عملــی در این رابطه هســتیم و راه 
مناسب و بهتری انتخاب خواهیم کرد. 
ما در کنار جامعه مسلمانان کشور قرار 
داشته و باور داریم آن ها از قبل قوی تر 

خواهند بود.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

از عامل فاجعه  شهر لندن انتاریو چه می دانیم؟
این روزها سراسر کشور در شوک 
 ۲۰ جوان  یک  تروریستی  حمله 
ساله در شهر لندن به اعضای یک 
خانواده مسلمان هستند که منجر 
به کشته شدن چهار نفر و مجروح 
شــدن یک کودک نه ساله شده 
نشان  جدید  گزارش های  است. 
می دهد این حادثه کاماً تعمدی 
و از روی نیت قبلــی بوده و به 
گفته شاهدان عینی این حادثه، 
هنگام  در  قتل  به  مظنون  متهم 

دستگیری می خندیده است.

مــداد- در این حمله تروریســتی، 
سلمان افضل 46 ســاله، همسرش 
مدیهه سلمان 44 ساله، مادر ۷4 ساله 
ســلمان، یومنا افضل دختر 15 ساله 
و فیض افضل پسر نه ساله آن ها که 
روز یک شنبه عصر در حال پیاده روی 
بودند توســط یک دستگاه وانت زیر 
گرفته شدند و چهار نفر از این خانواده 
جان خود را از دست داده و فیض نه 
ساله دچار جراحاتی جدی شده و در 

بیمارستان بستری است.
یک راننده تاکسی که در هنگام بروز 
این جنایــت در محــل حاضر بوده 
می گویــد: کمی پیش از ســاعت نه 
شب یک شــنبه، در محوطه بیرونی 
 Cherryhill( چری هیل ویلیــج مال
Village Mall( در خیابان آکسفورد 
برای استراحت و نوشیدن قهوه پارک 
کردم. در این هنگام  یک وانت مشکی 
وارد محوطــه تقریباً متروکه شــد و 

پشت سر من  پارک کرد.
رئیس تاکســی های زرد لندن ضمن 
اعالم موارد فوق، افزود: این شــاهد 
عینی، یک راننده  باســابقه و پدر دو 
فرزند بود و از من خواست که از طرف 
او صحبت کنم زیرا وی ازنظر روحی 
خیلی آســیب  دیــده و نمی تواند در 

مورد آنچه شاهد بوده صحبت کند.
به گفته این شاهد عینی، راننده وانت 
از جلیقه ضدگلولــه، کاله ایمنی به 
سبک نظامی و لباسی خاص استفاده 
کرده بود و خیلی خونســرد در حال 
روشن کردن سیگارش به این راننده 
تاکسی می گوید با پلیس تماس بگیر! 

من چند نفر را کشته ام.
راننده تاکسی از خون آلود بودن بخش 
جلویــی این وانت خبــر داد که این 
موضوع توسط کارشناسان فنی پس 

از حضور پلیس نیز تأیید شد.
گفتنی اســت فرد متهم بــه قتل از 
راننــده تاکســی می خواهد صحنه 
دستگیری او را ضبط کند و در هنگام 
دستگیر شدن توســط پلیس کاماًل 

خونسرد بوده و می خندید.
متهم این حادثه تروریستی، ناتانیل 

ولتمن نام داشته و تنها 20 سال دارد. 
وی  به چهــار فقره قتل درجه یک و 
ارتکاب یک قتل ناموفق متهم شــده 

است.
یکی از دوستان نزدیک فرد قاتل در 
این رابطه به خبرنگاران گفت: ناتانیل 
یک تروریست رادیکال نیست. او هیچ 
شباهتی به این افراد نداشته و اسالم 
هراس نیز نبود! این دوســت ناتانیل 
ولتمن که اتفاقاً اهل خاورمیانه است 
در این رابطه گفت: من هرگز نشنیده 
بودم که ولتمن در مورد خاورمیانه یا 

مسلمانان حرف بدی بزند.
یکی دیگر از دوســتان متهم اصلی 
این جنایت نیز  تأیید کرد که ولتمن 
هرگز چیزی نفرت انگیز در مورد هیچ 
گروهی نگفته بود. او مســیحی است 
و رابطه بســیار خوبی باخدا دارد. . . .  
این پسر همیشه نسبت به افراد دیگر 

بسیار آرام بود.
گفتنی است ناتانیل ولتمن به صورت 

 Grey مزرعه هــای  در  نیمه وقــت 
  Strathroy در Ridge Egg Farms
کار می کرد. ویلیام گری مدیر اجرایی 
این مزرعه  در بیانیه ای کتبی در رابطه 
با حادثه غم انگیز رخ داده گفت:  ما در 
محکومیت این حمله خشــونت آمیز 
به جامعه خود ملحق می شــویم و با 
خانواده قربانیان و جامعه مســلمانان 

صمیمانه ابراز همدردی می کنیم.
یکــی از همکار ناتانیــل ولتمن نیز 
بــه خبرنــگاران گفــت، فقط چند 
هفته پیش ناتانیل با دوســتانش به 
ماهیگیری رفته بود و به نظر می رسید 
مثل همیشه خوشحال است. عکسی 
از آن ســفر، ولتمن خندان را نشان 
می دهد که صیــد خود را به دوربین  
نشــان می دهد. من روز پنج شــنبه 
ناتانیل را دیدم که با فرمان وانت خود 
مشکل داشته و من به همراه وی در 
آن روز رانندگی کــردم. روز جمعه، 
ولتمن از من  خواســت که کار او را 

انجام دهم زیرا یکی از اعضای خانواده، 
شاید مادربزرگ یا مادر مادربزرگش، 
فوت کرده بود. این آخرین باری بود 

که او را دیدم.
گفتنی است یک آگهی ترحیم از یک 
مجلس خاک ســپاری در روز جمعه، 
مــرگ پیرزنی 101 ســاله را تأیید 
کرد کــه چندین فرزند به نام ولتمن 
دارد. در آگهی ترحیم گفته می شود 
که ناتانیل ولتمن یکی از 21 نوه وی 

بوده است.
یکــی از دیگر همــکاران ولتمن نیز 
اظهار داشت من صبح روز یک شنبه 
که عصــر همــان روز ایــن حادثه 
جنایت کارانه رخ داد، ولتمن را دیدم 
که به نظر عادی و سرحال می رسید. 
من از کسی شنیده ام که ولتمن پس 
از ســاعت کاری خود بــه یک بازی 
تیراندازی رقابتــی مانند پینت بال 

ملحق شده بود.
پلیس تأیید کرده اســت که راننده 
هنگام دستگیری از جلیقه ای شبیه 
به جلیقه های ضدگلوله استفاده کرده 
است، اما ســخنگوی پلیس از بیان 

جزئیات بیشتر امتناع ورزیده است.
یکی دیگر از همکاران ولتمن، ضمن 
این کــه وی را یــک فــرد درون گرا 
خواند، افزود: مهم ترین تفریحات وی 
ماهیگیری، بــازی airsoft و برخی 
بازی های ویدئویی بود. او یک مسیحی 
متعصب نبود و به نظر نمی رسید که  
از مــردم متنفر باشــد، هرگز حرف 
نفرت انگیزی به مــن نگفت. به نظر 
می رســد این اتفاق کامــالً در تضاد 
با شــخصیت او باشــد. من و سایر 
همکارانم روز دوشــنبه پس از مطلع 
شــدن از اتفاق رخ داده و دستگیری 
ناتانیل شوکه شدیم زیرا او یک مرد 
خشنی نبود و به نظر من آدم خوبی 
محسوب می شــد که در محل کار با 

همه کنار می آمد.
این همکار ســابق متهم جنایت روز 
یک شنبه همچنین گفت، ولتمن در 
استراتروی بزرگ شــده بود و حدود 
شــش ماه پیش به لندن آمده و در 
کالج Fanshawe مشغول به تحصیل 

شده بود.
همسایگان ولتمن نیز به خبرنگاران 
گفتند کــه وی به تنهایــی در واحد 
خود زندگی می کرد و فردی درون گرا 
محسوب می شــد که بیشتر وقتش 
را صرف بازی هــای ویدیویی کرده و 
به ندرت با همسایگانش ارتباط برقرار 
می کــرد. یکی دیگر از همســایگان 
ناتانیل ولتمن نیز اعتراف کرد که وی 
معموالً شب ها سروصدا کرده و حتی 
در ساعاتی مانند سه نیمه شب صدای 

وی شنیده می شد.

آیا اقدامات کانادا
 برای مقابله با اسالم هراسی، 

جواب داده است؟

چهار عضــو یک خانواده مســلمان 
ساکن شــهر لندن یکشــنبه شب 
گذشــته قربانی حس نفــرت راننده 
جوان یک پیکاپ شــدند. سوال این 
اســت که دولت کانــادا و نهادهای 
تصمیم گیرنــده برای پیشــگیری از 
جنایات ناشی از نفرت چه تمهیداتی 
اتخــاذ کرده و چه تدابیــری به اجرا 
گذاشته اند؟ چهار سال پیش مجلس 
عــوام کانادا پس از بحث و جدل های 
فراوان قانونی را در محکومیت نفرت 
علیه مســلمانان تصویب کرد با این 
حال تدابیر ملموس و اقدامات واقعی 
مورد انتظار برای مبارزه با این معضل 

اجتماعی تحقق نیافته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این طرح که در سال 201۷ به ابتکار 
اقرا خالــد نماینده لیبــرال منطقه 
ارائــه   Mississauga-Erin Mills
شده بود، سه اقدام را از دولت فدرال 

درخواست کرده است:
- محکوم کردن اسالم هراسی و کلیه 
اشکال نژادپرستی نظام مند و تبعیض 

مذهبی
- مبــارزه با جو عمومی فزاینده تنفر 

و ترس
- ملــزم کــردن کمیتــه میــراث 
مجلس عوام به اتخــاذ و اجرای یک 
رویکرد دولتی بــه منظور کاهش یا 
محدودکردن نژادپرستی نظام مند که 
اسالم هراسی یکی از مظاهر آن است.

طــرح غیرالــزام آور M-103 پس از 
کشــمکش های فــراوان و بحــث و 
جدهای زیاد، ســرانجام به تصویب 
رسید. منتقدان سرسخت این طرح 
معتقــد بودند که اجــرای این طرح 
آزادی بیــان را محــدود خواهد کرد 
و موجــب خواهد شــد مســلمانان 
به موجــب قانون، از امتیــاز ویژه ای 

برخوردار شوند.
کمیته دائمی میراث کانادا در ســال 
نژادپرستی  درباره  2018 گزارشــی 
نظــام منــد، تبعیــض مذهبــی و 
اسالم هراسی منتشر کرد. این گزارش 
شامل 30 پیشنهاد و توصیه از جمله 
تهیه یک برنامه اقدام ملی هماهنگ، 
بهبود جمــع آوری داده های مربوط 
به جــرم و جرایم ناشــی از نفرت و 
همچنیــن تهیه برنامه هــای جدید 

آموزشی بود.
هدی فــری نماینده حزب لیبرال در 
مجلس عوام کانادا که ریاســت این 
کمیتــه پارلمانــی را در زمان تهیه 
گزارش یادشــده بر عهده داشــت، 
می گوید بســیاری از پیشــنهادهای 
مطرح شده در حال اجرا است. خانم 
فری با تاکید بر بهبــود نحوه جمع 
آوری اطالعات و کمپین های آموزش 
عمومــی تصریح کــرد این تالش ها 
همچنان ادامــه دارد و به مرور ابعاد 

گسترده تری پیدا می کند.
خانم فری که در مصاحبه با سی.بی.
ســی نیوز صحبت می کــرد، افزود: 
»نمی توان مشکالت نظام مند را طی 
تنها پنج ســال حل و فصل کرد. این 
روندی تدریجی اســت که باید طی 
شود. برای طی کردن این مسیر باید 
تمهیدات الزم را اتخاذ کنیم و من فکر 
می کنم دولت این کار را شروع کرده 

است.«
کانــادا همچنین یــک راهبرد ملی 
ضدنژادپرستی در ســال 2019 آغاز 
کرد که در آن اسالم هراســی نوعی 
تبعیض توصیف شــده است. با این 
حــال در این راهبرد بــرای مقابله با 
اسالم هراســی، اقدامات خاصی که از 
مبارزه با نژادپرستی و تبعیض متمایز 

باشد، پیش بینی نشده است.
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826
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 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
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US Tax Returns & Non-Resident Tax

کانادا تا نیمۀ تابستان پاندمی کووید-۱۹ را شکست  خواهد داد
ایرانیــان کانادا- بــا در نظر گرفتن 
کاهش پایدار موارد ابتال به کووید 19، 
و افزایش پایدار واکسیناســیون – تا 
پنج شنبه 3 ژوئن تقریباً 68 درصد از 
کانادایی های 12 سال به باال حداقل 
یک دوز واکســن را دریافت کردند – 
در نهایت این کشــور می تواند، نفِس 

راحتی بکشد.  
کانادا در ُشُرف پایان دادن به حقیقت 
ترســناک، دلهره آور و مهلک 15 ماه 
اخیر اســت. برای اولین بــار بعد از 
مدت ها در حال پیروز شــدن بر آن 

هستیم.
اما هنوز موانعی بر ســر راه رسیدن 
به آیندۀ پســاپاندمی وجــود دارد. 
عاملــی که می تواند به ما در پشــت 
ســر گذاشــتن کوویــد 19 کمک 
کند، ســرعت واکسیناسیون است. و 
متأسفانه، اشتهای سیری ناپذیر کانادا 
برای واکسن از عرضۀ آن بیشتر است.

کانادایی ها با در صف واکسیناسیون و 
دریافت واکسن به وظیفۀ خود عمل 
می کنند. و دولت ترودو هم در تهیه 
واکسن بسیار خوب عمل کرده است. 
علی رغم، تأخیر ها و کمبود ها در اوایل 
سال جاری، کانادا تا اول ژوئن توانست 
28 میلیون دوز از واکسن های فایزر، 
آسترازنکا و مدرنا تهیه کند. اما کانادا 
هنوز به دوز های بیشتری نیاز دارد و 
این دوز ها را اکنون می خواهد. داشتن 
واکســن کافی برای واکسینه کردن 
کامل )دو دوز( تمام کانادایی ها تا ماه 
سپتامبر عالی خواهد بود. انجام این 
کار تا میانۀ تابســتان به مراتب بهتر 

خواهد بود.
برای رســیدن به نرخ واکسینسیون 
90 درصدی در میــان کانادایی های 
واجد شرایط و برای هر کدام دو دوز، 
این کشور به 60 میلیون دوز واکسن 
نیاز دارد. قرار بر این است تا پایان ماه 

ژوئن کانادا رکورد دریات 40 میلیون 
دوز و تــا پایان ژوئیه بــه رکورد 50 

میلیون دوز دریافتی برسد.
اگر اتــاوا ]دولت کانــادا[ بتواند 10 
میلیون دوز دیگــر را در طول چهار 
هفتــۀ آینده تهیه کند، این کشــور 
می تواند تا اواخر ژوئیــه و اوایل اوت 
به رکورد واکســینه کردن 90 درصد 
جمعیت واجد شرایط برسد. فی نفسه 
ایــن کار بهترین عملکــرد در میان 

کشورهای توسعه یافته خواهد بود.
با این حال، کانــادا هنوز هیچ تولید 
واکســن داخلی ندارد. بنابراین همه 
چیز بــه معامله بــا تولیدکنندگان 
خارجــی و دولت ها، بــه ویژه دولت 

ایاالت متحده باز می گردد.
هفته گذشــته، جو بایــدن، رئیس 
جمهور آمریکا، که کشور وی بر روی 
انبوهی از واکسن ها و ظرفیت تولید 
بیش از نیاز داخلی قــرار دارد، اعالم 

نتایج تحقیق عوارض طوالنی مدت  کووید-۱۹
در بین کانادایی ها

به گزارش »خبرکانــادا« و به نقل از 
»نارسیتی«، مطالعه جدیدی که در 
تاریخ 3 ژوئن  منتشر شد، نشان می 
دهد که عالئــم طوالنی مدت کرونا  
بین کانادایی ها مشاهده می شود. در 
این مطالعه 1048 نفر از سراسر کانادا 
شرکت کردند که سن آنها بین 18 تا 

90 سال بود.
بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان به 
نظرســنجی که عالئم طوالنی مدت 
داشته اند، بیش از ســه ماه عالئم را 
تجربه کرده اند و تقریبــاً 50 درصد 
گفته اند که عالئم آنها 11 ماه یا حتی 

بیشتر  طول کشیده است.
عالئم گزارش شــده شامل مه مغزی 
)brain fog(، خستگی و تنگی نفس 
است. ســایر عالئم شــایع سردرد، 
ســرگیجه و اضطراب نیز دیده شده 
است. این مطالعه مربوط به تأثیرات 
طوالنی مدت کرونا بر سالمت مغز بود. 
در بیانیه ای مطبوعاتی آمده است: » 
این بررسی نشــان می دهد که تأثیر 
کرونا بر سالمت مغز فراتر از همه گیر 

بودن آن است.«
داده های نظرسنجی نشــان داد که 
تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان بیش از 

5 بار برای عالئم طوالنی مدت کرونا به 
پزشک مراجعه کرده اند. در حقیقت، 
تقریباً یک ســوم از کسانی که مورد 
بررسی گفته اند، بیش از 10 بار تحت 

مراقبت های پزشکی قرار گرفته اند.
از هر 10 نفر شش نفر مجبور شده اند 
به دلیل داشتن عوارض طوالنی مدت، 
هفته ها یا ماه ها از کار خود مرخصی 

بگیرند.
بر اســاس این مطالعه، تخمین زده 
می شود که 25-35 درصد از بیماران 
کرونایی اثرات طوالنی مدت ویروس را 

تجربه می کنند.

کرد که سرانجام ایاالت متحده مقدار 
بیشتری از این محموله های مازاد را به 

بقیۀ نقاط جهان ارسال خواهد کرد. 
ایاالت متحده قصد دارد تا پایان ماه 

ژوئن 80 میلیون دوز واکسن به خرج 
از کشور صادر کند.

طبق گفته های دولــت بایدن، از 25 
میلیــون دوز اول، 19 میلیون دوز به 
کشــورهای در حال توسعه می رسد. 
شــش میلیون دیگر دیگر به گروهی 
تعلق می گیرد که کانــادا عضوی از 
آن است - اما این گروه بزرگی است. 
اعضای این گروه شامل مکزیک، کره 
جنوبی، کرانه باختری و غزه، اوکراین، 
کــوزوو، هائیتی، گرجســتان، مصر، 
اردن، هنــد، عراق، یمــن ، کارگران 

سازمان ملل و کانادا هستند.
بــا این حــال ، دولت بایــدن در این 
هفتــه درهای صادرات به روی ســه 
تولیــد کنندۀ دیگر واکســن نیز باز 
کرد، که هنوز واکســن های آنان در 
ایاالت متحده تأیید نشــده است. دو 
عدد از این واکســن ها، از Sanofi و 
Novavax، هنوز در مرحله آزمایشات 
بالینی قرار دارند. ممکن است ماه ها 

طول بکشد تا آنها آماده شوند. واکسن 
دیگر آسترازنِکا است. 

اتاوا باید تالش کند تا میلیون ها دوز از 
این واکسن را تأمین کند - اما تغییر 
متعدد ناامید کنندۀ قوانین از جانب 
وزارت بهداشــت کانادا، اســتان ها و 
 )NACI( کمیتۀ مشورتی ایمن سازی
اعتماد به این واکسن را کاهش داده 

است.
کانادا قرار اســت یــک میلیون دوز 
آســترازنِکای دیگــر را در ماه ژوئن 
دریافت کند – این در حالی اســت 
که اســتانها قرار است به کسانی که 
دوز اول آسترزنکا را دریافت کرده اند 

واکسن های فایزر و مدرنا بزند.
 بــه هــر ترتیــب، کانــادا کمپین 
واکسیناســیون را تا پاییــز به پایان 
می رســاند - اما بهتر است این کار را 
هرچه زودتــر انجام دهد. فقط دولت 
فدرال قدرت تحقق بخشیدن به آن 

را دارد. 
دولت ترودو تحت فشــار اســت که 
مقــداری از محموله هــای دریافتی 
واکســن کانادا را به کشــورهای در 
حال توســعه اهدا کنــد – باین کار 
سرعت واکسیناســیون کانادا را کند 
می کند و به کشــورهایی که کمتر از 
ما واکسن دارند واکسن بیشتری می 
رســد. ما روش دیگری را پیشــنهاد 
می دهیــم: تماماً بر واکسیناســیون 
کامل کانادایی ها در اسرع وقت تمرکز 
کنید. سپس می توان عمدۀ مازاد نیاز 
محموله های واکسن ر به کشور هایی 

که نیاز دارند اهدا کنیم.
 دولت فــدرال تا کنون برای دریافت 
400 میلیون دوز واکسن کرونا قرارداد 
امضا کرده اســت. ایــن کار می تواند 
بزرگترین و تأثیرگذارترین طرح کمک 

خارجی در تاریخ کانادا باشد. 
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انتقاد سیاستمداران آمریکایی از جاستین ترودو
پرژن میرور- کریس کریستی فرماندار 
ســابق ایالت نیوجرســی آمریکا در 
مصاحبــه اخیر خود با شــبکه های 
خبری فاکس و ســی ان ان از نحوه 
برخورد دولت کانادا با مسئله بازگشایی 

مرز بین دو کشور انتقاد کرد.
وی در گفتگوی خود با ســی ان ان 
اظهار داشــت: “این مضحک و غلط 
است که کانادایی ها در آمریکا واکسن 
بزنند و محموله های واکسن از آمریکا 
دریافت کنند اما از ورود آمریکایی ها 

به کانادا جلوگیری کنند.“
وی در ادامه گفت: “چطور اســت که 
نخســت وزیر ترودو که همســایه و 
دوست خوبی برای ما است، مرزهای 
کشــورش را بر روی آمریکایی های 
واکسینه شــده باز کند؟ اگر این کار 
را نکند اشتباه کرده است و این پیام 
نادرستی را برای رییس جمهور بایدن 
می فرستد که بنشــیند و اجازه دهد 
چنین اتفاقی رخ دهد و این نیز اشتباه 

است.“
کریس کریســتی، جو بایدن رییس 
جمهور آمریکا را متهم کرد در این امر 
که به صورت عمومی از کانادا بخواهد 
محدودیت هــای مســافرتی بین دو 
کشور را لغو کند از خود ضعف نشان 

داده است.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، 
در حال حاضر کانادا نسبت به آمریکا 
درصد باالتــری از افرادی که حداقل 
یک دوز واکســن خــود را دریافت 
کرده انــد در اختیــار دارد اما میزان 
افرادی کــه در آمریکا به طور کامل 
واکسینه شدند نسبت به کانادا تقریباً 

شش برابر است.
آخرین آمار رســمی نشان می دهند 
که 43 درصد از کل جمعیت آمریکا 
و 53 درصد از بزرگساالن این کشور 
به طور کامل واکسن کووید-19 خود 
را دریافت کرده اند و همین امر موجب 
شــده است که بســیاری از کسب و 
کارها از جمله رستوران ها، رویدادهای 
ورزشی و سالن های کنسرت به طور 
تدریجــی بــه روزهای عــادی خود 
بازگردند و رفته رفته زندگی مردم به 

حالت عادی بازگردد.
سیاســتمداران  از  دیگــر  یکــی 
جمهوریخــواه آمریکایی نیز از تعلل 
دولت فدرال کانادا برای بازگشایی مرز 
بین دو کشور انتقاد کرده و اقدامات 
فعلی دولت آقای ترودو را غیر منطقی 

خوانده است.
الیز استفانیک، نماینده کنگره آمریکا از 

حزب جمهوریخواه نیز سفر کانادایی ها 
به آمریکا برای انجام واکسیناسیون در 
حالیکه مردم آمریکا که به طور کامل 
واکسینه شدند اجازه ندارند به کانادا 
ســفر کنند را غیر منصفانه خوانده 

است.
این نماینده کنگره آمریکا گفته است 
اگر تا روز 21 ژوئن که مهلت بســته 
بودن مرز بین آمریکا و کانادا به پایان 
می رسد هر دو کشور به توافق نرسند، 
آمریــکا باید به تنهایی مــرز خود را 
بــاز کند و به کانادایی هایی که دارای 
ملک، قایق و منافع تجاری در آمریکا 
هستند اجازه ورود دهد و یا به مردم 
کانــادا اجازه دهد تا برای ســفرهای 
از فرودگاه های  بتوانند  خارجی خود 

آمریکا استفاده کنند.
مشــخص است که سیاســتمداران 
آمریکایی از هــر دو جناح دموکرات 

و جمهوریخــواه از روند کند تصمیم 
گیری دولت آقای جاســتین ترودو 
درباره بازگشــایی مرز بین دو کشور 
راضی نیستند و این افزایش نارضایتی 

مسئله ای فراحزبی است.
سناتور چاک شــومر، رهبر اکثریت 
حزب دموکرات در مجلس ســنای 
آمریکا نیز خواستار باز شدن مرز بین 

آمریکا و کانادا شده است.
گزارشات  تاکنون  آمریکایی  مقامات 
رسیده درباره اینکه آیا قصد بازگشایی 
یکطرفه مرز بین دو کشور در روز 21 
ژوئن که مهلت بســته شدن مرز به 
پایان می رسد را دارند، تکذیب کرده اند 
و مشخص نیست که در صورت عدم 
توافق دولت کانادا با باز شــدن مرز از 
ســوی آمریکا رابطه بین دو کشور به 

چه مرحله ای خواهد رسید.

طرح پلکانی دولت فدرال کانادا
 برای بازگشایی مرزها با آمریکا

طرح دولــت فــدرال کانــادا برای 
بازگشایی مرز با آمریکا چند مرحله ای 
خواهد بود. در اولین مرحله از اجرای 
این طرح شــهروندانی که خود را به 
طور کامل در برابر کووید19 واکسینه 
کرده اند، از تابستان اجازه عبور از مرز 

را خواهند داشت.
مذاکرات فشرده ای در روزهای اخیر 
میان مقامات کانــادا و آمریکا درباره 
نحوه بازگشــایی مرزهای دو کشور 

صورت گرفته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
سی.بی.ســی اعالم کرد در رابطه با 
محتوای این مذاکرات با شــهرداران 
چندین شــهر مرزی و یک مسئول 
فدرال مصاحبه کرده است. به گفته 
این افراد، هنوز هیــچ جدول زمانی 
مشخصی برای بازگشایی مرزها تهیه 

نشده است.
بیل بلر وزیر امنیت عمومی کانادا در 
نشستی با شــهروندان چندین شهر 
مرزی کانادا اعالم کرد که مرحله اول 
طرح بازگشایی مرزها اواخر ژوئن به 

اجرا گذاشته خواهد شد.
یک منبــع آگاه از مذاکرات میان دو 
کشور که خواست نامش فاش نشود، 
اعالم کرد بازشدن مرزها در ماه ژوئن 
چندان محتمل نیست. احتماال اولین 
مرحله از طرح بازگشایی مرزها در ماه 

ژوئیه اجرا خواهد شد.

صرفنظر از این که هنوز تاریخی برای 
بازگشایی مرزها تعیین نشده است، 
چند مسئله دیگر مربوط به این پرونده 
نیز هنوز حل نشده است. یکی از این 
مسائل گواهی واکسیناسیون است که 
هنوز دو کشور به ویژه آمریکا درباره 

آن هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده اند.
برخی  جمهوری خــواه  فرمانــداران 
تصویب  قوانینی  آمریــکا  ایالت های 
کرده انــد کــه الــزام ارائــه گواهی 
واکسیناســیون بــرای ورود به این 
ایالت هــا را نفی می کنــد. عالوه بر 
این جو بایــدن رئیس جمهور آمریکا 
نیز اعالم کرده اســت که قصد ندارد 
گذرنامه واکسن در سطح فدرال تهیه 
کند. این وضعیت می تواند در زمینه 
واکسیناســیون به ایجــاد معیارها و 
مقررات مرزی مختلف بین دو کشور 

همسایه منجر شود.

دولت فدرال  جریمه مسافرانی را  
که حاضر به قرنطینه در هتل نیستند 

 تا 5هزار دالر افزایش می دهد

ایرونیا- مســافران هوایی ورودی به 
کانادا که حاضر به قرنطینه در هتلی 
مشخص نمی شوند، به زودی مشمول 

جریمه 5000 دالری خواهند شد. 
دولــت فدرال اعالم کرده اســت که 
از روز جمعــه مســافران هوایی بین 
المللی که از انجام آزمایشات موردنیاز 
کووید19 یا از ورود به هتل قرنطینه 
خودداری می کنند، ممکن است برای 
هر تخلف 5هزار دالر جریمه شوند- 
2هزار دالر بیشتر از رقم جریمه فعلی.

در 22 فوریه، دولت گفت مســافران 
هوایی که وارد کانادا می شــوند باید 
هنگام ورود تســت کووید19 داده و 
حداکثــر 3 روز از قرنطینه 14 روزه 
خود را در هتلی مــورد تایید دولت 
بگذرانند تا منتظــر نتیجه آزمایش 
خود بمانند. مسافران برای اقامت خود 
باید قبض پرداخت کنند که هزینه آن 

می تواند تا 2000 دالر باشد.
آن ها همچنین موظفند قبل از ورود 

به کانادا تست کووید19 بدهند.
این افزایش جریمه به دنبال گزارش 
هیئت مشاور دولت که هفته گذشته 
منتشر شد، آمد که می گوید اتاوا باید 
لزوم قرنطینه هتــل را لغو کند و در 
عوض به مردم اجــازه دهد قرنطینه 

خودشان را ترتیب دهند.

هیئت گفت که به چند دلیل قرنطینه 
هتل دارای نقص است، از جمله اینکه 
برخی از مسافران در عوض پرداخت 
رقم جدید، جریمه 3هزار دالری فعلی 

را انتخاب می کنند.
در فاصله 14 آوریل و 24 مه، بیش از 
1000 مسافر به دلیل امتناع از رفتن 
به هتل قرنطینه و بیش از 400نفر به 
دلیل ندادن تست اجباری کووید19 
قبل از پرواز به کانادا یا هنگام ورود به 

فرودگاه جریمه شدند.
اما افزایش جریمه ممکن است برخی 
از افــراد را از نقض قرنطینه اجباری 
هتل منصرف نکند، بسته به تصمیم 

آنها یا محل فرودشان.
کنت ساندرز در ماه آوریل به ونکوور 
پــرواز کرد و گفت کــه به یک مقام 
بهداشت در فرودگاه اطالع داده است 
که برای قرنطینه مســتقیما به خانه 

دوستش می رود.
این مقــام رســمی بــرای او بلیط 
3450دالری )3000 دالر بــه عالوه 
هزینه اضافه( صادر کرد. ســاندرز به 
سی بی ســی نیوز گفت که او قصد 
پرداخت جریمه را ندارد: »شما 3450 
دالر از مــن می گیریــد؟ خوابش را 

iroonia.ca »!ببینید

 به دلیل اعتراض عمومی 
مدیران ارشد ایرکانادا، پاداش های میلیونی خود را پس می دهند

به گزارش گلوب اندمیــل، ایرکانادا 
روز یک شــنبه اعالم کرد که مدیران 
ارشد این شرکت با استناد به ناامیدی 
و نارضایتــی عمومــی، پاداش های 
خود مربوط به ســال 2020 را پس 

می دهند.
کریســتیا فریلند، وزیر اقتصاد کانادا 
گفته اســت که شــرکت هایی که از 
دولت کمــک مالی دریافت می کنند 
مسوؤالنه ای  رفتار  هســتند  موظف 

داشته باشند.
از  نارضایتی خود  کریســتیا فریلند 
پرداخــت چندین میلیــون دالر به 
مدیران ایر کانادا را در حالی بیان کرده 
که این شرکت هوایی در حال مذاکره 
با دولت فدرال بوده و از این طریق ایر 
کانادا را به سمت تالطم های سیاسی 

سوق داده است.
به گزارش ســی بی ســی، خطوط 
هوایی ایر کانادا روز دوشنبه 31 ِمی 
2021 در بخشــنامه ســالیانه خود 
به ســهامداران فعلی اعــالم کرد در 
ســال گذشــته به برخی از مدیران 
این کمپانــی در مجموع بیش از 10 
میلیون دالر پــاداش داده و دلیل آن 
را نقش سرمایه گذاران در سرپا ماندن 
ایــن کمپانی در طــول دوران همه 
گیری دانسته که میزان سفرها نیز به 

شدت کاهش یافته بود.
در بیانیه مفصلی که کریستیا فریلند 
در همین زمینه منتشــر کرده اظهار 
داشته است از اینکه برخی از کمپانی ها 
همزمان با دریافت کمک های مالی و 
پول مالیات دهندگان از سوی دولت 
برای در امان ماندن از آسیب های همه 
گیری به شکل غیر مسوؤالنه ای رفتار 

می کنند ناامید شده است.
در ماه آوریل سال جاری، ایر کانادا و 
دولت فدرال بر سر یک بسته کمک 
مالی به ارزش 5,9 میلیارد دالر توافق 
کردند که شامل کمک به بازگرداندن 
پول بلیط مســافران بــود و تا زمان 
تسویه حســاب کامل این وام، برای 
پــاداش مدیران ایر کانادا ســقف 1 

میلیون دالر را تعیین کرده بود.
دولت فدرال کانــادا همچنین مبلغ 
500 میلیــون دالر در ازای دریافت 
شش درصد از سهام بزرگترین خط 
هوایی کانادا پرداخت کرده است تا به 

گفته فریلند پس از بازگشت وضعیت 
سفرها به حالت عادی و درآمد زایی 
این شــرکت، از ســودآوری مالیات 
دهندگان از محل سهام این شرکت 

اطمینان حاصل شود.
بدین ترتیب دولت فــدرال کانادا به 
عنوان یکی از کلیدی ترین سهامداران 

ایر کانادا تبدیل شده است.
کریستیا فریلند در بیانیه خود گفته 
اســت: “ این به ما در تصمیمات این 
شــرکت صدایی می دهد، و ما از این 
صدا برای بیان دیدگاه بسیار معقول 
خود در مورد آنچه که رفتار شــرکت 

را مســوؤلیت پذیر نشــان نمی دهد 
اســتفاده می کنیــم. شــرکت های 
کانادایی کــه از دولت پول می گیرند 
وظیفه دارند در مــورد کانادایی های 
عادی که اکنون سهامدار و همزمان 
مشتری آنها هستند مسوؤالنه رفتار 

کنند.“
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
نیز پس از اینکه از طرف حزب بلوک 
کبک برای وادار ساختن ایر کانادا به 
باز پس دادن کمک مالی دولت تحت 
فشار قرار گرفت در پارلمان اعالم کرد 
که مدیران ایر کانادا باید برای دریافت 

این پاداش ها توضیح دهند.
میــزان کمک هــای مالــی و یارانه 
پرداختی دولــت قرار اســت از ماه 
آینده کاهش یابد. کریســتیا فریلند 
گفته اســت که دولت پیش از اعمال 
تغییر در برنامه خود به شاخصه هایی 
همچون تعداد واکسیناسیون و موارد 
ابتال به بیماری کوویــد-19، میزان 
بازگشایی در اقتصاد، میزان اشتغال و 

ساعات کاری توجه خواهد کرد.
در گزارش ســالیانه ســهامداران ایر 
کانادا تایید شده است که این شرکت 
از 554 میلیــون دالری که از طریق 
برنامه یارانه دستمزد در سال 2020 
دریافت کرده منتفع شــده به طوری 
که به این شرکت کمک کرده حتی 
با اخراج 20 هزار نفر از کارکنان خود، 

بسیاری از آنها را حفظ کند.
در این گزارش نوشته شده است که 
خطوط هوایی ایر کانــادا قصد دارد 
درخواســت دریافت کمک های مالی 
بیشتر را به دولت فدرال ارایه دهد.    
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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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◊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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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 2010 HONDA ODYSSEY EX/SE 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: $11,895

140,000 km

Was:$13,695

 Stk#H21512A
NOW: $22,986

26,000 km

Was: $24,786
NOW: $32,983

113,000 km

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

114,000 km

Was:$21,575

2018 Nissan Rogue SV AWD

 Stk# RH22010  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

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

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

Additional information:

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

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

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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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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کاهش قیمت  بلیط خطوط هوایی کانادا
خطوط هوایی کانــادا قیمت هایی را 
پیشنهاد می دهند که قبالً به ندرت 
دیده شده اســت، اما یک کارشناس 
می گوید که پشــت این تخفیف های 
چشمگیر راهُبردی وجود دارد و مدت 

زیادی دوام نخواهند داشت.
بلیط یک طرفۀ خطوط هوایی »وست 
جــت« از تورنتو به کلگــری اکنون 
11۷ دالر اســت. یک پرواز از تورنتو 
به ونکوور تنها 10 دالر بیشــتر آب 

می خورد.
در عین حال پرواز بدون توقف تورنتو 
بــه ِکلونا تنها 134 دالر برای شــما 

هزینه دارد.
چیزی که جالب اســت این اســت 
که این قیمت هــای تنها برای دوران 
تعطیلی های پاندمی نیستند. بر روی 
وب سایت های خطوط هوایی ایرکاندا 
و وست جت این قیمت ها حداقل تا 
پایان سال 2021 ادامه خواهد داشت.

فردریــک دیمانش مدیر دانشــکدۀ 
هتل داری و گردشــگری در دانشگاه 
می خواهید  »اگر  می گوید:  رایرسون 
بلیط ارزان تهیه کنید، بهتر اســت 
همین االن ایــن کار را انجام دهید، 
چون این قیمت ها مدت زیادی باقی 

نخواهند ماند.«
او معتقد اســت خطوط هوایی کانادا 
مانند ایرکانادا و وست جت به دالیل 
مختلفی قیمت هــای خود را کاهش 

داده اند.
دیمانــش می گوید: »دولــت کانادا 
محدودیت های این شــرکت ها را در 
مورد مســافرت به زودی بر می دارد 
... مهم اســت که این خطوط هوایی 
از این فرصت استفاده کنند. یکی از 
شــیوه های آنان برای استفاده از این 
فرصت پایین آوردن هزینه ها برای باال 

بردن تقاضا است.«

»بــه آن انعطــاف پذیــری قیمتی 
می گویند. یک اســتراتژی سنتی در 
بازاریابی است. با پایین  آوردن قیمت، 

می توان تقاضا را افزایش داد.«  
او معتقد اســت دلیل عمــدۀ دیگر 
پشــت این تخفیف های بــاال ایجاد 
اعتماد دوباره به سفر کردن در میان 

کانادایی ها است.
وی گفــت: »می دانیم که کانادایی ها 
هنوز در مورد مســافرت کردن زیاد 
مطمئن نیســتند. الزم است به آنها 
گفته شود که سفر مجدد ایمن است 
و این یکی از اهداف استراتژی های این 

قیمت گذاری است.«
او فکر می کند وقتی افراد به خانواده و 
دوستانشان بگویند که بلیطی را رزرو 
کرده اند، به دیگران کمک می کند تا 
دوباره به سفر کردن اعتماد پیدا کنند.

دیمانش می گوید اما هنگامی که تقاضا 
شروع به افزایش کند، که قیمت ارزان 
بلیط های ایرکانادا و وست جت از بین 
خواهد رفت زیرا از نظر اقتصادی برای 
این شرکت ها مقرون به صرفه نیست.

دیمانش گفت: »بلیطی که از تورنتو 
به ونکــوور 140 دالر قیمــت دارد، 
شود زیادی را عاید شرکت هواپیمایی 

نمی کند.«
حتی وســت جت اذعان می کند که 
این تخفیف های باال زیاد دوام نخواهد 
آورد، این شرکت در بیانیه ای به سی 
تی وی نیوز گفت با افزایش تقاضا برای 

پرواز، قیمت ها نیز افزایش می یابد. 
شــرکت Air Canada در بیانیه ای 
گفت که نوســان قیمــت بلیط آنها 
دالیل زیادی دارد که شامل تقاضا نیز 

می شود.
 به نظر می رســد این شــرکت های 
هواپیمایی می داننــد تقاضای فوری 
برای سفر در کانادا خواهد بود. هر دو 
وب سایت های وست جت و ایرکانادا 
در حال تبلیغ قیمت هــای پایین و 

مقاصدی در داخل کانادا هستند. 
خطوط هوایی ایرکانادا به سی تی وی 
نیوز تورنتــو گفت: «با تعیین جدول 
زمانی برای بازگشایی استان ها، ما در 
حال ارتقا خدمات خود هستیم زیرا 
کانادایی ها در حال برنامه ریزی برای 
سفرهای آیندۀ خود هستند. تقاضای 
زیادی وجود دارد، افراد می خواهند با 
خانواده ها و دوستان خود دیدار کنند، 
بــه تعطیالت بروند و یا ســفر کاری 

انجام دهند.«
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

آیا در تابستان اجازۀ سفرخارجی وجود خواهد داشت؟
ایرانیان کانادا- با فرا رســیدن فصل 
تعطیــالت، بســیاری از کانادایی ها 
رؤیای سفر های بین المللی و سفر به 

خارج از کشور را دارند.
با این حال، با وجود ماندگاری قوانین 
مسافرتی کانادا و صحبت از پاسپورت 
و گذرنامۀ واکسیناســیون از جانب 
دولت فدرال، برنامــه ریزی از پیش 

کمی مشکل به نظر می رسد.
هرچند که جاستین ترودو گفته  است 
که سفر ها از تابستان آغاز می شوند، 
در زیر همه آن چیزی که باید در بارۀ 
سفر در تابستان بدانید، توضیح داده 

می شود.
در حــال حاضر دولت فــدرال هنوز 
اطالعات مشخصی در بارۀ آغاز سفر 
به خارج و امــکان آن را هنوز اعالم 

نکرده است.
در حــال حاضــر محدودیت هــای 
سخت مســافرتی هنوز به جای خود 
باقی مانده اســت. این به معنای آن 
اســت که هر کس که کشــور را به 
دالیل غیر ضروری ترک می کند، به 
محض بازگشت باید به مدت دوهفته 
قرنطینه شــود و چندیــن آزمایش 

کووید 19 بدهد.
بازگشــتی همچنین  از مســافرین 
خواســته می شود چند شــبی را در 
هتل های از پیش تعیین شده توسط 

دولت سپری کنند.
علی رغم تالش هــا از جانب خطوط 
هوایی، شرکت های مسافرتی و پانل 
مشاوران متخخصص کووید 19 برای 

از سرگیری سفر ها، این قوانین حداقل 
تا 21 ژوئن به جای خود باقی خواهند 

ماند.
زمانی که صحبت از از سفر داخلی به 
میان می آید، احتمال اینکه چه چیزی 
امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست، 
احتماالً به محــل زندگی و مقصدی 
که می خواهید بروید بستگی خواهد 

داشت.
از  نیوبرانزویــک  مســال  بــرای 
کانادایی های ســاکن در استان های 
آتالنتیک کانــادا می خواهد که برای 

سفر در تابستان به آنجا بروند.
جزیــرۀ پرنــس ادوارد طرح هایی را 
برای پذیرایی از کانادایی های ساکن 
آتالنتیــک از 2۷ ژوئــن اعالم کرده 

است.

در عین حــال، اســتان هایی مانند 
ساســکاچوان و آلبرتا در حال حاضر 
محدودیت های ســفر بین استانی را 
اعمال کرده اند، نووا اسکوشیا هم هنوز 
از تمام بازدیدکنندگان می خواهد دو 

هفته خود را قرنطینه کنند.
مرز های زمینی انتاریو در حال حاضر 
به روی کبک و مانیتوبا بسته هستند.

همــۀ اینها بدان معناســت که باید 
پیش از عزیمت به تعطیالت ســفر 
را برنامه ریــزی کنیــد چــرا که هر 
منطقه بر اساس شــرایط کووید 19 
محدودیت های ســفر را کم و یا زیاد 

می کند.
در ماه ژانویه، جاستین ترودو از همه 
کانادایی ها خواست تا تعطیالت آینده 
خود را لغو کنند و گفت که سفر نباید 

جزو لیســت آرزوهای ســال 2021 
باشد.

با ایــن حال، نخســت وزیــر اخیراً 
خوشبین تر شده اســت و در ماه مه 
اظهار داشت که »اگر همه چیز خوب 
پیش برود« سفر ها می تواند از تابستان 

امسال شروع شوند.
ترودو عالوه بر اینکه می گوید گذرنامه 
های واکسن احتماالً برای از سرگیری 
ســفرهای بین المللی ضروری است، 
توضیح داد که محدودیت های سفر 
سایر کشــورها از کنترل کانادا خارج 

است.
در حالــی که پروازهــای محدودی 
از کانــادا به نقاطی در اروپا، آســیا، 
ایاالت متحده و کارائیب وجود دارد، 
آزمایش کووید 19 قبل از عزیمت و 
قرنطینه هنوز در بسیاری از کشورها 
مــورد نیاز اســت.  با ایــن اوصاف، 
خطوط هواپیمایی ایرکانادا  قصد دارد 
پروازهای خود را به ایتالیا بدون نیاز به 

قرنطینه از ماه ژوئیه آغاز کند. 
صرف نظــر از مقصد رویایی شــما، 
مهم اســت که قبل از برنامه ریزی به 
روزترین قوانین و محدودیت های سفر 

را بررسی و دوباره چک کنید!

ترودو : دولت به دنبال برنامه ای
 برای بازگشت گردشگران بین المللی 

کامال واکسینه شده است
ایرونیــا- نخســت وزیر تــرودو می 
گویــد دولت فدرال در تالش اســت 
تا با کاهش محدودیــت های دوران 
همه گیــری، رویکــردی مرحله ای 
بــرای اســتقبال از بازدید کنندگان 
بیــن المللی اتخاذ کند که تمرکزش 
معطوف  بر تعداد مبتالیان در سطح 
جهــان به عنوان بخشــی از تصمیم 

گیری خواهد بود.
مقامات فدرال بیش از یک ســال به 
دنبال محدودیت جابجایی مسافران 
غیرضروری بوده اند، حتی در برخی 
مواقع بــه دلیل افزایــش نگرانی از 
گونه های جدید کووید19 پروازهای 
مستقیم از کشــورهایی مانند هند و 

انگلیس را هم ممنوع کردند.
ترودو گفــت انتظار دارد مســافران 
خارجی عالقه زیادي به کانادا داشته 
باشند زیرا این محدودیت ها در نهایت 
به دلیل نرخ واکسیناســیون باالتر و 
تعداد موارد ابتالی کمتر از کشورهاي 

همتا کاهش مي یابد.
نخســت وزیر در رویداد عصرگاهی 
گفت هرکس که به کانــادا می آید 
پیش از رسیدن باید کامال واکسینه 
شده باشد، زیرا این کشور نمی تواند 
در خطــر موج دیگــری از کووید19 
بیافتد. موج چهارم برای مشــاغل و 

روحیه کشور ویرانگر خواهد بود.
او افــزود که دولت بــا کاهش موارد 
ابتال در داخل کشور، ایاالت متحده و 
سایر نقاط جهان، برای حفظ امنیت 
کانادایی ها در حال بررسی روشهای 
اســتقبال از بازدیدکنندگان خارجی 
و همچنین کمک به بخش محصور 

گردشگری کشور است.
ترودو در گفتگوی مجازی گفت: »ما 
نه تنها موفق شدیم تعداد موارد ابتال 
را در اکثر مناطق کشور کم نگه داشته 
و مدیریــت کنیم، بلکه از نظر میزان 

واکسیناسیون نیز در رده بسیار باالیی 
هســتیم و این موضوع برای بسیاری 
از افرادی که شاید می خواهند سفر 
کنند اما نمی خواهند خانواده هایشان 
را در معرض خطر قرار دهند، دلگرم 

کننده خواهد بود.«
»ما قرار نیست از برنامه های خودمان 
پیشی بگیریم. ما در حال بررسی این 
موضوع هســتیم که با پایین آمدن 
تعداد مبتالیان در کانادا، همچنان که 
در ایاالت متحده و سایر نقاط جهان 
نیز تعداد کم می شــود، چگونه می 
خواهیم استقبال از گردشگران را به 

صورت مرحله ای آغاز کنیم.«
انجمن صنعت جهانگردی کانادا نیز از 
دولت فدرال خواســت تا مرز کانادا و 
آمریکا را قبل از ســپری شدن فصل 

گردشگری تابستان باز کند.
بت پاتــر، رئیس و مدیــر عامل این 
صنعت گفت: »مــا اکنون با افزایش 
واکسیناسیون و کاهش تعداد موارد 
بیماری باید سیاست های آینده نگرانه 
تری را در پیش بگیریــم و در مورد 
بازگشــایی مرز با اطمینان صحبت 

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong
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Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
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ایرانیــان کانــادا- در طــول مراحل 
اولیــۀ پاندمی کووید 19 آنیتا مین و 
همســرش امیدوار بودند که بتوانند 

برای خود خانه ای بخرند.
مین 31 ساله که در دانشگاه بریتیش 
کلمبیا دانشــجوی مقطــع دکتری 
اســت می گوید: »فکر می کردیم که 
]پاندمی[ فرصت مناسبی برای ورود 

به بازار مسکن است.«
او معتقد اســت خانه دار شدن »یک 
رؤیا« است – رؤیایی که او مدت هاست 
به آن فکر می کنــد. پس از بزرگش 
شــدن در امالک اجــاره ای و جا به 
جایی های زیاد - »ما صاحب خانه های 
بسیار خوبی داشــیتم، اما در نهایت 
خانۀ خــود را می فروختنــد،« - او 
می گوید که او داشتن خانه را با امنیت 

و ثبات برابر می داند.
و در آغــاز پاندمی، مین فکر می کرد 
که باالخره قیمت مسکن کمی پایین 
می آید و ممکن است که رؤیایش به 

حقیقت بدل شود.
او تنها کســی نبود که فکر می کرد 
بحران سالمت ممکن است گران ترین 
بازار های امــالک کانادا را کمی ارزان 
کند. در ماه مه 2020 شرکت امالک 
و وام مسکن کانادا )CMHC( هشدار 
داد کــه احتماالً قیمــت خانه  تا 18 
درصد در سه ماه اول 2020 کاهش 

یابد.
در عــوض، قیمت امــالک افزایش 
یافت و این افزایش دیگر به شهر های 
بزرگ ونکوور و تورنتو محدود نبود. به 
گفتۀ انجمن مشاوران امالک کانادا تا 
ماه آوریل، قیمت مســکن در سراسر 
کشور در مقایسه با ماه آوریل در سال 

2020، 23 درصد افزایش یافت.
برای کانادایی های جوانی مانند مین، 
سوأل این است که قیمت مسکن پس 

از این به کدام ســمت می رود، و آیا 
موقعیت مناسبی به وجود می آید که 
بتوانند وارد بازار مسکن شوند یا خیر.

در حالی که ســرعت افزیش قیمت 
در طــول پاندمی را عموماً »ناپایدار« 
کارشناسان  از  بســیاری  دانسته اند، 
بازار مسکن می گویند زمانی که مرز ها 
باز شــود و تقاضــای جدید از جانب 
مهاجران ممکن است فشار را بر روی 

قیمت ها حفظ کند.
مایک موفات، مدیر ارشد انیستیتوی 
می گویــد:   Smart Prosperity
»کسانی وجود دارند که فکر می کنند 
که قیمت خانه ها باید اصالح شود و 
پایین بیاید چرا که بسیار باال رفته اند.«
مافــوت می گوید، اما ترکیدن قیمت  

امالک تنها نتیجۀ ممکن نیست.
»احتمال بسیار واقع گرایانه ای است 
اگر بگوییم قیمت امالک به افزایش 
ادامه می دهد، به خصوص اگر مرز ها 
باز شــوند و ما بتوانیم مانند پیش از 
پاندمی استعداد های جهانی را به کانادا 

جذب کنیم.«
 

رشد جمعیت با عرضۀ بازار مسکن 
برابر نیست

 Sri( تاناباالســینگام  ســری 
Thanabalasingam( اقتصــاد دان 
ارشــد بانک دومینیون می گوید که 
ِدموگرافی و مؤلفه های جمعیتی یکی 
دیگر از عواملی اســت که به افزایش 
قیمت مسکن افسارگسیخته در طول 

پاندمی انجامید.
از آنجــا که مرز های کانــادا به روی 
بســیاری از مهاجریــن از ماه مارس 
2020 برای جلوگیری از شیوع کووید 
19 بسته شد، دولِت جاستین ترودو 
برای جبران کردن عواقب جمعیت رو 

آیا بازار مسکن کانادا 
سقوط می کند؟

ایرونیا- نخســت وزیر جاســتین ترودو به مقامات استانی و شهرداری 
ها وعده پشــتیبانی و منابع فدرال برای پرداختن به هزینه های باالی 
مسکن را می دهد که به گفته وی بحرانی جدی برای خانواده های طبقه 

متوسط   و جوان محسوب می شود. 
هزینه مســکن در سراسر کشور افزایش یافته است که ناشی از ترکیب 
نرخ بهره پایین با تقاضای بیشتر از عرضه است، زیرا کانادایی هایی که از 

خانه کار می کنند به دنبال فضای بزرگتر می گردند.
ترودو می گوید نتیجه این است که مالکیت خانه برای بسیاری از افراد 
در بزرگترین شهرهای کانادا بسیار دور از دسترس است  و مطلع شده 
280 ماه طول می کشد تا یک خانواده متوسط در شهری مانند تورنتو 

پس انداز کند.
نخســت وزیر ترودو می گوید دولت او به دنبــال راه هایی برای تغییر 

وضعیت فراتر از آنچه لیبرال ها پیش از این بیان کرده اند، خواهد بود. 
او خاطرنشــان کرد که دولت فدرال بــه تنهایی نمی تواند هزینه های 
مسکن را پایین بیاورد و اهرم های فشار در تمام سطوح دولت وجود دارد.

تــرودو می گوید که لیبرال ها برای یافتــن راه حل هایی برای کاهش 
نگرانی در مورد مقرون به صرفه بودن مسکن در تمامی استانها اقداماتی 

iroonia.ca .را انجام خواهند داد

ترودو وعده داد
 به خانواده های طبقه متوسط 

برای خرید خانه کمک کند

به پیری و تقویت اقتصاد کانادا، اهداف 
مهاجرتی جدیــدی را تعیین کرده 
است ]پذیرش 1,2 میلیون مهاجر در 

طول سه سال آینده.[
بر اســاس داده هــا از ادارۀ مهاجرت، 
پناهندگی و شــهروندی کانادا، بین 
سال های 2016 و 2019 این کشور 
حدوداً یــک میلیون مقیــم دائم را 
پذیرفته است. و طبق همین سازمان، 
و 2018،  ســال های 201۷  بیــن 
مهاجرت، 80 درصد از رشد جمعیتی 

خالص کانادا را شامل شده است. 
تاناباالســینگام می گوید آن افزایش 
کمک کرد تقاضا برای مسکن در طول 
پاندمی افزایش یابد. زمانی که نرخ وام 
مســکن به دلیل بحران اقتصادی به 
وجود آمــده از پاندمی کاهش یافت، 
توانایی خرید مسکن به صورت موقت 
افزایش یافت و افراد بیشتری وارد بازار 

شدند.
همزمــان، تعطیلی هــای دولــت و 
دستور های در خانه ماندن اشتیاق به 
خانه های بزرگ دارای حیاط پشتی را 
افزایش داد و باعث شد خریداران خانه 
از مراکز شهری بزرگ به سمت حومه، 

شهر های کوچک و مناطق روستایی 
بروند.

هزینه های اســتقراض پایین تر و نیاز 
ناگهانی به فضای بیشــتر باعث آن 
چیزی شــد که تاناباالسینگام آن را 
»ُهل دادن به جلوی« تقاضای مسکن 
می نامد. به عبارت دیگر، بســیاری از 
کانادایی هایی که قــرار بود در آینده 
خانه دار شــوند، تصمیم گرفتند به 
دلیل شــرایط ایجاد شــده در طول 
پاندمــی همزمان، همــه با هم خانه 

بخرند.
به گفتۀ موفات، تعداد فزاینده ثبت نام 
المللی هم تقاضای  بین  دانشجویان 

مسکن و نه فقط بازار اجاره را افزایش 
می دهد.

وی می گویــد: »فقــط در منطقــۀ 
تورنتوی بــزرگ در هر برهه از زمان 
حــدود 150 هــزار نفر دانشــجوی 

بین المللی ساکن هستند.«
ادارۀ مهاجــرت پناهندگی، و  طبق 
شهروندی، فقط در سال 2019، کانادا 
بیــش از 402000 مجــوز تحصیل 

جدید صادر کرده است.
موفات خاطرنشان می کند، تعداد قابل 
توجهی از این دانشــجویان به لطف 
مسیر آســان کانادا برای اقامت دائم ، 

برای همیشه در کانادا می مانند.

موفات می گوید، اگرچه آن مجموعه 
از تازه واردان تحصیل کرده با مدارک 
دانشــگاه های کانادا یک منبع عالی 
برای بازار کار و اقتصاد کانادا به شمار 
برای  تقاضایی  همچنیــن  می روند، 
مســکن ایجاد می کنند که دولت ها 
در همه سطوح تا حد زیادی قادر به 
برنامه ریزی برای برآورده کردن نیاز 

آنان نبوده اند.
او می گوید: »جذب استعداد های 20 و 
چند ساله بسیار عالی است. فقط باید 
اطمینان حاصل کنیم که خانه کافی 

برای همه داریم.«
  

آنچه در انتظار بازار مسکن است
 

در حالی که اتاوا ]دولت کانادا[ چشم 
بــه پایان پاندمــی دارد، مهاجرت از 
سر گرفته می شــود. کانادا 401000 
نفر ســاکن دائمی جدید را در سال 
2021 ، 411000 نفــر را در ســال 
2022 و 421000 نفــر را در ســال 
2023 پذیرش می کند که یک درصد 
از جمعیت کانادا برای هر کدم از این 

سال ها است.
تاناباالسینگام می گوید، تأثیر بر تقاضا 
بــرای مالکیت خانه احتماالً با تأخیر 
احساس خواهد شد. به طور معمول 
مهاجران در ابتدا در خانه های اجاره ای 
زندگی می کنند زیرا در یک کشــور 
جدید مستقر می شوند و چند سالی 
طول می کشــد که پول کافی برای 

پیش پرداخت را پس انداز کنند.
در آینــده نزدیــک، تاالبالســینگام 
پیش بینی می کند که بازار مســکن 
در نیمه دوم ســال 2021 »کمی« 
آرام بگیرد، زیرا حجم فروش از سطح 
»ناپایدار« کاهش یافته و احتماالً رشد 

قیمت کاهش می یابد.
در حال حاضر عالئمــی وجود دارد 
که نشــان می دهد بازار وارد مرحله 
آرامش شده است. طبق آمار انجمن 
 )CREA( امالک و مستغالت کانادا
در ماه آوریل ســرعت فروش مسکن 
با کاهش 12,5 درصدی امالک روبرو 

شد.
وی می گوید ، قوانین ســختگیرانه 
وام مسکن برای وام های دارای بیمه 
و بــدون بیمه که از اول ژوئن به اجرا 
درآمد، احتماالً مقداری آب خنک را 

بر روی این بازار داغ می ریزد.
وی اضافه می کند، اما به دلیل کمبود 
عرضه مسکن، »برای مدتی در آینده 
هم می توانیم شاهد افزایش قیمت ها 

باشیم.«
در ونکوور، مین، دانشجوی دکتری، 
می گوید او و شــریک زندگی اش به 
جای خروج از شــهری کــه در آنجا 
خانواده، دوســتان و شــغل خود را 
دارند در حال ارزیابــی گزینه اجاره 
بلند مدت هستند. کنار آمدن با عدم 
اطمینان مشکل است. »این ذهنیت 

واقعا استرس زا است.«         
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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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آیا  کانادا با کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد؟
ایرانیان کانادا- علی رغم میلیون ها نفر 
بیکار در ایاالت متحده کارآفرین های 
این کشــور با کمبود کارگــر روبرو 
هســتند. اکنون که کانــادا در حال 
این  مختلف  بخش های  بازگشــایی 
کشــور اســت، آیا همین شرایط در 

انتظار کانادا است؟
ایاالت متحــده در وضعیت عجیبی 
قرار گرفته اســت: شــرکت های آن 
علی رغم بیکاری میلیون ها آمریکایی 
به دلیل تعطیلی های ناشی از پاندمی، 

نمی توانند کارگر مناسب پیدا کنند.
همچنان که ایاالت متحده سریعاً در 
حال برداشــتن محدودیت ها است، 
استخدام کردن افراد مناسب به یک 
دردسر بدل شده است. موقعیت های 
شغلی باز افزایش چشمگیری داشته 
است، حتی کسب و کارهای کوچک 
نیز در پُر کردن موقعیت های شغلی 

خود دچار مشکل هستند.
تجزیه و تحلیل هــا چندین دلیل را 
ذکر کرده اند: از پیدا نکردن موسسات 
مراقبت روزانه از کودک و نگرانی های 
سالمتی پا برجا گرفته، تا حمایت های 
درآمــدی ســخاوتمندانه دولت که 
باعث می شود کارگران عجله ای برای 

پذیرش سریع کار نداشته باشند.
اکنون که کانادا در حال بازگشــایی 
اســت، آیا می تواند انتظار مشــابهی 
داشته باشد؟ اقتصاد دانان می گویند، 
ماه هــای پیــش رو شــاید چنــان 
محسوس نباشد، اما کانادا باید خود 

را برای مشکالت مشابهی آماده کند.
 میکال اســکاترود، پروفسور اقتصاد 
کارگری در دانشگاه واترلو می گوید: 
»مشخصاً، جذب نیرو های زیادی برای 
کارگران وجود خواهد داشــت. تمام 
شــواهد حاکی از آن است که ما هم 
مانند ایاالت متحده شاهد فشار های 

مشابهی خواهیم بود.«
چنان که به نظر می رسد کانادا مسیر 
کوتاه تــری برای بازیابــی اقتصادی 
دارد. توانسته 83 درصد از شغل های 
از دســت رفته در طــول پاندمی را 
بازگردانــد؛ ایاالت متحــده تنها 63 
درصد از شــغل ها را بازگردانده است. 
کانادا همچنین در حفظ نیروی کار 
در طول پاندمی عملکرد بهتری نسبت 
به ایاالت متحده داشته است. برنامه 
کمکی دولت برای سوبسید دستمزد، 
علی رغــم هزینه های زیــادی که بر 
دوش دولت گذاشته، هنوز بسیاری از 

کارگران را به کارفرمایان متصل نگه 
داشته است. 

داگ پورتر، اقتصاددان ارشــد بانک 
کانــادا،  »در  می گویــد:  مونتــرال 
]سوبسید دســتمزد[ هنوز کارکنان 
ارتباط مســتحکم تری با کارفرمایان 

نسبت به ایاالت متحده دارند.« 
یک نگرانی، حمایت های دستمزدی 
موجــود و تأثیر آن بر روی اشــتیاق 
کارگران ]برای بازگشت[ به کار است. 
حدود ســه میلیون نفــر در کانادا از 
طریق بیمۀ کار یا کمک هزینه بازیابی 
کانادا، بیمۀ بیکاری دریافت می کنند. 
تمام این برنامه هــا حداقل در هفته 
بدون در نظر گرفتــن مالیات، 500 

دالر پرداخت می کنند.
بنجامیــن تــال و   انــدرو گرانتَهم 
بانک  ســرمایۀ  بازار  اقتصاد دان های 
تجــارت امپریال کانادا در گزارشــی 
که به تازگی منتشــر شده نوشته اند: 
مالی موجود  »سیســتم های کمک 
بــه صورت نابرابری بــه  بخش خود 
اشــتغالی کمک می کند - که بدون 
شــک یکی از عوامل بهبود و بازیابی 
آهستۀ بخش خود اشتغالی به شمار 

می آید.«
بودجۀ فدرال پیشنهاد داده است که 
 CRB کمک هزینۀ جبرانــی کانادا
از مــاه دیگر به هفتــه ای 300 دالر 
کاهش یابد و پایان آن ماه ســپتامبر 
اســت. حقــوق 500 دالری مزایای 

بیمه بیکاری هم در ماه سپتامبر پایان 
می یابد. )یک برنامه سوبسید جذب 
نیرو بــرای کمک به کارفرماها از این 
ماه آغاز می شود که بخشی از حقوق 
افراد جدیداً استخدام شده، از جمله 
افزایش دستمزد، اضافه کار، و غیره را 

پوشش می دهد.(
آقای تال در مصاحبه ای گفت: »وقتی 
چنین تغییراتــی را ایجاد می کنید، 
انگیزه برای بازگشــت به کار افزایش 

می یابد.«
اکنون نشانه های افزایش تقاضا برای 
نیروی کار پدیدار شــده است. طبق 
سازمان آمار کانادا در ماه مارس، تعداد 
موقعیت های شغلی خالی نسبت به 
ماه پیش 25 درصد و یا حدود 125 
هزار موقعیت افزایش یافت. )البته به 
دلیل شــروع موج سوم ممکن است 
این عدد کاهش یافته باشد.( به عالوه، 
تعداد اعالم نیاز های شغلی در سایت  
استخدام Indeed Canada نسبت 
به پیش از پاندمی حدوداً 20 درصد 

باالتر است.
گروه های حامی نیروی کار می گویند 
همیشه راهکار سریعی برای برطرف 
ساختن کمبود نیروی کار وجود دارد: 
افزایش دســتمزد. این همان کاری 
است که گروهی از کارفرمایان بزرگ 
 Chipotle ،آمریکایی مانند آمــازون
Mexican، شرکت Grill و مک دونالد 
در حال انجــام آن هســتند. دیگر 

شرکت ها تالش می کنند که این کار 
را انجام ندهند و در عوض پاداش ها را 

افزایش دهند.
پروفسور اســکاترود می گوید: »بدون 
حــرف زدن از دســتمزدها، صحبت 
از کمبــود نیــروی کار کار بی معنی 
است. تحت شرایط حال حاضر، فشار 
فزآینده ای بر دستمزد ها وجود دارد.« 
او می گویــد ممکن اســت به دلیل 
همچــون  عواملــی  تأثیرگــذاری 
شکست  بازسازماندهی،  اتوماسیون، 
کســب و کارها و شرکت های جدید، 
تغییــرات  دســت خوش  بــازارکار 
کارگران  شود.  عمیق تری  ساختاری 
ممکن اســت در نهایت بــه دنبال 
شــغل هایی بگردند که دیگر وجود 
ندارد، و یا اینکه عرضۀ کمی برای آن 

وجود دارد.
همچنین این سناریو وجود دارد که 

کارگران به بخش های دیگر بروند.
اریک لِِفــور، مدیر اجرایی شــرکت 
گروه غذایــی MTY در ماه آوریل به 
تحلیل گران گفت: »بسیاری از پرسنل 
ما تصمیم به تغییر شغل گرفته اند.« 
شرکت MTY هزاران رستوران فست 
فود تخت برند های مختلف در کانادا 
و ایــاالت متحــده دارد. او گفت که 
بعضی از کارکنان پیشین این شرکت، 
به جــای اینکه منتظر بازگشــایی 
رستوران ها شــوند، اکنون به راننده 

آمازون بدل شده اند.
در ایالت متحده، فرضیه کمبود نیروی 
کار بحث برانگیز است. نسبت پیش 
از آغاز پاندمی، حــدوداً 8.2 میلیون 
نفر کمتر شــغل دارنــد. و در حالی 
که موقعیت های شــغلی باز افزایش 
چشــمگیری داشــته، افراد دیگر به 
دنبــال کار نمی گردند. یک مقاله که 
اخیراً توســط بانک ذخیــرۀ فدرال 
است  شده  منتشــر  سانفرانسیسکو 
می گوید نشــانگر های بازار کار اغلب 
داستان های متفاوتی روایت می کنند، 
اما »این سیگنال های منفی ... اغلب 
تجزیــه و تحلیل بهتری نســبت به 

پیام های مثبت ارائه می دهند.«
شاید تا زمانی که پس اندازهای دوران 
پاندمی و بیمه های بیکاری ته نکشد، 
برای آمریکایی ها کمی طول بکشد تا 

دوباره با بازار کار ارتباط برقرار کنند.
آقای تال می گوید: »زمانی که کمک 
مالی متوقف شود، کارگران باز خواهند 

گشت.«
آقای پورتر از بانــک مونترال هم در 
مورد تجزیــه و تحلیل های داده های 

کوتاه مدت بازار کار محتاط است.
او می گوید: »این دوره غیر معمولی از 
اقتصاد است. باید در ارزیابی هر گونه 

آمار و داده ای بسیار هوشیار باشیم.«

ایرونیا- تب و تاب باالی قیمتها  طی 
18 ماه گذشــته در بازارهای اصلی 
مســکن جهان از نیوزیلند گرفته تا 
کانادا و ســنگاپور همه خریداران را 

نگران کرده
به گفته کارشناسان افزایش  قیمت 
مسکن در سراسر جهان به باالترین 
میزان خــود از زمان بحــران مالی 
جهانی در ســال 2008 رسید و این 
بار در کانادا قیمتها تنها در بازارهای 
ونکوور و تورنتو رشــد نکردند بلکه 
انفجــار قیمتها حتی به شــهرهای 
کوچک با کمتر از 100 هزار ســکنه 

هم رسید. 
گزارش شاخص جهانی قیمت خانه 
نایت فرانک روز پنجشنبه نشان داد  
متوسط   قیمت ها در 12ماه منتهی به 
مارس ۷,3 درصد جهش کرده است 
که سریعترین رشد از سه ماهه چهارم 
ســال 2006 اســت. ترکیه با ثبت 

32 درصد رشــد و نیوزیلند با 22,1 
درصد رشــد در صدر این لیست قرار 
دارند. ایاالت متحــده با 13,2درصد 
در جایــگاه پنجــم قــرار گرفته که 
شدیدترین افزایش از دسامبر 2005 

است.
محرک هــای مالــی و پولی عظیم 
برای تقویــت اقتصاد در طول بحران 
ســالمت، رونق دارایی را در سراسر 
جهان برانگیخته اســت. این مسئله 
همچنین به نگرانی هــای به وجود 
آمدن حباب دامن می زند و چندین 
کشور قبال برای آرام کردن بازار اقدام 

کرده اند.
نیوزیلند مشوق های مالیاتی سرمایه 
گذاران امالک را حذف کرده و دولت 
انتظار دارد تورم قیمت مسکن تا ژوئن 
سال آینده به 0,9 درصد کاهش یابد. 
چین اقدامات مهمــی را برای مهار 
توسعه دهندگان و وام های بانکی به 

این بخش انجام داده است.
نایت فرانک در گزارش خود گفت: »با 
اقدام دولت ها و اقدامات محرک مالی 
که قرار است اواخر ســال جاری در 
تعدادی از بازارها پایان یابد، احتماال 
شــور و شــوق خریدار نیز فروکش 
خواهــد کــرد. بعالوه تهدیــد گونه 
های جدید ویــروس و اما و اگرهای 
واکسیناســیون ممکن است فشار رو 
به پایین بیشتری بر رشد قیمت وارد 

کند.«
در آسیا ســنگاپور بیشترین افزایش 
قیمت را با 6,1 درصد ثبت کرده، کره 
جنوبی با 5,8 درصــد و ژاپن با 5,۷ 
درصد پشت سرش قرار دارند. هنگ 
کنگ، گرانترین بــازار امالک جهان 
رشــد 2,1 درصــدی را تجربه کرده 
است. این شاخص میانگین قیمت ها 
را در 56 کشــور و سرزمین مشخص 

iroonia.ca.می کند

رتبه یازدهم کانادا  درجهان
از جهت رشد قیمت مسکن دوران پاندمی

بدهکار شدن بیشتر مردم
 تحت تأثیر وام های جدید مسکن

 Equifax  مداد- به گزارش سی.بی.سی، شرکت سهامی عام و مرکز اعتبارسنجی
که بررسی سوابق بانکی و اعتباری و گزارش دهی مشتریان را بر عهده دارد، اعالم 
کرد شاخص بدهی شهروندان کانادایی در طول همه گیری تغییر کرده است، زیرا 

وام های مسکن بخش عمده ای از بدهی مردم را تشکیل می دهد.
این شرکت روز سه شنبه اعالم کرد که بدهی مصرف کنندگان برای سه ماهه اول 
ســال 2021، رقمی در حدود 2/08 تریلیون دالر است که نسبت به سه ماهه 
چهارم سال 2020 حدود  0/62 درصد و نسبت به سال پیش از آن 4/۷8 درصد 

افزایش داشته است.
این گزارش همچنین می گوید که این افزایش عمدتاً به واســطه وام های رهنی 
ایجادشده به طوری که تعداد وام های جدید 41/2 درصد نسبت به یک سال پیش 

که کشور شروع بیماری همه گیر را تجربه کرده ، افزایش یافته است.
البته به نظر می رســد همه جنبه های همه گیری منفی نبــوده و این موضوع 
نکات مثبتی نیز در نوع مصرف شــهروندان کانادایی داشته است. بنا به گفته 
این گزارش، بدهی کارت اعتباری مصرف کنندگان در کمترین حد شش سال 
گذشته است، زیرا کاهش هزینه ها منجر به عادت های سالم در مورد هزینه های 
روزانه می شود. اگر به زمان شروع همه گیری کرونا بازگردیم، شاهد یک تغییر 
بزرگ در مورد نحوه استفاده مصرف کنندگان از بدهی یا تسهیالت اعتباری و 

آنچه ازنظر هزینه و رفتار پرداختی خود در این زمینه انجام می دهند، هستیم.

میزان درآمد مورد نیاز 
برای دریافت وام مسکن 
در شهرهای بزرگ کانادا

ایرانیان کانادا- به دلیل قوانین جدید 
مربوط به استرس تست یا تست فشار 
وام مسکن، دریافت وام مسکن برای 
آنهایی که می خواستند خانه بخرند 

کمی سخت تر شده است.
از اول ژوئن آستانۀ باالتری برای نرخ 
وام مسکن در نظر گرفته شد، به این 
معنی که متقاضیــان وام باید ثابت 
کنند که قادر بــه پرداخت نرخ بهرۀ 
5,25 درصــدی )یا 2 درصد باالتر از 

نرخ قید شده در قرارداد( هستند.
به زبان ساده این یعنی وام گیرنده ها 
باید ثابت کنند که در صورت باالرفتن 
نرخ بهــره وام، توانایــی بازپرداخت 

اقساط آن را دارند.
 Zoocasa شرکت امالک و مستغالت
برای درک چگونگی تأثیر این امر بر 
توان مالی خرید مســکن، مشخص 
کرده که برای دریافت وام مسکن در 
یازده شــهر بزرگ کانادا، کانادایی ها 

باید چقدر درآمد داشته باشند.  
این نقشه همچنین نشان می دهد که 
به لطف آستانۀ جدید استرس تست، 

چه مقدار پول اضافی برای پس انداز 
نیاز دارند.

به عنوان مثــال، خریداران احتمالی 
خانه در تورنتو بــرای تأیید وام برای 
خرید مســکنی با متوســط قیمت 
1,090,992 دالر به درآمدی معادل 
با 20۷000 دالر در ســال نیاز دارند. 
ایــن بدان معناســت کــه تغییر در 
استرس تســت منجر نیاز به 8000 

دالر درآمد اضافی دارد.
در ونکوور بزرگ، که متوسط قیمت 
اســت،  مســکن 1,211,233 دالر 
خریــداران برای عبور از آســتانه وام 
جدید به 230 هــزار دالر درآمد در 
سال نیاز دارند. این مبلغ 9000 دالر 
نسبت به استرس تست قبلی افزایش 

داشته است.
در حالی که به نظر می رسد این یک 
افزایش سنگین اســت، هدف از این 
تغییر، تالش برای کمک به آرام کردن 
بــازار امالک بیش از حــد داغ کانادا 
است، و در نهایت هدف آن مقرون به 
صرفه تر ساختن مسکن در کاناد است.
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You are cordially invited to the 

ART EXHIBITION of SCULPTURES

BY

Sunday, June 20th, 2021
11AM - 7PM

2002 Clarke Street, Port Moody, BC

We are practicing social distancing, Please wear a mask and use hand sanitizer provided at the entrance.

www.parvanehroudgar.com
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نمایشگاه آثار مجسمه سازى پروانه رودگر

به دلیل پاندمی 
امید به زندگی در کانادا 
کاهش پیدا کرده است

ایرانیان کانادا- داده هــای  جدید از 
سازمان آمار کانادا نشان می دهد، روند 
 life( هفت سالۀ ارتقاء امید به زندگی
expectancy( در کانادا به وسیلۀ دو 
موج اول پاندمــی کووید 19 از بین 
رفت. بر اســاس یافته های اداره آمار 
تعــداد 15600 مرگ به دلیل کووید 
19 در سال گذشــته )2020( اتفاق 
افتاده کــه در نتیجه امید به زندگی 
را در میان زنان و مردان 0,41 ســال 
کاهش داده است که معادل 150 روز 

یا پنج ماه است.
امید بــه زندگی در کانادا در ســال 
2020، 82,52 ســال بود که نسبت 
به سال 2019، 0,18 درصد افزایش 
داشته اســت، با احتساب کاهش آن 
به دلیل پاندمــی، امید به زندگی به 

82,11 کاهش یافته است. 
از آنجا کــه فاکتورهــای زیادی در 
محاســبه شامل می شــود، سازمان 
آمارا کانادا هنوز امید به زندگی کلی 
کانادایی هــا را تعیین نکرده اســت. 
این آژانس گفته اســت که اگر 0,41 
ســال را از امید به زندگِی 82,1 سال 

در سال 2019 کانادایی ها کم کنیم، 
ســطح امید به زندگی به سطح سال 

2013 باز می گردد.
بر اســاس برآوردهای ســازمان آمار 
کانادا، امید به زندگی در کبک دو برابر 
نرخ ملی کاهش یافته است، امید به 
زندگی در هنگام تولد در آن اســتان 
0,84 ســال برای زنان و 0,8 ســال 
برای مردان کاهش یافته است. کبک 
باالترین میزان مرگ و میر ناشــی از 
کووید 19 را از آوریل 2020 تاکنون 
داشته اســت و بیش از 40 درصد از 
کل مرگ و میر کانادا مرتبط با کووید 

19 را گزارش کرده است.
ســازمان آمار کانادا اظهار داشت که 
میزان آســیب پاندمی بــه امید به 
زندگی در اینجا کمتر از آنچه آمارها 
در ایــاالت متحده، ایتالیا و فرانســه 

نشان می دهند، است، 
اگرچه امید به زندگــی در کانادا به 
دلیل پیشرفت در پزشکی و بهداشت 
به طور کلی هر ساله افزایش می یابد، 
اخیراً هم یک سال دیگر روند نزولی را 

تجربه کرده است.

ممنوعیت ورود به کانادا به  دلیل سوء پیشینه یعنی چه
 و چگونه بر طرف می شود؟

بر اساس قوانین مهاجرت و حمایت از 
پناهندگان )IRPA( غیر قابل پذیرش 
بودن متقاضی مهاجــرت یا ورود به 
کانــادا می  تواند به دلیل چند فاکتور 
اساســی صورت گیرد که عبارت اند 
از: عدم تأمین شرایط موردنیاز برای 
تکمیل بررسی فایل درخواست، دالیل 
سالمتی یا سوابق کیفری که خود نیز 

به چند دسته تقسیم می شوند.
جرائــم مضاعف در شــرایطی اتفاق 
می  افتــد که فردی بــه اتهام عملی 
محکوم شده باشد که ارتکاب آن در 
کشــور متقاضی و کانادا هر دو جرم 
محسوب می گردند. افسران مهاجرت 
با مقایســه قوانین مرتبــط با جرائم 
کیفری در کانادا و دیگر کشــورهای 

جهان توانایی این مقایسه را دارند.
بر اساس قوانین مهاجرتی کانادا، عدم 
پذیرش یک متقاضی به واسطه وجود 
سابقه کیفری فرد دارای تقسیم بندی 

دوگانه است.

تخلفات کیفری

داشــتن ســوابق تخلفــات کیفری 
موجب خواهد شــد تا حتی قبل از 
اینکه متقاضی وارد کانادا شــود غیر 
قابل پذیرش تشــخیص داده شود. 
این زمانی اتفاق می  افتد که متقاضی 
دارای تخلف کیفری در کشــور خود 
است که در کانادا نیز جرم محسوب 
می  گردد یا اینکه تخلف کیفری انجام 
شــده در کشــور متقاضی، در کانادا 
جزء جرائم جدی و سنگین کیفری 

محسوب گردد.
بین »محکوم شــدن« و »ارتکاب« 
جرم تفاوت وجود دارد. اگر شخصی 
محکوم بــه ارتکاب جرم شــناخته 
شــود، به این معنی است که مراحل 
قضایی را طــی کرده و حکم ارتکاب 
جرم توسط مقامات قضایی صادر شده 
اســت. در نقطه ی مقابل، مظنون به 
جرم یا متهم شدن در اصل به معنای 
ســوءظن مقامات برای ارتکاب جرم 

معصومه علی محمدی 
نشریه هفته

اســت، اما هیچ چیز به طور قطع در 
دادگاه ثابت نشده است و اتهام معلق 

محسوب می  گردد.

سوابق کیفری سنگین

افرادی کــه دارای ســوابق کیفری 
سنگین هستند قادر به دریافت گواهی 
پذیــرش ورود و مهاجــرت به کانادا 

نخواهند بود. این موارد عبارت اند از:
متقاضی به جرمی محکوم شــده که 
قانون کانادا نیز آن را جرم ســنگین 
کیفری می  داند و حداکثر مجازات آن 

در کانادا ده سال زندان است.
متقاضــی محکوم به جرم ســنگین 
کیفــری در یــک کشــور خارجی 
شــده اســت که قوانین کانادا آن را 
جرم ســنگین کیفری می  شمارد و 
حداقل مجازات آن 10 ســال یا دوره 

طوالنی تری است.
به طور خالصه، کانادا با بررســی سه 

عامــل، تفاوت بین جــرم و جنایت 
جدی را تعیین می  کند: ماهیت جرم، 
روند پیگرد قانونــی و مجازات صادر 

شده.
برای  زیادی  گزینه هــای  متقاضیان 
غلبه بر »غیر قابــل پذیرش بودن« 
دارند. می  توان به 5 روش پیگیری یا 

جلوگیری از این موارد اشاره کرد.

نامه پشتیبانی وکیل

نامه  ای که نظریه حقوقی یک وکیل 
برای دالیل درخواســت صدور مجوز 
ورود به کانادا را برای افسر مهاجرت 
به چالش بکشــد. این نامه به عنوان 
نامه ی پشتیبان درخواست متقاضی 
جهت جلب رضایت افسران مهاجرت 
واقعیت هــای پرونده درخواســت و 
قوانین حقوقی و مهاجرت می  بایست 
متخصصانــه نگارش شــود. ممکن 
است وکیل در این نامه واقعیت هایی 

را که موکل با گذشت زمان طوالنی 
پس از محکومیت هیچ جرم دیگری 
را مرتکــب نشــده اســت و به یک 
پاک ســازی قوی برای ســوابق خود 
رسیده است به نمایش بگذارد. عالوه 
بر این ممکن است معادل جرم انجام 
شده توسط موکل در خارج از کانادا را 

نتوان در قوانین و جرائم کانادا یافت.

تنها در صورتی که افســر مهاجرت 
بتواند قانع شود، اجازه ورود موقت یا 
 )TRP( صدور مجوز ورود به کانادا و یا
را بــرای ورود به کانادا صادر می کند. 
اگر فرد متقاضی بــا اتهاماتی روبه رو 
شــده و خواهان تأثیر بالقوه هرگونه 
دادخواســت یا محکومیت بر توانایی 
ورودتان بــه کانادا را بررســی کند، 
قطعاً مشورت با وکیل می  تواند مسیر 
مناســبی را برای متقاضی مهاجرت 

آسان سازی نماید.

)TRP( اخذ مجوز اقامت موقت

TRP برای افرادی طراحی شده است 
که غیر قابل پذیرش هستند و نیاز به 

دسترسی موقت به کانادا دارند.
TRP به طور معمول به افرادی اعطا 
می  شود که دالیل قانع کننده ای برای 
ورود نشان می  دهند که مزایای سفر 
آن ها به کانادا بیش از هرگونه خطری 
اســت. در صورت موفقیت، متقاضی 
TRP یک اعتبــار معتبر تا حداکثر 
سه ســال را می  تواند دریافت کند و 
در صورت نیــاز اقدام به تمدید کند. 
شهروندان و مقیمان دائم ایاالت متحده 
می  توانند برای TRP در مرز ورودی 
کانادا یــا از داخل اقدام کنند. مابقی 
متقاضیان می  بایست از طریق دفاتر 
ســفارت کانادا در خارج اقدام نمایند 
هزینه پردازش درخواست 200 دالر 

کانادا است.
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با تاریخ تلخ خود 
چه کنیم؟

این روزها از ســاحل شرق تا شمال و تا ساحل غربی پرچم های کانادا 
نیمه افراشته است. وقتی بررسی محل مدرسه شبانه روزی کمپلوس که 
یکی از ده ها مدرسه شبانه روزی ویژه کودکان بومی بود، آثار و بقایای 
۲۱۵ کودک که کوچک ترین آنها تنها سه سال سن داشتند را آشکار 

کرد، بار دیگر همه کانادا با نیمه تاریک تاریخ خود روبرو شد.

مدرســه کمپلوس در جنوب استان 
بریتیــش کلمبیا یــک حادثه نبود. 
بخشــی از رونــدی بود کــه برای 
سال های طوالنی از اواخر قرن 19 تا 
ســال 1969 در کانادا جریان داشت. 
ده ها مدرسه عمدتا زیر نظر کلیسای 
کاتولیک، با اهداف مذهبی و سیاسی 
کودکان بومیان را از خانواده ها و قبایل 
آن ها جدا می کردند و با عنوان آموزش 
آن ها برای ورود به دنیای مدرن، آن ها 
را از خانواده، ســنت، فرهنگ، زبان و  
باورها و دین خــود جدا می کردند و 
ســعی می کردند آن هــا را مطابق با 
تعالیم مردان سفید مستعمره کننده 
کانادا و باورهای کاتولیکی بار بیاورند.

اما این همــه فاجعه نبــود. در این 
مدارس شــبانه روزی آزارهای روحی 
و جســمی فراوانی به کــودکان وارد 
می شد. تحقیقی محافظه کارانه نشان 
می دهد از هر پنجاه کودکی که به این 
مدارس وارد شده، یک نفر جان خود 
را از دست داده است. یافته های اخیر 
از بقایــای 215 کودک در کمپلوس، 
درســتی این اعداد را زیر سوال برده 
است. پیش تر بر اساس همین تحقیق 
گمان می رفت در این مدرســه تنها 
51 کودک جان خود را از دست داده 
باشند. حال که یافته های فعلی تا این 
حــد این تخمین را باال برده، شــاید 
تخمین کلی نیز بیــش از این مقدار 
بوده باشد. برخی گمان دارند حداقل 
باید این تخمین را بین چهار تا پنج 
برابر افزایش دهیم تا تعداد کودکان 
در گذشته در این مدارس را به دست 

بیاوریم.
خبر یافتن بقایای 215 کودک بومی، 
کانــادا را بار دیگر بــا نیمه ی تاریک 
خود مواجــه کرد. از نخســت وزیر 
فدرال تا مقام های محلی و دولت های 
اســتانی به آن واکنش نشان دادند، 
عذرخواهی کردند و وعــده دادند تا 
تمام تالش خود برای یافتن ســایر 
گمشــدگان را به انجام برسانند. تنها 
نهادی که تا کنون عذرخواهی نکرده 
است پاپ و کلیســای کاتولیک زیر 
مجموعه او اســت کــه مدیریت ۷0 
درصد این مراکز را برعهده داشــته 
است. هرچند اسقف اعظم کلیسای 
کاتولیک بریتیش کلمبیا پیشقدم شده 
اما خودش اذعان کرده که این کافی 

نیست.
آن ها که در این مــدارس جان خود 
را از دســت داده انــد تصویرگر تمام 
فاجعه نیستند. آن ها که توانستند از 
این مدارس جان ســالم به در ببرند 
یک عمر را بــا عوارض بحران روحی 
و روانی آزارهای این دوران دســت به 
گریبان بوده و هســتند. آن ها غیر از 
جدایی با ریشــه ها و بافتار فرهنگی 
خود، آزار فیزیکی، جسمی و روحی 
را نیز تحمل کرده انــد و باید با هزار 
و یک عارضه روحــی پس از بحران 
)PTSD( دست وپنجه نرم کنند بدون 
آنکه مانند مهاجران به این کشــور، 
دسترسی یکسانی به امکانات سالمت 

ذهن و روان داشته باشند.
دفعه بعد که کسی سعی در بازتعریف 
کلیشه رایج بومیان کانادا داشت که 

آن ها را افرادی با درصد باالی ابتالی 
اعتیاد به مــواد مخدر یا الکل تصویر 
کند، به یاد بیاورید که این افراد با چه 

بحرانی دست وپنجه نرم کرده اند.
ایــن فاجعه اما تنها یکــی از صدها 
برنامه هدفمند برای سرکوب بومیان 
بوده و شاید یکی از متمدنانه ترین و 
کم خسارت ترین آن ها. کانادا در طول 
تاریخ خود به طور جدی و ساختاری 
علیه بومیان این کشــور اقدام کرده 

است.
حال که به بهانــه یافتن بقایای این 
کودکان، یک بار دیگر کانادا در مقابل 
این بخــش از تاریخ خود قرار گرفته، 
مقام های  آسیب دیدگان،  از  بسیاری 
سیاسی و فعاالن اجتماعی و فرهنگی 
از هر رنگ و نژادی بر این تاکید دارند 
که زمان، زمانــه ی مواجهه با میراث 
تاریک مان اســت. زمان تالش برای 
جبران بخشی از این رفتار، دلجویی 
و تالش برای از بین بردن شکاف های 
تاریخی میان بومیان و مهاجران و رفع 

تبعیض.
اما این مسیر ساده ای نیست.

بخشی از این مسیر راهی است که در 
آن کانادای مهاجر باید به این پرسش 
دهد که با تاریخ و چهره های تاریخی 

خود چه خواهد کرد؟
در پی کشــف بقایــای 215 کودک 
درگذشــته در مدرسه شــبانه روزی 
کم لوپس، بار دیگر مساله تبعیض ها و 
بی عدالتی سازمان یافته علیه بومیان 

در کانادا مطرح شد.
از سویی لیبرال ها که با وعده احیای 
حقــوق از دســت رفتــه و جبران 
ستم های دولتی کانادا علیه بومیان به 
قدرت رسیده بودند، طرح خود برای 

اصالح برخی از این رفتارها را منتشر 
کردند. در سطح جامعه نیز گروه های 
مختلف فعــال اجتماعی و فرهنگی 
بیش از گذشته نسبت به این موضوع 

واکنش نشان می دهند.
یکی از اقدام هایی کــه در این روزها 
به طور مکرر درباره آن صحبت شده 
است اصالح نمادهای تاریخی کانادا 

است.
ســال گذشــته مجسمه ســر جان 
مک دونالد اولین نخســت وزیر کانادا 
و یکی از پدران بنیانگذار فدراسیون 
کانادا از محل نصب خود پایین کشیده 
شد و به انبار شهرداری مونترال منتقل 
شد و این بعد از آن بود که چندین بار 
فعاالن اجتماعی به آن رنگ پاشیده و 
یا بر روی آن شعارنویسی کرده بودند. 
اتفاقی که هفته پیش هم در یکی از 

شهرهای دیگر کانادا تکرار شد.
این مســاله، اوج گیری روندی است 
که چند سال پیش در ایاالت متحده 
شروع شــد و در آن فعاالن مدنی و 
به خصــوص مدافعان حقوق تضییع 
شــده ی ســیاهان آمریکایی بود. در 
طی این روند مجسمه ها و یادمان های 
چهره های شناخته شده آمریکایی به 
خصوص سربازان و ژنرال های جنوبی 
در جنگ های داخلی، پایین کشیده 
شد و بسیاری معتقد بودند باید این 
روند را به برخــی از پدران بنیانگذار 
آمریکا که در دوره خود به برده داری و 
تجارت برده مشغول بودند نیز توسعه 

داد.
در کانادا، تاریخ شکل گیری این کشور 
با نقض حقوق بومیــان همراه بوده 
است. برای مثال در حالی که مورخان 
بر این اعتقاد هستند که بدون حضور 
فردی مانند مک دونالد، کانادا به شکل 
امروزی خود شکل نمی گرفت و امروز 
چیزی در قالب کشــور کانادا وجود 
نمی داشــت اما هیچ شک و شبه ای 
دربــاره رفتار او علیــه بومیان وجود 
ندارد. در یک مورد او به مجلس کانادا 
وعده داده بود تا حدی بومیان را تحت 
فشار قرار می دهد که از روی گرسنگی 

تن به توافق با دولت دهند.
از ســوی دیگر بخشــی از ساختار 
سیاسی کانادا بر این مبنا بنا شد که 
امکان سازمان دهی و قیام بومیان علیه 

مستعمره سازان و مهاجران را بگیرد.
جدا کردن کودکان بومیان از خانواده 
و فرهنگ خــود، تالش برای محروم 
کردن آن ها از بسیاری از حقوق خود و 
رفتار سازمان یافته برای افزایش میزان 
اعتیاد و جرم در میان آن ها بخشــی 
از روندی بود که در طول ســال های 
طوالنی دولت کانادا دنبال کرده است.
حال بسیاری از ناظران فرهنگی به این 
سوال می اندیشند که در پی بیداری 
وجدان اجتماعی اخیر مسیر پیش رو 

به چه صورت باید باشد؟
آیا باید تمام چهره های سیاسی کانادا 
که نقشــی در تاســیس این کشور 
داشتند و همزمان به ظلم و ستم علیه 

بومیان پرداخته اند را از تاریخ حذف 
و نشــان و نمادها و اسامی آن ها را از 
شهر و کشور و حافظه تاریخی پاک 

کنیم؟
این مساله تنها محدود به مک دونالد 
نیست جمع کثیری از شخصیت های 
سیاسی کانادا در همین طبقه جای 
می گیرند و به قول معروف: »گر حکم 
شود مست گیرند… در شهر هر آنچه 

هست گیرند.«
همان طور که در ایاالت متحده این 
روند می تواند به حذف افرادی مانند 
جرج واشنگتن و سایر پدران بنیانگذار 
بیانجامــد در کانادا نیز بخش بزرگی 
از شــخصیت های تاریخی – و حتی 
معاصر – متهم و مجرم در ســورفتار 

علیه بومیان هستند.
منتقدان محافظــه کار که چندان با 
ایــن روند همدلی ندارنــد و حتی با 
بسیاری از نتایج کار این افراد، همراه 
هستند این روند را به بخشی از پدیده 
 Cancel Culture فرهنگ لغو« یا«
نسبت می دهند. آن ها معتقدند این 
حذف به معنی حذف هر آن چیزی 
است که مطابق سلیقه امروز ما نیست 
و چطور کشوری که بخشی از تاریخ 
خود را چون بــا معیارهای امروزش 
سازگار نیست، حذف می کند می تواند 
ادعای دفاع از آزادی بیان و عقیده را 

داشته باشد؟
انتقــاد به این روند امــا تنها محدود 
به همدالن با کار این افراد نیســت. 
برخی از کسانی که به شدت مخالف 
رفتارهای این چهره ها هســتند و بر 
ظلم آن ها تاکید می کنند و حتی آن 
را تا مرحله جنایت علیه بشریت باال 
می برند نیز با حــذف این چهره ها از 
تاریخ موافق نیستند. آن ها معتقدند 
این نمادها و این نام ها در واقع سندی 
از گذشته تاریک ما است و اگر امروز 
به طور کامل آن ها را معابر، ســطح 
شــهر و کشــور و کتاب های درسی 
حذف کنیم در واقع مشغول »سفید 
تاریخ   White Washing یا شویی« 
هســتیم. به این معنی که آن چیزی 
که نماد ظلم استعمارگران و مهاجران 
بوده اســت را پــاک می کنیم. امروز 
هربار که آن هــا در برابر این نمادها 
قرار می گیرند دچار شرم و اضطراب 
ناشــی از رفتار اجدادشان می شوند و 
این یادآوری است که چطور آن فاجعه 
می تواند تکرار شــود و چطور باید در 
راه جبران آن ظلم کوشــید. حذف 
این نمادها شاید در واقع پاک کردن 

صورت مساله باشد.
این افراد توصیــه می کنند به جای 
حذف همه نمادهــا در کنار هر یک 
از آن ها در کنار معرفی افراد توضیح 
رفتار جنایتکارانــه آن ها نیز افزوده 
شــود. به عبارتــی آن نمادها از نماد 
قهرمانی به نماد تاریخی خاکستری 
بدل شــود که در آن پیشرفت و ظلم 

در کنار هم وجود داشته است.

این مناظره ای ادامه دار است و معلوم 
نیست که کدام دیدگاه در نهایت پیروز 
خواهد شد اما این موضوعی است که 
فارغ از اینکــه کدام دیدگاه راهش را 
پیش ببرد برای همه ما اهمیت دارد. 
این مناظره ای است که ما را در مقابل 
این پرسش قرار می دهد که با تاریخ 

تاریک خود چه کنیم؟

اجتماع ایرانیان در کانادا و ســوال 
درباره تاریخ

شاید بپرسید این داســتان برای ما 
ایرانیان مهاجر که در سال های اخیر 
به کانادا آمده و اینجا را خانه دوم خود 
انتخاب کردیم، چه اهمیتی دارد؟ نه 
ما و نه اجداد ما در بروز این شــرایط 
و ظلم بر بومیان نقشــی نداشته اند و 
اصال این مساله چه ربطی می تواند به 

ما داشته باشد؟
واقعیت این اســت که فارغ از زمانی 
که ما وارد این کشور شده ایم، ما نیز 
مهاجرانی هســتیم که قدم بر خاک 
و وطن مادری بومیان نهاده ایم. روند 
مهاجرت ما از طریق دولت های کانادا 
)یا کبک( بــوده و وقتی ما از قوانین 
مهاجرتــی ایــن دولت ها اســتفاده 
کرده ایم یعنی از ســاختاری ســود 
برده ایم که بر مبنــای چنان ظلم و 

تضییع حقوق شکل گرفته است.
از سوی دیگر وقتی من و شما سوگند 
شهروندی کانادا را به زبان آورده ایم به 
این معنی است که خود را بخشی از 

این بافتار دانسته ایم.
کانــادای امــروز رنگیــن کمانی از 
اجتماع های مختلف است و ایرانیان 
مهاجر یکی از بخش های این رنگین 

کمان را نسبت می دهند.
مــا نمی توانیم از یک ســو از مزایای 
جامعه میزبان که اکنون برای بسیاری 
از ما به خانه بدل شده است استفاده 
کنیم، نگران از دســت رفتن حقوق 
خود باشیم و به دنیال استفاده از منابع 
و امکاناتی باشیم که این کشور تولید 
کرده اســت و در همان زمان خود را 

تافته ای جدا بافته بدانیم.
از سوی دیگر ما ســابقه ای طوالنی 
در ایــن مورد داریــم. تاریخ ایران به 
طور مکرر شــاهد حذف هر نشانه ای 
از دوران قبلی خود به دســت دوران 
بعدی بوده اســت. ساسانیان نشان و 
آثار اشکانیان را نابود کردند و از تاریخ 
حذف کردند، قاجار نشان زندیه را تا 
جایی که می توانست پاک کرد، پهلوی 
بســیاری از نسبت ها و نشان قاجار و 
در نهایت جمهوری اسالمی هر نماد 
و نشانی از دوران پهلوی از مجسمه و 
مقبره گرفته تا نام خیابان را پاک کرد. 
امروز حتی بســیاری ادعا دارند باید 
مجسمه نادر شاه در مشهد از مزارش 

پایین کشیده شود.
این تجربه طوالنی، مــا را به یکی از 
طرف های با تجربه در این مذاکره ملی 
بدل می کند و اجتماع ایرانیان کانادا 
می توانند در شکل دهی به این مسیر 
و یافتن راهی به ســوی آینده نقش 

بازی کند.
آنچه نمی توان انکار کرد این اســت 
که این اجتمــاع – مانند هر اجتماع 
دیگری که بافتــار اجتماعی کانادای 
امروز را تشکیل داده است – نمی تواند 
خود را به دور از مباحثه به شمار آورد 

و باید بخشی از آن باشد.
وقتی ما در زمــان ظلمی که به این 
اجتماع می رود – مانند حادثه ساقط 
کردن پرواز مسافربری ۷52 – به حق 
انتظار همدلــی و همراهی و واکنش 
همه بافتار جامعه کانادا به موضوع را 
داریم نمی توانیم در برابر ظلمی که به 
بخشــی دیگر از این بدنه رفته است، 

تنها ناظری منفعل باشیم.
منبع: نشریه مداد

 دانشگاه رایرسون:
 مجسمه سرنگون شده دوباره سرجایش بر نمی گردد

به گفته رئیس دانشــگاه رایرســون، 
یکشــنبه شــب مجســمه آگرتون 
رایرسون، یکی از معمارهای طراحی 
مدارس شــبانه روزی کانادا توســط 
معترضین به کشــته شدن کودکان 
بومی در این مدارس سرنگون شد و 

دیگر سرجایش برنمی گردد.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، محمد 
الشمی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: 
»این مجســمه حدود یک ســاعت 
پس از پایان تظاهراتی که به احترام 
قربانیان مدارس مسکونی در ساعت 
6 عصر برگزار شــده بود توسط یک 

کامیون به پایین کشیده شد«.
بنابر بیانیه الشــمی، تعیین تکلیف 
مجسمه رایرسون فقط یکی از موارد 
زیادی بود که مورد توجه گروه ویژه ای 
 Mash Koh Wee Kah« موسوم به

Pooh Win« قرار گرفته است.
این گروه از این پس مسئولیت انتخاب 
نام دانشگاه، تصمیم گیری در رابطه با 
میراث رایرسون و سایر موارد مرتب با 
این موضوع را بر عهده دارند. کار این 
گروه اکنون بسیار مهم است؛ بنابراین 

من از جوامــع می خواهم که به کار 
آن ها احترام بگذارند و مانند سایر امور 
که در دانشگاه گفتگو، بحث و تبادل 
نظر می شود، این موضوع نیز با بحث و 

گفتگو حل شود.
 Mash Koh« بنابر بیانیه گروه ویژه
Wee Kah Pooh Win« بــا پوزش 
از اســاتید و اعضــای هیات علمی و 
دانشــجویانی که به طور خســتگی 
ناپذیــر بــرای حذف این مجســمه 
از مقابل دانشــگاه رایرســون تالش 
کردند اما شاهد لحظه انداخته شدن 

آن نبودنــد، آورده اســت که میراث 
رایرسون با برداشتن مجسمه او جمع 
نمی شود و این گروه همچنان کارهای 

زیادی در این رابطه دارند.
پس از ســرنگون شدن این مجسمه 
شــرکت کنندگان در ایــن برنامه با 
پاشــیدن اسپری و رنگ روی صورت 
رایرســون نفرت خــود را از وی ابراز 

داشتند.
این دانشگاه تا انتخاب نامی جدید و 
مناسب از سوی دانشجویان و اساتید 

با نام »x« نامگذاری شده است.
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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

چه تعداد از کودکان بومی 
در مدارس شبانه روزی

جان خود را از دست دادند؟
ایرانیان کاندا- آمار رسمی تعداد مرگ 
کــودکان را 3213 عــدد ثبت کرده 
است، اما این مدارس شبانه روزی تا 
هفتاد سال پس از تأسیس هیچ  گونه 
سیاســت یا قانونی برای کفن و دفن 

کودکان نداشتند.
پیدا شــدن اجســاد باقیماندۀ 215 
کودک در مکان مدرسۀ شبانه روزی 
مردمان بومی در َکملوپس بریتیش 
کلمبیــا، کانادایی ها را از جنایت های 
بعضاً نادیده گرفته اتفاق افتاده در این 

مدارس آگاه ساخت.  
اما این تنها آغاز آن است.

گزارش کمیســیون حیقیت یاب و 
مصالحه )TRC( در مــورد مدارس 
شــبانه روزی تخمیــن می زند که 6 
هزار نفر از فرزندان مردمان بومی که 
از خانواده هایشــان به عنوان بخشی 
دولت  فرهنگ زدایی  سیاست های  از 
فدرال جدا شده اند، در بیش از 150 
مدرسه اداره شــده توسط کلیسای 
کاتولیک و آنگلیکان از دهۀ 1880 تا 

1996 جان خود را از دست داده اند.
اما این تنها یک تخمین محافظه کارانه 

است.
پژوهش های انجام شده توسط اسکات 
انسان شناســی  گروه  از  همیلتــون 
دانشــگاه الکهید برای کمیســیون 
حقیقت یاب و مصالحه شــکاف های 
عظیمــی را در داده هــای موجود از 
مکان هــای دفن در مدارس کشــف 
کرده که نشــان می دهــد، این عدد 
بســیار باالتر اســت. تاریخ بعضی از 
مدارس شبانه روزِی فرزندان مردمان 
بومی اداره شــده توسط کلیساها به 

دهۀ 1830 باز می گردد.
هشت مدرســه شبانه روزی در زمان 
این تعداد  بودند.  کنفدراسیون فعال 

پس از آنکه کانادا زمین های روپرت را 
در سال 18۷0 خریداری کرد، به طور 

چشمگیری افزایش یافت.
به طور رسمی گزارش شده است که 
3213 کودک در مدارس شبانه روزی 
جان خود را از دست داده اند. اما این 
تنها اعدادی اســت که اسناد رسمی 

آنها موجود است.
همیلتــون می گویــد ثبت اســناد 
در مــدارس خیلی پراکنــده انجام 
می شد. آنچه از داده های آرشیوی به 
دســت آمده تنها این است که تعداد 
نامنویسی در مدارس شبانه روزی و 
»مدارس صنعتی« اداره شده توسط 
دولت پس از کنفدراســیون، به 10 

هزار کودک در سال رسید.
اطالعات آرشــیوی جمع آوری شده 
توسط همیلتون نشــان می دهد که 
دولت فــدرال تا ســال 1958 یک 
دستورالعمل رسمی برای کفن و دفن 
کودکان که در مدارس شــبانه روزی 
نداشته اند؛ تقریباً بیش از هفتاد سال 
پس از اینکه جان مک دونالد گفت، 
که »سرخپوستان نباید هیچ فرزندی 
داشته باشند.« الیحۀ سیاست مردمان 
بومی، که تمام کودکان سرخپوست ها 
را ملزم به حضور در مدارس شــبانه 
روزی می کرد در سل 1920 تصویب 

شد.
بســیاری از این مــدارس در مناطق 
روستایی و دور افتاده بودند. بسیاری 
از کودکانــی که در مدارس شــبانه 
روزی فوت کردند از خانه دور بودند. 
مسافت های طوالنی باعث می شد که 
هنگام فوت فرزندان، خانواده ها همیشه 
از آنها مطلع نشــوند. همچنین، اداره 
 Department( امور سرخپوســپان 
of Indian Affairs( همیشــه مایل 

نبود دانش آمــوزان متوفی را که به 
صورت مشکوکی فوت کرده اند برای 

خاکسپاری به خانه بفرستد.
سیاست رســمی در مورد دفن  های 
کشف شده توسط همیلتون به شرح 
اگر هزینه های  زیر اســت: »معموالً 
حمل و نقل توســط خانــواده تقبل 
می شد، جسد را برای دفن به والدین 
تحویل می دادنــد. و در مواردی که 
هزینۀ دفن در مکحل زندگی مردمان 
بومی به اندازه کافی پایین بود، انتقال 

توسط مدرسه انجام می شد.«
همیلتون می گوید، هنگامی که امکان 
نداشت کودکان به والدین بازگردانده 
شوند، مســئولیت دفن آنها به عهده 
مدارس بود، که همیشــه پول الزم 
را برای انجام مراســم تشییع جنازه 
نداشتند. کسانی که برایشان مراسم 
تشییع جنازه انجام می شد، غالباً در 
قطعات بدون نشــان یا در گورهای 

جمعی دفن می شدند. 
در گزارش همیلتون به کمیســیون 
حقیقت یاب و مصالحه آمده اســت: 
»همانند بسیاری از جنبه های دیگر 
سیســتم مدارس شبانه روزی کانادا، 
به نظر می رســد که دولــت فدرال 
در تدوین سیاســت رسمی حاکم بر 
دفــن دانش آموزانی کــه در مدارس 
فوت کرده اند، کند عمل کرده است. 
در عــوض، بــه نظر می رســد دفن 
دانش آموزان متوفی به دلیل خاصی 
انجام شــده باشــد و از مدرسه ای به 

مدرسه دیگر متفاوت باشد.«
آنچــه واضح  اســت این اســت که 
بیماری های همه گیر مانند ســل و 
سایر بیماری های واگیردار در مدارس 
شــبانه روزی بسیار شــلوغ و بدون 
بهداشت مناسب شــیوع پیدا کرده 
است. بیشتر آنها تنها از امکانات اولیه 

بهداشتی برخوردار بودند.

طبق گزارش همیلتون، »تعداد قابل 
توجهــی« از کــودکان در مــدارس 
مســکونی به بیماری مبتال شده اند. 
همیلتون می گوید: »برخی از دانش 
آمــوزان در مدارس جان خــود را از 
دســت دادند، در حالی که کودکان 
دیگر به شدت بیمار به خانه بازگردانده 
می شــدند، یا در بیمارســتان ها یا 
که  بســتری  می شدند  آسایشگاه ها 
بعضــی از آنها بعداً جان خــود را از 

دست داده اند.
در ســال 1906، دکتر پیتر برایس، 
مدیر ارشد پزشکی در امور بومیان، با 
اشاره به حساسیت جمعیت مردمان 
بومــی در برابر بیمــاری، در گزارش 
ســاالنۀ خود نوشــت که »جمعیت 
بومیــان کانادا بیــش از دو برابر کل 
جمعیت کشور در برابر بیماری آسیب 
پذیر و در بعضی از استان های بیش از 

سه برابر بیشتر آسیب پذیر هستند.«

ســل شــایع ترین بیماری بــود. اما 
اپیدمی هــای آنفلوانــزا و آنفلوانزای 
اســپانیایی نیز خسارات زیادی به بار 

آورد.
به عنوان مثال، گزارش همیلتون بیان 
می کند که به جز دو نفر از کودکان، 
همه کارکنان و دانش آموزان مدرسه 
شــبانه روزی Fort St. James، در 
بریتیش کلمبیا، بــه آنفلوانزا مبتال 
شــدند. حــدود ۷8 نفــر از جمله 
دانش آموزان و کارکنان جان خود را 

از دست دادند. 
اولیه شبانه روزی  بسیاری از مدارس 
در 50 سال اول کنفدراسیون، زمانی 
که دولت های اســتانی و شهری در 
مراحــل ابتدایــی بودنــد و مقررات 
بهداشت عمومی و گورستان به طور 
گســترده ای بنیاد نهاده نشــده بود، 

تأسیس شدند.
بعضی از مــدارس شــبانه روزی در 
محوطۀ مدرسه و یا در نزدیکی آن یک 
گورستان مخصوص به خود را داشتند. 
اما تعداد کمی از آنها به طور رسمی 
توسط نهادهای استانی و سرزمینی 
که مســئول تنظیم گورستان بودند، 
شناسایی شدند. بیشتر گورستان های 
مستند شده توسط تالش کمیسیون 
حقیقت یــاب و مصالحــه، به حال 
خود رها شــده اند. و به نظر می رسد 
هیچ طرحی برای تأمین نگهداری از 
گورستان ها در مدارس مسکونی پس 

از تعطیل شدن وجود نداشته است.
همیلتون می گویــد درباره اینکه چه 
نگهداری گورستان  کسی مســئول 
است - کلیساهایی که آنها را تأسیس 
کــرده اند یــا دولت فــدرال - عدم 

اطمینان وجود داشت.
همچنین برخی از مدارس شبانه روزی 
در مکان اصلی خــود باقی نماندند. 
بعضی از آنها تخریب شدند و در جای 
دیگری دوباره احداث شدند. این کار 
باعث شد بســیاری از گورستان ها به 
دلیل رشد پوشش گیاهی دیگر قابل 

تشخیص نباشد. 

منبع: نشریه مداد
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پیامدهای انتخابات ۱۴۰۰
 بر ایرانیان کانادا

هفته- کمتر از یک هفته  به برگزاری 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
در ایــران مانــده اســت؛ انتخاباتی 
که بــه اعتقــاد بســیاری از مردم، 
نتیجه ی آن از همان روز اعالم تأیید 
صالحیت ها توســط شورای نگهبان 
مشــخص بود. سیزدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری در ایران از جهات 
بســیاری منحصربه فرد اســت. اول 
این کــه برخالف دوره هــای قبل، تا 
یک ماه پیش از برگزاری حتی تعداد 
نامزدها مشخص نبود و پس از نظارت 
استصوابی شورای نگهبان نیز، بسیاری 
از فعاالن سیاسی از رد صالحیت های 
فله ای سخن به میان آوردند. در این 
مجال با چند تن از ایرانیان ســاکن 
کانادا پیرامون ایــن انتخابات و آثار 
سیاست های دولت آینده در ایران بر 
روابط ایران و کانادا و زندگی ایرانیان 

مقیم کانادا به گفت و گو نشسته ایم.

روابط دیپلماتیک دو کشور

روابط دیپلماتیک رسمی بین کانادا و 
ایران در سال 1959 آغاز شد. پیش از 
سال آن، امور کنسولی و تجاری کانادا 
در ایران توسط سفارت انگلستان اداره 
می شد. روابط رسمی ایران و کانادا از 
سال 1955 تا 1980 بدون وقفه ادامه 
یافــت اما در جریــان انقالب 135۷ 
قطع شــد. در دولت محمد خاتمی 
این روابط در ســطح داشتن سفارت 
ادامه داشت اما در اواسط سال 2012، 
کانادا به صورت یک جانبه روابط خود 
با ایران را قطع کرد و ســفارت خود 
در تهران را تعطیل کرد. بعد از قطع 
روابط کانادا و ایران، جاســتین ترودو 
با وعــده ی برقراری روابــط دوباره با 
ایران به نخست وزیری رسید. به رغم 
بازگشایی  درباره ی  مختلف  شایعات 
سفارت کانادا در سپتامبر 201۷ و در 
بحبوحه ی انتخابات ریاست جمهوری 
در این ســال، این اتفاق تاکنون رخ 

نداده است.

بیانیه تحریم انتخابات

دو هفته قبل، بیش از دویســت نفر 
از فعــاالن اجتماعی، دانشــگاهیان، 
و  روزنامه نــگاران  وکال،  پزشــکان، 
هنرمنــدان ایرانی خارج از کشــور 
در حمایــت از »درخواســت تحریم 
انتخابات ریاست جمهوری در ایران« 
بیانیه ای صادر کردنــد. در بین این 
افراد نــام بیش از شــصت ایرانی – 
کانادایی به چشــم می خــورد. رضا 
مریدی، مهــرداد آرین نــژاد، هایده 
مغیثی، نسرین الماسی، سهیل پارسا، 
محمــد تاج دولتی، االهه شــکرایی، 
امیر خدیر، شــهریار بخشی، ارسالن 
کهنمویی پور، مهرداد حریری، سعید 
رهنما، حسن زرهی، عزت مصلی نژاد 
از جملــه امضاکنندگان این بیانیه از 

کانادا هستند.

کمپین های انتخاباتی

طــی هفته هــای اخیــر، گروه های 
مختلفی در داخل و خــارج از ایران 
کمپین هایــی در تحریــم انتخابات 
بــه راه انداخته انــد. برخــی از این 
گروه ها معتقدند که باتوجه به لیست 
کاندیداهای تأیید صالحیت شــده، 
این انتخابات یک رقابت درون حزبی 
اســت و تنوع گرایش ها و ســالیق 
سیاسی مختلف در آن دیده نمی شود. 
گروه هایی خارج از کشور نیز معتقدند 
که باتوجه به نارضایتی عمیق مردم از 
شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر 
ایران، انتخابات عمالً تأثیر چندانی بر 
وضعیت مــردم ندارد و حکومت تنها 
برای نشان دادن یک اقتدار نمایشی، 
ایــن به اصطالح انتخابــات را برگزار 

می کند.
در بین ایرانیان کانادا که گرایش های 
تندتری نســبت به حکومــت ایران 
دارنــد، برخی اقدامــات عجیب نیز 
گروهی  به عنوان مثال  می شود.  دیده 
در فیس بوک بــا راه اندازی کمپینی 
قصــد دارند کســانی را کــه در روز 

انتخابات رأی می دهند را شناســایی 
و به سایر ایرانیان مقیم کانادا معرفی 
کنند. از دیدگاه این افراد، رأی دادن 
در انتخابــات به نوعــی کمک کردن 
به ادامه ی جنایات توســط حکومت 

جمهوری اسالمی ایران است.

سه دیدگاه مختلف

برای تهیــه ی این گزارش به ایرانیان 
مختلفی از طبقات مختلف اجتماعی 
مراجعه شده است. به طورکلی می توان 
واکنــش ایرانیان ســاکن کانادا را به 
انتخابات و نتایج و آثار آن به سه دسته 
طبقه بندی کرد. گروهی که معتقدند 
نتایج انتخابات تأثیری بر روابط ایران و 
کانادا ندارد. گروه دیگری که معتقدند 
بــا روی کار آمدن کاندیدای تندروی 
هم جهت با نظام، این روابط سخت تر 
و پیچیده تر خواهد شد و بر وضعیت 
ایرانیان ساکن کانادا که در رفت وآمد 
به ایران هستند، تأثیر مستقیم خواهد 
گذاشت. گروه سومی هم وجود دارند 
که در پاسخ به ســؤال ما یا پاسخی 
ندادند و یــا گفته اند کــه به دالیل 
سیاســی و نگرانی از به خطر افتادن 
امنیت خانواده هایشــان در ایران، در 
این باره سکوت می کنند. این افراد با 
گفتن جمالتی نظیر »راستش ترجیح 

می دهم در این باره صحبت نکنم« یا 
»اگر پاسخی توانستم برای این سؤال 
مهیا کنم برایتان خواهم فرســتاد« 
به صورت صریح، از اظهارنظر در این 

مورد خودداری کردند.

مصطفی عزیــزی کارگردان ایرانی 
مقیم کانادا: انتخابات رفاقتی

مصطفــی عزیزی کارگــردان ایرانی 
مقیم کانادا در صفحه اینســتاگرامی 
خود اشــاره کرده اســت: »آن چنان 
رد صالحیت ها گســترده بوده است 
که دیگــر انتخابات نه تنهــا رقابتی 
نیســت، حتی رفاقتی هم نیست.« 
این کارگــردان ایرانی در پاســخ به 
ســؤال خبرنگار هفته درباره ی نتایج 
انتخابــات بــر روابط ایــران و کانادا 
می گویــد: »رئیس جمهــور در ایران 
نقشی در بهبود روابط خارجی ندارد.« 
او در ادامــه می افزاید که بحران های 
جمهوری اسالمی عمیق تر از آن است 
که به سادگی حل شــود و متأسفانه 

جراحــی خونین و دردناکــی در راه 
است.

مشارکت  مونترالی:  پزشــک  یک 
پایین و روی کار آمدن تندروها

یکی از پزشــکان مقیم مونترال )که 
تمایلی به افشــای نامــش ندارد( در 
پاسخ به خبرنگار هفته می گوید: »اگر 
قرار باشــد انتخابات بــه این صورت 
برگزار شود که فردی از بین این چند 
نفر )که نماینده ی تمامی اقشار مردم 
ایران نیستند( یک نفر انتخاب شود، 
مشارکت بســیار پایین خواهد بود و 
اعتماد مردم به حاکمیت نیز کمتر از 

قبل خواهد شد.«
او در ادامــه می افزاید: در مورد روابط 
ایران و کانادا نیز چشــم انداز خوبی 
پیش بینی نمی شــود و این روابط رو 
به بهبودی نخواهد رفت. به نظر من، 
با روی کار آمــدن یک دولت تندرو، 
فضا برای ایرانیان ســاکن کانادا نیز 
ماننــد ایرانیان داخل کشــور )البته 

رضا مریدی:
انتخابات، نمایشی و مهندسی شده است 

نه به آن ســبک و سیاق( سخت تر و 
تنگ تر خواهد شد. این پزشک ساکن 
کانادا در پایان خاطرنشــان می کند: 
»مشــکالتی مانند نداشتن سفارت، 
ویزا گرفتن برای خانواده ها و پذیرش 
دانشــجویان ایرانی در کانادا از جمله 
مسائلی اســت که با روی کار آمدن 
دولت جدید در ایران تشدید خواهد 

شد.«

»کیومرث دیبا« تاجر ساکن مونترال: 
اوضاع بدتر می شود

انتخابات ریاســت جمهوری در ایران 
در حالی برگزار می شود که بسیاری 
از ایرانیان و غیرایرانیــان از مدت ها 
پیش دراین رابطه صحبت می کردند 
گمانه زنی هایی  نامزدهــا  درباره ی  و 
داشتند. این انتخابات از ابعاد مختلفی 
بر زندگی ایرانیان داخل و خارج کشور 
اثرگذار اســت: اقتصادی، سیاســی، 

اجتماعی و روابط بین الملل.
»کیومرث دیبا« تاجر ساکن مونترال 
معتقد است با آمدن نامزد اصول گرایان 
شــرایط اقتصادی در ایــران »بدتر« 
می شود و عالوه بر این، به دلیل عدم 
وجود روابط دیپلماتیک، مشــکالت 
عدیده ای برای ایرانیان ســاکن کانادا 

ایجاد خواهد شد.
او در پاســخ به این ســؤال که »چه 
چیزی شــرایط را بهتر خواهد کرد«، 
به خبرنگار هفته می گوید: تنها ایجاد 
روابط مثبت میان دو کشور، وضعیت 
ایرانیان ساکن کانادا را بهبود خواهد 

بخشید.
مینا یاوری حدود ده ســال اســت 
در کانادا زندگــی می کند و در یکی 
مونترال  هواپیمایی  از شــرکت های 
مشغول به کار است. او دررابطه با نتایج 
انتخابات در ایران به ما می گوید: »این 
انتخابات هیچ دریچه  ی مثبتی به روی 
روابط ایران و کانادا نخواهد گشــود و 
ما ایرانیــان کانادا همچنان از حداقل 
حقوق خود در خارج از ایران محروم 

خواهیم بود.«

ارزیابــی رفتار اتمی ایران در شــش 
ماه اخیر نشان می دهد این کشور با 
کنار گذاشتن کامل تعهدات برجامی، 
خودداری از رعایت مقررات دوجانبه با 
آژانس و توسعه سریع ذخایر اورانیوم 
غنی شده با خلوص های متفاوت، از 
جمله 60 درصدی، موفق شده است 
دولت های اروپایــی و امریکایی را از 
عواقب ادامه وضع موجود هراســان 
کند. اما در عین حــال، آن ها را وادار 
نگــه دارد تا زمان رفــع تحریم های 
ایاالت متحده، دســت به هیچ اقدام 
واکنشی حتی در حد صدور قطع نامه 

در شورای حکام نزنند.
ایــن قمار کــه تاکنون بــرای ایران 
پیروزی نداشته، نتیجه سیاست هایی 
اســت که آیت اهلل »علی خامنه ای«، 

رهبر جمهوری اسالمی
 گفته محصــول تصمیم گیری های 
فرادولتی است که با به پایان رسیدن 
ریاســت جمهوری روحانــی پس از 
هشت سال، تغییری در آن به وجود 

نخواهد آمد.
در بطن این اظهارات، تهدید ضمنی 
دیگری وجود دارد که مفهوم مستتر 

در آن خطاب به امریکا این است که 
منتظر تغییر دولت روحانی و احتماال 
گرفتن امتیاز بیشــتر از دولت بعدی 
جمهوری اسالمی نشود چون سیاست 

کنونی تغییر نخواهد کرد.
ممکن است در ظاهر به نظر برسد که 
جمهوری اسالمی با در پیش گرفتن 
این سیاســت، متحمل ضرری نشده 
بلکه با رفع نشــدن تحریم ها، برنامه 
اتمی خود را توســعه و برای گرفتن 
امتیاز بیشتر، ایاالت متحده را تحت 
فشار بیشتر قرار داده است. مستند آن 
را هم اظهارات »آنتونی بلینکن« در 
برابر سناتورهای امریکایی تصور کنید 
که به آن ها گفتــه برنامه اتمی ایران 
»چهــار نعل« در حــال پیش رفتن 
اســت. اما واقعیت را باید با دیدن هر 

دو روی سکه ارزیابی کرد.
جمهوری اســالمی یک پنجم قرن 
است که با برنامه اتمی نسبتا بی هدف 
خود، ایران را درگیر تحریم و فشــار 
اقتصادی خردکننده ای کرده که توان 
ملی را تحلیل برده و یاســی نگران 
کننده بر جامعه ایرانی افکنده است. 
این برنامه حتی در زمینه تولید برق 

هم که هدف اصلی آن عنوان شــده ادامه از صفحه ۲آیا سیاست دیرینه  جمهوری...
بود، به کلی ناکام مانده است.

تهدیدهــای مکــرر با برنامــه اتمی 
ممکن است در نهایت ایاالت متحده 
را وادار کنــد در مذاکرات وین برای 
احیای برجام، تحریم چند نهاد و فرد 
بیشتری را به نفع جمهوری اسالمی 
کنار بگذارد. اما ماهیت این تهدیدات، 
جایگاه جمهوری اسالمی ایران را به 
عنوان دولتی که یک بازیگر سرکش 
با سیاســت هایی در تضاد با امنیت 

بین المللی است، تثبیت می کند.
وزیر خارجه امریکا به سناتورها گفته 
است اگر تحریم ها اتمی رفع شدند، 
نــه تنها تحریم هــای غیراتمی باقی 
می مانند بلکه این تازه قدم اول برای 
واداشتن جمهوری اسالمی به تغییر 

رفتار است.
از ایــن اظهــارات می تــوان نتیجه 
محتاطانــه ای گرفت دولــت بایدن 
ســناتورها و حتــی مخالفان داخلی 
خود را آمــاده رفع تحریم های اتمی 
ایران می کند که ممکن اســت پس 
از انتخابات ریاســت جمهوری ایران 
اجرایی شــوند. اما هم زمــان وعده 
می دهد همان هدفی که دولت ترامپ 
داشــت را دنبال خواهد کرد؛ تغییر 

دادن سیاست و رفتار ایران.
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

اطاعیه 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
19۷۷-800-604 و یا ایمیل  info@CIF-bc.com  تماس حاصل فرمایید.

تاریخ اجرای برنامه 18 ماه جون و زمان آن ساعت ۷-9 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 2021 که آدرس زیر ارسال نمایند
.برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره 19۷۷ 800 604

 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

تالش برای نجات جنگل های باستانی بریتیش کلمبیا
ایرانیان کانــادا- معترضان می گویند 
آنها تالش می کننــد آخرین حوضۀ 
آبریز دســت نخورده خارج از پارک 
یا محدودۀ حفاظت شــده در منطقۀ 
جنوب جزیرۀ ونکوور را نجات دهند 
که پُر است از درختان سرو یک هزار 

ساله.
معترضین از ماه اوت 2020 مسیر های 
دسترسی به مکان های درخت بُری را 
در نزدیکی آبریــز Fairy Creek در 
منطقۀ غرب جزیرۀ ونکوور مســدود 
کرده اند. این نزاع جدید دوباره بحث 
را در مورد توقف و یا عدم توقف قطع 
درختان در جنگل های کهن رســت 
)old-growth( کانادا آغاز کرده است.

حوزۀ آبریز Fairy Creek بخشی از 
مجوز شمارۀ Tree Farm 46 است 
که شامل یک زمین 59000 هکتاری 
از برداشــت چوب و الوار می شــود و 
بُری  توسط شرکت خصوصی چوب 
 Port نزدیکــی  در   ،Teal Jones
Renfrew در قسمت جنوب شرقی 

جزیرۀ ونکوور اداره می شود.
از ســال گذشته، انســداد جاده ها و 
مسیر های دسترسی به مناطق دیگر 
که دارای مجوز هســتند، گسترش 
یافته اســت، که شــامل حوزۀ آبریز 
 Fairy امــا Caycuse  می شــود، 
Creek  بــرای معترضــان اهمیت 
ویژه ای یافته است. معترضان می گویند 
آنها تالش می کنند آخرین خوزۀ آبریز 
خارج از یک پارک یا منطقۀ حفاظت 
شده را در جنوب جزیرۀ ونکوور نجات 
دهند که از درختان سرو زرد هزارساله 

پوشیده شده است.
در نواحی ســاحلی بریتیش کلمبیا 
جنگل هایی قدیمی تر از 250 ســال 
را به عنــوان درختان کهن ُرســت 
قلمــداد   Old-growth forests
می کننــد. جنگل های ُکهن رســت 
تنوع گسترده تری از گیاهان و حیات 
وحش را پشتیبانی می کنند که شامل 

نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی

آشنایی با نحوه پر کردن فرمهای
 سیتیزن شیپ برای اشخاص دارای اقامت کانادا

 بدینوسیله از هموطنان گرامی دعوت میشود در کارگاه آموزشی 
رایگانی که در این مرکز تشکیل میشود شرکت نمایند.با شرکت 

در این برنامه با مسائل اقامت در کانادا و چگونگی اقدام برای 
گرفتن سیتیزن شیپ و نحوه پر کردن برگه آشنا خواهید شد.                                                                                                 

این جلسه حاوی مطالب زیر میباشد:  شرایط مورد نیاز برای اخذ شهروندی
- نحوه پر کردن فرمهای مربوط - مدارک مورد نیاز

جمعه  18 جون از ساعت 10 تا 12
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و ایمیل 
lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 6049882931 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.

گونه هــای در معرض خطر همچن 
مرمری  تــاج دار  ماهی گیرک هــای 
باز هــای  و   )marbled murrelet(

شمالی )goshawks( می شوند.
از 13 میلیــون هکتــار جنگل ُکهن 
رســت باقی مانده در بریتی کلمبیا، 
اکثریت دارای درختان آلپاین مرتفع 
هســتند که برای الــوار و چوب بُری 
مناسب نیســتند. درختان باقیماندۀ 
کف دره به محور مناقشه بین صنعت 
جنگل داری و حافظان محیط زیست 

بدل شده است.
حدود 3,6 میلیون هکتار از جنگل های 
ُکهــن رســت در زمین های عمومی 
بریتیش کلمبیا بــرای چوب بُری در 
دسترس اســت، و هر ساله 50 هزار 
هکتار جنــگل، تقریباً هشــت برابر 
وسعت منهتن هر ساله قطع می شود.

درختان ُکهن رســت »چوب محکم 
و روشــن« و بدون گِرهی را به دست 
می دهند که برای محصوالتی همچن 
شیروانی و کف بسیار مناسب هستند. 
این صنعت می گوید که قطع درختان 
کوچک تر و جوان تر صرفۀ اقتصادی 

ندارد.
بر اســاس گروه البی گرِی شــورای 

کلمبیا  بریتیــش  صنایع جنگلــی 
)COFI(، در ســال 2019، بخــش 
جنگلداری حــدود 13 میلیارد دالر 
درآمد داشــت که تقریباً 5 درصد از 
تولید ناخالص استانی بریتیش کلمبیا 
را تشکیل می دهد. از این مقدار 3,5 
میلیــارد دالر از قطع درختان کهن 

رست عاید شده است.

چه اتفاقی باعث آغاز اعتراضات شد؟

پس از آنکه یک دوستدار محیط زیست 
با استفاده از تصاویر ماهواره ای جاده 
جدیدی را در نزدیکی سرچشمه های 
رودخانــه Fairy Creek پیدا کرد، 
معترضان و دوستداران محیط زیست 
اولیــن اردوگاه خــود را در ماه اوت 

گذشته برپا کردند.
از آن زمان انسداد مسیر های دیگری 
برای محافظت از درختان کهن رست 

در منطقه آغاز شد.
دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در آوریل 
به شرکت Teal Jones اجازۀ موقت 
داد و پلیس برای برچیدن اردوگاه ها و 
دســتگیری معترضان در ماه مه وارد 

عمل شد.

فعاالن محیط زیســتی همچنان در 
جنگل اردو زده اند و با حمایت صدها 
معترض جدیــد در تظاهــرات، در 
شبکه های اجتماعی نیز انفجاری در 

حمایت از آنان ایجاد شده است.
این انســداد ها و بســتن مسیر های 
دسترسی توسط فعاالن محیط زیست 
که خود را تیم پرواز جنگل های بارانی 
 )Rainforest Flying Squad(

می نامند، سازماندهی می شود.
شــرکت Teal Jones یک شرکت 
خصوصی مستقر در شهر سوری، در 
نزدیک ونکوور است. این شرکت، که 
بزرگترین سازنده سر گیتار از چوب 
سرو اســت، می گوید اگرچه حوضۀ 
آبخیز  Fairy Creek تقریبا 1200 
هکتار است اما فقط حدود 200 هکتار 

برای برداشت در دسترس است.
 ،Pacheedaht قبیلۀ مردمان بومی
که ناحیــه Fairy Creek در قلمرو 
آنان واقع شــده اســت، در این مورد 
دچار اختالف نظر شدند. این مردمان 
صاحب سه کارخانه چوب بُری هستند 
و توافق نامۀ تقسیم درآمد را با استان 
برای فعالیت های ورود به سیستم در 

قلمرو خود امضا کرده اند.
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ح�ل 2511        
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ن

باكتر� عامل
 سيا� �خم

امام مردم را به شركت در راه پيمائي فردا دعوت كرد 
امام خميني امروز طي اطالعيه اي مردم را براي 
راه پيمائي فردا دعوت كرد: بخشي از متن اطالعيه امام 
به اين شرح است: براي اثبات وحدت ملي و ابطال 
باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازي ها 
و فتنه انگيزي هاي معاندين با اسالم و نهضت مقدس 
اسالمي مقتضي است روز سه شنبه 26 تيرماه 58 عموم 
اقشاري كه به اسالم و قرآن مجيد و جمهوري اسالمي 
و استقالل كشور عالقه دارند در راه پيمايي شركت 
كنند تا حساب گروه هائي كه برخالف مسير انقالب 
اسالمي هستند روش���ن شود. در حقيقت اين مانور 
اسالمي � ملي عرضه جنود حق و حزب اهلل است در 

مقابل جنود شيطاني. 
امام دستور آزادي عفوشدگان را صادر كرد

دستورالعمل امام براي رسيدگي به پرونده متهمين 
و استفاده از فرمان عفو عمومي براي آزادي زندانياني 
كه مش���مول اين فرمان مي گردند به هادي هادوي 

دادستان كل انقالب اسالمي ابالغ شد. 
متن دستور امام كه جزئيات عفو عمومي در آن 

اعالم شده به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

جناب آقاي دادستان دادگاه هاي انقالب اسالمي 
كش���ور نظر به اينكه در نيمه شعبان معظم 99 روز 
ميالد مسعود حضرت ولي عصر عج اهلل الشريف كليه 
متهميني كه در رژيم سابق مرتكب تقصيراتي شده اند 
به استثناي اشخاصي كه قباًل ذكر خواهد شد مورد عفو 
قرار گرفته الزم است دستور دهيد تمام دادگاه هاي 
انقالب اسالمي سرتاسر كش���ور در اسرع وقت به 
پرونده متهمين رسيدگي نموده و بخشوده شدگان را 

فوراً آزاد نمايند. 
دعوت آيت اهلل زنجاني از گروه های سياسي 

براي شركت  در مراسم سي ام تير
به دنبال اعالم پانزده سازمان وابسته به جبهه ملي 
براي شركت در مراسم روز سي تير در ميدان بهارستان، 
آيت اهلل زنجاني در اطالعيه اي از تمام گروه ها، احزاب 
و مردم خواست كه در اجتماع روز سي تير در ميدان 

بهارستان شركت كنند. 
ماليات خريد و فروش خانه و آپارتمان و زمين كاهش 

داده شد
دولت تصميمات تازه و مهمي در مورد ماليات ها 
اتخاذ كرد و اين تصميمات به وزارت امور اقتصادي 

و دارائي ابالغ شد. 
براس���اس اين تصميمات مودياني كه بدهي 
مالياتي بقاي���اي آنها كمتر از 250 هزار ريال و بدهي 
ماليات���ي جاري آنها بيش از 50 هزار ريال نباش���د، 
مي توانند تا 21 شهريور ماه آينده فقط ميزان ماليات 
مورد قبول خود را پرداخت كنند. به عالوه طبق اين 
تصميمات با كاهش ارزش معامالتي زمين و ساختمان 
در تهران، ش���ميران و شهرري، ماليات نقل و انتقال 
زمين، آپارتم���ان، خانه و به طور كلي امالك كاهش 

داده شد. 
مرا با شخص ديگري اشتباه گرفته اند

روز گذشته به جان حجت االسالم سيدرضي 
شيرازي سوءقصد ش���د ولي ايشان از مرگ نجات 
يافت. ساعت 2 بعدازظهر روز گذشته حجت االسالم 
سيدرضي شيرازي بعد از اقامه نماز جماعت در مسجد 
شفا واقع در يوسف آباد به تنهائي از يكي از كوچه هاي 

فرعي خيابان يوسف آباد به منزل خود مي رفت.
 در همين مس���ير وي مورد سوءقصد دو نفر 
مرد ناشناس قرار گرفت. حجت االسالم سيدرضي 
ش���يرازي كه پس از عمل جراحي حال عمومي اش 
رضايتبخش بود به خبرنگار م���ا گفت: گويا مرا با 
شخص ديگري اشتباه گرفته اند، چون من سرپرست 
و رئيس كميته منطقه 3 نيستم و نبودم و حتي پيشنماز 

مسجد هم نيستم. 
مريوان آرام شد

سنندج � شهر مريوان در پي يك روز زد و خورد، 
ديروز آرام بود و هيأت اعزامي از سنندج به مريوان با 
گروه هاي درگير اين شهر مذاكرات خود را آغاز كرد. 
در پي اين مذاكرات، توافق نامه اي در 7 ماده به 

منظور پايان دادن به اختالفات انتشار يافت. 
ايران دولت انقالبي نيكاراگوئه را به رسميت شناخت

دولت جمهوري اس���المي ايران ديروز دولت 
انقالبي نيكاراگوئه را به رس���ميت شناخت. وزارت 
امور خارجه دولت جمهوري اسالمي ايران به همين 
مناس���بت اطالعيه اي انتشار داد كه در آن به تلگراف 
دكتر يزدي به عنوان ميگل داس وزير خارجه دولت 
انقالبي نيكاراگوئه مبني بر شناسائي رسمي ديپلماتيك 
ايران نسبت به دولت انقالبي ساندينيست ها و ساير 
نيروهاي مبارز كه عليه ديكتاتوري ژنرال س���وموزا 

تشكيل است، اشاره شده است. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 25 تیرماه 1358 
)برابر با 21 شعبان 1399، 16 ژوئیه 1979( نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
آزادی همدان توسط مرداويزقهرمان ملي ايرانيان

شانزدهم جوالی 931 ميالدي »مرداويز« قهرمان 
ملي ايرانيان كه براي احياء استقالل، آزادی و حاكميت ملی 
ايران كمر همت بسته بود شهر همدان را از عوامل خليفه 
عباسي پس گرفت و آنجا را به نام »مردم ايران« متصرف 
شد. همدان كه از آن به عنوان نخستين پايتخت ايران در 
هزاره اول پيش از ميالد نام برده مي ش���ود در سال 642 

ميالدي سقوط كرده بود.
 حرف حق زد و به سخت ترين روش اعدام شد

پانزدهم جوالي 1381 يك كش���يش انگليسي به 
نام »جان بال« ك���ه در موعظه ها و خطبه هايش از لزوم 
 برقراري عدالت در جامعه س���خن به ميان مي آورد و

مي گفت عمل دولت ها بوده كه برابري مردم را برهم زده 
و ميان آنان جدايي افكنده و يوغ شمار كمي را بر گردن 
اكثريت نهاده اس���ت،در يك ميدان عمومي و با حضور 
 ريچارد دوم پادشاه وقت انگلستان به سخت ترين روش

 اعدام شد.
افتادن »جبل طارق« به دست انگليسي ها

در اين روز در سال 1704 ميالدي منطقه جبل طارق  
كه بر تنگه تالقي مديترانه و اقيانوس اطلس قراردارد و 
در عهد باستان به ستون هركول معروف بود به تصرف 
انگلس���تان درآمد.     اين تنگه 389ر14 تا 36 كيلومتر 
عرض دارد و در س���ال 711 ميالدي به تصرف »طارق 
ابن زياد« س���ردار يك سپاه اس���المي كه قصد تصرف 
 اس���پانيا را داش���ت درآمد و از آن پس به اسم او ناميده 

مي شود.
حمله ژاپن به »شبه جزيره هندوچين«

16 جوالي سال 1941، نيروهاي ژاپني تحت شعار 
آزاد كردن آسيا از دست غرب استمعارگر به شبه جزيره 
»هندوچين« حمله ور و در خاك ويتنام، تايلند و كامبوج 
پياده شدند. در آن زمان جز قسمتي از تايلند امروز كه اسما 
استقالل داشت مابقي »هندوچين« در تصرف انگلستان و 
فرانسه بود. شهر سايگون يازده روز بعد به دست نيروهاي 

ژاپن افتاد.  
قيام »اوگوستو ساندينو« در نيكاراگوئه

»اوگوستو ساندينو « كه قيام خودرا از سال 1926 بر 
ضد حكومت راستگرايان نيكاراگوئه آغاز كرده بود از 16 
جوالي 1927 جنگ با تفنگداران دريايي آمريكا را كه از 
سوي اين دولت براي دفاع از منافع آمريكائيان و كمك به 
دولت راستگرايان به آن سرزمين فرستاده شده بودند آغاز 
كرد. در اين زد و خوردها به تفنگداران آمريكا تلفات نسبتا 

سنگين وارد آمد.
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احیای تاالب انزلی  با روش بایوجیمی که باعث حذف لجن ها از کف تاالب می شود./عکس از: برنا قاسمی

 سرایه

عادت ما نيست، رنجيدن ز كس
ور بيازارد، نگوييمش به كس

ور برآرد دود از بنياد ما
آه آتش بار نايد ياد ما

ورنه ما شوريدگان در يك سجود
بيخ ظالم را براندازيم، زود

رخصت اريابد ز ما باد سحر
عالمی در دم كند زير و زبر
شیخ بهایی

پند بزرگان

تفكر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، 
خوبی و بدی، تفكر درباره   پرسش هايی است 

كه بنياد هستی ما را دگرگون می كند. 
ادگارمون
خداوندا مرا از كسانی قرار دِه كه دنياشان را برای 
دينشان می فروشند نه دينشان را برای دنياشان. 
دکتر علی شریعتی

من تنها يك چيز می دانم و آن اينكه هيچ 
نمی دانم. 

سقراط

سه شنبه25تیر 1398ـ  سال نود وچهارمـ    شماره 27330 
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ح�ل 2511        

ا

ل

ن

باكتر� عامل
 سيا� �خم

امام مردم را به شركت در راه پيمائي فردا دعوت كرد 
امام خميني امروز طي اطالعيه اي مردم را براي 
راه پيمائي فردا دعوت كرد: بخشي از متن اطالعيه امام 
به اين شرح است: براي اثبات وحدت ملي و ابطال 
باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازي ها 
و فتنه انگيزي هاي معاندين با اسالم و نهضت مقدس 
اسالمي مقتضي است روز سه شنبه 26 تيرماه 58 عموم 
اقشاري كه به اسالم و قرآن مجيد و جمهوري اسالمي 
و استقالل كشور عالقه دارند در راه پيمايي شركت 
كنند تا حساب گروه هائي كه برخالف مسير انقالب 
اسالمي هستند روش���ن شود. در حقيقت اين مانور 
اسالمي � ملي عرضه جنود حق و حزب اهلل است در 

مقابل جنود شيطاني. 
امام دستور آزادي عفوشدگان را صادر كرد

دستورالعمل امام براي رسيدگي به پرونده متهمين 
و استفاده از فرمان عفو عمومي براي آزادي زندانياني 
كه مش���مول اين فرمان مي گردند به هادي هادوي 

دادستان كل انقالب اسالمي ابالغ شد. 
متن دستور امام كه جزئيات عفو عمومي در آن 

اعالم شده به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

جناب آقاي دادستان دادگاه هاي انقالب اسالمي 
كش���ور نظر به اينكه در نيمه شعبان معظم 99 روز 
ميالد مسعود حضرت ولي عصر عج اهلل الشريف كليه 
متهميني كه در رژيم سابق مرتكب تقصيراتي شده اند 
به استثناي اشخاصي كه قباًل ذكر خواهد شد مورد عفو 
قرار گرفته الزم است دستور دهيد تمام دادگاه هاي 
انقالب اسالمي سرتاسر كش���ور در اسرع وقت به 
پرونده متهمين رسيدگي نموده و بخشوده شدگان را 

فوراً آزاد نمايند. 
دعوت آيت اهلل زنجاني از گروه های سياسي 

براي شركت  در مراسم سي ام تير
به دنبال اعالم پانزده سازمان وابسته به جبهه ملي 
براي شركت در مراسم روز سي تير در ميدان بهارستان، 
آيت اهلل زنجاني در اطالعيه اي از تمام گروه ها، احزاب 
و مردم خواست كه در اجتماع روز سي تير در ميدان 

بهارستان شركت كنند. 
ماليات خريد و فروش خانه و آپارتمان و زمين كاهش 

داده شد
دولت تصميمات تازه و مهمي در مورد ماليات ها 
اتخاذ كرد و اين تصميمات به وزارت امور اقتصادي 

و دارائي ابالغ شد. 
براس���اس اين تصميمات مودياني كه بدهي 
مالياتي بقاي���اي آنها كمتر از 250 هزار ريال و بدهي 
ماليات���ي جاري آنها بيش از 50 هزار ريال نباش���د، 
مي توانند تا 21 شهريور ماه آينده فقط ميزان ماليات 
مورد قبول خود را پرداخت كنند. به عالوه طبق اين 
تصميمات با كاهش ارزش معامالتي زمين و ساختمان 
در تهران، ش���ميران و شهرري، ماليات نقل و انتقال 
زمين، آپارتم���ان، خانه و به طور كلي امالك كاهش 

داده شد. 
مرا با شخص ديگري اشتباه گرفته اند

روز گذشته به جان حجت االسالم سيدرضي 
شيرازي سوءقصد ش���د ولي ايشان از مرگ نجات 
يافت. ساعت 2 بعدازظهر روز گذشته حجت االسالم 
سيدرضي شيرازي بعد از اقامه نماز جماعت در مسجد 
شفا واقع در يوسف آباد به تنهائي از يكي از كوچه هاي 

فرعي خيابان يوسف آباد به منزل خود مي رفت.
 در همين مس���ير وي مورد سوءقصد دو نفر 
مرد ناشناس قرار گرفت. حجت االسالم سيدرضي 
ش���يرازي كه پس از عمل جراحي حال عمومي اش 
رضايتبخش بود به خبرنگار م���ا گفت: گويا مرا با 
شخص ديگري اشتباه گرفته اند، چون من سرپرست 
و رئيس كميته منطقه 3 نيستم و نبودم و حتي پيشنماز 

مسجد هم نيستم. 
مريوان آرام شد

سنندج � شهر مريوان در پي يك روز زد و خورد، 
ديروز آرام بود و هيأت اعزامي از سنندج به مريوان با 
گروه هاي درگير اين شهر مذاكرات خود را آغاز كرد. 
در پي اين مذاكرات، توافق نامه اي در 7 ماده به 

منظور پايان دادن به اختالفات انتشار يافت. 
ايران دولت انقالبي نيكاراگوئه را به رسميت شناخت

دولت جمهوري اس���المي ايران ديروز دولت 
انقالبي نيكاراگوئه را به رس���ميت شناخت. وزارت 
امور خارجه دولت جمهوري اسالمي ايران به همين 
مناس���بت اطالعيه اي انتشار داد كه در آن به تلگراف 
دكتر يزدي به عنوان ميگل داس وزير خارجه دولت 
انقالبي نيكاراگوئه مبني بر شناسائي رسمي ديپلماتيك 
ايران نسبت به دولت انقالبي ساندينيست ها و ساير 
نيروهاي مبارز كه عليه ديكتاتوري ژنرال س���وموزا 

تشكيل است، اشاره شده است. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 25 تیرماه 1358 
)برابر با 21 شعبان 1399، 16 ژوئیه 1979( نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
آزادی همدان توسط مرداويزقهرمان ملي ايرانيان

شانزدهم جوالی 931 ميالدي »مرداويز« قهرمان 
ملي ايرانيان كه براي احياء استقالل، آزادی و حاكميت ملی 
ايران كمر همت بسته بود شهر همدان را از عوامل خليفه 
عباسي پس گرفت و آنجا را به نام »مردم ايران« متصرف 
شد. همدان كه از آن به عنوان نخستين پايتخت ايران در 
هزاره اول پيش از ميالد نام برده مي ش���ود در سال 642 

ميالدي سقوط كرده بود.
 حرف حق زد و به سخت ترين روش اعدام شد

پانزدهم جوالي 1381 يك كش���يش انگليسي به 
نام »جان بال« ك���ه در موعظه ها و خطبه هايش از لزوم 
 برقراري عدالت در جامعه س���خن به ميان مي آورد و

مي گفت عمل دولت ها بوده كه برابري مردم را برهم زده 
و ميان آنان جدايي افكنده و يوغ شمار كمي را بر گردن 
اكثريت نهاده اس���ت،در يك ميدان عمومي و با حضور 
 ريچارد دوم پادشاه وقت انگلستان به سخت ترين روش

 اعدام شد.
افتادن »جبل طارق« به دست انگليسي ها

در اين روز در سال 1704 ميالدي منطقه جبل طارق  
كه بر تنگه تالقي مديترانه و اقيانوس اطلس قراردارد و 
در عهد باستان به ستون هركول معروف بود به تصرف 
انگلس���تان درآمد.     اين تنگه 389ر14 تا 36 كيلومتر 
عرض دارد و در س���ال 711 ميالدي به تصرف »طارق 
ابن زياد« س���ردار يك سپاه اس���المي كه قصد تصرف 
 اس���پانيا را داش���ت درآمد و از آن پس به اسم او ناميده 

مي شود.
حمله ژاپن به »شبه جزيره هندوچين«

16 جوالي سال 1941، نيروهاي ژاپني تحت شعار 
آزاد كردن آسيا از دست غرب استمعارگر به شبه جزيره 
»هندوچين« حمله ور و در خاك ويتنام، تايلند و كامبوج 
پياده شدند. در آن زمان جز قسمتي از تايلند امروز كه اسما 
استقالل داشت مابقي »هندوچين« در تصرف انگلستان و 
فرانسه بود. شهر سايگون يازده روز بعد به دست نيروهاي 

ژاپن افتاد.  
قيام »اوگوستو ساندينو« در نيكاراگوئه

»اوگوستو ساندينو « كه قيام خودرا از سال 1926 بر 
ضد حكومت راستگرايان نيكاراگوئه آغاز كرده بود از 16 
جوالي 1927 جنگ با تفنگداران دريايي آمريكا را كه از 
سوي اين دولت براي دفاع از منافع آمريكائيان و كمك به 
دولت راستگرايان به آن سرزمين فرستاده شده بودند آغاز 
كرد. در اين زد و خوردها به تفنگداران آمريكا تلفات نسبتا 

سنگين وارد آمد.
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احیای تاالب انزلی  با روش بایوجیمی که باعث حذف لجن ها از کف تاالب می شود./عکس از: برنا قاسمی

 سرایه

عادت ما نيست، رنجيدن ز كس
ور بيازارد، نگوييمش به كس

ور برآرد دود از بنياد ما
آه آتش بار نايد ياد ما

ورنه ما شوريدگان در يك سجود
بيخ ظالم را براندازيم، زود

رخصت اريابد ز ما باد سحر
عالمی در دم كند زير و زبر
شیخ بهایی

پند بزرگان

تفكر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، 
خوبی و بدی، تفكر درباره   پرسش هايی است 

كه بنياد هستی ما را دگرگون می كند. 
ادگارمون
خداوندا مرا از كسانی قرار دِه كه دنياشان را برای 
دينشان می فروشند نه دينشان را برای دنياشان. 
دکتر علی شریعتی

من تنها يك چيز می دانم و آن اينكه هيچ 
نمی دانم. 

سقراط

جدول سودوکو

فروردین : اطرافیان تان ارزش و حد شــما را نمی داننــد اما در روزهای آینده 
موضوعی پیش می آید تا دیگران به ارزش شما در زندگی پی ببرند. البته شما از 
این که اطرافیان تان شما را نادیده می گیرند دچار ناراحتی ها و حساسیت های 
زیادی شده اید اما نگران نباشید زیرا ارزش شما بر همگان فاش خواهد شد. مانند 

همیشه به راه خود ادامه دهید.

اردیبهشت :  طی هفته های گذشته آنقدر کارهایتان با سرعت انجام شدند و 
به اتمام رسیدند که اکنون نمی دانید چه کار باید بکنید. زمانی را به اندیشیدن 
درباره موقعیت کنونی تان اختصاص دهید و اینکه تا کجا می توانید پیش بروید. 
سعی کنید هیچ تصمیم بزرگی نگیرید. فقط به خودتان اجازه دهید که در رابطه 

با احساسات تان آزادانه فکرکنید. 

خرداد : شــما فکر می کنید که به آخر خط رســیده اید؛ در حالیکه از شدت 
ناامیدی میزان استرس و ناراحتی شما بسیار افزایش پیدا کرده است و وسوسه 
شــده اید که همه چیــز را به حال خود رها کرده و فــرار کنید.گر امروز از این 
مشکالت فرار کنید، درجای دیگر و روز دیگر به سراغ شما می آیند. پس بهترین 

راهبرد، صادقانه رفتار کردن و مبارزه کردن با مشکالت است.

تیر:  شــما این روزها تقریبا برای انجام دان هر کاری آمادگی دارید، اما بعد از 
دادن جواب مثبت به شک می افتید! شاید دلیل شک شما این باشد که نسبت 
به سختی ها و مشکالت کارتان اطالعات خیلی زیادی دارید. یا شاید موقعیتهای 
قبلی به یادتان می آید. داشتن کمی خویشتن داری و تامل بهترین کاری ست که 

میتوانید انجام دهید.
 

مرداد : شــما هر کاری که می کنید حتی اگر به نظر خودتان کار درستی هم 
باشــد، مدام به در بسته می خورید!! شما می توانید به راحتی در مورد خودتان 
بیشــتر از هر چیز دیگر صحبت کنید، اما اعتماد به نفســتان به آن اندازه که 
خودتان باور دارید بر پایه واقعیت استوار نیست. به جای سریع حرکت کردن و 

سکندری خوردن بهتر است که کمی  سرعت خود را کم کنید! 

شهریور : اکنــون رفتار خوب شما شاید فقط روش تان برای پنهان کردن یک 
نگرانی رو به رشد باشد. مادامی که شما خنده بر لب دارید، دیگران شاید حتی 
متوجه نشوند که شما زمان سختی را می گذرانید. اکنون برای شما بهتر است 
که احساسهایتان را با دیگران در میان بگذارید، سپس پس از اینکه آنها آشکار 

شدند نتیجه ای منطقی بگیرید.

مهر : هدفگذاری در کار کافی نیســت؛ شما بایدهرچه سریع تر حرکت را آغاز 
کنید و تصمیمات خوب تان را به عمل تبدیل کنید. درست نیست که با وجود 
فراهم بودن امکانات حرکت، مسیر روشنی را آغاز نکنید. نگران نباشید که چقدر 
کار می توانید انجام دهید یا اینکه چگونه و تا کجا باید به این سفر ادامه دهید. 

همیشه اولین قدم است که بیشترین ارزش را دارد.

آبان : ممکن است انرژی بازیگوشانه و سربه هوای شما کمی جدی تر از همیشه 
شــود. البته موضوعات دیگری هم هســتند و باعث می شوند که آرام بگیرید- 
مخصوصا اگر شما قبال کمی جلوتر از برنامه بوده اید. اجازه ندهید ترس های تان 
زندگی را از شما بگیرند. اگر بتوانید هوشیار و آگاه از احساسات تان باقی بمانید 

خبرهای خوبی  در انتظار شماست.

آذر :شما به مشکل مهم و تامل برانگیزی برمی خورید که مجبور می شوید فعال 
آرزوهای خود را در مقابل نیازتان به امنیت کنار بگذارید. و اگر شــما اتفاقاتی 
که در زندگی تان می افتد را بیش از اندازه شخصی کنید، مشکلتان پیچیده تر 
می شود. نیازی نیست به زور کارتان را جلو ببرید. فقط باید از تا موقعی که این 

طوفان فروننشته صبر کنید.

دی :  پیچیدگی بین دنیای درونی شما با یک موقعیت که اخیرا در آن گرفتار 
شــده اید ممکن است این روزها ذهن شما را به خود مشغول کند و باعث شود 
که موقتا حالت تعادل خود را از دســت بدهید. ادامه دادن به این وضع کمکی 
به شما برای رسیدن به هدف هایتان نخواهد کرد حتی اگر احساس کنید که از 

کارهایتان راضی و خشنود هستید.

بهمن :  اگر از سرعت خود کم کنید ایده خیلی خوبی خواهد بود چون این ایام 
خیلی مشکل و پردردسر هستند این فرصت را بگیرید که به عقب بنشینید و 
درباره آنچه در زندگی تان در حال وقوع اســت تعمق کنید و از تجربیات خود 
درس بگیرید مهمتر از همه شما در ضمن یاد گرفته اید که عشق همه چیز را 

تسخیر می کند و این با ارزش ترین درس است.

اسفند : باوجود اینکه می دانید هر فکری که در سرتان دارید را باید همین االن 
اجرا کنید، درباره یک مسئولیتی که نمی توانید حفظش کنید با احتیاط عمل 
می کنید. اعتماد به نفس شما با واقع بینی همراه شده است و همین بهتان اجازه 
نمی دهد خیلی خیال پردازی کنید! اما خیلی هم جدی نشوید، وگرنه فرصت 

خیلی خوبی که جلوی رویتان قرار دارد را از دست می دهید.
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شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
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09304740289 پیامك نمایند.

ت؟
اس

د 
دا

 تع
چه

پ ( 
  ( 

ف
حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

19      تیر      98        اطالعات هفتگی        46

جزيره اي در 
پاناما

گل نگون سار

بي باكي

چاقو

خون

از غالت

ماه روزه

قند مصنوعي

دست افشاني 
صوفيان

اسب

كافي

آشاميدني
شجاع 
دروغين

منگوله

امتنان

حرف مفت

نيمه ديوانه

عالي قدر

بادبزن برقي

سبزي خوردني
از عجايب 
هفت گانه

گواهان
از توابع 

فارس

باب روز
انتقام گير 

كربال

راز
پاپوش 
پارچه اي

زمين آذري

عيب و عار

حداد

نوعي فعل

از پرندگان
اتوبوس 
كارمندان

تير پيكان دار

ول

طالي خالص 

تلخ

اضافي
محل كار 
كارمندان

زيادتر

پرش

گنگي

چين و شكن

عدد مبهم

كشوري در 
آمريكاي جنوبي
ابر نزديك زمين

نشانه جمع

ساز چوپان

شناسه

ميوه

مايع آباداني
شهري در 

آلمان

حرف 
همراهي

عيد 
ويتنامي ها

مكان

معلم

بي همتا

همسر اسكندر
موسيقيدان 
عهد ساساني

زرافه
كشور محمد 

علي جناح

جهانگرد

ناطور

بسيار كوشنده

جنگ در 
راه حق

شدت گرما

دوست

تصديق روسي

پوستين

حرف ندا

ضمير داخل

كجاست

پايان روز

خواهش نفس

سخت

نويسنده

برنج دمي

ناراست

اشاره به دور

فلزي آلياژي
از شاهان 
انگلستان

آتش
دانه كش 

بي آزار

خواب سبك

گشاده

شايعه

نشان مفعولي

چه وقت

ويتامين 
انعقادي
صريح

مرواريد

از مصالح

دنيا
شهري در 

گيالن

راننده كشتي

از ميوههاي 
استوايي

جد ول سود وکو 3846
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  .

         5 
3 594671 
79 1   8 
2       
   581  24
 6142 3  
         
 13 9  67

6  21 5  

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.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
پ ( 

ف )  
حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

19      تیر      98        اطالعات هفتگی        46

جزيره اي در 
پاناما

گل نگون سار

بي باكي

چاقو

خون

از غالت

ماه روزه

قند مصنوعي

دست افشاني 
صوفيان

اسب

كافي

آشاميدني
شجاع 
دروغين

منگوله

امتنان

حرف مفت

نيمه ديوانه

عالي قدر

بادبزن برقي

سبزي خوردني
از عجايب 
هفت گانه

گواهان
از توابع 

فارس

باب روز
انتقام گير 

كربال

راز
پاپوش 
پارچه اي

زمين آذري

عيب و عار

حداد

نوعي فعل

از پرندگان
اتوبوس 
كارمندان

تير پيكان دار

ول

طالي خالص 

تلخ

اضافي
محل كار 
كارمندان

زيادتر

پرش

گنگي

چين و شكن

عدد مبهم

كشوري در 
آمريكاي جنوبي
ابر نزديك زمين

نشانه جمع

ساز چوپان

شناسه

ميوه

مايع آباداني
شهري در 

آلمان

حرف 
همراهي

عيد 
ويتنامي ها

مكان

معلم

بي همتا

همسر اسكندر
موسيقيدان 
عهد ساساني

زرافه
كشور محمد 

علي جناح

جهانگرد

ناطور

بسيار كوشنده

جنگ در 
راه حق

شدت گرما

دوست

تصديق روسي

پوستين

حرف ندا

ضمير داخل

كجاست

پايان روز

خواهش نفس

سخت

نويسنده

برنج دمي

ناراست

اشاره به دور

فلزي آلياژي
از شاهان 
انگلستان

آتش
دانه كش 

بي آزار

خواب سبك

گشاده

شايعه

نشان مفعولي

چه وقت

ويتامين 
انعقادي
صريح

مرواريد

از مصالح

دنيا
شهري در 

گيالن

راننده كشتي

از ميوههاي 
استوايي

جد ول سود وکو 3846
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  .

         5 
3 594671 
79 1   8 
2       
   581  24
 6142 3  
         
 13 9  67

6  21 5  

اسامی برندگان جدول  3834
  1ـ زهرا آقا غفارـ  تهران

2ـ نیلوفر روان بخشـ  شهریار
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

افقي:
1. رودي در مشرق خزرـ  از قهرمانان مشروطیت مشهور 

به ساالر مليـ  معروفترین تلكسوپ فضایي
2. دشت لم یزرعـ  داروـ  بي بند و بار

3. واحد سطحـ  وسیله تیراندازي در قدیمـ  پایتخت 
كشور تانزانیاـ  عالمت مفعول با واسطه

4. آلودهـ  از توابع استان قزوینـ  سخت به انگلیسيـ  
نوعي قالي كه به آن خرسك هم گویند

5. مقوله اي ادبي هنري داراي ویژگي در سبك، شكل یا 
محتواـ  خودبینيـ  شماره

6. منسوب به اهرـ  از احشامـ  نوعي طالقـ  نظیر، مانند
7. ورمـ  سرشوي گیاهيـ  هدیه كردن

8. اختالف پتانسیل الكتریكيـ  اجدادـ  منسوب به آدم 
ـ واحد تنیس

9. فرزند فرزندـ  جهان دیگرـ  رنگي تركیبي
10. تصدیق انگلیسيـ  مانند ماهـ  از مصالح ساختماني 

ـ رایزن
11. اكنونـ  شترـ  عددي یك رقمي

ـ  فرنگي  نقشه  ـ  مروارید  مانند  ـ  12. سبزي ساالد 
باتدبیر

13. از وحوشـ  فرمانده قشونـ  خشمگین، درنده
14. بسیاريـ  دعاي خیرـ  مادر اسحاقـ  پایه

15. نت آخرـ  ناگهانـ  كشور تب دارـ  تصدیق روسي
16. نسخه دوم، رونوشتـ  گلي خوشبوـ  رئیس بلدیه

17. میوه درخت سدرـ  نوعي بازي روي میز با گویهاي 
الوانـ  استاد دانشگاه

عمودي:
1. ماه هشتمـ  گازي بیرنگ با بوي تندـ  پرچم گل

2. رنگین كمانـ  ننرـ  حرف پنجم یوناني
3. نشان مفعول بیواسطهـ  ورزشي رزميـ  رامـ  من و شما

4. پرنده خوش گوشتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگ 
ـ نوشته غیرمنظوم

5. احصاییهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن
6. شهري در آذربایجان شرقيـ  كافيـ  لوله هایي كه 
شیره خام را از ریشه به برگها مي رساند ـ پسندیده، 

مطلوب
7. حاجتـ  كمانگیر اسطوره ايـ  بي آبرو

8. كله شقـ  حاصل صابونـ  شهر بلقیسـ  فرشته صور
9. مقابل شبـ  همیشهـ  گل نرم ته نشین شده

10. كدبانوـ  جلیل ترـ  شالودهـ  پسوند مانند
11. هنگاميـ  پایان، پسینـ  مسلك

12. میوه تازه رسیدهـ  جهانگشاي مشهور تاریخـ  ضد 
راستـ  راه راست یافته

13. گلي زیباـ  صداهاي درهم و برهم جماعتـ  شبنم
14. كار برجستهـ  هدایت شدهـ  از غذاهاي گوشتيـ  

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3834 
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واحد درسي دانشگاه
15. تخم مرغ انگلیسيـ  متضاد سرماـ  جانشین سفیر 

ـ حیوان وحشي
16. باشكوه، باجاللـ  درخت آزادـ  عمده فروش

17. رعشهـ  پیوستگي، اتصالـ  كال

45 اطالعات هفتگی        شماره  3846

با پشت سر هم قرار دادن حروف  رمز جدول: دعایی 19 حرفی  است  که 
شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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اسامی برندگان جدول  3834
  1ـ زهرا آقا غفارـ  تهران

2ـ نیلوفر روان بخشـ  شهریار
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

افقي:
1. رودي در مشرق خزرـ  از قهرمانان مشروطیت مشهور 

به ساالر مليـ  معروفترین تلكسوپ فضایي
2. دشت لم یزرعـ  داروـ  بي بند و بار

3. واحد سطحـ  وسیله تیراندازي در قدیمـ  پایتخت 
كشور تانزانیاـ  عالمت مفعول با واسطه

4. آلودهـ  از توابع استان قزوینـ  سخت به انگلیسيـ  
نوعي قالي كه به آن خرسك هم گویند

5. مقوله اي ادبي هنري داراي ویژگي در سبك، شكل یا 
محتواـ  خودبینيـ  شماره

6. منسوب به اهرـ  از احشامـ  نوعي طالقـ  نظیر، مانند
7. ورمـ  سرشوي گیاهيـ  هدیه كردن

8. اختالف پتانسیل الكتریكيـ  اجدادـ  منسوب به آدم 
ـ واحد تنیس

9. فرزند فرزندـ  جهان دیگرـ  رنگي تركیبي
10. تصدیق انگلیسيـ  مانند ماهـ  از مصالح ساختماني 

ـ رایزن
11. اكنونـ  شترـ  عددي یك رقمي

ـ  فرنگي  نقشه  ـ  مروارید  مانند  ـ  12. سبزي ساالد 
باتدبیر

13. از وحوشـ  فرمانده قشونـ  خشمگین، درنده
14. بسیاريـ  دعاي خیرـ  مادر اسحاقـ  پایه

15. نت آخرـ  ناگهانـ  كشور تب دارـ  تصدیق روسي
16. نسخه دوم، رونوشتـ  گلي خوشبوـ  رئیس بلدیه

17. میوه درخت سدرـ  نوعي بازي روي میز با گویهاي 
الوانـ  استاد دانشگاه

عمودي:
1. ماه هشتمـ  گازي بیرنگ با بوي تندـ  پرچم گل

2. رنگین كمانـ  ننرـ  حرف پنجم یوناني
3. نشان مفعول بیواسطهـ  ورزشي رزميـ  رامـ  من و شما

4. پرنده خوش گوشتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگ 
ـ نوشته غیرمنظوم

5. احصاییهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن
6. شهري در آذربایجان شرقيـ  كافيـ  لوله هایي كه 
شیره خام را از ریشه به برگها مي رساند ـ پسندیده، 

مطلوب
7. حاجتـ  كمانگیر اسطوره ايـ  بي آبرو

8. كله شقـ  حاصل صابونـ  شهر بلقیسـ  فرشته صور
9. مقابل شبـ  همیشهـ  گل نرم ته نشین شده

10. كدبانوـ  جلیل ترـ  شالودهـ  پسوند مانند
11. هنگاميـ  پایان، پسینـ  مسلك

12. میوه تازه رسیدهـ  جهانگشاي مشهور تاریخـ  ضد 
راستـ  راه راست یافته

13. گلي زیباـ  صداهاي درهم و برهم جماعتـ  شبنم
14. كار برجستهـ  هدایت شدهـ  از غذاهاي گوشتيـ  

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3834 
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واحد درسي دانشگاه
15. تخم مرغ انگلیسيـ  متضاد سرماـ  جانشین سفیر 

ـ حیوان وحشي
16. باشكوه، باجاللـ  درخت آزادـ  عمده فروش

17. رعشهـ  پیوستگي، اتصالـ  كال

45 اطالعات هفتگی        شماره  3846

با پشت سر هم قرار دادن حروف  رمز جدول: دعایی 19 حرفی  است  که 
شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

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

اسامی برندگان جدول  3834
  1ـ زهرا آقا غفارـ  تهران

2ـ نیلوفر روان بخشـ  شهریار
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

افقي:
1. رودي در مشرق خزرـ  از قهرمانان مشروطیت مشهور 

به ساالر مليـ  معروفترین تلكسوپ فضایي
2. دشت لم یزرعـ  داروـ  بي بند و بار

3. واحد سطحـ  وسیله تیراندازي در قدیمـ  پایتخت 
كشور تانزانیاـ  عالمت مفعول با واسطه

4. آلودهـ  از توابع استان قزوینـ  سخت به انگلیسيـ  
نوعي قالي كه به آن خرسك هم گویند

5. مقوله اي ادبي هنري داراي ویژگي در سبك، شكل یا 
محتواـ  خودبینيـ  شماره

6. منسوب به اهرـ  از احشامـ  نوعي طالقـ  نظیر، مانند
7. ورمـ  سرشوي گیاهيـ  هدیه كردن

8. اختالف پتانسیل الكتریكيـ  اجدادـ  منسوب به آدم 
ـ واحد تنیس

9. فرزند فرزندـ  جهان دیگرـ  رنگي تركیبي
10. تصدیق انگلیسيـ  مانند ماهـ  از مصالح ساختماني 

ـ رایزن
11. اكنونـ  شترـ  عددي یك رقمي

ـ  فرنگي  نقشه  ـ  مروارید  مانند  ـ  12. سبزي ساالد 
باتدبیر

13. از وحوشـ  فرمانده قشونـ  خشمگین، درنده
14. بسیاريـ  دعاي خیرـ  مادر اسحاقـ  پایه

15. نت آخرـ  ناگهانـ  كشور تب دارـ  تصدیق روسي
16. نسخه دوم، رونوشتـ  گلي خوشبوـ  رئیس بلدیه

17. میوه درخت سدرـ  نوعي بازي روي میز با گویهاي 
الوانـ  استاد دانشگاه

عمودي:
1. ماه هشتمـ  گازي بیرنگ با بوي تندـ  پرچم گل

2. رنگین كمانـ  ننرـ  حرف پنجم یوناني
3. نشان مفعول بیواسطهـ  ورزشي رزميـ  رامـ  من و شما

4. پرنده خوش گوشتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگ 
ـ نوشته غیرمنظوم

5. احصاییهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن
6. شهري در آذربایجان شرقيـ  كافيـ  لوله هایي كه 
شیره خام را از ریشه به برگها مي رساند ـ پسندیده، 

مطلوب
7. حاجتـ  كمانگیر اسطوره ايـ  بي آبرو

8. كله شقـ  حاصل صابونـ  شهر بلقیسـ  فرشته صور
9. مقابل شبـ  همیشهـ  گل نرم ته نشین شده

10. كدبانوـ  جلیل ترـ  شالودهـ  پسوند مانند
11. هنگاميـ  پایان، پسینـ  مسلك

12. میوه تازه رسیدهـ  جهانگشاي مشهور تاریخـ  ضد 
راستـ  راه راست یافته

13. گلي زیباـ  صداهاي درهم و برهم جماعتـ  شبنم
14. كار برجستهـ  هدایت شدهـ  از غذاهاي گوشتيـ  

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3834 
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واحد درسي دانشگاه
15. تخم مرغ انگلیسيـ  متضاد سرماـ  جانشین سفیر 

ـ حیوان وحشي
16. باشكوه، باجاللـ  درخت آزادـ  عمده فروش

17. رعشهـ  پیوستگي، اتصالـ  كال

45 اطالعات هفتگی        شماره  3846

با پشت سر هم قرار دادن حروف  رمز جدول: دعایی 19 حرفی  است  که 
شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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اسامی برندگان جدول  3834
  1ـ زهرا آقا غفارـ  تهران

2ـ نیلوفر روان بخشـ  شهریار
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

افقي:
1. رودي در مشرق خزرـ  از قهرمانان مشروطیت مشهور 

به ساالر مليـ  معروفترین تلكسوپ فضایي
2. دشت لم یزرعـ  داروـ  بي بند و بار

3. واحد سطحـ  وسیله تیراندازي در قدیمـ  پایتخت 
كشور تانزانیاـ  عالمت مفعول با واسطه

4. آلودهـ  از توابع استان قزوینـ  سخت به انگلیسيـ  
نوعي قالي كه به آن خرسك هم گویند

5. مقوله اي ادبي هنري داراي ویژگي در سبك، شكل یا 
محتواـ  خودبینيـ  شماره

6. منسوب به اهرـ  از احشامـ  نوعي طالقـ  نظیر، مانند
7. ورمـ  سرشوي گیاهيـ  هدیه كردن

8. اختالف پتانسیل الكتریكيـ  اجدادـ  منسوب به آدم 
ـ واحد تنیس

9. فرزند فرزندـ  جهان دیگرـ  رنگي تركیبي
10. تصدیق انگلیسيـ  مانند ماهـ  از مصالح ساختماني 

ـ رایزن
11. اكنونـ  شترـ  عددي یك رقمي

ـ  فرنگي  نقشه  ـ  مروارید  مانند  ـ  12. سبزي ساالد 
باتدبیر

13. از وحوشـ  فرمانده قشونـ  خشمگین، درنده
14. بسیاريـ  دعاي خیرـ  مادر اسحاقـ  پایه

15. نت آخرـ  ناگهانـ  كشور تب دارـ  تصدیق روسي
16. نسخه دوم، رونوشتـ  گلي خوشبوـ  رئیس بلدیه

17. میوه درخت سدرـ  نوعي بازي روي میز با گویهاي 
الوانـ  استاد دانشگاه

عمودي:
1. ماه هشتمـ  گازي بیرنگ با بوي تندـ  پرچم گل

2. رنگین كمانـ  ننرـ  حرف پنجم یوناني
3. نشان مفعول بیواسطهـ  ورزشي رزميـ  رامـ  من و شما

4. پرنده خوش گوشتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگ 
ـ نوشته غیرمنظوم

5. احصاییهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن
6. شهري در آذربایجان شرقيـ  كافيـ  لوله هایي كه 
شیره خام را از ریشه به برگها مي رساند ـ پسندیده، 

مطلوب
7. حاجتـ  كمانگیر اسطوره ايـ  بي آبرو

8. كله شقـ  حاصل صابونـ  شهر بلقیسـ  فرشته صور
9. مقابل شبـ  همیشهـ  گل نرم ته نشین شده

10. كدبانوـ  جلیل ترـ  شالودهـ  پسوند مانند
11. هنگاميـ  پایان، پسینـ  مسلك

12. میوه تازه رسیدهـ  جهانگشاي مشهور تاریخـ  ضد 
راستـ  راه راست یافته

13. گلي زیباـ  صداهاي درهم و برهم جماعتـ  شبنم
14. كار برجستهـ  هدایت شدهـ  از غذاهاي گوشتيـ  

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3834 
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واحد درسي دانشگاه
15. تخم مرغ انگلیسيـ  متضاد سرماـ  جانشین سفیر 

ـ حیوان وحشي
16. باشكوه، باجاللـ  درخت آزادـ  عمده فروش

17. رعشهـ  پیوستگي، اتصالـ  كال

45 اطالعات هفتگی        شماره  3846

با پشت سر هم قرار دادن حروف  رمز جدول: دعایی 19 حرفی  است  که 
شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

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

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  60۴-77۱-۱762

»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: 60۴-77۳-00۹6

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 ۴۴۳۵7 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

همخانههمخانه

اجارهاجاره

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کاس اول
توسط معلم مجرب
۷۷۸-۹۹۷-3۷۲۰153۷

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

60۴-۹۴۹-020۱   
  60۴-700-۵6۱۵  

تلفن تماس:
60۴-۹2۱-۴726

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 604-365-1۷92

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به یک همکار 

جهت جابجایی و شستشوی اتومبیل  
نیازمندیم.

محل کار: شهر سوری
12826 King George

1534 604-500-3131
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 

بیس منت یک خوابه
در شهر پورت مودی
آماده اجاره می باشد.

1534 236-880-۷9۷8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک اتاق مبله با حمام مستقل
در منزلی واقع در پورت مودی

 آماده اجاره می باشد.
1534 236-880-۷9۷8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
 در شهر کوکیتالم 

نیازمندم.
1534 604-368-۷995

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

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1532

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطاعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطاعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
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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 


