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هر جمعه منتشر می شود

 رقابت شانه  به شانه  
لیبرال ها و محافظه کاران 
برای تشکیل دولت اقلیت

طبق نظرسنجی نانوس، احزاب فدرال پیشرو شانه به شانه ی 
یکدیگر در رقابت اند و آخرین نظرسنجی ها نشان از آن دارد 
که لیبرال های کانادا با کمی  بیش از یک درصد از محافظه کاران 
پیشــی گرفته اند و چنین احتمال تشکیل دولت اکثریت نیز 

بسیار بسیار اندک است.

به گزارش هفته، بر اســاس داده های ردیابی نانوس که برای ســی تی وی 
نیوز و گلوب اند میل انجام شده است، حزب لیبرال حمایت ۳2.۳ درصد 
از کانادایی هــا را دارد و محافظه کاران با ۳1.2 درصد در تعقیب لیبرال ها 

هستند.
آخرین داده های نظرسنجی، که روز سه شنبه منتشر شد، همچنین نشان 
می دهد حزب نودمکراتیک حمایت 1۸.۹ درصدی رای دهندگان کانادایی 
را دارد که این امر افزایشــی ناچیز )سه دهم درصد( نسبت به شب پیش 
را نشــان می دهد. حزب مردم کانادا بــا 6.7 درصد حمایت، میان احزاب 
باقی مانده، پیشتاز است، و میزان حمایت از بلوک کبکوا 6.4 درصد و حزب 

سبزها ۳.۸ درصد است.
در داده های نظرسنجی منتشــر شده ی روز سه شنبه، نانوس خاطرنشان 
کرد که رقابتی تنگاتنگ بین جاستین ترودو، رهبر لیبرال ها و ارین اوتول، 
رهبر محافظه کاران برای نخست وزیری جریان دارد. حمایت از ترودو روندی 

کاهشی دارد در حالی که حمایت از اوتول رو به افزایش است.
از نظر حمایت از رهبــران حزب، ترودو همچنان با ۳۰.۸ درصد حمایت، 
برتری اندک خود را در نخست وزیر محبوب بودن حفظ کرده است و پس از 
او اوتول با 2۹.5 درصد. پس از این دو، جگمیت سینگ رهبر نودمکراتیک ها 
با 17.5، ماکســیم برنیه رهبر حزب مردم کانادا با 6.1 درصد، ایو-فرانسوا 
بالنشــه رهبر بلوک کبکوا با ۳.1 درصد و آنامی  پائل رهبر حزب سبزها با 

2.4 درصد به پیش می تازند.
جالب اســت بدانید که درصد کانادایی هایی که در انتخاب نخســت وزیر 
مرددند به 1۰.5 درصد کاهش یافته که این میزان به کمترین حد خود تا 

به امروز در این انتخابات رسیده است.
نانوس روز سه شــنبه افزوده است که دو حزب نودمکراتیک و مردم برای 
دو حزب پیشتاز )لیبرال و محافظه کار( نقش مخرب دارند: »اگر جگمیت 
سینگ بتواند این درصد از حمایت را حفظ کند، او توانایی لیبرال ها برای 
تشکیل دولت اکثریت را به چالش می کشد و حتی می تواند توانایی آنها را 

برای تشکیل دولت اقلیت هم تضعیف کند.«
نانوس خاطرنشان کرده است که حتی با 6.7 درصد، حزب مردم می تواند 
عاملی مهم برای ناکامی  حزب محافظه کار باشــد: »آنها احتماالً ناراضیان 
هستند … رای دهندگان محافظه کار سابق که تصمیم گرفته اند با پایبندی 
به ماکســیم برنیه و حزب مردم پیام دلســردی خود را به محافظه کاران 

بفرستند.«
در حالی که پیش بینی نتیجه ی انتخابات هنوز زود است، نانوس گفته است 
که احتماالً احتمال تشــکیل دولت اکثریت دیگر برای هیچ حزبی شدنی 
نیست: »آنچه ما به طور قطع می دانیم این است که ما به دنبال دولت اقلیت 
هستیم. چند روز دیگر طول می کشد تا بفهمیم آیا این اقلیت لیبرال است 

یا دولت اقلیت محافظه کار.«

نظرسنجی لژه: رقابت شانه به شانه لیبرال ها و محافظه کاران

 نتایج نظرسنجی جدیدی که موسسه لژه انجام داده حاکی از آن است که 
لیبرال ها به رهبری جاستین ترودو و محافظه کاران به رهبری ارین اوتول 

در سطح ملی رقابتی شانه به شانه دارند.
به گزارش هفته، به نقل از لودووار، نتایج این نظرســنجی که با همکاری 
الپرس کانادا صورت گرفته نشان داد که هر دو حزب در انتخابات بیستم 
سپتامبر ۳2 درصد آرا را به دســت خواهند آورد و حزب نیودموکراتیک 

کانادا با کسب 2۰ درصد آرا در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت.
در نظرسنجی پیشین موسسه لژه و الپرس که دو هفته پیش منتشر شد، 
محافظه کاران ۳4 درصد و لیبرال ها ۳۰ درصد آرا را به دست آورده بودند و 
حزب نیودموکراتیک نیز با کسب 24ردرصد آرا در رده سوم قرار گرفته بود.
اما در استان کبک، حزب لیبرال کانادا همچنان با کسب ۳4 درصد آرا در 
مکان اول قرار می گیرد و پس از آن بلوک کبکوآ به رهبری ایو-فرانســوآ 
بالنشه با کسب ۳۰ درصد آرا ) یک درصد بیشتر از نظرسنجی قبلی( در 

رده دوم قرار می گیرد.
نتایج نظرسنجی جدید لژه نشان می دهد که آرای حزب جاگمیت سینگ 
هم در اســتان کبک و هم در سطح ملی نسبت به نظرسنجی قبلی دچار 
ریزش شده است. میزان حمایت مردمی از حزب نیودموکراتیک کانادا در 
استان کبک از 1۳ درصد به 1۰ درصد رسیده اما همچنان جایگاه چهارم 

خود را در این استان زیبا حفظ کرده است.

همزمان با گسترش تظاهرات ضد واکسن در کانادا 
انزجار از مقایسه مخالفان واکسن با قربانیان هولوکاست 

روز ســه شــنبه گروهی از مردم در 
بنای یادبود هولوکاست در اتاوا برای 
یادآوری کشته شــدن یهودیان گرد 
هــم آمدند. عده ای هــم که مخالف 
واکسیناســیون بودند، از این فرصت 
اســتفاده کردند و با حضــور در این 
مراسم، خود را قربانیانی مشابه واقعه 
هولوکاست دانستند. همین مقایسه 
موجب خشم و انزجار در بین برخی 
گروه های اجتماعی در کانادا شــده 

است.
به گزارش هفته، به نقل از سی بی سی، 
در طــول دو روز در اواخر ســپتامبر 
1۹41، نزدیــک به ۳4 هزار مرد، زن 
و کودک یهودی در خیابان های کیف 
در اوکراین تحت اشغال نازی ها کشته 
شدند. سپس کشته ها و زخمی ها را 

همان جا دفن کردند.
روز سه شــنبه  در مراســم یابود این 
قربانیان، مقامات اســتانی انتاریو به 
اعالم جزئیات سیســتم پاســپورت 
واکســن در این اســتان پرداختند، 
اما برخی از معترضان ضدواکســن با 
حضور در این مراســم یادبود، خود را 
با قربانیان وحشیگری نازی ها مقایسه 
کردند که البته نتوانســتند همدلی 

چندانی جذب کنند.
»لورنــس گرینســپون«، وکیل در 
اتــاوا می گوید: »همزمان با مراســم 
بزرگداشت روز ســه شنبه، این یک 
هتک حرمت کامل به خاطرات کسانی 
است که در جریان هولوکاست کشته 
شدند. کار آنها فوق العاده توهین آمیز 

بود.«
مدیرعامــل  فریدمــن«،  »آندریــا 
فدراســیون یهودیان اتــاوا هم این 
مقایســه ها را »پســت« می دانــد و 
می گوید: »آنها خطرناک هستند و به 
طور فاحش و عمدی، تاریخ را تحریف 
می کننــد. کار این گروه از معترضان 
ضدواکســن، توهین بــه بازماندگان 
است. همچنین توهین به یاد و خاطره 
شش میلیون انسانی است که به طور 

سیستماتیک کشته شدند.«
فریدمن چنین مقایســه هایی را نه 
تنها اشــتباه، بلکه خطرناک می داند. 
او می گوید: »هرگونه مقایســه بین 
شکنجه و آزار در ماجرای هولوکاست با 

لزوم واکسیناسیون یا پوشیدن ماسک، 
اشتباه است. چنین مقایسه هایی فقط 
وحشــت و آزار دوران هولوکاست را 
بی اهمیت جلــوه می دهد. این کارها 
نوعی تحریــف تاریخ، فقدان دانش و 
نادانی عمدی از درک پیچیدگی های 

تاریخ است.«
فریدمن می گوید: »برخی معترضان 
خودشان را با »آنه فرانک«، نویسنده 
و روزنامه نگار قربانی در اردوگاه نازی ها 
مقایسه می کنند. حال طنز این قضیه 
اینجاست که گفته می شود فرانک بر 
اثر بیماری تیفوس فوت کرده است، 
یعنــی از یک بیماری قابــل درمان 
جان باخت. همه وظیفه دارند چنین 
مقایسه هایی را محکوم کنند. ما نمی 
توانیم ســکوت کنیم. اتفاقا سکوت 
نکردن، یکی از درس های هولوکاست 

است.«
بسیاری از سیاستمداران نیز مخالف 
چنین مقایســه هایی هستند. جیم 
واتسون، شهردار اتاوا نیز این گروه از 
معترضان ضدواکسن را »باورنکردنی 
و وحشتناک« خواند. او هفته گذشته 
در توییتر نوشت: »لطفا به میلیون ها 
یهودی و افراد کشته و شکنجه شده 
فکر کنید و دیگر از این قیاس استفاده 

نکنید.«

افزایش تظاهرات ضد واکســن در 
نقاط مختلف کانادا

تظاهرات ضدواکســن در بســیاری 
از نقاط کانادا گســترش یافته است. 
حــدود 5۰ نفر هم روز دوشــنبه در 
نزدیکی بیمارستان اتاوا تجمع کردند 
و علیه واکسیناسیون شعار دادند. در 
تظاهرات ضدواکسن در نقاط مختلف 
کانادا، برخی معترضان، لباس هایی با 
نشان ســتاره زرد بر تن داشتند که 
یادآور لباس هایی اســت که یهودیان 
در اروپای تحت اشغال نازی ها، مجبور 

به پوشیدن بودند.
در تظاهرات هفته گذشته در کلگری 
نیز یکــی از معترضــان تصویری از 
»آنه فرانک«، نویسنده و روزنامه نگار 
اجبــاری  کار  اردوگاه  در  نوجــوان 
نازی ها را در دست داشت؛ دختر 15 

ســاله مبارزی که در اردوگاه های کار 
اجباری فوت شد، اما بعدها نوشته های 
افشــاگرانه اش از وضعیت اردوگاه ها، 

شهرت جهانی پیدا کرد.
ده ها نفر نیز بعدازظهر روز دوشــنبه 
1۳ سپتامبر با تجمع در کوئینز پارک 
تورنتو به تدابیر و محدودیت هایی که 
دولــت داگ فورد برای مهار شــیوع 
کووید1۹ به اجرا گذاشــته اســت، 
اعتراض کردند. جمعیت تظاهرکننده 
ادامــه به ســمت بیمارســتان  در 
عمومی تورنتو حرکــت کردند تا به 
گفته خودشــان »تدابیر دیکتاتوری 
و افراطــی« دولــت داگ فــورد را 
محکوم کننــد. آنطور که رادیو کانادا 
گزارش داده است، معترضان ورودی 
بیمارستان عمومی تورنتو را مسدود 
کردند و رفت وآمد بیماران و پرسنل 
بیمارســتان را دچار مشکل کردند. 
پلیس تورنتو نیز مجبور شــد برای 
ممانعت از شــماری از معترضان که 
قصد ورود به ساختمان بیمارستان را 

داشتند، وارد عمل شود.
 گروه ســازمان دهنده این تظاهرات 
موســوم به »پرســتاران خط مقدم 
کانادا« اعالم کرد پاسپورت واکسن و 
محدودیت های بهداشتی را که دولت 
فورد به اجرا گذاشته است، ناعادالنه و 

نقض حقوق شهروندان می داند.
همچنین در ونکــوور هم تظاهرات 
گســترده علیــه واکسیناســیون و 
محدودیت هــا اجرا شــد که حتی با 
حمله به جاستین ترودو، نخست وزیر 

کانادا نیز همراه شد.
هــزاران نفر نیــز بعد از ظهــر روز 
شنبه گذشــته با برگزاری تظاهرات 
گسترده در مونترال اعتراض خود را 
به واکسیناســیون و تدابیر ضدکرونا 
نشــان دادند. انبوه جمعیت مخالف 
چندین  بهداشــتی  محدودیت های 

کیلومتر راهپیمایی کردند.
 آنطــور که الپــرس گــزارش داده 
اســت، در میان معترضــان افرادی 
از گروه هــای ســنی مختلف حضور 
داشتند و بســیاری از آن ها پالکارد، 
طبــل، ترومپت و پرچم های کبک را 
در دســت داشــتند و در اعتراض به 
واکسیناسیون به ویژه واکسیناسیون 

اجباری در بخش بهداشــت و درمان 
و محدودیت های بهداشتی شعارهایی 

سر می دادند.

در صورت پیروزی انتخاباتی، 
ترودو مسدود کردن مراکز 
درمانی و تهدید کارکنان را 

جرم کیفری اعالم خواهد کرد

ایرونیا- دولت لیبرال درصورت انتخاب 
مجدد مســدود کردن دسترسی به 
ساختمان هایی که خدمات بهداشتی 
ارائــه می دهند و همچنین تهدید یا 
ارعاب کسانی که در آنجا کار می کنند 

را جرم محسوب می کند.
جاســتین ترودو، گفــت “این خوب 
نیســت” که بیمارستان های سراسر 
کشور مجبور شــوند برای محافظت 
در برابر اعتراضات ضد واکسیناسیون 
سنگر کار بگذارند: »دانستن این نکته 
که یک پرستار موقع رفتن به شیفت 
دیرهنگام و عبور از پارکینگ ممکن 
است از این بترسد که کسی آنجا باشد 
که رویش آب دهــان پرتاب کند یا 

سرش داد بزند- اصال خوب نیست.«
»واقعا مایه تاسف است که ما باید به 
جایی برسیم که مجبور باشیم به آن 
اشاره کنیم که این چیزی نیست که 

باید انجام شود.«
 لیبرال ها همچنین برای اطمینان از 
این امر که مشــاغل و سازمان هایی 
که تصمیم می گیرند از کارمندان یا 
مشتریان خود گواهی واکسیناسیون 
دریافت کنند، “مــی توانند این کار 
را بدون ترس یا چالش قانونی انجام 

دهند، قانون وضع می کنند.
تعهــدات کمپین لیبرال ها شــامل 
حمایت از بیمارستان ها، کلینیک های 
واکسن، مراکز آزمایش، داروخانه ها و 

کلینیک های سقط جنین می شود.
تــرودو گفت که در قانــون کیفری 
کانــادا مقرراتــی وجــود دارد که از 
ارعاب روزنامه نگاران یا کســانی که 
در سیســتم قضایــی کار می کنند 
جلوگیــری می کند،  زمــان آن فرا 
رسیده است که کارکنان مراقبت های 
بهداشتی را هم زیر این چتر حمایتی 

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

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-۲۳۳-7۹۳۹

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

آمادگی کلگری 
برای پذیرفتن پناهجویان افغان در بدو ورود به کانادا

فریبرز بیرجندیان، مدیر عامل انجمن 
مهاجــرت کاتولیک کلگــری، اعالم 
کرد کلگــری که به عنوان بندر ورود 
پناهجویان افغان انتخاب شده است، 
احتماال طــی 15 هفته آینده از پنج 
هزار پناهجــوی افغان کــه به ویژه 
از آمریــکا وارد کانادا خواهند شــد، 
پذیرایی خواهد کرد اما بیشــتر این 
افراد در ادامه در نقاط مختلف کشور 

اسکان داده خواهند شد.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، فریبز بیرجندیــان ادامه داد: 
»ما مقدمات کار را فراهم کرده ایم تا 
پذیرای پناهجویان افغان باشیم. آن ها 
ابتدا دوره قرنطینه خود را در این جا 
سپری خواهند کرد و کلیه تشریفات و 
امور اداری مربوط به سالمت، خدمات 
مهاجرتی و تدابیر مرتبط با کووید1۹ 
در خصوص آن ها انجام خواهد شــد. 
این پناهجویــان در مرحله بعدی در 
۳5 منطقه مختلف در سرتاسر کشور 

اسکان داده خواهند شد.«
بیرجندیــان تصریح  فریبــرز  آقای 
کرد کلگری بــه علت اعالم آمادگی، 
سهولت دسترسی، تجربه و تخصص و 
همچنین فضای زندگی و امکاناتی که 
در این زمینه دارد، انتخاب شده است.

آقای بیرجندیان ادامه داد طی ســه 
سال گذشته هزاران پناهجوی سوری 
به همین ترتیب در کلگری و مناطق 
اطراف آن مســتقر شده اند و این کار 
بدون هماهنگی و مشــارکت قوی با 
جوامع، کمیســیون های تحصیلی و 
شــهرداری کلگری امکان پذیر نبود. 
تجربــه و مهارتی که شــهر کلگری 
در ســال های گذشــته در زمینــه 
پذیرایی از پناهجویان کســب کرده 
و زیرســاخت هایی که در این زمینه 
توسعه داده اســت، موجب شد تا به 
عنوان بندر ورودی پناهجویان افغان 

انتخاب شود.
به گفته آقــای بیرجندیان، برخی از 
اعضای جامعه افغان های مقیم کانادا 
و 75 کهنه سرباز کانادایی که سابقه 
خدمت برای ارتش کانادا در افغانستان 
را دارند، از جمله داوطلبانی هستند 
که در امــور مربوط بــه پذیرایی از 
پناهجویان افغان مشــارکت خواهند 

داشت.
پناهجویــان افغان در بــدو ورود به 
کلگری به مدت دو هفته در قرنطینه 
قرار خواهند گرفت. اما در این مدت 
نیز بیکار نخواهند بــود. پناهجویان 
افغان طی ایــن دو هفته خدمات و 
مراقبت های بهداشتی و درمانی الزم 
را دریافت خواهند کرد و امور اداری و 

تشریفاتی مهاجرتی آن ها انجام خواهد 
شد.

فریبرز بیرجندیان افزود: »تقریبا همه 
این پناهجویان در بدو ورود به کانادا 
هیچ چیز ندارند و همین موضوع کار 

را درباره آن ها پیچیده می کند.«

برخــی از پناهجویــان در کلگری 
مستقر می شوند

آقای بیرجندیان خاطر نشــان کرد 
برخی از پناهجویــان افغان که وارد 
کلگری می شــوند در همین شــهر 
مستقر خواهند شــد. شصت نفر از 

آن ها تا کنون وارد کلگری شده اند.
این 6۰ نفر جــزو ۳7۰۰ پناهجویی 
هستند که در اولین بخش از عملیات 
اتباع خارجــی و پناهجویان  تخلیه 

افغان از کابل به تورنتو منتقل شدند.
بیرجندیان افزود این افراد واقعا بخت 
باالیی داشتند که به رغم همه موانع، 
محدودیت ها و مشــکالت توانستند 
خود را به فــرودگاه بین المللی کابل 
برسانند، سوار هواپیما شوند و به این 
جا بیایند هر چند برای این کار مجبور 
شدند بســیاری از تعلقات و عزیزان 

خود را در افغانستان رها کنند.
مدیر عامل انجمن مهاجرت کاتولیک 
کلگری افزود بنــدر کلگری با توجه 
به منابع انســانی زیاد، تاسیســات و 
زیرســاخت های مناســبی که دارد، 
محیط بســیار خوبی برای پذیرش 

پناهجویان است.

20 هزار پناهجو در سرتاسر کانادا

در پی خــروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان و قدرت گرفتن دوباره گروه 

طالبان در این کشــور، هزاران افغان 
از بیم اقدامات کینه توزانه طالبان از 
کشورشان فرار کردند اما هزاران نفر 
دیگر نیز که قصد فرار داشتند، موفق 

به این کار نشدند.
سیزدهم اگوســت دولت کانادا اعالم 
کرد به 2۰ هزار پناهجوی آسیب پذیر 

افغان پناهندگی خواهد داد. 
طبق آمــار و ارقامی که دولت فدرال 
کانــادا منتشــر کرده اســت وزارت 

مهاجرت تا هشتم سپتامبر 11 هزار 
و ۸۰۰ درخواست پناهندگی دریافت 
کرده و از این تعــداد 7 هزار و 7۰۰ 

تقاضا را تایید کرده است.
طبق اعــالم دولت کانــادا، در حال 
حاضــر ۸۰۰ پناهجــوی افغان پس 
از ســپری کردن دوره قرنطینه خود 
و انجام کارهــای اداری مهاجرت در 

جوامع مورد نظر اسکان یافته اند.

 افشاگری شهروند کانادایی-کره ای محبوس در زندان کره جنوبی

شهروند کانادایی  کره ای محبوس در 
زندان کره جنوبی، شــکنجه در این 

زندان را فاش کرد.
یک شهروند کانادایی کره ای که دوران 
محکومیتش در زندان های کره جنوبی 
می گذراند، با ارسال نامه ای محرمانه به 
یک نویسنده کتاب های پرفروش در 
پوشش یک هدیه، از شکنجه در این 

زندان خبر داد.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، در 
حالی که مقامات کانادایی می گویند 
از این پرونده مطلع هســتند، وزارت 
دادگستری کره جنوبی این اتهامات را 
رد کرده و آنها را “ادعای یک طرفه و 

بی اساس” خواند.
هان مین ســئو، شــهروند کانادایی  
کره ای که به دلیل حمله با سالح گرم 
هشت ســال در زندان Daejeon  به 
سر می برد، طی این نامه تمام شکنجه 
و آزار و اذیت هایی را که دیده با ذکر 

جزئیات زمانی بیان کرده است.
این نامه، در پوشش یک هدیه خطاب 
به نویسنده انگلیســی مالکا آدلر، به 

ناشــر او HarperCollins در لندن، 
انگلستان ارسال و سپس به درخواست 
سئو به یک شرکت رسانه ای کانادایی 

ارسال شده است.
بتان مورگان، دســتیار ســردبیر در 
از شــرکت های فرعی  یکی دیگــر 
HarperCollins، این نامه را باز و به 

سی.تی.وی نیوز منتقل کرد.
سئو در این نامه جزئیاتی تکان دهنده 
از آزار و اذیت، ضرب و شتم، تهدید، 
اجبار و شکنجه توسط پرسنل زندان، 
از جمله تیم گشــت واکنش سریع 

زندان CRPT را شرح داده است.
ســئو در بخش دیگــری از نامه اش 
آورده است که او در نوامبر سال 2۰2۰ 
در اعتراض به مجــازات نگهبانان به 
دلیل تغذیه کبوترهــا اعتصاب غذا 
کرده و در راه مالقات با پزشک زندان 
توسط اعضای CRPT مورد ضرب و 
شــتم قرار گرفته است و مدعی شده 
تصاویر دوربین های مدار بسته از این 

حادثه وجود دارد.
سئو در ادامه اذعان داشته در آوریل 

CRPT ،2۰21 )سرویس زندان( او را 
بدون دلیل به یک اتاق “انفرادی” برده 
و به یک “محافظ ” بســته و هر ۳۰ 
دقیقه یکبار با پیچاندن دستبندهایی 
که به دســت او بســته بودند مورد 

شکنجه قرار می دادند.
آنهــا بــه ســر او ضربــه می زدند و 
قسمت های حساس بدن او را تحت 
فشــار قرار می دادند از جمله با فشار 
نمی گذاشتند  سینه اش  قفسه  دادن 

خوب نفس بکشد.
سئو در ادامه بیان کرده که در ماه مه 
2۰21، این شــکنجه، آزار و اذیت ها 
افزایش یافته و CRPT مکرراً با قطع 
اکســیژن موجب بی هوش شدن او 

می شده است.
وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه 
ای اذعان داشت، افشای شکنجه های 
ادعایی این شهروند کانادایی  کره ای به 
پلیس و وکیلــش پیش از این باعث 
شــده تا ماموران زندان او را با تهدید 
وادار بــه پس گرفتــن ادعاهای وارد 

کنند.

حال آنکه “کانادا اتهامات شکنجه را 
بســیار جدی می گیرد” و این وزارت 
خانه “از وضعیت این شهروند کانادایی 
که در حال گذراندن دوران محکومیت 
خود در کره جنوبی است اطالع دارد 
و مقامات کنســولی از همان ابتدای 

بازداشت با وی ارتباط داشته اند.”
در ادامه این بیانیه آمده است: کانادا 
عضو تعــدادی از معاهــدات مربوط 
بــه ممنوعیــت شــکنجه از جمله 
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه 
شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های 
ظالمانه، غیر انســانی یــا تحقیرآمیز 
CAT و میثــاق بیــن المللی حقوق 
مدنی و سیاسی است و این اقدامات 
را توسط کره جنوبی به شدت محکوم 

می کند.
وزارت دادگستری کره جنوبی نیز روز 
چهارشنبه با انتشار بیانیه ای و ارسال 
آن به سی.تی.وی نیوز که از کره ای 
ترجمه شده بود، تمام ادعاهای سئو را 

قاطعانه واهی خواند و رد کرد.

کشورهایی که کانادایی ها در خالل 
همه گیری می توانند به آنها سفر کنند: 

ایران در فهرست نیست

بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، اکثر کشــورها برای 
مســافران خارجــی محدودیت های 
مربــوط بــه کوویــد 1۹ را در نظر 
گرفته اند، مکزیک و کلمبیا دو استثنا 
در این زمینه هســتند. هر دوی این 
کشــورها نیاز به پر کردن فرم سفر 
قبل از ورود دارند، اما هیچ محدودیت 
دیگری برای مسافران کانادایی در نظر 

نگرفته اند.
در این میان، کانــادا در حال حاضر 
شــهروندان خود را از ســفر به 16 
کشــور، از جمله ایران و افغانستان، 

برحذر داشته است.
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا از ماه 
جوالی پذیرش مسافران کانادایی را 
آغاز کرده اند. مســافرانی که به اکثر 
کشورهای اروپایی سفر می کنند، برای 
اجتناب از قرنطینــه  ی اجباری، نیاز 
به آزمایش پی ســی آر منفی و اثبات 

واکسیناسیون دارند.
در این میان، مسافران واکسینه نشده 
بسته به کشور هدف نیاز به آزمایش 
پی سی آر منفی و قرنطینه به مدت 1۰ 

تا 14 روز دارند.
فرانســه، بریتانیــا، ســوئد، آلمان و 
اتریش نیاز بــه آزمایش منفی دارند، 
اما از کانادایی ها نمی خواهند هنگام 

ورود، بــدون در نظر گرفتن وضعیت 
واکسیناسیون، قرنطینه شوند.

در حال حاضــر، ایاالت متحده هیچ 
گونه پیش نیاز واکسیناســیون برای 
سفر ندارد. مرز زمینی در حال حاضر 
برای سفرهای غیر ضروری کانادایی ها 
بسته است، اما آنها می توانند به داخل 

آمریکا پرواز کنند.
کانادایی هایــی کــه از خــارج بــه 
ایاالت متحده ســفر می کنند باید از 
محدودیت های اضافی آگاه باشند. در 
صورتی که کانادایی ها در 14 روز قبل 
به هند، چین، ایران، برزیل، آفریقای 
جنوبی یا اکثر کشورهای اروپایی سفر 
کرده باشــند، اجازه سفر به آمریکا را 

نخواهند داشت.
کانادا در حال حاضر پروازهای خود از 
هند و مراکش را متوقف کرده است. 
در غیر این صورت، مسافرانی که وارد 
کشور می شوند باید آزمایش کرونا را 
در 72 ساعت قبل از ورود انجام دهند 
و مدرک واکسیناسیون با واکسن های 
تأییدشده در کانادا را برای جلوگیری 
از اقامــت 14 روزه در قرنطینه ارائه 
دهند. البته هیچ تضمینی هم وجود 
ندارد که مســافران به کانادا در مرز 

پذیرفته شوند.



55 Issue 1546 Friday September 17, 2021 شماره ۱5۴6 جمعه 26 شهریور ۱۴۰۰

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

جودی ویلسون ریبولد:
 ترودو مانع تحقیقات پلیس در رسوایی 

»اس.ان.سی الوالین«  نشود

مداد- به گــزارش گلــوب اندمیل، 
جودی ویلســون ریبولد، وزیر سابق 
دادگستری از دولت لیبرال می خواهد 
تا مانــع تحقیقات آر.ســی.ام.پی در 
 SNC-Lavalin پرونده ی  رســوایی 
نشود. وی در این رابطه گفت: از اینکه 
جاســتین ترودو فشار روی من برای 
دروغ گویی در مورد پرونده اس.ان.سی 
الوالین را تکذیب کرده، باعث تعجبم 

نشده است.
خانم ویلسون ریبولد طی مصاحبه ای 
در روز یک شنبه اظهار ناامیدی کرد 
که بازرسان نتوانسته اند بررسی خود 
را در مورد پرونده  اس.ان.سی الوالین 
به پایان برسانند زیرا دولت، آن ها را از 
دسترسی به اسناد و شاهدان کلیدی 

محروم کرده است.
پلیس کانادا در واکنش به این اظهارات 
اعالم کرد که در حال حاضر نمی تواند 
در مــورد تحقیقات خــود اطالعات 
جدیدی منتشر کند اما همان طور که 
پیش ازاین تأکید شده بود، به بررسی 
دقیق این موضــوع با همه اطالعات 
موجود ادامه و در صورت لزوم اقدامات 

مناسب را انجام خواهد داد.
ارین اتول، رهبــر محافظه کاران، روز 
یک شنبه طی کمپین انتخاباتی خود 
در ونکوور اعالم کرد که اگر حزب وی 
دولت تشکیل دهد، مصونیت کابینه را 
لغو کرده تا بازرسان بتوانند به درستی 
در مورد پرونده   اس.ان.سی الوالین 
تحقیق کنند. وی تأکید کرد که نباید 
از نفوذ خود برای البی جهت خروج از 

تعقیب کیفری استفاده کرد.

جودی ویلســون ریبولد، وزیر سابق 
دادگستری و دادستان کل کانادا و از 
بومیان ونکووری که افشاگری هایش 
در ســال 2۰1۹ رسوایی اس.ان.سی 
الوالین را باعث شده بود، درست یک 
هفته قبل از انتخابات با انتشــار یک 
کتاب به نام »یک بومی در کابینه«، 
نور تازه ای به آن داســتان افکنده و 
اتهامات جدیدی را متوجه رهبر حزب 

لیبرال کرده است.
در اوایل سال 2۰1۹ انتشار یک خبر 
مبنی بر دخالت دفتر جاستین ترودو 
در تعقیب قضایی شرکت ساختمانی  
اس.ان.سی الوالین که در محدوده ی 
انتخاباتــی ترودو قرار داشــت، موج 

رسوایی بزرگی به وجود آورد.
ریبولــد در کتاب جدیــدش ترودو 
را متهــم کــرده که به او به شــکل 
غیرمستقیم فشــار آورده تا درباره ی 
این موضوع دروغ بگوید: »او باخشم 
همه حرف هــای من را زیر ســؤال 
برد و اصــرار کرد که همه در دفتر او 
حقیقت را می گویند اما من و رئیس 
دفترم، نه! در آن لحظه، می دانســتم 
کــه او می خواهــد دروغ بگویم که 
آنچه رخ داده، اتفاق نیفتاده اســت« 
»واضح بود که او من را نمی شناسد، 
نمی داند که هســتم و از کجا آمده ام. 
من، دروغ بگویم تا از دولت و رهبری 
که مســئولیت نمی پذیرد، محافظت 

کنم؟«
ترودو اظهارات ریبولد را تکذیب کرده 

است.

تحقق وعده های انتخاباتی احزاب مختلف
 چقدر هزینه روی دست مردم کانادا می گذارد؟

مــداد- به گــزارش ســی.تی.وی ، 
پنجمیــن و آخرین هفته از مبارزات 
انتخاباتــی فدرال در حالــی در روز 
یک شنبه آغازشد که نیودموکرات ها 
وعده یک طرح گســترده برای ایجاد 
خدمات اجتماعی در حوزه های تهیه 
دارو و مراقبت از دندان ارائه کردند که 
نیازمند بودجه ای حدود 214 میلیارد 

دالری در طول پنج سال است.
جاگمیت ســینگ، رهبر این حزب 
وعده داده اســت که بخشــی از این 
هزینــه را با دریافــت 166 میلیارد 
دالر درآمد جدیــد از طریق مالیات 
بر شــرکت های فوق ثروتمند و فوق 
سودآور پرداخت کند. این اعداد بسیار 
بیشــتر از ارقامی است که در پلتفرم 
لیبرال وجود دارد که به طورمشــابه 
مالیات های جدیدی مانند افزایش نرخ 
سود شــرکت ها از درآمدهای بانکی 
بیش از یک میلیارد دالر برای کمک 
به برنامه های تقویت اقتصاد در دوران 

پساکرونا را پیشنهاد می کند.
ترودو که در یک میتینگ انتخاباتی 
در ســاحل جنوبی مونتــرال، حزب 
نیودموکرات را در مــورد برنامه های 

ایــن حزب برای افزایــش میلیاردها 
درآمــد جدید هدف قرار داده و اعالم 
کرد که ســقفی برای دریافت میزان 
مالیات دولت از ثروتمندان وجود دارد. 
وی تأکید کرد ما باید مطمئن شویم 
که ثروتمندان ســهم کامل و عادالنه 
خود را پرداخت می کنند و ما اقدامات 
قابل توجهــی در این زمینــه انجام 
داده ایم. اما این ایده که شما می توانید 
به میزان  نامحدود از جیب افراد موفق 
و ثروتمند در این کشور هزینه کرده و 
مخارج دیگر را بپردازید، ایده ای است 
که در یک مقطع به بن بست خواهد 
رســید و من فکــر نمی کنم حزب 

نیودموکرات به این نتیجه برسد.
اما جاگمیت ســینگ معتقد اســت 
که دید تــرودو در این رابطه محدود 
است. وی در جریان کمپین انتخاباتی 
خــود در انتاریو، اســتدالل کرد که 
ترودو با عدم جمــع آوری میلیاردها 
درآمد بالقوه، در طول شــش ســال 
نخســت وزیری خود بــه ثروتمندان 

خدمت کرده است.
در این میان  تنهــا ارین اتول، رهبر 
محافظه کاران متعهد شده است که 

بودجه را متعادل کــرده و طی یک 
دهــه کاهش دهد. ایــن موضوع در 
حالی اســت که موسســه مطالعات 
مالی و دموکراسی دانشــگاه اتاوا در 
تجزیه وتحلیل برنامه های مخارج این 
حزب، نوشت که تعهد محافظه کاران 
بــرای افزایــش انتقال ســالمت به 
استان ها می تواند هدف بودجه متوازن 
و پایداری مالی بلندمدت را در معرض 

خطر جدی قرار دهد.
اریــن اتول اما در دفاع از این موضوع 
طی ســخنانش در ونکوور اعالم کرد 
که برنامه مالــی حزبش منضبط اما 
پارلمان  افسر بودجه  منصفانه است. 
برنامــه مــا را تأیید کــرده و ما ۳۰ 
سیاست مختلف برای تجزیه وتحلیل 
به وی ارائه داده ایــم. هدف ما ایجاد 
تعادل در بودجه طی برنامه ای ده ساله 

است.
این اظهارات از سوی رهبران احزاب 
نشــان دهنده آغاز فشــار نهایی در 
انتخابات است زیرا هر حزب به دنبال 
افزایش محبوبیــت و متقاعد کردن 

رأی دهندگان است.

شرکت در انتخابات مهم است حتی اگر زودهنگام باشد
دوباره انتخابات؟ دوباره رفتن پای 
یک  شیوع  با  هم زمان  صندوق؟ 
ویروس مهاجم؟ آیا لیبرال ها حق 
داشــتند درحالی که منتظر موج 
چهارم کرونا بودیم مجلس را منحل 
کنند؟ آیا انتخابات زودهنگامی که 
اضافی  هزینه  دالر  میلیون  ده  ها 
بر دوش شهروندان می گذارد کار 
درستی است؟ آیا دولتی که بدون 
با کمک دیگر  بزرگی،  مشــکل 
تصمیم گیری های  به  قادر  احزاب 
کالن مملکتی بود و هیچ بحران 
تصمیم گیری برایش وجود نداشت 
حق داشت انتخابات پیش از موعد 
بسیاری سؤاالت  و  فرابخواند؟  را 

دیگر....

هرکدام از ما بســته به جهت گیری 
سیاسی که در کانادا داریم ممکن است 
پاسخی در تأیید یا در رد اقدام آقای 
نخست وزیر ترودو بدهیم اما مستقل از 
اینکه پاسخ ما تأییدکننده ی تصمیم 
رئیس دولت لیبرال باشد یا نباشد روز 
دوشنبه 2۰ سپتامبر 2۰21، وظیفه 
شهروندی ما را فراخواهد خواند. حال 
ایــن تصمیِم تک تک ماســت که به 
با  انجام وظیفه پاسخ مثبت  فراخواِن 

منفی بدهیم.

از نگاه من پاسخ مثبت است. چرا؟
من از کشــوری می آیــم که به طور 
متوسط ســاالنه در آن یک انتخابات 
برگزار می شــود اما من و میلیون ها 
هم وطنــم از حق به رأی گذاشــتن 
خودمان محروم هســتیم. در باالی 
هرم جایگاهی تعریف شده است به نام 

»والیت فقیه« و بر اساس قانون، زنان، 
نیمی از جمعیت میهنم حق ندارند 
مدعی آن جایگاه باشند. عالوه بر این، 
میلیون ها شهرونِد مرِد مسلمان سنی، 
زرتشتی، یهودی، بهایی و… نیز کاًل 
حق فکرکردن به کسب جایگاه »نفر 
اول« را ندارنــد. ماجرا به اینجا ختم 

این جایگاه طوری تعریف  نمی شود. 
شــده که عمالً اکثریت قریب به اتفاق 
مردان شــیعه هم از حق رسیدن به 
آن جایگاه محروم هستند. این جایگاه 
برای گروه بسیاری کوچکی طراحی 
شــده است: روحانی شیعه باورمند با 

یک خوانش مشخص از این مذهب.
اما ماجرا بــه باالترین جایگاه قدرت 
ختم نمی شود. برای رسیدن به جایگاه 
نفر دوم قدرت نیز در سرزمین مادری 
من کم یا بیــش محدودیت های باال 
برقرار اســت؛ از حق نگذریم تمامی 
مردان شیعه باورمند به همان خوانش 
مشخص )والیت فقیه( حق دسترسی 
قانونی به جایگاه نفر دوم را، دست کم 

در تئوری، دارند.
در انتخابــات مجلــس و گرفتــن 
عالــی،  مدیریتــی  پســت های 
همچون وزارت و معاونــت وزارت و 
مدیریت ســازمان های کالن دولتی، 
محدودیت هــای قانونی برای حضور 
شهروندان خیلی کمتر می شود؛ البته 
از گروه بزرگ شهروندان غیرمسلمان 
بگذریم که رســماً و قانوناً شــهروند 
درجه دو محسوب می شوند و وزیر و 
مدیر شدنشــان نه در تئوری و نه در 

عمل ممکن نیست.   
ایــن وضعیتی اســت که مــا از آن 
گریخته ایم، جایی کــه عدم برابری 
شــهروندان در برابر قانــون، نهادینه 
اســت و عالوه برآن فساد گسترده راه 
ورود به سیســتم رانتی را فقط برای 

مشتی »خودی« باز گذاشته است.
اما اکنون در کانادا زندگی می کنیم، 
جایی که طبیعتاً بهشــت نیســت، 
نظامی که دمکراسی و آزادی از شکل 

ایدئال آن بسیار فاصله دارد اما …
اما تغییر و یا تأیید رأس هرم قدرت، 
»نخســت وزیر« در انتخابــات و به 
رأی شــهروندان صــورت می گیرد. 
کابینه رنگین جاستین ترودو شاهد 
این مدعاســت که شــما می توانید 
مهاجری از افغانســتان، هندوستان، 
اروپا، آمریکای التین و… باشید و در 
باالترین تصمیم گیری کالن تأثیرگذار 
شــوید. این را بدانیم که این شرکت 
مهم اســت. کمتر کسی مخالف این 
ادعا اســت که حضور گسترده ما در 
زندگــی سیاســی و اجتماعی کانادا 
عالوه بر اینکه یک وظیفه شهروندی 
نسبت به میهن انتخابی ماست، کلید 
موفقیت فردی ما نیز می تواند باشد. 
تنها با حضورمان اســت که به عنوان 

یک مجموعه تأثیرگذار می شویم.
قرار مالقات دوشــنبه، 2۰ سپتامبر 
رأی،  صندوق هــای  پــای   2۰21
محدودیت های  رعایــت  با  صدالبته 

منبع: نشریه هفتهبهداشتی.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

موضوع مســکن های مقرون به صرفه 
یک مســئله قدیمی اســت که در 
ماه های اخیر به دلیل تأثیر همه گیری 
که از یک سو قیمت مسکن در سراسر 
کشور را افزایش داده و از سوی دیگر 
نرخ بهره را پایین نگه داشته، مجدداً به 

موضوع داغ روز تبدیل شده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط 
اسکوشــیا بانک )Scotiabank( که 
در ماه مه منتشر شــد، کانادا دارای 
کمتریــن تعداد واحد مســکونی به 
ازای هر هزار نفر در مقایســه با دیگر 
کشورهای گروه هفت است و متأسفانه 
این تعداد از سال 2۰16 به طورمداوم 
در حال کاهش است. برای جلوگیری 
از این وضعیت، کانادا نیاز به ساخت 
1۰۰ هزار واحد مسکونی جدید دارد. 
اســکوتیا بانک وضعیت کشور را در 
مقایسه با سایر کشورهای گروه هفت، 

بد ارزیابی کرده است.
مهاجرت نیز نیاز به مسکن در کانادا 
را افزایش می دهد و البته باید در نظر 
داشــت که در 1۸ ماه گذشته میزان 
مهاجرت کمتــر از حد معمول بوده 
اســت. در این میان هریک از احزاب 
سیاســی طرحی را ارائه کرده اند که 
به گفته آن ها قادر خواهد بود نه تنها 
برای مســکن به طور عام بلکه برای 
مسکن ارزان قیمت در سراسر کشور 

پاسخگوی تقاضا باشد.
در ادامــه بــه بررســی دیدگاه ها و 
سیاست های احزاب مختلف درزمینه 

مسکن می پردازیم:

حزب لیبرال: لیبرال ها در سال 2۰17 
یک استراتژی ملی مسکن 1۰ ساله و 
4۰ میلیارد دالری برای ساخت صد 
هزار واحد مسکونی مقرون به صرفه و 
کاهش بی خانمانی ارائه کرده بودند. 
بودجــه بهار دولت نیز شــامل دو و 
نیم میلیارد دالر برای ایجاد ۳5 هزار 
است.  واحد مسکونی مقرون به صرفه 
لیبرال ها همچنین در طول مبارزات 
انتخاباتی وعده داده اند که یک میلیون 
و 4۰۰ هزار خانه را طی چهار ســال 
ســاخته، نگهداری یا تعمیر کنند. از 
سوی دیگر بر اساس برنامه های آن ها، 
اعتبار مالیات خریداران مسکن برای 
اولین بار از پنج هزار دالر به 1۰ هزار 
دالر افزایش یافته و آن ها می خواهند 
شرکت رهن و مسکن کانادا را مجبور 
به کاهــش 25 درصــدی نرخ بیمه 
وام مسکن کنند. لیبرال ها همچنین 
وعده یک میلیــارد دالر بودجه برای 
یــک برنامه اجاره به شــرط تملیک، 
یــک الیحه حقوق خریــداران خانه 
برای ممنوعیــت مناقصه های کور و 
یک برنامه حســاب پس انداز خانه را 
می دهند که به کانادایی ها تا  سن4۰ 
ســال اجازه می دهد تا 4۰ هزار دالر 
برای خرید اولین خانه خود پس انداز و 
در زمان خرید، بدون پرداخت مالیات 

وعده های انتخاباتی احزاب عمده کانادا
 در مورد مسکن، واکسیناسیون اجباری، تبعیض نژادی

 و حمایت های مالی از مردم

آن را برداشت کنند. آن ها همچنین 
می خواهند مالکیت خارجی خانه های 
جدید را برای دو ســال آینده ممنوع 

کنند.

حزب محافظه کار: محافظه کاران وعده 
داده اند که طی سه سال یک میلیون 
خانه ساخته، استراتژی مسکن بومی 
را راه انــدازی و 15 درصــد از اموال 
دولت فــدرال را به مســکن تبدیل 
می خواهند  همچنیــن  آن ها  کنند. 
ســرمایه گذاران خارجی که در کانادا 
زندگی نکرده یا بــه کانادا نقل مکان 
نمی کننــد را از خرید خانه در کانادا 
به مدت دو ســال منع کنند. حزب 
محافظه کار همچنین مدعی است با 
تدوین سیاست هایی درزمینه وام های 
مســکن هفت تا 1۰ ساله و تغییر در 
قوانین بیمه به کانادایی های بیشتری 
برای واجد شرایط بودن برای تأمین 

مالی کمک کنند.

نیودموکرات ها  نیودموکرات:  حزب 
متعهــد به ســاخت 5۰۰ هزار خانه 
مقرون به صرفه در دهه آینده شــده و 
پیشــنهاد ایجاد وام مسکن ۳۰ ساله 
بیمه شده توسط شرکت وام مسکن 
و مســکن کانادا را داده اند. این حزب 
همچنین خواهان اعمال مالیات 2۰ 
درصدی بــرای خریــداران خارجی 
ملک مسکونی و شرکت های خارجی 
و افرادی اســت که شهروند یا مقیم 
دائم نیستند. آن ها در برنامه انتخاباتی 

خود وعده یارانه پنج هزار دالری اجاره 
به کسانی را می دهند که برای اجاره 
مسکن تالش می کنند و می خواهند 
برای نخســتین بار اعتبــار مالیاتی 

خریداران مسکن را دو برابر کنند.

حزب بلوک کبکوآ: این حزب از اتاوا 
می خواهد که یک درصــد از درآمد 
ســاالنه خود را به مسکن اجتماعی 
و خانه های مقرون به صرفه اختصاص 
دهد. بلوک کبکوآ همچنین می خواهد 
از امالک مازاد فدرال برای توسعه این 
خانه ها اســتفاده کــرده و از طریق 
استراتژی ملی مسکن به تعاونی ها در 
خرید ساختمان ها و تبدیل آن ها به 

مسکن مقرون به صرفه کمک کند.

اعمال  حزب سبز: ســبزها خواهان 
مالیــات خانه خالی بــرای صاحبان 
امالک مسکونی خارجی و شرکت هایی 
هستند که واحدها را خالی نگه داشته 
و قصد دارند مقررات ســرمایه گذاری 
خارجی در امالک مسکونی را تقویت 
کنند. آن ها از دولت فدرال خواسته اند 
تا مسکن مقرون به صرفه را با فرمول به 
روز و متناسب با شرایط فعلی کشور 

بازتعریف کنند.

حزب مردم: پلتفرم حزب مردم هیچ 
اشاره ای به حوزه مسکن نکرده است.

موضــوع واکسیناســیون از ابتدای 
همه گیری و از زمانی که هنوز واکسنی 

ساخته نشده بود بین احزاب مطرح 
بوده و از اهمیت زیادی برخوردار بوده 
است. در ابتدا این سؤال مطرح شد که 
کانادا چه زمانی به واکسن دسترسی 
خواهد داشــت و این پرسش نیز از 
ســوی افراد و احزاب مختلف مطرح 
می شد که چرا ما قادر به تولید واکسن 
داخلی نیستیم. در ادامه و با وارد شدن 
واکسن های مختلف، این سؤال مطرح 
شــد که آیا آن ها ایمن هستند و آیا 
دولت ها از کارمندان خود می خواهند 
که این واکســن ها را به طوراجباری 
تزریق کنند یا خیــر؟ رفته رفته این 
بحث به یک موضوع پیچیده قانونی 
تبدیل شــد زیرا حکم قانونی مبنی 
بر اینکه کســی مجبور است از دارو 
استفاده کند، مورد مناقشه قرار داشته 
و از سوی دیگر موضوع حفظ سالمت 
عمومی نیز دارای اهمیتی بسیار زیاد 

بود.

حزب لیبــرال: لیبرال هــا پیش از 
فراخوان انتخابات اعــالم کردند که 
دولت تزریق واکســن کرونا را برای 
کارکنان خدمــات عمومی فدرال در 
پاییز امســال و همچنیــن برخی از 
کارکنان بخش صنایع تحت نظارت 
فــدرال، ازجمله خطــوط هوایی و 
خطوط راه آهن اجبــاری می کند. از 
سوی دیگر اعالم شــد که مسافران 
هوایی پروازهای  تجاری و مســافران 
قطارهای بین اســتانی و کشتی های 
بزرگ دریایی نیز باید واکسینه شوند. 

لیبرال هــا همچنین وعــده داده اند 
که یک میلیــارد دالر برای کمک به 
استان ها و مناطق جهت تهیه و ارائه 
مدارک اثبات واکسیناســیون جهت 
مشاغل غیرضروری و فضاهای عمومی 

هزینه خواهند کرد.

محافظه کاران  محافظــه کار:  حزب 
طرفدار ایده واکسیناسیون کارمندان 
دولتی و مســافران فــدرال نبوده و 
اعتقاددارنــد که کارکنان  در عوض 
واکسینه نشــده بخش های خدمات 
عمومی بایــد آزمایش های ســریع 
روزانه را پشت سر بگذارند. بر اساس 
سیاســت های این حزب، مســافران 
بایــد پیش از  کانادایــی همچنین 
سوارشدن به هواپیما، قطار، اتوبوس 
یا کشتی، تست کرونا داده و  نتیجه 

آزمایش منفی خود را ارائه دهند.

حــزب نیودموکرات: ایــن حزب از 
واکسیناســیون اجبــاری کارمندان 
دولتی فدرال و کارکنان صنایع تحت 
نظــارت فدرال پشــتیبانی می کند. 
در طول مبــارزات انتخاباتی، حزب 
اعمال واکسن  نیودموکرات خواستار 
اجباری و استفاده از پاسپورت کرونا 

شده بود.

حــزب بلوک کبکوآ: ایــن حزب از 
ایده واکسیناسیون سراسری حمایت 
می کند اما با طــرح دولت لیبرال در 
مورد واکسیناسیون اجباری، مخالف 

است.

آنامی پاول، رهبر حزب  حزب سبز: 
سبز گفته است که می خواهد جزئیات 
بیشتری در مورد برنامه دولت در مورد 
واکسن های اجباری و نحوه برخورد با 
کسانی که به دالیل پزشکی یا مذهبی 
از تزریق واکســن امتنــاع می کنند، 
دریافت کند. وی از لیبرال ها به دلیل 
اعالم سریع سیاست های خود در این 
زمینه و در شــرایط پیش از مبارزات 

انتخاباتی انتقاد کرد.

حزب مــردم: پلتفرم حــزب مردم 
می گوید با اجباری کردن واکســن و 
آزمایش منظم برای کارمندان دولتی 
فدرال و کســانی که در صنایع تحت 
نظارت فــدرال کار می کنند، مخالف 
است. این حزب همچنین در صورت 
دستیابی به قدرت، پاسپورت کرونا و 
مدارک تزریق واکسن برای مسافران 
را لغــو کرده و صریحــاً اعالم کرد با 
اقدامات مشابهی که توسط استان ها 
در این رابطه وضع شده، مخالف است 
و از افــراد و گروه هایی که در دادگاه 
چنین اقداماتی را به چالش می کشند، 

حمایت می کند.

قتل جورج فلوید در تابستان گذشته 
توسط یک افسر پلیس سفیدپوست 
اعتراضات  آمریــکا،  ایاالت متحــده 
جهانی ضد نژادپرستی را برانگیخته و 
فعاالن اجتماعی در کانادا نیز خواستار 
مبارزه با تبعیض سیستماتیک مبتنی 
بر نژادپرســتی در کشــور شدند. به 
باور بســیاری از افراد، دوره بازسازی 
پســاکرونا مســتلزم تأمل واقعی در 
تجربیــات ســیاهان و دیگــر افراد 
رنگین پوست و همچنین مردم بومی 

است.
جاســتین ترودو، رهبر لیبرال ها در 
تظاهرات ضد نژادپرستی در پارلمان 
هیــل در ژوئیه 2۰2۰ زانــو زد، اما 
به احتمال زیــاد وی  رأی دهنــدگان 
و همه رهبــران فــدرال را در مورد 
آنچه قصد دارند، ارائه دهند قضاوت 
خواهند کرد. لیبرال ها در ســپتامبر 
گذشــته برای حمایت از کارآفرینان 
سیاه پوست، یک وام 2۹1 میلیون و 
۳۰۰ هزار دالری ارائه کردند، اگرچه 
برخی گزارش ها نشــان می دهد که 
دسترسی به این تسهیالت تا حدی 
دشــوار است. از ســوی دیگر بودجه 
بهار لیبرال ها شــامل صدها میلیون 
دالر بــرای حمایت از ســازمان های 
غیرانتفاعــی و برنامه های اجتماعی 
به رهبری سیاه پوستان و یک برنامه 
عملی برای بهبود جمع آوری داده های 
تجزیه شده و مبتنی بر نژادپرستی بود.

پلتفرم محافظه کاران درزمینه مبارزه با 
نژادپرستی شامل پیشنهادات خاصی

لطفا ورق بزنید



77 Issue 1546 Friday September 17, 2021 شماره ۱5۴6 جمعه 26 شهریور ۱۴۰۰

a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸۰ درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

on select models 

Lease◊ or finance† from

0 %

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦ Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

2021 ELANTRA

months◊ on all 2021 ELANTRA models

Get

leasing  

0% 33
for

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

Factory

Authorized

Clear OutClear Out

Ultimate model with Tech package shown ♦
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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

2017 CEVEY EXPRESS CITY2019 KIA SORENTO LX 2018 HONDA ODYSSEY EXL 2020 Tesla model 3

NOW: $22,223
80,000 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: $24,023

 Stk#Rh2115 80,000 km  Stk#R21246
NOW: $24,856

65,000 km

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

30,000 km

Was: $54,616
NOW: $26,951

70,000 km

Was:$28,751

2018 HYUNDAI KONA ULTIMATE

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

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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0% 72
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦ Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

2021 ELANTRA

months◊ on all 2021 ELANTRA models

Get

leasing  

0% 33
for

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

Factory

Authorized

Clear OutClear Out

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

Additional information:

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

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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 در مــورد سیاه پوســتان نبــوده و 
به طورکلــی عبارت نژادپرســتی در 
این طــرح دیده نمی شــود. اما این 
برنامه ها شامل تعهداتی برای مقابله 
با  افزایش جنایات  ناشــی از نفرت 
نژادی و مبارزه با نابرابری است. پلت 
فرم محافظه کاران همچنین شــامل 
مجموعه ای از اقدامات اســت  که به 
گفته ایــن حزب، زندگی مردم بومی 

را بهبود می بخشد.
حزب نیودموکرات نیز برای تعدادی 
از تغییرات گســترده، ازجمله ایجاد 
یک کارگروه ملی برای رســیدگی به 
حقوق سیاهان کانادایی و بومیان در 
زندان های فــدرال و یک برنامه اقدام 
ملی بــرای از بین بــردن گروه های 
برتری طلب ســفید و نئونازی، تالش 

می کند.

حزب لیبرال: دولت لیبرال در سپتامبر 
گذشــته یک صندوق وام کارآفرینی 
برای سیاه پوســتان بــه مبلغ 2۹1 
میلیون و ۳۰۰ هــزار دالر راه اندازی 
کرده و همچنین به شرکت هایی که 
اکثریت آن ها متعلق به سیاه پوستان 
هســتند وام های تا سقف 25۰ هزار 

دالر ارائه می دهد.
بودجه بهار لیبرال ها همچنین شامل 
2۰۰ میلیــون دالر برای اشــتغال و 
توســعه اجتماعی کانادا برای ایجاد 
صندوق هــای خیریــه بــه رهبری 
سیاه پوســتان برای بهبود پیامدهای 
اقتصــادی در جوامع  اجتماعــی و 
سیاه پوســت و مبارزه با نژادپرستی 
اســت. در این بودجه همچنین 1۰۰ 
میلیــون دالر برای حمایت از جوامع 
سیاه کانادا اختصاص داده شده که از 
سازمان های غیرانتفاعی تحت رهبری 
سیاه پوستان پشتیبانی می کند. عالوه 
بر ایــن 172 میلیــون دالر نیز در 
طول پنج ســال برای اداره آمار کانادا 
تصویب شد که یک برنامه اقدام برای 
بهبود مجموعه داده های تجزیه شده 
و مبتنی بر نژادپرستی را تهیه کند. 
لیبرال ها قــول می دهند برنامه ملی 

مبــارزه با نفرت های نژادی تا ســال 
2۰22 به عنوان بخشــی از استراتژی 
گسترده تر ضد نژادپرستی و استراتژی 
عدالــت کانادایی برای ســیاهان و 
همچنیــن مقابله با نژادپرســتی در 

سیستم قضایی باشد.

پلتفــرم  محافظــه کار:  حــزب 
محافظه کاران پیشــنهادهای خاصی 
را برای مبارزه با نابرابری نژادی بیان 
نمی کند و همچنین کلمه نژادپرستی 
را شامل نمی شود. البته در این سند 
آمده: وقت آن است که محافظه کاران 
نابرابری نــژادی را جــدی گرفته و 
متعهد شــوند اولین سفیر مسلمان 
کانــادا و اولین ســفیر در ســازمان 
همــکاری اســالمی را تعیین کنند. 
محافظه کاران همچنین وعده داده اند 
که بودجــه برنامه زیرســاخت های 
امنیتی برای مقابله با افزایش جنایات 
ناشی از نفرت نژادی را دو برابر کنند.

وعده  این حزب  نیودموکرات:  حزب 
یک برنامه عملی ملی را برای از بین 
بردن ســازمان های راست افراطی و 
مقابله با برتری طلبان سفیدپوســت 
و گروه هــای نئونــازی می دهد. در 
نیودموکــرات  حــزب  برنامه هــای 
ذکرشده اســت که دولت آن ها همه 
شــهرهای بــزرگ را مجبور می کند 
که واحدهای مبارزه با جنایات ناشی 
از نفرت نژادی را در نیروهای پلیس 
محلی تشــکیل دهنــد. این حزب 
همچنیــن می گوید که یــک گروه 
کاری ملی را برای رســیدگی شرایط 
مردم بومی و ســیاهان کانادایی در 
راه اندازی  فدرال  زندان های  جمعیت 
و یک بررســی جامع از رژیم حقوقی 
صاحبان مشاغل موجود برای از بین 
بردن شکاف دســتمزد نژادی انجام 
می دهد. حزب نیودموکرات همچنین 
ادعا می کند که در صورت تشــکیل 
دولــت، یک گــروه کاری ملی برای 
مقابله با نفرت آنالین تشکیل داده و 
جمع آوری داده های مبتنی بر نژاد در 
مورد سالمت، اشتغال، پلیس و موارد 

دیگر را در اولویت قرار خواهد داد.

بلوک کبکوآ: برنامه های حزب بلوک 
کبکــوآ از دولت فدرال می خواهد که 
از رزومه هــای ناشــناس در خدمات 
عمومی فــدرال برای رســیدگی به 

تبعیض استخدام استفاده کند.

بیماری همه گیر کرونا دولت فدرال را 
بر آن داشت تا با کمک مالی مستقیم 
برای ســرپا نگه داشــتن خانوارها و 
مشاغل گام بردارد. این مسئله می تواند 
در نظر رأی دهندگان کانادایی در این 
انتخابات تأثیرگذار باشــد. موفقیت 
طرح مزایای واکنش اضطراری کانادا 
)CERB( کــه دو هزار دالر در ماه به 
مدت حداکثر چهار ماه برای بیش از 
هشت میلیون کانادایی ارائه می شد، 

مورد استقبال عمومی قرار گرفت.
ســبزها  و  نیودموکرات هــا  البتــه 
سال هاســت که این ایــده را پیش 
برده انــد و برخــی از لیبرال هــای و 
نمایندگان پارلمــان به رغم تمایالت 
حزبی شــان در این تــالش به آن ها 
ملحق شده اند. درآمد پایه تضمینی 
می تواند به یک موضوع کلیدی برای 

رأی دهندگان تبدیل شود.
در ادامــه بــه بررســی دیــدگاه و 
سیاســت های احــزاب در زمینــه 
حمایت های مالی دولت از شهروندان 

می پردازیم:

حداقل  لیبرال هــا  لیبــرال:  حزب 
دســتمزد فــدرال را بــه 15 دالر 
افزایــش داده و می گویند که مزایای 
کارگــران کانادا را بــرای حمایت از 
حدود یک میلیون کانادایی دیگر در 
مشــاغل کم درآمد افزایش می دهند. 
آن ها همچنین وعده ایجاد مزایا برای 
معلولین را داده اند که شامل پرداخت 
ماهانه مستقیم برای افراد کم درآمد 
کانادایی دارای معلولیت بین سنین 

1۸ تا 64 سال است.

محافظه کاران  محافظــه کار:  حزب 
مکمل  برنامه هــای  کــه  می گویند 

معلولیت در مزایای کارگران کانادا را 
از 71۳ دالر بــه 15۰۰ دالر افزایش 
داده و واجد شرایط بودن برای اعتبار 
مالیــات معلولین و طــرح پس انداز 
معلوالن ثبت شده را آسان تر می کنند. 
همچنین  محافظــه کاران  پلتفــرم 
می گوید این حــزب مزایای کارگران 
کانــادا را تا حداکثر 2۸۰۰ دالر برای 
افراد یــا 5۰۰۰ دالر برای خانواده ها 

افزایش می دهد.

حزب  ایــن  نیودموکــرات:  حزب 
می گوید حداقل دستمزد فدرال 15 
دالری را بــه 2۰ دالر افزایش داده و 
همچنین بالفاصله یک مزایای جدید 
ازکارافتادگــی را نیز بــه افراد واجد 
شرایط ارائه می دهند. نیودموکرات ها 
همچنین گفته اند که ایجاد درآمد پایه 
برای تأمین زندگــی قابل قبول را در 
اولویت قرار می دهند تا شبکه امنیت 

اجتماعی کانادا تقویت شود.

کبکوآ  بلــوک  کبکوآ:  بلوک  حزب 
از افزایــش حداقل دســتمزد فدرال 
حمایت کرده و به نظر نمی رســد که 
این حزب موضعی در مورد درآمد پایه 

جهانی داشته باشد.

حزب سبز: سبزها مدت هاست متعهد 
به درآمــد تضمینی بــرای زندگی 
هســتند و معتقدند مزایای واکنش 
اضطراری کانادا می تواند برای برآوردن 
این اهداف مورداستفاده قرار گیرد. این 
حزب همچنین می گوید آن ها مایل به 
ایجاد سیستم حداقل دستمزد عادالنه 

ملی هستند.

حزب مردم: حزب مــردم به دنبال 
حذف برنامه های حمایتــی کرونا و 
برنامه های مخارج و تأمین هزینه ای 
است که توسط دولت لیبرال ارائه شده 
است. این حزب ادعا می کند لیبرال ها 
از بحــران کووید اســتفاده کردند تا 
مجموعه ای از برنامه های گران قیمت 

و هزینه بر خود را عملی کنند.

عذرخواهی جاگمیت سینگ
 از رئیس انجمن بومیان بریتیش کلمبیا

هفته- به گزارش سی.تی.وی نیوز روز 
سه شــنبه جگمیت سینگ از رئیس 
انجمن بومیان بریتیــش کلمبیا به 
دلیل توجه نکردن به نشست ساالنه ی 

این سازمان عذرخواهی کرد.
ســینگ در تورنتو گفت: »این یک 
اشــتباه بود و من مسئولیت آن را بر 
عهده می گیرم. این هرگز نباید اتفاق 

می افتاد.«
انجمن در بیانیه ای خبری اعالم کرد 
که از رهبران سه حزب اصلی فدرال 
دعوت شده بود تا به صورت آنالین در 
نشست دوروزه این هفته حاضر شوند. 
به گفته ی انجمن، پاســخگو نبودن 
تعهد به آشــتی واقعی و پایدار را زیر 

سوال می برد.
تری تیگــی، رئیس منطقه ای، گفته 
اســت: »اگر رهبران احــزاب نتوانند 
در هنگام مبارزه های انتخاباتی شــان 
ده دقیقه به مسائل بومیان بپردازند، 
پس از انتخاب به آشتی چه توجهی 

خواهند کرد؟«
گفتنی اســت که انجمــن بومیان 
بریتیش کلمبیــا نماینده ی همه ی 

2۰4 گروه بومی  در این استان است.
بــزرگ،  »رئیس  گفــت:  ســینگ 
عذرخواهــی می کنــم. من مطمئن 
می شــوم که ما این کار را به درستی 

انجام می دهیم.«
بیانیه خبری انجمن می گوید در حالی 
که جاستین ترودو، رهبر لیبرال ها، در 
ونکوور بود، حتــی حاضر به دیداری 
چند دقیقه ای با رهبر بومیان بریتیش 

کلمبیا نشد.
در  انتخاباتــی  کارزاری  در  تــرودو 
ریچمونــد بریتیش کلمبیا گفت که 
یکی از نامزدهای بومی  وی در نشست 
ساالنه شرکت کرده است. وی بر تعهد 
خود برای آشتی با بومیان هم تأکید 

کرد.
ســینگ خود را متحد رای دهندگان 

بومــی  معرفی کرده اســت. او اولین 
رهبری بود کــه در میان آنان حاضر 
شــد و به مســئله ی آب آشامیدنی 

بومیان پرداخت.
در مســئله ای دیگــر، ســینگ به 
پرســش هایی مبنی بر اینکــه آیا او 
از تالش های هــر دو طرف در دولت 
اقلیت حمایت می کند یا خیر، پاسخ 
نداده است. ولی در برابر گفته است: 
»کانادایی ها نمی توانند چهار ســال 

دیگر ترودو را تحمل کنند.«
در همین حال جاستین ترودو، رهبر 
لیبرال هــا گفت معترضــی که روز 
دوشــنبه از عبارت جنســیتی برای 
توصیف همسرش اســتفاده کرد، از 
مرزهایی عبور کرد کــه او را مجبور 
به پاسخ دادن کرد. وی در ریچموند 
بریتیــش کلمبیا گفــت: »من فکر 
می کنــم کانادایی ها می دانند که من 
پوست بسیار کلفتی دارم و می توانم 
انواع دشــنام ها را به جــان بخرم. اما 
او پای خانواده ام را وســط کشــید و 
درباره زن من حرف های نفرت انگیز و 

زن ستیزانه زد.«
فیلمی  که گلوبال نیوز گرفته اســت، 
معترضی را نشان می دهد که در آن 
ســوی پارکینگی ایستاده و به ترودو 
توهین می کنــد و از نخســت وزیر 
می خواهد که با او بجنگد. ترودو هم به 
او گفته بود: »مگر بیمارستانی نیست 

که االن باید مزاحم شوی؟«
در طول چند هفته گذشته، ترودو در 
اعتراضات انتخاباتی خود با اعتراضاتی 
روبرو شده که برخی اوقات به خشونت 

هم کشیده شده است.
نظرســنجی ها  نشــان می دهد که 
لیبرال ها و محافظــه کاران هر دو از 
حدود ۳2 درصد از رای رای دهندگان 
برخوردارنــد و نودمکرات هــا با 2۰ 

درصد در رتبه سوم قرار دارند.
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مشاوره اولیه رایگان

ورود مسافران خارجی، 
فرصت یا تهدید؟

صنعت توریســم به تدریــج در حال 
تحول و احیاست. با وجود ورود کشور 
به موج چهارم همه گیری کرونا، دولت 
فدرال ماه گذشــته با تســهیل ورود 
مســافران خارجی به کشور موافقت 
کــرد. در این برنامــه از تاریخ هفت 
سپتامبر کانادا میزبان توریست هایی 
از آمریکا و سراسر جهان خواهد بود 
که دو نوبت واکسینه شده اند. در این 
طرح، مسافران خارجی که دو نوبت 
واکسینه شــده اند در ابتدای ورود به 
کانادا می تواننــد از مرحله قرنطینه 
چهــارده روزه عبور کــرده و بدون 
ســپری کردن این زمان وارد کشور 
شــوند. از ابتدای شــروع همه گیری 
و از زمانی که دولت ورود مســافران 
غیرضروری به کانادا را ممنوع کرد این 
یک تغییر اساسی است. برای هفته ها 
دولــت اعالم کرده بود کــه از تاریخ 
هفتم سپتامبر کانادا می تواند میزبان 
توریست های خارج از ایاالت متحده 
باشــد. جمعه گذشته، آژانس امنیت 
مرزی کانادا CBSA این خبر را تأیید 
کرد که خبر خوبی برای آن دسته از 
مسافرانی بود که ورودشان به کانادا را 

برنامه ریزی کرده بودند.
صدور اجازه ورود توریست های خارجی 
به کانــادا در حالی صورت گرفت که 
کانادا رســماً وارد موج چهارم ابتال به 
بیماری کووید شده و تعداد مبتالیان 
به این ویــروس از انتهای جوالی در 
روندی صعودی رو به افزایش است. در 
این میان، بیشتر موارد بستری شده 
در بیمارســتان ها مربوط به افرادی 

است که واکسینه نشده اند. دکتر ترزا 
تام افسر ارشد سالمت عمومی کانادا 
تاکید کرده است که در صورت عدم 
رعایت نکات بهداشتی و بیشتر نکردن 
سخت گیری ها ممکن است بر اساس 
مدلی که تهیه شده تعداد مبتالیان به 
عدد پانزده هزار نفر در روز نیز برسد. از 
تاریخ نهم آگوست تا پانزدهم آگوست 
یعنی اولین هفته پس از صدور مجوز 
سفر، ورود مسافران آمریکایی به خاک 
کانادا دوبرابر ثبت شده است. آژانس 
امنیت مــرزی کانادا همچنین تأیید 
کرد که نرخ ابتال در مسافران خارجی 
که دو دوز واکســینه شــده بوده اند 
بسیار پایین یعنی حدود نوزده دهم 
درصد تعیین شده است. این داده ها 
پس از انجام تست کووید بر مسافران 
به دست آمده اند. به گزارش این اداره، 
مســافران واکسینه شده خطر بسیار 
کمتری نسبت به مسافران واکسینه 

نشده دارند.

تأثیر اقتصادی

سی.بی.ســی  گــزارش  بــر  بنــا 
کســب وکارهای کوچــک و صنعت 
گردشــگری کم کــم جانــی دوباره 
از  کــه  گزارشــی  در  می گیرنــد. 
فروشــگاه های فــروش یــادگاری و 
ســوغاتی در بندر قدیمــی مونترال 
تهیه شده، این مغازه ها در هفته های 
گذشته مشــتریان خارجی بیشتری 
جذب کرده اند که نشــان دهنده اثر 
مستقیم ورود توریست به شهر است. 

باز شــدن مجدد مرزها خبر بســیار 
خوبی برای فروشــگاه ها و مغازه های 
شهر است. کســب وکارهایی که بعد 
از حدود یک ســال و نیم از شــروع 
همه گیــری و محدودیت های دولتی 
بر مشاغل و کاهش تردد شهروندان 
در سطح شهر به زحمت و آهستگی 
توانســته اند تا حدی روی پایشــان 
بایستند و از خطر ورشکستگی جان 
ســالم به در ببرند. از این دســته از 
مشاغل در بندر قدیمی مونترال کم 
نیستند. مغازه داران این منطقه اذعان 
دارند که کمی وضعیت بهتر شده ولی 
هنوز خبری از مســافران آمریکایی 
نیست. به گفته آنان تا کنون بیشتر 
مشتریانشان از سایر استان های کانادا 
بوده اند اما از همین وضع نیز رضایت 
نســبی دارند و معتقدند که اوضاع از 

ابتدای فصل کمی بهتر شده است.

هتل ها نیز در این مدت از آنچه تصور 
می شد عملکرد بهتری داشته اند. به 
گفته کارشناســان صنعت هتلداری، 
نسبت ورود مسافران اروپایی نسبت 
بــه گذشــته افزایش داشــته ولی 
باوجوداینکه هنوز مسافران آمریکایی 
به کانادا ســفر نکرده انــد هتل ها از 
بوده انــد. طبق  بهتر  پیش بینی هــا 
پیش بینی هــای انجام شــده در ماه 
آگوست و سپتامبر می بایست حدود 
سی و پنج درصد میزان درآمد نسبت 
به مدت مشابه قبل از بحران کووید به 
دست می آمده که این میزان بر خالف 
انتظارات به حدود پنجاه درصد رسیده 
است که نشــان می دهد این بخش 
اقتصادی از وضعیت بهتری برخوردار 
است. کارشناسان این بخش منتظرند 
نتایج ماه سپتامبر را نیز مشاهده کنند 
چرا که این مــاه اصوالً برای صنعت 

توریسم مونترال ماه ویژه ای است.
در پــی دســتور بازگشــایی مرزها، 
فــرودگاه مونتــرال نیــز در انتظار 
افزایش میزان مســافرت های هوایی 
اســت. این فرودگاه در ماه های اخیر 
شرایط بسیار سختی را تجربه کرده 
است ولی مسئوالن آن امیدوارند این 
شرایط بهبود یابد. در ماه جوالی تنها 
حدود پانصد و بیســت هزار مسافر از 
مــرز هوایی مونترال تــردد کرده اند 
این میــزان حــدود یک چهارم  که 
ترددها در دوران پیش از کروناســت. 
مسئوالن فرودگاه انتظار دارند تعداد 
پروازها به حدود چهل درصد نسبت 
به پیش از کرونــا افزایش یابد اما به 
گفته کارشناسان صنعت حمل ونقل 
هوایــی، اصــوالً فرودگاه هــا در ماه 
سپتامبر نسبت به ماه آگوست از رونق 
کمتری برخوردارنــد ولی بااین حال 
باتوجه به تغییــرات پیش آمده در  و 
به  سیاســت های مــرزی همچنان 
بهبود شرایط امیدوارند. میشل لوبالن 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اتاق 

بازرگانی کالن شهر مونترال در اظهار 
نظری گفت که باز شدن مرز به روی 
مسافران خارجی خبری بسیار خوش 
و نویدبخش روزهای بهتر برای صنعت 
گردشگری مونترال است چرا که قلب 
و بدنه اصلی این صنعت به پشــتوانه 
توریست ها و مسافران بین المللی گرم 
اســت و انتظار دارد در ماه های آینده 
مسافران بیشتری از اروپا و آسیا برای 
گشت وگذار یا برای دیدار اقوامشان به 

مونترال بیایند.
آمریکایی  توریست های  باوجوداینکه 
نسبت به سایرین مدت کمتری اقامت 
می کنند ولی همیشــه برای صنعت 
گردشگری کانادا حائز اهمیت بوده اند. 
بنا بــر اطالعات توریســم مونترال، 
مســافران آمریکایی به طور متوسط 
حدود دو تا سه روز در مونترال مانده اند 
و این در حالی است که مسافرانی مثاًل 
از کشور فرانسه به طور متوسط حدود 
یازده روز در این شهر سپری کرده اند. 
طبق آمار توریسم شهر مونترال، تعداد 
توریست های امسال از پارسال بیشتر 
خواهد بود ولی نســبت بــه قبل از 
همه گیری در سال 2۰1۹ که حدود 
یازده میلیون مسافر تنها از مونترال 
دیــدن می کردند این اعداد بســیار 
کوچک هســتند. طبق گزارش سی. 
تی. وی کانادا، توریست های کانادایی 
و آمریکایی که اخیراً به مونترال سفر 
کرده اند سفرشان را نسبت به گذشته 
ایمن تــر توصیف کردنــد. به گفته 
کارشناسان، مونترال با دارابودن نرخ 
باالی واکسیناسیون در کل آمریکای 
شــمالی یکی از ایمن ترین شــهرها 
برای مســافرت است و اگر پاسپورت 
واکسیناسیون به درستی اعمال شود 
گمان می رود حتی از منهتن نیویورک 
نیز رغبت مسافران خارجی را بیشتر 
برانگیزد. با وجود فستیوال های پاییزه 
متعدد پیش رو گمان می رود صنعت 
توریســم حداقل در آینده نزدیک از 

اقبال مناسبی برخوردار باشد.
در مورد ورود مســافران خارجی و به 
شهروندان  ســالمت  انداختن  خطر 
مونترالی بحث های زیادی انجام شده 
اســت اما طبق نظر دکتر دان شپرد 
متخصص بهداشت و سالمت، افزایش 
تعداد توریست هایی که کامالً واکسینه 
شــدند نســبت به خطر بازگشایی 
مدارس یا بازگشــت به محیط های 
کاری برای شهر خطر کمتری در بر 

خواهند داشت.

پاسپورت واکسیناسیون

گذشــته از اثر اقتصادی بهبود وضع 
سفرهای خارجی بر صنعت توریسم 
و رستوران، اجباری شدن پاسپورت 
واکسیناســیون بــرای شــهروندان 
برخــی  از  اســتفاده  در  کانادایــی 
خدمات از جمله برخی رســتوران ها 
نیز بحث برانگیز شــده است. در پی 
اعتراضات و صداهای  شنیده شــدن 
متفاوت و عدم هماهنگی میان دولت 
فدرال و دولت های اســتانی برخی از 
سیاستمداران  از  مشــاغل  صاحبان 
خواستند رویه ای یکســان و قوانین 
روشــن در این زمینــه وضع کنند و 
در اجرای سریع آن بکوشند چرا که 
در زمانی که باید از بازگشایی و ثمره 
اقتصادی واکسیناسیون استفاده کنند 
ممکن اســت موضوع پاســپورت به 
مسئله ای مخرب برای کسب وکارشان 
تبدیل شود. به گفته پرین بیتی رئیس 
و مدیرعامــل اتاق بازرگانــی کانادا، 
نباید صاحبان کسب وکارها  دولت ها 
را در این زمینه تنها بگذارند و آن ها 
را قربانی خشــم معترضین کنند. در 
برخی موارد، کسب وکارهایی که سعی 
در اجرای دستور دولت مبنی بر ارائه 
پاسپورت واکسیناسیون کرده اند مورد 
هجوم و حمله معترضین خشمگین 
قرار گرفته اند که به نظر خانم بیتی باید 
فکری به حال صاحبان مشاغل کرد. 
ظاهراً تا کنون کبک و بریتیش کلمبیا 
در اجرای طرح پاســپورت مصمم تر 
بوده اند. ازآنجاکــه جزئیات مصوبات 
و نحــوه اجرای این طــرح به خوبی 
مشخص نشده است صاحبان مشاغل 
و مشــتریان هر دو در ســردرگمی 
به ســر می برند. به گفته آقای پیتی 
دولت ها موظف اند ابعاد و زوایای این 
طرح را برای مردم روشــن کنند تا از 
اعمال خشونت آمیز و دوگانگی رفتار 
در این زمینه جلوگیری شود. رهبران 
احزاب مختلف در انتخابات پیش رو 
وعده هایی از قبیــل اختصاص دادن 
یک میلیارد دالر به این طرح داده اند 
اما تنها حزب نیــو دموکرات معتقد 
اســت که این طرح باید به شــکل 
هماهنگ و یکپارچه از طریق دولت 

فدرال اجرا شود.

آرمین آریانپور )نشریه هفته(

اداره مهاجرت کانادا:
 اگر تقاضای ویزای توریستی شما بررسی نشده،

 دوباره اقدام کنید
هفته- اداره مهاجرت و شــهروندی 
کانادا به متقاضیان ویزای توریســتی 
که در انتظار دریافت نتیجه درخواست 
خود هستند، اعالم کرد در صورتی که 
قبل از روز 7 ســپتامبر درخواســت 
ویزای دیدار نموده ولی هنوز پاسخی 
دریافت نکرده اند تحت شرایط خاصی 
می توانند نسبت به ارسال درخواست 

مجدد اقدام کنند.
بر اساس اطالعات و دستورالعمل های 
اداره مهاجــرت در ایــن زمینه اداره 
به روزرســانی  بــا  مهاجــرت کانادا 
وب ســایت این اداره از افرادی که به 
یکی از دالیل زیر می خواهند به کانادا 
ســفر کنند، اعالم کرد تا نسبت به 
ارسال یک درخواست جدید از طریق 

پورتال IRCC اقدام کنند:
- دیدار از اعضــای اصلی خانواده در 
کانادا کــه دارای اقامت دائم و موقت 

هستند
- بازدید از کسب وکار

- شرکت در مراسم تدفین، حضور در 
لحظات پایانی زندگی وابستگان و یا 

مراقبت از فرد بسیار بیمار
- پیوستن به کشــتی به عنوان یک 

عضو خدمه دریایی
- قصد ســفر بــرای مأموریت های 
دیپلماتیک و افراد خانواده وابسته و 

همراه آنان
- افراد خانواده قربانیان پرواز خطوط 
هوایــی بین المللــی اوکرایــن برای 

رسیدگی به امور الزم در کانادا
اداره مهاجــرت از متقاضیــان واجد 
شــرایط هنگام ارســال درخواست 

مجدد عالوه بر به روزرسانی اطالعات 
خواهان اعالم شــماره درخواســت 
قبلی نیز می باشد تا بتواند درخواست 
قبلی را حذف نماید. اســترداد وجه 
قبلی تضمینی نیست و ممکن است 
هیچگاه به متقاضی برگردانده نشود. 
عالوه بــر این نامه و یــا ایمیلی نیز 
مبنی بر تأیید حذف درخواســت به 

متقاضیان ارسال نخواهد شد.
بدیهی اســت متقاضیانی که از سفر 
و دریافت ویزای توریســتی منصرف 
شــده اند می توانند با تکمیل وب فرم 
در سایت اداره مهاجرت از درخواست 
خود انصراف دهنــد. ولی تضمینی 

جهت بازپرداخت مبلغ وجود ندارد.
سخنگوی اداره مهاجرت و شهروندی 
اعالم نمود که این تصمیم به منظور 
کاهش حجم تقاضاهای سابمیت شده 

و کاهش در پرونده های در حال انتظار 
بررسی و آسان ســازی تدابیر مرزی 
اعالم شــده در 7 ســپتامبر 2۰21” 

گرفته شده است.
بــه نظــر می رســد اداره مهاجرت 
درخواســت های جدیــد را قبــل از 
درخواست های قدیمی بررسی خواهد 
نمود زیرا اســاس معرفــی این طرح 
صرفاً شناسایی و رسیدگی به پرونده 
درخواست آنانی است که برای دیدار 
از افراد درجه یک خانواده و یا رفع و 
فتق امور ضروری قصد سفر به کانادا 

دارند.
اگر شــما نیز دارای یکی از شــرایط 
اعالم شده هستید و هنوز عالقه مند 
به دریافت ویزای ورود و خروج مکرر 
کانادا هستید توصیه می شود تا نسبت 
به ارسال درخواست مجدد اقدام کنید.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

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

$698,000

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

LOT 64, PLAN BCP20445, DISTRICT LOT 228, SECTION 16, TOWNSHIP 39, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT
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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.
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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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پس از انتخابات ۲۰ سپتامبر
 چه انتظاری می توان از اداره مهاجرت کانادا داشت؟

انتخابات اخیر در ســال های 2۰15 
و 2۰1۹ ایــده ای را در اختیار ما قرار 
می دهد که با توجه بــه آن، بتوانیم 
پیش بینی کنیم که در ماه های آینده 
چه تحوالتی در مســئله مهاجرت به 
کانادا رخ خواهد داد. درواقع انتخابات 
فدرال کــه در 2۰ ســپتامبر برگزار 
می شود، سیستم مهاجرت کانادا را تا 

چهار سال آینده شکل می دهد.
نتیجه انتخابات مهم ترین رویداد در 
سیســتم مهاجرت کانادا است زیرا 
دولت فدرال تا حد زیادی مســئول 
سیاست هایی است که بر این سیستم 
تأثیــر می گــذارد. قانون اساســی، 
مهاجرت را به عنوان قوانین منطقه ای 
در حــوزه قضایی مشــترک فدرال-

اســتانی توصیف کرده که درنهایت 
دولت فدرال حرف آخر را می زند.

درحالی که استان ها و مناطق سراسر 
کانادا در جذب و استقرار افراد تازه وارد 
بسیار فعال هستند، این دولت فدرال، 
یعنی اداره مهاجــرت، پناهندگی و 
شــهروندی کانادا )IRCC( است که 
بیشــترین کنترل را بر سیاست های 
مهاجــرت کشــور اعمــال می کند. 
مهاجــرت،  اداره  به عنوان مثــال، 
پناهندگی و شهروندی کانادا سطح 
مهاجرت ملی و همچنین تخصیص 
مهاجران بــرای هر اســتان و زمان 
پردازش را تعیین کرده و بزرگ ترین 
تأمین کننده خدمات تسویه و ادغام 

ارائه شده در سراسر کشور است.
اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی 
کانادا پس از هر انتخابات فدرال جهت 
خود را از حزب سیاسی تشکیل دهنده 
دولت می گیرد. ازایــن رو، حزبی که 
پس از 2۰ سپتامبر اداره کشور را در 
دست بگیرد، تا انتخابات بعدی تأثیر 
ماندگاری بر سیستم مهاجرت خواهد 

گذاشت.
در اینجا، بر اســاس رویدادهای پس 
از انتخابات فــدرال 2۰15 و 2۰1۹، 
مروری را بر آنچه می توان در سیستم 
مهاجرت کانادا انتظار داشت، خواهیم 

خواند:
تا زمانی که دولت جدید بر ســرکار 
آمده و بتواند به مرحله اجرا برســد، 

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی 
کانادا و اســتان ها و مناطق به انجام 
فعلی خود  مهاجرتی  مسئولیت های 
ادامه خواهند داد. این بدان معناست 
کــه اداره مهاجــرت، پناهندگــی و 
شــهروندی کانادا، اکسپرس اینتری، 
برنامه نامزدی استانی )PNP( و سایر 
جریان های مهاجرت قادر به پردازش 
برنامه هــا و انجام ســایر زمینه های 

عملیاتی خود هستند.
آنچه معمــوالً در دوره های انتخابات 
فــدرال اتفــاق نمی افتــد، اجــرای 
سیاست ها و برنامه های جدید است. 
بر همیــن اســاس، اداره مهاجرت، 
پناهندگی و شهروندی کانادا منتظر 
است تا دولت جدید قدرت را به دست 
بگیرد و راهنمایی های سیاستی را به 

آن ارائه دهد.
پس از انتخابات، حزب حاکم پیش از 
تعیین اعضای کابینه و سایر انتصابات 
کلیدی، معمــوالً به یک تــا دو ماه 
زمان نیاز دارد بنابراین پس از انتقال 
قدرت، نخســت وزیر به هر وزیر یک 
نامه مأموریــت ارائه می دهد. در نامه 
دستورالعمل مشــخص می شود که 
هر وزیــر، ازجمله وزیر مهاجرت، چه 
اولویت های سیاستی را از نخست وزیر 
درخواســت کند تا در زمان تصدی 
دولــت جدید انجام دهــد. نامه وزیر 
مهاجرت، اولویت های اداره مهاجرت، 
پناهندگی و شهروندی کانادا را شکل 
می دهد و به نوبه خود بر اســتان ها، 

ســرزمین ها و کل سیستم مهاجرت 
تأثیر می گذارد.

در سال 2۰1۹، انتخابات در ماه اکتبر 
برگزار و کابینه در ماه نوامبر اعالم شد 
و سپس نامه های دستورالعمل پس از 
تعطیالت زمستانی در ژانویه 2۰2۰ 
منتشر شد. در سال 2۰15، انتخابات 
در ماه اکتبر برگزار و کابینه در نوامبر 
معرفی شــد و نامه های دستورالعمل 
نیز در همان ماه نوامبر عمومی گردید.
امسال به نظر می رسد باید حداکثر تا 
نوامبر، کابینه و دولت جدید تشکیل 
داده شــود. به احتمال زیــاد دولــت 
جدید پیش از تعطیالت زمســتانی 
در ماه دســامبر زمان خواهد داشت 
تا سیاســت های خود را تدوین کرده 
و همچنین نامه های جدید را منتشر 

کند.
ذکــر ایــن نکته ضروری اســت که 
لیبرال ها حزب حاکم فعلی هستند و 
مارکو مندچینو، وزیر مهاجرت فدرال 
است. در صورت پیروزی لیبرال ها در 
انتخابات پیش رو، این احتمال وجود 
دارد که مندچینو، وزیر مهاجرت باقی 
بماند و اولویت های مندرج در نامه های 
موجود در دستور کار به دستور جدید 

منتقل شود.
پــس از معرفــی وزیــر مهاجرت و 
ارائــه دســتورالعمل اداره مهاجرت، 
پناهندگی و شهروندی کانادا، رویداد 
بزرگ بعدی سیستم مهاجرت، ارائه 
طرح ســطوح مهاجــرت 2۰22 تا 

2۰24 اســت. طرح ســطوح، تعداد 
مهاجــری را کــه اداره مهاجــرت، 
پناهندگی و شهروندی کانادا هرسال 
به دنبال پذیرش آن هاست، مشخص 
می کنــد که این مهاجــران در کدام 
دسته و به چه استان و سرزمین تعلق 

دارند.
 قابل ذکر است که این اعالمیه معموالً 
تا اول نوامبر هرســال اعالم می شود، 
اما در ســال هایی که انتخابات برگزار 
می شود، چندین ماه به تأخیر می افتد.
پس از انتخابات 2۰15 و 2۰1۹، اعالم 
برنامه سطوح در سه ماهه اول سال نو 
رخ داد. پس از انتخابات پیش رو، باید 
حداکثر تا مارس 2۰22 برنامه سطوح 
جدید اعالم شوند به طورکلی ارائه این 
اعالمیه باید در هرسال برای استقبال 
بیش از 4۰۰ هــزار مهاجر جدید به 

کانادا ادامه داشته باشد.
ما می توانیم انتظار داشته باشیم بودجه 
2۰22 تقریباً هم زمان با اعالم برنامه 
سطوح منتشر شود. این بودجه نشان 
می دهد که دولت فــدرال قصد دارد 
پول خود را صرف چه چیزهایی کند. 
گاهی اوقات بودجه شامل اعالمیه های 
جدیدی است که بر سیستم مهاجرت 
تأثیر می گذارد. در اوایل سال جاری، 
به عنوان مثال، بودجه 2۰21 نشــان 
داد کــه دولت فــدرال قصــد دارد 
4۳۰ میلیون دالر برای به روزرسانی 
زیرساخت فناوری اطالعات خود در 
بهبود پردازش برنامه های سیســتم 

مهاجرت هزینه کند.
بنابراین در ســال 2۰22، باید شاهد 
پیشــرفت جدیــد دولــت جدید و 
معرفــی سیاســت ها و برنامه هــای 
جدید مهاجرتی باشیم. صرف نظر از 
نتیجه انتخابات 2۰ سپتامبر، ما باید 
انتظار داشته باشــیم اداره مهاجرت، 
پناهندگی و شهروندی کانادا، استان ها 
و مناطق به دعوت مهاجران جدید و 
بررسی درخواست ها ادامه دهند. آنچه 
ممکن اســت تغییر کند، حوزه های 
سیستم مهاجرت است که تحت تأثیر 
جهت گیری سیاسی دولت جدید قرار 

خواهند گرفت.
نیروانا احسانی )نشریه مداد(

کاهش فعالیت بازار مسکن
 بیش از هر زمان دیگری به ضرر 

اقتصاد کانادا خواهد بود

ایرونیا- گروه مک کواری هشدار می 
دهد که کند شــدن فعالیت در بازار 
مسکن کانادا ممکن است تأثیر مهمی 
بر رشــد اقتصادی این کشور داشته 

باشد.
دیوید دویل، رئیس اقتصاد و استراتژی 
آمریکای شمالی در مک کواری، سه 
شنبه در گفتگویی عنوان کرد کاهش 
فعلی فروش مسکن به احتمال زیاد 
به دلیل وابستگی بیش از حد اقتصاد 
داخلی به بخش مسکن در نیمه دوم 
ســال لطمه قابل توجهی به اقتصاد 

خواهد زد. 
وی در ادامه گفت : »من کاهش قریب 
الوقوع قیمت را پیش بینی نمی کنم 
چــرا که  به احتمال زیــاد نرخ بهره 
پایین خواهد ماند و هنگامی که ]بانک 
مرکزی کانادا[ شروع به افزایش نرخ 
کند، احتماال شاهد کاهش تدریجی 

قیمت خواهیم بود .«
»فعالیت بازار به مراتب آرامتر از اوایل 
ســال اســت و در حال حاضر شاهد 
کاهش تعداد فروش خانه های موجود 
هستیم. محاسبات نشان می دهد این 
آرامش بازار به تنهایی منجر به کاهش 
یــک درصد از رشــد تولید ناخالص 
داخلی واقعی در سه ماهه دوم و سوم 
خواهد شــد و همچنین در فعالیت 
مربوط به بازســازی منازل مسکونی 

کمی اعتدال می بینیم.«
فروش خانــه های فعلــی کانادا در 
حال کاهش اســت زیرا همه گیری 
کووید1۹ عالئم فروکش را نشان می 
دهد و کارکنان به دفتر بازمی گردند.

اقتصــاد کانادا از زمــان بحران مالی 

در ســال 2۰۰7 به مســکن متکی 
بوده است تا بتواند با سرمایه گذاری 
مسکونی جزئی که شامل حدودا 1۰ 
درصد از تولیــد ناخالص داخلی می 
شــود، رشد خود را افزایش دهد. این 
میزان در آمریکا تقریبا دو برابر است 
و فقــط با رونق فعالیت های خرید و 
نوسازی منزل ناشــی از همه گیری 

تشدید شده است.
دویل گفت که تکیه به مسکن، کانادا 
را در برابر شوک های اقتصادی ناشی 
از بازار مسکونی آسیب پذیرتر می کند:

»نمی توان درک کرد که مسکن در 
سال گذشته و حتی در دهه گذشته 
چقدر برای اقتصاد و رشــد اقتصادی 
اهمیت داشــته است. مسکن در 2۰ 
ســال گذشــته و به ویژه در پنج یا 
شش ســال گذشــته، محرک رشد 
قابل توجهی برای اقتصاد کشور بوده 

است.«
»بعد ما شاهد رشد آن در طول همه 
گیری بودیــم که من آن را کمابیش 
افراطی توصیف می کنم زیرا مردم از 
خانه کار می کردند. کاتالیزور دیگری 
در راس بازار سابقا افزایش یا توسعه 
یافته مسکن وجود داشت. این نه تنها 
در سال گذشته بلکه در دهه گذشته 
یکی از محرک های اصلی رشد بوده 

است.«
این افزایش قیمت ها مســکن ارزان 
قیمــت را بــه یک موضــوع داغ در 
تبلیغــات انتخاباتی تبدیــل کرده و 
احزاب سیاسی عمده برنامه های خود 
را برای پرداختن به قدرت خرید کلی 

ارائه می دهند.



1۳13 Issue 1546 Friday September 17, 2021 شماره ۱5۴6 جمعه 26 شهریور ۱۴۰۰

شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826

Tri-City office:
 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664    Fax: 604-945-6606

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

رسیدن نرخ بیکاری کانادا
 به پایین ترین سطح خود 

از آغاز پاندمی
ایرانیان کانادا- بر اساس ارزیابی جدید 
نیروی کار توسط سازمان آمار کانادا 
در ماه آگست، تعداد افراد مشغول به 
کار در کانادا تقریباً به سطح پیش از 

پاندمی بازگشته است.
کانادا توانســت ۹۰ هزار شغل جدید 
ایجاد کند. این افزایش در ماه آگست 
و ماه پیش از آن، نرخ بیکاری کانادا را 
در مقایســه با سطح فوریه 2۰2۰ به 
156 هزار کاهــش داد، که کمترین 
اختالف از از سطوح پیش از پاندمی 

به شمار می آید.
داده های ســازمان آمار کانادا شرایط 
بــازار کار را در طول هفتۀ منتهی به 
21 آگست منعکس کرد. تا این زمان 
بیشــتر مناطق در کانادا، مقررات و 
محدودیت های بهداشــت عمومی را 
تقریباً به صورت کامل برداشتند. به 
عالوه، مرز ها به روی توریســت های 
کامالً واکسینه شده از ایاالت متحده 
بازگشــایی شــد. برای اولیــن بار از 
ماه مارس 2۰2۰، صنعت توریســم 
می توانســت پذیرای مشــتریانی از 

ایاالت متحده باشد.
افزایش اشــتغال عمدتــاً در صنایع 
خدماتی، و بیشتر در خدمات اقامتی و 
غذایی بود. صنعت اطالعات، فرهنگ 
و تفریح نیز دستاوردهای چشمگیری 
داشــته اســت. تعداد افرادی که در 
ساختمان ســازی کار می کنند برای 
اولین بار از مارس گذشــته افزایش 

یافته است.
اشــتغال به خصوص در استان های 
و  ساســکاچوان،  آلبرتــا،  انتاریــو، 
افزایش را تجربه کرد.  نوااسکوشــیا 
دیگر استان ها عمدتاً بدون تغییر باقی 

ماندند و یا افزایش کمی داشتند.

از آغاز شــروع پاندمی، نرخ بیکاری 
در پایین ترین سطح خود یعنی 7.1 
درصد قــرار گرفت، هر چند این نرخ 
 visible[ بــرای اقلیت های نمایــان
minorities- عبارتی که دولت کانادا 
برای اشــاره به غیر کانادایی های غیر 
سفید پوســت به کار می برد[ تغییر 

محسوسی را تجربه نکرد.
بیکاری بلند مدت در آگست تقریباً 7 
درصد کاهــش یافت، اما هنوز  12۰ 
درصد بیشتر از سطوح پیش از پاندمی 

است.  

شاهد  همچنان  وارد  تازه  مهاجران 
نرخ روبه باالی اشتغال خواهند بود

مهاجرانــی که در طول پنج ســال 
گذشــته وارد کانادا شــده  اند شاهد 
افزایش 7۰ درصدی اشتغال خواهند 
بود، که حدود 6 درصد بیشتر از سطح 
آگست ســال 2۰1۹ است. بخشی از 
آن به دلیل این امر اســت که سطح 
مهاجرت در سال 2۰2۰ کاهش یافت.

آنهایــی که بیش از پنج ســال را در 
کانادا بوده اند، نرخ اشــتغالی برابر با 
5۹ درصد دارند، که نســبت به سال 
پیش یــک و نیم درصــد کاهش را 
نشان می دهد. نرخ اشتغال کانادایی 
االصل ها 61 درصد است، که نسبت 
به ســطوح دوران پیــش از پاندمی 

حدود 2 درصد کمتر است.     
نیوفاندلند و البرادور و  اســتان های 
مانیتوبــا هر کدام بــه ترتیب با نرخ 
درصــدی،   5.7 و   12.1 بیــکاری 
بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را در 
کانادا دارند. نرخ بیکاری در انتاریو 7.6 

درصد است. 

تورم کانادا در باالترین میزان از سال ۲۰۰3
ایرانیان کانادا- نرخ تورم اصلی کانادا 
ماه گذشــته به باالترین نقطۀ خود 
در تقریباً دو دهه رســید، و شاخص 
قیمت مصرف کننده در ماه آگست در 
مقایسه با سال گذشته به 4.1 درصد 

افزایش یافت.
این رشد تورم ساالنه از ۳.7 درصد در 
ماه ژوئیه به 4.1 درصد در ماه آگست 
رســید کا باالترین نرخ تورم سال به 
ســال از ماه مارس 2۰۰۳ به این سو 

به شمار می رود.
برداشــتن  افزایــش  ایــن  عامــل 
محدودیت ها و همچنین مشــکالتی 
در زنجیرۀ تأمین است؛ همانند کمبود 
نیمه رســانا ها که باعث شــد قیمت 
خودروهای جدید نســبت به ســال 
گذشته در آگست 7.2 درصد افزایش 
پیدا کند که ســریع ترین افزایش از 

سال 1۹۹4 به شمار می رود.
قیمــت لوازم و اثاثیــۀ منزل هم که 
تحت تأثیر کمبود ها در زنجیرۀ تأمین 
و تأخیر و قیمت باالی الوار قرار گرفته، 

۸.7 درصد افزایش یافت.
ســازمان آمــار  کانــادا گفــت که 
قیمت های  با  قیمتی  مقایســه های 
پایینی که در سال گذشته شاهد آن 
بودیم، بخشی از این افزایش تورمی را 

باعث شده است.
داگالس پورتر، اقتصاددان ارشد بانک 
مونتــرال، می گوید قرائــت تورم ماه 
آگست به احتمال زیاد اوج قله است، 
اما به دلیل فشارهای مستمر بر قیمت 
انرژی، غذا و مســکن ممکن اســت 

افزایش ماهانه همچنان ادامه یابد.
قیمت بنزین در ماه آگست به صورت 
ســاالنه ۳2.5 درصــد افزایش یافته 
است که ناشــی از کاهش تولید در 
مقایسه با سطح قبل از پاندنی، وقفه 
ناشــی از طوفان ایدا و کند شــدن 

تقاضا در ارتباط با نگرانی ها در مورد 
گسترش نوع دلتا است.

آمار کانادا می گوید که اگر تورم ساالنه 
قیمت بنزین را از محاسبۀ تورم حذف 
کند، نرخ تورم ساالنه این کشور ۳.2 

درصد خواهد بود.
آژانس آمار همچنین گفت هزینه های 
تعویض مالکیــت خانه که مربوط به 
قیمت خانه های جدید اســت در ماه 
آگست ســاالنه 14.۳ درصد افزایش 
یافت که سریع ترین افزایش ساالنه از 
سپتامبر 1۹۸7 و چهارمین ماه متوالی 
رشد قیمت دو رقمی را نشان می دهد.
همچنین یکی از دالیل افزایش سطح 
تــورم افزایش ســاالنۀ 6.۹ درصدی 
قیمت گوشــت بود، که سریع ترین 
افزایــش از ژوئــن 2۰2۰ به شــمار 
مــی رود، و بــه گفته آمــار کانادا تا 
حــدودی به دلیل افزایــش تقاضا از 

جانب رستوران ها بوده است.
با افزایــش تقاضا بــه دلیل کاهش 
محدودیت های سفر، ســاالنه 1۹.۳ 
درصد قیمت اقامت مســافران در هر 

استان افزایش یافت.
شــاخص قیمت مصــرف کننده از 
ابتدای ســال در حال افزایش بوده و 
از مــاه آوریل در محدوده هدف بانک 
مرکزی کانادا بین یک تا ســه درصد 

قرار گرفته است.
تیــف ماکلم، رئیس بانــک مرکزی 
کانادا وعده داده اســت که در صورت 
تداوم فشارهای قیمتی، بانک مرکزی 
وارد عمل می شود، اما در حال حاضر 
بانک کانادا بسیاری از مسائل جاری را 

موقتی می داند. 
آمار کانادا اعالم کرد که میانگین سه 
معیار برای تورم اصلی، که مقیاس های 
بهتری برای اندازه گیری فشــارهای 

قیمتی محســوب می شوند و توسط 
بانک کانادا با دقت ردیابی می شوند، 
برای ماه آگوســت 2.57 درصد بوده 
اســت، در حالی کــه در ژوئیه 2.4۳ 
درصد بود. قرائت ماه آگست باالترین 

میزان از ماه مارس 2۰۰۹ است. 
رویس مندز، اقتصاددان ارشــد بانک 
تجارت امپریال کانادا )CIBC( گفت 
که بانک مرکزی کانادا به احتمال زیاد 
به ارقام بیشتری نگاه می کند چرا که 
تورم ناشی از عوامل غیرمعمول است 
که بعید به نظر می رسد پایدار باشند. 
اما، او نوشت، بانک مرکزی » محتاط 
خواهد بــود با توجه بــه اینکه موج 
چهارم ممکن اســت بار دیگر باعث 

اختالل در اقتصاد شود«.
پورتر گفــت که افزایش دســتمزد 
به نگرانی های تورمــی می افزاید که 
می تواند چرخه ای از افزایش قیمت ها 
را با انتقال هزینه های بیشتر شرکت ها 
به مصرف کنندگان در پی داشته باشد 
و باعث فشار بر باال ماندن دستمزدها 

شود.
پورتــر گفت کــه کســب و کار ها 
برنامه های اســتخدام خود را تا پایان 
سال افزایش می دهند و ممکن است 
رستوران ها و فروشگاه های زنجیره ای 
بزرگ مجبور شند دستمزد بیشتری 

را به کارگران خود پرداخت کنند.
وی در مصاحبــه ای گفت: »ما گمان 
باید  می کنیم که کارفرمایــان واقعاً 
هزینه ای را برای اســتخدام کارکنان 
بپردازنــد و این امــر می تواند اولین 
نشــانه ای باشد باشــد که مشخص 
می کند دستمزد ها در ماه های آینده 

افزایش می یابند.« 
»اگر اینطور باشد، این فقط یک تورم 
گذرا یا موقت نخواهد بود که در حال 

حاضر شاهد آن هستیم.«
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تشویق خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی به مشارکت در انتخابات پارلمان کانادا

تشریح رفتار دولت وقت کانادا در پیگیری پرونده سقوط هواپیمای اوکراین
ســخنگوی انجمــن خانواده هــای 
جانباختــگان پرواز پــی.اس752 با 
انتشار متنی با عنوان »انتخابات کانادا 
و پرونده  پی.اس752« ضمن تشویق 
همه به شرکت در این انتخابات، رفتار 
دولت وقــت کانادا را در پیگیری این 

پرونده تشریح کرده است.
به گزارش هفته، حامد اسماعیلیون 
این متن را در دو قسمت و با هشتگ 
»دادخواهی« در فیس بوک منتشــر 

کرده است.
او در قســمت نخســت ایــن متن 
نوشته اســت: »انجمن خانواده های 
جانباختگان پرواز PS752 بنا ندارد 
در انتخابات پیش رو از هیچ حزب یا 
شخصی جانبداری کند. ما باور داریم 
کشــتار PS752 فراتــر از منازعات 
حزبی ســت و مســاله ای ملی برای 
کشورهای متضرر اســت. به عنوان 
نمونه می توان به دو گروگان کانادایی 
در دســت دولت چین اشاره کرد که 
تمام احزاب فعــال در کانادا به طور 
یکســان با آن روبرو می شوند. گاهی 
افراد، »سیاسی کردن یک فاجعه« را 
با »حزبی کردن آن« اشتباه می گیرند. 
جنایت PS752 مانند تمام جنایات 
دیگر جمهــوری اســالمی در بطن 
خــود کامال سیاسی ســت. آن چه ما 
می گوییم این اســت که این فاجعه 
تحت قیمومیت یک حزب یا جریان 
سیاســی نرود که تا امروز این اتفاق 
رخ نداده است. با این توضیحات، الزم 
دیدم طی چند یادداشت فعالیت های 
انجمن و رفتار دولت وقت کانادا را در 
پیگیری این پرونده ذکر کنم تا شاید 
تصویر بهتری از فعالیت های انجمن 
برای جامعه ی ایرانی کانادایی شکل 
بگیرد و تصمیم گیری افراد برای رای 

دادن را آسان تر کند.
ابتدا همه را تشویق می کنیم از فرصت 
انتخابات در کانادا اســتفاده کنند. به 
نظرم ما موظفیــم در جایی که برای 
رای آدم هــا احترام قائلنــد و آن را 
محترم می شمرند در انتخابات شرکت 
کنیم. رای گیری با رای مخفی انجام 
می شود و کســی چیزی را تحمیل 
نمی کنــد، صندوقی را نمــی دزدد، 
صندوقی را شبانه پر از رای نمی کند، 
تقلب نمی کند و پــس از تقلب نیز 
آدم ها را در خیابان به رگبار نمی بندد. 
پس با تمام ابزارهای موجود چون رای 
پســتی، رای زودهنگام یا رای در روز 
انتخابات یعنی بیستم سپتامبر از این 

مساله دوری نکنیم.
وقتی جنایــت PS752 اتفاق افتاد 
من بالفاصله به ایــران رفتم پس در 
نخســت وزیر  دیدارهای  از  هیچ یک 
و ســایر مقامات با خانواده ها شرکت 
نداشــتم. در عوض در تهــران و در 
کافــه ای در بلوار کشــاورز با هیات 
کانادایی مالقات کردم و هنوز هم باور 
دارم بدون فشــار کانادا و کشورهای 
دیگر امکان بازگرداندن پیکر همسر 
و دخترم به تورنتو وجود نداشــت. با 
دلسوزی پیگیری کردند و در بازگشت 
نیز نهایت لطــف و مهربانی نصیب 
ما شــد. هنوز کارمند ارشــد وزارت 
خارجــه ی کانادا را به یاد می آورم که 
چرخ چمدان های مــا را در فرودگاه 
مونترآل هل می داد و تمام تالشــش 
را کــرد تا در پرواز بــه تورنتو راحت 
ســفر کنیم. همزمان به خانواده های 
کانادایی کمک مالی شــد تا رنج این 
ســفرها، مراسم خاکسپاری و مراسم 
یادبود آسان تر شود. به وقتش تشکر 

کردیم و جای سپاس هم دارد.
حال می رســیم به سیر وقایع در بعد 

کالن تــر آن. یعنی پیگیری هایی که 
بالفاصله آغاز شــد. ما کــه در حال 
شــکل دهی انجمن خانواده ها بودیم 
ابتدا راهــی برای ارتباط با دولت نیاز 
داشــتیم. توجه کنید کــه برای ما 
فرقی نمی کند و نمی کرد چه حزبی 
حکمرانی می کنــد. حزب لیبرال در 
زمــان رخ دادن ایــن جنایت دولت 
اقلیت را در دست داشت و تا همین 
بیســت روز پیش هم مقامات دولتی 
همه از این حزب بودند. کسی هم از 
آینده و از نتیجه ی این رقابت نزدیک 
در انتخابات باخبر نیســت که بتواند 
سرنوشت یک پرونده ی جنایی را در 
خورجین یک نهاد سیاســی خاص 
بگذارد. کار ما همکاری با دولت وقت 
بود و همین رویه قرار اســت با دولت 

آتی ادامه یابد.
در ماه مــارچ آقای رالــف گودل به 
ســمت مشــاور ویژه ی نخست وزیر 
درباره ی پرواز  PS752 انتخاب شد. 
ما که چون دیگــران در قرنطینه ی 
کرونا بودیم بعد از دو ماه راه تماسی 
با دولت پیدا کردیم. پیش از آن فقط 
در یک تماس تلفنی اطالعاتی به ما 
رسیده بود. اگر یادتان باشد جمهوری 
اســالمی از انجام اساسی ترین کارها 
مثل تحویل جعبه ی ســیاه ســر باز 
می زد. عالوه بر جنگ روانِی کشنده ای 
که تا ماه ها بر خانواده ها تحمیل کرد.

دیدارهای سال 2۰2۰ را بدین شرح 
خالصه می کنــم؛ ماه مــارچ: چند 
گفتگــوی تلفنی با آقــای گودل با 
حضور تمام خانواده هــای کانادایی، 
اصرار همگی بر این کــه این پرونده 
باید در باالترین سطح پیگیری شود. 
ما خواستار تحقیقات و مجازات بودیم. 
هنوز که هنوز است کسی حقیقت را 

نمی داند.
ماه ژوئن: چهار دیــدارِ طوالنِی آقای 
شــمپین با چهار گــروه خانواده ها 
)آنالیــن( کــه جلســه ی اول بــا 

بنیان گذاران انجمن خانواده ها بود.
تثبیت خواســته ی »جســت وجوی 
حقیقت و عدالت خواهی« نسبت به 
»دریافت غرامت« در این جلســات 
انجام شــد. در ابتدای جلسه سخن 
چندانی از حقیقت و عدالت نبود اما 
در انتهای این چهار جلســه بر دولت 
روشن شد خانواده ها چه موضعی در 
پیش گرفته اند. اولین جلسه ای بود که 

به طور رسمی در آن به اطالع دولت 
رســید غرامت اولویت ما نیست. ما 

حقیقت را می خواهیم و عدالت را.
ماه آگســت: دیدار تمام خانواده ها با 
وکالی دولت )آنالیــن(، خوب تمام 
نشد. پُرتنش بود و اطالعاتی که به ما 
ارائه شــد به نظر ابتدایی رسید چون 
اکثر خانواده هــا پرونده های حقوقی 
مشابه را بررســی کرده بودند. تقاضا 
کردیم جلســات دیگری برگزار شود 
که شنیدند و بعدها جلسات بیشتری 
برگزار شد. گمان کنم در همین ماه 
بود که وزیر خارجه، آقای شمپین با ما 
تماس شخصی گرفت و گفت توافقی 
با جمهوری اسالمی در کار نیست و 
شایعات هر نوع توافقی اشتباه و دروغ 

است.
ماه سپتامبر: دیدار نمایندگان انجمن 
با آقای گودل )آنالین(، تاکید چندباره 
بر تشکیل تیم حقوقی مستقل و دوره 
کردن تمام سواالتی که درباره ی این 
جنایت وجود دارد. اعم از ســواالت 
سیاسی و فنی. بررسی دالیلی که چرا 
جمهوری اســالمی می توانسته است 

عمدا به این هواپیما شلیک کند.
ماه اکتبر: حضور خانواده ها در جلوی 
پارلمان و هشت شــهر دیگر، دیدار 
حضوری کوتاه بــا آقای گودل، آقای 
شــمپین و آقای گارنــو )وزیر حمل 
و نقــل وقت(در اتاوا. بــاز هم تاکید 
بر مواضــع پیشــین در بیانیه و در 
گفتگوهای خصوصی در همان روز. در 
این روز ســفیر اوکراین را هم دیدیم 
و سواالت خانواده ها مجددا تکرار شد 
که ایشان گفتند جواب ها را نمی دانند. 
دیدارهای متعدد با ســفیر اوکراین 
را بازگو نمی کنم چــون هدفم فعال 
سطح تماس و درخواست ها با دولت 

کاناداست.
ماه نوامبر: دیدار نمایندگان انجمن با 
آقای گودل، اصرار دوباره بر تشــکیل 
تیم حقوقی مســتقل متشکل از سه 
وکیل که دو نفر را دولت انتخاب کند 

و یک نفر را خانواده ها.
ماه دســامبر: دیدار آقای شمپین و 
آقای گودل با تمام خانواده ها و باز هم 
اصرار بر تشکیل تیم حقوقی مستقل 
تاریخی مشابه  و بررسی پرونده های 
 .MH17 چون الکربی، ایرباس ایرانی و
دولــت گفت می خواهد این کار را در 

مسیر درستش انجام دهد.

دیدار نیم ساعته ی نمایندگان انجمن 
بــا آقای گارنــو، وزیر حمــل و نقل 
وقت، دربــاره ی اجالس قریب الوقوع 
“آســمان امن” در کانــادا. اصرار بر 
پخش ویدیوی انجمن در این اجالِس 
ایکائو، که باالخره انجام شد. نماینده ی 
جمهوری اسالمی هم در این اجالس 

حضور داشت.
سال 2۰2۰ تمام شــد و به سالگرد 
رسید درحالی که در آستانه ی سالگرد 
بودیم و روزهــای آخر به هماهنگی 
برای برگزاری یک مراســم سالگرد 
مشترک با دولت انجامید. روز هشتم 
ژانویه هم بــا پیگیری هایی که انجام 
شــده بود و موافقت دولت به عنوان 
روز ملی جانباختگان ســوانح هوایی 
نامگذاری شــد. مقامات دولتی برای 
ایــن روز ویدئو فرســتادند و در روز 
هشــتم ژانویه در مراســم ما پخش 
شــد. هرچند خود دولت هم مراسم 
جداگانه ای ترتیــب داد و در حضور 
نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر حمل 
و نقل و آقای القبرا )نماینده ی وقت 
مجلس( یاد مســافران گرامی داشته 

شد.«
در قســمت دوم متن منتشر شده از 
ســوی آقای اسماعیلیون آمده است: 
»سعی می کنم توضیح بدهم تا امروز 
چه گذشته است و در یادداشت اول 
وقایع 2۰2۰ را بازگــو کردم و حال 
به 2۰21 می پردازم. در طول مراسم 
سالگرد حدود بیست ساعت ویدیو و 
زندگینامه تهیه شده بود که حاصل 
کار ده ها داوطلب در انجمن بود. کاری 
که تا امروز هم در کمیته های مختلف 
ادامــه دارد. در تورنتو هم راهپیمایی 

سکوت برگزار کردیم.
پیش از ســالگرد در روز پنجم ژانویه 
بــا پرزیدنــت ایکائو دیــدار کردیم. 
کاش می شــد متن این گفتگوها را 
منتشر کرد تا ببینید ما در تمام این 
جلسات چطور با مقامات یا مسوولین 
سیاسی یا نهادهای بین المللی صحبت 
می کردیم. در نظر بگیرید که انجمن 
در ماه های منتهی به ســالگرد هم با 
خانم اگنس کالمار، گزارشگر ویژه ی 
ســازمان ملل، گفتگــو می کرد که 
گزارش ایشان را هم مالحظه کردید 
که تا امروز به نظــر من مهم ترین و 
بهترین سندی ست که درباره ی این 

جنایت منتشر شده است.

دیدارهای ژانویه: دو دیدار نمایندگان 
انجمن با اوکراینی ها، دیدار نمایندگان 
انجمن با مقامــات ایکائو، دیدار تمام 
خانواده ها بــا وکالی دولت، دیدار با 

نماینده ی کانادا در سازمان ملل.
در روز یازدهم ژانویه، آقای شــمپین 
وزیر خارجه که درباره ی تشکیل تیم 
حقوقی مستقل به ما قول مساعد داده 
بــود به وزارت دیگری گمارده شــد. 
ناامیــدی همه را فرا گرفت. ما باید از 

نو شروع می کردیم.
تمام خانواده ها در روز سیزدهم ژانویه 
دوباره بــا وکالی دولت دیدار کردند 
و به نظر رســید “موضوع تشــکیل 
تیم حقوقی” دیگر در صدر برنامه ها 
نیســت. ما نامه ای به نخســت وزیر، 
رییس پلیس فدرال و پنج وزیر درگیر 
نوشتیم و خواسته ها را با جدیت دوباره 

تکرار کردیم.
در همان روزها با آقــای باب رِی، از 
سیاســیون قدیمی این کشور دیدار 
کردیم که سفیر کانادا در سازمان ملل 
است. در این جلســه امکان بررسی 
پرونده در شورای امنیت مورد گفتگو 
قرار گرفت. قبال درباره ی دشواری های 
این کار و وجود ســدی به نام چین 
و روســیه صحبت کرده ام و مطلب را 

طوالنی نمی کنم.
دیدارهای فوریه، مارچ، اپریل و ژوئن: 
در این مدت دیدارهای بسیاری انجام 
شــد که خالصه می گویــم؛ دیدار با 
مشاور نخســت وزیر )آقای گودل(، 
دیــدار با اعضای دفتر نخســت وزیر، 
دیدار با اعضای دفتر وزیر امور خارجه، 
دیدار با اعضای دفتر وزیر حمل و نقل، 
دیدار با اعضای دفتر وزیر دادگستری، 
دیدار با اعضای دفتر وزیر امنیت ملی 
و عمومــی، دیدار بــا وکالی وزارت 
خارجه ی سوئد، دیدار با وکالی وزارت 
خارجــه ی بریتانیا، دیــدار با رییس 
پلیس فدرال، دیدار با نخســت وزیر، 
دیدار با وزیر امور خارجه، دیدار با وزیر 
حمل و نقل، دیدار با وزیر دادگستری، 

دیدار با وزیر امنیت ملی و عمومی.
مــا در این دیدارها چــه گفتیم؟ ما 
گفتیم تیم حقوقی را تشکیل دهید 
که نهایتا تمام این اصرارها به انتخاب 
دکتر اخوان به عنوان مشــاور ارشد 
دولــت در این پرونــده در ماه اپریل 
منجر شــد اما دو ماهی طول کشید 
تا اعالم شود. ما به نخست وزیر گفتیم 

خود شما در اولین مصاحبه ها سخن 
از »اشتباه« کرده اید و خود شما تنها 
کسی هستید که می توانید این عبارت 
را اصالح کنید. مــا از حضور عوامل 
جمهوری اســالمی در کانادا گفتیم 
از حضور آزادانــه ی اختالس گران و 
جنایتــکاران جمهوری اســالمی در 
این کشور، از لزوم استفاده از گزارش 
خانم کاالمار به عنوان یک سند مهم، 
از اهمیــت حقیقــت، از راهکارهای 
حقوقِی بردن جمهوری اســالمی به 
یک دادگاه بین المللی. ما خواســتیم 
سپاه را در لیست گروه های تروریستی 
بگذارنــد و بــر مقامــات جمهوری 
اســالمی تحریم های هدفــدار مقرر 
کنند. ما چندبــاره و چندباره تکرار 
کردیم غرامت مســاله ی ما نیست و 
حقیقت و عدالت مهم ترین ها هستند. 
ما خواستار باز شدن پرونده ی جنایی 
در کانادا بودیم و دالیل پلیس فدرال 
برای مــان پذیرفتنی نبــود. در نظر 
بگیرید در این مدت فشــار زیادی بر 
نمایندگان انجمن بود. ما باید پیش از 
هر دیدار حرف های مان را با هم یکی 
می کردیم، تقسیم وظیفه می کردیم 
و بعد از هر جلســه ی پرفشار هم به 
ارزیابــی جلســه می پرداختیم. الزم 
است اشاره کنم در اغلب این جلسات، 
نماینده ی حقوقی انجمن هم حضور 
داشت و صحبت کرد. انجمن عالوه بر 
وکالی رسمی که بر قوانین بین المللی 
کامال مسلطند، تیم مشاوره ی حقوقی 
و تیم مشاوره ی امور دولتی و رسانه ای 
هم دارد اما این طور نیست که هرچه 
ما بگوییم سیاستمداران بپذیرند این 
طور نیســت که هر رســانه ای با ما 
گفتگو کند. گــوش می دهند اما در 
نهایت تصمیم خودشان را می گیرند. 
ما خیلی جاها نادیده گرفته شدیم اما 
راهکار را همچنان در حفظ فشــار بر 
سیاسیون، همراه کردن افکار عمومی 
و زنده نگه داشــتن یــاد عزیزان مان 
می دانیم و چاره ای جز کوبیدن مدام 

بر درهای بسته نیست.
همزمان با تالش های خودمان و گروه 
مشاوران به جلسه ی کمیته ی تحقیق 
و تفحص پارلمــان راه پیدا کردیم تا 
به سواالت نمایندگان مجلس پاسخ 
دهیم که ســه نفر از سوی ما در این 

جلسه شرکت کردند.
پیش از انتشار گزارش تیم تحقیقات 
دولت کانادا ما تالش فراوانی کردیم 
کــه جزییــات گــزارش را بدانیم یا 
بتوانیم تاثیر بگذاریم اما ارتباط تقریبا 
یک طرفه بود. ما دانسته های خود را 
می گفتیم و صریحا از مســوول تیم 
شــنیده بودیم که اجــازه ی دخالت 
هیچ کس را در کارش نمی دهد. شاید 
تاخیر در انتشار گزارش هم از اصرار 
ما در دانستن نتیجه گیری ها و تاثیر 
بر نتیجه بــود. نمی دانم. اما ما هرچه 
می توانســتیم کردیم کــه نتیجه ی 
بهتری حاصل شــود کــه در نهایت 

راضی کننده نبود.
سخت ترین و کم نتیجه ترین جلسات 
هم با وزیر دادگستری و رییس پلیس 
فدرال بــود. اصرارها بــر »باز کردن 
پرونده ی جنایــی« در این دیدارها و 
تا این تاریخ به جایی نرســیده است. 
پلیس فدرال مستقال تصمیم می گیرد 
اما به نظر می رســد مشاوره ی بخش 
جاستیس کانادا یا وزارت دادگستری 
بر این تصمیم نقــش دارد. ما حتی 
خواستیم بین این دو بخش جلسه ی 
مشترک بگذاریم و شاید در آینده این 

دیدار سه جانبه محقق شود.«
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها 
و نهادهاي سیاسي  و اجتماعي و فرهنگی

 مدرسه ایرانیان )ترم پاییزی(

مدرسه ایرانیان برای آموزش زبان فارسی وایجاد ارتباط بین نسل ها، دوره 
پاییزی خود را برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن ، در محیطی آموزشی 
و شاد آغاز می کند. خدمات ما در سطوح پیش دبستانی، اول تا پنجم و 

پیشرفته، متناسب  با دانش و ظرفیت دانش آموزان با روش های متنوع شامل 
درس، قصه گویی )خوانی(، روزنامه و مقاله خوانی است .

کتابخانه مدرسه ایرانیان نیز برای وسعت بخشیدن به دایره لغات و مطالعه 
بیشتر در دسترس دانش آموزان این مرکز قرار دارد.

یو بی سی: دوشنبه ها : )4-5:۳۰()۳:۳۰-5(
University Hill Secondary School (Room 2A2)

3228 Ross Drive, Vancouver, BC V6S 0C6
پورت مودی: سه شنبه ها: )4-5:۳۰()۳:۳۰-5(

Port Moody Recreation Complex (Room 3)
300 Ioco Road, Port Moody, BC, V3H 5M9

وست ونکوور: چهارشنبه ها: )4-5:۳۰()۳:۳۰-5(
W. Van. Community Centre (Dance/Fitness Room)

2121 Marine Dr. W. Vancouver
ریچموند: پنج شنبه ها: )4-5:۳۰()۳:۳۰-5(

7700 Minoru Gate. Richmond
پورت مودی: جمعه ها: )4-5:۳۰()۳:۳۰-5(

Port Moody Recreation Complex (Room 3)
300 Ioco Road, Port Moody, BC, V3H 5M9

کوکیتالم و برنابی: شنبه ها: )11-12:۳۰()1۰:۳۰-12(
Dogwood Pavilion (Cards Room)

640 Poirier St. Coquitlam
وست و نورت ونکوور: شنبه ها : )2-۳:۳۰()1:۳۰-۳(

N. Van. City Library (Board Room)
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ایرونیــا- وقتی صحبــت از وضعیت 
اقتصادی می شــود، به ویژه در طول 
کمپین انتخاباتــی فدرال که از همه 
گیری کووید1۹ آسیب دیده، رئیس 
سابق بانک مرکزی کانادا شرایط را به 

“سه گانه وحشت” تشبیه می کند.
استیون پولوز که تا سال 2۰2۰ هفت 
سال در رأس بانک مرکزی بود، گفت 
که بسیاری از کانادایی ها از مدیریت 
امور مالی فدرال “به طور قابل مالحظه 

ای ناراحت” هستند.
او روز سه شنبه در مصاحبه ای گفت: 
»در بین افراد عادی یک نوع سه گانه 
وحشــت وجود دارد: بدهــی فراوان 
دولت، احتمال اینکه مالیات بیشتری 
بپردازیم و تورم باالتــر در ارتباط با 
آن بدهی. مردم نیاز به اعتمادسازی 

مجدد دارند.«
بــا این وجــود پولوز تــرس از تورم 
افسارگســیخته را کنار می گذارد و 
می افزاید دلیلی وجود دارد که “این 
موضوع تقریبا ۳۰ سال است که برای 

رئیس سابق بانک مرکزی کانادا:
» اقتصاد کشور با “سه گانه وحشت” روبه روست«

مراسم بزرگداشت زندانیان سیاسی جانباخته دهه 60 
و در فاجعه ملی سال 1367 و همچنین برای محکومیت 

انتصاب ابراهیم رئیسی، یکی از عوامل اصلی قتل عام زندانیان 
سیاسی در سال 1367 به مقام ریاست جمهوری رژیم اسالمی 

در ایران، با مشارکت شورای هماهنگی برگزاری اعتراضات 
سراسری در خارج از کشور همراه با دیگر 

شهرهای اروپا و آمریکا شمالی در روز شنبه 18 سپتامبر
 راس  ساعت 1 بعد از ظهر در ونکوور در خیابان رابسون

 مقابل آرت گالری برگزار می شود.

از هم میهنان  عزیز دعوت می شود تا با شرکت در این مراسم 
صدای اعتراض خود را به گوش مردم آزاده جهان برسانند.

ایرونیا- کانــادا به احتمال زیاد هفته 
آینده دولت اقلیت دیگری را انتخاب 
می کنــد و هیچ حزبــی نمی تواند 
کنترل مطلق مجلس عوام را به دست 
آورد. به اعالم نشنال بانک  کانادا این 
می تواند دستورالعملی برای افزایش 

مالیات و هزینه بیشتر باشد.
نظرســنجی ها نشــان می دهد که 
لیبرال ها رقابتی تنگاتنگ با محافظه 
کاران دارنــد و توازن قدرت می تواند 
توســط یک حزب دموکرات جدید 
بــا “جهت گیری مالیــات و هزینه” 
برقرار شــود. وارن الولی، مدیر ارشد 
نرخ گــذاری بانــک در مونتریال و 

استراتژیســت بخــش عمومــی در 
گزارشــی به ســرمایه گذاران گفت: 
»بیزینیــس های کانادایــی، افراد با 
درآمد باال و ثروتمند ممکن اســت 

مایل به یادداشت برداری باشند.«
برنامه نئودموکرات ها شــامل وضع 
مالیات بیشــتر شــرکت ها و وضع 
مالیات های بیشــتر بر پردرآمدها و 
ســرمایه گذاران برتر می شود. این 
حزب پیشــنهاد می کنــد که 75 
درصد از سود سرمایه، رقمی باالتر از 
5۰ درصد مشمول مالیات باشد تا به 
افزایش هزینه های اجتماعی کمک 

کند.

الولی در مقایســه پلتفرم ها نوشت: 
»بر اساس محاسبات ما، میزان ضمنی 
هزینه های فدرال حزب نئودموکرات 
تا 6 درصد باالتر از لیبرال ها و تقریبا 
1۰ درصــد باالتر از محافظه کاران تا 
سال 2۰25-26 خواهد بود.« او افزود 
این حزب وعــده 215 میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری جدید در طول پنج 
سال را داده است. با این حال، حزب 
نئودموکرات بــدون این که منجر به 
تغییرات اساسی در نرخ مالیات شود، 
موازنه قدرت را قبال در پارلمان کانادا 
حفظ کرده بود. این حزب در انتخابات 

سال 2۰1۹ چهارم شد.

افزایش مالیات ها پس از برگزاری انتخابات کانادا 
اجتناب ناپذیر خواهد بود

مردم مشکلی ایجاد نکرده و ناگهان 
مشکل ساز شده است.”

در حالی که قیمت ها در واقع در طول 
سال گذشــته به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته اســت، او گفت که این 
یک سیر طبیعی است و نباید نگران 

آن بود!
»وقتی تقاضا بیش از عرضه باشــد، 
قیمت ها همانطــور که باید افزایش 
یافته. برخی از دســتمزدها افزایش 
یافته و این امر نیز وقتی تقاضا بیشتر 

از عرضه باشد، رخ می دهد.«
پولوز افزود نگرانی های زنجیره تامین 
نیز وجــود دارد که بر افزایش قیمت 
می افزاید، زیرا اقتصاد کانادا “بســیار 
بیشــتر از هر اقتصاد بزرگ دیگری 

وابسته به تجارت است.”
»ما می توانیم به موارد خاصی اشاره 
کنیم و آنها را توضیح دهیم، اما این 
موارد تورم مداوم را توجیه نمی کند. 
امری که موجب تورم مداوم شــده ، 

افزایش همه جانبه قیمت هاست. «
بر اســاس داده های ردیابی شــده 
توســط بلومبرگ، شــاخص قیمت 
مصــرف کننده به طور ســاالنه ۳.7 
درصد در ماه جوالی افزایش یافت و 
Bay Street تخمین می زند که این 
شاخص در ماه اوت ۳.۹ درصد نسبت 
به سال گذشــته افزایش یافته است. 
شــاخص قیمت مصرف کننده ماه 

گذشته چهارشنبه منتشر می شود.
پولوز گفــت: » باید موضوعاتی را در 
بلندمدت  زیر نظر داشــته باشیم و 

بایــد اذعان کنم که  تــرس از ایجاد 
تورم بیشتر هنوز وجود دارد. بررسی 
و مشخص کردن راه حل ها دشواری 
اســت، به ویژه هنگامــی که عوامل 
متعــددی  را در نظر بگیرید. البته ما 
هنوز عوامل تعدیل کننده زیادی در 
اختیار داریم که  می تواند شــرایط 
رسیدگی به این مشــکالت را آسان 

تر کند.«
رونق کاالهــا که نقــش مهمی در 
برانگیختن ترس از تــورم ایفا کرده، 
اوایل سال جاری نیز دالر کانادا را تکان 
داد و در ماه ژوئن آن را به ۸۳ ســنت 
در برابر دالر آمریکا رساند. این حرکت 
باعث به صدا درآمدن زنگ خطر برای 
بخش های مرتبط با صادرات می شود 
که در زمان تجمع ارزهای کانادایی با 

ضرر مواجه می شوند.
پولوز در پاســخ به این پرسش که آیا 
این موضوع باید باعث نگرانی شــود 
یا خیر، گفت جدا از  لزوم هماهنگی 
برخی بیزینس ها با شــرایط جدید، 
ارزش  دالر کانادا خیلی نگران کننده 

نیست.
او گفت که کانادا در موقعیتی رشک 
برانگیز برای همه کشــورهای قابل 
قیاس وارد همه گیری شد و تاحدود 
زیادی در هر موج این ویروس همان 

شرایط را حفظ کرد.
بزرگترین نگرانی که اقتصاد کشــور 
با آن ســروکار دارد این است که آیا 
بحران دیگری در انتهای همه گیری 
در کانادا یا جاهای دیگر در حال ظهور 

است یا خیر.
پولوز گفت: »بسیاری از کشورها نمی 
توانند کارهایی را کــه ما انجام داده 
ایــم، انجام دهند، اما آنها تالش خود 
را کرده انــد. بنابراین آنها خود را در 
وضعیت بسیار عجیب تری قرار داده 
اند. اینجاســت که من بیشتر نگران 
تورم و تأثیر پیامدهای جهانی آن بر 

اقتصادمان هستم.«
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اعدام نماينده سياسي ايران
24 اكتبرسال 91 پيش از ميالد «ارو رو باز» نماينده 
ايران در مذاكرات با امپراتوري روم كه در دادگاه به اعدام 
محكوم شده بود در ميدان بزرگ شهر تيسفون (مدائن) در 
مالء عام اعدام شد. وي از بزرگان شهر صددروازه بود و 
زبان التين مي دانست. جرم او نشستن بر صندلي پايين تر 
از صندلي «سوال» ژنرال رومي در جلسه مذاكرات دو دولت 
بود. مهرداد دوم شـــاه وقت از دودمان اشكاني اين عمل 
«ارو رو باز» را بزرگ كردن رومي ها و به تعرض تشويق 

كردنشان تلقي كرده بود.
درگذشت سردار اسعد بختياري

دوم آبان سال 1296 سردار اسعد بختياري كه كمك 
هاي موثر او، به دوره استبداد صغير پايان داده بود درگذشت 
و در اصفهان مدفون شد. مراسم ترحيم وي بسيار پرشكوه 
برگزار شد و به اين مناسبت شهر اصفهان يك روز تعطيل 

شده بود.
دليل قطع كمك غذايي آمريكا به ايران

دوم آبان سال 1298 خورشيدي  دولت وقت آمريكا 
كمك غذايي خودرا به ايران كه از زمان جنگ جهاني اول 
برقرار شده بود قطع كرد. علت قطع اين كمك كه هر ماه 
معادل دويست هزار تومان بود امضاي قرارداد انگلستان با 
ايران معروف به قرارداد وثوق الدوله بود كه به موجب آن، 
انگليسي ها حاكم بر ماليه و ارتش ايران مي شدند و سهم 
روس ها را كه پس از پيروزي انقالب بلشويكي 1917 از 
صحنه ايران كنار رفته بودند به خود اختصاص مي دادند.

قتل سلطان مصر پس از پيروزي بر مغول ها
24 اكتبر سال 1260 ميالدي «سيف الدين» سلطان 
مصر و از «مماليك»، قرباني توطئه ژنرال ارشد خود شد 
و جان سپرد و اين ژنرال بر جاي او نشست. سيف الدين 
دربازگشت از جنگ «عين جالوت» به قاهره در ميان راه 
كشته شد. در نبرد «عين جالوت»، سيف الدين لشكريان 
هالكوخان مغول را شكست داده و سوريه را پس گرفته 
بود. اين شكست به پيشروي مغوالن در آسياي غربي براي 

هميشه پايان داد .
لس آنجلسي ها 18 چيني را دار زدند !

24 اكتبر 1871 ســـاكنان ضد نژاد زرد شـــهر لس 
آنجلس 18 مهاجر چيني را در اين شهر دستگير كردند و دار 
زدند. در آن برهه در ساحل غربي اياالت متحده و كانادا، در 
همه جا احساسات ضد زرد مشاهده مي شد، زيرا مهاجران 
چيني و مناطق ديگر خاوردور با ساكنان ديگر اين مناطق 
آمريكا كه آنها هم مهاجر بودند مخلوط نمي شدند، زبان و 
فرهنگ خودرا داشتند، عمدتا بدون زنانشان مهاجرت كرده 
بودند و پركار و مقتصد بودند و از اين لحاظ باعث نگراني 
ديگران شده بودند كه در جستجوي كار به غرب آمريكا 

مهاجرت كرده بودند.  

امروز در تاريخ
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گزارش جداگانه داريوش فروهر به امام
داريوش فروهر وزير مشاور و ميانجي ماجراهاي 
كردستان كه دو سفرحســـاس در كردستان انجام داد 
بعدازظهر ديروز در شرايطي كه طبق برنامه از قبل تنظيم 
شده مي بايست در دانشكده مهدي رضائي سخنراني 
كند به قم رفت و از ســـاعت شـــش و نيم تا هشت 
بعدازظهر در يك مالقات خصوصي گزارش كامل سفر 
خود به كردستان را به اطالع  امام رسانيد و پس از آن 

به تهران بازگشت.
يك پزشك ايراني براي تشخيص صحت و سقم 

بيماري، شاه مخلوع را معاينه مي كند
يك سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، صبح 
امروز در يك تماس تلفني نظر خود را در مورد سفرشاه 
مخلوع، به نيويورك اعالم كــــرد. وي گفت: وزارت 
خارجه از ســــفر شاه مخلوع به نيويورك اطالع داشته 
اســــت و مقامات آمريكائي علت پذيرش شاه مخلوع 
را بيماري سرطان پيشــــرفته اعالم كرده اند و تنها به 
علت «انسان دوستي» وي را پذيرفته اند و قرار است، 
بيمارستان كورنل نيويورك كه شاه مخلوع در آن بستري 
شده، يك بولتن پزشكي صادر كند و دقيقا علت بيماري 
و شرح حال وي را منتشر نمايد.اين سخنگو، يادآور 
شد كه دولت ايران، يك پشك ايراني به نيويورك اعزام 
ميكند تا براي اطالع از نوع بيماري و تشــــخيص اين 
كه ضرورت داشته است وي به نيويورك برود، يا نه، 
شاه مخلوع را معاينه كند، اما اين پزشك، در مداواي او 

دخالتي نخواهد داشت.
گزارش سياست خارجي كشور به امام تسليم شد

دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه جمهوري 
اســـالمي ايران، عصر ديروز  بمنظور تسليم گزارش، 
مربوط به سياســـت خارجي كشور، در قم به حضور 
رهبر انقالب رسيد و مدت يك ساعت با امام خميني، 
در اين مورد گفتگو و تبادل نظر كرد. دكتر ابراهيم يزدي 
در پايان اين ديدار در گفتگوئي گزارش روزنامه كويتي 

«االنباء» را از قول خود قويا تكذيب كرد.
دكتر ابراهيم يزدي، ضمـــن تكذيب گزارش 
روزنامه كويتي االنباء گفت: خبرنگار اين روزنامه از من 
سؤال كرد: آيا حجت االسالم مهري از سوي امام خميني 
به امامت جمعه در كويت منصوب شده است!؟ من 

پاسخ دادم خبري ندارم، زيرا در مسافرت هستم.
درگيريهاي خونين در مناطق غرب كشور

9نفر از مأموران ژاندارمري در حمله مهاجمان 
مجروح شـــدند. به گزارش خبرنگار «اطالعات» در 
كرمانشاه اين عده از افراد پاسگاه ژاندارمري نو سود، 
ارتشي غذا براي افراد پاسگاه «شيخان» حمل مي كردند 
كه بين راه گروهي از مهاجمان با مسلسل و «آر. پي.جي 
ـ هفت» آنـــان را مورد حمله قراردادند. ديروز مهاباد، 
پيرانشهر و سردشت ناآرام بود و در جريان تظاهراتي كه 
در پيرانشهر صورت گرفت، دو دانش آموز كشته شدند.

نقده پريشب آرام بود و عليرغم آرامش نسبي در بوكان، 
بازار، بانك ها و اغلب ادارات اين شهر تعطيل هستند. 
در ضمن تلفن پيرانشهر، از بامداد ديروز بعلت خروج 

كاركنان مخابرات از محل خود، قطع شد.
كشت خشخاش ممنوع شد

اليحه واگذاري تأسيسات كشاورزي دولتي به 
بخش خصوصي در شوراي انقالب تصويب شد. با 
تصويب اين اليحه كليه تأسيسات كشاورزي دولتي به 
مردم واگذار خواهد شد، هاشم پور طباطبائي معاون 
وزارت كشاورزي همچنين در مورد كشت خشخاش 
اعالم كرد: براساس تصميم جديد وزارت كشاورزي 
به هيچكس و هيچ شركت زراعي در هيچيك از نقاط 
كشـــور اجازه كشت خشخاش نخواهد داد و هر نوع 
كشـــت غيرمجاز تلقي خواهد شد و كشت كنندگان 

تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ربوده شدن فرمانده «كاله سبزها» تأييد نشد

گزارش هاي رسيده از غرب كشور حاكي است 
كه ديروز و ديشب برخوردهايي در اين منطقه روي 
داد كه چند تن زخمي شـــدند.از سوي ديگر در پي 
گزارش خبرگزاري فرانسه مبني بر ربوده شدن فرمانده 
كاله ســـبزها در مهاباد، سرهنگ صادقي رئيس ستاد 

لشكر 64 اروميه، اين خبر را تكذيب كرد.
سرهنگ صادقي گفت: با مهاباد تماس دائم برقرار 
است و تاكنون هيچگونه گزارشي در مورد ربوده شدن 

كاله سبزها مخابره نشده است.

تمامـي مطالب از روزنامه اطالعات روز چهارشـنبه 2 آبـان ماه 1358 
(برابر با 2 ذيحجه 1399، 24 اكتبر1979)نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
آن كه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

صبر و آرام تواند به من مسكين داد
وان كه گيسوى تو را رسم تطاول آموخت

هم تواند كرمش داد من غمگين داد
من همان روز ز فرهاد طمع ببريدم

كه عنان دل شيدا به لب شيرين داد
گنج زر گر نبود كنج قناعت باقيست

آن كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد

خوش عروسيست جهان از ره صورت ليكن
هر كه پيوست بدو عمر خودش كاوين داد

بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوى
خاصه اكنون كه صبا مژده فروردين داد

در كف غصه دوران دل حافظ خون شد
از فراق رخت اى خواجه قوام الدين داد

حافظ

قاب امروز

كاكايى  هاى ساحل خزر/ عكس از :مهدى محبى پور
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ا

اعدام نماينده سياسي ايران
24 اكتبرسال 91 پيش از ميالد «ارو رو باز» نماينده 
ايران در مذاكرات با امپراتوري روم كه در دادگاه به اعدام 
محكوم شده بود در ميدان بزرگ شهر تيسفون (مدائن) در 
مالء عام اعدام شد. وي از بزرگان شهر صددروازه بود و 
زبان التين مي دانست. جرم او نشستن بر صندلي پايين تر 
از صندلي «سوال» ژنرال رومي در جلسه مذاكرات دو دولت 
بود. مهرداد دوم شـــاه وقت از دودمان اشكاني اين عمل 
«ارو رو باز» را بزرگ كردن رومي ها و به تعرض تشويق 

كردنشان تلقي كرده بود.
درگذشت سردار اسعد بختياري

دوم آبان سال 1296 سردار اسعد بختياري كه كمك 
هاي موثر او، به دوره استبداد صغير پايان داده بود درگذشت 
و در اصفهان مدفون شد. مراسم ترحيم وي بسيار پرشكوه 
برگزار شد و به اين مناسبت شهر اصفهان يك روز تعطيل 

شده بود.
دليل قطع كمك غذايي آمريكا به ايران

دوم آبان سال 1298 خورشيدي  دولت وقت آمريكا 
كمك غذايي خودرا به ايران كه از زمان جنگ جهاني اول 
برقرار شده بود قطع كرد. علت قطع اين كمك كه هر ماه 
معادل دويست هزار تومان بود امضاي قرارداد انگلستان با 
ايران معروف به قرارداد وثوق الدوله بود كه به موجب آن، 
انگليسي ها حاكم بر ماليه و ارتش ايران مي شدند و سهم 
روس ها را كه پس از پيروزي انقالب بلشويكي 1917 از 
صحنه ايران كنار رفته بودند به خود اختصاص مي دادند.

قتل سلطان مصر پس از پيروزي بر مغول ها
24 اكتبر سال 1260 ميالدي «سيف الدين» سلطان 
مصر و از «مماليك»، قرباني توطئه ژنرال ارشد خود شد 
و جان سپرد و اين ژنرال بر جاي او نشست. سيف الدين 
دربازگشت از جنگ «عين جالوت» به قاهره در ميان راه 
كشته شد. در نبرد «عين جالوت»، سيف الدين لشكريان 
هالكوخان مغول را شكست داده و سوريه را پس گرفته 
بود. اين شكست به پيشروي مغوالن در آسياي غربي براي 

هميشه پايان داد .
لس آنجلسي ها 18 چيني را دار زدند !

24 اكتبر 1871 ســـاكنان ضد نژاد زرد شـــهر لس 
آنجلس 18 مهاجر چيني را در اين شهر دستگير كردند و دار 
زدند. در آن برهه در ساحل غربي اياالت متحده و كانادا، در 
همه جا احساسات ضد زرد مشاهده مي شد، زيرا مهاجران 
چيني و مناطق ديگر خاوردور با ساكنان ديگر اين مناطق 
آمريكا كه آنها هم مهاجر بودند مخلوط نمي شدند، زبان و 
فرهنگ خودرا داشتند، عمدتا بدون زنانشان مهاجرت كرده 
بودند و پركار و مقتصد بودند و از اين لحاظ باعث نگراني 
ديگران شده بودند كه در جستجوي كار به غرب آمريكا 

مهاجرت كرده بودند.  

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

گزارش جداگانه داريوش فروهر به امام
داريوش فروهر وزير مشاور و ميانجي ماجراهاي 
كردستان كه دو سفرحســـاس در كردستان انجام داد 
بعدازظهر ديروز در شرايطي كه طبق برنامه از قبل تنظيم 
شده مي بايست در دانشكده مهدي رضائي سخنراني 
كند به قم رفت و از ســـاعت شـــش و نيم تا هشت 
بعدازظهر در يك مالقات خصوصي گزارش كامل سفر 
خود به كردستان را به اطالع  امام رسانيد و پس از آن 

به تهران بازگشت.
يك پزشك ايراني براي تشخيص صحت و سقم 

بيماري، شاه مخلوع را معاينه مي كند
يك سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، صبح 
امروز در يك تماس تلفني نظر خود را در مورد سفرشاه 
مخلوع، به نيويورك اعالم كــــرد. وي گفت: وزارت 
خارجه از ســــفر شاه مخلوع به نيويورك اطالع داشته 
اســــت و مقامات آمريكائي علت پذيرش شاه مخلوع 
را بيماري سرطان پيشــــرفته اعالم كرده اند و تنها به 
علت «انسان دوستي» وي را پذيرفته اند و قرار است، 
بيمارستان كورنل نيويورك كه شاه مخلوع در آن بستري 
شده، يك بولتن پزشكي صادر كند و دقيقا علت بيماري 
و شرح حال وي را منتشر نمايد.اين سخنگو، يادآور 
شد كه دولت ايران، يك پشك ايراني به نيويورك اعزام 
ميكند تا براي اطالع از نوع بيماري و تشــــخيص اين 
كه ضرورت داشته است وي به نيويورك برود، يا نه، 
شاه مخلوع را معاينه كند، اما اين پزشك، در مداواي او 

دخالتي نخواهد داشت.
گزارش سياست خارجي كشور به امام تسليم شد

دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه جمهوري 
اســـالمي ايران، عصر ديروز  بمنظور تسليم گزارش، 
مربوط به سياســـت خارجي كشور، در قم به حضور 
رهبر انقالب رسيد و مدت يك ساعت با امام خميني، 
در اين مورد گفتگو و تبادل نظر كرد. دكتر ابراهيم يزدي 
در پايان اين ديدار در گفتگوئي گزارش روزنامه كويتي 

«االنباء» را از قول خود قويا تكذيب كرد.
دكتر ابراهيم يزدي، ضمـــن تكذيب گزارش 
روزنامه كويتي االنباء گفت: خبرنگار اين روزنامه از من 
سؤال كرد: آيا حجت االسالم مهري از سوي امام خميني 
به امامت جمعه در كويت منصوب شده است!؟ من 

پاسخ دادم خبري ندارم، زيرا در مسافرت هستم.
درگيريهاي خونين در مناطق غرب كشور

9نفر از مأموران ژاندارمري در حمله مهاجمان 
مجروح شـــدند. به گزارش خبرنگار «اطالعات» در 
كرمانشاه اين عده از افراد پاسگاه ژاندارمري نو سود، 
ارتشي غذا براي افراد پاسگاه «شيخان» حمل مي كردند 
كه بين راه گروهي از مهاجمان با مسلسل و «آر. پي.جي 
ـ هفت» آنـــان را مورد حمله قراردادند. ديروز مهاباد، 
پيرانشهر و سردشت ناآرام بود و در جريان تظاهراتي كه 
در پيرانشهر صورت گرفت، دو دانش آموز كشته شدند.
نقده پريشب آرام بود و عليرغم آرامش نسبي در بوكان، 
بازار، بانك ها و اغلب ادارات اين شهر تعطيل هستند. 
در ضمن تلفن پيرانشهر، از بامداد ديروز بعلت خروج 

كاركنان مخابرات از محل خود، قطع شد.
كشت خشخاش ممنوع شد

اليحه واگذاري تأسيسات كشاورزي دولتي به 
بخش خصوصي در شوراي انقالب تصويب شد. با 
تصويب اين اليحه كليه تأسيسات كشاورزي دولتي به 
مردم واگذار خواهد شد، هاشم پور طباطبائي معاون 
وزارت كشاورزي همچنين در مورد كشت خشخاش 
اعالم كرد: براساس تصميم جديد وزارت كشاورزي 
به هيچكس و هيچ شركت زراعي در هيچيك از نقاط 
كشـــور اجازه كشت خشخاش نخواهد داد و هر نوع 
كشـــت غيرمجاز تلقي خواهد شد و كشت كنندگان 

تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ربوده شدن فرمانده «كاله سبزها» تأييد نشد

گزارش هاي رسيده از غرب كشور حاكي است 
كه ديروز و ديشب برخوردهايي در اين منطقه روي 
داد كه چند تن زخمي شـــدند.از سوي ديگر در پي 
گزارش خبرگزاري فرانسه مبني بر ربوده شدن فرمانده 
كاله ســـبزها در مهاباد، سرهنگ صادقي رئيس ستاد 

لشكر 64 اروميه، اين خبر را تكذيب كرد.
سرهنگ صادقي گفت: با مهاباد تماس دائم برقرار 
است و تاكنون هيچگونه گزارشي در مورد ربوده شدن 

كاله سبزها مخابره نشده است.

تمامـي مطالب از روزنامه اطالعات روز چهارشـنبه 2 آبـان ماه 1358 
(برابر با 2 ذيحجه 1399، 24 اكتبر1979)نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
آن كه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

صبر و آرام تواند به من مسكين داد
وان كه گيسوى تو را رسم تطاول آموخت

هم تواند كرمش داد من غمگين داد
من همان روز ز فرهاد طمع ببريدم

كه عنان دل شيدا به لب شيرين داد
گنج زر گر نبود كنج قناعت باقيست

آن كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد

خوش عروسيست جهان از ره صورت ليكن
هر كه پيوست بدو عمر خودش كاوين داد

بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوى
خاصه اكنون كه صبا مژده فروردين داد

در كف غصه دوران دل حافظ خون شد
از فراق رخت اى خواجه قوام الدين داد

حافظ

قاب امروز

كاكايى  هاى ساحل خزر/ عكس از :مهدى محبى پور

جدول سودوکو

فروردین: شــما این روزها نمی توانید به راحتی به خودتان اطمینان پیدا کنید. با 
وجود اینکه شاید نتوانید احساسات خود را تغییر بدهید اما می توانید شیوه هایی را که 
به وسیله آنها با دیگران برخورد می کنید را تغییر دهید. توصیه می شود که فعالیتهایی 

را انجام دهید که در نهایت باعث می شوند احساس خوبی داشته باشید.

اردیبهشت: هدف بزرگ شما به نظر می رسد که واقعاً برای شما خوب باشد، اما 
اکنون شما مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این به معنی این نیست که شما 
قادر نیستید رویاهایتان را آشکار کنید، بلکه به این معنی است که شما می ترسید 

دست به ریسک بزنید. ناامید نباشید، شما می توانید بعداً به آنها بپردازید.

خرداد : شــما در این روزها شــدیدا به این موضوع فکــر می کنید که کارها و 
فعالیت های مالی تان را ســر و سامانی بدهید، به همین دلیل کمی دچار تشویش 
شده اید. اما الزم است بدانید شما در حال حاضر دیگر بیش از این حد توان ندارید. 
مهم ثباتی اســت که شما در حال حاضر توانســته اید بر وضعیت مالی تان برقرار 

سازید.

تیر: اخیرا دارای انرژی فوق العاده ای شده اید که گاهی خودتان از این انرژی، که 
در اثر این جریان به شما وارد می شود دچار تعجب شده اید. شما در بهترین برحه 
زندگی تان واقع شده اید بهتر است پل هایی را که برای رسیدن به خوشبختی به آنها 
نیاز دارید از هم اکنون بنا ســازید، شما توانایی انجام این کار دارید فقط مهم این 

است که خود را باور کنید.

مرداد : خود انگیخته بودن برای شما کار سختی است، برای اینکه شما حتی در 
میان آشفتگی ها، احساس آرامش نامتعارفی دارید. اکنون به تعویق انداختن برنامه 
هایتان برای شما آسان ترین راه است، اما این روش جلوی پیشرفت کردن شما را 
می گیرد. این احساس آرامش مدت زیادی دوام نخواهد داشت، پس هدفهایتان را 

نشانه گرفته و وارد جهان پیرامونتان بشوید.

شهریور : دیگــر مانعی وجود ندارد که باز هم شما را عقب نگاه دارد. اگر اخیرا 
در کاری شــروع اشتباهی داشته اید االن بهترین زمان برای شروعی دوباره است. 
موفقیت تنها به کسانی اختصاص دارد که مقاوم و ثابت قدم هستند. بنابراین از این 
نترســید که با تصمیمات خوب در اجتماع حاضر شوید. پس سخت کار کنید تا 

رویاهای خود را به تحقق رسانید.

مهر : شما با اتفاقات غیر منتظره ای مواجه خواهید شد که ممکن است به شما یک 
شوک بدهند. اما شما باید قابلیت انعطاف پذیری خود را افزایش بدهید. فقط کافی 
است کاوش الزم را در رابطه با مسائل مختلف اجرا کنید تا بتوانید با راحتی بیشتری 

وقایع را پیش بینی کنید و با هر پیش آمدی شوک زده نشوید.

آبان : شــما دید جدیدی نســبت به زندگی پیدا کرده اید و یا پیدا خواهید کرد، 
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که باید باشید نیستید. 

آذر : شما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل از شروع کردن یک 
کار جدید کار دیگر را تمام کنید. متاسفانه شرایط جدید شاید انقدر موافق نباشد. 
شما نمی توانید آنچه را که باید بر پایه اعتقادات تان انجام دهید را پیش داروی کنید. 
معوق گذاشتن داوری عاقالنه است، اما الزم است که حداقل حدس و گمان بزنید.

دی :  ممکن است این روزها پنجره خالقیت شما بسته باشدولی نباید روزهایتان را 
به بطالت نگذرانید. به کارهایی که قبال انجام داده اید نگاهی کنید و لیست کوتاهی 
از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کرده و تمام تالش تان را برای تمام کردن یک 
برنامه قدیمی ناتمام صرف کنید. صبر نکنید تا زمان بهتری پیش بیاید. از لحظه حال 

بهترین استفاده را ببرید.

بهمن :  ممکن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی است 
که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل از چیزهایی 
که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان را جمع کنید! برای 
اینکه اکنون اگر آنــی و بدون فکر تصمیم گیری کنید صدمات جبران ناپذیری 

می بینید. 

اسفند : شما دارای انرژی فوق العاده مثبتی هستید اما از آن استفاده نمی کنید، این 
انرژی در درون شما به حالت سکون و غیر فعال موجود می باشد بهتر است هر چه 
زود تر نیروهای مثبت تان را از خواب بیدار نمایید تا شما را در مسیر زندگی و طی 
نمودن قله های سعادت و خوشبختی یاری دهند. به صداهایی که از درونتان می اید 

گوش فرا دهید.
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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 
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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  3845
1ـ مینا احمدیـ  گرگان

2ـ خشایار بهرامیـ  شهرکرد
3ـ علی حضرتیـ  تهران

افقي:
1. اصطالحي در مجالس قانونگذاري مبني بر از اكثریت 

انداختني به جهت رأي گیريـ  كتاب ماني
2. شجاعـ  دستیار كارگردان

3. رفوزهـ  تبارـ  پول خرد انگلستانـ  وسیله بازي در بعضي 
ورزشهاـ  مایع حیات

4. مركز استاني استـ  آشوبـ  در قید
5. نوبت كاريـ  هوا به انگلیسيـ  میوه گلوپسندـ  بهارخواب، 

مهتابي
6. تلخـ  پیامبرانـ  دهان درهـ  مهمانخانه

7. شكلـ  سرحدـ  بي دوامـ  مرادـ  بانگ كردن، صدا كردن
8. آنچه رسم شدهـ  از اعیاد مسیحیانـ  بلندي، برتري

9. پوست پیراـ  كرم رودهـ  رسم، عادت
10. فرزندانـ  عارـ  رود جنوب

11. الفباي موسیقيـ  جغدـ  حرف هشتم یونانيـ  رنگـ  زیر، 
پایین

12. سال تركيـ  چرك، عفونتـ  جلودارـ  مرض
13. از جهات اربعهـ  پرچمـ  بیمـ  سنگ خارا
14. باد كشندهـ  رسم كردنـ  حیات خلوت

15. قومي ایرانيـ  جایزه ورزشيـ  خانه زنبورعسلـ  مذهب 
ـ مروارید درشت

16. پایانهـ  ابزار ورزشي وزنه برداري
17. مونث ندیمـ  فیلسوف بنیانگذار مكتب پدیدارشناسي

عمودي:
1. كشور موسیقيـ  اثري مشهور از لرد بایرون انگلیسي

2. همیشگيـ  مرغي است ماهیخوار
3. آب بندـ  كتاب بزرگـ  دارایيـ  شیشه اي در آزمایشگاه 

ـ خط كش مهندسي
4. قرائت كردنـ  دشتي معروف در فارس كه مجسمه كورش 

كبیر در آنجاستـ  ناچار، ناگزیر
5. جاري، روانـ  از رودهاي مرزيـ  گردشـ  پیك كاغذي
6. مقام طالیيـ  گوشه گیريـ  حیوان شطرنجيـ  نت سوم

7. آب شرعيـ  ناپیداـ  سالخورده، پیرـ  مرگـ  بوي رطوبت
8. عروس شهرهاي جهانـ  لقبي اشرافي در اروپاـ  راهنمایي 

كردن
9. موسیقیدان شهیر یونانيـ  رشتارـ  تندرست

10. سببـ  ساز تیرهـ  بخشي از پیراهن
11. ساز چوپانـ  هذیانـ  شیریني اسفنجيـ  باغ شدادـ  نفس 

خسته
12. واحد تنیسـ  دریاچه حمامـ  شیادـ  عدالت

13. مداد نوكيـ  بزرگ، سرورـ  واحد كاغذ روزنامهـ  آبسه
14. سخن چین، گزارشـ  به هم یاري كردنـ  روپوش

حرف ) ت ( چه تعداد است؟
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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.

15. عامل وراثتـ  گوسفند زادهـ  انجیرـ  ظرف بزرگ پلو 
ـ خاك كوزه گري

16. بخشي از تركیهـ  عهد یا كالم خود را محكم كردن
17. بزرگترین گنبد آجري جهان كه مدفن الجایتو ایلخان 

مغول در آنجا قرار داردـ  ماه چهارم میالدي
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خسته
12. واحد تنیسـ  دریاچه حمامـ  شیادـ  عدالت

13. مداد نوكيـ  بزرگ، سرورـ  واحد كاغذ روزنامهـ  آبسه
14. سخن چین، گزارشـ  به هم یاري كردنـ  روپوش

حرف ) ت ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3857

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.

15. عامل وراثتـ  گوسفند زادهـ  انجیرـ  ظرف بزرگ پلو 
ـ خاك كوزه گري

16. بخشي از تركیهـ  عهد یا كالم خود را محكم كردن
17. بزرگترین گنبد آجري جهان كه مدفن الجایتو ایلخان 

مغول در آنجا قرار داردـ  ماه چهارم میالدي
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عمودی:
افقی:

اسامی برندگان جدول  3845
1ـ مینا احمدیـ  گرگان

2ـ خشایار بهرامیـ  شهرکرد
3ـ علی حضرتیـ  تهران

افقي:
1. اصطالحي در مجالس قانونگذاري مبني بر از اكثریت 

انداختني به جهت رأي گیريـ  كتاب ماني
2. شجاعـ  دستیار كارگردان

3. رفوزهـ  تبارـ  پول خرد انگلستانـ  وسیله بازي در بعضي 
ورزشهاـ  مایع حیات

4. مركز استاني استـ  آشوبـ  در قید
5. نوبت كاريـ  هوا به انگلیسيـ  میوه گلوپسندـ  بهارخواب، 

مهتابي
6. تلخـ  پیامبرانـ  دهان درهـ  مهمانخانه

7. شكلـ  سرحدـ  بي دوامـ  مرادـ  بانگ كردن، صدا كردن
8. آنچه رسم شدهـ  از اعیاد مسیحیانـ  بلندي، برتري

9. پوست پیراـ  كرم رودهـ  رسم، عادت
10. فرزندانـ  عارـ  رود جنوب

11. الفباي موسیقيـ  جغدـ  حرف هشتم یونانيـ  رنگـ  زیر، 
پایین

12. سال تركيـ  چرك، عفونتـ  جلودارـ  مرض
13. از جهات اربعهـ  پرچمـ  بیمـ  سنگ خارا
14. باد كشندهـ  رسم كردنـ  حیات خلوت

15. قومي ایرانيـ  جایزه ورزشيـ  خانه زنبورعسلـ  مذهب 
ـ مروارید درشت

16. پایانهـ  ابزار ورزشي وزنه برداري
17. مونث ندیمـ  فیلسوف بنیانگذار مكتب پدیدارشناسي

عمودي:
1. كشور موسیقيـ  اثري مشهور از لرد بایرون انگلیسي

2. همیشگيـ  مرغي است ماهیخوار
3. آب بندـ  كتاب بزرگـ  دارایيـ  شیشه اي در آزمایشگاه 

ـ خط كش مهندسي
4. قرائت كردنـ  دشتي معروف در فارس كه مجسمه كورش 

كبیر در آنجاستـ  ناچار، ناگزیر
5. جاري، روانـ  از رودهاي مرزيـ  گردشـ  پیك كاغذي
6. مقام طالیيـ  گوشه گیريـ  حیوان شطرنجيـ  نت سوم

7. آب شرعيـ  ناپیداـ  سالخورده، پیرـ  مرگـ  بوي رطوبت
8. عروس شهرهاي جهانـ  لقبي اشرافي در اروپاـ  راهنمایي 

كردن
9. موسیقیدان شهیر یونانيـ  رشتارـ  تندرست

10. سببـ  ساز تیرهـ  بخشي از پیراهن
11. ساز چوپانـ  هذیانـ  شیریني اسفنجيـ  باغ شدادـ  نفس 

خسته
12. واحد تنیسـ  دریاچه حمامـ  شیادـ  عدالت

13. مداد نوكيـ  بزرگ، سرورـ  واحد كاغذ روزنامهـ  آبسه
14. سخن چین، گزارشـ  به هم یاري كردنـ  روپوش

حرف ) ت ( چه تعداد است؟
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  6۰4-771-176۲

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 6۰4-77۳-۰۰۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

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

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

اجارهاجاره
3 هفته آگهی

 در نیازمندی های پیوند 
 فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است! استخداماستخدام

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

6۰4-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

6۰4-۹4۹-۰۲۰1   
  6۰4-7۰۰-۵61۵  

 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. 

6۰4-۹21-4726

اجاره دفتر کار
یک یونیت اداری کوچک و مستقل، 

شامل 2 اتاق و مشاعات
در مرکز کوکیتالم

 برای اجاره آماده می باشد.
1546 77۸-۸66-4651

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

604-921-4726

با ما تماس بگیرید:
604-921-4726

این مکان
 برای آگهی شما رزرو شده است.

به تعدادی راننده برای کار در
Towing Company  نیازمندیم.

داشتن تجربه قبلی الزامی نمی باشد.
آموزش در محل کار

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
1547 6۰4-517-1577

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به یک نفر برای کار در یک

Dealership در حوالی متروتاون 
برای کارهای شستشو اتومبیل 

و رانندگی نیازمندیم.
1547 6۰4-726-۳421

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروشفروش
Hyundai Santa Fe

مدل سال 2۰1۸، با کارکرد
فقط 45۰۰ کیلومتر، سفید،

به فروش می رسد.
قیمت 2۹ هزار دالر

1547 647-۹۸1-۹۰۹۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
6۰4-77۹-4۸۲۵
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

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

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

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

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1546

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

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

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

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

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

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

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

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

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

www.raminmahjouri.com

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 

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 


