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مجید محمدی

جمهوریاسالمی
دورانسختیدرپیشرودارد

همه بوق های تبلیغاتی حکومت یک صدا دولت رئیسی را 
حالل مشــکالت معیشتی مردم معرفی می کنند. رئیسی 
و نامزدهای پوششــی او در هیچ زمینه ای غیر از مســایل 
معیشــتی وعده نداده اند و ســخنی نگفته انــد؛ حتی در 
موضوعات اجتماعی و سیاســت خارجی که همیشه برای 
آنها اولویت داشته اند. اما هیچ نوری در انتهای تونل در حوزه 
معیشتی به چشم نمی آید. به همین دلیل، در چهار سال 
آینده شاهد شب ها و روزهای تاریکی برای »نظام« خواهیم 
بود. مردم چــاره ای جز اعتراض نمی بینند، و حکومت نیز 
برای بقا به ابزار همیشگی خود ، یعنی سرکوب پناه آورده 

است و خواهد آورد. خوزستان اولین پله است.
در این نوشــته به پنج مجرای معمول برای ورود سرمایه 
و راه اندازی کســب   کارها به عنوان مقدمه بهبود زندگی 
مردم تمرکز می کنم و نشان می دهم که این موارد به دلیل 
سیاست های کالن خارجی و امنیتی رژیم، فساد، اتالف های 
گذشته، و فقدان شایستگی و کارایی قشر حاکم، به سمت 
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی جهت گیری نشده اند. علی 
خامنه ای و سپاه، از هر دولتی انتظار دارند که تداکارتچی 
خوبی برای برنامه های هسته ای و موشکی، گسترش طلبی 
منطقه ای، تداوم امتیازات و رانت های قشر حاکم، و فربه تر 
شــدن امپراتوری هــای مالی و اقتصادی بیت و ســپاه، و 
روغنکاری دو ماشــین سرکوب و تبلیغات باشد. آیا دولت 
رئیســی ظرفیتی فراتر از این برای نگاهی به مشــکالت 
»غیر خودی ها« )اکثریت ۹5 درصدی( دارد؟ آیا شــرایط 
جهانی مثل اوایل دوره خاتمی مهیای چنین امری است؟ از 

صندوق توسعه ملی چه خبر؟

ذخایر ارزی: در بساط نیست

ایده صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی، این بود 
که ساالنه میزانی از درامد نفت در آن صندوق ذخیره شود 
تا در روز مبادا به کار آیــد. اما ظاهرا دهه ۹۰ همان دوره 
مبادا بوده است و این صندوق، به قول حسن روحانی خالی 
شده است. برداشت های مکرر از این صندوق )اعالم شده و 
اعالم ناشده(، آه در بساط دولت نگذاشته است، تا حدی که 
مخالفان روحانی از تحویل» زمین سوخته« به دولت بعدی 

سخن می گویند.

منابع بلوکه شده: قبال چاه شان کنده شده است

رفــع تحریم هــای بانکی و نفتی، تنهــا جیب حکومت و 
حاکمان را پــر خواهد کرد و هیچ تاثیری بر زندگی مردم 
نخواهد داشــت، چون در دو سالی که تحریم ها رفع شد، 

اتفاقی در زندگی مردم نیفتاد، بلکه سالح بیشتری از چین 
و روسیه و کره شمالی خریداری شد و در اختیار نایبان رژیم 
قرار داده شد، و تعداد حقوق بگیران سپاه قدس به چند صد 
هزار نفر رسید. از 15۰ میلیارد دالری که به قول اوباما آزاد 
شد، در نهایت جهانگیری زیر بار 3۰ میلیارد دالر آن رفت 
که آن هم در چند ماه اول خروج ترامپ از برجام، از کشور 
خارج شد. حدود 2۷ میلیارد دالر حاصل از فروش نفت نیز 
با قیمت ۴2۰۰ تومان در اختیار چند صد نفر قرار داده شد.

در این دوره هم اموال بلوکه شــده حدود ۴۰ میلیارد دالر 
تخمین زده می شــود که حدود 2۰ میلیــارد دالر آن در 
بانک های چینی اســت و چینی ها بنا به مصلحت خود، به 
دالالن جمهوری اســالمی ایــران کاال خواهند فروخت، و 
حــدود 2۰ میلیادر دالر نیز در اختیــار بانک های عراقی، 
هنــدی، ژاپنی، و کره جنوبی اســت کــه صرف پداخت 
بدهی ها یا واردات بیشتر خواهد شد. بخش قابل توجهی از 
ظرفیت های صادرات نفت و گاز ایران در دوران دو تحریم 
از میان رفته است و به این زودی ها جایگزین نخواهد شد. 
بدین ترتیب، شهروند ایرانی ای که در شادگان یا رامهرمز 
زندگی می کند، از رفع تحریم ها هیچ بهره ای نخواهد برد، 
بلکه حقوق بگیران جمهوری اسالمی ایران در عراق و یمن و 
لبنان و سوریه، و نیز فروشندگان اسلحه در دنیا، از پول های 

آزاد شده بهره خواهند گرفت.
دولت ترامپ گریبان رژیم را با تحریم ها فشرد، اما نتوانست 
آن فشار را هشت سال ادامه دهد. دولت بایدن زمانی زمام 
قــدرت را در آمریکا در اختیار گرفته اســت که جمهوری 
اسالمی ایران با انواع بحران ها درگیر است. رژیم با کسری 
بودجه 35۰ هزار میلیارد تومانی در ســال 1۴۰۰ )ایسنا 
25 اردیبهشــت 1۴۰۰(، آن قدر حفره دارد که پول های 
بلوکه شــده، حتی در صورت برگشت به ایران، تنها برخی 
از این حفره ها را پر خواهند کرد. دو بحران اصلی کشــور 
نیز، یعنی بحــران آب و تورم قیمت مواد مورد نیاز مردم، 
با رفع تحریم ها هم تداوم خواهد یافت. منابع ناشی از رفع 
تحریم، برای اقتصاد ایران نقش التیام بخش دارند، نه داروی 

رفع بیماری.

نگاه به شرق: شغل ایجاد نمی کند

قراردادهــای 25 ســاله با چین و 2۰ ســاله با روســیه، 
توســعه محور و معطوف به افزایش رشد اقتصادی نیستند 
تا زندگی مردم را بهبود بخشــند. هر دو قرارداد، بیشــتر 
معطوف به وجه امنیتی و پناه گرفتن حکومت اسالمی زیر 
پر و بال حزب کمونیست چین و باند فاسد پوتین هستند 
تا ســرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی. روس ها و چینی ها 

در چهار دهه گذشــته در هیچ زمینه ای نیروهای بومی را 
در ایران به کار نگرفته اند و در مورد سرمایه شــان ریسک 
نمی کنند. اگر کاری انجام می دهند، با سرمایه کشور مورد 
معامله است. بکوشــید فقط یک صنعت را پیدا کنید که 
دولت روسیه یا چین با سرمایه خود یا سرمایه گذار بخش 
خصوصی آن دو کشــور، در ایران به راه انداخته باشــند و 
سپس به دست ایرانی سپرده باشند. چین و روسیه در هیج 

نقطه ای از دنیا نقش توسعه ای ایفا نکرده اند.
چینی ها هر چه بیشــتر نفت ایــران را وارد کنند، کاالی 
بیشــتری به ایران صادر می کنند )مثل موشک های رعد، 
شهاب، فاتح، زلزال، ذوالفقار، و سجیل، که بر اساس سلیقه 
مصرف کننده بسته بندی می کند؛ همان طور که جانماز و 
تســبیح به ایران صادر می کند(، و روس ها نیز اس ۴۰۰ و 
اس 5۰۰ و نفربر زرهی و تانک، و نیز ســالح های سنگین 
دیگــری که در ســرکوب مردم هم بــه کار می آید )مثل 

دوشکا( به اندازه کافی دارند تا صادر کنند.

سرمایه گذاری خارجی: می گریزند

همان طور که شرکت های اروپایی و آمریکایی بعد از رفع 
تحریم ها در سال 2۰15 به ایران نیامدند، در سال 2۰21نیز 
چنین اتفاقی نمی افتد و به همین علت نیز جمهوری اسالمی 
ایران تعجیلی در به نتیجه رساندن مذاکرات با دولت بایدن 
نداشته است. شرایط بی ثبات ایران و نقش مخرب رژیم در 

منطقه، مستعد سرمایه گذاری خارجی نبوده و نیست.
آمارهای رســمی نشان می دهند که از سال 8۹ تا ۹8 کل 
سرمایه خارجی جذب شده در کشور تنها 21 میلیارد دالر 
بوده است، در حالی که در این مدت، بر اساس گزارش های 
بانک مرکزی و صندوق بینالمللی پول، خروج ســرمایه از 
کشــور 123.۴میلیارد دالر بوده اســت، و خالص حساب 
ســرمایه از سال 8۹ تا ۹8، جز ســال ۹3، منفی گزارش 
شــده اســت. )تجارت نیوز 22 دی 13۹۹( حتی در سال 
۹6 نیز که پس از رفع تحریم ها نوعی خوش بینی نســبت 
به جــذب ســرمایه گذاری خارجی وجود داشــت، از 1۰ 
میلیارد و 8۰۹ میلیون دالر سرمایه خارجی مصوب، تنها 
81۴میلیون و ۴62 هزار دالر آن جذب شد. هیچ تغییری 
در سیاســت های تهران و دولت های همکار با آن مشاهده 
نمی شــود تا تصور کنیم که این قیف وارونه شود. اعمال 
و طرح های لو رفته تروریســتی، آدم ربایی، گروگان گیری، 
موشک پرانی، و بمب گذاری های رژیم، یا پالوده خورد نآن  با 
رهبران طالبان و حماس، علیه سرمایه گذاری خارجی عمل 
می کنند. نمی شود هم زور عریان را به رخ دنیا کشید و هم 
از »ســرمایه« پری رو خواست که خود را در آغوش»نظام« 

بیندازد.

نیروی انسانی ماهر و متخصص: در فکر مهاجرت

بــا قرار گرفتن عضو هیئت مرگ در مقام رئیس دولت، نه 
تنها سرمایه، بلکه نیروی تکنوکرات، ماهر و متخصص، نیز  
احساس امنیت کمتری خواهد داشت و سیل آن به سوی 
خارج تشــدید خواهد شــد. افزایش بیش از هفت برابری 
قیمت مســکن در ایران که با افزایش نرخ دالر همترازی 
دارد، انگیزه خوبی برای فروش خانه در ایران و خرید خانه 
در کشورهای همسایه برای تمهید مهاجرت از کشور بوده 
است؛ باالخص با در نظر گرفتن تسهیالتی که دولت های 
همسایه برای دادن اقامت با سرمایه گذاری فراهم کردهاند.

بخش قابل  توجهی از نیروی انســانی متخصص و ماهر و 
تکنوکرات ایران در طی سه دهه ۷۰ تا ۹۰ خورشیدی در 
کنار »برادران قاچاقچی« )مدیران شرکت ها و قرارگاه های 
سپاه و نیروهای امنیتی(، حاجی ها )کارگزاران و مباشران 
تجاری روحانیون و سپاهی ها(، و حاج آقاها )روحانیون دارای 
کســب و کار( که امروز اکثرا عنوان »دکتــرا« دارند، قرار 
می گرفتند تــا از رانت های تخصیصی به آن ها بهره ببرند. 
با کاهش این رانت ها، حجاب دختــران و زنان کارگزاران 
تکنوکرات و افراد متخصص و ماهر ســبک تر می شــود، 
خانواده ها و فرزندان آن ها با پوشــش و سر و وضعی بازتر 
در سواحل دریای مدیترانه و سواحل جنوبی خلیج فارس 
و دریای عمان ظاهر می شوند، و میل به مهاجرت افزایش 
می یابد. در دورانی که جوانان سوسنگرد و شادگان و اهواز 
»ما تشنه ایم« می گویند و با سالح سنگین به سمت آن ها 
تیراندازی می شود و گاومیش ها و ماهی های هور العظیم در 
حال تلف شدن هســتند، کارگزاران قشر حاکم و اعضای 
خانواده هاشــان در آنتالیا، بودروم، و ژنو مشغول گذراندن 

تعطیالت تابستانی خود بوده اند.

علی خامنه ای و ســپاه، از هر دولتی انتظار دارند که تداکارتچی خوبی برای برنامه های هسته ای 
و موشــکی، گســترش طلبی منطقه ای، تداوم امتیازات و رانت های قشر حاکم، و فربه تر شدن 
امپراتوری های مالی و اقتصادی بیت و سپاه، و روغنکاری دو ماشین سرکوب و تبلیغات باشد. آیا 
دولت رئیسی ظرفیتی فراتر از این برای نگاهی به مشکالت »غیر خودی ها« )اکثریت ۹۵ درصدی( 

دارد؟ آیا شرایط جهانی مثل اوایل دوره خاتمی مهیای چنین امری است؟

نقشخامنهای
در»بحرانآب«

چیست؟
طوفانی که امروز اقتصاد و جامعه ایران را در می نوردد، 
محصول طبیعی بادهایی اســت که ۴۰ سال در این 
سرزمین کاشته  شده اند. باغبان این باغ بالزده، آیت اهلل 
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اســالمی است. او طی 
32 سال گذشته، کشور را بر اساس تئوری توطئه اداره 
کرده و ایران را به این جا کشانده است؛ جایی که بدون 

اغراق، یک بن بست تمام عیار است. 
تقریبا تمام ظرفیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
و البته زیســت محیطی ایران در جمهوری اسالمی از 
دســت رفته اند. ساختارها فرسوده شــده اند و طرح و 
برنامه ای برای بازسازی آن ها در دست نیست. امیدی 
به بهبود شرایط، نه در کوتاه مدت، که در میان مدت هم 
وجود ندارد. حتی بعضی از بحران ها راه چاره بلندمدت 
هــم ندارند؛ نمونه اش بحران آب اســت که این روزها 
در خوزســتان باال گرفته؛ بحرانی که البته محدود به 

خوزستان نیست و سراسر ایران را فراگرفته است.
اما نقش رهبر جمهوری اسالمی ایران در شکل گیری و 

تشدید بحران آب چیست؟ 
علی خامنه ای معمار انزوای جمهوری اسالمی در 32 
سال گذشته است؛ انزوایی که به قیمت نابودی اقتصاد 

و ساختارهای اجتماعی و زیستی تمام شده است. 
او در ســه دهه گذشته مانع اصلی تبدیل شدن ایران 
به یک کشــور عادی بوده است؛ کشوری که بدون دوز 
و کلک و ماجراجویی، مثل بقیه کشورها بتواند نیازها 
و ظرفیت های خود را به طور متوازن مدیریت کند و با 
پایداری نسبی، آماده تعامل و بده و بستان با همه دنیا 
باشد. تاجران در آن آزادانه مشغول فعالیت  باشند و کاال 
و خدماتی را که در کشور زیاد و به صرفه است، صادر 
کنند و چیزی را که کم و گران است، وارد؛ مثال زعفران 

و پسته صادر و گندم و ذرت و هندوانه وارد کنند. 
اما این فرمول ساده در ایران کار نمی کند؛ به این دلیل 
که علی خامنه ای بیش از هر چیز به ماجراجویی های 
بیهــوده  در منطقه و جهان عالقه دارد؛ اقداماتی که به 
قیمت انزوا، تحریم و نابودی ســاختارهای اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی ایران منجر شده اند. 
خامنه ای رهبر کشــوری اســت که تا خرخره گرفتار 
بحران آب اســت. تنها ایران نیست که با کمبود آب و 
آثار تغییرات اقلیمی و بحران های آب و هوایی دست به 
گریبان اســت اما ایران کشوری است که سطح بحران 
آب و خاک در آن بســیار باال است در حالی که اثری 
از مدیریت بحران در آن به چشم نمی خورد؛ کشوری 
کــه حتی بعد از نابودی کامل یک پنجم دشــت های 
حاصل خیــزش، بــاز اصرار بر توســعه کشــاورزی و 

خودکفایی غذایی دارد.
در مختصــات ذهنی علی خامنه ای، چیزی به اســم 
»بحران آب« وجود ندارد یا اگر هست، اهمیت زیادی 

ندارد. 
او به جز یک بار، هرگز در سخنرانی های خود به بحران 
آب اشاره نکرده است. تنها مورد، در سخنرانی 1۰ سال 
پیش او در جمع »بانوان نخبه«  بود که آن جا هم گفت 
این بحران جزو مســایل اصلی بشریت نیست: »امروز 
مساله  بحران آب و هوا، بحران آب، بحران انرژی، بحران 
گرم شدن زمین به عنوان مسایل اصلی بشریت مطرح 
می شــود اما هیچ کدام از این ها مسایل اصلی بشریت 
نیست. بیشتِر آن چیزهایی که مشکالت اصلی بشریت 
است، برمی گردد به مســایلی که ارتباط پیدا می کند 
با معنویت انســان، با اخالق انسان، با رفتار اجتماعی 
انسان ها با یک دیگر؛ که یکی از آن ها، مساله  زن و مرد، 
جایگاه زن، مساله  زن و شأن زن در جامعه است که این 

حقیقتا یک بحران است.«
مردم ایران حاال با بزرگ ترین بحران  های تاریخ معاصر 
دست و پنجه نرم می کنند و شاخص های اجتماعی و 
اقتصادی به پایین ترین حدود تاریخی سقوط کرده اند 
اما حرف خامنه ای هم چنان یکی اســت. او حدود یک 
دهه است که مدام می گوید حل مشکالت کشور یک 

راه حل دارد: »اقتصاد مقاومتی«.

علی رنجی پور )ایران وایر(
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Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C 
charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease 
and financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing 
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80 
with a $0 down payment. Cost of borrowing is $0, includes $500 Summer Bonus. Finance a new 2022 Sportage LX AWD with a selling price of $29,945.00 at 0.99% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is 
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of 
$25,29000  includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the 
end of the term for $12,64500. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometers). Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and 
unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer 
eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferable within the same 
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a 
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be 
deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price 
for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None 
of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, 
including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a 
navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the 
free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca 
or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

کریستیا فریلند معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کانادا روز دوشنبه 1۹ ژوئیه 
در سفر به شهر بوآبریان Boisbriand تاکید کرد دولت آماده است برنامه های 
حمایتی در قبال کســب وکارها و افراد را در صورت نیاز پس از 25 ســپتامبر 
نیز تمدید کند و برخــی برنامه های حمایتی مختص بخش های خاص را که 

نمی توانند رشد خود را به سرعت از سربگیرند، حفظ کند.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، خانم فریلند پس از دیدار با شهرداران منطقه 
بوآبریان و روسای شــرکت Bell Textron مستقر در میرابل که بالگرد تولید 
می کند، اذعان کرد که شاید تمدید برنامه های حمایتی الزم باشد به ویژه این 
که از سرگیری رشد اقتصادی کشور تا این مرحله کندتر از آن چیزی بوده که 

در بودجه مصوب 1۹ آوریل پیش بینی شده است.
خانم فریلند ادامه داد: »ما در حال رصد دقیق همه نشــانه ها و شــاخص های 
اقتصادی هســتیم و اگر الزم باشد برنامه های حمایتی را تمدید خواهیم کرد. 
من نسبت به احیای اقتصادی بسیار خوشبین هستم با این حال قبول دارم که 
بازگشایی اقتصادی کشور کمی دیرتر از آن چه در ماه آوریل پیش بینی کرده 
بودیم، آغاز شد. بنابراین ضمن پیگیری اوضاع تالش خواهیم کرد توازن ایجاد 
کنیم و در این میان مهم ترین مسئله گوش دادن به صحبت ها و خواسته های 

مردم است.«
وزیر دارایی تاکید کرد که اتاوا حق تمدید برنامه های حمایتی را در قانون بودجه 
برای خود محفوظ داشته است بنابراین در صورت نیاز می تواند به راحتی و به 

سرعت در این زمینه اقدام کند.

آمادگیدولتترودوبرایتمدید
برنامههایحمایتیدورانپاندمی

استفنهارپر،یک»فرقهخشونتطلب«
ورئیسجمهوریمتهمبهیکجنایتعظیم

هفته- نشــریه الپرس در گزارشــی 
Laura- بــه قلم لــورا ژولــی پــرو

Julie Perreault بــا اشــاره به آغاز 
قریب الوقوع دوره ریاســت جمهوری 

ابراهیم رئیسی در ایران نوشت:
از زمان برقراری رژیم اسالمی در ایران 
چهره های مختلفی زمام اداره دولت 
ایران را به دست گرفته اند، اما تاکنون 
چهره ای به بدنامی و خوفناکی ابراهیم 
رئیسی که از ماه آینده رئیس جمهور 
خواهد شــد، بر این مسند تکیه نزده 
است. گفته می شود این روحانی فوق 
محافظه کار به عنوان عضوی از »کمیته 
مرگ«، طی پاک ســازی گسترده ای 
که در ســال 1۹88 اتفــاق افتاد، بر 
اعدام صدها زندانی سیاســی نظارت 
داشته اســت. قربانیان این اعدام های 
خودسرانه بیشــتر جوانانی بودند که 
برای ســقوط شاه در ســال 1۹۷۹ 
مبارزه کردند و بعد از آن نیز با رژیم 

آیت اهلل ها سر به مخالفت برداشتند.
گزارش 2۰۰ صفحه ای عفو بین الملل 
که در سال 2۰18 منتشر شد، نشان 
می دهد کــه رژیم ایران پس از اعدام 
ســریع بیش از 5۰۰۰ نفــر و بدون 
ارائه جزئیــات به خانواده هایی که در 
مورد سرنوشــت عزیزانشان تحقیق 
می کردند، اجســاد قربانیــان را در 
گورهــای دســته جمعی دفن کرد و 
منکر اعدام جمعی مخالفان سیاسی 

خود شد.
پنج ســال پیــش و پس از افشــای 
فایل های صوتی مربوط به این اقدام 

جنایتکارانه، ابراهیم رئیسی عضویت 
در »کمیته های مــرگ« را به عنوان 
دادستان انکار نکرد، اما ادعا کرد که 
او دستور اعدام ها را صادر نکرده است.
پس از انتخاب رئیسی، سازمان عفو 
بین الملل و برخی سازمان های دیگر 
انجام تحقیقــات بین المللی در مورد 
جنایــات ســال 1۹88 را »به مثابه 
جنایات علیه بشــریت« و همچنین 
نقش رئیس جمهور آینــده ایران در 
ارتکاب آن خواستار شدند. این اقدامی 
بســیار به موقع محســوب می شود. 
اما بااین همه ضروری اســت این کار 
به گونه ای هوشمندانه و با آگاهی کامل 

از حقایق و واقعیات صورت گیرد.
در میان ســازمان هایی کــه ابراهیم 
رئیسی را به شدت محکوم می کنند، 
ایــن روزها شــورای ملــی مقاومت 
ایــران NCRI بزرگ تریــن عملیات 
اطالع رســانی عمومی را در این باره 
برگزار کرده اســت. طی یک رویداد 
مجازی تحت عنوان »اجالس جهانی 
برای ایران آزاد« که از 1۰ تا 12 ژوئیه 
برگزار شد، ده ها سیاستمدار غربی، از 
جمله مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق 
آمریکا و جان بولتون مشــاور سابق 
امنیت ملــی در دولت دونالد ترامپ، 
یکی پس از دیگری طی سخنانی در 
این کنفرانس ویدئویی، رئیس جمهور 
جدید و رژیم ایران را محکوم کردند. 
استفان هارپر، نخست وزیر سابق کانادا 

نیز در این بخش شرکت داشت.
آنچه درباره این اجالس ناراحت کننده 

به نظر می رســد، ســخنان مهمانان 
برجســته ای کــه همگی بــه دلیل 
مواضع سازش ناپذیرشان در برابر ایران 
شناخته شده هســتند نیست، بلکه 
ارتباط آن ها با میزبان این نشســت 
بزرگ مجازی اســت. در پشت پرده 
NCRI، مجاهدین خلق پنهان شده 
است، ســازمانی که با نام اختصاری 
MEK شناخته می شود. اکثر جوانان 
اعدام شده در سال 1۹88 از صفوف 
این سازمان بوده اند. مجاهدین خلق 
در اصل یک گروه مســلح اســالمی 
– مارکسیســتی است که علیه رژیم 
شــاه و ســپس با رژیم آیت اهلل ها از 
ایران و عراق می جنگید، و امروز یک 
جنبش سیاسی فرقه مانند است که 
فعالیت های خود را به پیشبرد تفکرات 
دو تــن اختصاص داده اســت، یکی 
مســعود رجوی که از ســال 2۰۰3 
ناپدید شد و دیگری همسر وی مریم 
رجوی. مریم رجوی ریاست اجالس 

مجازی آخر هفته را بر عهده داشت.
این گروه با اتهامات نقض جدی حقوق 
اعضای خود روبرو است. توماس ژونو، 
استاد دانشگاه اتاوا و کارشناس مسائل 
ایــران در ایــن باره گفت: ســازمان 
مجاهدین خلق یک فرقه خشونت گرا 
با رهبری است که ادعا می کند فردی 

دموکراتیک است.
استفان هارپر و مایک پمپئو از جهان 
غرب، بــا حضور در ایــن کنفرانس 
مجازی به نمایندگان مجاهدین خلق 
کمک می کنند تا در صحنه بین المللی 

به کسب اعتبار بپردازند.
این برای کسانی که در برابر آیت اهلل ها 
در ایران مبارزه و ایستادگی می کنند 
– چه روشنفکر، چه روزنامه نگار، چه 
وکیل و چه گروه های دانشــجویی – 
به هیچ وجه خوشــایند نیست. آن ها 
هرگز نمی خواهند گروهی با ایدئولوژی 
عجیب و بدون هیچ مشروعیت برای 
مردم ایران، به ســخنگوی مخالفان 

ایرانی تبدیل شود.
اگر دموکراسی در کانون نگرانی های 
سیاســتمداران قــرار دارد، بایــد به 
نقطه نظرات نیروهای زنده و فعال در 
داخل ایران و متحدان آن ها در خارج 
از کشــور گوش فرا داد و باید از آن ها 

حمایت های الزم را به عمل آورد.
همان طور که گفته شد، همه اقدامات 
الزم باید صــورت گیرد تا تحقیقات 
معتبر برای روشــن شــدن اتهامات 
رئیس جمهور آینــده ایران و مقامات 
ارشد رژیم آغاز شود. کانادا که به اقوام 
ایرانیان اعدام شده در سال 1۹88 پناه 
می دهد، می تواند با اســتفاده از اصل 
صالحیت قضایی بین المللی این کار را 
انجام دهد. این اصل امکان دادرسی 
در خــارج از کشــور را درصورتی که 
مشخص شود عدالت درغیراین صورت 
تحقق نخواهد یافت، فراهم می آورد. 
حتی اگر برخی از دشمنان رژیم ایران 
به طور خودکار دوســتان ما قلمداد 
نشــوند، قانون باید برای همه اعمال 

شود.

فقط۲۶درصدمردمکانادا
ازطرحانتخاباتفدرالدرپائیز

حمایتمیکنند

مداد- به گزارش ســی.تی.وی، بر اســاس نتایج نظرسنجی انجام شده توسط 
موسسه پژوهشی نانوز، مشخص شد که 3۷ درصد از کانادایی ها از انجام انتخابات 
در پاییز ناراضی بوده، 3۴ درصد در این مورد مطمئن نیستند و 26 درصد با آن 

موافق هستند و از برگزاری آن حمایت می کنند.
این نتایج در حالی عنوان می شــود که اگرچه هنوز انجام این انتخابات به طور 
رسمی اعالم نشده اما تحرکات سیاسی نشــان دهنده آماده شدن احزاب برای 
برگزاری احتمالی آن اســت. برای نمونه نخست وزیر جاستین ترودو با عنوان 
اعالم برخی سرمایه گذاری ها به مناطق مختلف کشور سفرکرده و البته وی روز 
سه شنبه در مواجه با خبرنگاران از پاسخ مستقیم به این سؤال طفره رفته است.

گفتنی است، نظرســنجی های صورت گرفته نشان می دهد بیشتر کانادایی ها 
موافق رأی گیری پستی در هنگام شیوع بیماری هستند. بر این اساس 3۷ درصد 
از کانادایی ها اظهار عالقه می کنند که به جای حضور فیزیکی در انتخابات آینده 
از طریق پست رأی دهند، درحالی که 2۴ درصد دیگر اظهار داشتند که تا حدی 
به این ایده عالقه مند هستند. از طرف دیگر، 26 درصد کانادایی ها هیچ عالقه ای 
به انتخابات از طریق پست ندارند و 11 درصد دیگر تا حدودی به آن عالقه نشان 

می دهند.
ماه گذشته، استفان پرلو، رئیس ارشد ستاد انتخابات کانادا اعالم کرد که کشور 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام آماده بوده و تمهیداتی ازجمله تهیه تجهیزات 
محافظت شــخصی، افزایش ظرفیت برای رأی گیری های پســتی و اســتقرار 

برنامه ریزی شده صندوق های پستی در مراکز رأی دهی اندیشیده شده است.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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ایرونیا- در حالی که دفتر نخست وزیر 
ترودو اصرار دارد که ســری اعالمیه 
هــای اخیر دولت صرفــاً طبق روال 
عادی انجام شــود، به نظر می رسد 
احزاب اصلی خــود را برای انتخابات 
آماده می کنند و  رهبران آنها به دیدار 
رای دهندگان در سراســر کشور می 

روند.
کارشناسان می گویند آنهااز این که  
دولــت  اقلیت ترجیح مــی دهند با 
مناسب دیدن شــرایط برای رسیدن 
به اکثریــت انتخابات را برگزار کنند، 
تعجب نمی کنند  و اگر نظرسنجی 
های اخیر مبنی بر پیش بودن لیبرالها 
را باور کنیم ، برگزاری انتخابات در ماه 
های آینده چندان دور از ذهن به نظر 

نمی رسد.
تیم پاورز، استراتژیست محافظه کار به 
سی بی سی نیوز گفت: »هیچ دولتی 
در شــرایط منحصر به فرد فعلی که 
کشوری به تازگی از یک همه گیری 
عبور کرده و حس مثبت و آرامش در 

حال بازگشت باشد، نبوده است.«
»هر سیاستمداری به دنبال موقعیت 
های برنده اســت و وقتی شما مانند 
نخست وزیر قدرت برگزاری انتخابات 
را دارید، اکنــون از نظر موقعیت  در 
بهترین شرایط ممکن قرار می گیرید. 
من  شــخصا با توجه بــه این موج 
سفرهای استانی ،اگر انتخابات در ماه 
آگوست برگزار نشود شوکه می شوم.«

سه حزب سیاسی بزرگ ملی فدرال 
اخیرا رهبران خــود را به میان رأی 
دهندگان فرســتاده اند تــا اعالمیه 
های سیاســی را بررسی کرده و روی 

تدارکات کمپین کار کنند.
نخست وزیر جاســتین ترودو  هفته 
گذشــته  دو رویداد در کبک برگزار 
کــرد و برنامه هایی در دســت اقدام 
است که هفته آینده تور کوتاهی در 

شرق کانادا داشته باشد.
تــرودو اولین هفته ماه آگوســت در 
تعطیالت به ســر می برد. منابعی به 
ســی بی ســی نیوز گفته اند که به 

کارمندان حزب لیبرال گفته شــده 
اطمینان حاصل کنند که تعطیالت 
خود را تمام کرده اند و تا ۹ آگوست 

به اتاوا برمی گردند.
ارین اوتول، رهبــر محافظه کار این 
هفتــه از آلبرتا، بریتیــش کلمبیا و 
ساسکاچوان بازدید کرد و برنامه هایی 
در دست اقدام دارد که هفته آینده به 
مناطقی از آتالنتیک کانادا سفر کند، 
اگرچه سخنگوی حزب گفت که این 

برنامه ها ممکن است تغییر کنند.
ســخنگوی حزب نئودموکرات گفت 
که این حزب فرض می کند فراخوان 
انتخاباتــی قریب الوقوع اســت و تا 
زمان فراخوان رهبر جگمیت سینگ 
همچنــان در رویدادها حاضر خواهد 

بود.
سینگ  هم قبل از عزیمت به آلبرتا 
بــرای بازدید از کلگری اســتمپید و 
ادمونتون ، به جنوب غربی انتاریو سفر 

کرده بود.
هفته بعد از آن سینگ قبل از عزیمت 
بــه جاده برای ســفر دو هفته ای به 
شــمال انتاریو، مانیتوبا و نوناووت، با 
نمایندگان حزب خود در اوتاوا دیدار 

خواهد کرد.
ســخنگوی حزب نئودموکرات گفت 
که برنامه مبارزاتی حزب آماده است 
و هواپیما و اتوبوس آن هم تا اوایل ماه 

آگوست در اختیار خواهد بود.
کاتلین مونک، استراتژیســت حزب 
نئودموکرات گفت: »انجام این تست 

ها بسیار معمول است.«
در طول 3۰ روز گذشــته حســاب 
فیس بوک حزب لیبرال برای ترودو 
112،61۹ دالر در تبلیغــات هزینه 
کرده، در حالی که حســاب مستقل 
حــزب 53،616 دالر دیگــر بــرای 
تبلیغات فیس بوک هزینه کرده است.

حزب نئودموکرات در یک ماه گذشته 
تبلیغات فیس بوک را خریداری نکرده 
است اما محافظه کاران 31،۹8۹ دالر 

برای تبلیغات شان هزینه کرده اند.

باوجودعدمتعیینتاریخقطعی
انتخاباتفدرال،احزابفعالیتهای

تبلیغاتیراآغازکردهاند

واردات۷میلیوندوزدیگرواکسنکووید-۱۹بهکانادا

تردیددرموردواکسیناسیونترکیبیکانادا
ایرانیــان کانــادا- کانادایی هایی که 
واکسن های ترکیبی دریافت کرده اند، 
ممکن است توسط کشور های دیگر 
به عنوان افراد کامالً واکســینه شده 

قلمداد نشوند.
دولت فدرال قول داده است با جامعۀ 
بین المللی صحبــت کند تا مطمئن 
شود کانادایی های که دوز های ترکیبی 
واکســن کووید 1۹ را دریافت کرده 
اســت، به عنوان افراد کامالً واکسینه 

شده در نظر گرفته شوند.
این خبر پــس از آن مورد توجه قرار 
گرفت که کانادایی هایی واکسینه شده 
ترکیبی بــرای رزرو پرواز های خارج 
از کشور دچار مشکل شدند. چرا که 
واکسن ترکیبی را مقامات بهداشتی 
بسیاری از کشورها هنوز به رسمیت 

نمی شناسد.
چند وقت پیش، کمیتۀ مشورتی ملی 
ایمنی سازی کانادا، گفت که استفاده 
ترکیبــی از دوزهــای کووید 1۹ در 

شرایط خاص ایمن است.
این بدان معناســت که واکسن های 
کووید 1۹، آسترازنکا، فایزر، و مدرنا را 
می توان در دوز های اول و دوم زمانی 
که شرایط مناسب است استفاده کرد.

با این حال ترکیب واکسن های کووید 
1۹ بــه این شــیوه، هنــوز در تمام 

کشور ها تأیید نشده است.
اوایل هفتۀ گذشــته، کانادایی هایی 
واکســینه شــده ترکیبی که برای 
تعطیالت باربادوس برنامه ریزی کرده  
بودند به عنوان افراد کامالً واکســینه 

شده تشخیص داده نشدند.
از آنجــا کــه واکســن ترکیبی در 
باربادوس به رسمیت شناخته نشده، 
ترکیبی  واکسینه  کانادایی  مسافران 

واجد شرایط سفر به کانادا نبودند.
نخســت وزیر جاســتین ترودو، به 
نگرانی ها در مورد واکسن های ترکیبی 

در سی بی سی واکنش نشان داد.
وی گفــت: »با جامعــۀ بین المللی 
همکاری می کنیم تا مطمئن شویم 
کسانی که به شیوۀ کانادایی واکسینه 
شوند در سراسر دنیا ایمن تشخیص 

داده شوند.«
دومنیک البالنک وزیر امور بین دولتی 
روز پنجشنبه حرف های ترودو را تکرار 
کرد و گفت که »به صورت بین المللی 
کار می کنند تا برای واکسیناســیون 

تأیید کسب کنند.«
وی افزود: »ما بــا متحدین خود در 
به اشــتراک گذاری داده ها همکاری 
می کنیم، و با آنهــا در مورد بهترین 
راهبردهای ایمنی ســازی همکاری 
کنیــم، از ایــن رو می توانیم نگرانی 
کانادایی ها را در مورد مســافرت های 

بین المللی درک کنیم.«

پس از آن، دولت باربادوس اعلالم کرد 
که مســافران با واکسن های ترکیبی 
از 16 ژوئیــه به عنوان افــراد کاماًل 

واکسینه شده قلمداد می شوند.
دومینیک لبالن، وزیر امور استان ها 
در یادداشــتی ابراز امیدواری کرد که 
شهروندان کانادایی در ماه های آینده 
برای عبور از مرزها از بابت تزریق دو 
نوع مختلف واکسن کرونا دچار مشکل 

نشوند.
درحالی که مقامات بهداشــتی کانادا 
می گویند دریافت کنندگان واکســن 
مدرنــا می تواننــد واکســن فایزر یا 
بالعکــس را به عنــوان دوز دوم خود 
دریافت کنند، ســازمان غذا و داروی 
آمریکا تاکنــون تمایلی به این روش 
نداشــته و آن را فقــط در شــرایط 
این دیدگاه  استثنایی مجاز می داند. 
متفــاوت، تردیدهایی را بــه وجود 
آورده که پس از بازگشــایی مرز دو 
کشور، تکلیف شهروندانی که از الگوی 
واکسن ترکیبی پیروی کرده اند، چه 
خواهد شد؟ در همین حال، بسیاری از 
کشورهای اروپایی واکسن آسترازنکای 
ساخته شــده در موسسه سرم هند را 
که با نام تجاری کوویشیلد شناخته 

به رســمیت نمی شناسند  می شود، 
درحالی کــه این واکســن در کانادا 
تزریق شــده و در نهایت این موضوع 
ممکن است باعث بروز مشکالتی در 
سفر شــهروندان کانادایی به برخی 

کشورهای اروپایی شود.
این مشکالت در حالی عنوان می شوند 
که به تازگی برخــی محدودیت های 
ســفر و تردد بین المللــی در کانادا 

برداشته شده اند.
در شــرایطی که دولت فدرال راهبرد 
خــود را در زمینه توزیع واکســن با 
کاهش نرخ واکسیناســیون منطبق 
کرده است، این هفته ۷.1 میلیون دوز 

دیگر واکسن وارد کشور خواهد شد.
به گزارش هفته، بــه نقل از الپرس، 
محموله های جدید شامل 3.1 میلیون 
دوز واکســن فایزر-بیــو ان تک و ۴ 
میلیون دوز واکسن مدرنا خواهد بود.

ژنرال کریستیا برودی که مسئولیت 
در  کوویــد1۹  واکســن های  توزیع 
کانادا را بر عهده دارد، در کنفرانسی 
مطبوعاتی آنالین از اتاوا با اعالم این که 
طی هفته های آینده ما از مرز نمادین 
66 میلیــون دوز هــم عبور خواهیم 
کرد، افزود کانادا برای واکسینه کردن 

کلیه شهروندان بزرگسال خود واکسن 
کافی در اختیار دارد.

کریســتیا برودی ادامــه داد با این 
شــرایط کانادا به سمت یک رویکرد 
متفاوت تر حرکــت می کند چرا که 
میزان عرضه واکسن در حال سبقت 
گرفتن از میزان تقاضای اســتان ها و 

سرزمین های کشور است.
خانــم برودی افزود بــا توجه به این 
که ما از عرضه محدود واکســن عبور 
کرده و به سمت عرضه کافی حرکت 
می کنیم، الزم اســت کــه رویکرد 
توزیــع خــود را با شــرایط منطبق 
کنیم تــا اطمینان حاصــل نماییم 
که واکســن های موجود به بهترین 
وجه مورد استفاده قرار می گیرند. به 
این ترتیــب می توانیم ضمن برآورده 
نیازهــای داخلی در  کردن کامــل 
تالش هایی که برای واکسیناسیون در 
سطح جهانی صورت می گیرد، نقش 

موثرتری ایفا کنیم.
بــه گفته خانــم برودی، اســتان ها 
می توانند در صورت نیاز هر زمان که 
بخواهند دوزهای بیشتر از آن چه به 
یافته است، دریافت  آن ها اختصاص 

کنند.
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باپیشرفتواکسیناسیوندرکانادا،
مراقبشایعاتتازهباشید

روند واکسیناسیون در کانادا به طور 
قابل قبولی پیش می رود اما همزمان 
با اینکه تعداد بیشتری از مردم واکسن  
خود را دریافت می کنند، تعداد تزریق 
دز اول واکسن به مردم کاهش یافته 

است.
ما وارد مرحله ای شده ایم که مخالفان 
و شکاکان واکسیناسیون حاال حضور 

خود را نشان می دهند.
با ادامه واکسیناســیون، آن ها ممکن 
است بهانه و شبه اسناد تازه ای را برای 
ادعای خود و دلســرد کردن شما از 
واکسیناسیون یا ادامه روند مراقبتی 

بیان کنند.
اما حقیقت چیست و ادعاهای آنها را 

چگونه می توان خنثی کرد؟
یکی از مهم ترین اســتدالل های تازه 
ضدواکســن ها این خواهــد بود که 
برای مثال با اشــاره به موج های تازه 
در انگلســتان، ایاالت متحده و سایر 
کشــورهایی که روند واکسیناسیون 
مناسبی داشته اند، کارآمدی واکسن 
را زیر ســوال ببرند و از ســوی دیگر 
با افزایش تعــداد افرادی که با وجود 
دریافت واکسن به کووید-1۹ مبتال 
و نشــانگان آن را بــروز داده و حتی 
واکسن ها  بستری شده اند، کارآمدی 

را زیر سوال ببرند.
در ایــن مرحله مهــم از همه گیری، 
توجه و دقت به این مســاله اهمیتی 
حیاتــی دارد و تــن دادن بــه این 
اســتدالل ها می تواند باعث بازگشت 

همه گیری شود.
اما اگر واکسیناسیون کار می کند، چرا 
برخی از کشورهایی که واکسیناسیون 
باالیی داشته اند، شاهد افزایش تعداد 

ابتالها هستند؟
نکته مهم در این محاسبه این است 
که به یاد داشــته باشــیم که برای 
مثال کشــوری مانند انگلستان هنوز 

پوریا ناظمی  »نشریه مداد«

واکسیناسیون خود را تکمیل نکرده 
و حداقــل 1۷ میلیون انگلیســی نه 
واکســنی دریافت کرده و نه پیش تر 
به بیماری مبتال شده اند که سیستم 

ایمنی آن ها را آماده نگه دارد.
این اتفــاق همزمان با روند ســریع 
اقتصادی  فشارهای  تحت  بازگشایی 
که حتــی نگرانی و اعتــراض عمده 
دانشمندان را به همراه داشته، باعث 
افزایش چرخــش ویروس در جامعه 
شــده و به خصوص ســویه های تازه 
ویروس که قابلیت انتقال بیشــتری 
دارند، می تواننــد میزبان های تازه ای 

پیدا کنند.
نکتــه مهم اما در ایــن آمار توجه به 
رابطه میــان تعداد ابتالهــا و تعداد 
فوت است. اگر نســبت میان ابتال و 
فوت در این خیز تازه در جایی مانند 
انگلســتان را به نسبت فوت ناشی از 
آن )با احتســاب فاصله زمانی میان 
این دو( در نظر بگیریم، شاهد پایین 
بودن تعداد فوت ها به نسبت ابتال ها 
هســتیم به عبارتی، نسبت بستری 
شدن در بیمارستان یا فوت ناشی از 

کووید به تعداد ابتالها به طور جدی 
کاهش پیدا کرده است. دلیل این امر 
کارآمدی واکسن ها است. واکسن به 
شما کمک می کند که اگر حتی به 
بیماری مبتال شدید، بدن شما از بروز 
عوارض شدید و در نهایت مرگ ناشی 

از ویروس جلوگیری کند.
سوال مهم دیگر این است که چرا با 
این وجود تعداد افرادی که علی رغم 
دریافت واکسن، مبتال یا حتی بستری 

می شوند افزایش یافته است.
این موضوع اتفاق عجیبی نیست.

همان طور که در دوره تایید واکسن  ها 
به کرات یادآوری شده، هیچ واکسنی 
دارای اثربخشــی کامل و صد در صد 
واکسن های  بهترین  حتی  نیســت. 
موجــود )نه تنها در بــاره کووید که 
هر واکسنی علیه هر بیماری( دارای 

میزان اثربخشی مشخصی است.
تعاریــف مختلفی برای اثربخشــی 
واکســن وجود دارد اما این تعاریف را 
می توان در نهایت اســتاندارد کرد و 
به عددی رسید که به شما می گوید 
چند درصد دریافت کنندگان در برابر 

عوارض شــدید، چند درصد در برابر 
بســتری و چند درصد دربرابر مرگ 

ناشی از بیماری ایمن می شوند.
اگر چنیــن عددی بــرای مثال ۹5 
درصد برای عوارض شــدید باشد، به 
این معنی اســت که از هر صد نفری 
که واکســن را تزریــق کرده اند، پنج 
نفر ممکن است بیمار شده و عوارض 

شدید داشته باشند.
حال با افزایش تعــداد افرادی که به 
طور کامل واکســینه شده اند نتیجه 
خالص این درصد نیز بیشتر می شود 
یعنی اگر زمانی صد نفر واکسینه شده 
بودند ممکن بود پنج نفر آن ها مبتال 
به عوارض شدید شــوند، وقتی هزار 
نفر واکسینه کامل شدند، ۹5 درصد 
آن یعنی احتمال ابتــالی 5۰ نفر و 
همینطور به ازای یک میلیون نفر به 

معنی امکان ابتالی چندین هزار نفر.
این افزایــش ظاهری تعــداد بیمار 
بدحــال در میان افراد واکســینه به 
معنی ناکارآمدی واکسن نیست بلکه 
نشاندهنده این اســت که واکسن ها 
مطابق چیزی که طراحی شده بودند، 

عمل می کنند.
ضمــن اینکــه در این بیــن ظهور 
ســویه های تازه که گاهــی گریزپاتر 
هستند و باعث می شوند سطح ایمنی 
ایجاد شــده در بدن توسط واکسن 

کاهش پیدا کند نیز وجود دارد.
به همین دلیل از ابتدای همه گیری 
و تــا االن متخصصــان همه گیری 
بارها و بارهــا تاکید کرده اند و تاکید 
می کنند که اگرچه واکسیناســیون 
مهم تریــن ابــزار نجات مــا از این 
دوران هراســناک همه گیری است، 
اما غلبه کامل بــر همه گیری تنها با 
ترکیب واکسیناسیون و ادامه رعایت 
)ضدعفونی  ابتدایــی  توصیه هــای 
دســت ها، رعایت فاصلــه اجتماعی 
و اســتفاده از ماســک در مکان های 

عمومی است.(
این رعایت باعث خواهد شد که همان 
درصد اندک ابتال نیز کاهش پیدا کند 
و ما شانس بیشتری برای از بین بردن 

ویروس داشته باشیم.
زندگــی در شــرایط همه گیری در 
بیش از یک سال گذشته بسیاری را 
خسته کرده است. شما موفق شدید 
با رعایت ها و تحمل سختی ها تا اینجا 
دوام بیاورید. ســپر انداختن در این 
موقعیت ممکن اســت همه زحمات 

قبلی را بی اثر کند.
سپر خود را تا چند ماه دیگر باال نگاه 
داریم. کمی بیشتر صبر کنیم و تن به 
سخنان شبه علم و غیر علم ندهیم تا 

این تونل وحشت به پایان برسد.

کانادابرایجلوگیریازبروز
موجچهارمنیازبهتداومکمپینموفق

تزریقدوزاولدارد

ایرونیا- کانادا فقط در عرض چند ماه از 
کشوری عقب افتاده در واکسیناسیون 
بــه رهبری جهانی در ایمن ســازی 
کووید1۹ تبدیل شده و این را مدیون 
کمپین جاه طلبانه واکسیناســیون 
اســت که تاکنون گســترش نسخه 

مسری تر دلتا را کاهش داده است.
بیــش از ۷۹ درصــد از افــراد واجد 
شــرایط حداقــل یک دوز واکســن 

کووید1۹ دریافت کرده اند. 
اگرچه این رقم باالیی است، اما نشان 
می دهد کــه هنوز بیش از 6میلیون 
نفر باالی 12 ســال وجود دارند که 
تصمیم گرفته اند به طور کلی از یک 
دوز صرف نظر کنند یا منتظر تاریخ 

بعدی باشند.
واکســینه  های  کانادایــی  تعــداد 
نشــده تقریبا معادل تمامی ساکنان 
کالنشهرهای کلگری، ادمونتون، اتاوا، 

وینیپگ و کبک است.
کارشناسان موافق این موضوع هستند 
که افراد بیشــتری بــرای جلوگیری 
از خیز مجدد همــه گیری و عواقب 
ویرانگر آن نیاز به تزریق واکسن دارند. 
بــه گفته آن ها  ایــن چالش اکنون 
شامل ســهولت دسترسی و متقاعد 
کردن افــراد دودل در میان ما به باال 

زدن آستین است.
دکتر ترزا تام، مدیر ارشــد بهداشت 

عمومی کانادا گفت که اخیرا کمپین 
واکسیناســیون نتایج چشــمگیری 
به بار آورده اســت. اما طبق گفته او 
رســیدن به هدف اولیه دولت یعنی 
واکسیناسیون ۷5 درصد از جمعیت 
واجد شــرایط با یک دوز، آنهم وقتی 
واریانت بسیار مسری تر دلتا – که به 
نظر می رســد دو برابر ویروس های 
دیگر مسری است – به طور گسترده 
ای در گردش است، کافی به نظر نمی 

رسد.
مدل سازی خود دولت فدرال که در 
اواخر ماه گذشــته منتشر شد، نشان 
می دهد اگر پوشش واکسن در تمام 
گروه های سنی با نوع مسری دلتا به 
عنوان ســویه غالب روی 8۰درصد یا 
کمتر از آن باشد، ظرفیت بیمارستان 
ها ممکن اســت در ماه های پاییز و 
زمســتان دوباره به سطح خطرناکی 

برسد.
انگلســتان کــه 8۷.6 درصــد  در 
بزرگساالن اولین دوز را دریافت کرده 
اند، میزان بســتری در بیمارســتان 
ها به حدی افزایش یافته اســت که 
از ماه فوریه دیده نشــده بود؛ با 6۰۰ 
پذیرش و گــزارش روزانه از 5۰،۰۰۰ 
مورد جدید که بیشترشان هم از گونه 

دلتا هستند.

آیاکاناداییهابهدوزسومکووید۱۹نیازخواهندداشت؟
ایرانیان کانادا- فایزر و بایونتک اعالم 
کردند کــه در ماه های آتی به دنبال 
گرفتن تأیید برای دوز ســوم واکسن 
کوویــد 1۹ به عنــوان دوز  تقویتی 
هســتند. این تصمیم با واکنش های 
متفاوتــی از جانــب دانشــمندان و 
کارشناســان مواجه شد که مطمئن 
نیستند آیا یک دوز اضافی واقعاً الزم 

است یا خیر.
در 8 ژوئیه، این شرکت ها یک بیانیۀ 
مشترک را منتشر کردند که می گفت، 
داده های اولیــه از آزمایش های دوز 
تقویتی نشان می دهد که تزریق دوز 
ســوم، شــش ماه پس از دوز دوم به 
طور قابل توجهی واکنش سیســتم 
ایمنی بدن را نسبت به سویۀ بتا ایجاد 
می کند، و آنها معتقدند که دوز سوم 
»این پتانســیل را دارد که باالترین 
سطح اثربخشــی ایمنی را در مقابل 
ســویه های شناخته شــده جدید از 

جمله دلتا ایجاد کند...«
زمانــی که صحبت از امــکان توزیع 
واکســن تقویتی کووید 1۹ به میان 
می آید، تانیــا واتس اســتاد ایمنی 
شناسی از دانشــگاه تورنتو می گوید 
هنوز بســیار زود است بگوییم که به 
چنین چیزی نیاز پیدا خواهیمم کرد 

یا خیر.
وی می گویــد در بُرهــۀ کنونی، در 

افرادی که به صورت کامل واکسینه 
شده اند، »داده ها کاهش بسیار کمی را 
در واکنش آنتی بادی ها و  سلول های 

T نشان می دهد.«
وی افزود: »بعضی از واکسن ها ایمنی 
مادام العمر را به فرد می دهند و بعضی 
هم نیاز بــه دوز های تقویتی دوره ای 
دارند؛ واکسن کووید 1۹ یک واکسن 
جدید است و ما هنوز در حال بررسی 
آن هستیم. اگر به تدریج تعداد موارد 
عفونی در افراد کامالً واکســینه شده 
افزایش یابد، و یا اگر مطالعات نشان 
دهند که آنتی بادی ها در حال کاهش 
هستند، آنگاه باید به فکر تزریق دوز 
تقویتی به کل جامعه باشیم، اما فکر 

نکنم اکنون نیازی به آن باشد.«
واتس توضیح می دهد که دو سناریوی 
محتمل وجود دارد که نشان می دهد 
یک دوز تقویتی نیاز اســت: اگر داده 
در چند ماه پیش رو حاکی از کاهش 
سطح ایمنی باشند و یا اینکه ظهور 
ســویه هایی که واکسن ها نمی توانند 
در مقابلشــان به خوبی ایجاد ایمنی 

کنند.«
رِگی لو، استاِد بازنشسته در دپارتمان 
زیست شناســی مولوکولی و سلولی 
دانشگاه گوئلف، می گوید که احتمال 
پدیدار شــدن ســویه های جدید که 
بســیار با سویۀ اصلی کووید متفاوت 

اســت و بتواند کمپین ایمنی سازی 
کشــور را ناکارآمد کند »بســیار نا 

محتمل« است.

واکســن های تقویتی چگونه عمل 
می کنند؟

اولین باری که یک فرد واکسن دریافت 
می کند، سیستم ایمنی آنها تشخیص 
می دهد که عاملی شــبه بیماری زا 
در بــدن وجود دارد و بر آن اســاس 

آنتی بادی ها و ســلول های T را تولید 
می کنند و همین ها بعــداً می توانند 

سلول های عفونی را شناسایی کنند.
واکنش ایمنــی یک تا دوهفته طول 
می کشد تا ایجاد شود و سپس در طول 
زمان کاهش می یابد اما ســلول های 
حافظه موســوم به لمفوســیت ها را 
باقی می گذارد، این سلول ها آموزش 
دیده اند که به سرعت در مقابل عفونت 

واکنش نشان دهند.
وی افزود: هر بار که آن فرد دوز بعدی 

را دریافت می کند، »ســلول هایی که 
آنتی بادی ها را می ســازند در واقع 
تغییراتی ایجــاد می کنند که باعث 
ایجاد آنتی بادی های قوی تر می شود«.

»بنابراین دوز تقویتی بســیار خوب 
است اما سوال وجود دارد که آیا ما به 
یک دوز سوم نیاز داریم؟ شواهد هنوز 

حاکی از آن نیست.«
 واتس گفت، تعدادی از مطالعات فعلی 
سطح آنتی بادی های مورد نیاز برای 
ایجاد ایمنی را اندازه گیری کرده اند و 
دانشــمندان می توانند بر اساس آنان 
سطح آنتی بادی های افراد را کنترل 
کنند. ســپس احتماالً تصمیم گیری 
در مورد تزریق دوز تقویتی برای کل 

جمعیت گرفته می شود.
لو گفت وی فکر می کند دوز تقویتی 
نهایی بــرای افــرادی که آســیب 
پذیر هســتند و همچنین کارکنان 
مراقبت های بهداشتی و افرادی که با 
آنها در ارتباط هستند بیشترین سود 

را خواهد داشت.
آنتی  وی خاطرنشــان کرد: سطوح 
بادی حتی در برابر سویه های مختلف 
نیز از ما محافظت می کنند، اما مطمئناً 
هرچه زمان می گذرد، میزان ایمنی در 
افراد مسن و افرادی که ممکن است 
واکنش ایمنی ضعیفی داشته باشند، 

کاهش خواهد یافت.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

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

پوریا ناظمی  »نشریه مداد«
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Ultimate model shown ♦

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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0% 72
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

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

Additional information:

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

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get
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0% 72
for

Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

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

2012 TOYOTA PRIUS V HYBRID 2018 ACURA TLX TECH AWD 2020 HYUNDAI PALISADE 2018 HYUNDAI SANTA FE LUXURY

NOW: $29,853
65,000 km

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

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

Was: $31,653

 Stk# R212244
NOW: $47,878

43,000 km

Was:$49,678

 Stk# H21513A
NOW: $17,655

47,000 km

Was: $19,455
NOW: $26,542

53,000 km

Was: $28,342
NOW: $17,785 

139,000 km

Was:$19,585

2017 KIA SOUL EV

Stk#H21408B  Stk#U21259  Stk#H21408A
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Ultimate model shown ♦

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

Additional information:

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

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

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA
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Standard key features include:

•  Roof side rails

•  7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
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$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. 
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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

برنامهجدیددولتکانادا
برایاعطایپناهندگیبهمدافعانحقوقبشر

مارکــو مندیچینو، وزیــر مهاجرت 
فدرال هفته گذشته اعالم کرد برای 
آن دســته از پناهجویانی که به علت 
دفاع از حقوق بشــر نگران بازداشت 
و شــکنجه شدن خود هســتند، راه 
دیگــری نیز برای رســیدن به کانادا 

وجود دارد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
پنجره جدیــدی که وزارت مهاجرت 
فدرال برای این دسته از پناهجویان 
باز کرده اســت، شــامل حال همه 
آن هایی می شــود که به علت مبارزه 
برای صیانت از حقوق بشر در معرض 
خطــر بازداشــت و آزار و اذیت قرار 
دارند. وزارت مهاجرت فدرال در این 
عرصه بــه ویژه بر ضرورت حمایت از 
روزنامه نــگاران، زنــان حامی حقوق 
بشر و اعضای جامعه دگرباشان تاکید 

می کند.
وزیر مهاجرت فدرال تاکید کرد ما در 
دوره و در جهانی زندگی می کنیم که 
حقوق بشر و دموکراسی محاصره شده 

و در تنگنا قرار گرفته اند.
مندیچینو خاطر نشان کرد بسیاری 
از افــراد نگــران حــال پناهجویانی 
هســتند که به علت جنگ و ناامنی 
از کشــورهای خود فرار کرده و آواره 
شــده اند اما آن هایی هم که این این 
فجایع )مثل جنگ( را پوشش خبری 
می دهند تا جامعه جهانی از آن اطالع 
پیدا کنــد و همچنین آن هایی که از 
حقوق بشــر دفاع می کنند، ممکن 
اســت با خطر بازداشت، شکنجه و یا 

حتی مرگ روبرو باشند.
طبق اعــالم وزارت مهاجرت کانادا، 
هرســاله حداکثر 25۰ نفر می توانند 
از پنجره جدیــدی که برای پذیرش 
پناهجویان فعــال در زمینه دفاع از 
حقوق بشر باز شده است، خود را به 

کانادا برسانند.
آقای مندیچینو تاکید کرد از رژیم های 
استبدادی گرفته تا جنایات سازمان 
یافته خطرات گسترده و بی سابقه ای 
حقوق بشر و اصول دموکراسی را در 
جهان تهدید می کند. این وضعیت به 
معنای آن اســت که حامیان حقوق 
بشــر بیش از هر زمان به حمایت ما 

نیاز دارند.

هماهنگی با سازمان های غیردولتی و 
سازمان ملل متحد

کانادا در این زمینه با آژانس پناهجویان 
ســازمان ملل متحد و سازمان های 
بین المللی مثل »مدافعان خط مقدم« 
و »حمایت از مدافعان« که به شکل 
تخصصی در زمینه حمایت از حامیان 
و مدافعــان حقوق بشــر در جهان 

فعالیت می کند، همکاری می کند.
اندرو اندرســون مدیر کل »مدافعان 
خط مقدم« اعالم کرد کانادا یکی از 
اولین کشورهایی است که پناهجویان 
مدافع حقوق بشــر را به رســمیت 
می شناســد و بیشــتر از هر دولت 
دیگــری تا به امروز در حمایت از این 

گروه تالش کرده است.
اندرسون خاطر نشان کرد: »ما نه تنها 
امیدواریم که این ابتکار دولت کانادا 
موفقیت آمیــز باشــد و حمایت های 
الزم را از مدافعان حقوق بشــر که در 
معرض تهدید هستند به عمل آورد، 

بلکه آرزو می کنیــم که این حرکت 
دولت کانادا الگویی باشــد برای سایر 
دولت ها تا در همین مسیر گام بردارند 
و حمایت هایــی را کــه از مدافعان 
حقوق بشر در معرض خطر در عرصه 
بین المللی به عمــل می آید، تقویت 

کنند.«
آقای اندرسون تاکید کرد برنامه ای که 
کانادا در حمایت از پناهجویانت حامی 
حقوق بشر به اجرا می گذارد، در واقع 
به رسمیت شناختن نقش حیاتی و 
البته مخاطره آمیز مدافعان حقوق بشر 

در سرتاسر جهان است.
جرالد اســتابروک رئیس »حمایت از 
مدافعان« نیز تاکید کرد اکثر افرادی 
که در زمینه پاسداری از حقوق بشر 
در جهان تالش می کنند، آرزو دارند 
که در کشورهای خودشان بمانند و به 
فعالیت در جوامع خود ادامه دهند اما 
به دالیل مختلف از جمله حاکمیت 
رژیم های خودکامه بر این کشور، این 
کار برای برخی از آن ها ممکن نیست.
آقای اســتابروک افــزود: »به عقیده 
من در چنین شــرایطی اســت که 
برنامه حمایتی کانــادا برای پذیرش 
پناهجویــان تفاوت های واقعی ایجاد 
خواهــد کــرد. این برنامــه یک تور 
حفاظتی برای مدافعان حقوق بشر در 
معرض خطر در جهان ایجاد می کند 
که از اهمیتی تعیین کننده برخوردار 

است.«
وزیر مهاجرت فــدرال کانادا تصریح 
کرد ســازمان های مختلف به دولت 
کانادا کمک خواهنــد کرد تا افرادی 
را که در زمینه پناهندگی و اســکان 
مجدد بــه حمایت هــای واقعی نیاز 
دارند، شناسایی و با آن ها ارتباط برقرار 
کند. متقاضیان این حمایت ها باید از 

طرف آژانس حمایــت از پناهجویان 
ســازمان ملل متحد به دولت کانادا 
معرفی شوند و شرایطی را که دولت 
کانــادا برای راســتی آزمایی چنین 
مواردی مد نظر قرار داده اســت )از 
جمله کنترل های امنیتی و بهداشتی(، 

داشته باشند.
آقــای مندیچینو افزود نیاز به چنین 
حمایت هایــی از فعاالن رســانه ای و 
حامیــان حقوق بشــر در جهان روز 
افزایش می یابــد. مندیچینو  به روز 
ابراز امیــدواری کرد اولیــن گروه از 
پناهجویــان در چارچوب این برنامه 
جدید پیش از پایان سال وارد کانادا 

شوند.
وزیر مهاجرت فــدرال ادامه داد: »ما 
در این اواخر شــاهد افزایش هشدار 
دهنده و نگران کننده مواردی بوده ایم 
کــه فعاالن حقوق بشــر و بــه ویژه 
روزنامه نگاران آماج تهدیدهای جدی، 
اقدامــات ارعاب آمیــز، آزار و اذیت، 
شــکنجه قرار می گیرنــد و حتی در 
مسیر رسالت اطالع رسانی جان خود 

را نیز از دست می دهند.«
فدراســیون  گزارش  تازه ترین  طبق 
در ســال  روزنامه نگاران،  بین المللی 
2۰2۰ دست کم 65 روزنامه نگار در 
15 کشــور جهان کشته شدند که از 
این تعداد 1۴ نفر در مکزیک، 1۰ نفر 
در افغانستان، ۹ نفر در پاکستان و 8 
نفر در هند جان خود را از دست دادند. 
در سال 2۰1۹ نیز ۴۹ روزنامه نگار در 

جهان کشته شدند.
بین المللی  فدراســیون  همچنیــن 
روزنامه نگاران در ماه مارس اعالم کرد 
دست کم 22۹ روزنامه نگار در جهان 
به علت فعالیت هــای حرفه ای خود 

پشت میله های زندان بودند.

ایرانیــان کانــادا- ادارۀ مهاجــرت، 
پناهندگان و شهروندی کانادا به قید 
قرعــه از 3۰ هــزار متقاضی دعوت 
بــه عمل می آورد تا حامــِی والدین، 
پدر بزرگ و مادر بــزرگ خود برای 

مهاجرت به کانادا شوند.
ایــن التاری در هفتۀ 2۰ ســپتامبر 
2۰21، اتفــاق می افتــد، پس از آن 
دعوت نامه ها در طول دو هفته ارسال 
می شوند. آنهایی که دعوت می شوند 
6۰ روز فرصت دارنــد تا تقاضا های 
اسپانسرشیپی خود را به دولت کانادا 

تسلیم کنند.
جزئیــات برنامۀ مهاجرتــی والدین، 
 )PGP( مادربــزرگان  پدربــزرگان، 
سال 2۰21 را مارکو مندیچینو وزیر 
مهاجرت، در یــک کنفرانس خبری 
درشهر ســوری در  بریتیش کلمبیا 

اعالم کرد.
و  پناهنــدگان،  مهاجــرت،  ادارۀ 
شهروندی کانادا 3۰ هزار متقاضی را 
در قرعه کشی انتخاب خواهد کرد که 
قبالً بین ماه های اکتبر و نوامبر سال 
2۰2۰ عالقۀ خود را برای این برنامه 

ابراز کرده بودند.
در طــول این بازۀ زمانــی مختصر، 
شهروندان کانادا و مقیمان دائم واجد 
شرایط توانستند ُفرم درخواست آنالین 
را تکمیل کنند، به این صورت سازمان 
مهاجرت، شهروندی و مهاجرت کانادا 
را از ابراز عالقۀ خود برای اسپانسری 
والدین، پدربزرگان و مادربزرگان خود 
به منظور به دست آوردن اقامت دائم 

کانادا مطلع کردند.
پس از آن سازمان مهاجرت، به صورت 
تصادفی 1۰ هزار اسپانسر را در ژانویۀ 
2۰21 انتخاب کــرد. ادارۀ مهاجرت 
آن زمان گفت که 3۰۰۰۰ متقاضی 
دیگر متعاقباً در سال جاری با استفاده 
از همان روند التاری انتخاب خواهند 
شد. ادارۀ مهاجرت کانادا از متقاضیان 
می خواهد تا اطالعاتــی را که پاییز 
گذشــته بر روی سایت IRCC ثبت 
کرده انــد، از جمله اطالعات تماس را 

به روز نگه دارند.
برنامۀ PGP به شهروندان و مقیمان 
دائم کانادا اجــازه می دهد تا والدین، 
پدربــزرگان و مادربــزرگان خود را 
به کانــادا دعوت کنند. بــه والدین، 
پدربــزرگان و مادربزرگانی که تحت 
این برنامه مورد تأییــد قرار بگیرند، 
اقامت دائم کانادا اعطا می شود و بعداً 
می توانند برای شهروندی کانادا اقدام 

کنند.
افــرادی کــه می خواهنــد والدین، 

جزئیاتبرنامۀمهاجرتیوالدین
درسال۲0۲۱

پدربزرگان و مادربزرگان خود را تحت 
برنامۀ PGP به کانــادا بیاورند، باید 

واجد شرایط این برنامه باشند.
 PGP متقاضیان برنامۀ اسپانسرشیپی
باید 18 سال به باال، شهروند، و یا مقیم 
دائم کانادا باشــند و توانایی حمایت 
مالی از کسی را که اسپانسری اش به 

عهده می گیرند داشته باشند.
اسپانسر ها باید ثابت کنند درآمد کافی 
برای حمایت مالی از تمام افراد مورد 
اسپانسر و خود را دارا می باشند. تمام 
متقاضاین از این رو باید بررسی کنند 
که برای اسپانسر شدن به چه میزان 

پول نیاز خواهندداشت.
 )MNI( حداقل درآمــد مورد نیــاز
اصلی ترین عامل واجد شرایط بودن 

برای برنامۀ PGP است.
مدت تعهــد برای والدین و پدربزرگ 
و مادربــزرگ برای ســاکنان کلیه 
اســتان های کانادا بــه جز کبک 2۰ 
سال است. مدت زمان این تعهد برای 

ساکنان کبک 1۰ سال است.

»ایرکانادا«
ازافزایشپروازهابهآمریکاخبرداد

در پی تعدیل محدودیت های ســفر، ایرکانادا روز دوشــنبه 1۹ ژوئیه با 
انتشار بیانیه ای از اضافه کردن 55 پرواز جدید به 3۴ مقصد در آمریکا در 
فصل تابستان خبر داد و اعالم کرد این شرکت هر روز تا 22۰ پرواز بین 
دو کشــور انجام خواهد داد.به گزارش هفته، به نقل از الپرس، یادآوری 
می شود طبق اعالم اتاوا از ۹ اوت، شهروندان آمریکایی و دارندگان اقامت 
دائم این کشــور که به طور کامل واکسینه شده اند، می توانند سفرهای 
غیرضروری به کانادا داشته باشند بدون این که مجبور باشند در هتل های 

تعیین شده توسط اتاوا قرنطینه شوند.
در بیانیه ایرکانادا آمده اســت: »با توجه به روابط تنگاتنگ میان کانادا و 
آمریکا، برقراری پروازهای جدید به ازسرگیری رشد اقتصادی دو کشور 
کمک خواهد کرد و اطمینان داریم که با بهبود شرایط بهداشتی در دو 
کشور به زودی امکان آن فراهم خواهد شد که ایرکانادا همانند دوره قبل 

از پاندمی، پروازهای خود به 5۷ مقصد در آمریکا را از سربگیرد.«
در حال حاضر پروازهای جدید که ایرکانادا از آن خبر داده است از مبدا یا 
به مقصد فرودگاه های مونترال، تورنتو، کلگری و ونکوور انجام خواهد شد.

ایرکانادا تاکید کرد که جدول زمانی پروازهای این شرکت ممکن است با 
توجه به تغییر و تحوالت مرتبط با پاندمی تغییر کند.
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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. 

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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مسکن،تورمواشتغال
درکانادا

نیمهاول۲0۲۱چگونهبود
ودرنیمهدومچهمیشود؟

قیمت  کنونی  روند  بازار مســکن؛ 
امالک در دوران بحران همه گیری

در حال حاضر و حتی با وجود کاهش 
تعــداد معامالت امالک، قیمت ملک 
همچنــان در حال افزایش اســت. 
تقریباً در تمام بازارهای مسکن کانادا 
شــاخص قیمت خانه یا HPI در ماه 
ژوئن رو به افزایش بوده اســت. حتی 
در شهرهای کوچک نیز قیمت ملک 
در روند صعودی کم از کالن شــهرها 
نداشته اســت. در طی سال گذشته 
قیمت خانه در سراسر کانادا با شیبی 
تند رو به افزایش بوده است و این روند 
صعودی فقط مختص شهرهای بزرگ 
و اصطالحاً بازارهای »داغ« نیســت. 
شــاخص قیمت خانه در مــاه ژوئن 
به حدود هفتصد و ســی و چهارهزار 
دالر رسید که نسبت به سال گذشته 
حدود نوزده و نیم درصد بیشتر است. 
 35۰۰ National این تحقیق که با نام
معروف است حدود سه هزار و پانصد 
شهر را در کل کانادا مورد بررسی قرار 
می دهــد و یکی از مطالعات معتبر و 
جامع در زمینه بررســی بازار مسکن 
کاناداســت. این ســازمان همچنین 
 National تحقیق دیگری با عنــوان
13 در دستور کار دارد که قیمت خانه 
در سیزده شهر بزرگ کانادا را بررسی 
می کنــد. در این تحقیق شــاخص 
قیمت خانه در شــهرهای بزرگ به 
حدود هشتصد و سه هزار دالر رسید 
که نسبت به سال گذشته رشدی برابر 
با هفده و نیم درصد داشــته اســت؛ 
بنابراین از اختالف این دو شــاخص 
نسبت به ســال های پیشین می توان 
نتیجه گرفت باوجوداینکه قیمت ها در 
شهرهای بزرگ نسبتاً باالتر است اما 
نرخ رشد قیمت در شهرهای کوچک 
بیشتر اســت. بدین معنی که قیمت 
خانه در شــهرهای کوچک با روندی 

سریع تر رو به افزایش است.
در میان ســیزده بازار بزرگ مسکن 
کانادا، اتاوا، همیلتون و هالیفکس به 
ترتیب با رشدی بیش از بیست و پنج 
درصد بیشــترین نرخ افزایش قیمت 
را تاکنون داشــته اند. اتاوا که در سال 
گذشته شــاخص قیمتی در حدود 
ششــصد و پنجاه و هفت هزار دالر 
را تجربه کرده بود امسال با بیست و 
پنج و دو دهم درصد رشد صدرنشین 

نرخ افزایش شاخص رشد قیمت خانه 
در مقایسه با ســایر شهرهای بزرگ 
کاناداست. همیلتون نیز با نرخی برابر، 
یعنی بیست و پنج و دو دهم درصد در 

جای دوم قرار دارد.
بازار مسکن تورنتو باوجوداینکه رشد 
قیمتی بی سابقه را تجربه می کند اما 
نرخ افزایش شــاخص بهای خانه در 
آن با آهنگی کندتر روبه رشــد است. 
امسال، شاخص تجمعی قیمت خانه 
در تورنتو با حدود یک میلیون و صد و 
بیست و پنج هزار دالر رشدی هجده 
و هفت دهم درصدی نسبت به سال 
گذشته تجربه کرد که نسبت به نرخ 
رشد شهرهای بزرگ رقمی قابل توجه 
است اما نسبت به نرخ رشد در سطح 
ملــی مقداری متوســط محســوب 

می شود.
شاخص بهای ملک در بازار ونکوور در 
ماه ژوئن به رقمی حدود یک میلیون 
و دویست و هفتاد هزار دالر رسید که 
هفده و نیم درصد نســبت به مدت 
مشــابه در سال گذشته بیشتر است. 
این شهر نیز در میان سایر شهرهای 
بــزرگ از نــرخ رشــد قابل توجهی 
برخوردار اســت اما در سطح ملی و 
در معیار تحقیق National 35۰۰ از 
بسیاری از شهرهای کوچک پایین تر 

است.
شــاخص بهای ملک در بازار مونترال 
از میزان متوسط ملی پایین تر است 
اما این حالت برای مدتی طوالنی به 
طول نخواهد انجامید. مونترال در ماه 
ژوئن شاخصی حدود پانصد و شصت 
هزار دالر و نرخ رشــدی برابر با هفده 
و هفت دهم درصد نســبت به سال 
گذشــته ثبت کرد و مانند شهرهای 
بزرگی که مثال زدیــم نرخ افزایش 
قیمــت در آن از نرخ رشــد کمتری 
نسبت به سایر شهرهای کوچک در 

سراسر کانادا برخوردار است.
بنابراین در جمع بندی کلی می توان 
گفت، بهای مسکن در سراسر کانادا 
با رشدی سریع رو به افزایش است و 
نرخ افزایش در سطح ملی به سرعت 
دورقمی شــده و به محدوده بیست 
درصد نزدیک می شــود. این افزایش 
قیمت دالیل متعددی دارد که یکی 
از آن ها در دســترس بودن آسان وام 

مسکن است.

پیش بینی قیمت امالک

نرخ افزایش قیمت نــوزده درصدی 
قیمــت امالک چنــان رســانه ها را 
مشــغول خود کرد که بسیاری غافل 
از این بودند که مقایسه نقطه به نقطه 
قیمــت ملک افزایش ســی درصدی 
نشان می دهد. طبق آخرین پیش بینی 
 ،CREA آژانس امالک و مسکن کانادا
احتماالً روند رشــد قیمت ملک در 
نیمه دوم ســال جاری با آهنگ یک 
و هفت درصد کاهش پیدا کند. این 
بدین معنی است که احتماالً در نیمه 
دوم ســال بازاری آرام تر و سردتر در 
پیش داریم که کاهش تعداد معامالت 
مســکن نیز گواه این موضوع است. 
آژانس مسکن کانادا همچنین معتقد 
اســت روند روبه رشد قیمت ملک در 
ســال آینده کمتر از امسال خواهد 
بود. بنــا بر پیش بینی این آژانس، در 
سال پیش رو متوسط قیمت ملک در 
مقایســه نقطه به نقطه با مدت مشابه 
امسال حدود هفتاد و دو صدم درصد 
کمتر خواهد بود. با اینکه کارشناسان 
بازار مســکن کانادا و کارشناســان 
به طورکلی سردتر  اقتصادی مستقل 
شدن بازار را امری حقیقی می پندارند 
ولی کمتر کســی در بخش مسکن 
انتظار پیش بینی کاهش روند رشــد 

مسکن را داشت.

حباب مســکن به آرامــی در حال 
فروکش است

به آرامی  مســکن  حبــاب  فروکش 
به مراتب بهتر از ترکیدن است! یکی 
از شــاخص های مهــم در معامالت 
ملــک شــاخص نســبت خانه های 
جدید به خانه های فروخته شــده یا 
SNLR اســت. این شــاخص نشان 
وارد  به تازگــی  خانه هــای  می دهد 

لیســت فروش شده با چه آهنگی به 
می توان  بنابراین،  می رســد؛  فروش 
این شاخص را معیاری برای سنجش 
»داغ« بودن بازار دانست. رشد قیمت 
ملک همواره با این شــاخص رفتاری 
مستقیم ولی با اندکی تأخیر از خود 
نشان داده است. رابطه بین این دو بر 
روی نمودار به روشنی بر هم منطبق 
اســت اما این هم پوشــانی با اندکی 
تأخیــر اتفاق می افتــد. یعنی زمانی 
که شاخص SNLR کاهش یافته به 
فاصله یک یا چند هفته قیمت مسکن 
نیز یا کاهش یافته یا از سرعت رشدش 
کاسته شــده است. در چند ماه اخیر 
شاخص SNLR رو به کاهش بوده و 
این بدان معنی است که قیمت ملک 
نیز به زودی به ســمت نزولی حرکت 
خواهد کــرد و احتمــاالً در حوالی 
انتهــای ماه جوالی پیــک قیمت را 
شــاهد خواهیم بود. در مطالعاتی که 
از سال 2۰۰5 انجام شده است پیک 
شاخص قیمت مســکن به مدت دو 
تا شــش ماه بعد از کاهش شاخص 
SNLR پدید آمده اســت. ازآنجاکه 
کاهش نمودار SNLR در سال جاری 
در ماه ژانویه رخ داده اســت بنابراین 
پیش بینی شده است که پیک قیمت 
در محــدوده ماه مارس تا جوالی رخ 
دهد و پس از آن روند رشد قیمت ها 
کاهش یافته یا منفی شــود. در بازار 
مســکن کانادا شــاخص SNLR در 
ماه ژوئن با حدود شصت و نه درصد 
کاهش نسبت به ماه گذشته به حدود 
شش واحد رسید و این در حالی است 
که پیک ماه ژانویه در حدود بیست و 
یک درصد گزارش شده است، یعنی 
کاهش پانزده واحد طی شش ماه. به 
عبارت بهتر، بازار در ماه ژانویه بیست و 
سه درصد بیشتر شاهد ورود خانه های 
جدید به فهرست فروش بوده است. 
با اینکه بیشتر مردم و کارشناسان بر 
افزایش قیمت ها تمرکز دارند اما کمتر 

کســی به این نکته دقت کرده است 
که رشد قیمت ســاالنه در ماه ژوئن 
حدود بیســت و چهار درصد گزارش 
شده است و نســبت به ماه می تنها 
بیســت بیپ )معادل دو دهم درصد( 
افزایش داشته است. این مقدار افزایش 
بسیار اندک اســت و از ماه می سال 
گذشته تا کنون بی سابقه بوده است؛ 
بنابراین نباید تنها بر افزایش قیمت 
تمرکز داشت، بلکه آهنگ رشد قیمت 
نیز شــاخص مهمــی در پیش بینی 
قیمت، حداقــل در بازه های نزدیک 
است. افزایش شدید قیمت ملک در 
آینده نزدیک دور از انتظار اســت. بنا 
بر برآورد کارشناســان اقتصادی، ماه 
ژوئن می تواند یک پیک مطمئن برای 
قیمت ها باشــد و پس از ماه جوالی 

آهنگ رشد قیمت کاهش یابد.
به  از سمت فروشنده  بازار  چرخش 

سمت خریدار

با تمام آنچه ذکر شد نمی توان گفت 
که تغییرات یک شــبه اتفاق خواهد 
افتــاد یا مثالً رونــد تغییرات قیمت 
به سرعت نزولی خواهد شد. اما آنچه 
مسلم است این است که در چند ماه 
پیش رو قیمت ها ممکن است حتی 
با وجود آهنگ کند و کاهشــی نرخ 
قیمت باز هم باالتر برود. کاهش نرخ 
رشــد قیمت ها بیش از آنکه متأثر از 
تغییرات بازار و متغیرهای اقتصادی 
باشــد در شــرایط کنونی ناشــی از 
احساسات مشــتریان و فروشندگان 
اســت. رفتاری که در بازار سهام نیز 
در چنین مواقعی رخ می دهد. سردی 
و کاهش اشــتیاق در خریدوفروش 
معموالً باعث می شود عرضه افزایش 
یابد. آن دســته از خریــداران ملک 
که با قصد ســرمایه گذاری دست به 
خرید ملک زدند با مشاهده چرخش 
و سردی بازار امالکشان را در معرض 
فروش می گذارنــد و افزایش عرضه 

که همراه با کاهش تقاضای ناشی از 
ســردی بازار باشد منجر به شکسته 
شــدن قیمت ها می شود و قیمت به 
پیک خود می رســد و پس ازآن رو به 
کاهش می گذارد. داستان به همین جا 
ختم نمی شود. زمانی که برای خریدار 
این ذهنیت پیــش بیاید که قیمت 
مسکن به سمت افول می رود احتماالً 
برای خریــد عجله نخواهــد کرد و 
اندکی صبر می کند تا از ثبات شرایط 
اطمینان یابد یا حتــی بتواند ملک 
موردنظــر را با قیمت کمتر بخرد. در 
نتیجه دوباره تقاضا کمتر خواهد شد 
و این چرخه افزایش عرضه و کاهش 
تقاضا آن قدر ادامــه خواهد یافت تا 
روند نزولی قیمت ها تثبیت شود. البته 
به یاد داشته باشیم که این تغییرات 
یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و از فردا 
قیمت هــا فرو نخواهنــد ریخت، اما 
شواهد حاکی از نزدیک شدن به نقطه 
عطف یا به عبارتی چرخش احساسی 

بازار است.

تورم؛ افزایش مصنوعی تورم، مفید 
یا مخرب؟

بانک مرکــزی کانادا در خالل بحران 
کرونا و با هدف افزایش قیمت ملک 
و سهولت دسترســی مردم به اعتبار 
کافی برای خرید ملــک از ابزاری با 
 Quantitative نام ســهولت کمی یا
Ease اســتفاده کرد. سهولت کمی 
QE یک ابزار مهم اقتصادی اســت 
کــه به طورکلی برای ایجــاد تورم و 
درعین حال رونق در بازار مفید است 
اما می تواند ماننــد تیغ دو لبه عمل 
کند. درعین حال که می تواند با کاهش 
نرخ بهره مردم را به خرید بیشتر ملک 
تشویق کند، اما از طرف دیگر می تواند 
باعث افزایش شدید قیمت ملک شود 
که اثر مستقیم در افزایش تورم خواهد 

داشت.
لطفا ورق بزنید

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

MUST SELLMUST SELL

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

Sutton Group-West Coast Realty



1111 Issue 1538 Friday July 23, 2021 شماره ۱538 جمعه  ۱ مرداد۱۴۰۰

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

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

$698,000

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam

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

589 اسکورفیت زیربنا

528,000

#711-121 Brew Street, 
Port Moody

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

955 اسکورفیت زیربنا

698,000

#2710-9868 Cameron St,
Burnaby
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US Tax Returns & Non-Resident Tax

 بانــک مرکزی به تازگــی اعالم کرد 
که در اســتفاده از QE تــا اندازه ای 
تجدیدنظر خواهد کرد تا بدین وسیله از 
سیل نقدینگی سهل الوصول به سمت 
خریداران مســکن با هــدف کنترل 
بیشتر بر بازار تا حدی جلوگیری شود؛ 
بنابرایــن، همین سیاســت از جمله 
عالئم حرکت و چرخــش بازار رو به 

سردی است.
بــرای به کارگیری ابــزار QE، بانک 
مرکزی تا حد ممکن نقدینگی را به 
ســمت اوراق قرضه سرازیر می کند. 
در این شــرایط به هیچ وجه کیفیت 
معامالت مهم نیســت و تــا جایی 
که افزایش تقاضا بتواند ســود اوراق 
قرضه را پایین نــگاه دارد به این کار 
ادامه خواهد داد. زمانی که سود اوراق 
به حداقل ممکن برسد بنابراین نرخ 
قــرض یا وام نیز بــه کم ترین میزان 
ممکن می رســد. این همان چیزی 
است که برای ســهولت اعطای وام، 
تشــویق خریداران و تحریــک بازار 
مســکن به ســمت معامالت بیشتر 
موردنیاز اســت. بانک مرکزی با این 
کار می خواهــد مردم پــول موجود 
در بــازار را با نــرخ پایین بهره قرض 
کنند و مجــدداً در اقتصاد به گردش 
در آورند. بانــک مرکزی به خوبی به 
این امر واقف اســت که بــا این کار 
ممکن است به افزایش بی سابقه بهای 
دارایی ها و امالک بیفزاید و به دنبال 
آن تبعیض، اختالف طبقاتی و شکاف 
اقتصادی در بین اقشار جامعه دامن 
بزند ولی ازآنجاکه این سیاست یا ابزار 
سریع ترین و مؤثرترین روش برای فرار 
از رکود اســت، همچنان به آن ادامه 

می دهد.
بانک مرکزی در زمان فعلی تصمیم 
به کاهش سرعت رشد تورم و افزایش 
بهای امالک دارد و اعالم کرد تزریق 
نقدینگی در اقتصاد را از سه میلیارد 
دالر بــه دو میلیــارد دالر در هفته 
محدود خواهــد کــرد. همین رقم 

بزرگ نشــان می دهند بانک مرکزی 
تا چه اندازه در این تورم ایجاد شــده 
و افزایــش بهای دارایی هــا از جمله 
مسکن نقش مســتقیم داشته است. 
پیش ازاین میزان تزریق نقدینگی به 
اقتصاد کشــور حدود چهار میلیارد 
دالر بود که با توقــف برنامه QE به 
سه میلیارد دالر تقلیل داده شده بود. 
کاهش میزان نقدینگی و کمتر کردن 
اثر سیاست QE اثر مستقیم بر نرخ 
بهره بانکی خواهد داشــت. در حالت 
عادی در اقتصــاد، کاهش نقدینگی 
یعنی افزایش نرخ بهره اســتقراض و 
به دنبال آن کاهــش بهای دارایی ها 
و کاهش تورم. کارشناسان اقتصادی 
معتقدند این برنامه به طورکلی تا پاییز 
امسال یا حداکثر تا ابتدای سال آینده 

متوقف خواهد شد. 
از طرفی همگی متفق القول هستند 
که نرخ بهره وام بانکی تا نیمه ســال 

آینده مجدداً رشد کند. رویدادی که 
بانک مرکــزی نیز در آخرین گزارش 
خود در آوریل امســال به آن اشــاره 

کرده بود.
به گفته بانک کانــادا، هدف از پایین 
نگاه داشــتن نرخ بهره ایجاد رونق در 
بازار و اقتصاد اســت. حال آنکه رشد 
بازار و اقتصاد در سال جاری از آنچه 
بانک مرکزی فکــر می کرد کمتر و 
پایین تر است. پیش ازاین در گزارش 
ماه آوریل، بانک مرکزی رشــد شش 
و نیم درصدی بــرای تولید ناخالص 
داخلی متصور بود اما با کاهش امیدها 
به بازار و اقتصاد در سال جاری امیدوار 
اســت تولید ناخالص داخلی تنها به 
شــش درصد برسد. برای سال آینده 
این رقم به جای سه در صد در برآورد 
اولیه، حــدود چهار و یک دهم درصد 
پیش بینی می شــود اما بانک کانادا 
معتقد است در پیش بینی سال 2۰23 

تغییری ایجاد نخواهد شد.

نرخ پایین بهره، موتور افزایش تورم

در مجمــوع و با بررســی های انجام 
شــده، بخش بزرگی از تورم به وجود 
آمــده در اقتصــاد کانــادا در طول 
بحران همه گیری بــه دلیل افزایش 
قیمت ملک و حامل های انرژی بوده 
اســت و تحلیل های خوش بینانه ای 
که توســط بانــک مرکزی و ســایر 
نهادهای اقتصادی ارائه شدند همگی 
با درنظرگرفتن بازار مسکن و حامل 
هال ســوخت به انجام رسیده است. 
حال آنکه برای درک درست از اوضاع 
اقتصادی و محاسبه اقتصاد کشور تا 
رکود باید این دو عامل را از تحلیل ها 
کنار گذاشت. بانک مرکزی که معتقد 
بود کاهش نرخ بهره و ارائه وام ارزان 
به مشتری نقش چندانی در افزایش 

بهای دارایی ها به ویژه امالک نخواهد 
داشت اکنون در تحلیل و پیش بینی 
آتی خود قصــد دارد نقش نرخ بهره 
را نیز در مدل های پیش بینی دخالت 
دهد چرا کــه نرخ پایین بهره هم در 
عرضه و هم در تقاضا نقش مستقیم 

دارد.
با ارائه وام ارزان به مردم، آن ها به خرید 
بیشتر تشویق می شوند و همین وام 
ارزان که حال می تواند در اختیار افراد 
بیشــتری قرار گیرد رقابت در بخش 
خرید را به شــدت افزایش می دهد و 
بازار را به نفع فروشنده سوق می دهد. 
چنین شــرایطی، فروشنده می تواند 
بهتریــن و باالترین قیمــت را برای 
فروش خانه یا محصول خود انتخاب 
کند و همین قیمت گذاری مزایده ای 
موجب می شود بهای اجناس یا امالک 
از بهای واقعی فاصله بگیرد. همان طور 
که در بازار مسکن مشاهده می کنیم، 
نرخ ارزش گذاری مســکن توســط 
شــهرداری با قیمــت نهایی فروش 
اختالفی چشــمگیر پیدا می کند که 
خود زنگ خطری برای ایجاد حباب 
در بازار موردنظر است. به این پدیده 
فرا ارزش گذاری گفته می شود که در 
مطالب هفته های گذشته به تفصیل به 

آن پرداختیم.

کرونا و اقتصاد

به گفته تیــف مک کلم رئیس بانک 
مرکزی کانادا، اســتقبال مشتریان و 
در  عامل  مهم ترین  مصرف کنندگان 
بازیابی و احیای اقتصاد کانادا در دوران 
پس از کرونا خواهد بود. همان طور که 
بخش هایی مانند خرده فروشــی ها و 
رستوران ها با کاهش سخت گیری های 
بهداشــتی تا حدودی توانسته اند از 
استقبال مشــتریان در جهت بهبود 
وضع اقتصادی گام بردارند، مک کالم 
امیدوار است سایر بخش های بزرگ 
آســیب دید مانند صنعت توریســم 

و حمل ونقل مســافری نیز دوباره به 
گردونه ســالم اقتصادی بازگردند. به 
بازگشــایی کسب وکارها  وی،  گفته 
و پیشــرفت در واکسیناسیون افراد 
دالیلی هســتند که بانک مرکزی به 
احیا و بازسازی اقتصادی امیدوار است 
اما درعین حال معتقد است مسیر پر 
پیچ وخم و ســختی در پیش روست 
و ممکن است زخم های ناشی از این 
بحران جهانی در برخی از بخش های 

اقتصادی تا مدت ها باقی بماند.
به گفته وی، بــه دلیل عقب ماندگی 
اقتصادی ناشی از کرونا تورم کماکان 
حــدود یا حتی باالی ســه درصد تا 
سررسید بعدی امسال باقی خواهند 
ماند و این شــامل قیمت سوخت و 
حامل هــای انرژی نیــز خواهد بود. 
زمانی که مشــکالت مربوط به کرونا 
به طورکلی حل شود نرخ تورم دوباره 
به حدود دو درصد باز خواهد گشت 
اما در سال 2۰23 انتظار می رود نرخ 
تورم دوباره افزایــش یابد. مک کالم 
خاطرنشان کرد که تا سال قبل تورم 
تقریبــاً برابر با صفر بود و قیمت های 
امروز با وجود مشکالت دوران کرونا 
با قیمت های ســال قبل مقایســه 
می شــوند. قیمت برخی از اقالم در 
دوران همه گیری به پایین ترین سطح 
ممکن رسید؛ بنابراین انتظار می رود 
پس از اتمام دوران همه گیری قیمت 
تمام اقالم به حالت عادی مشابه پیش 
از زمان کرونا برگردند. تیف مک کالم 
تصریح کرد که نگرانی بلندمدت در 
مورد بعضــی از جنبه های اقتصادی 
ندارد ولی بیکاری بلندمدت می تواند 
برای افراد بیکار مضر باشد و اگر خیلی 
به طول بیانجامد فرد را از بازگشــت 
به بازار کار باز دارد. به گفته وی نرخ 
بیکار اکنون در مقایسه با آمار تاریخی 
کانادا باالســت و امیدوار اســت به 
حالت نرمال بازگردد. رئیس کل بانک 
مرکزی کانادا در ادامه به نرخ مناسب 
بیکاری در ماه ژوئن اشاره کرد و گفت 
در مــورد بیــکاری در درازمدت نیز 

در مجموع و با بررسی های انجام شده، بخش بزرگی از تورم به وجود آمده در اقتصاد کانادا در طول بحران همه گیری 
به دلیل افزایش قیمت ملک و حامل های انرژی بوده است و تحلیل های خوش بینانه ای که توسط بانک مرکزی و 
سایر نهادهای اقتصادی ارائه شدند همگی با درنظرگرفتن بازار مسکن و حامل هال سوخت به انجام رسیده است. 
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خوش بین است و با مشاهده این آمار 
فکر می کند کانادا به خوبی به دوران 

پیش از کرونا بازگردد.
ترور تومب اســتاد اقتصاد از دانشگاه 
کلگری با اشــاره به گــزارش بانک 
مرکزی گفــت که به دلیل بازدهی و 
سرعت عمل باالی واکسیناسیون به 
احیای ســریع اقتصادی کانادا بسیار 
خوش بین اســت. به گفته وی تورم 
کوتاه مــدت ممکن اســت از میزان 
معمــول باالتر باشــد ولــی به نظر 
می رســد بانک مرکــزی به آرامی در 
حال بازگرداندن سیاست های پولی به 
حالت عادی است. وی در ادامه افزود 
با مشاهده کاهش تزریق نقدینگی و 
خرید اوراق قرضــه از چهار میلیارد 
دالر در هفتــه به دو میلیــارد دالر، 
بانک مرکزی به دنبال عادی ســازی 
شرایط مانند دوران پیش از کروناست. 
باوجوداینکــه به مرورزمان نرخ بهره 
افزایش خواهد یافــت ولی از طرف 
دیگر تعداد افراد شاغل و دستمزدها 
نیز افزایش خواهند یافت که می تواند 
به صورت کلی شوک ناشی از افزایش 
نرخ بهره بانکی را هم برای وام گیرنده 
و هم بــرای بانک ها کاهــش دهد. 
پیش بینی می شــود حدود  به عالوه 
بیست درصد از خانواده های کانادایی 
که پولشان را در دوران کرونا پس انداز 
کرده اند بعد از اتمام همه گیری دوباره 
این پول را خرج کنند و به کسب وکارها 
رمق تازه بدهند. اما در این میان همه 
نیز صددرصد خوش بین نیستند. به 
نظر برخی از کارشناسان، باوجوداینکه 
واکسیناســیون به شکل قابل قبولی 
در حال انجام است اما نباید از اثرات 
مخرب مشتقات جانبی ویروس کرونا 
نیز غافل بود. این ســویه های جدید 
و گاهی خطرنــاک می توانند دوباره 
اقتصاد تازه جان گرفته و شکننده را 

متزلزل کنند.

بــازار کار؛ مــاه ژوئن، مــاه رونق 
کسب وکار

طبق گزارش اداره آمار کانادا با کاهش 

محدودیت هــای مربوط بــه بحران 
همه گیری در بیشتر استان ها، اقتصاد 
کشور توانست حدود دویست و سی 
هزار و هفتصد شــغل جدید در ماه 
ژوئن ایجاد کند. بیشــتر این شغل ها 
نیمه وقت هســتند و تنها حدود سی 
و ســه هزار شــغل تمام وقت ایجاد 
شده است. با این حساب مجموع کل 
شغل های نیمه وقت در کشور به میزان 
پیش از بحــران کرونا بازمی گردد. به 
گفته اداره آمار، شغل های نیمه وقت 
بیشــتر در میان قشــر جــوان و در 
بخش هایی که از بحران کووید آسیب 
زیادی خورده بودنــد مانند صنعت 
غذایی و رســتوران ایجاد شده است. 
حدود صدهزار شــغل از این مشاغل 
در بخش هتلداری و رستوران ایجاد 
شده اند و اســتان های کبک، آلبرتا و 
بریتیش کلمبیا بیشترین سهم از این 
شغل ها را به خود اختصاص داده اند. 
اســتان انتاریو به دلیــل اینکه هنوز 
محدودیت های اصلی در محیط کاری 
و به ویژه محیط های بسته را لغو نکرده 
نتوانست در میان سه مقام برتر در این 

زمینه قرار گیرد.
بــه دنبال این افزایش شــغل در ماه 
ژوئــن، نرخ بیکاری بــه حدود هفت 
و هشــت دهم درصد نزول کرد. این 
میــزان در ماه می حدود هشــت و 
دو دهم درصد بــود. اداره آمار کانادا 
افزود کــه این مقدار از ماه مارس که 
رکورد هفت و نیم درصدی ثبت شده 
بی سابقه اســت. این کاهش در نرخ 
بیکاری به نظر کارشناسان اقتصادی 
چنان چشمگیر است که ممکن است 
کاهش نرخ در ماه های آینده چندان 
در مقایسه با ماه ژوئن به چشم نیاید.

در ادامه این گزارش اشــاره شده که 
نرخ بیــکاری بین جوانــان پانزده تا 
بیست و چهار سال از پانزده و نه دهم 
درصد به سیزده و شش دهم درصد 
تنزل پیدا کرده است. همچنین نرخ 
بیکاری زنان باالی بیست و پنج سال 
از هفت درصد به شــش و نیم درصد 
رسید. جالب اینکه نرخ بیکاری مردان 

باالی بیست و پنج سال در ماه ژوئن 
افزایــش یافت و از شــش و نه دهم 

درصد به هفت و نیم درصد رسید.

کبک، کمترین نرخ بیکاری در میان 
سایر استان ها

پس از تغییرات مثبتــی که در نرخ 
بیکاری رخ داد کبک با شــش و سه 
دهم درصد در میان سایر استان ها از 
کمترین نرخ بیکاری برخوردار است 
کــه این مقدار حتــی از میزان ثبت 
شده برای این استان در ماه آوریل که 
حدود شــش و شش دهم درصد بود 
نیز کمتر است. طبق همین گزارش 
در میان شــهرهای کانادا نیز کبک 
سیتی و گتینو با پنج و یک دهم درصد 
کمترین نرخ بیکاری در متوسط سه 
ماهه دوم ســال را در سراســر کانادا 
به خــود اختصاص دادند. به عالوه به 
گزارش اداره آمــار کانادا و دفتر آمار 
نیــروی کار ایاالت متحــده آمریکا، 
مونترال از فوریه ســال گذشــته تا 
کنون کمترین شغل را نسبت به تمام 
شــهرهای بزرگ آمریکای شمالی از 
دست داده است که در نوع خود بسیار 
قابل توجه اســت. همین موارد باعث 
شد فرانسوا لگو نخست وزیر کبک در 
حساب توئیتر خود از عملکرد استان 
کبک تعریف و تمجید کند و آن را به 

رخ سایر استان ها بکشد.

برای جشن گرفتن کمی زود است

در حالی که نرخ کلی بیکاری در کل 
کانادا حدود هفت و هشت دهم درصد 
است، نرخ بیکاری در انتاریو با هشت و 
یک دهم درصد از متوسط بیکاری در 
کانادا باالتر است. با اینکه کانادا اکنون 
در زمینه بیکاری نسبت به اوایل دوران 
شــیوع و همه گیری کرونا وضعیت 
بهتری دارد اما هنوز تا رســیدن به 
وضع ایده آل فاصله قابل توجهی دارد. 
به عــالوه، آنچه در ماه ژوئن در مورد 
نرخ بیکاری اتفاق افتاد نشان از بهبود 
عملکرد دســتگاه اقتصادی نداشت. 

بلکــه می تواند انعکاس مســتقیمی 
از کاهش سیاســت های سختگیرانه 
بهداشتی از سوی دولت و همچنین 
شروع فصل گرما و استقبال مردم از 

تفریحات خارج از منزل باشد.
سازمان اقتصادی همکاری و توسعه 
OECD که مقر آن در پاریس است 
روز چهارشبه گذشته گزارشی در مورد 
کشورهای حوزه مطالعه خود منتشر 
کــرد و در آن کانادا از متوســط نرخ 
بیکاری که حدود شش و شش دهم 
درصد اســت فاصله قابل مالحظه ای 
دارد و تنها چند کشور سوسیالیست 
در این فهرست از کانادا شرایط بدتری 
دارند. کانادا در ایــن مطالعه قبل از 
کشورهای سوئد، شیلی، ایتالیا، ترکیه، 
کلمبیا، اسپانیا، یونان و کاستاریکا قرار 
می گیرد. بیست و هفت کشور دیگر 
وضع بهتری نسبت به کانادا دارند که 
در میان آن ها می توان به کشورهای 
شگفتی ســازی همچون اســلواکی، 
اســتونی و لیتوانی اشاره کرد که در 
مقام بهتری نسبت به کانادا قرار گرفته 
اند. البته در همین گزارش اشاره شده 
اســت که از نرخ بیکاری در کانادا در 
میان سایر کشورها با سرعت بیشتری 
کاسته می شود. طبق پیش بینی این 
سازمان، نرخ بیکاری در کانادا از سایر 
کشــورهای مورد مطالعه سریع تر به 
حالــت طبیعی باز خواهد گشــت و 
زمان این رخداد را حدود ابتدای سال 

2۰23 پیش بینی کرده است.
در ماه آوریل ســال گذشــته، تعداد 
ســاعات کاری کارکنان کانادایی در 
هفته به کمتر از هفتاد و ســه درصد 
از رکورد ماه فوریه همان ســال نزول 
کرد. از آن زمان تعداد ساعات کاری 
کانادایی ها به حالــت قبل از بحران 
کرونا بازگشــته است. در ماه دسامبر 
گذشته این میزان به نود و پنج درصد 
بیشترین پیک در سال قبل بازگشت. 
طبق مطالعات OECD کانادا در میان 
ده کشور مورد بررسی تنها کشوری 
است که جایگاه پیشین خود از لحاظ 

تعداد ساعت کاری بازیابی کرد.
منبع: نشریه هفته

خطرورود
سمومآفتکشمحصوالتکشاورزی

بهبشقابغذاییکاناداییها

مداد- بــه گزارش ســی.تی.وی، بر 
بهداشت  اعالم وب ســایت  اســاس 
کانادا، کانادایی ها باید تا روز سه شنبه 
در مورد پیشــنهاد دولت فدرال برای 
افزایش مقــدار باقی مانده علف کش 
گلیفوزات در برخی از غالت و حبوبات 

اظهارنظر کنند.
گلیفوسیت که معموالً با نام تجاری 
می شــود،  فروختــه   Roundup
به منظور از بین بردن علف ها و گیاهان 
هرز، غالباً روی محصوالت کشاورزی 
پاشــیده می شــود و این علف کش 
ممکن است با سرطان و آسیب های 
اگرچه  باشد،  مرتبط  زیست محیطی 
میزان این خطرات هنوز به طور دقیق 

مشخص نشده است.
بر اساس تغییر پیشنهادی در مقررات، 
ممکن است آثار باقیمانده گالیفوزات 
روی محصوالت غذایی تا ســه برابر 
حد مجاز فعلی برســد. به این ترتیب 
میزان مصرف این مــاده در گندم از 
پنج بخــش در میلیون به بخش 15 
افزایش می یابد. جو دوسر از 15 به 35 
و جو از 1۰ به 15 خواهد رســید. بر 
اساس قوانین جدید، میزان استفاده از 
این ماده در لوبیا از چهار به 16 و در 

عدس از چهار تا 1۰ خواهد بود.
بر این اســاس اگر پیشــنهاد مرکز 
بهداشــت کانادا به تصویب برســد، 
کانادا اجازه می دهد تا در مقایســه با 
ایاالت متحده و همچنین در مقایسه با 
استاندارد بین المللی، غلظت بیشتری 
از پس مانــده گالیفــوزات در مــواد 
غذایی وجود داشــته باشد. استاندارد 
بین المللی که توســط سازمان ملل 
تشریح شــده اســت، برای تسهیل 
واردات و صادرات مــواد غذایی بین 

کشورها تهیه شده است.
این موضوع موجب بــروز بحث ها و 

اظهارنظرهای کارشناســی مختلفی 
شده و در یک سو طرفداران محصوالت 
ارگانیک و مخالفان استفاده از سموم 
قرار داشته که با استفاده از این ماده 
مخالف بوده و در سوی دیگر فعاالن 
حوزه کشــاورزی به مشکالتی جدی 
مانند خشک سالی و آفات بر تصویب 

این مصوبه تأکیددارند.
گفتنی است در سال 2۰15، ارزیابی 
بین المللی تحقیقات سرطان  آژانس 
نشــان داد که گلیفوســات احتماالً 
برای انسان سرطان زاست اما مطالعات 
بعدی به ســرعت با این نتیجه گیری 
مخالفت کرد. برخی از این مطالعات 
در ارزیابی مجدد استفاده از گلیفوزات 
در سال 2۰1۷ توســط دولت کانادا 
مورداســتفاده قرار گرفت که در آن، 
این نتیجه به دست آمد که سم فوق 

برای استفاده بی خطر است.
درنهایت و پس از فشارهای مختلف، 
اعتبار  اداره بهداشــت کانادا مجدداً 
داده های علمی را موردبررســی قرار 
داده و نتیجــه گرفت که نگرانی های 
مطرح شده توسط مخالفان را نمی توان 

ازنظر علمی پشتیبانی کرد.
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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«

واممسکندرکانادا
به۱.۶۹تریلیوندالررسید

کانادا در حال تجربه رونق در صنعت 
امالک و مســتغالت است، که با وام 
مسکن با بهره پایین تقویت می شود. 
بانک کانادا »BoC« نشان  اطالعات 
می دهد که اعتبار وام مسکن در ماه 
آوریل به باالترین سطح رسیده است. 
این دیگر تعجب آور نیست، زیرا یک 
اتفــاق منظم در حال شــکل گیری 
است، اما میزان رشد قابل توجه است. 
کانادایی ها معــادل 6 درصد از تولید 
ناخالص داخلی را به وام مســکن در 
سال گذشــته اضافه کردند. در حال 
حاضر این میزان با سریع ترین سرعت 
در یک دهه گذشته رشد می کند، زیرا 
مردم برای خرید خانه هرچه بیشتر 

تالش می کنند.
وام مسکن در کانادا به رکورد باالیی 
رســید، و فقط در مدت کوتاه مبلغ 
هنگفتی به آن افزوده شد. این میزان 
در ماه آوریــل به 1.6۹ تریلیون دالر 
رسید، که نســبت به ماه قبل 1.۰6 

درصد )1۷.۷۴ میلیارد دالر( افزایش 
داشــت. این افزایش ساالنه به ۷.8۰ 
دالر(  میلیــارد   122.25( درصــد 
می رسد. این مقدار، 122.25 میلیارد 
دالر به اندازه تقریبا 6 درصد از تولید 
ناخالص داخلی کشور است. با این نوع 
مقیاس، تعجب آور نیست که اقتصاد 
کانادا به صنعت امالک و مســتغالت 

وابسته است.
نرخ رشــد وام مســکن فقــط برای 
ایــن دوره زیاد نیســت، بلکه طبق 
استانداردهای تاریخی نیز باال است. 
نرخ رشــد ساالنه بیشــترین میزان 
رشد از ســال 2۰1۰ است. برای ماه 
آوریل، باید کمی عقبتر بروید، یعنی 
به سال 2۰۰۹ مراجعه کنید. معموالً 
در دوران رکود اقتصادی، وام گرفتن 
برای خانوارها دشوار است. در کانادا، 
خانوارها وام ها و خرید کاالهای گران 

را افزایش دادند.

گفتگوبادوورزشکارایرانی
ازپناهندگیدرکانادا

تاالمپیکتوکیو
هامون درفشــی فر جودوکا و جواد 
محجوب کاراتــه کا که به ترتیب در 
مونتــرال و واترلــو زندگی می کنند، 
به بازی هــای المپیک توکیو راه پیدا 
کرده اند اما بر خالف دیگر ورزشکاران 
کانادایی در این رویداد بزرگ ورزشی 
زیر پرچم کانادا شرکت نخواهند کرد 
بلکه به عنوان پناهجو با پرچم سفید 

پای به این مسابقات می گذارند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
هامون می گوید: »صادقانه باید بگویم 
کــه از این وضعیــت کمی غمگین 
هستم. من در مســیر تحقق رویای 
المپیک  ورزشــی ام که موفقیت در 
اســت، قرار دارم امــا نمی توانم این 
افتخار را برای کشور زادگاهم یا کانادا 

که به من پناه داده است، رقم بزنم.«
جواد 3۰ساله و هامون 28ساله به رغم 
این کــه از ایران فرار کرده و به کانادا 
پناهنده شده اند، نمی توانند در هیئت 
ورزشی کانادا حضور داشته باشند چرا 

که هنوز شهروند کانادا نشده اند.
جواد می گوید: »کانادا خانه من است. 
خانواده من اینجاســت و دخترم در 

مونترال به مهد کودک می رود.«
این دو ورزشکار ایرانی تبار به همراه 
2۷ ورزشــکار دیگر که به حدود ده 
کشــور از جمله کانادا، آلمان و کنیا 
پناهنده شــده اند، در المپیک توکیو 

حضور خواهند یافت.
هامون که نمی خواهد خیلی به مسئله 
پناهنده بودن خود بپردازد، در حالی 
که به فکر فرو رفته و ســعی می کند 
لبخند بزند، می گوید: »بی وطن بودن 
حس عجیب و غریبی است اما در این 
شرایط سعی می کنم خیلی فکرم را به 

این موضوع مشغول نکنم.«
جــواد محجــوب کــه در بازی های 
المپیک 2۰16 ریو دو ژانیرو به عنوان 
نماینده ایران حضور داشــته است، 
اکنون می خواهد با درخشــش در در 
المپیک توکیو »همه را غافلگیر کند«.
جواد می گویــد: »امروز می خواهم به 
نام همه پناهجویان که سرتاسر جهان 
برای رقم زدن آینده ای بهتر برای خود 
به دنبال راهی می گردند، مبارزه کنم. 
مــن در المپیک توکیو به یاد آن ها و 

برای آن ها مبارزه خواهم کرد.«
جواد و هامون خیلی مایل نیســتند 
درباره عللی که آن هــا را وادار کرده 
اســت از زادگاه خــود دل کنده و به 

کانادا پناهنده شوند، صحبت کنند.
هامون با لحنــی آمیخته به احتیاط 
می گوید: »دوســت ندارم خیلی در 
این باره صحبت کنم چرا که بخشی 
از خانــواده ام هنــوز در ایران زندگی 
می کنند. فقط می توانم بگویم که ما 
در تالش برای پیدا کردن شرایط یک 

زندگی بهتر به کانادا پناه آوردیم.«
این دو ورزشکار رزمی کار ایرانی که 
از صحبت کردن درباره این جنبه از 
زندگی خود آشــکارا طفره می روند، 
یک رویای مشــترک دارند: این که 
آزادانه در دنیای ورزشی خود زندگی 
کنند. هر دو اذعان می کنند که چنین 
چیزی در ایران برایشان ممکن نبوده 

است.
این دو ورزشکار پناهجوی ایرانی قبول 
کردند که مسیر ورزشی خود را برای 
رســیدن به المپیک برای ما تعریف 

کنند.
جواد و هامون فعالیت ورزشی خود را 
از ســن کودکی و مطابق با تجربه ای 

هامون درفشی فر جواد محجوب

که اعضای خانــواده اندوخته بودند، 
آغاز کردند. خیلی زود تالش هر دو به 
ثمر نشست و در رشته های ورزشی در 
مسابقات مختلف ملی و بین المللی به 
موفقیت های متعددی دست یافتند. 
اما در حالی که به چهره های ورزشی 
شاخص تبدیل شده بودند، سیاست 
مسیر پیشرفت ورزشــی آن ها را به 

سنگالخ تبدیل کرد.
جــواد می گوید در ســال 2۰12 در 
حالــی که امتیاز الزم برای حضور در 
مســابقات المپیک لندن را به دست 
آورده بود، مقامات ایران از شرکت او 

در این بازی ها جلوگیری کردند.
جواد از جملــه ورزشــکاران ایرانی 
است که به علت سیاست های تهران 
مجبور شده اند به منظور روبرو نشدن 
با یک رقیب اسرائیلی در یک رویداد 
بین المللی، از ادامه مســابقات چشم 
پوشــی کنند صرفا به علت این که 
جمهوری اســالمی اســرائیل را به 

رسمیت نمی شناسد.
این جــودوکای 3۰ســاله می گوید: 
»ورزش برای من زندگی است و از این 
طریق روزگار می گذرانم. من به خاطر 
ورزش به دبیرســتان نرفتم و امروز 
اگر ورزشــکار نباشم، چه کار دیگری 

می توانم انجام دهم؟ واقعا نمی دانم.«
قوانین جمهوری اســالمی در مسیر 
هامون درفشــی پور جودوکا نیز مانع 

تراشی کرد.
سمیرا ملکی پور همسر هامون نیز در 
گذشته کاراته کای قابلی بوده است 
امــا در ایران اجازه آمــوزش دادن به 
هامون را نداشت. هامون به همراه او 
در زادگاهش کرمانشاه آکادمی کاراته 

باز کرده بود.
هامون می گوید: »این )تمرین در کنار 
ســمیرا( رویای من بود اما در ایران 
مردان و زنان اجــازه ندارند در کنار 
هم تمرین کنند. اما ســمیر مرا بهتر 
از هر مربی دیگری می شناســد. او به 
عنوان ورزشــکار مدال کسب کرده و 
مربی گری تیم ملی زنان ایران را نیز 
بر عهده داشته است. اما امروز رویای 
دیرین من به حقیقت پیوسته است 
و من تحت هدایت سمیرا به المپیک 

می روم.«
در ســال 2۰1۹ هامــون و ســمیرا 
تصمیم می گیرند آکادمی خود را رها 
کرده و ایــران را ترک کنند. آن ها به 
بستگان خود که پیش از این در واترلو 
استان انتاریو مســتقر بودند، ملحق 
می شــوند. همان ســال جواد نیز به 

مونترال می آید.

کسب مدال به هر زحمتی که شده

هامون می گویــد: »وقتی ما به کانادا 
وارد شدیم همه می گفتند که رفتن 
به المپیک برای من غیرممکن است. 
وکیل من می گفت مهلت باقی مانده 
تا المپیک برای قانونی کردن وضعیت 
پناهندگی من بســیار کوتاه است اما 
من همیشــه باور داشتم که این کار 

ممکن است.«
هامــون به محض این کــه در کانادا 
مســتقر می شــود بــا دارن چاپمن 
مرکــز  در   Darren Chapman
 Driftwood Martial Arts ورزشــی
واقع در Kitchener رابطه دوســتی 
برقرار می کند. چاپمن از چندی قبل 
به عنوان مربی در این مرکز مشغول 
کار شده بود اما خیلی زود پاندمی از 

راه رسید و بساط آن را برچید.
چاپمن می گوید: »این اتفاق تاثیری 
در اراده هامون بــرای عبور کردن از 
محدودیت ها و موانع پاندمی و رسیدن 
به هدفش نگذاشت. این شاید همان 
چیزی اســت کــه در خصوص تیم 
پناهندگان المپیک کامال منحصر به 
فرد است. آن ها ورزشکاران سرسخت 
و بااراده ای هســتند که دشواری های 
رقابت را در زندگی بیشتر از دیگران 

تحمل کرده اند.«
ســال گذشــته هامون برای تحقق 
رویای المپیکی خود مجبور شــد در 

چند جبهه مبارزه کند.
هامون که در کنار برنامه های تمرینی 
خود به عنوان مامور تحویل و کارگر 
کارخانه کار کرده اســت، می گوید: 
»روزهای دشــواری بود. گاهی حتی 
درآمــد کافی برای تامیــن نیازهای 
خود نداشتیم و فقط از بورس المپیک 

استفاده می کردم.«
جواد نیز درســت همانند هامون در 

ماههای گذشته تالش های بی وقفه و 
خســتگی ناپذیری را متحمل شد تا 

بتواند خود را به المپیک برساند.
رابی استین Robbie Stein دوست 
جواد که در محــل تمرین هنرهای 
 Tristar Gym à رزمــی ترکیبــی
Montréal با یکدیگر آشــنا شده اند، 
می گوید: »ما این روزها خوشــحال 
هســتیم. جواد خیلی زود به یکی از 
اعضــای خانواده ورزشــی ما تبدیل 

شد.«
رابــی اســتین که در همــه مراحل 
مهاجرت بــا جواد همراهــی کرده 
است، افزود: »جواد برادر من است و 
من برای او هر کاری که الزم باشــد 

می کنم.«
رابی استین در حالی که لبخند معنی 
داری بر لب دارد، می گوید: »نمی دانم 
در این باره چیزی گفته شده یا نه، اما 

من یهودی هستم.«
رابی افزود: »جواد فقط یک ورزشکار 
نیست. او سفیری است که حامل یک 
پیام اســت و در لباس ورزشی خود 

سدها و دیوارها را می شکند.«
بــه فاصله چند روز مانده تا مراســم 
افتتاحیه بازی هــای المپیک توکیو، 
جواد و هامون آماده می شــوند تا با 
بزرگ ترین ورزشکاران رشته های خود 

مبارزه کنند.
هامون تاکید کرد: »تنها کار من رقابت 
کــردن و تنها هدف من آوردن مدال 

است.«
برای جواد هم کســب مــدال و قرار 
گرفتــن روی ســکوی المپیک یک 
رویای بزرگ است: »می دانم که مثل 
دیگران نتوانسته ام تمرین کنم اما من 
هم در این مسابقات شانس خودم را 
دارم. من تشنه مبارزه هستم و فقط 
به پیروزی فکر می کنم. کســی چه 
می داند، شــاید یک روز بتوانم برای 

کانادا مدال بیاورم.«

موجخروجنیرویکار؛
بحرانجدیددربازارکارکانادا

فردا- به گزارش فایننشــال پســت 
چند ماهی اســت ایــاالت متحده با 
موج استعفای تعداد زیادی از مدیران 
شــرکت های مختلف در این کشور 
و همچنیــن رها کردن کار توســط 
بســیاری از کارکنــان روبرو شــده 
است. کارشناســان، حجم زیاد کار و 
فرســودگی ناشی از آن را اصلی ترین 

عامل این موضوع می دانند
در این میان، برخی شــواهد نشــان 
می دهد کانــادا نیز گرفتــار چنین 
پدیــده ای شــده اســت. نتایج یک 
نظرسنجی جدید گویای آن است که 
51 درصد از مدیران ارشد کانادایی که 
از فشار کاری خسته شده اند، به دنبال 
ترک شغل، بازنشسته کردن خود و یا 
انتقال به پستی با مسئولیت های کمتر 

هستند.
همچنین گزارش جدیدی که توسط 
رویــال بانک کانادا  منتشــر شــده 
نشــان می دهد این موج ترک شغل 
و بازنشســتگی، اثرات ناخوشایندی 
برای بازار کار کشــور به همراه دارد. 
این گزارش پیش بینی کرده کمبود 
نیــروی کار متخصص در تابســتان 
امسال تشدید شده و حتی تا پائیز نیز 

ادامه یابد.
در گزارش رویال بانک آمده تردیدهایی 
که مردم طی دوره همه گیری درباره 
آینده اقتصادی داشــتند، بســیاری 
از آنها را به ســمت بیشتر کار کردن 
سوق داد. به همین دلیل طی مارس 
2۰2۰ تا فوریه 2۰21 شاهد افت 2۰ 
بازنشستگی نسبت به  درصدی آمار 
مدت مشابه سال قبل بودیم و ترک 
شغل به دلیل نارضایتی نیز با افت ۴۰ 

درصدی روبرو بود.
اما حاال که واکسیناسیون سراسری 
در حال انجام اســت و بســیاری از 
فعالیت هــای اقتصــادی به وضعیت 
سابق بازگشــته اند، اوضاع نیز تغییر 
کرده اســت. وضعیت اشتغال حتی 
در برخی از بخش ها که بیشــترین 
آســیب را از محدودیت های کرونایی 
دیدند )مثل خرده فروشی( تقریبا به 
ســطح پیش از همه گیری بازگشته 
اســت. همچنین وضعیت اشــتغال 
در بخش هایــی که کارکنانش امکان 
دورکاری را داشتند نیز از سطح پیش 

از همه گیری باالتر رفته است.
با توجه بــه اینکه تا حــد زیادی از 

نگرانی ها و تردیدهــای مردم درباره 
آینده اقتصاد کاسته شده، برخی افراد 
نیز دیگر نمی خواهند فشــار شدید 

شغلی را تحمل کنند
در گزارش رویال بانــک کانادا آمده 
تعداد افرادی که در ماه جون )ژوئن( 
اقدام به ترک شغل کردند، نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، با افزایش سه 
برابری روبرو شد. آمار بازنشستگی نیز 
در حال افزایش اســت. رویال بانک 
پیش بینی کرده در نیمه دوم امسال 
125 هــزار نفر در کانادا بازنشســته 

شوند.
با توجه به وضعیت نه چندان مساعد 
بــازار کار در کانادا، این موج می تواند 
اوضاع را پیچیده تر کند. بســیاری از 
شرکت ها و سازمان ها با کمبود نیروی 
کار متخصص روبرو هستند و این موج 
خروج نیروها می تواند فشار بیشتری 

بر آنها وارد سازد.
بر اســاس پیش بینی کارشناســان 
رویال بانک، آن دسته از شرکت هایی 
که ســطح اشــتغال در آنها هنوز به 
وضعیت پیش از همه گیری بازنگشته، 
بیشترین آسیب را از این موج خواهند 
دیــد. بخش هایی نظیر خدمات فنی 
یا علمی در کانــادا هم اکنون با نرخ 
6/۴ خالی بودن برخی موضعیت های 
شــغلی مورد نیاز روبرو هستند. این 
در حالی اســت که میانگین این نرخ 
برای همه صنایع در کشور حدود 6/3 
درصد است. در واقع خروج نیروهای 
ماهر از این بخش های تخصصی سبب 
افزایش نیاز این شــرکت ها به نیروی 

کار می شود.
رویال بانک در گــزارش خود به این 
نکته اشــاره می کند کــه کارکنان 
ناراضی که قصد اســتعفا و خروج از 
سازمان خود را دارند می توانند برای 
دریافــت حقوق و مزایا و یا ســاعات 
کاری بهتر با کارفرمای خود مذاکره 
کنند. اما این راه حل مقطعی اســت 
و نمی تواند در ســطح ملی، مشکلی 
را حل کند. شــاید بهتر باشد کانادا 
به دنبــال تامین منابع جدید نیروی 
کار از طریق جــذب مهاجران دارای 
تخصص های مورد نیاز، جذب زنان و 
نیز اقلیت های مختلف باشد. البته این 
منابع هــم نمی توانند در کوتاه مدت، 

چاره ای برای رفع این چالش باشند.
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40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها 
و نهادهاي سیاسي  و اجتماعي و فرهنگی

بنیاد  کانادا و ایران

بنیاد کانادا و ایران به اطالع عموم و اعضای محترم میرساند
 که مجمع عمومی این سازمان در روزسه شنبه 2۷ جوالی از طریق زوم 
و بطور مجازی برگزار خواهد شد.بنیاد از کلیه اعضای این سازمان دعوت 

مینماید که در این مجمع شرکت کرده وضمن دریافت اخبار بنیاد 
هیت مدیره جدید را نیز  انتخاب نمایند.

قابل توجه همشهریان سینیور)+۵۵(

از شما عزیزان دعوت بعمل می آید که در یک سری برنامه ها که
 از طرف نورث شور مولتی کالچرال سوسایتی برگزارمی شود حضور
 بهم رسانید. این برنامه مجموعه ایست  که شامل موارد زیراست:
* یوگاـ  آگوست ۹  * مدیتیشن  و ذهن آ گاهی  آگوست 16

*  آشنایی بیشتر در مورد برنامه زوم آگوست 23
* بحران سالمندان آگوست 3۰

 زمان: دوشنبه ها از  ساعت 2 تا ۴ بعدازظهر
 برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و 

ایمیل lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 6۰۴۹882۹31 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.  

۳0درصدازکاناداییهاخودراورشکستهمیدانند
اضطراری  همچنان کــه وضعیــت 
کووید 1۹ در سراســر کشور در حال 
فروکش کردن اســت، بر اساس یک 
  Ipsosنظر سنجی جدید که توسط
و به نمایندگی برای شرکت مشاورۀ 
بدهی MNP انجام شده، کانادایی ها 
سطح بســیار متفاوت تری از نگرانی 
را در مورد بدهی هــای خود گزارش 

می کنند.
احتمال اینکه خانوار های با درآمد باال 
بگویند که وضعیت بدهِی آنها نسبت 
به قبل از پاندمی، بهبود یافته بسیار 
باال رفته است. در طرف مقابل، آنهایی 
که درآمد پایینــی دارند، با احتمال 
بیشــتری می گویند که وضعیت آنها 

وخامت یافته است.
به طور خاص کانادایی های جوان تر، 
بیشــتر گزارش کرده اند که پرداخت 
بدهی ها برایشان بسیار مشکل تر شده 
اســت و همچنین در طول پاندمی 
دیون مالی زیادی را روی هم انباشته 

کرده اند.
در کل، پاســخ دهندگان در این نظر 
سنجی گفته اند که آنها در پایان ماه 
پول بیشتری را نسبت به نظرسنجی 
پیشــین در مــاه مارس پــس انداز 
کرده انــد )مقدار میانگیــن پس انداز 
پول نقد خــود اظهــار از 1۰6 دالر 
به ۷31 دالر فزایش یافته اســت.( با 
این حــال، 3۰ درصد از آنهایی که به 
این نظرسنجی پاسخ دادند، گزارش 
ورشکستگی دادند، که باالترین نرخ از 

سال 2۰1۷ به این سو است.
داگ هویز مشاور ورشکستگی رسمی 
 Hoyes و یکی از مؤسســین شرکت
Michalos مستقر در انتاریو می گوید: 
»افرد زیادی وجود دارد که پول نقد 
دارد، افــراد زیادی که قادر بوده اند از 
پاندمی اســتفاده کنند – افرادی که 
پول خرج نمی کردند اما هنوز حقوق 

دریافت می کردند.«  
در طرف مقابل، دیگرانی که شــغل 
خــود را در طول پاندمی از دســت 

دادند، و برای اینکه بتوانند از نظر مالی 
دوام بیاورند، به استقراض بیشتر روی 

آوردند.
هویز هشــدار می دهد با بازگشــایی 
اقتصاد، بعضی از کانادایی ها با بدهی 
باال از نظر مالی بســیار آسیب پذیر 

خواهند شد.
دولــت فدرال به تدریج در حال قطع 
کردن اقدامات حمایت درآمدی خود 
اســت که در طول پاندمی و در پی 
بیکاری میلیون ها کانادایی آغاز کرده 

بود.
مقداری که کانادایی ها از طریق برنامۀ 
کمک هزینۀ مالی بازیابی دولت کانادا 
)CRB( دریافــت می کردند از 5۰۰ 
دالر در هفتــه به 3۰۰ دالر در هفته 

کاهش یافته است.
همچنین تغییرات موقتی دولت فدرال 
برای افزایش مزایای بیمۀ بیکاری تا 

سپتامبر 2۰21 ادامه خواهد یافت.
برداشــتن محدودیت هــای مرتبط 
با پاندمــی تقاضای زیــادی را برای 
کارگران از طرف بخش های مختلف 
به وجود آورده است که بیشترین زیان 

را از پاندمی دیدند.

همچنین نشانه هایی در سراسر کانادا 
وجود دارد که صنایع بسیاری به دنبال 
استخدام نیروهای جدید هستند. در 
اوایل ژوئیه تعداد درخواست ها برای 
اســتخدام نیروی جدید بر روی وب 
سایت Indeed Canada نسبت به 
سطح فوریۀ سال 2۰2۰، 33 درصد 

افزایش یافت.
امــا در مقابل برخــی از مقروض ها 
همچنان که بــه کار باز می گردند، از 

نظر مالی با مشکل روبرو هستند.

بیکاری به معنای نبود درآمد اســت 
که نمی توان آن را توقیف کرد. اعتبار 
دهنده ها مانند بانک ها و شرکت های 
اعتبــاری نمی تواننــد  کارت هــای 
و  کمک هزینه های درآمــدی دولت 

بیمۀ بیکاری را توقیف کنند.
یک نظرســنجی که توسط شرکت 
وام مســکن کانادا منتشر شد نشان 
داد که دو سوم افرادی که اخیراً خانه 
خریده اند، باالترین قیمتی را داده اند 

نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی برگزار میکندکه قادر به پرداخت آن بوده اند.

“اطالعات کلی راجع به پر کردن فرمهای مالیاتی و سیستم مالیاتی کانادا”
جهت دریافت پاسخ سواالت خود در این زمینه، در جلسه ای که بدین منظور 

تشکیل می گردد شرکت نمایید این جلسه در مورد موضوعات زیر بحث 
خواهد شد.: * فهرست درآمدهاي مشمول مالیات و معافیتهای مالیاتی

* مزایای حاصل از ارسال فرمهای مالیاتی 
* چه کسانی باید فرمهای مالیاتی را پر کنند؟ * ُسوال و جواب

پنجشنبه2۹ جوالی از  ساعت۴ تا 6 بعد از ظهر
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و ایمیل 
lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن 6۰۴۹882۹31 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.  

بنیاد کانادا و ایران همیشه و همه وقت جهت یاری رساندن 
به سانحه زدگان آتش سوزی در صف اول بوده و با جمع اوری مبالغی 

به صدمه دیدگان یاری رسانده است. اکنون نیز از شما هموطنان 
عزیز درخواست کمک مالی دارد تا بتواند بیاری هموطنان کانادایی 

خود دردهکده لیتون که تمام هستی خود را در آتش سوزی از دست 
داده اند بشتابد . بنیاد کانادا و ایران بدینوسیله از شما تقاضا دارد با 
توجه به توانایتان مبلغ 1۰ دالرویاهرمبلغ دیگری که برایتان امکان 

دارد به این سازمان هدیه کنید.
 بنیاد کانادا و ایران از همیاری و همکاری شما سپاسگزار است

بنیاد  کانادا و ایران
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ح�ل 2545        

ا

ل

آزاد شدن امپراتور روم شرقي
آلپ ارسالن س����لجوقي 27 آگوست 1071 و يک روز 
پس از پيروزي بر امپراتوري روم شرقي و اسيرکردن رومانوس 
ديوژنس تصميم گرفت که اورا رهاسازد. برخي از مورخان 
نوش����ته اند: " پس از اينکه رومانوس امپراتور روم شرقي را 
به حضور آلپ ارس����الن آوردند از او پرس����يد که اگر نتيجه 
جنگ معکوس بود و وي اس����ير روميان شده بود چه مي کرد 
و رومانوس پاسخ داده بود شمارا مي کشتم. آلپ ارسالن در 
برابر اين ج����واب گفته بود که من بالعکس، و تصميم گرفته 
ام که ش����مارا آزاد کنم و برويد و باقيمانده قلمرو خودرا اداره 

کنيد و....".
تصرف اصفهان به دست تيمور لنگ

از تصرف اصفهان توسط نيروهاي امير تيمور گورکان 
و قتل عام مردم آن و س����اختن مخروط هاي ده متري از کله 
هاي مقتولين 622 س����ال مي گذرد. اصفهان در 27 آگوست 
سال 1387 ميالدي، پس از يک مقاومت چشمگير به دست 
تيموريان افتاد. مورخان قتل عام اصفهاني ها به تصميم امير 
تيمور را متفاوت از قتل عام و کور کردن کرماني ها به دستور 
آغامحمدخان قاجار که هر دو از نژاد مغول بودند دانسته اند؛ 
تيمور يک مهاجم خارجي بود ولي آغامحمدخان ادعاي ايراني 

بودن و حکمراني بر ايران را داشت!.
كنفوسيوس آموزگارو متفّكر بزرگ

طبق محاس����بات تقويمي تازه، برخي پژوهشگران 27 
آگوست را زادروز کنفوسيوس � آموزگار، فيلسوف و متفّکر 
بزرگ چين مي دانند که در سال 551 پيش از ميالد به دنيا آمد 
و افکار او هرگز کهنه نشده است. تايواني هاي 28 سپتامبر را 
زادروز کنفوسيوس مي دانند. تطبيق ايام ماه هاي قمري چين 
با تقويم خورش����يدي ميالدي سبب شده است که در زادروز 
کنفوسيوس اختالف باشد. زادروز کنفوسيوس در تايوان »روز 

معلم« عنوان گرفته است.
رومي ها  در بريتانيا

کش����تي هاي حامل لژيون هاي هفت����م و دهم روم به 
فرماندهي ژوليوس س����زار � يکي از سه عضو شوراي حاکم 
بر آن کش����ور � پس از عبور از درياي مانش 26 آگوست سال 
55 پيش از ميالد در ناحيه کنت وارد آب هاي بريتانيا شدند و 
روز بعد گام به بريتانيا نهادند. هدف سزار از اين لشکر کشي، 
تصرف بريتانيا نبود بلکه مي خواست که شناخت بيشتري از 
اين جزاير به دس����ت آورد که فراريان گاليک و ژرمن از برابر 

ارتش روم را پناه مي دادند. 
نخستين غوطه زدن با هواپيما

پتر نستروف س����توان ارتش روسيه تزاري 27 آگوست 
س����ال 1913با هواپيما در آسمان غوطه زد و به صورت دايره 
عمودي پرواز کرد )معلق زد(. اين نخستين پرواز ثبت شده از 

اين دست در جهان است.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

امام: شهادت عراقي براي من سنگين است
در پي ترور حاج مهدي عراقي، و فرزندش حسام 
عراقي که همراه با سوءقصد به جان حاج حسين مهديان 
از بنيانگزاران حسينيه ارشاد و مدير فعلي مؤسسه کيهان 
واقع شد، ساعت 12 ديروز اجساد شهيدان به قم برده 
شد. پس از مراسم دفن شهداء مادر، برادر و دو فرزند 
حاج مهدي عراقي بحضور امام خميني رسيدند و امام 
خطاب به خانواده شهيد عراقي فرمودند: من ايشان 
را حدود 20 سال است که مي شناسم، عراقي يکنفر 
نبود، او به تنهائي 20 نفر بود، حاج مهدي عراقي براي 
من برادر و فرزند خوب و عزيز من بود، شهادت ايشان 
براي من بس���يار سنگين بود. اما آنچه مطلب را آسان 
مي کند، آنست که در راه خدا بود، شهادت او بر همه 
مسلمين مبارك باشد. او مي بايست شهيد ميشد و براي 

او مردن در رختخواب کوچک بود.
افرادي كه اسلحه غيرمجاز خود را تحويل ندهند 

تيرباران ميشوند
آيت آهلل آذري قمي دادس���تان انقالب اسالمي 
مرکز در پي مالقات با امام خميني ديشب اعالم کرد: 
هر يک از گروهها يا افرادي که اسلحه غيرمجاز داشته 
باشند و آنرا مخفي کنند و تحويل مقامات دولتي يا سپاه 
پاسداران انقالب ندهند، به عنوان مفسد في االرض 
شناخته شده و تيرباران مي شوند. دادستان دادسراي 
انقالب اسالمي مرکز، همچنين اضافه کرد: يکي از 
احکام اسالم اين است که اگر کسي مجهز به سالح 
شود و عليه اسالم بخواهد اقدام کند؛ مفسد في االرض 

شناخته شده به مرگ محکوم مي شود.
اطالعيه خلخالي خطاب به افراد مسلح كرد

آيت  اهلل صادق خلخال���ي در پي حوادث پاوه 
اطالعيه اي به عنوان حاکم ش���رع، انتشار داد. متن 

اطالعيه،  به شرح زير است:
بسمه تعالي

بدينوسيله، بهمه افراد مسلح و شورشي در مناطق 
کردنشين، اعالم ميشود تا به شهر و ديار خود بازگردند 
و دس���ت از شورش و ياغيگري بردارند و مزاحمت 
براي خود درست نکنند، در غير اينصورت، به اشد 
مجازات تنبيه شده و سرجاي خود خواهند نشست. 
ملت شريف کردستان، طالب آرامش هستند و دولت 
جمهوري اسالمي، نميتواند نسبت به ايجاد آشوب در 
منطقه، بي تفاوت بماند و هر جا اشرار باشند، به اشد 

وجه مجازات خواهد کرد.
اراضي گرگان و گنبد به صاحبان اصلي آن 

بازگردانده ميشود
وزارت کش���اورزي و عمران روستائي ديروز 
بمردم غيور و مسلمان گرگان و گنبد و توابع اطالع داد 
که دولت موقت جمهوري اسالمي با آگاهي از جور 
و ستم رژيم سابق بتمام مستضعفين از جمله تعدي به 
حقوق شرعي و قانوني مردم آن سامان که در گذشته 
از راه تجاوز به زمين ها و واگذاري آن به ايادي رژيم 

صورت گرفته است اطالع کامل دارد.
از اين نظر جهت رس���يدگي بوضع زمين ها و 
بازپس گرفت���ن آن از متجاوزين و ترتيب تحويل از 
صاحبان اصلي و اش���خاص ذيحق مطالعات الزم را 

انجام داده و هيأت هايي نيز به منطقه اعزام داشت.
محاكمه يوسف خوش كيش در دادگاه انقالبي آغاز شد

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي تهران، محاکمه 
يوس���ف خوش کيش مديرکل بانک ملي و بانک 
مرکزي ايران در سالهاي گذشته را، آغاز کرد. براساس 
کيفر خواست صادره از س���وي دادستان دادسراي 
انقالب، يوس���ف خوش کيش متهم است به دادن 
400ميليون تومان وام غيرقانوني به هژبر يزداني، ثابت 
نگهداشتن ريال در مقابل دالر، ضرب سکه هاي ده 
پهلوي و اهداء اين سکه ها به 78 نفر از سرسپردگان 
رژيم و درباريان بمناسبت صدمين سالگرد رضاخان 
قلدر، دادن وام کالن به گروه صنعتي بهش���هر بدون 
گرفتن وثيقه معتبر، پرداخت 12ميلياردريال پول به 
بنياد پهلوي براي ساختن خانه اي در آمريکا، معرفي 
کارمندان بانک به ساواك و در نتيجه دستگيري آنها، 
ارس���ال 200ميليون دالر پول ب���ه آمريکا در تاريخ 
57/10/2 از حساب دارائي مرکز ارتش شاهنشاهي 
سابق، پرداخت 400ميليون تومان وام بدون وثيقه معتبر 

به ساربانها و...

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 5 شهریورماه 1358 
)برابر با 4 شوال 1399، 27 اوت 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

جشنواره آییني مغ و مشتا در شهر میناب/ عکس از:  اصغر بشارتی

 سرایه

ما درس صداقت و صفا می خوانيم
آيين محبت و وفا می دانيم

زبن بی هنران سفله ای دل مخروش
کان ها همه می روند و ما می مانيم
ملک الشعراء بهار

پند بزرگان

بهتر است روی پای خود بميری تا روی زانو هايت 
زندگی کنی. 

رودی
بر روی زمين چيزی بزرگ تر از انسان نيست و در 

انسان چيزی بزرگ تر از فکر او. 
همیلتون
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ح�ل 2545        

ا

ل

آزاد شدن امپراتور روم شرقي
آلپ ارسالن س����لجوقي 27 آگوست 1071 و يک روز 
پس از پيروزي بر امپراتوري روم شرقي و اسيرکردن رومانوس 
ديوژنس تصميم گرفت که اورا رهاسازد. برخي از مورخان 
نوش����ته اند: " پس از اينکه رومانوس امپراتور روم شرقي را 
به حضور آلپ ارس����الن آوردند از او پرس����يد که اگر نتيجه 
جنگ معکوس بود و وي اس����ير روميان شده بود چه مي کرد 
و رومانوس پاسخ داده بود شمارا مي کشتم. آلپ ارسالن در 
برابر اين ج����واب گفته بود که من بالعکس، و تصميم گرفته 
ام که ش����مارا آزاد کنم و برويد و باقيمانده قلمرو خودرا اداره 

کنيد و....".
تصرف اصفهان به دست تيمور لنگ

از تصرف اصفهان توسط نيروهاي امير تيمور گورکان 
و قتل عام مردم آن و س����اختن مخروط هاي ده متري از کله 
هاي مقتولين 622 س����ال مي گذرد. اصفهان در 27 آگوست 
سال 1387 ميالدي، پس از يک مقاومت چشمگير به دست 
تيموريان افتاد. مورخان قتل عام اصفهاني ها به تصميم امير 
تيمور را متفاوت از قتل عام و کور کردن کرماني ها به دستور 
آغامحمدخان قاجار که هر دو از نژاد مغول بودند دانسته اند؛ 
تيمور يک مهاجم خارجي بود ولي آغامحمدخان ادعاي ايراني 

بودن و حکمراني بر ايران را داشت!.
كنفوسيوس آموزگارو متفّكر بزرگ

طبق محاس����بات تقويمي تازه، برخي پژوهشگران 27 
آگوست را زادروز کنفوسيوس � آموزگار، فيلسوف و متفّکر 
بزرگ چين مي دانند که در سال 551 پيش از ميالد به دنيا آمد 
و افکار او هرگز کهنه نشده است. تايواني هاي 28 سپتامبر را 
زادروز کنفوسيوس مي دانند. تطبيق ايام ماه هاي قمري چين 
با تقويم خورش����يدي ميالدي سبب شده است که در زادروز 
کنفوسيوس اختالف باشد. زادروز کنفوسيوس در تايوان »روز 

معلم« عنوان گرفته است.
رومي ها  در بريتانيا

کش����تي هاي حامل لژيون هاي هفت����م و دهم روم به 
فرماندهي ژوليوس س����زار � يکي از سه عضو شوراي حاکم 
بر آن کش����ور � پس از عبور از درياي مانش 26 آگوست سال 
55 پيش از ميالد در ناحيه کنت وارد آب هاي بريتانيا شدند و 
روز بعد گام به بريتانيا نهادند. هدف سزار از اين لشکر کشي، 
تصرف بريتانيا نبود بلکه مي خواست که شناخت بيشتري از 
اين جزاير به دس����ت آورد که فراريان گاليک و ژرمن از برابر 

ارتش روم را پناه مي دادند. 
نخستين غوطه زدن با هواپيما

پتر نستروف س����توان ارتش روسيه تزاري 27 آگوست 
س����ال 1913با هواپيما در آسمان غوطه زد و به صورت دايره 
عمودي پرواز کرد )معلق زد(. اين نخستين پرواز ثبت شده از 

اين دست در جهان است.

امروز در تاريخ
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امام: شهادت عراقي براي من سنگين است
در پي ترور حاج مهدي عراقي، و فرزندش حسام 
عراقي که همراه با سوءقصد به جان حاج حسين مهديان 
از بنيانگزاران حسينيه ارشاد و مدير فعلي مؤسسه کيهان 
واقع شد، ساعت 12 ديروز اجساد شهيدان به قم برده 
شد. پس از مراسم دفن شهداء مادر، برادر و دو فرزند 
حاج مهدي عراقي بحضور امام خميني رسيدند و امام 
خطاب به خانواده شهيد عراقي فرمودند: من ايشان 
را حدود 20 سال است که مي شناسم، عراقي يکنفر 
نبود، او به تنهائي 20 نفر بود، حاج مهدي عراقي براي 
من برادر و فرزند خوب و عزيز من بود، شهادت ايشان 
براي من بس���يار سنگين بود. اما آنچه مطلب را آسان 
مي کند، آنست که در راه خدا بود، شهادت او بر همه 
مسلمين مبارك باشد. او مي بايست شهيد ميشد و براي 

او مردن در رختخواب کوچک بود.
افرادي كه اسلحه غيرمجاز خود را تحويل ندهند 

تيرباران ميشوند
آيت آهلل آذري قمي دادس���تان انقالب اسالمي 
مرکز در پي مالقات با امام خميني ديشب اعالم کرد: 
هر يک از گروهها يا افرادي که اسلحه غيرمجاز داشته 
باشند و آنرا مخفي کنند و تحويل مقامات دولتي يا سپاه 
پاسداران انقالب ندهند، به عنوان مفسد في االرض 
شناخته شده و تيرباران مي شوند. دادستان دادسراي 
انقالب اسالمي مرکز، همچنين اضافه کرد: يکي از 
احکام اسالم اين است که اگر کسي مجهز به سالح 
شود و عليه اسالم بخواهد اقدام کند؛ مفسد في االرض 

شناخته شده به مرگ محکوم مي شود.
اطالعيه خلخالي خطاب به افراد مسلح كرد

آيت  اهلل صادق خلخال���ي در پي حوادث پاوه 
اطالعيه اي به عنوان حاکم ش���رع، انتشار داد. متن 

اطالعيه،  به شرح زير است:
بسمه تعالي

بدينوسيله، بهمه افراد مسلح و شورشي در مناطق 
کردنشين، اعالم ميشود تا به شهر و ديار خود بازگردند 
و دس���ت از شورش و ياغيگري بردارند و مزاحمت 
براي خود درست نکنند، در غير اينصورت، به اشد 
مجازات تنبيه شده و سرجاي خود خواهند نشست. 
ملت شريف کردستان، طالب آرامش هستند و دولت 
جمهوري اسالمي، نميتواند نسبت به ايجاد آشوب در 
منطقه، بي تفاوت بماند و هر جا اشرار باشند، به اشد 

وجه مجازات خواهد کرد.
اراضي گرگان و گنبد به صاحبان اصلي آن 

بازگردانده ميشود
وزارت کش���اورزي و عمران روستائي ديروز 
بمردم غيور و مسلمان گرگان و گنبد و توابع اطالع داد 
که دولت موقت جمهوري اسالمي با آگاهي از جور 
و ستم رژيم سابق بتمام مستضعفين از جمله تعدي به 
حقوق شرعي و قانوني مردم آن سامان که در گذشته 
از راه تجاوز به زمين ها و واگذاري آن به ايادي رژيم 

صورت گرفته است اطالع کامل دارد.
از اين نظر جهت رس���يدگي بوضع زمين ها و 
بازپس گرفت���ن آن از متجاوزين و ترتيب تحويل از 
صاحبان اصلي و اش���خاص ذيحق مطالعات الزم را 

انجام داده و هيأت هايي نيز به منطقه اعزام داشت.
محاكمه يوسف خوش كيش در دادگاه انقالبي آغاز شد

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي تهران، محاکمه 
يوس���ف خوش کيش مديرکل بانک ملي و بانک 
مرکزي ايران در سالهاي گذشته را، آغاز کرد. براساس 
کيفر خواست صادره از س���وي دادستان دادسراي 
انقالب، يوس���ف خوش کيش متهم است به دادن 
400ميليون تومان وام غيرقانوني به هژبر يزداني، ثابت 
نگهداشتن ريال در مقابل دالر، ضرب سکه هاي ده 
پهلوي و اهداء اين سکه ها به 78 نفر از سرسپردگان 
رژيم و درباريان بمناسبت صدمين سالگرد رضاخان 
قلدر، دادن وام کالن به گروه صنعتي بهش���هر بدون 
گرفتن وثيقه معتبر، پرداخت 12ميلياردريال پول به 
بنياد پهلوي براي ساختن خانه اي در آمريکا، معرفي 
کارمندان بانک به ساواك و در نتيجه دستگيري آنها، 
ارس���ال 200ميليون دالر پول ب���ه آمريکا در تاريخ 
57/10/2 از حساب دارائي مرکز ارتش شاهنشاهي 
سابق، پرداخت 400ميليون تومان وام بدون وثيقه معتبر 

به ساربانها و...

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 5 شهریورماه 1358 
)برابر با 4 شوال 1399، 27 اوت 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

جشنواره آییني مغ و مشتا در شهر میناب/ عکس از:  اصغر بشارتی

 سرایه

ما درس صداقت و صفا می خوانيم
آيين محبت و وفا می دانيم

زبن بی هنران سفله ای دل مخروش
کان ها همه می روند و ما می مانيم
ملک الشعراء بهار

پند بزرگان

بهتر است روی پای خود بميری تا روی زانو هايت 
زندگی کنی. 

رودی
بر روی زمين چيزی بزرگ تر از انسان نيست و در 

انسان چيزی بزرگ تر از فکر او. 
همیلتون

جدول سودوکو

فروردین :شــما این روزها اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده اید و این موضوع 
همان قدر که می تواند خوب باشــد می تواند شما به دردسر نیز بیندازد. شما 
وسوسه شده اید که کاری جدید را شروع کنید. فرامش نکنید که کمی احتیاط 
هم شــرط عقل خواهد بود. قبل از دســت به عمل زدن تا رسیدن به موقعیت 

درست صبر کنید.

اردیبهشت: شــما از یک طرف می توانید جنبه های مثبت زندگی را ببینید. 
همه چیز به نظرتان خوب است و شما نقش خود را در این دنیای عظیم کاماًل 
می دانید. اما از طرف دیگر شما از پیش آمدهای اخیری که به نظر تغییر ناپذیر 
هستند راضی نیستید. خوشحالی شما بستگی به تشخیص این موضوع دارد که 

چه چیزی خارج از حیطه کنترل شماست.

خرداد :  وابســتگی هایتان شما را به سمت ارتباط برقرار کردن با فرد دیگری 
می کشاند، اما ممکن است شما مطمئن نباشید که چگونه می توانید به این رابطه 
ادامه دهید. طبیعتاً شما درحالی که به جلو می روید مصمم هستید که این رابطه 
را کامل کنید، اما حاال بیشتر دودل شده اید. عجیب اینکه نیازی نیست روشی را 

برگزینید که با آنچه قبالً انجام داده اید متفاوت باشد.

تیر:  شــما روزهای کامال شگفت انگیز و شادی را سپری خواهید کرد و تمام 
این هیجانات به خاطر روحیه ی شادی است که شما به تازگی در درونتان بیدار 
ساخته اید. فعالیت های شاد، ممکن است شما را از انجام کارهایتان باز دارد به 
این موضوع دقت داشته باشید. برای اینکه از شادی تان لذت بیشتری ببرید، بهتر 

است دیگران را نیز در شادی تان شریک سازید.

مرداد : بهتر اســت گذشته را فراموش کنید و به حال فکر کنید.. می دانید که 
زندگــی کردن در زمان حال چقدر مهم اســت پس بدون اینکه خود را درگیر 
خاطرات شخصی بکنید با زمان و اتفاقاتی که در حال اتفاق می افتند پیش بروید. 
شاید برای یک بار هم شده آن چه را اتفاق افتاده و کاری از دست شما در مورد 

آن برنمی آید فراموش کنید.

شــهریور : اگرچه برای شما راحت تر اســت تا در مورد چیزهایی که آرزوی 
داشتنش را دارید رویا پردازی کنید نه در مورد چیزهایی که واقعاً دنبالش هستید. 
اما االن الزم اســت که بعضی از مسائل به صورت راز پیش خودتان باقی بماند. 
بهتر است بعضی از مسائل را تا زمانی که وقت افشا کردنشان فرا نرسیده است 

پیش خود نگه دارید.

مهر :  زندگی شما هم اکنون پرجنب حوش و سرشار از انرژی شده است و شما 
نگران این هستید که اوضاع به حالت طبیعی برگردد. از یک طرف االن وقت این 
رسیده که به آرامی پیش رفته و دوباره انرژی هایتان را ذخیره کنید. اگر از وقتتان 
عاقالنه اســتفاده کنید برای پیش آمدهایی که در روزهای آینده اتفاق می افتد 

آمادگی پیدا خواهید کرد.

آبان : ممکن است شما فکر کنید که خواسته های شما با خواسته های افراد دیگر 
تفاوت دارد و برنامه های شخصیتان با اهداف کسانی که به شما نزدیکند مغایرت 
دارد. اگر فکر می کنید می توانید فرد دیگری را متقاعد کنید که نقطه نظرش را 
به خاطر حمایت کردن از برنامه هایتان تغییر دهد، یا به این کار مجبورش کنید، 

اشتباه کرده اید.

آذر : فکر کردن در مورد خطرات احتمالی می تواند خیلی پریشان کننده باشد، 
اما شما نمی خواهید که با گرفتاری های واقعی این جهان محدود شوید. به جای 
اینکه تصمیمی عملی بگیرید، احتماالً شما حرکتی مهم را انتخاب خواهید کرد. 
رویاها تحقق می یابند، بنابراین اجازه ندهید که هر کسی با صحبتهایش شما را 

ناامید کند.

دی :  نگهداشتن افکارتان پیش خود از درمیان گذاشتن آنها با دیگران مطمئن 
تر اســت، اما این کناره گیری که شما می توانید خودتان را از آن خارج کنید، 
شاید الزم نباشدمشکل شما در چگونگی ارتباط برقرار کردنتان می باشد. دیگران 
نمی توانند مشکل شما را حل کنند، اما آنها می توانند به حرفهای شما گوش 

داده و در مراحل مختلف کاریتان پشتیبان شما باشند.

بهمن : اگرچه سرکوب کردن رویاهایتان ممکن است شما را ناراحت کند، ولی 
برای مدت کوتاهی بهترین کاری است که به شما توصیه می شود. به جای اینکه 
در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر کنید، عاقل باشید و هم اکنون روشی 
را بیابید که قدرت تخیل شما را تحت کنترل خود درآورد. شریک کردن یک نفر 

دیگر در رازهایتان به شما کمک می کند.

اسفند :احساسات ناراحــت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که 
شما آرزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. کج خلقی نکیند، 
برای اینکه قسمتهایی از زندگی شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر 
هستند. فقط به این دلیل که این موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد 

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

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

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

09304740289 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول  3839
1ـ سید رضا عزیزیـ  کرمانشاه

2ـ مجتبی محمدیـ  قم
3ـ رقیه عباسیـ  تهران

 افقي:
1. سفارش مكتوب متوفيـ  بندري مشهور در كشور مصر

2. یار تیرـ  قدمـ  سرسراي بزرگ ورودي
3. فرزند رستمـ  همكارـ  سیاره زحل

4. قیصرـ  دلجویيـ  موش خرما
5. بخشي از پاـ  بي مانندـ  پهلوـ  سنه

6. زمین آذريـ  نت سومـ  شهري در آلمانـ  عرق گل 
محمديـ  کهنه نیست

7. طفلـ  كشور هفتاد و دو ملتـ  از اجزاء ستون فقرات
ـ  خلوت  جاي  ـ  ــام)ص(  اس پیامبر  معجزات  8. از 

خیزران
9. ظرفي از الیاف گیاهيـ  مرغی سیاه و کوچکـ  پسوند 

انبوهي و فراواني
10. نادرـ  فرومایهـ  طرفداري از آنچه نو و بدیع باشد

11. خبر خوشـ  سفالـ  مقابل معنوي
12. تنها، یگانهـ   اي خداـ  زرد به انگلیسيـ  عدد منفي 

ـ هرگز نه
13. واحد سرعت هواپیماي مافوق صوتـ  ستون خیمهـ  

از عوامل تندرستي استـ  هواي متحرك
14. نام سومین شاه سلسله خوارزمشاهي ـ استاني در 

كاناداـ  پایتخت نروژ
15. صندوقچه جواهراتـ  مهلت بیشتري تعیین كردن 

ـ لغو كردن
16. باركش كوچكـ  گندم سودهـ  زردچوبه

17. پایتخت نیوزلندـ  عمارت، ساختمان
عمودي:

1. طبقه كشاورز در عهد ساسانیانـ  مركز نپال
2. اولین عدد چهاررقميـ  سوگندـ  اصطاحي در ورزش 

كاراته
3. اسب اصیل و خوبـ  جایگاه خلبانـ  شاهانه 

4. خرما فروشـ  كشوري در شرق قاره اروپاـ  ضرر
5. خالصـ  پیادهـ  نان شب ماندهـ  عیب و عار

6. لحظه، فوریـ  حرف نداـ  اردوگاهـ  بحرـ  عید سال 
نو ویتنامي ها

7. وجودـ  جوانمردـ  نوعي نفت خام
پنهان  ـ  گوژپشت  خمیده،  ـ  همدان  باستاني  8. نام 

داشتن
9. پدر همهـ  كشور هزار جزیرهـ  رودي در آلمان

10. نخوردن غذاـ  كوهي در ایرانـ  ایالتي در امریكا
11. میوه اي است شبیه به شفتالوـ  سرشتـ  سیاهرگ

12. بز كوهيـ  دردمندي نمودنـ  ویرانيـ  دریاـ  مكان
13. آلوده، آغشتهـ  عابد مسیحيـ  حركت و جابجایي 

ـ مادر باران
14. مدرس دبیرستانـ  شایسته، زیبندهـ  عظمت

15. گیاهي خورشتي ـ مانند هما ـ شهري در استان 

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3839 
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16. سهل ـ ابــزاري براي مرتب كردن موي سر ـ 

خوابیدن در لفظ كودكان
17. مركز مجمع الجزایر هاوایيـ   سازي زهي با كاسه 

طنین گرد

45 اطالعات هفتگی        شماره  3851

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

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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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  3839
1ـ سید رضا عزیزیـ  کرمانشاه

2ـ مجتبی محمدیـ  قم
3ـ رقیه عباسیـ  تهران

 افقي:
1. سفارش مكتوب متوفيـ  بندري مشهور در كشور مصر

2. یار تیرـ  قدمـ  سرسراي بزرگ ورودي
3. فرزند رستمـ  همكارـ  سیاره زحل

4. قیصرـ  دلجویيـ  موش خرما
5. بخشي از پاـ  بي مانندـ  پهلوـ  سنه

6. زمین آذريـ  نت سومـ  شهري در آلمانـ  عرق گل 
محمديـ  کهنه نیست

7. طفلـ  كشور هفتاد و دو ملتـ  از اجزاء ستون فقرات
ـ  خلوت  جاي  ـ  ــام)ص(  اس پیامبر  معجزات  8. از 

خیزران
9. ظرفي از الیاف گیاهيـ  مرغی سیاه و کوچکـ  پسوند 

انبوهي و فراواني
10. نادرـ  فرومایهـ  طرفداري از آنچه نو و بدیع باشد

11. خبر خوشـ  سفالـ  مقابل معنوي
12. تنها، یگانهـ   اي خداـ  زرد به انگلیسيـ  عدد منفي 

ـ هرگز نه
13. واحد سرعت هواپیماي مافوق صوتـ  ستون خیمهـ  

از عوامل تندرستي استـ  هواي متحرك
14. نام سومین شاه سلسله خوارزمشاهي ـ استاني در 

كاناداـ  پایتخت نروژ
15. صندوقچه جواهراتـ  مهلت بیشتري تعیین كردن 

ـ لغو كردن
16. باركش كوچكـ  گندم سودهـ  زردچوبه

17. پایتخت نیوزلندـ  عمارت، ساختمان
عمودي:

1. طبقه كشاورز در عهد ساسانیانـ  مركز نپال
2. اولین عدد چهاررقميـ  سوگندـ  اصطاحي در ورزش 

كاراته
3. اسب اصیل و خوبـ  جایگاه خلبانـ  شاهانه 

4. خرما فروشـ  كشوري در شرق قاره اروپاـ  ضرر
5. خالصـ  پیادهـ  نان شب ماندهـ  عیب و عار

6. لحظه، فوریـ  حرف نداـ  اردوگاهـ  بحرـ  عید سال 
نو ویتنامي ها

7. وجودـ  جوانمردـ  نوعي نفت خام
پنهان  ـ  گوژپشت  خمیده،  ـ  همدان  باستاني  8. نام 

داشتن
9. پدر همهـ  كشور هزار جزیرهـ  رودي در آلمان

10. نخوردن غذاـ  كوهي در ایرانـ  ایالتي در امریكا
11. میوه اي است شبیه به شفتالوـ  سرشتـ  سیاهرگ

12. بز كوهيـ  دردمندي نمودنـ  ویرانيـ  دریاـ  مكان
13. آلوده، آغشتهـ  عابد مسیحيـ  حركت و جابجایي 

ـ مادر باران
14. مدرس دبیرستانـ  شایسته، زیبندهـ  عظمت

15. گیاهي خورشتي ـ مانند هما ـ شهري در استان 

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3839 
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16. سهل ـ ابــزاري براي مرتب كردن موي سر ـ 

خوابیدن در لفظ كودكان
17. مركز مجمع الجزایر هاوایيـ   سازي زهي با كاسه 

طنین گرد

45 اطالعات هفتگی        شماره  3851

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

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

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

همخانههمخانه
3 هفته آگهی

 در نیازمندی های پیوند 
 فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

تدریس خصوصی  
شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

استخداماستخدام
به  یک نفر کارمند آقا 

جهت کار در فرش فروشی
به صورت تمام وقت نیازمندیم.

15۴۰ 6۰۴-813-8۹88
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

به یک همخانه
 در شهر کوکیتالم 

نیازمندم.
1538 6۰۴-368-۷۹۹5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس زبان
 )فرانسه،اسپانیائی،فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولیصددرصد
مترجم همراه
درکلیهامور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

استخدام
به تعدادی نیروی جوان 

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

604-781-4483
 با۲0سال

تجربهآموزشی
درکانادا

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

 آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟   
چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را  در صفحه نیازمندی 
های پیوند درج کنید. 

6۰۴-۹21-۴۷26

با ما تماس بگیرید:
۶0۴-۹2۱-۴۷2۶

این مکان
 برای آگهی شما رزرو شده است.
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

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

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

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

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1538

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-۹2۱-۴۷2۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-۹2۱-۴۷2۶ 

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

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

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

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


