
سال 26 شماره 1540جمعه ۱5 مرداد ۱۴۰۰
The Gateway to the Iranian Community Since 1993

دندانپزشک خانواده 
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

صـرافی حافظصـرافی حافظ
سرویس برتر

Tel: 604-984-4445
Fax: 604-984-4448
www.hafezfx.com
info@hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave., North Vancouver

پرداخت آنالین
از طریق کلیه کارت های 

عضو شبکه شتاب

Vol. 26 Issue1540 Friday August 6, 2021

778-558-8272

مدیریت امالك مسکونی 
و خدمات اجاره

فروزان یزدان
Licensed Property Manager

604-817-9933604-817-9933

دفتر حقوقی  هـما یحـیوی
وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی )طالق(

604-620-9598
info@yalaw.ca

(US Waiver( جهت رفع ممنوعیت به آمریکا
و کانادا با ما تماس بگیرید.

Issue No. 

1540

دفتر وکالت «هانسون»
نازنین کهن

 وکیل رسمی بریتیش کلمبیا

#300 – 1401 Lonsdale Ave., North Vancouver, BC V7M 2H9

604-۹۸4-7۵۵۵
 www.hansonco.ca

Protect Yourself
Protect Others

GET VACCINATED

مقام ارشد بهداشت فدرال: مقام ارشد بهداشت فدرال: 

با افزایش موارد ابتال با افزایش موارد ابتال 
به»واریانت دلتا«، به»واریانت دلتا«، 

کانادا در آغازکانادا در آغاز
 موج چهارم موج چهارم
 قرار دارد قرار دارد



22 Issue 1540 Friday August 6, 2021 شماره ۱5۴۰ جمعه ۱5 مرداد ۱۴۰۰

سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان

وب سایت: امیررضا تمدن دوست
پیوند مونتریال: محمد رحیمیان ۵۱۴-۹۹۶-۹۶۹۲

- پیوند در ویرایش نوشته ها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  - نوشته ها و عکس های فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد 
- نظریه های چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های پیوند نیست  - پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور است 

ـ نقل نوشته ها با درج ماخذ آزاد است   - پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با نوشته های چاپ شده است

PAIVAND Newspaper
Published on Friday of each week

Mailing Address: P.O.Box 38521 Metropolitan Postal Outlet, North Vancouver, BC  V7M 3N1

Editor in chief: Ramin Mahjouri
Managing Editor: Forouzan Yazdan

Tel: 604-921-4726
www.paivand.com   

Email: editor@paivand.com

هر جمعه منتشر می شود

کاسبی حکومت با رنج مردم
کرونا برای جمهوری اسالمی »موهبت« است

حداقل بیست ماه از اعالم رسمی ورود 
ویروس کویید-1۹ به ایران می گذرد و 
مجموع سیاست های »نظام« جمهوری 
اسالمی نه در راستای کنترل پاندمی، 
که نشانگر سودجویی نظام از »مرگ و 

بیماری« شهروندان بود.
جمهوری اســالمی طی بیســت ماه 
گذشته هم توانســت عدم کفایت در 
اقدام قاطع در کنترل کرونا را به گردن 
»تحریم«های آمریکا بیاندازد و هم از 
تمامی مراحل درمان یا واکسیناسیون 

»پول« در بیاورد.

یک بیماری با گردش مالی باال

کرونا مانند هر بیمــاری دیگر غیر از 
درد هزینــه نیــز دارد. اما هزینه های 
این بیمــاری را باید ضرب در حداقل 
4 میلیون و 1۹ هزار و ۸4 نفری کرد 
که طبق آمار رسمی وزارت بهداشت 
تا کنون به این بیماری مبتال شــدند؛ 
هرچنــد مقامات وزارت بهداشــت از 
جمله معاون وزیر، ایرج حریرچی، بارها 
تاکید کرده است که آمار واقعی سه تا 

چهار برابر آمار رسمی است.
یک فرد مشکوک به ابتال به کرونا در 
قدم اول برای تشخیص نیاز به تست 
PCR دارد. هر تست بین ۷00 تا ۳50 

هزار تومان قیمت دارد.
اما یک بار تســت دادن بــرای هیچ 
بیماری کافی نیست، هر فرد مشکوک 
حداقل دوبار باید تست بدهد یک بار 
برای ابتــال و بار دوم برای اطمینان از 
پایان بیماری. امــا با توجه به ضریب 
ده درصدی پاســخ کاذب، بی کیفیت 
بودن تســت های داخلی و … هر فرد 
مشکوک ناچار از آن است که بیش از 

دوبار تست بدهد.
تســت PCR کمترین خرجی است 
کــه یک مبتال ناچــار از پرداخت آن 
است. پس از مثبت شــدن تست، با 
توجه به وضعیت وخیم بیمارستان ها 
و آلودگی های آن، تعــداد کثیری از 
بیماران ترجیح می دهند که در خانه 
مورد معالجه قــرار بگیرند. برای این 
افراد هر با ویزیت پزشــک متخصص 
از ۷00 هزار تومان آغاز شــده و به دو 
میلیون تومان می رسد. هر بار تزریق 
سرم، تازه در صورت یافتن آن نیز ۳00 

هزار تومان است.
امــا حتــی در صــورت مراجعه به 
بیمارســتان نیــز درمــان برخالف 
وعده های وزارت بهداشــت »رایگان« 

نیست.
تهیه هر نسخه مبتالیان به کرونا که 
بیشــتر حاوی مســکن ها و داروهای 
تقویتی  است، با بیمه حدود صد و ده 
هزار تومان و بــدون آن تا ۳00 هزار 

تومان خرج دارد.
بیمار اما اگر بدشــناس باشد و نیاز به 
خدمات جدی تر درمانی پیدا کند، باید 
برای کرایه کردن دستگاه اکسیژن به 
وب ســایت دیوار مراجعه کند و انواع 
آن را از شبی 600 هزار تا چهارمیلیون 

تومان اجازه کند.

در صورت پیشرفته تر بودن بیماری اما 
نیاز به تخت آی ســی یو است، تختی 
که این روزهــا و در میانه موج پنجم 
به ســختی پیدا می شــود. بر اساس 
بیمارســتان های  از  که  گزارش هایی 
شــهرهای مختلف در ایران منتشــر 
بخش های  آی ســی یوها،  می شــود، 
بستری، حتی راهروهای بیمارستان ها 

پرشده و بیماران در فضای سبز مقابل 
بیمارستان ها می خوابند. اما اگر بتوانید 
بین 140 تا 1۷0میلیون هزینه کنید 
می توانید حتی در منزل آی ســی یو 
داشته باشید؛ فاکتوری شامل 10 شب 
بستری در آی سی یو خانگی شبی 5 
میلیون، پرستار 24 ساعته شبی دو 
میلیون، خرید دســتگاه اکسیژن ساز 
)60 میلیون( و ویزیت ســه پزشک 

متخصص در منزل )۷ میلیون(.
مهمترین بخش درمان بیماران مبتال 
به کرونا اما خرید داروی رمدســیویر 
اســت که در بازار آزاد قیمت آن تا ۷ 
میلیون نیز می رسد؛ دارویی که پیدا 
کردن آن به صورت دولتی تقریبا غیر 

ممکن شده است.
یــک منبع آگاه در صنعــت دارویی 
کشــور به »زیتــون« گفــت که از 
ابتدایی پاندمی تا امروز گردش مالی 
رمدسیویر نزدیک به صد و پنجاه هزار 

میلیارد تومان بوده است.
در همین رابطه ســعید باســمنجی 
مدیرعامل شــرکت داروسازی شهید 
قاضی روز شــنبه این هفته به ایرنا 
گفته بود که ماهانه 5/1 میلیون ویال 
رمدســیویر در کشور تجویز و تزریق 
شده است؛ یعنی سی میلیون ویال از 

آغاز پاندمی تا امروز.
انجام سی تی اسکن ریه خود داستانی 
جداســت. در صــورت یافتن مرکز 
دولتی یا جایی که بیمه های درمانی 
را قبول کند، هزینه هر تست سی تی 
اســکن بین 250 تا ۳20 هزار تومان 
است اما انجام آن در مراکز خصوصی 
یا بــه صورت آزاد، که در پیک پنجم 
کرونا محتمل تر از یافتن مراکز دولتی 
است، از یک میلیون تومان نیز باالتر 

می رود.
کرونا اگر برای شــهروندان جز درد، 

جمهوری اسالمی تنها از درمان یا واکسیناسیون کرونا درآمدزایی نمی کند. در ماه های آغازین ورود ویروس کووید-۱۹ به ایران به رغم اینکه 
آمریکا اعالم کرده بود سیستم بهداشت و درمان از تحریم ها خارج است و برخی خیرین در کنار سیستم کواکس داوطلب رساندن واکسن 

کرونا به ایران شده بودند، سیستم تبلیغاتی نظام مشغول پروپاگاندا در خصوص افزایش تعداد مرگ و میر در کشور به دلیل تحریم بودند.
این سفره گشاده تا زمانی که برای نظام نان دارد جمع نخواهد شد و سود اقتصادی-تبلیغاتی آن به حدی است که نه قرنطینه کامل هرگز 

اجرا خواهد شد، نه واکسیناسیون گسترده و سریع؛ از برگزاری مراسم مذهبی هم جلوگیری نخواهد شد.

مرگ و هزینه چیز دیگری با خود به 
همراه نداشت اما چرخ های »صنعت 
درمان و دارویی« را خوب به گردش 
درآورده اســت از ســوی دیگر وارد 
کنندگان دارو نیز از این خان پرنعمت 

محروم نماندند.

هر نهاد یک واکسن

سود هنگفت اما نه در درمان دارویی و 
خدمات پزشکی به مبتالیان به کرونا 

که در واکسن آن نهفته است.
رهبر جمهوری اســالمی 1۹ دی ماه 

رســما ورود واکسن کرونا از آمریکا و 
بریتانیــا را »ممنوع« کرد. پس از آن 
»موج واکســن سازی« در این ارتفاع 

گرفت.
بنابرگزارش ایســنا در روز ۳1 تیرماه 
یعنی حدود 2 هفته پیش ســازمان 
غذاودارو  اعالم کرد که 14 واکســن 
ایرانی در فازهای مطالعاتی مختلف، 
در حال بررسی هستند اما شنیده ها 
حاکی از آن است که تعداد واکسن ها 

بیش از 14 مورد است.
واکسن سینوژن اســترالیایی که فاز 
دوم مطالعاتی آن در ایران انجام شده، 

واکسن انستیتو رازی، واکسن فخراء 
)وزارت دفاع(، واکســن نورا )دانشگاه 
بقیه اهلل( و واکسن مشترک بین ایران 
و کوبا به نام ســوبرنا ـ2 در ایران در 
فاز مطالعات بالینی هستند که در بین 
آن ها واکسن کووبرکت در مرحله سوم 
فاز مطالعات بالینی مجوز اضطراری 

گرفت.
با وجــود تبلیغــات فــراوان حول 
کووبرکــت و وعده های برای تحویل 
5 میلیون دوز از آن در ماه گذشــته  
محمدحسین فالح مهرآبادی، معاون 
موسسه رازی، روز گذشته افشا کرد 

که »کمتر از یک میلیون دز واکسن 
در داخل کشور تولید شده است.«

این در حالی است که چهار روز پیش 
مدیر تولید واکســن برکت از تولید و 
تحویل یک و نیم میلیون واکســن 
کرونای برکت به وزارت بهداشت خبر 

داده بود.
مصاحبه فالح مهرآبــادی اما حاوی 
نکته مهم دیگری نیز بود. او خبر از آن 
داد که زمستان سال گذشته شورای 
عالی امنیت ایران مبالغی را به چهار 
شرکت  تولیدکننده واکسن اختصاص 
داده ولی درباره میزان و جزییات این 

کمک ها توضیحی نداده است.
رویکــرد نظام در خصوص واکســن 
کرونا بی شباهت به نحوی مواجهه اش 

با اپلیکیشن های پیام رسان نبود.
جمهوری اسالمی برای حمایت از پیام 
رسان های داخلی، مشابهه خارجی آن 
را فیلتر)ممنوع( کرد و از شــرکت ها 
داخلی حمایت مالی کــرد. ایلنا آن 
زمان در گزارشــی افشا کرده بود که 
هرکدام از پیام رسان های داخلی وام 
پنج میلیارد تومانــی دریافت کردند 
و ایرنــا خبــر داده بود کــه بودجه 
400 میلیارد تومانی برای گسترش 
پیام رســان های بومی اختصاص داده 

شده بود.
احتماال با احتساب نرخ تورم مبالغی 
از همین دست به شرکت های تولید 

واکسن اختصاص یافته است.
از سوی دیگر به رغم مخالفت وزارت 
بهداشــت با دســتور صریح رییس 
جمهوری برای واردات واکسن توسط 
بخــش خصوصی، مدت هاســت که 
شهروندان با پرداخت پول می توانند 
خارج از سیســتم وزارت بهداشــت 
به واکســن های مــورد تایید جهانی 

دسترسی پیدا کنند.
بر اســاس اخباری کــه »زیتون« به 
دســت آورد اســت، قیمت دو دوز 
واکســن فایزر در تهران از 15 تا ۳0 
میلیون هزینه دارد؛ آن هم به شرط 
صدور کارت واکســن از بلغارستان یا 

اقلیم کردستان عراق.
برای هر دو دوز واکســن مدرنا کافی 
اســت هفت میلیون تومان بپردازید. 
اما تنها واکســن قاچاق نیست که با 
پرداخت پول در اختیار شــهروندان 

قرار می گیرد.
کسانی که توانایی خرید فایزر یا مدرنا 
را ندارنــد، می توانند با پرداخت بین 
چهار تا شش میلیون تومان خارج از 
نوبت واکسن آسترازنکا دریافت کنند.

جمهوری اســالمی تنهــا از درمان 
درآمدزایی  کرونا  واکسیناســیون  یا 
نمی کنــد. در ماه هــای آغازین ورود 
ویروس کوویــد-1۹ به ایران به رغم 
اینکه آمریکا اعالم کرده بود سیستم 
بهداشــت و درمان از تحریم ها خارج 
است و برخی خیرین در کنار سیستم 
کواکس داوطلب رســاندن واکســن 
کرونا به ایران شــده بودند، سیستم 
تبلیغاتی نظام مشغول پروپاگاندا در 
خصوص افزایش تعداد مرگ و میر در 

کشور به دلیل تحریم بودند.
این سفره گشــاده، تا زمانی که برای 
نظام نان دارد، جمع نخواهد شــد و 
سود اقتصادی-تبلیغاتی آن به حدی 
است که نه قرنطینه کامل هرگز اجرا 
خواهد شد، نه واکسیناسیون گسترده 
و ســریع؛ از برگزاری مراسم مذهبی 

هم جلوگیری نخواهد شد.

سولماز ایکدر )زیتون(

سویه المبدا: تهدید جدید کرونا برای جهان
رادیو زمانه - سویه المبدای ویروس 
کرونا نخســتین بار ماه اوت ســال 
گذشــته در پرو مشاهده شد و اینک 
در سراسر آمریکای جنوبی گسترش 

یافته است.
سویه المبدا بشدت مسری است و در 
مقایسه با سویه اصلی ویروس کرونا که 
نخستین بار در ووهان چین مشاهده 

شد، نسبت به واکسن مقاوم تر است.
ســویه المبدا که با نــام C.37 نیز 
شــناخته می شــود بــه تازگی به 
عنوان»ســویه مورد توجه« سازمان 
شده  طبقه بندی  بهداشــت  جهانی 

است.
گروهــی از دانشــمندان ژاپنی که 
اخیرا مطالعه ای بر روی این ســویه 
دانشــمندان  این  داده انــد.  انجــام 
هشــدارمی دهند که مــردم احتماال 
متوجه خطر و تهدید ســویه المبدا 
نیستند.. بر اساس این پژوهش، سه 
جهش در این ســویه مشاهده شده 

که ممکن اســت بــه آنتی بادی های 
که بر اثر واکســن به وجود آمده اند 
حمله کنند و دو ویروس جهش یافته 
المبدا مشاهده شده که بشدت مسری 

هستند.
دانشمندان ژاپنی می گویند: المبدا به 
صورت بالقوه می تواند تهدیدی برای 

جامعه بشری باشد.
هنوز روشن نیست که آیا سویه المبدا 
نسبت به سویه دلتا که هم اکنون در 
بیش از 120 کشــور جهان مشاهده 

شده خطرناک تر است یا نه.
تا اوایل ماه ژوئیــه، ۸1 درصد موارد 
بیمــاری کوویــد-1۹ در پرو مربوط 
به ســویه المبدا بودند. این سویه در 

بریتانیا نیز در حال گسترش است.
در ایاالت متحده آمریکا این ویروس 
نخستین بار ماه آوریل مشاهده شد و 

اینک در حال گسترش است.
سویه دلتا دیگر ســویه ای است که 
در آمریکا پراکنده شده و اکنون ۸۳ 

درصد موارد بیمــاری کووید-1۹ در 
آمریکا به سویه دلتا مربوط است.

پژوهش های متعددی در مورد این که 
واکســن تا چه اندازه مــا را در برابر 
سویه های متعدد بیماری کووید-1۹ 
مقاوم می کند در گوشه و کنار جهان 

در دست انجام است.
دانشمندان می گویند که سویه المبدا 
احتماال نســبت به واکسن مقام تر از 
سایر سویه هاست و تحقیق در مورد 
این که آیا سویه دلتا به ویژه در افرادی 
که واکسن نزده اند باعث موارد شدیدتر 

کرونا خواهد شد در جریان است.
ایجاد نمی کند  ایمنی کامل  واکسن 
و اثربخشــی واکسن حتی در افرادی 
که ایمنی بدنشان ضعیف است و افراد 

مسن کمتر از دیگران است.
مسئوالن ســازمان جهانی بهداشت 
هشــدار داده اند که ســومین موج 
جهانی کرونا احتمــاال بین ماه های 

اکتبر و نوامبر خواهد آمد.
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We want to hear from you. MONOVA is looking for stories 
and project ideas to engage and enrich the North Shore 
Iranian community. 

Share your thoughts: 604-990-3700 (ext. 8007)   
info@monova.ca
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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

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

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

نیروهای مجرب و متخصص به عهده بگیرد.

604-880-1046
www.greenoakhomecare.ca

greenoak.homeservices info@greenoakhomecare.ca

کانادا به کارزار محکومیت
 حمله جمهوری اسالمی

 به کشتی اسرائیلی پیوست
 وزارت خارجه کانادا، با صدور بیانیه ای 
در برگه ی رســمی خود در توئیتر، از 
کارزار محکومیت جمهوری اسالمی 
در حمله به کشــتی مرسر استریت 

پشتیبانی کرد.
در بیانیــه وزارت خارجه کانادا آمده 
اســت: »کانــادا حمله بــه نفتکش 
مرسر اســتریت را که طبق اطالعات 
بین المللی توســط ایران انجام شده 
اســت، محکوم می کند و ما در فکر 
خانواده های قربانیان هســتیم. کانادا 
از تــالش جامعــه ی جهانــی برای 
پاســخگویی ایران به این اقدام غیر 

مسئوالنه حمایت می کند«.
امردادماه(،  )هشــتم  صبح جمعــه 
گروه نظامی انگلیســی موســوم به 
تجــاری دریایی« در  »عملیات های 
بیانیه ای کوتاه مدعی شــد که یک 
کشتی شــامگاه پنجشــنبه )هفتم 
امردادماه( در دریای عمان هدف قرار 
گرفته اســت. بعد از آن، وزارت دفاع 
انگلیس اعالم کرد که کشتی مذکور 
تحت مالکیت اســرائیل بــوده و در 
فاصله 2۸0 کیلومتری بندر »الدقم« 

هدف حمله قرار گرفته است.
عصر روز جمعه نیز شرکت »زودیاک 
ماریتایم« که متعلق به »ایال عوفر« 
میلیاردر اسرائیلی و مستقر در لندن 
اســت، اعالم کرد که دو نفر از خدمه 
این کشــتی تجاری با نام »ِمرِســر 

متهم شدن یک ایرانی ساکن مونترال به ارسال غیرقانونی تجهیزات هسته ای آمریکایی به ایران
پرژن میرور- هیئــت منصفه دادگاه 
فدرال در منطقه کلمبیا روز ۳0 ژوئیه 
2021، یــک فرد ایرانی - کانادایی را 
در کیفرخواست خود متهم به صادرات 
غیر قانونی تجهیزات آزمایشگاهی از 
ایاالت متحده آمریکا به ایران از طریق 

کانادا و امارات متحده عربی کرد.
در بیانیه منتشــر شده توسط وزارت 
دادگســتری آمریکا، نام این فرد رضا 
سرهنگ پور کفرانی، معروف به رضا 
ســرهنگ 46 ساله شــهروند ایرانی 
کانادایی ساکن مونترال عنوان شده 
و توسط هیئت منصفه دادگاه فدرال 
منطقــه کلمبیا به یک فقــره اتهام 
توطئه، دو فقره نقض قانون اختیارات 
یک  بین المللی،  اضطراری  اقتصادی 
فقره ارتکاب به عــدم ارایه اطالعات 
صحیح مربوط به صادرات کاال و شش 

فقره پولشویی متهم شده است. 
این کیفرخواســت همچنین شامل 
درخواســت مصادره و دریافت کلیه 

عواید ناشــی از جرم های ادعا شــده 
می باشد.

بر اســاس متن کیفرخواســت، رضا 
سرهنگ پور به همراه یک توطئه گر 
دیگر به طور مشترک مالک کمپانی 
Prolife Global, Ltd  مســتقر در 
کانادا بوده اما در آمریکا و کشورهای 

دیگر تجارت می کردند.
در نوامبر سال 2015، رضا سرهنگ 
پــور برای خرید تجهیزات دســتگاه 
طیف سنجی جرمی )دستگاهی که 
وزن یا جرم مولکول ها را اندازه گیری 
می کند(  و واردات آن به کانادا با یک 
کمپانی آمریکایی شــروع به مذاکره 
کرد. در این مذاکرات، رضا سرهنگ 
پــور در ابتدا درباره هزینه ارســال و 
نصب این دســتگاه  در مونترال کانادا 
پرســیده بود. با این وجــود در ادامه 
مذاکرات، رضا ســرهنگ پور از یکی 
آمریکایی  کمپانــی  نماینــدگان  از 
ســوال کرده بود که آیا هزینه نصب 

این دســتگاه در خاورمیانه با هزینه 
نصب در کانادا یکســان اســت که 
نماینده کمپانی آمریکایی در ایمیلی 
برای ســرهنگ پور نوشته بود: “شما 
می دانید که ایران تحریم است“. رضا 
سرهنگ پور نتوانســته بود دستگاه 
مورد نظر خود را از این کمپانی بخرد.
در کیفرخواســت آمــده اســت که 
رضا ســرهنگ پور و همدست او در 
مــارس ســال 2016 مذاکرات خود 
برای خرید این تجهیــزات را با یک 
کمپانی آمریکایی دیگر شروع کردند 
و در نهایت موفق شدند سه دستگاه 
طیف سنجی جرمی و یک نمونه بردار 
اتوماتیک که برای قرار دادن اتوماتیک 
نمونه ها بر روی طیف ســنج جرمی 
استفاده می شــود را به قیمت 110 
هــزار و ۷۳۹ دالر آمریکا خریداری 

کنند.
بــر اســاس قوانین ایــاالت متحده 
آمریکا، دســتگاه های تحلیلی طیف 

سنجی و کروماتوگرافی، مانند برخی 
از تجهیزات خریداری شــده توسط 
رضا ســرهنگ پور، بــه دلیل وجود 
قوانین عدم تکثیر سالح های هسته ای 
تحت کنترل هستند و بنابراین برای 
صــادرات به ایران یــا امارات متحده 
عربی نیاز به مجوز صادرات از ایاالت 

متحده آمریکا دارند.
رضا ســرهنگ پور و همدســت وی 
بــار اول در 16 نوامبر 2015 و برای 
بار دوم در تاریــخ 2۳ آوریل 2016 
درخواست صدور مجوز صادرات این 
تجهیزات از دفتر دارایی های خارجی 
وزارت خزانه داری آمریکا )OFAC( را 
کرده بودند اما اوفک هر دو درخواست 

آنها را رد کرده بود.
در تاریخ 24 اوت 2016، رضا سرهنگ 
پور و همدست او از کمپانی فروشنده 
تجهیزات آزمایشگاهی می خواهند که 
یکی از دســتگاه ها را به کانادا ارسال 
کند و سپس با هماهنگی یک کمپانی 

ارســال کاال در کانادا این دستگاه را 
در تاریخ ۷ سپتامبر 2016 به امارات 
متحــده عربی ارســال می کنند. در 
تاریخ 25 سپتامبر 2016 با استفاده 
از خدمات یک کمپانی ارســال کاال 
مســتقر در امارات متحده عربی این 

دستگاه را به ایران می فرستند.  
رضا ســرهنگ پــور در اکتبر 2016 
مقدمــات همین مســیر را برای دو 
دستگاه طیف سنجی دیگر و ارسال 
آنهــا از آمریکا به کانادا و ســپس به 
امــارات و در نهایت به ایــران انجام 

می دهد.
رضا ســرهنگ پور هرگز به کمپانی 
فروشــنده آمریکایی دربــاره مقصد 
نهایی این دســتگاه ها )ایران( حرفی 
نمی زنــد و باعث می شــود که این 
کمپانی اطالعات مربوط به صادرات 
دستگاه های الکترونیک را به مقامات 
آمریکایی اعالم نکند. او همچنین در 
این مدت اقدام به انجام شش تراکنش 

مالی از حســاب های بانکی کانادا به 
بانکی آمریکا می کند تا  حساب های 
صــادرات غیر قانونی خــود را موجه 

جلوه دهد.
بر اســاس قوانین قضایــی آمریکا، 
مجــازات اتهام توطئه و عــدم ارایه 
اطالعات صادراتی حداکثر تا 5 سال 
حبس در زندان است. مجازات نقض 
قانون اختیــارات اقتصادی اضطراری 
بین المللی و پولشــویی حداکثر 20 
ســال حبس در زندان است. اتهامات 
مطرح شــده علیه رضا سرهنگ پور 
شــامل پرداخت جریمــه مالی نیز 

خواهد شد.
هنوز تاریــخ برگــزاری دادگاه رضا 
سرهنگ پور تعیین نشده و در صورت 
اثبــات اتهامات و محکوم شــدن او، 
قاضی دادگاه دربــاره میزان مجازات 
او بر اساس دستورالعمل های تعیین 
شده در قانون تصمیم گیری خواهد 

کرد.

سایه تیره سویه دلتا بر اقتصاد کانادا

استریت«، در پی حمله به آن، کشته 
شدند.

در همین راســتا »آنتونی بلینکن« 
وزیر امور خارجه آمریکا، و »دومینیک 
راب«، وزیر امور خارجه انگلیس نیز 
هم صدا با اسرائیل این اقدام جمهوری 

اسالمی را محکوم کرده اند.
اسرائیل همچنین با صدور بیانیه ای 
از اتحادیــه اروپا خواســته بود که از 
فرســتادن »انریکه مــورا«، دبیرکل 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، 
بــه ایران برای شــرکت در مراســم 

تحلیف رئیسی خودداری کند.
گفتنی اســت، در بخش دیدگاه های 
این توئیت وزارت امور خارجه ی کانادا، 
برگه ی توئیتری »سربازان کانادا را به 
خانه بازگردانید« کــه از فعاالن ضد 
جنگ است با به سخره گرفتن عبارت 
“اطالعات بین المللی” این موضوع را 
به فعالیت های اسرائیل در برهم زدن 

مذاکرات برجام نسبت داده است.

فردا- به گزارش فایننشــال پست با 
وجود تهدیدهایی که سویه دلتا با خود 
به همراه دارد، واکسیناسیون گسترده 
می تواند جلوی تعطیلی های گسترده 
و اختالل در فعالیت های اقتصادی را 

بگیرد.
اقتصاد کشــور در دو ماه می و آوریل 
افتی 0/۳ درصدی را تجربه کرد. اما با 
توجه به روند بازگشایی  کسب وکارها 
به نظر می رســد در ماه جون شاهد 
بازگشت دوباره رشد اقتصادی باشیم.

از ســوی دیگر، امیدهــای زیادی به 
بهبود وضعیت اشتغال نیز وجود دارد. 
اسکوشیابانک پیش بینی کرده در ماه 
جوالی شاهد ایجاد 1۹0 هزار فرصت 
شــغلی جدید بودیم و نرخ بیکاری 
نیــز از از ۷/۸ درصد ماه جون به ۷/4 
درصد کاهش می یابــد. البته باید تا 
جمله منتظر بمانیم تا آمارهای رسمی 

دولت در این زمینه اعالم شود.
اما اوج گیری دوباره کووید-1۹ که این 
بار با سویه جدید دلتا صورت گرفته، 
می تواند این روند را با مانع روبرو سازد. 
البته فقط اقتصاد کانادا نیست که از 
این موضوع آسیب می بیند و اقتصاد 
جهانی هم ممکن است با دردسرهایی 

جدی در این خصوص روبرو شود.
واکسیناسیون گسترده صورت گرفته 
در کانادا تا حدی می تواند جلوی بروز 
مشــکالتی نظیر آنچه در پیک های 
قبلی مشــاهده شــده را بگیرد، اما 
محدودیت هــای صــورت گرفته در 

کشــورهای دیگر بی تردید بر اقتصاد 
کشــور تاثیر می گــذارد. البته نباید 
انتظار داشــت که در برخی استان ها 
که هم اکنون با رشد چشمگیر تعداد 
مبتالیان روبرو هســتیم، یک سری 
محدودیت ها برای فعالیت های مختلف 

اجتماعی و اقتصادی ایجاد نشود.
ترزا تم )مســئول ارشــد ســالمت 
کانادا( به تازگی اعالم کرد: »شــتاب 
گســترش ســویه جدید بــه میزان 
پوشش واکسیناســیون کامل افراد و 
نیز زمان بندی، سرعت و نیز گسترده 
بازگشایی ها بســتگی دارد.« او گفت 
اگر میازت فعلی تماس ها در اجتماع 
همچنان ادامه یابد، شــاهد افزایش 
تعداد مبتالیان خواهیم بود که البته 
این افزایش، چندان شــدید نخواهد 

بود.

آمارها نشان می دهد سویه دلتا طی 
چند هفته اخیر به ســویه غالب در 
بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل شده 
است. سازمان بهداشت جهانی هفته 
گذشته اعالم کرد شمار مبتالیان در 
قاره آمریکا و اقیانوسیه غربی با رشد 

شدید ۳0 و 25 درصدی روبرو شد.
این وضعیت به افزایش شدید تعداد 
قربانیان کروناویروس انجامیده است. 
در هفته گذشــته شمار قربانیان این 
ویروس رشدی 21 درصدی داشت و 
به 6۹ هزار نفر رسید. سازمان بهداشت 
جهانی می گوید اگر این روند همچنان 
ادامه یابد، تعداد کل مبتالیان از ابتدا 
تاکنون از 200 میلیون نفر هم پیشی 

خواهد گرفت.
مدلســازی های منتشــر شده نشان 
می دهد که تعداد موارد ابتال به دلیل 

سویۀ دلتا به تدریج در حال افزایش 
است، اما هنوز زمان کافی برای پایین 

اوردن تعداد مبتالیان وجود دارد.
دکتر لیزا بَِرت متخصص بیماری های 
عفونی گفت: »در تابســتان به هیچ 
وجه نباید وقفه ای در واکسیناسیون 

ایجاد شود.«
وی افزود کــه افرادی که در دریافت 
واکســن تعلل می کنند، باید هرچه 
زودتر اقدام به دریافت دوزهای اول و 

دوم خود کنند.
وی گفت: »قبل از بازگشایی مدارس 
و شــروع فصل شــیوع ویروس های 
تنفســی مانند آنفوالنزا در پاییز باید 

هرچه زودتر واکسینه شویم.«
در حالی که موارد ابتال در میان افراد 
واکسینه شــده  هم اتفاق افتاده، اما 
بسیار نادر است و واکسن بهترین دفاع 

در مقابل کووید 1۹ به شمار می آید.
برت می گوید: »واکسن ها بهترین ابزار 
ما در کنترل ویروس هستند. محدود 
ســاختن ویروس، واقعاً بــه افرادی 
بستگی دارد که دو دوز واکسن خود ا 

دریافت کنند.«
ابزارهای ســادۀ دیگــری هم مانند 
پوشیدن ماســک و تست وجود دارد 
که می تواند خطر شیوع بیماری را در 

افراد واکسینه نشده پایین بیاورد.
در حالی که مدل  ســازی ها نشــان 
می دهد، در پاییز احتمال شروع موج 
چهارم وجود دارد، متغیر ها می توانند 
وقوع و یا عدم وقوع آن را تعیین کنند.
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

مقام ارشد بهداشت فدرال: 
با افزایش موارد ابتال به» واریانت دلتا«، 

کانادا در آغاز موج چهارم قرار دارد
ایرونیا- مدل سازی جدید ملی که روز 
جمعه منتشر شد، هشدار می دهد که 
کانادا به سمت موج چهارم  کووید1۹ 
پیش می رود، اما شــدت مجدد این 
بیماری بستگی به تعداد افرادی دارد 

که کامال واکسینه شده اند.
مدل سازی خاطر نشــان می سازد  
کشور شاهد افزایش موارد جدید ابتال 
به کووید1۹ است و اگر میزان تماس 
افراد محدود نشود ،طی مدتی کوتاه  
هزاران  مورد دیگر از ابتال در ســطح 

کشور خواهیم داشت. 
تصویر جدید از مســیر همه گیری 
کانادا نشــان دهنــده تهدید جدی 
واریانت بســیار مســری دلتاست و 
خطر عدم واکسیناسیون ممکن است 
کشــوری که در موج چهارم بیماری 

قرار دارد را تهدید کند.
دکتر ترزا تام، افســر ارشد بهداشت 
عمومی گفت: »پیــش بینی به روز 
شــده بلندمدت تر نشــان می دهد 
که چگونه مسیر همه گیری تا اوایل 

دولت کانادا کمک نقدی به کارگران و مشاغل را
 تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد

ایرونیا- با اینکــه دولت فدرال  اعالم 
کرده بــود  به تدریج طرح های خود 
برای پایان دادن به برنامه های کمکی 
دوران همه گیری در تابستان امسال 
را متوقف خواهد کــرد ، در روزهای 
گذشــته اعالم شــد   فعلی محدود 
کمک ها تا یک ماه بیشــتر از تاریخ 
نهایی برنامه ریزی شده قبلی تمدید 

خواهد شد. 
این تصمیم بدین معناست که یارانه 
دســتمزد و اجاره برای مشــاغل و 
حمایت از درآمد برای کارگران بیکار 
یا کسانی که برای مراقبت از خانواده یا 
مریض شدن در خانه نیاز به استراحت 
دارند تا 2۳ اکتبر ادامه خواهد داشت.
نرخ یارانه های دستمزد و اجاره بها تا 
ماه سپتامبر در سطح فعلی باقی می 
ماند و مانع کاهش برنامه ریزی شده 

قبلی می شود.
به طور مشــابه، سه مزایای “بازیابی” 
برای کارگران همچنان ۳00 دالر در 
هفته پرداخت و چهار هفته بیشــتر 
واجد شــرایط بودن بــه حداکثر 54 

سپتامبر تکامل می یابد. این نشان می 
دهد که ما در آغاز موج چهارم گونه 
دلتا هستیم، اما این مسیر به افزایش 
کامل،  واکسیناسیون  پوشش  مداوم 
زمان بندی، سرعت و میزان بازگشایی 

بستگی دارد.«
داده های جدید پیش بینی می کند 
که در کوتاه مــدت تعداد موارد ابتال 
همچنان افزایش یابد؛ به این معنی که 
کشور می تواند در طول هفته آینده 
بین 2۷00 تا 11۸00 مورد جدید را 

مشاهده کند.

هفته اضافه می شود.
دولت تخمیــن می زند که بســته 
کمکی جدید، با صرف دو سوم از آن 
برای مزایای بازیابی و یک سوم برای 
حمایت های تجاری، ۳,۳ میلیارد دالر 

دیگر هزینه در بر خواهد داشت.

از 1۸ ژوئیــه، دولــت ۸۷,1 میلیارد 
دالر از طریق یارانه دستمزد و 5,24 
میلیارد دالر دیگــر به عنوان کمک 
هزینه اجاره از زمان شروع برنامه ها 

پرداخت کرده است.
 از 25 ژوئیه هم از مجموع سه مزیت 

“بازیابی” 26,۹ میلیارد دالر پرداخت 
شده است.

لیبرال ها برنامه ریــزی کرده بودند 
کــه کمک های نقــدی را به تدریج 
متوقف سازند و پیش بینی می کردند 
تا پاییز بهبودی کافی حاصل شــود 
و به بســیاری از اقدامات دیگر نیازی 

نخواهد بود.
کریســتیا فریلند، وزیــر دارایی روز 
جمعه گفت که هنوز تعداد زیادی از 
مشاغل و کارگران وجود دارند که به 
طور کامل روی پای خود نایستاده اند. 
او خاطرنشــان کرد که از بین بردن 
موج ســوم همه گیری کشور کمی 
بیشــتر از آنچه دولت انتظار داشت 

طول کشید.
مرکز آمار کانادا در برآورد اولیه خود 
گفت که اقتصاد پس از دو ماه ضرر در 
ماه ژوئن 0,۷ درصد و تولید ناخالص 
داخلی واقعی در سه ماهه دوم ساالنه 

2,5 درصد رشد داشته است.
کل فعالیت اقتصــادی در پایان ماه 
ژوئن هنوز حدود یک درصد کمتر از 
ســطح قبل از همه گیری بود و بازار 
کار حدود ۳40000 شــغل یا تقریبا 
2درصد کمتر از سطوحی بود که در 

فوریه 2020 مشاهده شد.
با تمدید مزایا تا اکتبر و نگه داشــتن 
یارانه های دســتمزد و اجاره با نرخ 
فعلی تا ماه سپتامبر، لیبرال ها قبل 
از فراخوان انتخاباتــی ماه آینده که 
وقفه زیــادی را در سیاســتگذاری 
ایجاد می کند، سخت درگیر تغییرات 

شده اند.
این مزایا هنوز هم می توانند بیشتر 
تمدید شوند: اقدامات بودجه ای که در 
ماه ژوئن توسط پارلمان تصویب شد 
به دولت این امکان را می دهد که در 
صورت لزوم کمک ها را یک ماه دیگر 

تا پایان نوامبر تمدید کند.

موقعیت کانادا در رویارویی با نوع دلتای کووید ۱۹
آن چه هنگام فکر کردن به همه گیری 
کرونا هم اینک به ذهن همگان خطور 
می کند یــک واژه اســت: دلتا. دلتا 
گونه ی بسیار مسری کرونا است که 
در واپســین روزهای سال 2020 در 
هنــد جهش یافت و اینک سراســر 
جهان را زیر سیطره ی خود درآورده 
و بیشتر موارد ابتال به کرونا در کانادا 
و دیگر کشورهای جهان را از آِن خود 

رده است.
به گــزارش »هفتــه« و بــه نقل از 
گونه ی  این  »سی بی سی«، گسترش 
جهش یافته در امریکا به این انجامید 
کــه »مراکز کنترل و پیشــگیری از 
بیماری ها« به امریکایی ها توصیه کرد 
در جاهایی کــه امکان انتقال کووید 
1۹ هست، بدون توجه به این امر که 
واکسن زده اند یا نه، از ماسک استفاده 

کنند.
پس باید پرسید که چرا این گونه ی 
جهش یافته چنین به سرعت در حال 
پخش شدن است؟ و سازوکار موفقیت 
این گونه در آلوده کردن انســان ها بر 

چه پایه است؟
پاســخ ها پیچیده انــد و هنــوز هم 
ناشناخته هایی از چگونگی گسترش 
شــتاب آلود این ویروس وجود دارد. 
در این میان، ما بــه درک چگونگی 
کارکرد این ویروس نزدیک شده ایم. 

واکسن ها  خوشــبختانه،  همچنین، 
هنوز نیز در برابر ایــن گونه کارآمد 

هستند.
به نظر می آید که نوع دلتا به طور قابل 
ســارس-کو-2  از  مسری تر  توجهی 
)SARS-CoV-2( است، ویروسی که 
جهان را درنوردید. سازمان بهداشت 
جهانــی دلتا را به عنــوان گونه ای از 

نگرانی لقب داده است.
دکتر مایکل رایان، مدیر اجرایی برنامه 
فوریت های بهداشتی سازمان بهداشت 
جهانی، گفته اســت: »مــا با همان 
ویروس مبارزه می کنیم، اما ویروسی 
که سازگارتر شده و عملکردی بهتر در 

آلوده کردن انسان ها دارد.«
به گزارش دانشکده بهداشِت همگانی 
ییل، دانشمندان تخمین می زنند که 

ســویه ی دلتا 50 درصد مسری تر از 
ســویه ی آلفای ویروس باشد. و این 
بدین معناســت که هر فــرد آلوده 
توانایی ایــن را دارد که ویروس را به 
شماری بیشــتر منتقل کند و حتی 
سریع تر به کسانی که سیستم ایمنی 
بدنشان به دلیل درگیر شدن قبلی به 
کووید 1۹ در ســطحی باال از هشدار 

نیست.
با این که ســازوکار چرایی مسری تر 
بــودن دلتا به طور کامل مشــخص 
نیســت، پژوهش های تــازه دالیلی 
احتمالــی را برای عفونی تر بودن این 
ســویه مطرح می کنند. یک احتمال 
بر پایه ی نتایج آزمایشــگاهی نشان 
می دهــد کــه جهــش در پروتئین 
ســارس-کو-2  ســویه ی  سنبله ی 

می تواند منجر به این شود که ویروس 
از ایمنی ســلولی بگریزد و عفونت را 

افزایش دهد.
اگــر ســویه ی دلتا مســری تر و نیز 
بارگذاری اش باالتر باشد، این امر کار 
واکسن ها را سخت  تر می کند، چراکه 
سیستم ایمنی بدن با ارتشی به مراتب 

بزرگ تر روبه روست.
در امریکا هشــدار داده شــده است 
باالتر می تواند به  بارگذاری ویروسی 
این معنی باشــد که واکسینه شده ها 
می توانند دلتا را بــه دیگران منتقل 
کننــد، اما خبر خوب این اســت که 
واکســن های پیشــرو، از جمله آن 
واکســن هایی کــه در کانــادا تأیید 
شــده اند، می توانند مانع از بســتری 

شدن در بیمارستان یا مرگ شوند.

یک بررســی تازه در مجله پزشکی 
نیوانگلند نشان داده که دو ُدز واکسن 
فایزر ۸۸ درصد در برابر نوع دلتا موثر 
اســت، در حالی که این میزان برای 

واکسن استرازنکا 6۷ درصد است.
داده های تازه از اسرائیل نیز نشانگر آن 
است که فایزر خطر ابتال به نوع شدید 
بیماری را تا ۹1 درصد از بین می برد 
و تا ۸۸ درصد نیز مانع بستری شدن 

می شود.
در حال حاضر نشانه هایی از افزایش 
ابتال به سویه ی دلتا در کانادا مشاهده 
می شــود. از هر 10 کانادایی 6 نفر به 
طور کامل واکســینه شــده اند، ولی 
میلیون هــا نفر نیز هنوز واکســینه 

نشده اند.
در انتاریــو و کبک پــس از هفته ها 
کاهِش موارد ابتال، جهشــی در ابتال 
دیده می شود. در بریتیش کلمبیا در 
طول سه هفته افزایش موارد ابتال سه 
برابر بوده است. در آلبرتا، این ویروس 
سریع تر از موج ســوم این استان در 

حال پیشروی است.
هر چند موارد ابتال در حال گسترش 
است، برخی کارشناسان امیدوارند که 
فشار بر شبکه ی درمانی و مرگ ومیر 
ناشــی از کووید 1۹ در کانادا بسان 

موج های پیشین نباشد.
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نجات جان ها به قیمت نابودی یک کشور؟
سال 2001 آمریکا اقدام نظامی خود 
بر ضد افغانستان را به منظور ساقط 
کــردن رژیم طالبان آغاز کرد. با آغاز 
این عملیات، نظامیان ده ها کشــور، 
بشردوست  نیروهای  نگاران،  روزنامه 
ســازمان ملل متحد نیز وارد خاک 
افغانستان شدند. همه این نیروها چه 
نظامی و چــه غیرنظامی برای انجام 
ماموریت های خود در کشور جنگزده 
افغانســتان نیاز به مترجم، راننده و 
راهنمای محلی داشتند. یکی از اولین 
مراکز برای تامین این نیاز، دانشــگاه 

پزشکی کابل بود.
به گزارش هفته، به نقل از وب سایت 
خبــری الپــرس، دانشــجویان این 
دانشگاه عالوه بر داشتن استعدادهای 
درخشان، شناخت بســیار خوبی از 
جامعه افغانستان داشتند و کشورشان 
را مثل کف دســت می شــناختند. 
بسیاری از آن ها به زبان های انگلیسی 
و برخی زبان های خارجی دیگر مسلط 
بودند. نظامیان کانادایی، آمریکایی و 
دیگر کشورهای غربی متحد آمریکا 
که در افغانستان مستقر شده بودند، 
ده برابر حقوق متوســط یک پزشک 
افغــان به آن ها دســتمزد می دادند. 
تقریبا نیمــی از فــارغ التحصیالن 
دانشگاه پزشکی کابل در سال 2001 
پیشنهاد کار نیروهای خارجی مستقر 
در افغانستان را قبول کردند. اکثر این 
فارغ التحصیالن هرگز فرصتی برای 
پرداختن به شــغل اصلی خود یعنی 
طبابت در کشورشــان پیدا نخواهند 
کرد. بسیاری از آن ها در حال حاضر 
در شــرکت اوبر در آمریــکا، کانادا یا 
آلمان به شــغل رانندگی مشــغول 
هســتند. این یکــی از فجایع جنگ 
برای کشور محروم افغانستان است که 
ســال ها و دهه هاست روی آرامش را 

ندیده است.
وقتــی هزینه های عملیــات نظامی 
بیســت ســال اخیر در افغانستان را 
محاسبه می کنیم، غالب اوقات چنین 
پیامدهایی را نادیده می گیریم در حالی 
که جنگ بخش قابل توجه نخبگان 
افغــان را که با صرف هزینه های زیاد 
تحصیل کرده و آماده خدمت رسانی 
به جامعه خود بودند، در چهار گوشه 
جهان پراکنده کرد و جامعه افغان را 

از دانش و مهارت آن ها محروم کرد.
این مسئله بار دیگر این روزها مطرح 
شــده و سرنوشــت نخبگان افغان 
کــه در جنگ به نیروهــای خارجی 
در کشورشــان کمک کــرده اند، به 
موضوعــی رســانه ای تبدیل شــده 
است. اتاوا به تازگی از برنامه ای خبر 
داده است که انتظار می رود به لطف 
آن هــزاران افغان که در مشــاغل و 
زمینه های مختلف به ویژه به عنوان 
مترجم، راهنما و راننده با ســفارت 
کانــادا در کابل یــا نیروهای نظامی 
کانادا در افغانستان همکاری کرده اند، 

بتوانند در کانادا پناهندگی بگیرند.
دولت کانادا انتظار دارد که صدها نفر 
از این افراد و خانواده هایشان )در کل 
صحبت از چند هزار نفر است( بتوانند 
از این برنامه حمایتی استفاده کنند. از 
سال 2001 که کانادا ماموریت خود 
را در افغانستان آغاز کرد، این سومین 
برنامه حمایتی از این دست است که 
اتاوا برای کمک به غیرنظامیان افغان 
به اجرا گذاشته است. آمریکا و آلمان 
نیز اخیرا برنامه های مشــابهی برای 
کمک به همکاران غیرنظامیان بومی 
ارتش های خود در افغانستان به اجرا 

گذاشته اند.
با توجــه به اوضــاع ایــن روزهای 
افغانستان، این گونه طرح و برنامه های 
حمایتی کامال ضروری است. در حالی 
که روند خروج نیروهای نظامی آمریکا 
و ســازمان پیمان آنتالنتیک شمالی 
)ناتو( از خاک افغانســتان آغاز شده 
است، همه افغان هایی که به هر نحوی 
طی ســال های گذشــته با نیروهای 
خارجی در مبارزه با طالبان همکاری 
کــرده اند، هــدف احتمالی حمالت 
طالبان خواهند بود. شــبه نظامیان 
طالبــان در ماه های اخیر با تشــدید 
حمالت خود علیــه نیروهای دولتی 
افغانستان، موفق شده اند کنترل تقریبا 
نیمی از چهارصد منطقه روســتایی 
افغانستان را به دست گیرند. طالبان 
که طرفدار اجرای سختگیرانه و دقیق 
شــریعت اسالمی اســت، چند شهر 
بزرگ افغانستان را نیز به محاصره خود 
درآورده اند. قندهار که در گذشته از 

پایگاه های اصلی طالبان بود، یکی از 
همین شهرهاســت که به محاصره 
عناصر این گروه درآمده است. به رغم 
این که طالبان در مذاکره با طرف های 
بین المللی مدعی شده اند که دیدگاه 
و رویکرد خود را تغییر داده اند و قابل 
اعتماد هســتند، بارهــا طی همین 
هفته های اخیر تاکیــد کرده اند که 
خاک کشورشان را از »نیروهای فاسد 

غربی« پاکسازی خواهند کرد.
اندرو واتکینز کارشناس امور افغانستان 
 Crisis Group که در گروه بحران ها
)یک اندیشکده بزرگ که رسالت خود 
را حل و فصل مناقشــات در جهان 
تعریف کــرده اســت( کار می کند، 
می گوید: »هیچ تردیدی وجود ندارد 
که آن دســته از افغان هایی که طی 
سال های گذشــته با نیروهای غربی 
همــکاری کرده اند، از ایــن پس در 
افغانســتان امنیت نخواهند داشت و 
هر لحظه ممکن است هدف اقدامات 

کینه توزانه طالبان قرار گیرند.«
امــا همین وضعیت بــرای بازیگران 
و فعــاالن برجســته جامعــه مدنی 
افغانســتان نیز صدق می کند. سال 
گذشــته مدت ها قبــل از آن که جو 
بایدن از تصمیم واشنگتن برای خارج 
کردن قطعی تمــام نیروهای نظامی 
آمریکا از خاک افغانســتان سخن به 
میان آورد، هر روز ســه یا چهار بمب 
دست ساز در کابل منفجر می شد که 
گاهی روزنامه نگاران و گاهی روحانیون 
میانه رو و گاهی هم زنان را هدف قرار 

می داد.
گروه طالبان هرگز مســئولیت این 
حمالت هدفمند خونین را بر عهده 
نگرفت اما از نتایج آن اســتفاده کرد: 
هزاران شهروند تحصیل کرده افغان 
که در مقایسه با دیگر اعضای جامعه 
افغانســتان اندیشــه ها و ارزش های 
لیبرال تری داشتند، عرصه را بر خود 
تنگ دیدند و به ناچار مسیر مهاجرت 
را در پیــش گرفتند. این ها مخالفان 
بالقوه طالبان بودند کــه با خروج از 
افغانستان دیگر موی دماغ این گروه 
نمی شدند ضمن این که دولت متزلزل 
افغانستان نیز بخشی از حامیان خود 
را از دست داد. این وضعیت از مدت ها 
پیش مایه نگرانــی جامعه جهانی از 
جمله کشــورهای غربــی دخیل در 
مناقشــه افغانستان شــده است. در 
سال 2015 سازمان ملل متحد زنگ 
هشدار را درباره پیامدهای ویرانگر فرار 
مغزها از افغانســتان به صدا درآورد 
و تاکید کرد این اتفــاق می تواند در 
درازمدت آثار مخربی بر ثبات و آینده 

این کشور جنگزده داشته باشد.

این وضعیت دولت های غربی را که در 
قبال افغانستان تعهد داشتند، در برابر 
یک دوراهی اخالقی قرار داد: آیا وظیفه 
اخالقی این کشورهاست که بالفاصله 
با اعطای پناهندگی به هزاران افغان 
که با خطر طالبان روبرو هستند، جان 
آن ها و خانواده هایشان را نجات دهند؟ 
آیا اعطای پناهندگی به این افراد به 
معنای نابودکردن تدریجی نهادها و 
موسسات و شیوه زمامداری نیست که 
طی 20 سال گذشته جامعه جهانی 
برای برقراری آن در افغانستان تالش 
و سرمایه گذاری کرده است؟ مشکل 

غیرقابل حل به نظر می رسد.
گروه طالبان هرگز مســئولیت این 
حمالت هدفمند خونین را بر عهده 
نگرفت اما از نتایج آن اســتفاده کرد: 
هزاران شهروند تحصیل کرده افغان 
که در مقایسه با دیگر اعضای جامعه 
افغانســتان اندیشــه ها و ارزش های 
لیبرال تری داشتند، عرصه را بر خود 
تنگ دیدند و به ناچار مسیر مهاجرت 

را در پیش گرفتند.
اما هر چه باشــد هیچ کس کانادا را 
بابت در اولویت قراردادن نجات جان 
انســان ها مالمت نخواهد کرد با این 
حال اتاوا باید ایــن کار را به گونه ای 
انجام دهد که کمترین لطمه به جامعه 
مدنی افغانســتان و دولت این کشور 

وارد شود.
یکــی از روش هــای انجــام این کار 
این اســت که دولت فدرال کانادا به 
پناهجویان افغان ایــن حق را بدهد 
کــه در صــورت صالحدیــد و نیاز 
بتوانند بدون هیچ مانعی به افغانستان 
بازگردند و بدون این که بابت وضعیت 
حمایتی خود در کانادا کمترین نگرانی 
داشــته باشــند، در کشورشان برای 
اجرای طرح هــا و برنامه هایی تالش 
کنند که می تواند به حاکمیت قانون، 
تقویت دموکراسی، ارتقای حقوق بشر 
و تقویت اقتصاد کشورشــان کمک 

کند.
طبق قانونی فعلی کانادا، پناهجویان 
افغان پیش از آن که شهروندی خود 
را دریافت کنند، اجازه و امکان چنین 
کاری را ندارند و برای داشتن چنین 
اجازه ای باید گاهی تا بیش از شــش 

سال صبر کنند.
دســتگاه دیپلماســی کانادا نه تنها 
می تواند بــرای رفت وآمد پناهجویان 
افغــان با توجــه به شــرایط آن ها و 
کشورشــان چارچوب مناسبی تهیه 
کند بلکه از طرح های ابتکاری آینده 
دار آن هــا حمایت های مالی به عمل 
آورد. بــدون تردید تنها بازنده چنین 

رویکردی، طالبان خواهند بود.

نیروهای نظامی کانادا در فاصله ســال های ۲۰۰۱ تــا ۲۰۱۴ در چارچوب نیروهای بین المللی در خاک 
افغانستان حضور داشتند

در حالی که با پیشــروی طالبان در افغانستان، مسئله پناه دادن به مترجمان 
پیشین افغان و خانواده های آن ها به بحثی جدی در محافل سیاسی و رسانه ای 
کانادا تبدیل شــده است، جاگمیت سینگ رهبر حزب نیودموکرات کانادا روز 
سه شنبه ۳ اوت در کنفرانسی مطبوعاتی در تورنتو تاکید کرد دولت فدرال باید 
رویکرد بازتر و جامع تری برای پذیرش والدین، خواهران و برادران و همچنین 
دیگر نزدیکان مترجمان پیشــین افغان که با تهدیدهای جدی طالبان روبرو 

هستند، اتخاذ کند.
بــه گزارش هفته، به نقل از الپرس، جاگمیت ســینگ تاکید کرد: »نیازی به 
گفتن نیست که طالبان جان این افراد و نزدیکان آن ها را تهدید می کند. آن چه 
اتاوا در این شرایط باید انجام دهد این است که برای انتقال این افراد به کانادا 
با سرعت بیشــتری عمل کند. در این میان من فکر می کنم که دولت فدرال 
باید یک راهبرد فراگیرتر در پیش گیرد که نزدیکان این افراد نیز بتوانند تحت 

حمایت کانادا قرار گیرند.«
ماه گذشــته دولت کانادا یک رشته تدابیر حمایتی اضطراری برای پناه دادن 
به آن دسته از غیرنظامیان افغان اتخاذ کرد که طی سال های گذشته به انحاء 
مختلف به ارتش کانادا کمک کرده اند. همسران و کودکان این افراد نیز می توانند 

از این برنامه حمایتی کانادا استفاده کنند.
اما کهنه سربازان کانادایی و برخی گروه های مدافع حقوق بشر از این موضوع 
ناراضی هستند که این برنامه شامل حال والدین، خواهران و برادران و همچنین 
فرزندان بالغ همکاران پیشین ارتش کانادا در افغانستان نمی شود. همچنین کلیه 
افغان هایی که طی ماه های گذشته از بیم جان خود در برابر طالبان به کشورهای 

همسایه افغانستان گریخته اند، در برنامه حمایتی کانادا جایی ندارند.

جاگمیت سینگ:
 اتاوا برای پناه دادن به مترجمان افغان 

باید رویکرد جامع تری اتخاذ کند

روز »لغو برده داری« در کانادا ملی شد
به گزارش هفته، به نقل از سی بی سی، 
پژوهشگرانی همچون »شارون روبرت 
جانســون«، نویسنده و محقق تاریخ 
برده داری در کانــادا معتقدند، مردم 
اطالعات زیــادی در مورد تاریخ برده 
داری این کشور ندارند و باید بیشتر 
درباره بــرده داری در کانادا بیاموزند. 
جشــن سراســری روز آزادی و لغو 
برده داری می تواند نقطه روشــنی در 

آگاهی مردم باشد.
»شــارون روبرت جانســون« هنگام 
گردش در قسمت تاریخ سیاهپوستان 
در مــوزه شهرســتان یارمــوث، به 
نقاشی های فرهیختگان سیاه پوست، 
اولین سیاه پوست نواسکوشیایی که 
به پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا 
)RCMP( پیوست و حتی یک نقاشی 
از خودش، به عنوان اولین فردی که 
یک کتاب درباره سیاه پوستان منطقه 

نوشت، اشاره می کند.
روبرت جانســون در مصاحبه ای تازه 
در باره این زن برده که به شــیوه ای 
غیرانسانی کشته شده و این حکاکی 
از داستان مرگ او در موزه شهرستان 
یارموث به نمایش گذاشته شده است، 
گفت: او شــب قبل از مرگش به انبار 
رفته بود. مثل همیشه که این کار را 
می کرد. زیرا گرسنه بود. او سعی کرد 
یک قرص نان و یک تکه پنیر بدزدد و 
بعد با قساوت تنبیه شد و از دنیا رفت.

روبرت جانســون می گوید: صاحبان 
وی متهم به قتل، اما در دادگاه تبرئه 
شدند. من هنوز که به این داستان فکر 
می کنم، بسیار عصبانی می شوم. اینکه 
چطور ممکن است با چنین جرمی از 

زیر بار مجازات فرار کرد؟
او در اولیــن کتابــش، »کــودکان 
آفریقا: تاریخ سیاهان در یارموث، نوا 
اسکوشیا« یک فصل کامل درباره جود 

نوشته است.
اول اوت 1۸۳4 روز رهایــی یــا لغو 
برده داری است. زمانی که امپراتوری 
بریتانیا برده داری را لغو کرد و حدود 
۸00 هزار نفر از مردم آفریقایی تبار را 
در سراسر مستعمرات بریتانیا از جمله 
آنچه امــروزه به نام کانادا شــناخته 

می شود، آزاد کرد.
تا کنون انتاریو تنها اســتانی بوده که 
این مناسبت را جشن می گرفته، اما 
امســال اعضای پارلمان به تعیین آن 
در سراســر کشور رای دادند. این روز 
همچنین برای اولیــن بار به صورت 
اســتانی در نوا اسکوشیا هم مشاهده 

شد.

روبرت جانسون می گوید که داستان 
جود در ذهنش بسیار برجسته شده 
بود. پس کتاب دوم را هم منتشر کرد. 
اثری داستانی تاریخی با عنوان »جود 
و دیانــا« که زندگی جود و خواهرش 
را شــرح می داد. روبرت جانسون که 
2۸ سال پیش هنگام تحقیق درباره 
شــجره نامه خود به طــور اتفاقی به 
پرونده های جود برخــورد کرده بود، 
گفت: من حتی نمی دانستم که مردم 

در یارموث زمانی برده داشتند.
اما برای این نویســنده که چهارمین 
پدربزرگش برده فــراری بود، تعیین 
یــک روز بــه عنــوان روز رهایی از 
برده داری بســیار ناچیز و خیلی دیر 
اســت. او می گوید: نمی توانید برای 
حدود 200 سال سکوت کنید و بعد 
هم تنها بگویید که این اتفاقات نباید 

می افتاد. این کافی نیست.

در این تصویر، مجسمه چوبِی ساخته »بروس ژاکارد« را می بینید که زن 
برده جوانی به نام »جود« را نشان می دهد که در سال۱۸۰۰ در نوا اسکوشیا 
توســط صاحبش آنقدر مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا بر اثر جراحات 

وارده درگذشت.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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



۸8 Issue 1540 Friday August 6, 2021 شماره ۱5۴۰ جمعه ۱5 مرداد ۱۴۰۰

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

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1079
Hyundai
June SID Retail
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

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

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

None None

JUNSID_WZMASTER_EN

None

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

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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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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◊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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months† on all 2021 TUCSON models
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0% 72
for

Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

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

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

NOW: $29,853
65,000 km

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

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

Was: $31,653

 Stk# R212244
NOW: $47,878

43,000 km

Was:$49,678

 Stk# H21513A
NOW: $19,952

116,000 km

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

53,000 km

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

139,000 km

Was:$19,585

2018 HYUNDAI TUCSON SE

Stk#H21509B  Stk#B22095  Stk#H21408A

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

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1079
Hyundai
June SID Retail
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

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

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

None None

JUNSID_WZMASTER_EN

None

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

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

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

Additional information:

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

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

خط لوله  نفتی که دریاچه های بزرگ کانادا را تهدید می کند
زیست هشدار  کارشناســان محیط 
می دهند، خط لوله ی قدیمی که نفت 
را از ژرفای جایی که دریاچه میشیگان 
و دریاچــه هورون به هم می رســند 
منتقل می کند در وضعیت نامناسبی 
قرار دارد که هر لحظه می تواند ترکیده 
و صدمات فاجعه بــار به دریاچه های 

بزرگ کانادا وارد کند.
به گــزارش هفته، به نقل از »ســی .

بی سی«، خط 5، خط لوله ای به طول 
1000 کیلومتر اســت که متعلق به 
ان بریج کلگری است و روزانه تا 540 
هزار بشکه مایعات نفت و گاز طبیعی 
از ویسکانســین به ســرنیای انتاریو 
منتقــل می کند و از آن جــا نیز به 
پاالیشگاه های دیگر در انتاریو و کبک 

حمل می شود.
ایــن امر در مرکز اختالف سیاســی 
میــان فرماندار میشــیگان، گرچن 
ویتمر، است که دســتور داده  آنچه 
که او »بمب ساعتی« می گوید بسته 
شود، و مقامات کانادایی، از جمله داگ 
فورد، نخست وزیر انتاریو، که از ان بریج 
پشــتیبانی کرده و ادامه ی کار آن را 

بی خطر دانسته است.
فــورد در بیانیه ای گفته اســت: »در 
طول یک ســال گذشــته، من هم 
نامه نگاری کــرده ام و هم با فرماندار 
صحبت کرده ام تــا ناامیدی خود را 
ابراز کنم و بر اهمیت خط 5 در تأمین 
امنیت اقتصادی، زیســت محیطی و 
انــرژی در کل منطقــه دریاچه های 
بزرگ تاکید کنــم. دولت ما معتقد 
اســت خطوط لوله یک راه مطمئن 
برای انتقال سوخت های ضروری در 
سراســر دریاچه های بزرگ است که 
مطابق با باالترین استانداردهای ایمنی 

خط لوله عمل می کند.«
ان بریج می گوید خط 5 ایمن است و 
نسبت به حمل ونقل با کامیون یا قطار 
در مصرف ســوخت بسیار به صرفه تر 

است.
اما میشل وودهاوس، مدیر برنامه های 
آب در پدافند از زیست بوم، در تورنتو، 
می گوید زمان آن رســیده است که 
سیاســت را و »روایت ساخته شده« 
ان بریج را کنــار بگذاریم. او می گوید 
خطری که خط لوله برای دریاچه های 
بزرگ ایجاد می کند بسیار خطرناک 

است و این به »قمار« می ماند.

از خط ۵ پیش تر روغن نشت کرده 
است

خط 5 در ســال 1۹5۳ طراحی شد 
تا طول عمر آن 50 ســال یا تا سال 
200۳ باشــد. وودهاوس گفته است 
که این خط، پس از 1۸ سال از پایان 

تاریخ تعیین شده، هنوز کار می کند و 
مشکالت قابل توجهی نیز دارد. »این 
یک خط لوله بسیار قدیمی، خراب و 
خطرناک اســت که قبالً مقادیر قابل 
توجهی نفت بــه زمین های اطراف و 
آب هایی که از آن عبور می کند نشت 

داده است.«
بر اساس گزارش رســانه ها، از سال 
1۹5۳، خط 5 2۹ بار نشــت کرده و 
4.5 میلیون لیتر روغن وارد زیست بوم 

کرده است.
پرونده های دادگاه ایالت میشــیگان 
علیه ان بریج در ســال 2020 اعالم 
کرد که خط لولــه همچنین مکرراً 
اســتانداردهای ایمنی را نقض کرده 
اســت. در شــکایت مطرح شده در 
میشیگان آمده است که لنگر کشتی 
در ســال 201۸ به خــط لوله ضربه 
زده و پیمانــکاران نیز به اشــتباه در 
ســال 201۹ به پایه های آن آسیب 
رسانده اند، آسیبی که تا یک سال بعد 

توجهی بدان نشد.
وودهــاوس گفته اســت که نشــت 
می توانــد »خســارت هایی ویرانگر« 
به ســاحل دریاچه هورون و دریاچه 
میشیگان وارد کند و آب آشامیدنی، 
شیالت، مشاغل و خانه ها را به خطر 

بیندازد.
دیان ســاکس، مأمــور عالی رتبه ی 
پیشین محیط زیست انتاریو و در حال 
حاضر معاون رهبر حزب سبز انتاریو، 
گفته اســت که اگر خط 5 در تنگه 
مک کیناک نشت کند، »ابر عظیمی از 
آلودگی« ایجاد می شود که زیست بوم  
ماهیان را مختــل کرده و همچنین 
در پایین دست به دریاچه ی انتاریو و 

دریاچه ی ایری آسیب هایی خواهد زد.
مطالعه دانشــگاه میشیگان در سال 
2014 این گفتــه را تأیید می کند. 
محققــان دریافتند کــه جریان های 
شــدیدی در این تنگه ها وجود دارد 
که هر چنــد روز یکبار تغییر جهت 
می دهند و خطوط ساحلی تا فاصله 
۸0 کیلومتری را ظرف چند روز آلوده 

می کنند.

ان بریج می گوید خط لوله در شرایط 
خوبی است

ان بریج،  سخنگوی  الرسون،  تریسی 
هر ســال می گویــد، این شــرکت 
لوله هــای دوقلو خط 5 را که از تنگه 
مک کیناک عبور می کنند، بررســی 
می کند، لوله هایی که از »فوالد بدون 
درز ضخیم« ساخته شده اند و وضعیت 
خوبی دارند. او همچنین گفته است 
که طــول عمر خط 5 با بازرســی و 
نگهداری تعیین می شود، نه زمانی که 
ساخته شده است. ان بریج همچنین 
500 میلیون دالر برای ساختن یک 
تونل از طریق تنگه ها برای پوشش و 

حفاظت از خط 5 هزینه می کند.
منابــع طبیعی کانــادا می گوید که 
جایگزین خط 5، حمل ســوخت با 
۸00 واگن ریلــی و 2000 کامیون 
در روز در سراســر کانــادا و 15 هزار 

کامیون در ایاالت متحده است.

هیچ همکاری ای وجود ندارد

ویتمر اخیــراً حق ارتقاء 1۹5۳ را که 
به ان بریج اجازه مــی داد خط 5 را از 
طریق میشیگان اجرا کند، لغو کرد و 

به این شرکت تا 12 می برای توقف 
عملیات مهلت داد، هر چند که اجرا 
نشده است. دو طرف همچنان درگیر 
میانجی گری به دستور دادگاه هستند 
که در مــاه اوت به پایان می رســد، 
اگرچه مشخص نیست که چه موقع 

اختالف حل خواهد شد.
ان بریــج در بیانیه ای در اوایل ســال 
جاری گفت که قصد تعطیلی خط 5 
را نــدارد و اقدامات ویتمر غیر قانونی 
اســت و دانش و نیز شواهد را نادیده 

می گیرد.
بابی لدی، سخنگوی مطبوعاتی، گفته 
است که دولت ویتمر معتقد است که 
میشیگان نمی تواند به ان بریج اعتماد 
کند، زیرا یکــی دیگر از خطوط لوله 
آن در سال 2010 خراب شد و »یکی 
از بدترین نشت نفت در تاریخ ایاالت 

متحده را ایجاد کرد.«
مایک بردلی، شــهردار سارنیا، گفته 
است که اگر خط 5 تعطیل شود، شهر 
او تا 5000 شــغل با درآمد خوب را 
از دســت می دهد. وی گفت که این 
اقدام همچنین بر جوامعی در انتاریو 
و کبــک تأثیر می گذارد که از نفت و 
گاز طبیعی برای تولید بیش از 600 

محصول استفاده می کنند.
او  افــزوده هــر بار که ســعی کرده 
نگرانی های خــود را با ویتمر مطرح 
کند، او پاســخی نداده است. بردلی 
گفت: »فرماندار میشــیگان به روابط 
انتاریــو و میشــیگان آســیب های 
باورنکردنــی وارد کرده و این چیزی 
اســت که نگران کننده اســت. هیچ 
همکاری در مواقعــی که باید وجود 

داشته باشد وجود ندارد.«

تنگه مک کینک، جایی که دریاچه ی میشــیگان با دریاچه ی هورون به هم می رسند، را پژوهشگران به عنوان 
»بدترین مکان ممکن« برای نشت نفت در دریاچه های بزرگ توصیف کرده اند.

ایرونیــا- طی یک ســال اخیر نوعی 
برآورد ملی در مــورد نام مکان ها و 
افــرادی که به نام آنها اســم گذاری 
شده وجود دارد_ و برخی می گویند 
این مبحث باید شامل بازنگری در نام 
استان بریتیش کلمبیا هم باشد که تا 
حدی به کریســتوفر کلمبوس اشاره 

دارد.
رابرت یاگو، نویسنده و مشاور از بومیان 
 Nooksack قبیلــه  و   Kwantlen
می گوید هر گونه ارتباط با کاشــف 
ایتالیایی که به طور گســترده با آغاز 
استعمار خشــونت آمیز قاره آمریکا 

مرتبط است، مشکل ساز است.
یاگو به مجری مهمان آنجال استریت 
در The Early Edition ســی بــی 
ســی گفت: »من فکر می کنم همه 
تا االن این را می دانند، اما کریستوفر 
کلمبوس مشکالتی داشت. حتی در 
زمان خودش او فوق العاده خشــن و 
نســل کش به نظر می رســید. اسم 
گذاری یک قلمرو به نام این شخص 
در عصر حاضر کاری نیســت که ما 

انجام دهیم.«
 Sḵwx̱wú7mesh میشل ناهانی که
 Nahanee Creative و بنیانگــذار
است، می گوید این فرایند تغییر نام 
مهم و فرصتی است برای بررسی آنچه 
که ما اکنون به عنوان یک جامعه به 

آن اعتقاد داریم.
ناهانــی گفت: »تغییر نام بی ســی 
فرصتی خواهد بــود تا ما را در آینده 
به عنوان ســرزمینی غیرمستعمره و 
با رویکردهایی که بیشتر با سرزمین 
و ارزشــهای امــروزی اینجا مرتبط 

هستند، در نظر بگیرند.«
به گفته یاگو انتخاب نامی جدید برای 

بی سی شروع جدیدی خواهد بود.
یاگو می گوید یکی از نام های احتمالی 
 S’ólh Téméxw این منطقه، نــام
اســت که “soul tow-mock” تلفظ 
می شود و به معنی “سرزمین ما” یا 
“جهان ما” در Halkomelem است؛ 
زبانی که مردم Kwantlen در  فورت 
لنگلی با آن صحبت می کردند؛ جایی 
که بی سی در سال 1۸5۸ مستعمره 

اعالم شد.
با این حال هم یاگو و هم ناهانی می 
گویند وقتی قلمروی بریتیش کلمبیا 
خود نوعی ایجاد اســتعمار مصنوعی 
اســت که از مناطــق و ملل مختلف 
تشکیل شده، به سختی می توان نامی 

پیشنهاد داد.
ناهانی گفــت: »۳4 زبان بومی و 60 
گویش دیگر وجود دارد. من واقعا نمی 
توانم بگویم که می توانیم یک کلمه را 

از یکی از آن زبان ها انتخاب کنیم.«
اشلی چرچیل، مشاوری که از بومیان 
 Tk’emlúps متولــد  و    Simpcw
اســت، می گوید یکی دیگر از گزینه 
ها اســتفاده از کلمــات اصطالحات 
شینوک اســت؛ زبان پیجینی که از 
روابط تجاری میان ملل مختلف بومی 
و مهاجــران بریتیش کلمبیا در قرن 

1۹ بیرون آمد.
چرچیل می گوید یکی از گزینه هایی 
که ماهیت جغرافیایی این منطقه را 
منعکس می کند عبارت شــینوک 
 Illahee Chuk یــا   Illaheechuk
است؛ به معنی “جایی که زمین با آب 
 illahee برخورد می کند”، جایی که
)یــا il’-la-hie( به معنی ســرزمین، 
خاک یا کره زمین و chuk به معنی 

آب است.

آیا نام استان بریتیش کلمبیا 
تغییر خواهد کرد؟
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

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

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

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

پایان اوج گیری بازار امالک و آغاز روند نزولی بازار
فردا- در ســال گذشــته و جاری با 
افزایش چشمگیر آمار فروش مسکن 
در کانــادا روبرو بودیــم. حاال برخی 
این  می گویند  اقتصادی  کارشناسان 
روند صعودی پایان یافته و روند نزولی 

آغاز شده است.
در گزارش جدیدی که تی دی بانک 
)TD Bank( تهیــه کــرده آمده که 
پایان روند صعــودی، چند ماه زودتر 
از آنچه پیش بینی می شد روی داده 
است. حاال سئوال اینجاست که این 
روند نزولی قرار اســت با چه سرعتی 

به پیش برود؟
آمار فروش خانه از ماه مارچ تاکنون، 
افتــی 25 درصــدی را تجربه کرده 
اســت. با وجود اینکه این رقم بسیار 
باال به نظر می رسد، اما در مقایسه با 
رشد نجومی ماه های قبل، چندان هم 
قابل توجه نیست. در واقع، آمار خرید 
و فروش در بازار امالک کانادا همچنان 

باالست.
بررســی ها نشــان می دهد اگر آمار 
فروش ماه جــون در ماه های بعدی 
سال هم حفظ شــود، بیش از 600 
هزار واحد مســکونی در کشــور به 
فروش خواهد رسید و به این ترتیب، 
حتی رکورد ســال 2020 نیز در این 

زمینه شکسته می شود.

چه عواملی بر ســرعت روند نزولی 
بازار امالک موثرند؟

یکی از مهم ترین این عوامل، معیارهای 
ارزیابی تمکن مالــی متقاضیان وام 
مســکن )یا همان اســترس تست( 
است. معیارهای جدیدی که از ابتدای 
ماه جون امسال اجرایی شد، یکی از 
مواردی بود که به کاهش نسبی تقاضا 

در بازار انجامید
بازدهــی اوراق قرضه نیز عامل موثر 
بعدی است. تی دی بانک پیش بینی 
کرده بازدهی این اوراق در سال آینده 

افزایش می یابــد. با وجود اینکه طی 
چند هفته اخیر بــه خاطر نگرانی از 
سویه جدید کروناویروس )یعنی سویه 
دلتا( این بازدهی با افت روبرو شــده، 
اقتصاددانان بر این باورند که این افت، 

موقتی خواهد بود.
خالصه اینکه با بهبود کلی وضعیت 
اقتصاد جهانی و همچنین تورم پیش 
رو، افزایش بازدهی اوراق قرضه، امری 
طبیعی خواهد بود کــه البته بر وام 

مسکن نیز تاثیر می گذارد
تی دی بانک پیش بینی کرده شــاهد 
افزایش جزئی در نرخ بهره توســط 
بانک مرکزی باشــیم که این اتفاق 
احتمــاال در نیمه دوم ســال 2022 
روی دهد. همچنیــن بازدهی اوراق 
قرضه پنج ســاله دولتی نیز تا پایان 
سال 2022 حدود 110 واحد افزایش 
می یابد. البته در ایــن گزارش آمده 

هر گونه افزایش در این زمینه، تاثیر 
گســترده ای بر بازار امــالک خواهد 

داشت.
نکته بعدی که باید مد نظر قرار گیرد 
این اســت که هر قدر یک بازار طی 
افزایش بیشــتری  با  دوره صعودی، 
روبرو شده باشد، افت شدیدتری را نیز 
تجربه خواهد کرد. فروش خانه در نوا 
اسکوشیا از ابتدای سال تاکنون افتی 
۳2 داشت. همچنین کبک و انتاریو 
نیز به ترتیب با افت 20 و 1۷ درصدی 
مواجه شدند. در مقابل، فروش خانه 
در آلبرتا طی همین مدت 1۳ درصد 
رشــد کرد که بهترین عملکرد بازار 
امالک استانی در ســال جاری را به 
خــود اختصاص داده اســت. تی دی 
بانک می گوید این روند در سال جاری 

و آینده همچنان ادامه می یابد.
البته افت صــورت گرفته فقط برای 

تعداد معامالت نبود و میانگین قیمت 
خانه را نیز شــامل می شود. یکی از 
دالیل این مساله، افزایش سهم کاندو 
از کل معامالت مسکن است. هر قدر 
سهم کاندو )که قیمت کمتری نسبت 
به خانه های یک یا چند واحده دارد( 
افزایش یابد، میانگین قیمت خانه نیز 
کمتر می شود. این در حالی است که 
در نخســتین ماه های همه گیری و 
با افزایش خریــد و فروش خانه های 
تک واحده شــاهد باال رفتن میانگین 

قیمت مسکن در سطح کانادا بودیم.
در ایــن گــزارش پیش بینی شــده 
قیمت خانه در دشــت  های مرکزی 
)prairies( و همچنیــن نیوفاوندلند 
افزایش یافته و در مقابل، در انتاریو، 
کبک، نوا اسکوشــیا و پرنس ادوارد 

آیلند با افت قیمت خانه روبرو شویم.

محققان بر روی بلندترین قله کانادا 
در جستجوی تاریخچه حیات 

و تغییرات اقلیمی

بررســی و تجزیــه و تحلیــل عمق 
یخ های بلندترین کوه کانادا به منظور 
جمع آوری اطالعاتی درباره گذشــته 
بشر و تاثیر تغییرات آب وهوایی، هدف 
ماموریت تیمی از دانشمندان دانشگاه 
آلبرتا است که ماه مه به قله کوه لوگان 

صعود کردند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
آزمایشگاه  مدیر  کریستیلو،  آلیسون 
Ice Core دانشگاه آلبرتا در بازگشت 
از این ماموریت تحقیقاتی پنج هفته ای 
بــر روی کوه لوگان در منطقه یوکان 
تاکید کرد: »بدون تردید قله کوه های 
پوشیده از یخ سخت ترین مکان برای 

انجام مطالعات علمی است.«
او به همراه سه دانشمند دیگر با ده ها 
کیلوگــرم تجهیزات طی ده روز خود 
را به قله بلندترین کوه کانادا رساندند.

کریســتیلو افزود ما ماه مــه به این 
کوه صعود کردیم تا بهترین مکان ها 
را بــرای نمونه برداری از کالهک های 

یخی در سال آینده پیدا کنیم.
به گفتــه این محقق، مطالعه بر روی 
بلندترین کوه های کره زمین دشوارتر 

از مطالعه در قطب شــمال و جنوب 
است ضمن این که ممکن است کوه ها 
اطالعات بسیار ارزشمندی را در خود 

پنهان کرده باشند.
کریســتیلو ادامــه داد در نوک کوه 
لوگان می توان قدیمی ترین هسته های 
یخ موجــود در کره زمیــن را مورد 
مطالعه قــرار داد. آخرین حفاری در 
ایــن یخ ها که ســال 2002 صورت 
گرفــت، اطالعاتی از 16 هزار ســال 
پیش در اختیار دانشــمندان قرار داد 
اما ما امیدواریم که با فناوری های به 
روز خود بتوانیم به ۳0 هزار سال پیش 

بازگردیم.
دانشمندان کانادایی در این ماموریت 
تالش می کنند تاریخچه ای از دمای 
هوا، آتش سوزی های جنگلی و ریزش 
خاکسترهای آتشفشانی از گذشته های 
دور تا به امروز ترسیم کنند. تیمی از 
دانشمندان آمریکایی نیز قرار بود به 
آن ها ملحق شود، اما موفق نشد. این 
ماموریت قرار بود سال گذشته انجام 
شود اما پاندمی کرونا آن را یک سال 

عقب انداخت.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323
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12'8
10'3
11'10
8'4
12'3
7'3
10'7
10'10
5'1

10'11
16'1

14'10
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17'2
17'4
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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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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until September 3, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE 
THIS 

MONTH
See website 

for more 
deals!

Arcoroc
Glassware

SALE

انسان عصر کووید-۱۹، موضوع کنجکاوی مردم ۱۰۰ سال بعد
تعدادی از موزه های اونتاریو در تالش 
برای جمــع آوری شــواهد تاریخی 
برای آیندگان هســتند.  کووید-1۹ 
آن ها معتقدند مردم آینده می خواهند 

دوران کرونا را بشناسند.
به گزارش هفته و به نقل از سی بی سی، 
برخــی موزه های اســتان اونتاریو بر 
روی جمــع آوری مصنوعاتــی مانند 
عالئــم فاصله اجتماعی و تولید چند 
رسانه ای هایی با موضوع زندگی انسان 
در دوره کرونا -از جمله عکس های با 

وضوح باال-کار می کنند.
موزه تاریخ نیاگارا بــه طور خاص از 
مردم خواســته عکس ها، نشانه ها و 
عالئم دوره کرونا، یادداشت ها، فیلم ها، 

مجــالت یا هر چیزی را که توســط 
انسان عصر کرونا ساخته شده باشد 
را در صــورت تمایل به این موزه اهدا 
کننــد. موزه همچنیــن یک عکاس 
حرفه ای را اســتخدام کرد تا آنچه را 
که در روزهای اوج پاندمی و هفته های 
اولیه شیوع در شهر اتفاق می افتد را 

ثبت کند.
در حالــی کــه افــراد زنــده امروز 
می خواهند کووید را فراموش کنند، 
سوزان مواس، سرپرست و کیوریتور 
موزه تاریخ آبشار نیاگارا معتقد است 
مردم 50 تــا 100 ســال آینده در 
جستجوی این داستان ها خواهند بود.

مواس گفــت: وقتی به یک متصدی 

موزه در 50 سال آینده فکر می کنم 
که در موقعیت من است و ممکن است 
بخواهد در مورد آنچه در سال 2020 
اتفاق افتاده، نمایشگاهی برگزار کند، 
می بینم او به دنبال شخصی می گردد 
که در آن بازه زمانی مسئولیت جمع 
آوری تاریخ و مستندسازی آن را برای 

موزه به عهده داشته است.
او ادامــه داد: من فکــر می کنم آن 
شــخص در 50 یا 100 سال آینده از 
آنچه ما اینجــا و در زمان حال جمع 
آوری کرده ایــم قدردانــی می کند و 
می تواند اشــیاء، اســناد، ارتباطات و 
داستان هایی داشته باشد که داستان 

دوران کرونا را برایش شفاف تر کند.

مواس گفت که این کار »جمع آوری 
معاصر« نامیده می شود و افزود که در 
حال حاضر چیزی در تاریخ در حال 
رخ دادن اســت و شــما به الیه های 
عمیقــی از اطالعات و منابع واقعی و 

دست اول دسترسی دارید.
او گفــت: مثال اگر من االن شــروع 
به جمع آوری داده و اشــیاء و اسناد 
مربوط به جنگ جهانی دوم می کردم 
بسیار چالش برانگیزتر بود. اکثر مردم 
آن دوره دیگر زنده نیستند. بنابراین 
موسساتی مانند موزه ها، کتابخانه ها و 
گالری هایی که مجموعه ای معاصر را 
انتخاب می کنند، این کار را با نگاه به 

آینده انجام می دهند.

نقش هوانوردی کانادا در انتقال اجباری کودکان بومی به مدارس شبانه روزی
»ارنــی برنهارت« اولیــن باری را که 
سوار هواپیما شد و با اجبار به مدارس 
شبانه روزی بومیان کانادا منتقل شد، 

خیلی خوب به خاطر می آورد.
به گــزارش »هفتــه«، بــه نقل از 
 ،1۹5۹ ســال  در  »سی بی ســی«، 
مدرســه ی شــبانه روزی کــه او در 
روســتای آالکویک در سرزمین های 
شمال غربی تحصیل می کرد، تعطیل 
شــده بود و چنین او را به مدرسه ی 
شــبانه روزی آکایچو هال در یلونایف 

فرستادند.
او 15 ســاله بود که سوار هواپیمای 
باری بریســتول 1۷0 شد که توسط 
شرکت هواپیمایی وردایر اداره می شد. 
برنهارت می گویــد: »نامت صدا زده 
می شد و سوار هواپیما می شدید. من 
در انتها نشستم و بسیار هم پرسروصدا 

بود.«
امــروزه، هواپیمای بــاری در ورودی 
یلونایف قــرار دارد و از آن به عنوان 
نمادی که شــمال کانادا را گشود یاد 
می شود، اما از نظر برنهارت، هواپیما 
چیزی بسیار شوم تر را نشان می دهد: 
نقش هوانوردی در انتقال کودکان به 
مدارس شــبانه روزی – کودکانی که 
برخی از آنها هرگز به خانه بازنگشتند.

اســناد تاریخی کمی وجود دارد که 
نقش شــرکت ها و هواپیماهــا را در 
آوردن کــودکان بومی بــه مدارس 
مســتند کند، اما افرادی که درباره ی 
مشــارکت صنعت هوانوردی مطالعه 
می کنند می گویند که آنها بخشــی 

جدایی ناپذیر از سیستم بوده اند.
دیوید مونتبرونو، سرپرســت موزه ی 
کانادا  غــرب  ســلطنتی  هوانوردی 
در وینیپگ، می گوید: »بســیاری از 
مدارس شبانه روزی، به ویژه در مناطق 
قطبی، بدون استفاده از هواپیما برای 
جابه جایی کودکان باز نمی شــدند و 
فعالیت نمی کردنــد.« در این میان، 
با مــوزه همکاری  بومــی  محققان 

کرده اند تا اطالعات مربوط به مشارکت 
صنعت هوانوردی در سیستم مدارس 

شبانه روزی را جمع آوری کنند.«

برنهارت، یکی از اعضای سابق مجلس 
قانونگذاری و شهردار سابق روستای 
کوگلوکتــوک در نونــاووت، به یاد 
می آورد که هواپیما در آن سفِر سال 

1۹5۹ مملو از دانش آموزان بود.
او می گویــد: »اکثــر بچه هــا چهره 
شادی نداشتند. آنها می دانستند که 
دارنــد خانه را ترک می کنند. شــما 
می توانســتید گریه کنیــد، اما هیچ 
کس نمی توانست صدایتان را بشنود. 

هواپیما خیلی پرسروصدا بود.«
خود برنهارت به یاد مــی آورد که از 
ترک آکالویــک، منطقه اینوویک در 
ســرزمین های شــمال غربی، بدون 
خواهــر و برادر و مادرخوانده ای که از 
10 ماهگی، پس از مرگ مادرش، از 
او مراقبت کرده بود، حسابی ترسیده 

بود.
»من نمی توانم خواهرم را ببینم. من 
نمی توانم برادرم را ببینم و نمی توانم 

مادرخوانــده ای را که مرا بزرگ کرده 
است ببینم. بنابراین، من سوار هواپیما 

شدم و چند مایل گریه کردم.«
به گفته ی مونتبرونو، هیئت راستی و 
آشتی )TRC( که مدارس شبانه روزی 

را بررســی می کنــد، در دســتیابی 
به ســوابق رســمی پروازهای حامل 
کــودکان به مدارس شــبانه روزی با 

مشکل مواجه شده است.
موزه ی هوانوردی سلطنتی غرب کانادا 

در وینیپگ با همکاری محققان بومی 
امیدوار اســت با جمع آوری مطالب و 
توصیفات تهیه شده ی هیئت راستی 
و آشتی برخی از خالءها را پر کند، که 
نقش هوانوردی در سیســتم مدارس 

شبانه روزی از مهم ترین آن هاست.
مونتبرونو می گوید کــه هدف موزه 
این است که اطالعات و داستان های 
اعضای جامعه را برای ارتقاء آموزش 
عمومی در دسترس عموم قرار دهد: 
»نــوع اطالعاتی که ما توانســته ایم 
جمع آوری کنیم روایت دست اوِل نه 
تنهــا دانش آموزان، نه فقط کودکانی 
که از خانه خارج شده اند، بلکه خلبانان 
و در برخی موارد مهمانداران هواپیما 
و سایر متخصصان این صنعت است.«

ســینکلر در ســتونی که اخیراً برای 
»فری پــرس« در وینیپگ نوشــته 
شده اســت، درباره اهمیت این پروژه 
صحبت کــرده و خاطرنشــان کرده 
است: »در بســیاری از جوامع بومی، 
ورود هواپیمــا نشــان دهنده حذف 

قریب الوقوع کودکان بود.«

وقتی برنهــارت پیرامون بنای یادبود 
هواپیمای بریستول رانندگی می کند، 
ســرعت خود را کم می کند و دوباره 
به آن روزی که با هواپیما برده شــد 

فکر می کند.
او می گویــد: »وقتــی از آنجا عبور 
می کنم همیشــه به آن هواپیما نگاه 
می کنــم. می خواهم گریــه کنم، اما 
نمی توانم. دانستن این که مردِم خود 
را پشت سر گذاشــته ای و به جایی 

عجیب می روی، دردناک است.«
برنهارت می گوید که می خواهد بنای 
یادبــود در همان جایی که هســت 
بمانــد و برای آموزش عموم مردم در 
مورد بازماندگان مدارس شبانه روزی 

استفاده شود.
او می افزاید: »برخــی بناهای یادبود 
خوب اند. این فقط یک یادآوری است 
از آنچه بود. حتی اگر ممکن اســت 
کمی ناراحت کننده باشد. این می تواند 
چونــان درس تاریخ به دیگر مردمان 

آموزانده باشد.«

ارنی برنهارت، راست، و همسرش بئاتریس.
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24 year old 6000 sq. ft. 3 level house, 12,200 sq. ft. 
view property, Canterbury location West Vancouver 

MUST SELLMUST SELL

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

Sutton Group-West Coast Realty

kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

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

Farshadx@hotmail.com

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

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

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

مشاوره اولیه رایگان

افزایش فرصت های شغلی در بخش های بهداشت و غذایی کانادا

پرژن میرور- تازه ترین گزارش اداره 
آمار کانادا نشان می دهد که با وجود 
افزایش اقدامات بهداشت عمومی در 
برابر همه گیری بیماری کووید-1۹، 
بخش خدمــات غذایــی و اقامتی و 
همچنیــن بهداشــت باالترین نرخ 
فرصت های شغلی در کانادا را به خود 

اختصاص داده اند.
گزارش اخیــر اداره آمــار کانادا که 
بررســی فرصت های شــغلی و بازار 
کار کانادا تا ماه ِمــی 2021 را در بر 
می گیرد نشان دهنده افزایش فعالیت 
کارفرمایان بخش بهداشت کانادا است 
به طوریکه فقط در ماه ِمی تعداد 10۷ 
هزار و ۳00 فرصت شغلی جدید در 
بخش مراقبت های بهداشــتی وجود 
داشته که یک ششم تمام فرصت های 
شــغلی موجــود در کانــادا را در بر 

می گیرد.
بر اساس همین گزارش و در ماه ِمی 
سال جاری میالدی، بخش اقامتی و 
غذایی با ۷۸ هزار فرصت شغلی جدید 
در رده دوم و بخش خرده فروشی نیز 
با ۷۳ هزار و ۸00 فرصت شــغلی در 

رده سوم این رده بندی قرار گرفتند.
گــزارش اداره آمــار کانادا همچنین 
نشان می دهد که در ماه ِمی 2021، 

استان کبک در میان دیگر استان های 
کانادا با 5،1 درصــد دارای باالترین 
نرخ فرصت های شــغلی جدید بوده 
است. استان های بریتیش کلمبیا با 5 
درصد و نیــو برانزویک با 4،۹ درصد 
در رده های بعدی قرار گرفتند. استان 
نیوفاندلند و البرادور با نرخ 2،۸ درصد 
دارای پایین تریــن نرخ فرصت های 

شغلی جدید در کانادا بوده است.
بخش اقامتی و غذایی نیز در ماه ِمی 
دارای نرخ ۷،۸ درصد فرصت شغلی 

جدید بوده اســت. این در حالی بوده 
اســت که در گزارش خبری شــبکه 
ســی بی ســی در ماه ژوئن 2021، 
اغلب مردم به دلیــل نگرانی درباره 
سالمت خود در دوران همه گیری و 
تجدید نظر در نحوه زندگی و شــغل 
خود رغبتی به بازگشت به شغل های 
پیشــین خــود نشــان نمی دهند و 
کارفرمایــان برای اســتخدام نیرو با 

مشکل کمبود نیرو روبرو هستند.
رویال بانک کانادا در گزارشی پیشنهاد 

داده است تا دولت کانادا برای جبران 
افزایش بازنشســتگی و ترک کار به 
دلیل همه گیری بیماری کووید-1۹ 

بر مهاجران تکیه کند.
اندرو آگوپســوویز، اقتصــاددان، در 
گــزارش رویال بانک کانادا نوشــته 
اســت که: “ میزان بازنشســتگی و 
استعفاء به دلیل عدم رضایت شغلی 
در طــول دوران همه گیری افزایش 
قابل توجهی داشته است. اکنون که 
اقتصاد در حال بازیابی خود می باشد 
کانادا برای جبران کمبود نیروی کار و 
رشد سریع آن نیازمند به نیروی کار 

مهاجران است.”
علیرغم اهداف بزرگ مهاجرتی کانادا 
بــرای ســال 2020 و 2021، تعداد 
مهاجران تازه وارد به کانادا به دالیل 
محدودیت هــای مســافرتی و تغییر 
میزان ابتال به ویروس کرونا در جهان 
و کانادا نتوانســته اهداف مورد نظر 

دولت را برآورده کند.
اگرچه در ماه ژوئن دولت کانادا به ۳5 
هزار مقیــم دائم جدید اجازه ورود به 
کشــور را داد اما برای جبران کمبود 
نیروی کار نیاز به ورود تعداد بیشتری 
از افرادی است که ویزای اقامت دائم 
آنها صادر شــده ولی هنوز وارد کانادا 

نشده اند.
هدف دولت فدرال کانادا برای ســال 
2021، پذیــرش 401 هــزار مهاجر 
جدید بود که برای رســیدن به این 
هدف از ماه ژوئیه تا پایان سال دولت 
بایــد ماهانه 4۳ هزار مهاجر جدید را 
وارد کشور کند تا بتواند به هدف خود 

برسد.
تغییــرات ســریع در میــزان  بــا 
کووید-1۹  بیماری  واکسیناســیون 
در داخل کانادا و گسترش گونه های 
جدید ویروس کرونا مشخص نیست 
کــه دولت کانــادا می تواند به هدف 
مهاجرتی خود در سال جاری دست 
یابد یا همچنان اقتصاد این کشور با 

کمبود نیروی کار مواجه خواهد بود.

سیستم بهداشت و درمان کانادا 
از آخر، دوم شد

مداد- بــه گزارش ســی.تی.وی، بر 
اســاس یک گزارش جدیــد که روز 
چهارشنبه توسط صندوق کشورهای 
مشترک المنافع منتشر شد، اعالم شد 
سیستم بهداشت کانادا در بین یازده 
کشــور پردرآمد، در جایگاه دهم قرار 
گرفته اســت. فقط آمریکا سیستم 
بهداشتی بدتری از کانادا داشته است.

در رتبه بنــدی 11 کشــور پردرآمد، 
سیستم  کلیدی  اقدامات  زمینه های 
سالمت شامل حقوق صاحبان سهام، 
بهداشــتی،  مراقبت  به  دسترســی 
مقرون به صرفــه بودن خدمات، نتایج 
مراقبت های بهداشتی و کارایی اداری 

موردسنجش قرار گرفت.
این گزارش نشان داد که سیستم های 
بهداشــتی نروژ، هلند و استرالیا در 
کل عملکرد باالیی دارند و سوئیس، 
کانادا و ایاالت متحده به ترتیب دارای 
مراقبت های  سیســتم های  بدترین 

بهداشتی بودند.
این مطالعه عالوه بر رتبه بندی کلی 
آن، خاطرنشان کرد که ایاالت متحده 
در دسترســی به مراقبت بهداشتی، 
کارایی اداری، برابری و عدالت و نتایج 
مراقبت های بهداشتی رتبه آخر را دارد 
اما در رده دوم مراقبت های پیشگیرانه 
مانند غربالگری و واکسیناسیون جای 

گرفته است.
کشورها با استفاده از نظرسنجی های 
مشترک المنافع  صندوق  بین المللی 
که پیــش از همه گیری کووید1۹ در 
هر کشــور انجام شده بود و همچنین 
داده های اداری از ســازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی و سازمان بهداشت 
جهانی، توســط یک گروه مشورتی 

تخصصی رتبه بندی شدند.
این گزارش به طورکلــی کانادا را در 
رتبه دهم دو دســته اصلی، برابری و 

عدالت و نتایج مراقبت های بهداشتی 
قرار داد و همچنین مشــخص شــد 
که نابرابری های مربوط به درآمد در 
دسترسی به مراقبت های بهداشتی در 
ایاالت متحده، کانــادا، نیوزلند و نروژ 
بیشتر اســت. این نابرابری ها شامل 
موانع مالی دسترسی به مراقبت های 
پزشــکی و دندانپزشکی، هزینه های 
صورتحســاب پزشــکی، مشکل در 
دســتیابی به مراقبت های ســریع و 
اســتفاده از پورتال هــای وب برای 

تسهیل تعامل با بیماران است.
در رابطــه با معیارهــای پیامدهای 
مراقبت های بهداشتی که در گزارش 
تعریف شــده  پیامدهایی  به عنــوان 
اســت که می توان بــا ارائه خدمات 
مراقبت های بهداشتی بهبود بخشید، 
کانادا پــس از در نظر گرفتن میزان 
مرگ ومیــر و امید به زندگی در رتبه 
دهم قرار گرفت. در ضمن، در مقایسه 
با سایر کشــورها، کانادا هزینه های 
کمتری را صرف برنامه های اجتماعی 
ماننــد آمــوزش در دوران کودکی، 
مرخصی والدیــن و حمایت از درآمد 
والدین مجرد می کند که بر خدمات 
مراقبت های بهداشتی تأثیر می گذارد.

کانادا همچنین در بین یازده کشــور 
ازنظر دسترســی به مراقبت، در رتبه 
نهم قرار دارد و مقرون به صرفه بودن 
و به موقع بودن سیستم مراقبت های 
بهداشتی کشــور را دلیل استقرار در 

این جایگاه است.
بر اســاس این گزارش، مقایسه های 
به عموم، سیاست گذاران  بین المللی 
و رهبــران مراقبت های بهداشــتی 
این امــکان را می دهد تا رویکردهای 
جایگزینی را برای ایجاد سیستم های 
بهداشــتی بهتر و ارائه مراقبت های 

بهداشتی مناسب تر به دست آورند.

رستوران ها و سالن های ورزشی نیویورک نیاز به گواهی 
واکسیناسیون دارند،آیا در بریتیش کلمبیا هم باید اتفاقی بیفتد؟

ایرونیا- هر کســی که بخواهد داخل 
رســتوران غذا بخورد یا به باشــگاه 
بدنسازی در شهر نیویورک برود، باید 

گواهی واکسیناسیون ارائه دهد.
یــان توستنســون، رئیــس انجمن 
خدمات رســتوران و غذای بی سی 
اجرای قانونی مشابه این در بریتیش 

کلمبیا را نقطه قوت می بیند.
زیادی  »منطق  گفت:  توستنســون 
پشــت این موضوع وجــود دارد. اگر 
به این معنی اســت که مردم ناگهان 
متوجه می شــوند واکسیناســیون 
مسئولیتی بسیار مهم است، پس اگر 
این چیزی است که الزم است، همان 

چیزی است که باید انجام شود.«
امــا توستنســون شــک دارد کــه 
رســتوران های مخصــوص نیاز به 
گواهی واکسیناسیون برای کارکنان 
یا مشتریان داشته باشند. او گفت که 
برای یکسان سازی شرایط رقابت به 

یک فرمان استانی نیاز است:
»شما می خواهید در سرتاسر استان 
شرایط را عادالنه و یکنواخت کنید. نه 
تنها برای رستوران ها، بلکه برای بارها، 

میخانه ها و صنعت تناسب اندام.«
سارا هادســون، مدیرعامل کلینیک 

های Live Well Exercise، معتقد 
است که سالن های ورزشی بعید است 
به گواهی واکسیناســیون نیاز داشته 
باشند مگر اینکه برای همه الزم باشد:
»مــن فکــر مــی کنــم کــه باید 
دستورالعملی وجود داشته باشد که 
واقعا صاحبان مشاغل را در جایگاهی 
قرار دهد که بتوانیم آن را به شیوه ای 
معنی دار و منصفانه عملیاتی کنیم.«

افسر بهداشت استان دکتر بانی هنری 

روز سه شنبه گفت که  در حال حاضر 
به اجباری کردن گواهی واکسیناسیون 
در هیچ مکان سرپوشیده ای فکر نمی 
کند. اما وکیل سارا لیمون می گوید 
احتماال برخی مشاغل امیدوارند که 

این اتفاق بیفتد.
لیمون گفت: »من فکر می کنم این 
موضوع کار را برای مشاغل آسان می 
کند، زیرا آنها می توانند بگویند در این 
امر دست دارند و فقط از قانون پیروی 
می کنند. بنابراین شــاید این جنبه 
برای برخی از مشاغل که شاید به فکر 
اجباری کردن این نوع قوانین هستند 

اما کمی می ترسند، جذابتر باشد.«
او تصــور نمــی کنــد اینکــه یک 
بیزینس از مشتریان تقاضای گواهی 
واکسیناسیون کند، خالف قانون باشد: 
»من فکر می کنم آنها می توانند این 
کار را انجام دهند، اما اینکه مجبور به 
انجامش باشند سوال متفاوتی است. 
من فکر می کنم هر کســب و کاری 
که تصمیم به انجــام این کار بگیرد 
به احتمال زیاد با چالش های قانونی 
روبرو خواهد شد. اما اینکه آیا چالش 
ها موفقیت آمیز هستند یا نه را باید 

دید.«
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US Tax Returns & Non-Resident Tax

افزایش تمایل دانشجویان بین المللی به مهاجرت به کانادا
ایرانیان کانادا- یک نظرســنجی که 
توســط IDP Connect انجام شده 
است، مشخص کرده  است دانشجویان 
بین المللی که می خواهند تحصیالت 
عالی خود را خارج از کشــور به پایان 
برسانند، به کانادا امتیاز باالیی داده اند.
این مؤسســۀ مشــاورۀ تحصیلی از 
6000 دانشــجو کــه در حال حاضر 
در 52۷ دانشگاه  و کالج در استرالیا، 
کانادا، نیوزلند، بریتانیا و ایاالت متحده 
مشغول تحصیل هستند و یا تصمیم 
به تحصیل دارند، نظرسنجی به عمل 
آورد. و یک بــار دیگر کانادا در صدر 

قرار گرفت.
بخش بزرگی از دانشجویان مورد نظر 
سنجی اظهارداشته اند که به ترتیب 
می خواهند در کانادا، استرالیا، نیوزلند، 
بریتانیا و ایــاالت متحده تحصیالت 

خود را ادامه دهند.
نیمی از این دانشجویان حداقل برای 
یک دانشگاه اپالی کرده اند، 1۸ درصد 
از آنها تحصیالت خود را آغاز کرده اند 
و 20 درصــد هنــوز بــرای پذیرش 
دانشگاه اپالی نکرده  اند. 12 درصد به 
دالیل مختلفی مانند کرونا تحصیالت 

خود را متوقف کرده اند.

دانشجویان: کانادا پاندمی را به خوبی 
مدیریت کرد

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد 
که دانشــجویان معتقدند که کانادا 
به خوبــی پاندمی کوویــد 1۹ را به 
خوبی مدیریت کرده اســت. مؤسسۀ 
Navitas ســال گذشته نظرسنجی 
مشابهی را انجام داد و نتایج مشابهی 

به دست آورد.   
جان کیو تحلیل گر اســتراتژیک در 
تکمیلی  مؤسسۀ مشاورۀ تحصیالت 

Navitas می گویــد: »در مــاه مــه 
Navitas ،2020 با بررســی شبکه 
جهانی نمایندگان خود، نحوه تغییر 
مقاصــد تحصیلی به دلیــل پاندمی 
کووید 1۹ بین المللی را بررسی کرد.«   
در ماه سپتامبر، Navitas نظرسنجی 
خود را تکرار کرد و نتایج مشابهی به 
دست آورد. عملکرد کانادا در مقابله 
با پاندمی و مدیریت خوب آن شهرت 
آن را به عنوان مکانی مناســب برای 

تحصیل افزایش داد. 
در دوران پاندمی، کانادا به دانشجویان 
بین المللی اجازه داد تا تمام دوره های 
خود را از طریق آموزش از راه دور در 
کشورهای خود بدون از دست دادن 
مجوزهــای تحصیلــی و مزایای آن 

بگذرانند.

دریافت مجوز تحصیل کانادا دشوار 
است

نظرسنجی IDP Connect مشخص 

کرده است که بسیاری از دانشجویانی 
که تصمیم بــه تحصیــل در کانادا 
داشــته اند هنــگام دریافــت مجوز 
تحصیل، مشکالت و سختی هایی را 

تجربه کرده اند.
در کشورهای دیگر تنها 1۳ درصد از 
دانشجویان اعالم کرده اند که هنگام 
دریافــت مجوز تحصیل بــا موانع و 
مشکالت روبرو شــده اند. برای کانادا 
ایــن رقــم 20 درصد اســت که در 
مقایسه با کشــورهای دیگر باالترین 

حد است.
وقتــی صحبت از تحصیــل در اکثر 
کشورها می شود، معموالً مسائل عمده 
مربــوط به مقرون بــه صرفه بودن و 
محدودیت سفر است. تنها در کانادا 
مشکل اصلی دریافت مجوز تحصیل 

عنوان شده است.
نظرسنجی IDP Connect تأیید کرد 
که تصمیم دولــت فدرال کانادا برای 
اجازه به دانشجویان بین المللی برای 
گذراندن دوره هــای آنالین در دوران 

پاندمی بسیار محبوب است.
دانشــجویان به طور خــاص تمایل 
ویژه ای برای شــروع تحصیالت خود 
در کانادایی به صــورت آنالین )51 
درصد( دارنــد و کمترین احتمال را 
دارند که تحصیالت خود را در کانادا 
)24 درصــد( به تعویق بیندازند. این 
امر نشــان از اطمینان دانشجویان به 
از سرگیری تحصیالت حضوری است.

انعطاف پذیری بیشتر برای مجوز های 
کار پس از فارغ التحصیلی

ســال گذشــته ادارۀ مهاجرت کانادا 
انعطاف پذیــری بیشــتری را از خود 
برای برنامۀ مجــوز کار پس از پایان 
 Post-Graduate( تحصیــالت 
Work Permit( به خرج داد. به این 
وسیله دانشجویانی هم که صد درصد 
از تحصیالت خود را به صورت آنالین 
به پایان رســانده اند هم واجد شرایط 
دریافــت مجوز یا ویزای کار در کانادا 

هستند.
 IDP Connect نظرســنجی 
»دانشجویان  می کند:  خاطرنشــان 
مشتاق به کار در کانادا، ذاتاً می خواهند 
تحصیالت خود را بدون وقفه به پایان 
برسانند، و به همین دلیل آنها تمایل 
بیشــتری دارند تا تحصیالت خود را 
یکی از مؤسسات آموزش عالی کانادا 

آغاز کنند.«
در سایر برداشت های مثبت از کانادا، 
دانشجویان بین المللی نظرسنجی به 
نگرانی کانادا در مورد رفاه دانشجویان 
برای  آن  سیاســت های  بین المللی، 
دانشجویان بین المللی و فرصت های 
مجــوز کار پــس از فارغ التحصیلی 

)PGWP( نمرات باالیی دادند.

بهترین شهرهای کانادا برای دانشجویان

هر شــهر در کانادا ویژگِی منحصر به 
فرد خــود را دارد که آن را از ســایر 
شــهرها متمایز می کنــد. در حالی 
که مونترال به خاطر دانشــگاه هایش 
مشهور است، ونکوور به خاطر شکوه 
زیبایی هــای طبیعی خود پر طرفدار 
اســت. و در حالی که اتــاوا به دلیل 
فرصت های شغلی پرسودش شهرت 
دارد، شــهر کبک بــه دلیل مقرون 
به صرفه بودن در میان دانشــجویان 
معروف است. هر دانشجو منحصر به 
فرد است و نیازهای او نیز منحصر به 
فرد اســت. بنابراین، دانشجویانی که 
مایل به تحصیل در کانادا و مهاجرت 
به آنجا هســتند باید با دقت در بارۀ 
نیازها، اهداف آینده و آرزوهای خود 
فکر کنند و تصمیم بگیرند که کدام 
شــهر برای آنها بهترین شهر خواهد 

بود. 
فهرســتی جهانی که در آن بهترین 
شــهرهای کانادا برای دانشــجویان 
در ســال 2022 رتبه بندی شده اند 
به تازگی منتشر شــده است؛ در آن 
نه تنها بهترین دانشــگاه ها و کالج ها 
بر اســاس امتیاز رده بندی شده اند، 
بلکه همچنین نشان می دهد که این 
شــهر ها چه میزان مقرون به صرفه 
هســتند و برای زندگی دانشجویی 

مناسبند.
رتبــه بنــدی بهتریــن  شــهرهای 
ســیموندز،  کاکرلــی  دانشــجویی 
شهر های سراســر جهان را بر اساس 
چندیــن عامل همچــن، محبوبیت 
محل، فرصت های اســتخدام، عقیدۀ 
دانشجویان حال حاضر برای زندگی و 

تحصیل رتبه بندی کرده است.
ایــن رتبه بندی همچنیــن مقرون 
بــه صرفه بودن هزینــه تحصیل در 
قیمت خرده  دانشــگاه های شــهر، 
فروشــی، و هزینه زندگی را در نظر 

می گیرد. مونترال، که دارای بهترین 
رتبه در میان شــهر های کانادا است 
و در مجمــوع رتبه نهم را از آن خود 
کرده اســت، با امتیاز 5۸,6 از 100، 
دارای بهترین امتیاز مقرون به صرفه 
بــودن ]ارزانــی[ در میان 6 شــهر 
کانادایی موجود در این فهرست است.
در حالی که شــهر تورنتو امتایز کلی 
بسیار خوبی را کسب کرد و در جایگاه 
1۳ قرار گرفت، مقرون به صرفه بودن 
تورنتو در کانادا با نمره ۳۹,5 در این 
رتبه بندی در پایین ترین حد خود در 
کانادا قرار دارد. ونکوور در مجموع با 
امتیاز 40,1 از نظر مقرون به صرفه در 

رتبه هجدهم قرار گرفت.
اتاوا در رتبه 5۳ قرار دارد اما مقرون به 
صرفه بودن آن 52,۷ است. علی رغم 
پایین ترین رتبه بندی مکان کانادایی 
)رتبه 11۳(، شــهر کبک در واقع از 
نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و 

نمره 5۷,۷ کسب کرده است.
تورنتو، ونکــوور و مونترال که عنوان 
بهترین شهر های دانشجویی را به خود 
اختصاص داده اند، مأمن غنی ترین و 
بهترین دانشــگاه  ها در  سراسر کانادا 

هستند.
ساالنه حدود ۳50 هزار دانشجو برای 
دریافت آموزش با کیفیت به مونترال 
می روند. این شــهر محل بســیاری 
از دانشــگاه های مشهور است، مانند 
دانشــگاه مک گیل، کــه دارای رتبه 
جهانی 24 اســت. این شهر به خاطر 
و  نمایش های کمدی  جشــنواره ها، 
غنای فرهنگی بســیار پُر آوازه است. 
زبان بیشتر ســاکنان شهر فرانسوی 

است، و زبان دوم انگلیسی است.
ونکوور یکی از گران ترین شــهرهای 
کانادا است. با این حال رتبۀ 1۷ را در 
بین شهرهای دانشجویی جهان دارد. 
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به نظر می رسد تب خرید مسکن در 
کانادا تا حدی فروکش کرده است. با 
این وجود، خانه در مونترال با سرعت 
بیشتری نســبت به روزهای پیش از 
همه گیری به فــروش می رود. آمارها 
نشان می دهد بازه زمانی بین عرضه 
خانه به بازار تا فروش در ماه ژوئن دو 

برابر سال گذشته شده است.
البته مشاوران امالک به ویژه آنهایی 
که در مناطق بیرون شــهر مونترال 
فعالیت می کنند، می گویند از شدت 
رقابت بین خریداران نیز طی چند ماه 
گذشته کاسته شده است. همچنین 
سرعت رشد فروش و قیمت ها نیز تا 

حدی کاهش یافته است.
این وضعیت فقط منحصر به مونترال 
نیست. گزارش ساالنه امالک لوکس 
کانادا که توسط موسســه انجل اند 
ولکــرز )Engel & Völkers( که در 
ماه گذشته منتشر شــد گویای آن 
بود که روند بازار امالک در شهرهای 
بزرگ کشــور بــه وضعیــت عادی 
بازگشته است. اما امالک لوکس از این 
قاعده مستثنی هستند. جالب است 
بدانید در نیمه اول امسال شاهد رشد 
بی سابقه فروش خانه ها با ارزش باالی 

یک میلیون دالر بودیم.
فــروش امالک لوکــس در مونترال 
رشدی 1۳4 درصدی را در نیمه اول 
سال 2021 نســبت به مدت مشابه 
سال قبل تجربه کرد. البته در ماه های 
می و ژوئن، از تعداد بازدید مشتریان 
و نیز تعداد پیشنهادات خرید کاسته 
شــد. با وجود اینکه هنوز هم رقابت 
بیــن خریداران بــرای خرید امالک 
وجــود دارد، از تعداد ایــن رقبا نیز 

کاسته شده است.
از سوی دیگر شــاهد کاهش رقابت 
برای خرید خانــه در مناطق اطراف 
شــهر هســتیم. یکی از دالیل این 
موضوع را می توان در افزایش عرضه 
دانست. با این وجود، باید به این نکته 
هم توجه کرد که تقاضا برای امالک 

مونترال: قطب بعدی سرمایه گذاری امالک در کانادا؟

لوکس در شهرها همچنان باالست و 
دلیلش نیز تداوم کمبود عرضه است.

با وجود اینکه بسیاری از مونترالی ها 
به دلیل همه گیری به خرید خانه ای 
بزرگ تر در مناطق اطراف شــهر و یا 
خرید ویال به خانه دوم پرداختند، اما 
بازگشایی  گسترش واکسیناسیون و 
کسب وکارها موجب شده خرید خانه 

در شهر دوباره مورد توجه قرار گیرد.
رفتن از شــهر به نواحی اطراف، کار 
چندان دشواری نیســت، اما فروش 
خانه در اطراف شهر و خرید خانه ای 
در مناطــق مرکزی شــهر به مراتب 

دشوارتر است.
امالک  مشــاوران  تخصصی  انجمن 
کبک در گزارش ســه ماهه بازار خود 
ضمن تائیــد این روند، اعالم کرد که 
شــتاب افزایش قیمت ها که در سال 
گذشته در مونترال مشاهده شد، در 

درازمدت نمی تواند ادامه یابد.
می گوینــد  کارشناســان  برخــی 
در  بیشــتری  ســخت گیری های 
زمینه اعطای وام مســکن در کانادا و 
همچنین اقدامــات دولت برای مهار 
صعود قیمت ها در بــازار می تواند تا 
پایان ســال، موجب کاهش ســطح 

فروش مسکن در کشور شود.
اما شــاید این کاهش صورت گرفته 
در روند صعودی بازار امالک، موقتی 
باشد. باید به این نکته مهم دقت کنیم 
که طــی دوره همه گیری، با کاهش 
چشــمگیر آمار مهاجران ورودی به 

کانادا روبرو بودیم.
گــزارش موسســه انجــل و ولکرز 
پیش بینی کرده با آغاز ورود مهاجران 
جدید و نیز مسافران خارجی به کانادا، 
با افزایش تقاضا برای خرید مســکن 
این موسســه  روبرو خواهیم شــد. 
می گوید دو شــهر ونکوور و مونترال 
احتماال بیشترین جذابیت را برای این 

تازه واردان خواهند داشت.
هــر دوی این شــهرها از نظر عرضه 
خانه های لوکــس از وضعیت چندان 
مناسبی برخوردار نیستند. به همین 
دلیل، ورود این مشتریان جدید، فشار 

جدیدی به این بازار وارد می کند.
به نظر می رسد در این میان، مونترال از 
جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران 
برخوردار باشد. قیمت ها در این شهر به 
مراتب پائین تر از ونکوور و تورنتو است. 
همچنین این شهر از پتانسیل باالیی 
برای رشد برخوردار است. گزارش ها 

نشان می دهد طی ســه سال آینده 
حدود 60 هزار پروژه ساخت وساز در 

مونترال صورت می گیرد.
بسیاری از خریداران خارجی مسکن 
در کانــادا، امالک را بــه عنوان خانه 
مسافرتی برای خود می خرند و یا آن 
را اجاره می دهند. اما بیشــتر کسانی 
که در مونترال خانه می خرند، چنین 
قصدی ندارنــد و از آن برای زندگی 
خــود و یا فرزندان شــان اســتفاده 

می کنند.
نکته بعدی این اســت که بر خالف 
بســیاری از کشــورها، به خانه اول 
در کانادا، مالیات بر عایدی ســرمایه 
تعلق نمی گیرد. همین مورد موجب 
می شود حتی کســانی که به دنبال 
اقامت دائم در کانادا نیستند نیز به این 

سرمایه گذاری تشویق شوند.
مقایســه قیمت خانه در مونترال با 
قیمت ها در شهرهای بزرگ دیگری در 
دنیا مثل پاریس و لندن نشان می دهد 
این شهر، گزینه بسیار ارزان تری برای 

خرید خانه است.
همه این موارد می تواند مونترال را به 
مقصد بعدی سرمایه گذاری امالک در 

دوره پساکرونایی تبدیل کند.

در تورنتو 
 با چه درآمدی می توان خانه خرید

ایرانیــان کانادا- تورنتویــی را تصور 
کنید که درآمد  افــراد عادی همگام 
با سرعت افزایش قیمت مسکن رشد 
می کرد. جایی کــه افراد جوان دیگر 
مجبور نبودند بیشــتر درآمد خود را 
اجــاره بدهند و مهاجریــن تازه وارد 
می توانســتند در نزدیکی محل کار 

خود ساکن شوند.
در حال حاضر اکثــر قریب به اتفاق 
تورنتویی ها که ثــروت خانوادگی و 
والدین پولــداری ندارند )و یا دو دهه 
قبل خانه ای نخریده اند( ســه راه در 
پیش دارند: یا اینکه درآمد های خود 
را به طور چشمگیری افزایش دهند، 
به اجاره نشینی ادامه دهند و یا برای 

همیشه شهر را ترک کنند.
آخرین گــزارش تــوان مالی خرید 
مسکن توســط بانک ملی کانادا روز 
سه شنبه صبح منتشــر شد و نشان 
می دهد بعضی ها به ســالمت حدود 
ســاالنه 200 هزار دالر نیاز دارند تا 
بتوانند یک خانۀ معمولی مستقل در 

تورنتوخریداری کنند. 
این گزارش با عنوان »مقرون به صرفه 
بودن مســکن در سه ماهه دوم سال 
2021«، بیان می کند که شرایط در 
هر ده بازار مســکن مورد بررسی در 
سه ماهه دوم سال 2021 بدتر شده 
و تورنتو بیشترین کاهش را در مقرون 
به صرفه بودن قیمت مسکن داشته 

است.

بر اســاس مقایسۀ ســه ماهه به سه 
ماهه، قیمــت آپارتمــان و خانه در 
تورنتــو )به ترتیــب 5 و ۷,1 درصد( 
افزایش یافــت، در حالی که قیمت 
انواع مختلف مسکن نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 16 درصد بیشتر 

شده است.
بانک ملی خاطرنشــان می کند: »به 
طور ســاالنه، قیمت مسکن در شهر 
16 درصد افزایش یافت و از میانگین 
رشد 14,۸ درصدی این شاخص نیز 
فراتر رفت. افزایش اندک 0,۹ درصدی 
متوسط درآمد   خانوارها نتوانست تأثیر 
این قیمت های باالتر را جبران کند، در 
حالی که افزایش نرخ بهره به وخامت 

آن کمک کرد.«
درســت اســت - متوســط   درآمد 
خانوارها در سال گذشته کمتر از یک 
درصد افزایش یافته است. در همین 
حال، پرداخت ماهانه وام مسکن 61,۳ 
درصد از متوسط   درآمد قبل از مالیات 

خانوارها در تورنتو است.
این مقدار بســیار بیشتر از میانگین 
ترکیبی )44,۸ درصد( است و بیش 
از دو برابــر آن چیزی اســت که در 
حال حاضر شرکت وام مسکن کانادا 
 Canada Mortgage Housing(
Corporation( آن را »مقــرون بــه 
صرفه« )کمتر از ۳0 درصد درآمد قبل 
از مالیات خانوار(   طبقه بندی می کند.
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ى

ر

ا

ا

درخواست يمني ها از خسروانوشيروان 
هشتم ســـپتامبر 562 ميالدي تني چند از سران يمن 
در تاالر معروف به طاق كســـري در شهر تيسفون پايتخت 
آن زمان ايران با خسروانوشيروان، شاه وقت ايران مالقات 
كردند و از او خواستند كه براي اخراج حبشي ها از وطنشان 
نيرو به يمن فرستد. اواين درخواست را پذيرفت و دستور 
داد كه ســـپاه كرمانـ  سيستان و سپاه پارس با كشتي به يمن 

فرستاده شوند.  
بركنارى و تبعيد عين الدوله

34روز پس از امضاي فرمان مشروطيت، مظفرالدين 
شاه قاجار در ظاهر براي جلب مشروطه خواهان و در باطن 
بر اثر فشار انگلستان، شهريور 1285 بالفاصله پس از تاييد 
آيين نامه انتخابات مجلس، حكم بركناري عين الدوله را از 

رئيس الوزرايي صادر و وي را از تهران تبعيد كرد. 
مردي كه ميهنش را به انگلستان فروخت

در اين روز از شهريور 1305 مجلس «حسين پيرنيا» را به 
نخست وزيري انتخاب كرد كه وي اين سمت را نپذيرفت. 
وي بعدا به اصرار رضاشاه تسليم شد وحاضر به تشكيل 
كابينه شـــد و فروغي (ذكاءالمك) و حسن وثوق (وثوق 
الدوله) را به ســـمت وزيران جنگ و دادگستري كابينه اش 
معرفي كرد كه با اعتراض شديد و پيگير دكتر محمد مصدق 
نماينده تهران رو به رو شد كه فروغي را بي ارتباط با بيگانه 
 (دولت لندن) نمي دانست و و ثوق الدوله را عامل انگليس و

 يك خائن.
تصويب نخستين قانون كيفرى ضِد پارتي بازي

در اين روز در شـــهريور 1312، مـــاده 238 مكرر با 
يك تبصـــره و دو بند بر قوانين كيفري ايران اضافه شـــد 
 كـــه در آن زمان يك انقـــالب اداري محدود به شـــمار

 آمده بود. 
طبق اين قانون كه از نيمه دوم شهريور همان سال به اجرا 
درآمد هركس كه از نفوذ خود و ديگرانـ ـ واقعي يا كاذبـ ـ 
در ادارات و سازمان هاي دولتي سوء استفاده كند به مجازات 
حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدي از صد تا 

هزار تومان محكوم خواهد شد.
رويداد خونين ميدان ژاله شهر تهران

17شـــهريور 1357 كه در آن سال مصادف با جمعه 
بود روزي اســـت كه واحدهاي فرمانداري نظامي تهران در 
ميدان ژاله به سوي مخالفان نظام حكومتي وقت كه تظاهرات 
وســـيعي را به راه انداخته بودند آتش گشودند كه ضمن آن 
ده ها تن كشته يا مجروح شدند. دولت جمع تلفات را 308 
كشته و مجروح و فرماندارى نظامى تهران 58 كشته و 205 

مجروح اعالم كرده بود .

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

گنجينه  االسرار عمان ساماني 
ميرزا نوراهللا بن ميـــرزا عبداهللا بن عبدالوهاب 
چهارمحالى اصفهانى، ملقب به تاج الشعراء، مشهور 
به «عمان سامانى»،از شاعران معروف شهر سامان از 
توابع شهرستان شهركرد استان چهارمحال و بختيارى 
ايران است. وى از شـــاعران صاحب نام و پر آوازه 
سالهاى 1258 تا 1322 قمرى است كه نياكان او همه 
از درى سرايان، پارسى گويان و آذرى سرايان اعصار 

خود بوده اند.
از آثار عمان سامانى مى توان به«گنجينة االسرار» و 
«مخزن الدّرر»اشاره كرد. گنجينة االسرار شاهكار عمان 
است. حبيب اهللا فضائلى در وصف گنجينة االسرار 
آورده است كه اين كتاب، بحق كنز اسرار يا چنانچه 
خود سراينده ناميده، گنجينه اسرار است. اسرارى از 
ظهور عشـــق و جمال، اسرارى از راز و نياز عاشق و 
جذبه هاى معشوق، اسرارى از سير و سلوك و حاالت 
وجد و شوق، اســـرارى از سوز و گداز و هجران و 
وصل. اينك در آستانة عاشوراي حسيني،فرازي از اين 

اثر گرانسنگ را از نظر مي گذرانيم:

در بيان اينكه طـــّى وادى طريقت و قطع جاده  
حقيقت را هّمتى مردانه در كاراســـت كه آن جامه 
مناســـب براندام قابليت هر كس و پاى مجاهده  هر 
نااليق را پايه  دسترس نيســـت. و در اينجا بر كمال 
 همت حضرت عباس و نهايت قابليت آن زبده  ناس،

 سالم اّهللا عليه، بر مشرب اهل عرفان گويد:
آن شنيدستم يكى ز اصحاب حال

كرده روزى از در رحمت سؤال
كاندراين عهد از رفيقان طريق

رهروان نعمت اللهى فريق
كس رسد در جذبه بر نور على

گفت اگر او ايستد بر جا، بلى
الجرم آن قدوة اهل نياز

آن به ميدان محبت يكه تاز
آن قوى پشت خدا بينان از او

و آن مشوش، حال بى دينان از او
موسى توحيد را هارون عهد

از مريدان، جمله كامل تر به جهد
طالبان راه حق را بد دليل

رهنماى جمله بر شاه جليل
بد به عشاق حسينى پيشرو

پاك خاطر آى و پاك انديش رو
مى گرفتى از شط توحيد آب

تشنگان را مى رساندى با شتاب
عاشقان را بود آب كار از او

رهروان را رونق بازار از او
روز عاشورا به چشم پر ز خون

مشك بر دوش آمد از شط چون برون
شد به سوى تشنه كامان رهسپر

تير باران بال را شد سپر
بس فرو باريد بر وى تير تيز

مشك شد بر حالت او اشك ريز
اشك چندان ريخت بر وى چشم مشك

تا كه چشم مشك خالى شد ز اشك
تا قيامت تشنه كامان ثواب

مى خورند از رشحة آن مشك آب
بر زمين آب تعلق پاك ريخت

وز تعيّن بر سر آن، خاك ريخت
هستى اش را دست از مستى فشاند

جز حسين اندر ميان، چيزى نماند

روز شنبه 17 شهريور ماه 1358 تعطيل بود
 و روزنامه اطالعات منتشر نشد

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

عزادارى محرم در هيئت موج الحسين (ع) /عكس از :حميد وكيلى

سرد و سنگين ابرها را سوگوار آورده اند
شرحه شرحه ماجرايى ناگوار آورده اند

بازهم يك زخم كهنه ماجراى خير و شر
افتضاحى فاش را مردم به بار آورده اند

درد در جان ها نمى گنجد، قيامت مى كند
خون و آتش را به صحن  نيزه زار آورده اند

تيغ بر خورشيد و بر انوار مشرق مى زنند
كورهايى سنگدل، شب هاى تار آورده اند

نينوا در نينوا گويى جهنم پيش و روست
ذوالجناح غرق خون را بى سوار آورده اند

اشك مى بارد پياپى چشم عالم ناگزير
روى نيزه هاتفى را سر به  دار آورده اند

بغض و خون در سينه هاى پاره پاره يخ زده
چهره هاى كوفيان را شرمسار آورده اند

رنگ و رويى زرد بر ماه محرم مانده است
چشم ها را داغدار و زار زار آورده اند
ازگلوى دشت و صحرا آب خوش پايين نرفت
ناله هاى العطش از جويبار آورده اند

دل تهى كرده تمام آسمان ها و زمين
  سر به روى نيزه و نى آشكار آورده اند
محتشم ها را به ميدان مى كشد اين سوگ و غم
كس نمى فهمد چه ها بر روزگار آورده اند

كوچ بايد كرد از اين مردم نفرين شده
دسته دسته سارها را خاكسار آورده اند

گردو خاك تيره دل را نمى شويد زمان
ماه خون آلود را جاى بهار آورده اند
سيد مهدى نژادهاشمى

 سرايه
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ى
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ا
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درخواست يمني ها از خسروانوشيروان 
هشتم ســـپتامبر 562 ميالدي تني چند از سران يمن 
در تاالر معروف به طاق كســـري در شهر تيسفون پايتخت 
آن زمان ايران با خسروانوشيروان، شاه وقت ايران مالقات 
كردند و از او خواستند كه براي اخراج حبشي ها از وطنشان 
نيرو به يمن فرستد. اواين درخواست را پذيرفت و دستور 
داد كه ســـپاه كرمانـ  سيستان و سپاه پارس با كشتي به يمن 

فرستاده شوند.  
بركنارى و تبعيد عين الدوله

34روز پس از امضاي فرمان مشروطيت، مظفرالدين 
شاه قاجار در ظاهر براي جلب مشروطه خواهان و در باطن 
بر اثر فشار انگلستان، شهريور 1285 بالفاصله پس از تاييد 
آيين نامه انتخابات مجلس، حكم بركناري عين الدوله را از 

رئيس الوزرايي صادر و وي را از تهران تبعيد كرد. 
مردي كه ميهنش را به انگلستان فروخت

در اين روز از شهريور 1305 مجلس «حسين پيرنيا» را به 
نخست وزيري انتخاب كرد كه وي اين سمت را نپذيرفت. 
وي بعدا به اصرار رضاشاه تسليم شد وحاضر به تشكيل 
كابينه شـــد و فروغي (ذكاءالمك) و حسن وثوق (وثوق 
الدوله) را به ســـمت وزيران جنگ و دادگستري كابينه اش 
معرفي كرد كه با اعتراض شديد و پيگير دكتر محمد مصدق 
نماينده تهران رو به رو شد كه فروغي را بي ارتباط با بيگانه 
 (دولت لندن) نمي دانست و و ثوق الدوله را عامل انگليس و

 يك خائن.
تصويب نخستين قانون كيفرى ضِد پارتي بازي

در اين روز در شـــهريور 1312، مـــاده 238 مكرر با 
يك تبصـــره و دو بند بر قوانين كيفري ايران اضافه شـــد 
 كـــه در آن زمان يك انقـــالب اداري محدود به شـــمار

 آمده بود. 
طبق اين قانون كه از نيمه دوم شهريور همان سال به اجرا 
درآمد هركس كه از نفوذ خود و ديگرانـ ـ واقعي يا كاذبـ ـ 
در ادارات و سازمان هاي دولتي سوء استفاده كند به مجازات 
حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدي از صد تا 

هزار تومان محكوم خواهد شد.
رويداد خونين ميدان ژاله شهر تهران

17شـــهريور 1357 كه در آن سال مصادف با جمعه 
بود روزي اســـت كه واحدهاي فرمانداري نظامي تهران در 
ميدان ژاله به سوي مخالفان نظام حكومتي وقت كه تظاهرات 
وســـيعي را به راه انداخته بودند آتش گشودند كه ضمن آن 
ده ها تن كشته يا مجروح شدند. دولت جمع تلفات را 308 
كشته و مجروح و فرماندارى نظامى تهران 58 كشته و 205 

مجروح اعالم كرده بود .
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www.iranianshistoryonthisday.com

گنجينه  االسرار عمان ساماني 
ميرزا نوراهللا بن ميـــرزا عبداهللا بن عبدالوهاب 
چهارمحالى اصفهانى، ملقب به تاج الشعراء، مشهور 
به «عمان سامانى»،از شاعران معروف شهر سامان از 
توابع شهرستان شهركرد استان چهارمحال و بختيارى 
ايران است. وى از شـــاعران صاحب نام و پر آوازه 
سالهاى 1258 تا 1322 قمرى است كه نياكان او همه 
از درى سرايان، پارسى گويان و آذرى سرايان اعصار 

خود بوده اند.
از آثار عمان سامانى مى توان به«گنجينة االسرار» و 
«مخزن الدّرر»اشاره كرد. گنجينة االسرار شاهكار عمان 
است. حبيب اهللا فضائلى در وصف گنجينة االسرار 
آورده است كه اين كتاب، بحق كنز اسرار يا چنانچه 
خود سراينده ناميده، گنجينه اسرار است. اسرارى از 
ظهور عشـــق و جمال، اسرارى از راز و نياز عاشق و 
جذبه هاى معشوق، اسرارى از سير و سلوك و حاالت 
وجد و شوق، اســـرارى از سوز و گداز و هجران و 
وصل. اينك در آستانة عاشوراي حسيني،فرازي از اين 

اثر گرانسنگ را از نظر مي گذرانيم:

در بيان اينكه طـــّى وادى طريقت و قطع جاده  
حقيقت را هّمتى مردانه در كاراســـت كه آن جامه 
مناســـب براندام قابليت هر كس و پاى مجاهده  هر 
نااليق را پايه  دسترس نيســـت. و در اينجا بر كمال 
 همت حضرت عباس و نهايت قابليت آن زبده  ناس،

 سالم اّهللا عليه، بر مشرب اهل عرفان گويد:
آن شنيدستم يكى ز اصحاب حال

كرده روزى از در رحمت سؤال
كاندراين عهد از رفيقان طريق

رهروان نعمت اللهى فريق
كس رسد در جذبه بر نور على

گفت اگر او ايستد بر جا، بلى
الجرم آن قدوة اهل نياز

آن به ميدان محبت يكه تاز
آن قوى پشت خدا بينان از او

و آن مشوش، حال بى دينان از او
موسى توحيد را هارون عهد

از مريدان، جمله كامل تر به جهد
طالبان راه حق را بد دليل

رهنماى جمله بر شاه جليل
بد به عشاق حسينى پيشرو

پاك خاطر آى و پاك انديش رو
مى گرفتى از شط توحيد آب

تشنگان را مى رساندى با شتاب
عاشقان را بود آب كار از او

رهروان را رونق بازار از او
روز عاشورا به چشم پر ز خون

مشك بر دوش آمد از شط چون برون
شد به سوى تشنه كامان رهسپر

تير باران بال را شد سپر
بس فرو باريد بر وى تير تيز

مشك شد بر حالت او اشك ريز
اشك چندان ريخت بر وى چشم مشك

تا كه چشم مشك خالى شد ز اشك
تا قيامت تشنه كامان ثواب

مى خورند از رشحة آن مشك آب
بر زمين آب تعلق پاك ريخت

وز تعيّن بر سر آن، خاك ريخت
هستى اش را دست از مستى فشاند

جز حسين اندر ميان، چيزى نماند

روز شنبه 17 شهريور ماه 1358 تعطيل بود
 و روزنامه اطالعات منتشر نشد

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

عزادارى محرم در هيئت موج الحسين (ع) /عكس از :حميد وكيلى

سرد و سنگين ابرها را سوگوار آورده اند
شرحه شرحه ماجرايى ناگوار آورده اند
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افتضاحى فاش را مردم به بار آورده اند

درد در جان ها نمى گنجد، قيامت مى كند
خون و آتش را به صحن  نيزه زار آورده اند

تيغ بر خورشيد و بر انوار مشرق مى زنند
كورهايى سنگدل، شب هاى تار آورده اند
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روى نيزه هاتفى را سر به  دار آورده اند
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چشم ها را داغدار و زار زار آورده اند
ازگلوى دشت و صحرا آب خوش پايين نرفت
ناله هاى العطش از جويبار آورده اند

دل تهى كرده تمام آسمان ها و زمين
  سر به روى نيزه و نى آشكار آورده اند
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گردو خاك تيره دل را نمى شويد زمان
ماه خون آلود را جاى بهار آورده اند
سيد مهدى نژادهاشمى

 سرايه

جدول سودوکو

فروردین: زمانی که شــما انگیزه حرکت کردن و بــه جلو رفتن را دارید، می 
خواهید که بر اساس نظریات خودتان دست به عمل بزنید. گاهی وقتها عاقالنه 
اســت که کمی صبر کنید و ببینید که بعداً چه احساســی پیدا خواهید کرد. 
وقتی که شما با چنین موردی مواجه می شوید، با احتیاط شروع کردن بهترین 

استراتژی است.

اردیبهشت:ممکن است که شما معتقد باشــید کــه دیگران از شما حمایت 
نمی کنند، و یا حتی بدتر، به ضرر شما کار می کنند، و برای این باور خود دالیلی 
هم داشته باشید. اما دلیل این کار این است که شما از تسلیم شدن می ترسید. 

برطرف کردن سستی های خودتان مهم تر از تسلط داشتن بر افراد دیگر است.

خرداد :  افکار  بزرگی که طی این چند هفته گذشته داشته اید، اکنون واقعی تر 
می شــوند. این مثل برنامه ای می ماند که فکر می کردید در آینده ای دور تحقق 
پیدا می کند اما االن به نزدیکتر شده اید . اما اینکه شما به دنبال ایجاد هیجان 
در زندگی تان هستید دلیل بر رسیدن شما به اهدافتان نیست. هنوز خیلی کار 

دارید تا به آرزوهایتان پی ببرید بنابراین وقت را تلف نکنید.

تیر:  در حالی که که باالخره حقیقت کارهایی را که می خواهید به اتمام برسانید 
برایتان روشن می شود، خوشبینی موقتی شما نیز پایدارتر می شود. در مراحلی از 
زندگی که هدفهایتان به تعویق می افتند، شما دچار استرس می شوید. مدتی را 
استراحت کرده تا بتوانید برای شروع کردن به فعالیت, نیروی تازه ای کسب کنید.

مرداد : اخیرا مسئولیتها و قرارهایتان باعث می شود که شما احساس جدیت 
بکنید، برای اینکه شما قصد ندارید که انرژی تان را با فکر کردن در مورد کارهایی 
که باید در آینده انجام دهید تلف کنید. با مسائل بدیهی و غیرقابل اجتناب مقابله 
نکنید. فقط طبق یک برنامه از پیش مشخص شده به جلو بروید و تا جایی که 

می توانید از زندگی لذت ببرید.

شهریور : دیگــران احساسات شما و خودشــان را به آن اندازه که شما جدی 
می گیرید، جدی نمی گیرند. اگر که شــما بخواهید به آنها بگویید که روششان 
اشــتباه است بیشتر از شــما فاصله می گیرند. سعی نکنید که با مجبور کردن 
دیگران به همفکری با شما آنها را زیر نظر بگیرید. قبول کردن تفاوتهای انسانها 

جهان متفاوتی برای شما به وجود می آورد.

مهر :  حتی در سخت ترین شرایط نگرش شما کلید خوشبختی تان می باشد. 
اکنون کارهایی را انجام بدهید که باعث می شــوند احســاس خوبی نسبت به 
خودتان داشــته باشید، د. هنوز احساسهایی وجود دارند که نیاز است آنها را با 
دیگران سهیم بشوید. زیاد به خودتان سخت نگیرید، خودتان خواهید فهمید که 

چه زمانی برای این کار مناسب است.

آبان :  شما خود و فعالیت هایتان را بسیار محدود کرده اید و برای اطرافیان تان 
احســاس دل نگرانی و دل مشغولی دارید اما بهتر است نگرانی را کنار بگذارید 
زیرا هر شخصی مسئول زندکی خودش است و هر شخص باید به تنهایی زندگی 
خود را بسازد، زیرا شما قدرت الزم را ندارید و این کارتان باعث می شود از زندگی 

خودتان نیز باز بمانید.

آذر : شما تنها کسی نیستید که به حقایق توجه می کند، اما وقتی در شرایط 
سخت قرار می گیرید ممکن است روشتان عوض شود. خوشبختانه شما می توانید 
جنبه مثبت هر چیــزی را ببینید، حتی اگر موردی باشــد که مدتها برایتان 
دردسرساز بوده باشد. فقط فراموش نکنید که حل کردن مشکالت واقعاً به آن 

اندازه که به نظر می رسد ساده نیست.

دی :  شما این اواخر حالتهایی دوگانه دارید. 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 کامالً می دانید. اما از طرف دیگر شما از پیش آمدهای اخیری 
که به نظر تغییر ناپذیر هستند راضی نیستید. با تالش کردن برای رسیدن به 

هدفهایی غیر واقعی انرژی خودتان را تلف نکنید.

بهمن : ممکن است شما میان میل به بیشتر دانستن در مورد پیش آمدهایی که 
اتفاق افتاده است و سعی در تمیز دادن آن چیزهایی که حقیقت نامیده می شود 
گیر کرده باشید. به جای اینکه وقتتان را برای جستجو کردن در مورد اطالعات 
دست نیافتنی تلف کنید، فقط در مورد موضوعاتی که قبالً فهمیده اید بهترین 

کاری را که از دستتان بر می آید انجام دهید.

اسفند : اکنون شما می خواهید اطرافیان تان شما را درک کرده و به شما احتیاج 
داشــته باشند، اما ممکن است دوست نداشــته باشید هرکاری که آنها از شما 
می خواهند را انجام دهید. شــما در مرز بین جهان درونی و دنیای بیرونی تان 
گرفتار شــده اید. تا موقعی که شما کامالً کاری را شــروع کنید برآورده کردن 

انتظارات مردم راحت به نظر می رسد. 
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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  3840
1ـمجتبی محمدیـ  قم
2ـ زهره اسالمیـ  رشت

3ـ سید محمد علیزادهـ  آذربایجان غربی

افقي:
هدف  با  هجدهم  قرن  فرانسه  در  انقالبي  1. جنبشي 

جمهوري برابريـ  كاخ دیدني عهد صفوي در اصفهان 
2. خرگوشـ  كوچكترین جزء یك عنصر كه خواص آن 

عنصر را داشته و با چشم دیده نمي شودـ  داالنه
3. خط نه راست نه شكستهـ  بخشي از هر وزارتخانهـ  

فیل ماقبل تاریخ 
4. پدرـ  نیروي انتظامي سابقـ  بازرگان

5. چوب اعدامـ  نام عمومي كشورهاي اروپایي و گاهي 
آمریكاـ  حالج، پنبه زنـ  غذاي مریض

6. برهنهـ  از بیماریهاي ریهـ  ایستگاه قطارـ  شكل موهوم 
بچه ترسانـ  عدد ورزشي

7. شیر بیشهـ  لوله تنفسيـ  نوعي شیریني تر
8. خالصـ  لبنـ  اسمـ  صفحه نقاشي

9. درخت انگورـ  برچسبـ  واگذاشتن
10. جاي عمیق دریا كه آب در آن مي چرخد ـ شكلي 

هندسيـ  حیاـ  در تداول عامه ناگاه
11. اسب رام نشدنيـ  از حشراتـ  بلند

12. قومي ایرانيـ  عنوان اشرافي در هندـ  مال، دارایيـ  
پول ژاپنـ  خل، كم عقل

13. آساني ـ آلونك، كلبه ـ رخنه ـ مكاني مقدس در 
مكه مكرمه

14. نمناكـ  هر یك از مسابقات جهاني در زمینه علومـ  
كشتیبان، ناخدا

15. پاركي جنگلي و دیدني در گیالنـ  فزون ساز ولتاژ 
برقـ  مخالف

16. عنوان شاهان گذشته روسیهـ  چین و شكنـ  اسب 
باركش

17. راضي كنندهـ  شهري معروف در هلند
عمودي:

1. نام دیگر گیاه علف هزار برگـ  نوعي جلد كتاب
2. گیاهـ  ماده اي براي بیهوشيـ  معمول

3. گرماي سختـ  پرستیدن خداـ  قریه
4. چرم براقـ  دشنامـ  پوشنـ  رزق

5. تكنیكيـ  درخشـ  پرچم گلـ  بازنده شطرنجي
6. تیر پیكان دارـ  بديـ  میوه اي مقويـ  پچ پچ كردنـ  

از چاشنیهاي غذا
از  معروف  نمایشنامه اي  ـ  جاده  ـ  موسیقي  7. قطعه 

شكسپیر
8. میراث مادريـ  سرپرستارـ  باجناق

9. توانـ  كاركرد، نتیجه كارـ  سال گذشته
10. آبادانيـ  دوستـ  كشوري در آمریكاي جنوبي

11. استارت مكانیكيـ  جانوري موذيـ  شالوده
12. یك ورق كاغذـ  سرگرد قدیمـ  عنواني اشرافي در 

انگلستانـ  محبتـ  تصدیق انگلیسي
13. روزـ   سازي باديـ  سیاره سرخـ  حیران

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

جدول متقاطع
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3852

رمز جدول: عبارتی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  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.

14. مجراي آب زیرزمینيـ  جمع واليـ  اشاره به دور 
ـ گذرگاه

15. كربن خالصـ  شهر شهریارـ  از توابع خرم آباد
16. هستيـ  اثر چربيـ  درختي بي میوه

17. ورزشي گروهي در آبـ  عنواني براي شاهزادگان
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11. اسب رام نشدنيـ  از حشراتـ  بلند

12. قومي ایرانيـ  عنوان اشرافي در هندـ  مال، دارایيـ  
پول ژاپنـ  خل، كم عقل

13. آساني ـ آلونك، كلبه ـ رخنه ـ مكاني مقدس در 
مكه مكرمه

14. نمناكـ  هر یك از مسابقات جهاني در زمینه علومـ  
كشتیبان، ناخدا

15. پاركي جنگلي و دیدني در گیالنـ  فزون ساز ولتاژ 
برقـ  مخالف

16. عنوان شاهان گذشته روسیهـ  چین و شكنـ  اسب 
باركش

17. راضي كنندهـ  شهري معروف در هلند
عمودي:

1. نام دیگر گیاه علف هزار برگـ  نوعي جلد كتاب
2. گیاهـ  ماده اي براي بیهوشيـ  معمول

3. گرماي سختـ  پرستیدن خداـ  قریه
4. چرم براقـ  دشنامـ  پوشنـ  رزق

5. تكنیكيـ  درخشـ  پرچم گلـ  بازنده شطرنجي
6. تیر پیكان دارـ  بديـ  میوه اي مقويـ  پچ پچ كردنـ  

از چاشنیهاي غذا
از  معروف  نمایشنامه اي  ـ  جاده  ـ  موسیقي  7. قطعه 

شكسپیر
8. میراث مادريـ  سرپرستارـ  باجناق

9. توانـ  كاركرد، نتیجه كارـ  سال گذشته
10. آبادانيـ  دوستـ  كشوري در آمریكاي جنوبي

11. استارت مكانیكيـ  جانوري موذيـ  شالوده
12. یك ورق كاغذـ  سرگرد قدیمـ  عنواني اشرافي در 

انگلستانـ  محبتـ  تصدیق انگلیسي
13. روزـ   سازي باديـ  سیاره سرخـ  حیران

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3840 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3852

رمز جدول: عبارتی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  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.

14. مجراي آب زیرزمینيـ  جمع واليـ  اشاره به دور 
ـ گذرگاه

15. كربن خالصـ  شهر شهریارـ  از توابع خرم آباد
16. هستيـ  اثر چربيـ  درختي بي میوه

17. ورزشي گروهي در آبـ  عنواني براي شاهزادگان
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1.0

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

اجارهاجاره
3 هفته آگهی

 در نیازمندی های پیوند 
 فقط ۲۰ 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.

1540 604-۸1۳-۸۹۸۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹ استخدام

به تعدادی نیروی جوان 
جهت نقاشی ساختمان نیازمندیم.

«داشتن تجربه الزامی نمی باشد»

604-781-4483

 با ۲۰ سال 
تجربه آموزشی

 در کانادا

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

604-۹21-4۷26

با ما تماس بگیرید:
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

این مکان
 برای آگهی شما رزرو شده است.

کوکیتالم، وست وود پالتو، طبقه 
همکف، دو خوابه، نوسازی شده، 

1200 اسکورفیت، با انباری بزرگ، 
آفتابگیر، با چشم انداز زیبا، کفپوش 

لمینیت، نزدیک به  مدرسه و 
ایستگاه اتوبوس  آماده اجاره

1600 دالر+ یک سوم یوتیلیتی
No pet/ No smoking

1540 604-41۷-6061
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

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

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1540

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.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

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 


