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امکان پایان همه گیری
 در شش ماه آینده وجود ندارد

تایید دوز سوم واکسن برای افراد باالی ۶۵ سال در آمریکا

به گزارش نشــنال پست، کارشناسان 
معتقدند امکان پایان همه گیری کرونا 
طی سه تا شش ماه آینده وجود ندارد 
و در صورت شیوع دوباره این ویروس، 
مجدداً شــاهد تعطیلی مدارس و لغو 
کالس ها خواهیم بود. در این شــرایط 
مجدداً سیستم های پزشکی تحت فشار 
قرارگرفته و کارگران از حضور در مراکز 

کاری خود منع می شــوند. این شرایط 
تا زمانی که همــه مردم جهان به این 
بیماری مبتال شده یا علیه آن واکسینه 

شوند، ادامه خواهد داشت.
در همیــن حــال ســازمان غــذا و 
داروی آمریــکا )اف دی اِی(، ســرانجام 
روزچهارشنبه، 22 سپتامبر، تائید کرد 
افراد باالی 65 سال که واکسن کرونای 

فایزر را دریافت کرده بودند اجازه دارند 
تا حداقل شش ماه پس از تزریق دوم، 

دوز سوم این واکسن را دریافت کنند.
این سازمان همچنین تزریق دوز سوم 
برای افراد بزرگ سالی که واکسن فایزر 
را تزریق کرده اند و در معرض ویروس 
کرونا قرار دارند را نیز مجاز دانست. این 
افــراد از جمله کادر درمان و گروه های 

پرخطر شــاغل در مشاغل ویژه که به 
دلیل قــرار گرفتن مکــرر در معرض 
ویروس کرونا در معرض خطر عوارض 
جدی این بیماری هســتند، می توانند 
مانند سالمندان، شش ماه پس از دوز 
دوم، واکسن تقویت کننده کرونای این 

شرکت داروسازی را دریافت کنند.
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مجید محمدی

حکومتخامنهای-رئیسی
وبلوغ

ناسیونال-سوسیالیسمایرانی

بعد از روی کار آمدن رئیســی، تبلیغات ایران مدارانه، مثل 
پخش موســیقی تصویری بزرگداشت ایران در کنار تخت 
جمشید یا نصب پارچه های بزرگ با پیام های ایران دوستی 
در شهرها از سوی بوق های تبلیغاتی دولتی افزایش یافته 
اســت. تبلیغات رئیســی در دوران بیعــت، برنامه وی را 
»ایرانی قدرتمند« معرفی می کرد. علی خامنه ای مخالفان 
حکومــت خــود را »وطن فروش« می نامد )27 شــهریور 
14۰۰(. همچنین، همه دستگاه ها بسیج شده اند تا با انتشار 
عکس های رئیس در کنار پیرمردان و پیرزنان روستایی، او و 
دولتش را به عنوان دولت محرومان به جامعه معرفی کنند. 
این تبلیغات ناسیونالیستی و سوسیالیستی از چه روندهایی 
در حکومت جمهوری اسالمی در ایران حکایت می کنند؟ 
آیا این ها صرفا اقداماتــی زودگذر برای »رد گم کردن« یا 
به فراموشی سپردن فالکت ها و رنج هاست؟ روند ها به چه 
سمت و سویی بوده است؟ آیا جمهوری اسالمی ایران بعد 
از 4۳ سال به مرحله بلوغ ناسیونال-سوسیالیسم نرسیده 

است؟ 

ویژگی های دولت فاشیستی 

ناسیونال- سوسیالیسم آلمانی که در دهه 1۹۳۰ در آلمان 
به قدرت رسید، ده ویژگی بسیار پر رنگ داشت: 

1( گرایــش ضد یهود تا باور به حــذف کامل آن ها از کره 
خاک،

2( گسترش طلبی در حد تسخیر جهان و مدیریت جهانی،
۳( گرایش ضدامریکایی تا حد رویای فتح این سرزمین،

4( برقراری نظام سرمایه داری مورد اعتماد رهبران حزبی 
)خودی ها(،

5( تمرکز بر گسترش سالح های کشتار جمعی مثل بمب 
اتمی و موشک های دوربرد، 

6( دارا بودن یک ماشین تبلیغاتی عظیم که شبانه روز دروغ 
و نیم-دروغ و توهم تولید می کرد،

7( تحریک عرق و افتخارات ملی با سرودها و گردهمایی ها 
و رژه در خیابان ها،

۸( شعارهای پررنگ سوسیالیستی و متوجه به حمایت از 
محرومان،

۹( ترور مخالفان در داخل و خارج و ارعاب دائمی از سوی 
آتش به اختیاران حزبی برای برساختن نظام تمامیت خواه، و 

1۰( کیش شخصیت و ارجاع همه امور به رهبر
این ویژگی ها یکدیگر را تقویت کردند و مجموعه آن ها به 

مرگ ده ها میلیون نفر در اروپا انجامید.
 تنهــا دولتی که امروز در دنیا هر ده مشــخصه را با هم و 
نســبتا به کمال داراســت، دولت جمهوری اسالمی ایران 
اســت. این ده مشــخصه در باالترین سطوح در حکومت 
خامنه ای- رئیسی به چشم می خورد. رگه های فاشیسم از 
دوران انقالب و بعد در ســال های تحکیم نظام جمهوری 
اسالمی، در میان اســالمگرایان به چشم می خورد. آن ها 
اصوال قرائتی فاشیســتی از دین داشته اند. اما فاشیسم به 
تدریج به همه اعضا و جوارح »نظام« بســط یافته اســت. 
دولت های هاشــمی، خاتمی، و روحانی  در ســطح دولت 
رئیسی بر ساختن بمب اتمی، گسترش طلبی منطقه ای و 
تمرکز ثروت کشــور در دست والیتمداران و دست بوسان 
خامنه ای تاکید نداشتند. در دولت خاتمی ترورهای خارج 
کشور کاهش یافت. همچنین، دولت احمدی نژاد در سطح 
دولت رئیســی والیتمدار و گوش به فرمان خامنه ای نبود؛ 
گرچه در یهودســتیزی و گسترش برنامه اتمی گوی را از 

دست بقیه ربوده بود. 

نزدیکان خامنه ای دولت رئیســی را دولــت طراز انقالب 
اســالمی می دانند، چون این دولت در هر ده ویژگی فوق 
باالترین امتیازات را کسب می کند. سیاست های فرهنگی 
کشــور در دوران خامنه ای از سوی فرزندان فکری احمد 
فردید که پدر معنوی فاشیســم در ایران بود تنظیم شده 
است و شاگرد اصلی وی، رضا داوری، بیش از دو دهه است 

بر صندلی ریاست فرهنگستان علوم تکیه زده است. 
در این نوشــته به اختصار به این ده ویژگی در جمهوری 
اســالمی ایران در گام دوم خامنه ای که همانا بر ساختن 
دولت تمام فاشیستی است، می پردازم. دولت رئیسی در پی 
آن اســت که اگر حفره هایی در تحقق بخشیدن به دولت 

ناسیونال-سوسیالیستی وجود دارد، پر کند.

گرایش ضد سامی

سیاست رسمی حکومت خامنه ای و دولت رئیسی، نابودی 
یهودیان با نابودی دولت اسرائیل و عملیات تروریستی علیه 
یهودیان در سراسر دنیاســت. این سخن را آن ها از کسی 
پنهان نمی کنند. جمهوری اسالمی ایران از هیچ کمکی به 
حزب اهلل لبنان و حماس برای نابودی اسرائیل دریغ نکرده 

است. 

 مدیریت جهانی و گسترش طلبی

رساندن هر گونه امکانات، از جمله سوخت به حزب اهلل به اسم 
لبنان، در اولویت نظام است. با کمک های جمهوری اسالمی 
ایران، حشد الشعبی در حال استخدام 2۰ هزار نیروی تازه 
در عراق است. تامین تدارکات و مایحتاج حوثی ها، حماس، 
حزب اهلل لبنان، حشد الشعبی عراق، و مزدوران شبه نظامی 
جمهوری اسالمی ایران در سوریه حتی در دوران تحریم ها 
و همه گیری کرونا متوقف نشد. جمهوری اسالمی ایران با 
ژست ملی گرایی )تولید واکسن در ایران( از خرید واکسن 
به اندازه کافی سر باز زد تا بتواند پروژه گسترش طلبی اش را 
تامین کند. دستگاه تبلیغاتی نظام بدون دلیل خامنه ای را 

»ولی امر مسلمین جهان« نمی نامد.

گرایش ضدامریکایی

کادر وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران در هیچ دوره ای 
تا این حد به رویارویی نظامی و تروریستی با نیروهای ایاالت 
متحده در سراســر دنیا تا حد ترور ترامپ و پمپئو )اجرای 
عدالت( باور نداشــته اســت. وزیر خارجه دولت رئیسی و 
نمایندگان این وزارتخانه رسما از این موضوع سخن گفته اند. 

سرمایه داری خودی 

امروز سرمایه داری در ایران نیست که به نظام وفادار نباشد 
و امکان پذیر نیســت که کسی ســرمایه اش را در جهت 
مخالفت با نظام به جریان بیندازد. وقتی رئیس قوه قضاییه 
می گوید »با اقتصاد دولتی به جایی نمی توان رسید« )الف 
24 شهریور 14۰۰(، منظور وی آزاد گذاشتن دست بخش 
خصوصی مســتقل نیســت، بلکه انتقال اموال عمومی به 
خودی هاست. ثروت و درآمدهای باال در جمهوری اسالمی 
ایران به خودی ها تعلق دارد. این درسی است که حاکمان 
جمهوری اسالمی ایران از کمک بازاریان به خود در دوران 

انقالب گرفته اند.  

گسترش سالح های کشتار جمعی 

دولت طراز مکتب جمهوری اســالمی ایران تا تامین مواد 
الزم برای ســاختن بمب اتمی یک ماه فاصله دارد. برنامه 
اتمی جمهوری اســالمی ایران از آغاز آن متوجه به تولید 
سالح بوده است و در صورت تداوم نظام، به رغم دروغ فتوای 
اتمــی رهبر، روزی این موضوع محقق خواهد شــد. هّم و 
غم نظام بر خرید و تجهیز موشــک و پهپاد و دادن آن ها 
به نایبان خــود در منطقه، متوجه به تهدید اروپا و رقبای 

منطقه ای است. 

ماشین تبلیغات

امروز در ایران پدیده هایی به اسم فرهنگ و هنر و آموزش 
عمومی و دانشگاهی و رسانه، وجود خارجی ندارند. هر چه 
هســت، ابعادی از تبلیغات سیاسی به فرم ها و صورت های 
متفاوت اســت. مقاومت هایی نیز اگر در گذشــته وجود 
داشت، به انتها رسیده است و مخالفان این روند عموما به 
خارج مهاجرت کرده انــد. تنها مقاومتی که در ایران دیده 
می شود، مقاومت اقشــار ضعیف در برابر نخبگان فاسد و 
رانت خوار اســت. حکومت جمهوری اسالمی ایران بعد از 
سرکوب جنبش سبز، دیگر تهدیدی از سوی روشنفکران 

و دانشگاهیان احساس نمی کند.

ایرانی-اسالمی

همه برنامه های مهندسی فرهنگی و اجتماعی جمهوری 
اسالمی ایران، از اسالمی سازی دوران خمینی به »ایرانی-
اسالمی« سازی دوران خامنه ای گذر کردند. شیعی گری که 
در ایران به سطح دولت ارتقا یافته است، فرقه گرایی خود را 
برای ایرانیان عنصری ایرانی  نیز معرفی می کند. طرفداری 
از »نظام« به یکی از عناصر وطن دوستی تبدیل شده است.  

عدالت اجتماعی

همه شــعارها و برنامه های اعالم شده جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه اقتصاد ظاهری سوسیالیستی دارند: از تولید 
مسکن اجتماعی از سوی دولت احمدی نژاد و رئیسی تا آب 
و برق مجانی برای محرومان در دوران روحانی، و از توزیع 
جهیزیه از سوی ســپاه تا توزیع اقالم خوراکی و آموزشی 
به برخی استان ها. دولت روحانی هیچگاه برنامه آزادسازی 
اقتصادی نداشــت و به همین علت نقد آن با این عنوان از 
سوی سوسیالیست ها نابجاســت. سوسیالیسم جمهوری 
اســالمی ایران البته از نوع والیتی آن اســت: بردن آب از 
سرچشمه و توزیع قطراتی در پایان جوی آب میان تشنگان. 

ارعاب دائمی 

در طول دهه ۹۰ خورشیدی هفتاد و دو بازداشتی در اختیار 
قوه قضاییه جان خود را از دست داده اند که دو سال و سه 
ماه آن تحت مدیریت رئیســی بوده اســت. در چهل سال 
گذشته، 54۰ مخالف از سوی عّمال جمهوری اسالمی ایران  
ربوده یا ترور شده اند.  جمهوری اسالمی ایران از حیث اعدام 
معموال در سه کشور باالی لیست اعدام کنندگان قرار داشته 
است. همه دست اندرکاران این قتل ها و تروها و آدم ربایی ها 

در دولت رئیسی گرد هم آمده اند.  

کیش شخصیت

ابراهیم رئیسی تنها رئیس دولتی است که خامنه ای را امام 
خواند و برنامه اش مو به مو اجرای خواســت های خامنه ای 
است. همکاران او نیز همه دست پروده بیت هستند. امروز 
قوای سه گانه شبانه روز از عظمت خامنه ای و دستاوردهای 

بزرگ رهبری وی سخن می گویند. 
متاســفانه دولت های غربی به جای آن که مثل چرچیل 
قاطعانه در برابر حکومت فاشیســتی خامنه ای- رئیســی 
بایستند، مشی چمبرلین را اتخاذ کرده اند؛ یعنی سیاست 
خشنودسازی برای پرهیز از تنش و جنگ و تداوم معامالت 
تجاری. برجام، ایرانیان ضدفاشیسم را به یاد قرارداد مونیخ 
میان بریتانیا و آلمان نازی می اندازد. اگر می خواهید ببینید 
رســانه های دولتی فارســی زبان خارج کشور و رسانه های 
غربی تــا چه حد به مســئولیت حرفه ای خــود در برابر 
حکومت فاشیستی خامنه ای رئیسی عمل می کنند، میزان 
گزارش دهی آن ها از ده موضوع فوق را درباره نظام جمهوری 
اسالمی ایران دنبال کنید. آن ها اکثرا به دنبال عادی سازی 
رژیم فاشیستی در ایران هستند تا نشان دادن واقعیت آن.

متاسفانه دولت های غربی به جای آن که مثل چرچیل قاطعانه در برابر حکومت فاشیستی خامنه ای- رئیسی 
بایستند، مشی چمبرلین را اتخاذ کرده اند؛ یعنی سیاست خشنودسازی برای پرهیز از تنش و جنگ و تداوم 
معامالت تجاری. برجام، ایرانیان ضدفاشیسم را به یاد قرارداد مونیخ میان بریتانیا و آلمان نازی می اندازد. اگر 
می خواهید ببینید رسانه های دولتی فارسی زبان خارج کشور و رسانه های غربی تا چه حد به مسئولیت حرفه ای 
خود در برابر حکومت فاشیستی خامنه ای رئیسی عمل می کنند، میزان گزارش دهی آن ها از ده موضوع فوق 
را درباره نظام جمهوری اسالمی ایران دنبال کنید. آن ها اکثرا به دنبال عادی سازی رژیم فاشیستی در ایران 

هستند تا نشان دادن واقعیت آن.

دلیلعدممحبوبیتترودو
نزدبرخیازکاناداییها

ایرانیــان کانادا- انتخابات زودهنــگام کانادا به طور 
فزاینده ای با تهدید های خشونت آمیز بر علیه رهبر 
حزب لیبرال جاستین ترودو همراه بوده است. اگرچه 
او تنها رهبر سیاســی نیست که مورد خشونت قرار 
گرفتــه، کارزار های انتخاباتی تــرودو در هفته های 
اخیر توسط جمعیت های کوچک، خصمانه و عمدتاً 
سفیدپوست مختل شد ه است – و حتی در یک مورد 
یکی از معترضان متهم به پرتاب سنگ ریزه به سمت 

ترودو در هنگام حضور در کمپین شد.
خارج از کانادا، مردم ممکن اســت از شنیدن خشم 
نسبت به سیاستمداری که در سطح بین المللی به 
عنوان یک جوان پیشرو، جذاب و پرانرژی شناخته 
می شود، شگفت زده شوند. اما تحقیقات ما در مورد 
میم های کانادایی در بین بسیاری از جوامع آنالین 
راســت گرایان نشان می دهد که یک تنفر دائمی و 

هیجانی از ترودو ایجاد شده است.
در کانادا، ترودو شخصیتی قطبی  شده است، مردم 

یا عاشق او هستند و یا به شدت از او نفرت دارند.
ترودو، پسر نخســت وزیر شهیر پیشین پیر الیوت 
ترودو که او هــم از آوازه ای بین المللــی برخوردار 
بود، پس از پیــروزی در اولیــن انتخابات خود در 
ســال 2۰15 دوره ای دیگــر از شــیدایی ترودویی 
]Trudeaumania[ را آغــاز کــرد. این کمپین با 
 ]”sunny ways“ [ »تمرکز بر »روش هــای آفتابی
و سبک اینستاگرامی به عنوان بخشی از آغاز مجدد 
پیشرو پس از سال ها حکومت محافظه کارانه تعریف 

شد.
نسخۀ 2.۰ شــیدایی ترودویی، مثال دیگریست که 
نشان می دهد شهرت و فرهنگ سیاسی چه میزان 

می تواند به هم نزدیک باشد.
دو سال بعد، شیدایی ترودویی تا حد زیادی از بین 
رفت، اگرچه هرگز در بین گروه های راست گرا وجود 
نداشت. در سال 2۰17، یک دوست کاریکاتوری را 
از صفحۀ فیســبوک Ontario Proud - بخشی از 
Canada Proud صفحه  ای فیســبوکی که توسط 
استراتژیست های راستگرا اداره می شود - به اشتراک 
گذاشت. این کاریکاتور نشان می داد ترودو به کهنه 

 سربازان سفید پوست خیانت کرده است.
هالل اســالمی روی جوراب ترودو شــاید توضیح 
توطئــه آمیز این باور غلط باشــد که ترودو به عمر 
خضر، شهروند کانادایی غرامت پرداخت کرده است. 
او به دلیل قتل یک گروهبان آمریکایی در سن 15 
سالگی توســط ایاالت متحده به مدت 1۰ سال در 
خلیج گوانتانامو زندانی بود. این ادعا منشور حقوق و 
آزادی های کانادا را که منجر به توافق پرداخت 1۰.5 
میلیون دالر غرامت توسط دادگاه به خضر شد، نقض 

می کند.
این گروه های راست گرا واکنش متفاوتی نسبت به 
رسوایی صورت سیاه ترودو که در مبارزات انتخاباتی 
2۰1۹ به اوج خود رسید، داشتند ]عکسی با ماهیتی 
نژادپرســتانه از جوانی ترودو منتشر شده بود که در 
آن ترودو صورت خود را سیاه کرده بود، عموماً این 
کار به عنوان یک توهین نژادی بر علیه سیاه پوستان 
تعبیر می شــود[. مانند برخی از مفسران اصلی آنها 
معتقد بودند، رفتار گذشته نخست وزیر نماد ریاکاری 
لیبرال ها است و او را متهم به پذیرش عملکردی و 

سطحی از برابری و عدالت اجتماعی می کردند.

ادامه در صفحه 1۵
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* This is not an offering for sale. Promotions, prices and availability are subject to change without notice. Please see leasing representative for details. E&O.E.

Origin
BY ANTHEM

Pet Friendly

Modern Design

Rental Homes

OriginByAnthem.com

PRE-LEASE

143 Eastern Ave

N

منازل اجاره ای از *1650 دالر در ماه
اینجا مکانى است که از آن آغاز خواهد شد. بازگشت به منزل، بازگشت به کامیونیتى و مکانى براى 

آغازى جدید. آپارتمان هاى اجاره اى استودیو تا سه خوابه  به زودى در قلب النزدل.

امروز ثبت نام کنید. پاییز امسال نقل مکان کنید. 

دفتر مرکزی اجاره
فقط با تعیین قرار قبلى باز خواهد بود
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مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

هایالیت، کوتاه کردن )خانم ها(
رنگ ریشه، بند و ابرو

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

جاستینترودوازتشکیلدولتاکثریتبازماند
مداد- روز دوشنبه جاستین ترودو به 
سومین پیروزی انتخاباتی خود دست 
یافــت، اما آنطوری کــه انتظارش را 
داشت نتوانست دولت اکثریت تشکیل 
دهــد. حاال او در حالــی به دولت باز 
خواهد گشــت که پارلمان ترکیبی 
تقریبا مشابه به قبل را حفظ کرده اما 
او بخش بزرگی از قدرت چانه زنی خود 

را از دست داده است.
گفتنی است که کارزار انتخاباتی ۳6 
روزه، کوتاه ترین زمان قانونی ممکن 
برای برگزاری انتخابات اســت که در 
این دوره شاهدش بودیم. با این حال و 
با وجود کمبود نیرو، فرآیند انتخابات 
اما بدون بروز هیچ مشــکلی به پایان 
رسید. انتخاباتی که 6۰۰ میلیون دالر 
خرج روی دســت مردم گذاشــت تا 
دوباره به همان وضعیت یک ماه پیش 

بازگردند.
به گزارش گلوب اند میل، جاســتین 
تــرودو که در انتخابــات از تصاحب 
17۰ کرسی پارلمان، که برای تشکیل 
دولت اکثریت الزم اســت، باز مانده، 
حاال باید با عواقب فراخوان انتخابات 
زودهنگام روبه رو شــود، عواقبی که 
ممکن است به ایجاد تزلزل در رهبری 

او در حزب لیبرال بیانجامد.
در حــزب محافظه کار نیز، ارین اتول 
توانست حزبش را به مرکز ایدئولوژیک 
سیاســت کانادا باز گردانــد، اما این 
حرکت بــرای شکســت لیبرال ها و 
پیشــی گرفتن از آن هــا در تعــداد 
کرسی های پارلمان کافی نبود. اتول 
در سخنرانی دیشب نشــان داد که 
قصــد دارد برای بــار دوم در کارزار 
انتخابات رهبری حزب شرکت کند، 
انتخاباتی که ممکن اســت قبل از به 
پایان رســیدن دوره فعلی شاهد آن 

باشیم.
جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
نیودموکرات یا NDP، با توازن قوایی 
که نسبت به گذشته بدون تغییر مانده 
به پایتخت، اتاوا، باز خواهد گشت، اما 
بــا این حال، امید او برای به دســت 
آوردن تعداد بیشتری از کرسی های 

پارلمان به واقعیت تبدیل نشد.
رهبــری کوتاه مدت آنامــی پل در 
حزب ســبزها با رویکرد غیرفعال و 
کم انرژی همراه بوده. در این انتخابات 
نیز، سبزها نتوانستند کرسی سوم را 
در مرکز تورنتو، که پایگاه مستحکم 
بیاورند.  دســت  به  لیبرال هاســت، 
عملکرد حزب سبز در این انتخابات 

بسبار ناامیدکننده بود.
ماکســیم برنیه، رهبر راســت گرای 
حزب مردم کانــادا )PPC( هرچند 
کرسی پارلمانی خود را در کبک برای 
دومین بار پیاپی از دست داد، اما این 
حزب توانست در کل شاهد افزایشی 

در محبوبیــت عمومی خود باشــد. 
موضوعی که امکان بازگشت دوباره ی 

او را فراهم می سازد.

سخنرانی ترودو در ساعات ابتدایی 
پیروزی

در نهایت، نظر رای دهندگان بر این بود 
که مدیریت کشور را دوباره به دست 
لیبرال ها بسپارند. مدیریتی که با اینکه 
با بروز بحران همه گیری شکســته و 
بســته به پیش رفت، اما دست کم از 
نظر شاخص های مهم، مثل پایین نگه 
داشــتن آمار مرگ و میر و همینطور 

تامین و توزیع واکسن، موفق بود.
ترودو فراخوان این انتخابات را با این 
نیــت ایجاد کرد کــه تصمیم گیری 
دربــاره چگونگی به پایان رســاندن 
مبارزه در مقابــل کروناویروس را به 

مشارکت مردم وا گذارد.
به گزارش سی.بی.سی، پس از قطعی 
جاستین  لیبرال ها،  پیروزی  شــدن 
ترودو در ساعات ابتدایی روز سه شنبه 
هتل ملکــه الیزابت مونترال در میان 
جمعیتی که بــه دلیل حفظ فاصله 
اجتماعی انــدک بود پیام کانادایی ها 
و رای دهنــدگان در ایــن انتخابات 
را »بازگشــت بــه کار« نامید. »ما را 
دوباره به کار بــاز گرداندید و آن هم 
با یک دســتور واضح کــه کانادا را از 
بحران همه گیری به روزهای روشن تر 

برسانیم.«
تــرودو ســپس در توضیــح منظور 
خــود گفته اســت: »شــنیدم که 
نزد  چــه می خواهیــد: می خواهید 
چیزهایی برگردید که دوست دارید 

و نمی خواهیــد که نگران همه گیری 
یا انتخابات باشــید. اعضای پارلمان 
شــما از هر حزبی، گذر شما را از این 
بحران ممکن خواهند کرد. کانادایی ها 
می توانند از هــر مانعی عبور کنند و 
این دقیقا همان چیزی اســت که ما 

می خواهیم.«
تحلیلگران سیاســی با توجه به عدم 
تغییر چشمگیر در ترکیب پارلمان، 
برگــزاری این انتخابــات را بی فایده 
ارزیابــی کرده اند و احتمال می دهند 
حزب لیبرال پس از بازگشایی مجلس 
و تشکیل دولت، در جایگاه چانه زنی 

ضعیف تری قرار گیرد.

نگاهی به نتایج محلی انتخابات

گلوب اند میــل در نگاهــی به نتایج 
انتخابات در هر اســتان می نویسند: 
تالش های حــزب محافظه کار دوباره 
باعث شــد که این حزب در منطقه 
آتالنتیک کانادا به موفقیت دست پیدا 
کند، با ایــن حال لیبرال ها همچنان 
اکثریت کرســی ها را در این منطقه 

تصاحب کردند.

در کبک، ترکیب کرســی ها تقریبا 
بدون تغییر باقی ماند. به تعبیر رهبر 
بلوک کبکوآ، ایو فرانسوا بالنشه، این 
انتخابات موجب بازگشت وضعیت به 

»وضع جاری« یا status quo شد.
آلبرتا به شکل سنتی جایگاه مستحکم 
در  می شود.  محسوب  محافظه کاران 
این انتخابات، حتی به دســت آوردن 
یک کرسی در آلبرتا برای دیگر احزاب 

را می توان موفقیت در نظر گرفت.

مسئله اصلی بریتیش کلمبیا همانی 
بــود که موجب شــد در ایــن دوره 
شــاهد انتخابات زودهنگام باشــیم: 
مسئله تغییرات اقلیمی و مسکن دو 
موضوع مرکزی مورد توجه لیبرال ها 

و نیودموکرات ها بود.

نمایندگان ایرانی و افغان

مریم منصف در این انتخابات جا ماند 
اما علی احساســی و مجید جوهری 

کرسی خود را حفظ کردند.
افغان تبار  مریم منصف، نماینــده ی 
حزب لیبرال که در نخستین روزهای 
کمپین انتخاباتی، طالبان را »برادر« 
نامیده بود، از کســب مجدد کرسی 

نمایندگی خود جا ماند.
علی احساســی و مجید جوهری اما 
توانستند کرسی های خود را مجدداً 
به دســت آورنــد. مجیــد جوهری 
نماینده ی منطقــه ی ریچموندهیل 
در تورنتو است، همان منطقه ای که 
تعداد زیــادی از قربانیان پرواز 752 
از آنجا بودند. عملکــرد ضعیف وی 
در پیگیری خواسته های خانواده های 
قربانیان باعث ایجاد کمپینی بزرگ 
بر علیه او شــده بود که در نهایت او 
را مجبور کرد تــا میعادنامه ای برای 
خانواده های  خواســته های  پیگیری 
خانواده های  کند.  منتشــر  قربانیان 
قربانیان هواپیمای اوکراینی از دیشب 
در توییتــر پیگیــر وی بودنــد تا به 
وعده های انتخاباتی اش که مهم ترین 
آنهــا باز کردن پرونــده ی جنایی در 

پلیس کانادا است، عمل کند.

باالرفتنارزشدالرکانادا
باپیروزیترودو

ایرانیان کانادا- با اعالم پیروزی نخست 
وزیر جاستین ترودو و اطمینان مجدد 
حزب لیبرال به سرمایه گذاران خارجی 
در مورد تداوم حمایت های اقتصادی، 
و همزمان با بــاال رفتن قیمت نفت، 
ارزش دالر کانادا در معامالت آسیایی 
صبح روز ســه شنبه 21 سپتامبر در 
مقابل همتــای آمریکایی آن افزایش 

یافت.
لیبرال هــای ترودو انتظــار پیروزی 
در انتخابات را داشــتند، اما به هدف 
خود در دست یافتن به یک پیروزی 

حداکثری و قاطع باز ماندند.
کارل شاموتا استراتژیست ارشد بازا در 
 Cambridge Global Payments
می گویــد: »این به نظــر مانند یک 
پیروزی قاطع برای لیبرال ها اســت 
کــه اساســاً وضع موجــود را حفظ 
برنامه های بودجه ای را حفظ می کند 
که از اقتصاد در طول یک سال و نیم 

گذشته حمایت کرده است.«
سرمایه گذاران خارجی نگران بودند 
که این انتخابات به یک بن بست ختم 
شود و باعث مختل کردن تالش های 
اتاوا در بهبود اقتصادی پســا پاندمی 

کووید 1۹ شود و مشکالت برون رفت 
از بحران اقتصادی را بیشتر کند.

شاموتا می گوید: »هر چقدر سیاست 
مالی حمایتی تر باشد، احتمال اینکه 
بانک مرکزی کانادا بتواند از کاهش و 
افزایش نرخ ها در یک سال و نیم پیش 

رو جلوگیری کند، بیشتر است.«
لیبرال هــا وعدۀ صــرف 7۸ میلیارد 
دالر بیشــتر را در طول 5 سال آینده 

داده اند.
ارزش دالر کانــادا در مقابلــه با دالر 
پشــت ســبز آمریکایی ۰.۳ درصد 
افزایــش یافــت و هــر دالر آمریکا 

1.27۸5 دالر کانادا معامله شد.
روز دوشنبه دالر کانادا به پایین ترین 
سطح روزانۀ خود در یک ماه گذشته 

و 1.2۸۹5 رسید.
افزایــش ارزش دالر کانــادا در روز 
سه شــنبه در حالــی بود کــه بازار 
نشانه هایی از آرامش را نشان می داد 
و نفت، یکی از صادرات عمده کانادا، 
دوباره رشد کرد. بهای معامالت آتی 
نفت خــام آمریکا تقریبــاً 1 درصد 
افزایش یافت و به 7۰.۹۸ دالر در هر 

بشکه رسید. 

برخیازخانوادههایجانباختگان
»پرواز۷۵۲«ازپیروزیحزبلیبرال

ابرازتاسفکردند
کیهان لندن- شــاهین مقدم که فرزند و همســرش را در سرنگونی هواپیمای 
»اوکراین اینترنشنال« از دست داد در یادداشتی در وبالگش می نویسد »متاسفانه 
بــا روی کار آمدن دوباره حزب لیبرال کار برای  دادخواهی مقتولین هواپیمای 
اکراینی تمام شد. چون اینها با تعلل و وقت کشی هدفمند، قبول گزارش دروغ 
]رژیم[ ایران، و انتشــار گزارش دو پهلو در تایید گزارش ایران در نهایت رسماً 
اعالم کردند شلیک دو موشک به هواپیما فقط یک اشتباه غیرعمدی بوده است.«
او در این یادداشــت به عملکرد »انجمن قربانیان پــرواز 752« انتقاد کرده و 
می نویسد: »این انجمن همچنان به رویه دولت لیبرال امیدوار است. دولتی که 

کوچکترین حرکتی برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسالمی ایران نکرد.«
جواد ســلیمانی یکی دیگر از خانواده های قربانیان »پرواز 752« که همسرش 
مسافر آن پرواز بی بازگشت بود پیش از انتخابات از ایرانی های ساکن ریچموند 
هیل خواســته بود »به مجید جوهری نه بگویید.« سلیمانی گفته بود او هیچ 
کاری برای پیگیری پرونده هواپیما نکرده و حمایت گسترده البی های رژیم ایران 

و طرفداران جمهوری اسالمی را دارد.«
مخالفان جمهوری اســالمی دولت ترودو و حزب لیبرال را متهم به مماشات با 
جمهوری اسالمی ایران می کنند. ارین اُ تول رهبر حزب محافظه کار کانادا وعده 
داده بود که در صورت پیروزی، ســپاه پاســداران انقالب اسالمی را در لیست 
گروه های تروریستی قرار دهد و پیگیر دادخواهی خانواده قربانیان جنایت های 
جمهوری اســالمی از جمله جانباختگان پرواز 752 خواهد شد که در حمالت 
موشکی سپاه پاسداران در سحرگاه 1۸ دی ماه ۹۸ به کام مرگ فرستاده شدند.

قرار نگرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی کانادا، انفعال در 
پیگیری پرونده ســرنگونی هواپیمای »اوکراین اینترنشنال« و روابط سیاسی و 
مالی پیدا و پنهان با البیگران جمهوری اسالمی و نزدیکی به آقازاده ها و وابستگان 
رژیم والیت فقیه از عمده مسائلی است که سبب شد مخالفان رژیم ایران ترجیح 

بدهند محافظه کاران دولت و پارلمان را به دست بگیرند.
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مــداد- به گزارش نشــنال پســت، 
پایان  امکان  معتقدند  کارشناســان 
همه گیری کرونا طی ســه تا شــش 
ماه آینده وجود نــدارد و در صورت 
شــیوع دوباره این ویــروس، مجدداً 
شاهد تعطیلی مدارس و لغو کالس ها 
خواهیم بود. در این شــرایط مجدداً 
تحت فشار  پزشــکی  سیســتم های 
قرارگرفتــه و کارگــران از حضور در 
مراکز کاری خود منع می شوند. این 
شرایط تا زمانی که همه مردم جهان 
به این بیماری مبتال شده یا علیه آن 

واکسینه شوند، ادامه خواهد داشت.
مایکل استرلهم، مدیر مرکز تحقیقات 
و سیاست های بیماری های واگیر در 
دانشگاه مینه ســوتا در مینیاپولیس 
و مشــاور جو بایــدن، رئیس جمهور 
ایاالت متحــده اعالم کرد ما شــاهد 
افزایش مداوم این بیماری در سراسر 
جهان هستیم. پس از هر دوره شیوع، 

گســترش بیمــاری به طوربالقوه تا 
حدودی به ســرعت کاهش می یابد و 
احتماالً در پاییز و زمستان امسال نیز 
شاهد جهش دیگری از کرونا هستیم.

بــا توجه به اینکــه میلیاردها نفر در 
سراسر جهان هنوز واکسینه نشده اند 
و در حال حاضر شانس کمی برای از 
بین بردن این ویروس وجود داشــته 
و می توان انتظار شــیوع بیشتر کرونا 
در کالس های درس، سیســتم های 
حمل ونقــل عمومــی و دفاتــر کار 
در ماه هــای آینــده داشــت چراکه 
کشــورهای مختلف جهان در حال 

بازگشایی اقتصاد خود هستند.
باید توجه داشــت حتی بــا افزایش 
میزان واکسیناسیون، همیشه افرادی 
از قبیل نــوزادان تازه متولدشــده، 
افرادی که نمی توانند یا نمی خواهند 
واکسن بزنند و همچنین کسانی که 
واکسن زده اما با کاهش سطح ایمنی 
روبه رو هســتند در برابر این ویروس 
آسیب پذیر بوده و ممکن است دچار 

عفونت های پیشرفته شوند.
در ایــن میان جهش هــای ویروس 
نیز موضوع مهمی بــوده و دلیل آن 
گســترش بیماری در بیــن جوامع 
مختلف است که همچنان ادامه خواهد 
داشت. از دیگر احتماالت خطرناک که 
ممکن اســت در ماه های آینده با آن 
مواجه شد، می توان به ظهور ویروس 
جدیــد آنفلوانزا یا ویــروس کرونای 
دیگری اشــاره کرد که از حیوانات به 

انسان جهش پیدا می کند.
به باور کارشناســان، تــا زمانی که 
حیوانات مبتال به ویروس کرونا وجود 
دارنــد ، هنوز این احتمال وجود دارد 
که در آینده ویروس مشترک دیگری 
ظاهر شود. کارشناسان عموماً موافقند 
که شــیوع کنونی بیمــاری، زمانی 
متوقف می شــود که بین ۹۰ تا ۹5 
درصد از جمعیت جهان به دلیل ابتال 
به بیماری یا تزریق واکسن، از درجه 
ایمنی مناسبی  برخوردار باشند که 
در این میان تأکید بر عنصر کلیدی 

واکسیناسیون است.

وعدههاییکهلیبرالهابرایپیروزیدرانتخاباتدادهبودند
ایرانیان کانادا- جاستین ترودو رهبر 
لیبرال و حزب او بر اســاس پلتفرمی 
از وعده ها برندۀ انتخابات و مســئول 
تشــکیل دولت حداقلی شــدند که 
شــامل صــرف میلیاردهــا دالر در 
بخش های جدید برای بازسازی کشور 

از پاندمی کووید 1۹ است.
پلتفرم لیبرال ها 1 ســپتامبر منتشر 
شــد و بنیاد آن بــر روی وعده های 
بزرگ در مورد شــش مسئلۀ اصلی 
قــرار دارد: پاندمی، تغییرات اقلیمی، 
مسکن، مراقبت های بهداشتی، اقتصاد 

و مصالحه. 
در زیر برخی از وعده های بزرگ آورده 
شده است که کانادایی ها می توانند از 

لیبرال ها انتظار داشته باشند:

پاندمی: لیبرال ها متعهد شــده اند ۹ 
میلیارد دالر را برای آموزش و افزایش 
حقوق برای هزاران کارگر پشتیبانی 
شخصی جدید صرف کنند. این حزب 
همچنیــن وعــده 1۰ روز مرخصی 
اســتحقاقی با حقوق برای کارگران 
فدرال، کمک مالی برای بهبود تهویه 
در مدارس و حمایت قانونی از کسب و 
کار هایی که تصمیم به اجباری کردن 

واکسیناسیون دارند، داده است.
لیبرال هــا همچنین وعــده  داده اند 
1۰۰ میلیون دالر را برای مطالعه در 
مورد تأثیــرات طوالنی مدت کووید 
1۹ بر ســالمتی، از جمله مطالعه در 
 long[ »مورد »مبتالیــان بلند مدت
haulers[ کوویــد 1۹ و تأثیر آن بر 
جمعیت هــای مختلف، هزینه کنند. 
این حزب همچنیــن 1 میلیارد دالر 
را برای گواهی های واکســن استانی 
متعهد شده است. تقریباً هر استان به 

نوعی آن را آغاز کرده است.

برطرف  بــرای  لیبرال ها  مســکن: 
ساختن بحران مســکن کانادا، وعدۀ 
ساخت و حفظ 1.4 میلیون خانه را در 
طول چهار سال آینده داده اند و متعهد 
شــده اند 2.7 میلیارد دالر بر بودجۀ 
صندوق سرمایه گذاری مشترک ملی 
National Housing Co-[ مسکن 

investment fund[ بیفزایند.
برای کمک به کانادایی ها برای خانه، 
 blind[ لیبرال هــا مزایــدۀ مخفــی
bidding[ را ممنــوع خواهد کرد و 
1 میلیارد دالر را به صورت وام و وام 
بالعوض برای خریــد خانه پرداخت 

خواهد کرد.

لیبرال ها  بهداشــتی:  مراقبت های 
وعــده داده اند که تمــام کانادایی ها 
باید به پزشــک خانواده دسترســی 
داشته باشــند و باید بتوانند از پِس 

هزینۀ  دارو های تجویزی برآیند. این 
حزب همچنین ۳ میلیارد دالر را در 
طول 5 سال آینده برای به کارگیری  
اســتاندارد های عالی تر در خانه های 

سالمندان ارائه می کند.
زمانی که صحبت از سالمت روان به 
میان می آیــد، لیبرال ها 15۰ میلیون 
دالر را برای پروژه های سالمت روان 
و اختالل اضطراب پس از ســانحه و 
قربانیان کووید 1۹ اختصاص داده اند. 
همچنین در طول پنج سال آینده 4.5 

میلیارد دالر را برای گذار سالمت روان 
کانادا صرف خواهند کرد.   

اقتصاد: لیبرال ها قول داده اند از طریق 
چندین مزایای کسب و کار و اشتغال 
یــک میلیون شــغلی را که در طول 
پاندمی از دست رفت، بازسازی کنند.

این حزب قصد دارد بیشــتر مزایای 
اضطراری کووید 1۹ را تا پاییز 2۰21 
تمدید کند که شامل سوبسید ها برای 
کســب و کار ها و مزایای افراد از کار 

بیکار شده به دلیل پاندمی می شود.

مصالحه )آشتی(: لیبرال ها قبالً وعده 
داده  بودند که 1۸ میلیارد دالر را در 
طول 5 سال آینده برای ارتقاء کیفیت 
زندگی و ایجــاد فرصت های جدید 
برای مردمــان در جوامع بومی کانادا 

اختصاص دهند.
این حزب همچنین قول داده اســت 
که دلیل ریشــه ای گم شدن و قتل 
زنان بومی را از میان ببرد که شامل، 
دسترسی به مســکن، از میان بردن 

فقر، و فرهنگ بومی است.
ایــن حزب همچنین قــول داده که 
فعالیت های خــود را در مورد فراهم 
آوردن آب آشــامیدنی پاکیزه برای 

جوامع بومی ادامه خواهد داد.

لیبرال  و  تــرودو  اقلیمی:  تغییرات 
ها وعده داده اند که انتشــار گازهای 
گلخانه ای کشــوری را بین 4۰ تا 45 
درصد زیر سطح ســال 2۰۰5 قبل 
از پایان دهــۀ حاضر کاهش دهند و 
متعهد شده اند تا سال 2۰5۰ کانادا را 
 ]net-zero[ به یک کشور کربن صفر

تبدیل کنند.
این حزب همچنین قول داده اســت 
که به افزایش قیمت کربن خود ادامه 
دهد و انتظار دارد صنعت سوخت های 
گازهای  انتشــار  میــزان  فســیلی 

گلخانه ای را کاهش دهد.
لیبرال ها همچنین 1.5 میلیارد دالر 
را بــرای برنامه کمــک هزینۀ خرید 

خودروهای الکتریکی وعده داده اند.

پیشبینیرشد۳درصدیحقوقکارکنانتاسالآینده
فردا- به گزارش نشــنال پست نتایج 
یک نظرسنجی نشان می دهد بسیاری 
از کارفرمایان در کانادا به دنبال افزایش 
حقوق کارکنان خود هستند. این امر 
نشانگر افزایش امیدواری ها به تداوم 
روند بهبود اقتصادی و نیز نیاز شدید 
به جذب نیروهای کار متخصص است.

بر اســاس این نظرســنجی، حقوق 
کارکنان در ســطح کشور به صورت 
میانگین 2/۸ درصد در ســال آینده 

افزایش می یابد.
اما چه حوزه هایی شــاهد بیشترین 
رشــد در پرداختی به کارکنان شان 
خواهند بود. داده ها نشــان می دهد 
شــاغالن در بخش های کل فروشی، 
تولید صنعتی، ساخت وساز، خدمات 
اقامتگاهی، خدمات غذایی و فناوری 
اطالعات شاهد بیشــترین رشد )۳ 
درصد یا بیشتر( در دریافتی هایشان 

در سال 2۰22 خواهند بود.

به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از 
همه گیری، تعداد زیادی از کارفرمایان 
اقدام به توقف فرآیند افزایش حقوق 
کارکنان شــان کردند. اما پیش بینی 
شده این روند در سال آینده به شدت 
کاهش یابد. در سال جاری 12 درصد 
از کارفرمایــان به این کار روی آورند، 
در حالــی کــه در 2۰2۰ حدود ۳6 

درصد از کارفرمایان دست به چنین 
کاری زدند.

با توجه به کمبود نیروی متخصص، 
اکنــون کارفرمایــان چــاره ای جز 
حفظ نیروهای ماهر کنونی و جذب 
نیروهای جدید ندارند که البته افزایش 
جذابیت های مالــی، یکی از بهترین 
شیوه ها برای دستیابی به این اهداف 

است.
اما دیدگاه کانادایی ها از کارفرمایشان 
از  درصــد  حــدود ۳2  چیســت؟ 
کانادایی های شاغل اعالم کردند که 
احترام به تعادل زندگی شــخصی و 
شغلی، مهم ترین خواسته ای است که 
از کارفرمایشــان دارند. حقوق ماهانه 
باالتر نیز با 25 درصد، جایگاه دومین 
خواســته مهم را به خود اختصاص 

می دهد.
بر اســاس این مطالعه، 15 درصد از 
کانادایی های شــاغل )و 22 درصد از 
کارکنان دورکار( که خودشان شغل 
قبلی را ترک کردند و یا شغل جدیدی 
را آغاز کردنــد، به دلیل تغییرات در 
زندگی شــخصی دســت به این کار 
زدند. کاهش اســترس و فشار شغلی 
و البته نیاز به ساعات کاری شناور از 
دیگر دالیل روی کناره گیری افراد از 

شغل قبلی و یا دورکاری است.
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رونقدوبارهاجاره
وافزایشاجارهبهادرکانادا

مداد- بازار مسکن کانادا طی دوره همه گیری کووید-1۹ با افزایش شدید تقاضا 
و البته باال رفتن قیمت ها روبرو بود. اما این رونق بیشتر به خرید و فروش امالک 

مربوط می شد.
کاهش ورود مهاجران جدید و همچنین دانشجویان خارجی به کانادا سبب شد 
بازار اجاره خانه نتواند رشد کند. در بسیاری از شهرهای بزرگ حتی با کاهش 
کرایه خانه ها روبرو بودیم. میانگین کرایه خانه در شهرهای مختلف حدود ۹/5 

درصد کاهش داشت.
همچنین خانه دار شدن بسیاری از مستاجران زمینه را برای خالی شدن بخشی 

از امالک اجاره ای فراهم کرد.
اما به نظر می رسد اوضاع در حال تغییر است. با بازگشایی بسیاری از فعالیت های 

اقتصادی در کشور، شاهد جان گرفتن دوباره بازار امالک اجاره ای هستیم.
یک گزارش جدید نشان می دهد میانگین اجاره بها در ماه اوت برای چهارمین 
ماه پیاپی با افزایش روبرو بود. در ماه اوت، میانگین اجاره بهای یک خانه مسکونی 

رشدی 5/2 درصدی نسبت به ماه آوریل داشت.
یک گزارش دیگر هم نشان می دهد از 2۳ شهر مورد بررسی در کانادا، 14 شهر 
شاهد افزایش اجاره بها بودند. البته بر اساس این مطالعه، میانگین اجاره بهای یک 
خانه یک خوابه در مونترال نسبت به سال قبل کاهشی ۳/6 درصدی را تجربه 
کرد. این تغییر برای یک خانه دوخوابه 6/۰- درصد بود. البته باید توجه داشت 
که این آمارها بر اساس داده های موجود در یک وب سایت مرتبط با امالک به 

دست آمده اند.
با توجه به افزایش چشــمگیر قیمت امالک در یکی دو سال اخیر و احتمال 
گســترده مرزها بر روی مهاجران، بی تردید با افزایــش تقاضا در بازار امالک 
اجاره ای روبرو خواهیم بود. این روند می تواند خبر خوبی برای ســرمایه گذاران 

در امالک اجاره ای باشد.

دولتجدیدکاناداباتورمبیسابقهچهخواهدکرد؟
در جریان مبارزات انتخاباتی آخرین 
چیزی که نخســت وزیر جوان کانادا 
به آن نیاز داشــت گزارش اقتصادی 
در مورد رشد بی سابقه نرخ تورم بود! 
رهبر حزب رقیب ارین اتول نیز از این 
فرصت استفاده کرد و در توییتر با ذکر 
مشکل معیشت مردم جاستین ترودو 
را مقصر تورم و گرانی دانست. به این 
ترتیب مسئله معیشت، مسکن و توان 
مالی به موضوع اصلی در رقابت های 
انتخاباتی تبدیل شده است. البته بانک 
مرکزی کانادا نیز مانند سیاست گذاران 
اقتصادی همســایه جنوبــی، ایاالت 
متحده، باور داشــتند این جهش در 

نرخ تورم موقتی و گذراست.
نرخ تورم چند روز مانده به انتخابات 
فدرال، در ماه آگوســت با رسیدن به 
رقم چهــار و یک درصــد رکورد زد 
و نشــان داد که از نــرخ هدف بانک 
مرکــزی فاصله دارد. ایــن میزان از 
نرخ تورم چهار و دو دهم درصدی از 
سال 2۰۰۳ تا کنون بی سابقه است. 
در گزارشــی که چهارشنبه گذشته 
توســط اداره آمار کانادا در مورد نرخ 
تورم منتشر شد آمده است که تقریباً 
قیمــت تمام اقالم نســبت به مدت 
مشــابه در سال گذشــته به شکل 
قابل مالحظه ای افزایش یافته است. در 
ماه جوالی نیز نرخ تورم حدود سه و 
هفت دهم درصد گزارش شد که خود 
در دهه گذشته بی سابقه بوده است. 
در ایــن گزارش آمده اســت قیمت 
مواد غذایی نســبت به سال گذشته 
دو و هفــت دهم درصد و حمل ونقل 
هشت و هفت دهم درصد و شاخص 
یا  امالک  جایگزینــی  هزینه هــای 

 homeowners’ replacement
cost index به میزان چهارده درصد 
به آگوست ســال گذشته  نســبت 
افزایش یافته است. این شاخص مربوط 
به قیمت خانه های نوساز است که از 
سال 1۹۸7 تا امروز چنین جهشی را 

تجربه نکرده است.

عوامل اصلی جهش نرخ تورم

سؤال اصلی این است که چه عواملی 
باعــث افزایش شــدید نــرخ تورم 
شــده اســت. به نظر داگالس پورتر 
اقتصاددان، یکی از مهم ترین عوامل 
جهش سریع نرخ تورم سرکار آمدن 
شــرکت ها و خدماتی اســت که در 
خالل همه گیری کووید یا بسته بودند 
یا عمالً از چرخه فعالیت خارج بودند. 
افزایش قیمــت در این نوع خدمات 
چشمگیر است و به شکل قابل توجهی 
شاخص قیمت مصرف کننده را تحت 
تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال، در 
بخش هایی مانند سفرهای هوایی یا 
هتلداری، پس از بازگشایی یا گسترش 
خدمات افزایش قیمت ها نســبت به 
سال گذشته بیشتر محسوس است. 
چنان که در صنعت سفرهای هوایی 
بهــای بلیت ها ســی و هفت درصد 
و هزینــه اقامــت در هتل ها به طور 
متوسط دوازده درصد نسبت به مدت 
مشابه در ســال گذشته رشد داشته 
اســت. در این میان بهای بنزین نیز 
حدود ســی و دو درصد افزایش یافته 
کــه اثراتش بر قیمــت کل زنجیره 
خدمات غیر قابل چشم پوشــی است. 
بهای بنزین از سال گذشته که حدود 
نود تا نود و پنج سنت بود در بیشتر 
نقاط کشور به طور متوسط به حدود 
یک دالر و پنجاه سنت رسیده است. 
همچنین بهای خودروهای نو حدود 
هفت و دو دهم درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته که از سال 1۹۹4 
تا کنون بی سابقه است. دلیل آن نیز 
نیمه هادی  میکرو چیپ های  کمبود 
اســت که موجــب شــده صنعت 
خودروسازی با آنچه در انبار مانده سر 
کند و همین مهم ترین عامل افزایش 
بهای خودروهای نو اســت. ازآنجاکه 
افزایش بهــا مانند دومینو اثر خود را 
بر سایر بازارهای مرتبط نیز می گذارد، 
قیمت خودروهای دســت دوم نیز به 
دنبال خودروهای جدید افزایش یافته 
است. از دیگر بخش هایی که افزایش 
قیمت در محصوالتشــان قابل توجه 
اســت مواد خوراکی عرضه شده در 
رستوران هاســت که حدود ســه و 
دو دهم درصد نســبت به سال قبل 
گران تر شــده است. ناگفته نماند که 
برخی از خدمات و محصوالت شاهد 

به عنوان مثال  بوده اند.  قیمت  کاهش 
خدماتی مانند ســرویس های تلفن، 
بیمه خودروهای شــخصی، بهره وام 
مسکن و تورهای مســافرتی از این 

دسته هستند.

تورم گذرا

برخی از اقتصاددانان معتقدند بخشی 
از تورم به وجود آمده ناشی از پدیده ای 
 transitory به نــام تورم گــذرا یــا
inflation است. بدین معنی که بخش 
بزرگی از اختالف قیمت میان امسال و 
سال گذشته نه به خاطر گران تر شدن 
محصــوالت و خدمات، بلکه به دلیل 
کاهش بی ســابقه قیمت ها در سال 
گذشــته به دلیل بحران همه گیری 
کروناست. بدین معنی که با مقایسه 
دو مقدار که یکی به شــکل موقت یا 
اجباری کم شده و دیگری نشانگر بازار 
در حال بازیابی و احیاســت، اختالف 
فاحش تری به چشــم خواهد خورد؛ 
بنابراین، باگذشــت زمان و بازگشت 
اقتصاد به حالت نرمال، مقایســه دو 
قیمت در طی دو سال عادی دیگر به 
شکل کنونی منجر به نرخی غیرعادی 

نخواهد شد.
به طورکلــی  زندگــی  هزینه هــای 
از آگوســت پارســال بــه شــکل 
و  افزایش یافتــه  قابل مالحظــه ای 
پیش بینی می شــود که ایــن روند 
روبه رشد کماکان ادامه داشته باشد. 
مهم ترین بخش این محاسبه مربوط 
به بازگشــایی بازارها، اثــرات پایه ای 
و همچنین افزایــش در هزینه های 
چرخه توزیع است که گمان می رود 
هزینه های چرخه توزیع در آینده به 
شکل عادی بازگردند. اثرات پایه ای به 
اثر افزایش نرخ تورم در حالتی گفته 
می شــود که در محاســبه نرخ تورم 
مقایســه نقطه به نقطه صورت گیرد؛ 
بنابراین، با درنظرگرفتن نقطه ســال 
قبــل و بدون درنظرگرفتن شــرایط 
اقتصاد در آن زمان، نرخ محاسبه شده 
عددی بیشتر از حد انتظار خواهد بود.

رویس مندس اقتصاددان نیز با این نظر 
موافق است. به عقیده وی این افزایش 
کنونی احتماالً قله ای در نمودار نرخ 
تورم خواهد بود و پس از عبور از این 
پیک، نرخ تورم رو به کاهش خواهد 
گذاشــت. به گفته مندس، در اولین 
ماه های پیشــامد همه گیــری کرونا 
یعنی ماه می و ژوئن 2۰2۰ نرخ تورم 
به مقداری کمتر از صفر سقوط کرد. 
اگر این اتفاق نمی افتاد تفاوت امروز و 
پارسال چنین فاحش نبود. به گفته 
وی، بیشتر افزایشی که در خالل سال 
گذشــته و در اثر بازیابی و بازگشایی 
بازار شــاهد آن بودیم در واقع تالش 

بــازار برای جبران ضعف گذشــته و 
بازگشــت به حالت نرمال اســت. با 
همین نگرش بود که بانک مرکزی با 
درنظرگرفتن این نکته که تورم گذرا، 
اثر پایه ای و کمبودهای چرخه توزیع 
کاال و خدمات مسئول اصلی افزایش 
کنونی نــرخ تورم هســتند تصمیم 
گرفت نرخ بهره را تا ســال آینده و تا 
عادی شــدن شرایط اقتصادی تغییر 

ندهد.

نرخ تورم را باید جدی گرفت؟

در مقابل این دیدگاه، دسته دیگری 
نیز معتقدند که این عدد را باید جدی 
گرفت و این تنها یک اتفاق گذرا نیست 
که نگرانش نباشــیم و اگر چاره این 
اندیشیده نشود به خودی خود برطرف 
نخواهد شد. درک هولت اقتصاددان از 
این دسته افراد است. به گفته هولت، 
اداره آمار کانادا در محاسبه نرخ تورم 
کنونی قیمت اقالمی مانند خودروهای 
دست دوم را که اخیراً افزایش عجیبی 
را تجربه کرده اند در نظر نگرفته است. 
همچنین افزایش روبه رشــد و سریع 
قیمت خانه و اجاره بهــا نیز بر همه 
روشن است. به عالوه، قیمت مبلمان 
منازل و لوازم خانگی – که در قیمت 
اجــاره امالک مبله مؤثر اســت – به 
ترتیــب حدود هشــت و هفت دهم 
درصد و پنج و ســه دهم درصد رشد 
داشته اســت. ازآن گذشــته قیمت 
غذا و مشــروبات الکلی و غیرالکلی 
و همین طــور ماری جوانا نیز به طور 

مستمر در حال افزایش است.
درک هولت اضافه کرد که نرخ تورم 
در پنج ماه اول از شروع پاندمی از نرخ 
هدف بانک مرکزی یعنی از دو درصد 
کمتر بوده؛ بنابراین سخت می شود باور 
کرد که افزایش قیمت در تمام اقالم در 
این مدت تنها یک شوک گذراست. به 
گفته وی، بانک مرکزی بسیار تالش 
کرد تا با توجیه تورم به وسیله اثرات 
پایه ای و تورم گذرا نرخ واقعی تورم را 
از محاسبات و پیش بینی هایش حذف 
کند. باوجوداینکه از پیش قیمت اقالم 
پایه در ســال گذشــته را در اختیار 
داشت می توانست اثرات پایه ای را از 
تحلیل ها کنار بگذارد. این اقتصاددان 
کاهش غیرمعمول قیمت ها در ابتدای 
همه گیــری را می پذیرد ولی معتقد 
است بخشــی از تورم کنونی ممکن 
اســت گذرا و بخش دیگری به شکل 
طوالنی مدت با اقتصاد همراه شود ولی 
بانک مرکــزی نباید به کل تغییرات 
چارت تورم را تنها به بهانه موقت بودن 

از محاسبات و تحلیل ها کنار بگذارد.

آرمین آریانپور )هفته(

رویآوردنکاناداییها
بهکارتهایاعتباریبدونهزینه

دوســت  کانادایی ها  کانادا-  ایرانیان 
دارند از کارت اعتباری استفاده کنند 
و پاداش ها و تخفیف های ارائه شــده 
توسط آنها را برای خرید بلیط هواپیما، 

مواد غذایی و غیره صرف کنند.
توســط  نظرســنجی جدید  یــک 
J.D.Power نشــان می دهد که در 
طول پاندمی بســیاری از کانادای ها 
کارت های  کــه  گرفته اند  تصمیــم 
اعتباری قدیمی خود که هزینۀ ساالنه 
دریافــت می کرد را رهــا کنند و در 
عوض از کارت هایی استفاده کنند که 

هزینۀ ساالنه دریافت نمی کند.
طــی ســال گذشــته 22 درصد از 
مشــتریان کارت های اعتباری برای 
صرفه جویی در هزینه ها به کارت های 

اعتباری بدون هزینه روی آورده اند.
جان کیبل مدیر بانکداری و اطالعات 
پرداخــت J.D. Power می گوید: » 
به نظر می رسد ترجیح یا حرکت به 
سمت کارت های بدون هزینه بیشتر 
است. در حال حاضر نداشتن هزینه 
ساالنه برای کارت اعتباری برای برخی 

از مصرف کنندگان مهم است.«
بسیاری از کانادایی ها از کارت اعتباری 
استفاده می کنند که بانک آنها آن را 
صادر کرده است، اما مطالعۀ »رضایت 
از کارت اعتبــاری کانــادا در ســال 
2۰21« نشان داد که شاید جستجو 
برای پیشــنهاد های دیگر مؤسسات 

مالی فکر بدی نباشد.
کیِبــل می گویــد: »صادرکنندگان، 
همیشــه انواع جدیدی از کارت های 
اعتباری را صادر می کنند، پس ممکن 
است چیز جدیدی وجود داشته باشد 

که شما از آن خبر ندارید و با نیاز های 
شما همخوانی بهتری دارد.«

این نظرسنجی نشــان داد که بانک 
و   ،Tangerine، Canadian Tire
PC Financial سه کارت برتر از نظر 

مزیت، خدمات و پاداش هستند.
پیش از پاندمی، یک انتخاب محبوب 
برای پاداش هــا، کارت هایی بود که 
به شــما اجازه می داد، بــرای خرید 
بلیط هواپیما، اقامت در هتل، امتیاز 
جمع آوری کنید، اما از آنجا که مردم 
دیگر به مسافرت نمی روند، 22 درصد 
قید پاداش های کارت های اعتباری را 

زده اند.
تعداد مشــتریانی کــه از طریق وب 
 Ratehub.ca مقایســه  ســایت 
کارت هــای پاداش ســفر را انتخاب 
می کنند، حــدود 5۰ درصد کاهش 

یافته است.
میکایــل کاســتالدو از وب ســایت 
»واقعیت  می گویــد:   Ratehub.ca
این است که بســیاری از کانادایی ها 
دیگر نمی خواهند از امتیاز مسافرتی 

اســتفاده کنند و ترجیح می دهند به 
جای آن پول نقد در حســاب بانکی 
یا کارت اعتباری خود داشته باشند.« 
وب ســایت www.ratehub.ca به 
شما این امکان را می دهد کارت های 
اعتباری را بسته به اینکه می خواهید 
پــاداش دریافت کنید یا ســود کم 

بپردازید، مقایسه می کند.
اســت  بهتر  می گویــد  کاســتالدو 
برای یافتن کارتی که مناســب نوع 
هزینه های شماســت، تحقیق کنید 
و مطمئــن شــوید پاداش هایی که 
جمــع آوری می کنید هزینه ای برای 

شما ندارد.
برخی از کاربران کارت های اعتباری 
متعــددی را برای به دســت آوردن 
پاداش ها دریافت می کنند، روشــی 
که به عنوان »churning« شناخته 
می شــود. با این حــال، در حالی که 
ممکن است امتیاز های بیشتری جمع 
آوری کنید، این کار می تواند به امتیاز 
اعتبــاری ]credit score[ آســیب 

برساند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

◊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

2019 Lexus RX 350 premium 2017 HYUNDAI SANTA FE SPORT 2019 KIA SORENTO LX 2020 Tesla model 3

NOW: $23,870
91,000 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: $25,670

 Stk#Rh2115 80,000 km  Stk#R21246
NOW: $19,788

96,000 km

Was: $21,588
NOW: $52,816

30,000 km

Was: $54,616
NOW: $51,856

56,000 km

Was:$53,656

2018 KIA SPORTAGE EX AWD

Stk#H22220A  Stk#U21277  Stk#HB21137
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 Black

◊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
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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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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 
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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 
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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 
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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 
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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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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

بهای گاز طبیعی که در سال های اخیر 
روندی صعودی داشته است، احتماال 
زمستان امسال به شکل ملموسی بر 
صورت حساب گاز مصرفی خانواده ها 

تاثیر خواهد گذاشت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مجموعــه ای از عوامــل در آمریکای 
شمالی و اروپا موجب شکل گیری این 
وضعیت در بازار انرژی شده است. روند 
رو به رشد قیمت سوخت های فسیلی 
که از ماه ها پیش آغاز شده تحت تاثیر 
طوفان های فصلی و مشکالت موجود 
در زمینه تامین، سرعت بیشتری پیدا 

کرده است.
مارتین کینگ تحلیلگر ارشد موسسه 
RBN Energy با اشــاره به این که 

سه شنبه هفته پیش هر گیگاژول گاز 
طبیعی در آلبرتا حدود 4.۸۰ دالر داد 
و ستد شــد تصریح کرد: »به جز در 
برخی موارد استثنایی و مقطعی مثل 
موج شدید سرمای فوریه گذشته در 
آمریکای شــمالی، در سال های اخیر 
هیچ گاه قیمت گاز طبیعی این اندازه 
باال نبوده است. قیمت گاز طبیعی به 
باالترین سطح خود در آمریکا و کانادا 

در هفت سال اخیر رسیده است«.
مارتیــن کینگ ادامــه داد وضعیت 
قیمــت گاز در درازمدت مشــخص 
نیست اما با توجه به شرایط فعلی باید 
خود را برای افزایش قیمت گاز طبیعی 
در زمستان امسال آماده کنیم. صورت 
حساب گاز مصرفی خانوارها درست 

در شرایطی سنگین تر خواهد شد که 
قیمت مسکن، اجاره بها، حمل ونقل و 

مواد غذایی نیز باال رفته است.
جرمــی مــک کــری، مدیــر گروه 
تحقیقاتی ریموند جیمز نیز پیش بینی 
کرد قیمــت گاز طبیعی زمســتان 
امســال در بازار آلبرتا بین 4 تا 4.25 

دالر باشد.
باالرفتــن قیمت گاز طبیعی فشــار 
اقتصادی بر خانواده ها را تشدید خواهد 
کرد اما به افزایش درآمدهای استان 
آلبرتــا و تولیدکنندگان گاز در کانادا 
منجر خواهد شــد. زمانی که قیمت 
گاز پائین بود، شرکت های تولیدکننده 
مجبور شده بودند هزینه های خود را 

کاهش دهند.

کاناداییهامنتظرافزایشقیمتگازباشند

میزانعرضهمسکن
دربازارمتروونکووربهپایینترین
سطحازسال۲016رسیدهاست

ایرونیا- هیئت مدیره امالک ونکوور 
بزرگ می گوید که فروش خانه پس 
از رســیدن به باالترین رکورد در ماه 

مارس، متوقف شده است.
مروری بر ســه ماهه سوم مسکن در 
ســال 2۰21 نشــان می دهد تعداد 
خانه هایی که بــرای فروش در مترو 
ونکوور لیست شده اند، به پایین ترین 
سطح رسیده است که از سال 2۰16 
سابقه نداشته است. بررسی نشان داده  
بین  میزان فروش و لیستینگ های 
جدید در طول مدت پاندمی ارتباط 
مستقیمی وجود داشته و  شمار قابل 
توجهی از خریداران خانه هایشان را 
فروخته و خانــه بزرگتری خریداری 
کرده . خریداران خانه اولی یا کسانی 
که به خانه هــای بزرگتر نقل مکان 
کردنــد هم بخش زیــادی از فروش 

خانه ها را تشکیل می دادند.
اندی یان، مدیر برنامه شهر در دانشگاه 
ســایمون فریزر گفت افزایش فروش 
زودهنگام را می توان فصلی دانست 
که طی آن فروش خانه در تابســتان 
افزایش مــی یابد و همچنین افرادی 
که پولی را در دوران همه گیری پس 
انداز کــرده بودند، صرف خرید خانه 

می کنند.
یان پرسید: »ما افتی ناگهانی داشتیم 
و بعد از آن شاهد افزایش هستیم، اما 
آیا حالت عادی جدید را می بینیم؟ 

هنوز نمی دانیم.«
هیئــت مدیــره گفت که ســاخت 
خانه های جدید در دوران همه گیری 
با تمرکز ویژه بر پروژه های بازار اجاره 

ادامه یافته است.
در گزارش آمده است که بازار مسکن 

مترو ونکوور در 1۸ ماه گذشــته هر 
حالتی غیــر از معمولی به خود دیده 
است: »کندی ناشــی از همه گیری 
کوتاه مدت بود و پــس از آن بهبود 

قوی رخ داد.«
»میزان فروش و لیســت های جدید 
از رکــوردی که در بهــار ثبت کرده 
بود، عقب نشــینی کرد و موجودی 
لیســت های فعال به سطوحی رسید 
که آخرین بار در آشــفته بازار سال 

2۰16 مشاهده شده بود.«
یان گفت که ممکن است لیستها به 
سطحی که در سال 2۰16 مشاهده 
شــد، بازگردد، اما نرخ بهره هنوز به 
طرز بی ســابقه ای پایین اســت که 
مــی تواند به معنی بدهی طوالنی تر 
و بیشتر برای خریداران مسکن باشد.

هیئــت مدیره گفت بــازار کار مترو 
ونکوور همچنان در حال بهبود است، 
اما این بهبود در آینده کندتر خواهد 

بود.
در گزارش آمده موقعیت های شغلی 
در Lower Mainland در مقایسه با 
سایر شهرهای کشــور زیاد و برای از 
بین بردن شکاف به افزایش چشمگیر 

عرضه مسکن نیاز است.

تأثیرپیروزیمجددلیبرالهابرمهاجرتکانادا
ایرانیان کانادا- حــزب لیبرال کانادا 
ســومین انتخابات فدرال پیاپی را از 
سال 2۰15 برد. این پیروزی ممکن 
است چندین ســورپرایز در ارتباط با 

مهاجرت کانادا در پی داشته باشد.
نتیجه انتخابات باید منجر به تغییرات 
عمدۀ سیاســت و ســورپرایز برای 
مهاجرت کانادا در ســال های آینده 
شود. یک دولت اقلیتی لیبرال دیگر 
نیز تأثیر مســتقیم کمی بر سیستم 
از ســال  مهاجرت خواهد داشــت. 
2۰1۹، لیبرال ها توانســته اند برنامه 
مهاجرتی خود را بدون بحث و مخالفت 
زیادی تصویب کنند. در عوض، احزاب 
اپوزیسیون بر پاســخگویی دولت به 
موضوعات دیگر مانند پاسخ به بحران 
پاندمــی، سیاســت های اقتصادی و 
مالی و مسائل خارجی مانند واکنش 
کانادا به بحران در افغانستان متمرکز 

شده اند. 
به این ترتیب، مــا باید منتظر ادامه 
برنامه مهاجرت لیبرال ها باشــیم که 
از ســال 2۰15 اجرا شده است. این 
به معنای تعهد مداوم برای استقبال 
از سطح باالی مهاجرت برای حمایت 
از بهبــود اقتصــادی کانــادا پس از 
پاندمی و همچنیــن تعهد به جمع 
شدن دوبارۀ خانواده ها کنار همدیگر، 
کمک به پناهندگان و اســتقبال از 
ســایر اســتعدادهای جهانی مانند 
کارگران موقت خارجی و دانشجویان 

بین المللی است.
پلتفرم حزب لیبرال شــامل تعدادی 
از وعده های مربــوط به تازه واردان و 
شهروندان آینده است. به عنوان مثال، 
آنها وعده تبلیغاتی انتخاباتی 2۰1۹ 
خود بــرای پایان دادن بــه دریافت 

هزینه برای شهروندی تکرار کردند.
آنها همچنیــن قول داده انــد که از 

مهاجرت فرانســوی زبان ها چه در 
کبــک و چه در خارج از آن حمایت 
کنند. با این حال ، آنها جزئیات زیادی 
در مــورد »اســتراتژی بلندپروازانه 

ملی« خود ارائه نمی دهند.
آنها می گوینــد زمان های پردازش 
تقاضاهــای مهاجرت تحــت تأثیر 
کوویــد 1۹ را به زیر 12 ماه کاهش 
می دهنــد، اگرچــه در پلتفرم آنها 
انجام این کار مشــخص  چگونگی 
نشده است. آنها می گویند برای بهبود 
برنامه هــای اتحاد مجــدد خانواده، 
برنامه های ثبت تقاضای الکترونیکی 

را معرفی خواهند کرد.
لیبرال هــا می خواهند مســیرهای 
اقامــت دائم برای کارگــران موقت 
بین المللی  دانشــجویان  و  خارجی 
ســابق را از طریق سیستم امتیازات 
اکسپرس انتری )معروف به سیستم 

رتبه بندی جامع( گسترش دهند.
بــرای پناهنــدگان، لیبرال ها قول 
می دهند که با کارفرمایان سراســر 
کشــور بــرای اســتقبال از 2۰۰۰ 
پناهنده ماهر برای پر کردن کمبود 
نیروی کار در بخش های مورد تقاضا 
مانند مراقبت های بهداشتی همکاری 
کنند. بــه عالوه، آنهــا می خواهند 
تعهد خود به مهاجــران افغان را دو 
برابر کرده و هدف اســکان مجدد را 

از 2۰۰۰۰ بــه 4۰۰۰۰ نفر افزایش 
دهند. 

لیبرال ها می گویند از کارگران موقت 
کانادایی  کارفرمایــان  و  خارجــی 
با ایجاد مســیر »کارفرمــای مورد 
اعتماد« ]Trusted Employer[ که 
روند درخواســت را ساده تر می کند، 
حمایت خواهند کرد. آنها همچنین 
وعده می دهند که با افزایش تمدید 
مجوزها، با رعایت استاندارد پردازش 
دو هفته ای و ایجاد یک مسیر ویژۀ 
مخصوص کارفرما به شرکت ها اجازه 
دهند تا کارگران را جذب و استخدام 
اســتعداد های  جذب  مسیر  کنند، 

جهانی را ارتقاء بخشند.

گام های بعدی برای مهاجرت کانادا 
چیست؟

تحوالت پــس از انتخابات 2۰15 و 
2۰1۹ به ما تصویری را می دهد که 
در شش ماه آینده از مهاجرت کانادا 
چه انتظاری می توانیم داشته باشیم.

ظــرف 1 تا 2 ماه، مــا باید اعضای 
کابینه جدید ترودو را بشناسیم. این 
احتمال وجود دارد که وزیر مهاجرت 
فعلی مارکو مندچینو در سمت خود 
باقی بماند. نخست وزیر به هر وزیر 
یک نامــه مأموریت ]فرمــان نامه[ 

نامه های مأموریت شــامل  می دهد. 
اولویت های کلیدی سیاســتی است 
که هر وزیر باید دنبال کند. به عنوان 
مثال، وزیر مهاجــرت فرمان نامه ای 
دریافت می کند که مسیر اولویت های 
شــهروندی  و  پناهندگی  مهاجرت، 
کانــادا را مشــخص می کنــد و این 
اولویت ها تأثیر مستقیمی بر استان 
ها، سرزمین ها و کل سیستم مهاجرت 

خواهد داشت. 
رویــداد مهم بعدی کــه باید به آن 
توجــه کرد، اعــالم برنامه ســطوح 
مهاجرت 2۰22-2۰24 است. برنامه 
سطوح اهداف پذیرش مهاجران ادارۀ 
مهاجرت کانادا، تعداد مهاجرانی که 
در هــر کالس پذیــرش )اقتصادی، 
خانوادگی، پناهندگی و بشردوستانه( 
را تعییــن و مشــخص می کند. این 
اعالمیه باید در ســه ماهه اول سال 
آینــده و حداکثر تا مــارس 2۰22 
منتشر شود. اعالمیه سال آینده باید 
اســتاندارد باشــد، و به احتمال زیاد 
لیبرال ها به برنامه خود برای افزایش 
مهاجرت بیش از 4۰۰۰۰۰ تازه وارد 

در هر سال متعهد خواهند ماند.
در عین حال باید جدول بودجۀ دولت 
سال 2۰22 را نیز ببینیم. این چشم 
انداز اقتصادی و مالــی دولت کانادا 
را ترســیم می کنــد. اعالمیه بودجه 
گاهی شامل سیاســت ها، برنامه ها و 
پروژه های جدید مهاجرت اســت که 
دولت قصد دارد آنها را دنبال کند. به 
عنوان مثال، بودجۀ سال 2۰21 اعالم 
داشت که دولت قصد دارد تقریبا 4۳۰ 
میلیون دالر را برای ارتقاء زیرساخت 
فناوری اطالعات خود سرمایه گذاری 
کند تا بتواند نحوه پردازش برنامه های 

مهاجرت را بهبود بخشد.
بــه تدریج در طول ســال 2۰22، با 
استقرار دولت لیبرال جدید و شاهد 
نحوۀ اجرای سیاست ها و برنامه های 

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

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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گزینشبرایبرنامهمهاجرتیکفالتوالدینآغازشد
در طی یــک دوره دوهفته ای که از 
2۰ ســپتامبر آغاز شــده است اداره 
مهاجــرت برای گزینش ۳۰ هزار نفر 
از متقاضیــان برنامه کفالت والدین و 
پدر بزرگان و مــادر بزرگان از طریق 
قرعه کشی دعوت به عمل خواهد آورد 
تا نسبت به ارســال فایل درخواست 
اقامت دائم بــرای والدین خود اقدام 
کنند. کسانی که دعوت نامه دریافت 
می کنند 6۰ روز وقت خواهند داشت 
تا فایل درخواســت را تکمیل و برای 
اداره مهاجــرت ارســال کنند. هنوز 
مشخص نیست که سیستم سابمیت 
آنالین برای این برنامه معرفی شــود 
یــا اینکه هنــوز همانند قبــل باید 
فایل های درخواســت با پست ارسال 
شوند. پیش بینی می شود که ارسال 
درخواســت آنالیــن نیز بــرای این 

متقاضیان راه اندازی گردد.
جزئیات مربوط به قرعه کشــی این 
برنامه قبالً در ماه جوالی توسط وزیر 

مهاجرت اعالم شده بود.
بر اساس اعالم وزیر، تنها کسانی که 
فرم ابراز عالقه مندی خود را در بین 
ماه های اکتبر و نوامبر 2۰2۰ سابمیت 
کرده اند در قرعه کشــی شرکت داده 
خواهند شد. پاییز گذشته، شهروندان 
کانادایی و مقیمان دائم واجد شرایط 
این فرصت را داشــتند تا فرم آنالین 
ابراز عالقه منــدی کفالت را تکمیل 

کنند.
والدینی که مورد کفالت قرار می گیرند 
پس از اخذ اقامت دائم، دسترسی به 
مراقبت های بهداشتی رایگان و امکان 
درخواســت شــهروندی را خواهند 

داشت.
گزینــش  معیار هــای  مهم تریــن 
متقاضیان برای تکمیل سهمیه سال 
2۰21 برنامه کفالــت والدین، عالوه 
بر اینکه مشروط به تکمیل فرم ابراز 
عالقه منــدی در ســایت IRCC در 
پاییز گذشــته، دارا بودن اقامت دائم 

و یا شــهروندی کفیــل و همچنین 
داشــتن حداقل در آمد موردنیاز وی 
و یا مجمــوع درآمد خانواده در کانادا 

می باشند.
کفیل ملزم بــه ارائه مدارک مالیاتی 
و اثبات داشــتن حداقل درآمد کافی 
خواهد بود. الزم به ذکر است افرادی 
که عالقه مند به کفالت والدین خود 
هستند درصورتی که در استان کبک 
سکونت دارند تنها ملزم به ارائه آخرین 
اظهارنامه مالیاتی هستند درحالی که 
تمامی متقاضیان دیگر استان ها ملزم 
به ارائه اظهارنامه مالیاتی سه سال آخر 
برای اثبات درآمد خانواده برای حداقل 
درآمد موردنیاز بر اساس چارت اعالم 

شده اداره مهاجرت می باشند.
بنابرایــن افرادی که بــرای تکمیل 
ســهمیه 2۰21 موفــق بــه اخــذ 
دعوت نامــه می شــوند و در خارج از 
می بایســت  می کنند  زندگی  کبک 
ســال های  مالیاتی  اظهارنامه هــای 

2۰2۰، 2۰1۹ و 2۰1۸ را ارائه دهند. 
این در حالی اســت کــه متقاضیان 
ســاکن کبک تنها اظهارنامه مالیاتی 
2۰2۰ را بــرای اثبــات درآمد کافی 
به دولت کبک الزم خواهد داشــت. 
هرساله تعدادی از متقاضیانی که در 
نام نویسی شرکت کرده و موفق به اخذ 
دعوت نامه می شوند متأسفانه به علت 
عدم توجه به اینکه در آمد کافی برای 
درخواســت ندارند با رد تقاضا مواجه 
می گردند. متأسفانه در صورت ارسال 
فایل ناقص حتی اگر واجد شــرایط 
درخواست باشید فرصتی برای ارسال 
اصالحیه به متقاضیان داده نمی شود و 
فایل درخواست پس فرستاده خواهد 
شد. ازآنجایی که بسیاری از متقاضیان 
کفالت ســال ها در انتظــار موقعیت 
دریافت گزینش هســتند می بایست 
دقت کامل را در تکمیل پرونده اعمال 
دارند و یا از متخصصین مهاجرت برای 
آماده سازی و یا بازبینی فایل قبل از 

ارسال کمک بگیرند.
بر اساس قوانین کفیل ملزم به امضا 
تعهدنامه پرداخت هزینه های زندگی 
فرد و یا افــرادی که تحت کفل وی 
هستند می باشد. این دوره تعهد برای 
افرادی که در کبک ســکونت دارند 
به مدت 1۰ ســال و برای ســاکنین 
اســتان های دیگر 2۰ سال است؛ لذا 
هرگونه کمک اجتماعی به دست آمده 
توســط والدین یا پدر بزرگان و مادر 
بزرگان در طول دوره تعهد باید توسط 

اسپانسر به دولت بازپرداخت شود.
بدیهی است تعداد زیادی از متقاضیان 
که نام نویســی خود را برای شرکت 
در قرعه کشــی انجــام داده اند موفق 
به اخذ دعوت نامه نخواهند شد ولی 
گزینه اخذ ســوپر ویزا برای آنان که 
مورد گزینش قرار نگرفته اند می تواند 
راهی برای انســجام افراد خانواده تا 

قرعه کشی بعدی باشد.

معصومه علی محمدی )هفته(

مرزهایزمینیکاناداوآمریکا
همچنانبستهمیماند

بــاز هم خبری از بازشــدن مرزهای 
آمریکا و کانادا نیســت. دولت آمریکا 
روز دوشــنبه اعالم کرد مرزهای این 
کشور با کانادا دست کم تا 21 اکتبر 
بسته خواهند ماند. مرزهای دو کشور 
از هجده ماه پیــش به علت پاندمی 
بسته شده است و این وضعیت هر ماه 

تمدید می شود.
به گزارش هفته، بــه نقل از الپرس، 
در عین حال کاخ سفید روز دوشنبه 
اعالم کرد از نوامبر آینده اتباع خارجی 
بزرگســال برای ورود به خاک آمریکا 
باید به طور کامل خود را واکســینه 

کرده باشند.
خبر مربوط به مسافران هوایی، اولین 
عالمتی اســت که نشــان می دهد 
دولت جــو بایدن آماده می شــود تا 
محدودیت های سفر به آمریکا را که 
از ابتدای پاندمی در مارس 2۰2۰ به 
اجرا گذاشته شده است، تعدیل کند. 
با این حال هنوز جزییات تعدیل های 
احتمالی در مقررات ســفر به آمریکا 
مشخص نیست و سواالت و ابهامات 

زیادی در این باره وجود دارد.
کاخ ســفید حتی مشــخص نکرده 
اســت که چــه واکســن هایی مورد 
تایید وزارت بهداشــت آمریکا است. 
واکسن آکسفورد-آســترازنکا که در 
واکسیناسیون سراسری کانادا به طور 
گسترده مورد اســتفاده قرار گرفت، 

هرگز در آمریکا تایید نشد.
برایــان هیگینز، نماینــده دموکرات 
ایالــت نیویورک در کنگــره آمریکا، 
از مدت ها پیــش از دولت جو بایدن 
بابت محدودیت هایی که در مرزهای 
مشــترک با کانادا به اجرا گذاشــته 
است، انتقاد می کند. آقای هیگینز روز 
دوشنبه 2۰ سپتامبر تاکید کرد زمان 
آن رسیده است که دولت بایدن مجوز 
ســفرهای غیرضروری بین آمریکا و 

کانادا را صادر کند.
این نماینده کنگــره آمریکا تصریح 

کــرد: »به هیچ وجه معلوم نیســت 
کــه چرا دولت آمریــکا برای تعدیل 
گذرگاه های  در  محدودیت های سفر 
مرزی زمینی هیچ تصمیمی نمی گیرد 
این در حالی است که زندگی جوامع 
مستقر در مناطق مرزی در دو کشور 
به طور مستقیم به تجارت فرامرزی 

وابسته است.«
طبق اعــالم دولت آمریــکا، تدابیر 
جدیدی که از نوامبر به اجرا گذاشته 
خواهند شد مربوط به مسافرت های 
هوایــی اســت. به موجــب مقررات 
جدید، مسافران پیش از سوار شدن 
به هواپیما نه تنها باید گواهی واکسن 
به همراه داشته باشند بلکه باید نتیجه 
منفی تســت غربالگری خــود را که 
حداکثر سه روز پیش از پرواز داده اند، 

ارائه نمایند.
این مقررات تقریبا شبیه به مقرراتی 
اســت که کانادا از تابســتان امسال 
ابتدا برای کانادایی ها، ســپس برای 
گردشگران آمریکایی و در نهایت برای 
اتباع خارجی کلیه کشــورهایی که 
قصد ســفر به کانادا را دارند، به اجرا 

گذاشته است.
از نوامبر آینده که مقررات جدید در 
آمریکا به اجــرا در می آیند، الزامات 
ســختگیرانه تری هــم در زمینــه 
غربالگــری و قرنطینــه در خصوص 
مســافرانی که خــود را واکســینه 
نکرده اند، به اجرا گذاشته خواهد شد.
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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 لوکس باچشم انداز بسیار زیبا از اقیانوس.
6000 اسکورفیت زیربنا در 3 طبقه،

5 اتاق خواب و 5/5 سرویس حمام و دستشویی،
بسیار روشن و دلباز، با نقشه خوب، 3 شومینه گازی،

بالکن بزرگ رو به حیاط زیبا، مجهز به استخر در فضای باز،
در یکی از مناطق خوب در وست ونکوور،
نزدیک به مدارس ابتدایی و دبیرستان

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

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

$698,000

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, 
Coquitlam

528,000

#711-121 Brew St., 
Port Moody

698,000

#2710-9868 Cameron St,
Burnaby

5,788,000
1408 31st Street, West Vancouver
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کتابسوزیجنجالی
درمدارسکانادا
بهنامآشتیبابومیان

اجســاد  باقیماندۀ  جنجال کشــف 
کــودکان یک مدرســۀ وابســته به 
کلیســا در کانــادا هنوز بــه پایان 
نرسیده، افشاگری دیگری مربوط به 
»کتاب سوزی« در این کشور توجه ها 

را به خود جلب کرده است.
کتاب سوزی که عموماً ناشی از رفتاری 
ایدئولوژیک نســبت به کتاب است، 
گاهی هم به اســم و بهانۀ احترام به 
حقوق انسان ها صورت می گیرد، مثل 

همین مورد اخیر در کانادا.
پیشینۀ طوالنی کتاب سوزی در جهان 
نشــان می دهد این رفتــار تحت هر 
شــرایط و با هر توجیهی تمدن ستیز 
اســت و جایی در مواجهه با کتاب، 
حتی »توهین آمیزتریــن« کتاب ها، 
ندارد، اما شــگفت انگیز اســت که با 
وجود همین تجربــۀ عبث طوالنی، 
هنوز کســانی در جهان به این رفتار 

ادامه می دهند.
چنــدی پیــش در ایران ســوزاندن 
کتاب  علمی پزشــکی توســط یک 
روحانِی مدعی طب سنتی جنجالی 
شــده بود. در ســال 1۳۹۸ ، عباس 
تبریزیان، روحانی ای که خود را »پدر 
طب  اسالمی« می نامد، کتاب مرجع 
آموزش پزشکی هاریسون را در برابر 

دوربین به آتش کشید.
یا ســال گذشــته در برزیل، انتشار 
فیلمی از ســوزاندن کتاب های پائولو 
کوئیلو، نویســندۀ سرشناس برزیلی، 
به دســت خوانندگانی که از مواضع 
سیاسی این نویسنده خشمگین شده 
بودند، جنجال آفرید. اما باز هم شاید 

عجیب به نظر برسد که در همین قرن 
بیست ویکم کتاب سوزی می تواند در 
یک کشور پیشــرفته  مثل کانادا هم 

رخ دهد.

ماجرا چیست؟

چندی پیش افشا شد که در جریان 
یک مراســم بــرای ادای احترام به 
مردمان بومی و عذرخواهی از آنان، در 
یک مدرسه در کانادا در سال 2۰1۹، 

کتاب هایی سوزانده شد.
ماجرا از این قرار بود که یک شورای 
مدارس کانادایی فرانسه زبان تصمیم 
گرفت قفسه های کتابخانه های خود را 
مرتب یا در واقع »پاکسازی« کند و در 
این بین تصمیم گرفته شد پنج هزار 
کتاب کودکان و نوجوانان، از کتاب های 
مصور تا رمان ها و دانشنامه ها، به این 
دلیل که پیش داوری هایی را نسبت به 
مردم بومی به خوانندگان شان منتقل 
می کنند، از ایــن کتابخانه ها حذف 

شوند.
کتاب هایی چون »تن تن در آمریکا«، 
»آســتریکس و سرخپوستان«، سه 
کتاب مصور از »لوک خوش شانس« و 
همچنین رمان ها و دانشنامه های دیگر 
از جمله این کتاب های حذف شــده 

بودند.
به گــزارش رادیو کانادا که این ماجرا 
را به صورت عمومی فاش کرد، برخی 
از این کتاب ها در یک مراســم برای 
»آشتی« میان مردم کانادا در یکی از 
این مدارس سوزانده شد. رادیو کانادا 

اعالم کرد که یک شــورای مدارس 
انتاریو که بیســت مدرسه را شامل 
می شــود، این پنج هــزار کتاب را به 
ترویج کلیشه ها نســبت به مردمان 
بومی متهم کردنــد و برخی از آن ها 
را ســوزاندند، برخی را دور ریختند و 

برخی را هم دفن کردند.
این رادیو همچنین اضافه کرد که این 
اقدام »با اهداف آموزشــی« صورت 
گرفته بوده و بــه دانش آموزان گفته 
شده بود که خاکســتر این کتاب ها 
به عنوان »کود« برای درختان استفاده 
می شود و بنابراین از پدیده ای »منفی« 

به چیزی »مثبت« تبدیل می شوند.
همچنیــن در یــک ویدئــو بــرای 
خاکســتر  »دفن  روند  دانش آموزان 
نژادپرســتی، تبعیض و کلیشــه ها« 
توضیح داده شد »به این امید که ما در 
کشوری فراگیر بزرگ شویم که همه 
بتوانند در رفاه و امنیت زندگی کنند.«

قرار بود در مدرســه دیگری باز هم 
مراسم کتاب ســوزی برگزار شود، اما 
به دلیل شــیوع کرونا این مراسم لغو 

شد.
لین کوست، ســخنگوی این شورای 
مــدارس کانــادا، در دفــاع از ایــن 
اقدام شان به رادیو کانادا گفت: »این 
یــک اقدام آشــتی جویانه بــا اولین 
مردمان« کانــادا بود و »یک حرکت 
برای پذیرفتن دیگر جوامع حاضر در 

مدارس و جامعۀ ما.«
او تأکید کــرد که این کتاب ها دارای 
»محتوای منسوخ و نامناسب« بودند.

واکنش سیاستمداران

اما این کتاب ســوزی نه تنها موجب 
بهت و شگفتی نویســندگان و اهل 
کتــاب در کانادا شــد بلکه موجی از 
واکنش ها را در میان سیاســتمداران 

کانادایی از احزاب مختلف برانگیخت 
و همگی آن را محکوم کردند.

جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا، 
نیز با وجود تأکید بر اهمیت آشــتی 
با بومیان این کشور گفت: »من هرگز 
با این که کتاب ها را بسوزانیم موافق 

نیستم.«
این ماجــرا حتــی وارد کارزارهای 
انتخاباتی هم شــد. ارین اوتول، رهبر 
حزب محافظه کار کانــادا، وعده داد 
که یــک دولت محافظه کار در زمینۀ 
»آشــتی« با بومیان متعهد باشــد، 
»اما راه آشــتی شامل تخریب کانادا 
نیست«. او در توئیتی هم تأکید کرد 
که ســوزاندن کتاب ها را »به شدت« 

محکوم می کند.
جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
دموکــرات جدیــد، نیز کــه حزبی 
چپ گراســت، اعــالم کــرد »روش 

آموزش کودکان باید تغییر کند.«
رزیتا ناظر )رادیو فردا(

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

در پــی جنجال به وجودآمــده، این 
شــورای مدارس کانــادا اعالم کرد 
که پاکســازی کتابخانه ها را متوقف 
می کند. به گفتۀ این شــورا، نزدیک 
به دویســت کتاب دیگر ارزیابی شده 
بودند و قرار بود آن ها نیز پاکســازی 

شوند.
با همــۀ این حواشــی، جامعۀ کانادا 
هنــوز در بهــت کشــف صدها گور 
بی نام ونشــان در یک مدرسۀ سابق 
کلیسای کاتولیک برای کودکان بومی 
کاناداست؛ موضوعی که به نارضایتی از 
رفتار ظالمانۀ نهادهای قدرت در این 
کشور با مردمان بومی دامن زده است.
ه ها هزار کودک بومی کانادا در اواخر 
قرن نوزدهــم تا دهۀ 1۹۹۰ به اجبار 
وارد این مدارس شــدند و از خانواده 
و فرهنگ خود جدا شــدند و هزاران 
نفر از آنان هرگز بــه خانه های خود 

بازنگشتند.
با این حال تقریباً همه بر این باورند 
که هــدف مبــارزه با نژادپرســتی 
هر وســیله ای را توجیــه نمی کند. 
چندی پیش هم که موج اعتراضات 
ضدنژادپرستی از آمریکا شروع شد و 
به دیگر کشورهای غربی رسید، برخی 
مجسمه ها که یادآور تاریخ استعمار یا 
دوران برده داری بود، در کشــورهای 

غربی تخریب شد.
واضح اســت که تمدن هــای کنونی 
غربی دارای صفحاتی سیاه در تاریخ 
خود هستند و این تاریخ سیاه گاهی 
در کتاب ها و آثــار هنری هم بازتاب 
دارد. اما اکثر نخبگان در این جوامع 
به این باور رســیده اند که راه مبارزه 
بــا افکار و شــیوه های مذموم که در 
دوره هایی فاجعه بار بوده اند، در وهلۀ 

اول شناخت آن هاست.
به همین دلیل است که اکنون دیگر 
ترسی از انتشــار کتاب »نبرد من« 
هیتلر هم وجــود نــدارد، حتی در 
کشورهایی که هیتلر در آن ها فاجعه 

آفرید.
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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)
120 W. 14th. St. N. Vancouver

لطفا برای ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبایل 551-۹5۹۳ )6۰4 (
 یا 6564-261)6۰4( با ژیال اخوان تماس حاصل فرمایید.

ادامۀمحدودیتهایمسافرتیکانادا
تا۲1نوامبر

ایرانیان کانادا- بهداشــت کانادا اعالم کرد که محدودیت های مسافرتی موجود 
کانادا و شــرایط ورود به این اینکشــور حداقل تا ۹ هفتــۀ دیگر به قوت خود 
باقــی خواهند ماند. آژانــس فدرال اعالم کرد که در خوشــبینانه ترین حالت 

محدودیت های مرزی حال حاضر تا 21 نوامبر باقی خواهد ماند.
این آژانس فدرال توضیح داد: »از 7 سپتامبر 2۰21، مسافران واکسینه شده از 
هر کشوری درصورتی که از شرایط خاصی برخوردار باشند می توانند به دالیل 

غیرضروری وارد کانادا شوند.«
مسافران کامالً واکسینه شــده باید مدرک خود را نشان دهند که دوره کامل 
واکسن مورد تأیید بهداشت کانادا را حداقل 14 روز قبل از ورود به کشور دریافت 
کرده اند. هرکسی که وارد کانادا می شود باید مدرک آزمایش منفی کووید 1۹ را 
که 72 ساعت قبل از ورود به کانادا گرفته شده، یا یک آزمایش مثبت بین 14 
تا 1۸۰ روز قبل از ورود را ارائه دهد. مسافران واکسینه نشده یا به صورت جزئی 
واکسینه شده هنوز باید خود را قرنطینه کنند و در روز اول و روز هشتم آزمایش 
کووید 1۹ بدهند. هر فردی که وارد کانادا می شود باید مشخصات خود و کلیه 
اســناد مورد نیاز مربوط به کووید 1۹ را به صورت الکترونیکی از طریق برنامه 

ArriveCAN ارسال کند.
هنوز جزئیات بیشــتری در مورد  اینکه کدام یک از این محدودیت های سفر 

مرتبط با کووید 1۹ از 21 نوامبر به بعد حذف می شود، ارائه نشده است.

با این حــال، به نظر می رســید که 
برای  ســیاه«  »صــورت  رســوایی 
گروه های راست گرا به اندازۀ معرفی او 
به عنوان یک سوء استفاده گر جنسی 
اهمیت نداشــت. آنها »مدرکی فاش 
کردند« که مبنی بر رفتار ناپســند 

ترودو در سال 2۰۰1 می شد.
میم ها تبدیل به کالژهایی شدند که 
برای اثبات ســوء رفتار جنسی ترودو 
طراحی شــده بودند و برای تضعیف 

تصویر معاصِر او استفاده می شد.

به گفتــۀ این گروه ها ترودو یک نماد 
جذابیت بود، اما بدترین نوع آن. ترودو 
ایــن اتهامات را رد کــرد و برای یک 
حادثه عذرخواهی کرد، هرچند گفت 
که هیچ چیزی از آن ماجرا را به خاطر 

نمی آورد.
را  ترودو  ضد  احساســات  پاندمی 

تشدید کرد

پاندمــی کووید 1۹ باعث شــد این 
گروه ها بیشتر احساس کنند که ترودو 

به آنان خیانت کرده است.
دســتور  پاندمــی،  تعطیلی هــای 
واکسیناسیون، پاســپورت واکسن و 
اختالل های به وجود آمده در کسب 
و کار ها راه های جدیدی برای تفسیر 
گســتاخی و خیانت ترودو ارائه داد. 
این واکنش منحصر به کانادا نبود - 
اکثر کشــورهای جهان با اعتراض ای 
ضد ماسک و ضد واکســن رو به رو 
هستند – این واکنش ها در عوض در 
ادامۀ نگرش های ضد ترودویی بود که 
او را به عنوان یک رهبر ناالیِق غیرقابل 

اعتماد نشان می داد.

مشاهدات ما جنبه تاریک تری برای 
شــهرت ترودو نشــان می دهــد. از 
نظر بســیاری از کانادایی ها و ناظران 
بین المللــی ترودو به عنــوان فردی 
دوست داشتنی شناخته می شود، اما 
گروه های راست گرا به دالیل مشابه او 
را دوست ندارند: او مردی سفیدپوست 
ثروتمند با حق امتیاز و قدرت اســت 

که از نظر آنها خیانت گر است.
همانطور که روزنامه نگار فاطمه سید 
می نویسد: »این گروه های سفیدپوست 
معترض که تــرودو را دنبال کرده اند 
دارای امتیازات ناعادالنه ای هســتند 

کــه از جوانب مختلف جامعه به آنان 
اعطا شده است: آنها عمدتاً از لفاظی ها 
و اقدامات نفرت انگیز خود قســر در 
می رونــد و برای ایــن ترویج نفرت، 

بازخواست و یا تنبه نمی شوند.«
این امتیاز همچنین ممکن است یک 
نقطۀ کور رســانه ای را توضیح دهد. 
خشــم بزرگی در میــان جناح های 
راســت آنالین وجود دارد و به عنوان 
یک جامعه، کانادا باید فوراً به پویایی 
قدرت نژادی و فرهنگی که زیربنای 
گفتمان نفرت  پراکنی است، پی ببرد و 

برای آن چاره ای بی اندیشد.

ادامهازصفحه۲دلیلعدممحبوبیتترودو....

مشاورامالکتورنتوییبرنامه
لیبرالهابرایبهبودقدرتخرید
مسکنرا»خندهدار«توصیفکرد

ایرونیــا- وقتی از یک مشــاور امالک 
منطقه تورنتو پرســیدند که پیروزی 
اخیر دولــت لیبرال فــدرال و برنامه 
های آنها  چه تاثیری بر قدرت خرید 
در بخش مســکن کانادا دارد ، او تنها 
یک کلمه برای توصیف آن داشــت: 

خنده دار!
 Realosophy جان پاسالیس، رئیس
Realty گفت برخالف دیگران معتقد 
است  سیاست های ارائه شده لیبرالها 
در طول مبــارزات انتخاباتی در مورد 
مسکن به احتمال زیاد تقاضا را بیشتر 
از آنچــه در حال حاضــر وجود دارد، 
برمی انگیزد. او گفت این موضوع می 
تواند در آینده و در زمانی که موجودی 
ها و لیســتینگ هــا در محدودترین 
تعداد موجــود در شــهرهای بزرگ 
سراســر کشــور قرار دارد، منجر به 

افزایش قیمت ها شود.
او در ادامــه گفت: »من فکر نمی کنم 
هیچ چیز از نظر مقرون به صرفه بودن 
منطقی باشد. جمعیت ما بسیار سریعتر 
از توانایی ما در ساختن خانه در حال 
افزایش است و این واقعا همان چیزی 
اســت که باعث چنین شتاب سریعی 
می شود که در قیمت ها مشاهده می 

کنیم.«
با این حال نه لیبرال ها، محافظه کاران 
و نه دموکرات های جدید نتوانســتند 
بسیاری از سیاست های مسکن را که 
نگرانی های فعلی بازار را مهار می کند، 
مطرح کنند. محرک های زیادی برای 
بازگرداندن خریداران بــه بازار وجود 
داشت و سیاست های مربوط به عرضه 
عالی بود، اما اگر واقعا عملی شــوند، 

سیاست های بلند مدت هستند.
جالب ترین سیاست برای پاسالیس و 
سایر کارگزاران مانند او، تعهد لیبرال ها 
برای افزایش وام مسکن تضمینی است.
پاسالیس گفت: »من فکر می کنم از 
همه سیاســت های موجود در سطح 
فدرال، این سیاســتی اســت که می 

تواند واقعا بر رفتار خریدار و فروشنده 
در کوتاه مدت تأثیر بگــذارد. به این 
دلیل که اگر خریدار خانه هستید، به 
احتمال زیاد فعال خرید خود را متوقف 
می کنید تا  بتوانید وام بیشتری پس 
از اجرای قانون جدید دریافت کنید.از 
طرف دیگر اگر فروشنده خانه هستید 
و خانه شما در محدوده قیمت پایین 1 
میلیون دالر قرار دارد، شاید خانه خود 
را فعــال از بازار خارج  کنید. چون می 
دانید وقتی لیبرال ها این تغییرات را 
ارائه می دهند، افراد بیشــتری در آن 
دســته جدید قیمت گذاری قرار می 
گیرند که برای خانه ها رقابت خواهند 

کرد.«
پاسالیس تاکید کرد از نظر ساختاری 
بــه احتمال زیاد هیــچ دولت فدرالی 
نمی تواند به سرعت تغییرات بنیادی 
در این بخــش ایجاد کند: »در نهایت 
دولت فدرال اهرم های محدودی برای 
تأثیرگذاری بر تغییرات واقعی و کوتاه 
مدت در اختیار دارد و معموال سیاست 
های فدرال حول تأمین مالی اســت 
-چیزی که ما شاهد آن بودیم: طرف 
عرضه یا سیاستهای بلند مدت می رود. 
و این چیزی است که همه ما قرار است 

زیر نظر داشته باشیم.«
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د

ت

و

ورود نيروهاي روسيه به ايران
به رغم اعالم بـــي طرفي درقبال جنگ قدرت هاي 
اروپايي [جنگ جهانى اول در قرن 20]، واحدهاي ارتش 
روسيه چهارم آبان 1296خورشيدي  وارد بندر انزلي شدند 
و به سوي تهران به حركت در آمدند و دو هفته بعد، پس از 

تصرف قزوين خود را به كرج رسانيدند.
انگليسي ها يكه تاز ميدان ايران 

انگليسي ها در آبان سال 1299 در ايران يكه تاز ميدان 
شده بودند و كوشش تمام داشتند كه مالك الرقاب وطن 
ما شوند. انگليســـي ها با تلقين قطعي بودن قرارداد سال 
1919 ميالدى معروف به قرارداد وثوق الدوله به مقامات 
دولتي ايران، عمال مفاد ان را به اجرا گذارده بودند و تاكيد 
بر قطعي بودن آن داشـــتند از جمله از مشيرالدوله رئيس 
الوزراء و نيز سلطان احمدشـــاه مصرا مي خواستند كه 
پالونيك استاروسلسكي ژنرال روسي فرمانده قزاقخانه را 
كه ديگر ارتباطي هم با روسيه [روسيه كمونيست شده] 
نداشـــت و حقوق بگير دولت ايران شده بود بركنار و از 

ايران اخراج كنند.
تاجگذاري پهلوي دوم

چهارم آبان ســـال 1346  محمدرضاشاه پهلوي با 
اينكه از ســـلطنت او 26 ســـال مي گذشت، در چهل و 
هفتمين زادروز خود با هزينه نسبتا سنگين طي مراسمي 
 مفصل كه به نظر بسياري ضرورت نداشت بر سر خود تاج 

گذارد!.
آتش زدن شهر بزرگ سكوپجه براي جلوگيري از سرايت وبا

در جريان جنگ امپراتـــورى اتريش با عثمانى، 26 
اكتبر سال 1689 ژنرال «اني سيلويو پيكولوميني » فرمانده 
نيروهاي اتريشى دستورداد كه شهر سكوپجه آتش زده 
شـــود. در اين شـــهر 600 هزار نفرى كه اينك پايتخت 
جمهوري مقدونيه است بيماري وبا شيوع يافته بود. فرمانده 
نيروهاي اتريش كه در اصل ايتاليايي بود براي جلوگيرى از 
سرايت بيماري وبا به ساير نقاط اروپا، تصميم به سوزاندن 

شهر سكوپجه گرفت.  
بيسمارك ژاپن ترور شد

26 اكتبر ســـال 1909 «ايتو» دولتمرد مقتدر ژاپن و 
مـــردي كه وطن خودرا به صورت يك قدرت جهاني در 
آورد در 72 سالگي درسرزمين كره به دست يك كره اي 
كشته شد. وي در آن زمان با لقب شاهزاده، فرماندار ژاپني 
كره بود. ايتو كه از نخستين دانشجويان اعزامي ژاپن به اروپا 
بود و دوبار نخست وزير ژاپن شد براي ميهن خود قانون 
اساسي نوشت، زيرا كه همانند توماس جفرسون عقيده 
داشت كه يك قانون اساسي جامع ملت را شكل مي دهد و 
متحول مي كند.ايتو به اعجاز يك قانون اساسي خوب در 

تنظيم پيشرفت هاي يك ملت ايمان داشت.
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نخست وزير به الجزاير مي رود
مهندس مهدي بازرگان نخست وزير و دكتر ابراهيم 
يزدي وزير امور خارجه هفته آينده بنا به دعوت شاذلي 
بن جديد رئيس جمهوري الجزاير به آن كشــــور سفر 
مي كنند تا در جشن بيست و پنجمين سال آغاز انقالب 
رهائي بخش الجزاير كه روز اول نوامبر برابر با دهم آبان 
ماه جاري برگزار مي شود شركت كنند. دفتر اطالعات 
و مطبوعات وزارت امور خارجه كه طي اطالعيه اي اين 
خبر را منتشر كرده اضافه مي كند نخست وزير و وزير 
خارجه به همراه هيأتي از مقامات مملكتي به الجزاير 

خواهد رفت. 
بنياد مستضعفان، فقط حافظ اموال و دارايي 

مصادره شده است
مؤسساتي كه از طريق دادگاه هاي انقالبي و با حكم 
دادگاه مصادره شده و در اختيار بنياد مستضعفان قرار 
گرفته اند، بايد طبق سيستم قبلي، كار خود را ادامه دهند 
اين مطلب را علي قدوسي، دادستان كل انقالب اسالمي 
ايران ديروز، در جمع خبرنگاران مطبوعات، اعالم كرد 
و ادامه داد: بنياد مستضعفان، فقط حافظ و نگهدارنده 
اموال و دارايي مصادره شده است و نمايندگان بنياد در 
مؤسسات، حق اخراج يا عزل و نصب افراد و كاركنان را 

به هيچ عنوان ندارند. 
گزارش خبرگزاريها 

در مورد عمل جراحي شاه مخلوع
در حالي كه مقامات رسمي بيمارستان نيويوركـ  
كورئل بيمارستاني كه شاه مخلوع در آن بستري است، 
هنوز هيچگونه اطالعيه رسمي در مورد بيماري ناگهاني 
او، و نوع معالجه منتشر نكرده اند و هيچ نشانه اي هم كه 
انجام عمل جراحي را اثبات يا نفي كند در دست نيست، 
خبرگزاري فرانسه اعالم كرد كه رابرت آرمانو مشاور 
شاه سابق مدعي شد كه محمدرضا بامداد روز چهارشنبه 
(عصر چهارشنبه به وقت تهران) در بيمارستان نيويورك 
ـ كورئل تحت عمل جراحي ســــرطان قرار گرفت و 
پزشكان در يك عمل دو ساعت و نيمه كيسه صفراي او 
را برداشتند و يك سنگ از مجراي صفراوي وي خارج 
كردند و از غدد لنفاوي گردن او بيوپسي به عمل آوردند. 
ديشب راديو مسكو گزارش داد كه محافل ايراني حضور 
شاه سابق در آمريكا را به منزله كمك اياالت متحده به 

فعاليت خرابكارانه عليه ملت ايران تلقي مي كنند.
ماجراي اشغال هتل هاي تهران به وسيله دانشجويان

به دنبال اشغال هتل امپريال، توسط دانشجويان 
دانشكده برنامه ريزي كامپيوتر، دانشجويان دانشگاه 
ملي نيز از 2 شب قبل وارد هتل رويال گاردن واقع در 
خيابان طالقاني (تخت جمشيد سابق) شدند و اين هتل 
را به عنوان خوابگاه اشــــغال كردند. در گفتگوئي كه با 
دانشجويان دانشگاه برنامه ريزي كامپيوتر انجام شد، 
دانشجويان اظهار داشتند: ما ابتدا با بنياد مستضعفين كه 
هتل در اختيار اوست و جزو اموال مصادره شده است، 
تماس گرفتيم و به طور حتمي به توافق رسيديم تا هتل 
امپريــــال در اختيار ما قرار گيرد و از اين محل به عنوان 

كالس درس و خوابگاه و محل اداري، استفاده كنيم.
فروش خانه رضاخان در آفريقاي جنوبي

ژوهانسبوركـ  خبرگزاري فرانسهـ  از يك منبع 
آگاه در ژوهانسبورك كسب اطالع شد كه دولت ايران 
ويالي محل اقامت پدر شاه سابق را به مبلغ 600 هزار 
پاند معادل 720 هزار دالرـ  به معرض فروش گذارده 
اســــت. رضاخان در دوران تبعيدش در سال 1941 در 
اين ويال كه در حومه شــــهر ژوهانسبورك قرار دارد 

زندگي مي كرد. 
اگر امام دستور دهد تسليم دمكراتها مي شوم

قمـ  حجت االسالم خلخالي حاكم شرع ديروز 
اعالم كرد كه در صورت دســــتور امام خود را تسليم 

دمكرات ها خواهد كرد.
 حجت االسالم خلخالي در رابطه با انتشار خبر 
تســــليم وي به دمكرات ها، در گفتگوي كوتاهي با 
خبرگزاري پارس در قــــم،  در اين باره گفت: من تابع 
امام هستم و اگر امام خميني به من دستور دهد، مي روم 
كردستان و خود را تسليم دمكرات ها مي كنم. خلخالي 
افزود: به دنبال پخش اين خبر طي دو ســــه روز اخير، 
عده اي از پاســــداران مرا لحظه اي تنها نمي گذارند و 
پاسداران شديداً از من مراقبت مي كنند كه مبادا شخصاً به 

كردستان برم و خود را تسليم دمكرات ها كنم. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 3 شهريورماه 1358 
(برابر با 3 ذيحجه 1399، 25 اكتبر 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 

حال همه ستاره ها بد مي شد
يك دسته كبوتر از دلم رد مي شد

هر وقت دلش هواي باريدن داشت
هرجا كه نشسته بود مشهد مي شد
مريم حقيقت

پند بزرگان

همه ما به رويا پردازى ادامه مى دهيم و خوشبختانه 
روياها واقعا به حقيقت تبديل مى شوند. 

كتى هولمز
من معتقدم لحظه اى كه در حال ياد گرفتن چيزى 

نباشيد، آن زمان ُمرده ايد. 
جك نيكلسون

 سرايه

قاب امروز

بارگاه مطهر امام هشتم  شيعيان امام رضا (ع) ـ     مشهد مقدس/عكس از :مرصاد جعفرى  
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د

ت

و

ورود نيروهاي روسيه به ايران
به رغم اعالم بـــي طرفي درقبال جنگ قدرت هاي 
اروپايي [جنگ جهانى اول در قرن 20]، واحدهاي ارتش 
روسيه چهارم آبان 1296خورشيدي  وارد بندر انزلي شدند 
و به سوي تهران به حركت در آمدند و دو هفته بعد، پس از 

تصرف قزوين خود را به كرج رسانيدند.
انگليسي ها يكه تاز ميدان ايران 

انگليسي ها در آبان سال 1299 در ايران يكه تاز ميدان 
شده بودند و كوشش تمام داشتند كه مالك الرقاب وطن 
ما شوند. انگليســـي ها با تلقين قطعي بودن قرارداد سال 
1919 ميالدى معروف به قرارداد وثوق الدوله به مقامات 
دولتي ايران، عمال مفاد ان را به اجرا گذارده بودند و تاكيد 
بر قطعي بودن آن داشـــتند از جمله از مشيرالدوله رئيس 
الوزراء و نيز سلطان احمدشـــاه مصرا مي خواستند كه 
پالونيك استاروسلسكي ژنرال روسي فرمانده قزاقخانه را 
كه ديگر ارتباطي هم با روسيه [روسيه كمونيست شده] 
نداشـــت و حقوق بگير دولت ايران شده بود بركنار و از 

ايران اخراج كنند.
تاجگذاري پهلوي دوم

چهارم آبان ســـال 1346  محمدرضاشاه پهلوي با 
اينكه از ســـلطنت او 26 ســـال مي گذشت، در چهل و 
هفتمين زادروز خود با هزينه نسبتا سنگين طي مراسمي 
 مفصل كه به نظر بسياري ضرورت نداشت بر سر خود تاج 

گذارد!.
آتش زدن شهر بزرگ سكوپجه براي جلوگيري از سرايت وبا

در جريان جنگ امپراتـــورى اتريش با عثمانى، 26 
اكتبر سال 1689 ژنرال «اني سيلويو پيكولوميني » فرمانده 
نيروهاي اتريشى دستورداد كه شهر سكوپجه آتش زده 
شـــود. در اين شـــهر 600 هزار نفرى كه اينك پايتخت 
جمهوري مقدونيه است بيماري وبا شيوع يافته بود. فرمانده 
نيروهاي اتريش كه در اصل ايتاليايي بود براي جلوگيرى از 
سرايت بيماري وبا به ساير نقاط اروپا، تصميم به سوزاندن 

شهر سكوپجه گرفت.  
بيسمارك ژاپن ترور شد

26 اكتبر ســـال 1909 «ايتو» دولتمرد مقتدر ژاپن و 
مـــردي كه وطن خودرا به صورت يك قدرت جهاني در 
آورد در 72 سالگي درسرزمين كره به دست يك كره اي 
كشته شد. وي در آن زمان با لقب شاهزاده، فرماندار ژاپني 
كره بود. ايتو كه از نخستين دانشجويان اعزامي ژاپن به اروپا 
بود و دوبار نخست وزير ژاپن شد براي ميهن خود قانون 
اساسي نوشت، زيرا كه همانند توماس جفرسون عقيده 
داشت كه يك قانون اساسي جامع ملت را شكل مي دهد و 
متحول مي كند.ايتو به اعجاز يك قانون اساسي خوب در 

تنظيم پيشرفت هاي يك ملت ايمان داشت.
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نخست وزير به الجزاير مي رود
مهندس مهدي بازرگان نخست وزير و دكتر ابراهيم 
يزدي وزير امور خارجه هفته آينده بنا به دعوت شاذلي 
بن جديد رئيس جمهوري الجزاير به آن كشــــور سفر 
مي كنند تا در جشن بيست و پنجمين سال آغاز انقالب 
رهائي بخش الجزاير كه روز اول نوامبر برابر با دهم آبان 
ماه جاري برگزار مي شود شركت كنند. دفتر اطالعات 
و مطبوعات وزارت امور خارجه كه طي اطالعيه اي اين 
خبر را منتشر كرده اضافه مي كند نخست وزير و وزير 
خارجه به همراه هيأتي از مقامات مملكتي به الجزاير 

خواهد رفت. 
بنياد مستضعفان، فقط حافظ اموال و دارايي 

مصادره شده است
مؤسساتي كه از طريق دادگاه هاي انقالبي و با حكم 
دادگاه مصادره شده و در اختيار بنياد مستضعفان قرار 
گرفته اند، بايد طبق سيستم قبلي، كار خود را ادامه دهند 
اين مطلب را علي قدوسي، دادستان كل انقالب اسالمي 
ايران ديروز، در جمع خبرنگاران مطبوعات، اعالم كرد 
و ادامه داد: بنياد مستضعفان، فقط حافظ و نگهدارنده 
اموال و دارايي مصادره شده است و نمايندگان بنياد در 
مؤسسات، حق اخراج يا عزل و نصب افراد و كاركنان را 

به هيچ عنوان ندارند. 
گزارش خبرگزاريها 

در مورد عمل جراحي شاه مخلوع
در حالي كه مقامات رسمي بيمارستان نيويوركـ  
كورئل بيمارستاني كه شاه مخلوع در آن بستري است، 
هنوز هيچگونه اطالعيه رسمي در مورد بيماري ناگهاني 
او، و نوع معالجه منتشر نكرده اند و هيچ نشانه اي هم كه 
انجام عمل جراحي را اثبات يا نفي كند در دست نيست، 
خبرگزاري فرانسه اعالم كرد كه رابرت آرمانو مشاور 
شاه سابق مدعي شد كه محمدرضا بامداد روز چهارشنبه 
(عصر چهارشنبه به وقت تهران) در بيمارستان نيويورك 
ـ كورئل تحت عمل جراحي ســــرطان قرار گرفت و 
پزشكان در يك عمل دو ساعت و نيمه كيسه صفراي او 
را برداشتند و يك سنگ از مجراي صفراوي وي خارج 
كردند و از غدد لنفاوي گردن او بيوپسي به عمل آوردند. 
ديشب راديو مسكو گزارش داد كه محافل ايراني حضور 
شاه سابق در آمريكا را به منزله كمك اياالت متحده به 

فعاليت خرابكارانه عليه ملت ايران تلقي مي كنند.
ماجراي اشغال هتل هاي تهران به وسيله دانشجويان

به دنبال اشغال هتل امپريال، توسط دانشجويان 
دانشكده برنامه ريزي كامپيوتر، دانشجويان دانشگاه 
ملي نيز از 2 شب قبل وارد هتل رويال گاردن واقع در 
خيابان طالقاني (تخت جمشيد سابق) شدند و اين هتل 
را به عنوان خوابگاه اشــــغال كردند. در گفتگوئي كه با 
دانشجويان دانشگاه برنامه ريزي كامپيوتر انجام شد، 
دانشجويان اظهار داشتند: ما ابتدا با بنياد مستضعفين كه 
هتل در اختيار اوست و جزو اموال مصادره شده است، 
تماس گرفتيم و به طور حتمي به توافق رسيديم تا هتل 
امپريــــال در اختيار ما قرار گيرد و از اين محل به عنوان 

كالس درس و خوابگاه و محل اداري، استفاده كنيم.
فروش خانه رضاخان در آفريقاي جنوبي

ژوهانسبوركـ  خبرگزاري فرانسهـ  از يك منبع 
آگاه در ژوهانسبورك كسب اطالع شد كه دولت ايران 
ويالي محل اقامت پدر شاه سابق را به مبلغ 600 هزار 
پاند معادل 720 هزار دالرـ  به معرض فروش گذارده 
اســــت. رضاخان در دوران تبعيدش در سال 1941 در 
اين ويال كه در حومه شــــهر ژوهانسبورك قرار دارد 

زندگي مي كرد. 
اگر امام دستور دهد تسليم دمكراتها مي شوم

قمـ  حجت االسالم خلخالي حاكم شرع ديروز 
اعالم كرد كه در صورت دســــتور امام خود را تسليم 

دمكرات ها خواهد كرد.
 حجت االسالم خلخالي در رابطه با انتشار خبر 
تســــليم وي به دمكرات ها، در گفتگوي كوتاهي با 
خبرگزاري پارس در قــــم،  در اين باره گفت: من تابع 
امام هستم و اگر امام خميني به من دستور دهد، مي روم 
كردستان و خود را تسليم دمكرات ها مي كنم. خلخالي 
افزود: به دنبال پخش اين خبر طي دو ســــه روز اخير، 
عده اي از پاســــداران مرا لحظه اي تنها نمي گذارند و 
پاسداران شديداً از من مراقبت مي كنند كه مبادا شخصاً به 

كردستان برم و خود را تسليم دمكرات ها كنم. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 3 شهريورماه 1358 
(برابر با 3 ذيحجه 1399، 25 اكتبر 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 

حال همه ستاره ها بد مي شد
يك دسته كبوتر از دلم رد مي شد

هر وقت دلش هواي باريدن داشت
هرجا كه نشسته بود مشهد مي شد
مريم حقيقت

پند بزرگان

همه ما به رويا پردازى ادامه مى دهيم و خوشبختانه 
روياها واقعا به حقيقت تبديل مى شوند. 

كتى هولمز
من معتقدم لحظه اى كه در حال ياد گرفتن چيزى 

نباشيد، آن زمان ُمرده ايد. 
جك نيكلسون

 سرايه

قاب امروز

بارگاه مطهر امام هشتم  شيعيان امام رضا (ع) ـ     مشهد مقدس/عكس از :مرصاد جعفرى  

جدول سودوکو

فروردین:هنگامی که تالش می کنید وارد مســیر جدیدی شوید که برایتان 
ناآشناست، نیاز خواهید داشت که از دیگران طلب کمک کنید. گزینه های زیادی 
پیش روی شما قرار دارد. اگر شما اعتقاد دارید که باید یک انتخاب قطعی داشته 
باشــید دوران پر از استرسی خواهید داشت. حتی اگر تصمیم تان را چندین بار 

تغییر داده اید، مطمئن باشید که انتخاب درستی خواهید داشت.

اردیبهشت: االن وقــت حرکت کردن اســت! شما چند روز گذشته را به فکر 
کردن در مورد احساســات تان و کارهایی که پیش رو دارید گذرانده اید و حاال 
دیگر وقت بیکار نشستن نیست. به جای اینکه در انتظار یک فرصت زمان عالی 
باشید، همین حاال اولین قدم را به سوی اهدافی که برای خودتان تعیین کرده 

بودید بردارید. 

خرداد : عواطف و حساســیت های اخیر شما بیش از پیش زیاد شده است، از 
حد و مقدار طبیعی خود بیشتر شده است. احساساتی که شما در حال حاضر 
دارید، فوق العاده زیبا هستند اما بهتر است به شخصیت قبلی تان برگردید زیرا 
شخصیت جدیدتان آســیب های جدی را به شما می زند و شما توان مقابله با 

استرس های ناشی از این ماجرا را ندارید.

تیر: در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود گرفته است، به 
تمام وقایع، صحبت هایی که می شنوید، رفتارهایی که می بینید با دیدی منفی 
نگاه می کنید و تصمیم می گیرید. هیجانات، نیروهای منفی درونی تان را کنترل 
کنید تا بیشتر از این به شما آسیب نرسانده اند. سعی کنید آرامش درونی تان را 

حفط کنید و بعد تصمیم بگیرید.

مرداد : شما بسیار مصمم هستید که به اهداف خود برسید و اجازه نمی دهید 
حتــی کوچکترین چیزی خلل بــه برنامه تان وارد کنــد. بنابراین به پندهای 
اطرافیان تان بی اعتنا هســتید. اما اگر بتوانید مسائل را از نقطه نظر دیگران نیز 
ببینید موفق تر خواهید بود. آرام باشید و به جای اینکه در رویای موفقیت     های 

آینده سیر کنید در لحظه حال زندگی کنید.

شهریور : شما انقــدر روی فعالیت های کاری خود فوکوس کرده اید که چشم 
اندازهای بزرگتری را از دســت داده اید. االن زمانی است که باید که به  به فکر 
آینده بوده و دیدگاه های خود را تغییر دهید.شما می توانید به طور هم زمان با 
توجه کردن به رویاها و آرزوهای قدیمی که به خاطر کارتان آنها را کنار گذاشته 

بودید، این کار را انجام دهید.

مهر : با وجود اینکه شما تالش بســیاری می کنید تا روی وظایف تان تمرکز 
داشته باشید،  گیجی و حواس پرتی مانع شما شده است. االن زمان این است که 
روی کارهای ساده و آشکار تمرکز کنید. اشما می توانید لحظات خوش را بوسیله 
توجه کردن به احساسات تان تجربه کنید؛ به جای اینکه تالش کنید تا اسرار 

درونی را کشف کنید.

آبان :  شــما امیدوارید که هر رویدادی که در پیرامونتان اتفاق می افتد به نفع 
شــما تمام شود. امکان این وجود دارد که مسائلی که در حد یک رویا در ذهن 
شما وجود دارند، به زودی در روزهای آینده تبدیل به واقعیت بشوند. ولی دیگران 
را مجبور به انجام کاری کردن می تواند خطرساز باشد. خونسرد بودن به تثبیت 

کردن شرایط کمک می کند.

آذر : فقط برای مدتی کوتاه برنامه های بلند مدتتان را فراموش کرده و خودتان 
را با اتفاقاتی که در محیط کنونی تان می افتد سرگرم کنید. تا جایی که می توانید 
از روشی که در پیش گرفته اید خارج شوید، برای اینکه شما کارهای زیادی برای 

انجام دادن دارید. بهتر است بر اساس اولویت به کارهایتان رسیدگی کنید.

دی :  فعالیت هایی را که تا چند روز گذشته انجام می دادید را با به دست آوردن 
نتیجه صحیحی ترک کنید زیرا شما در حال حاضر به نقطه ای رسیده اید که باید 
آماده تغییری اساسی در زندگی باشید. زندگی که در حال حاضر تجربه می کنید 
باعث شده است که شما از تمام هیجانات روحی و جسمی که می توانید تجربه 

کنید به دور باشید.

بهمن : جاه طلبی زیاد ممکن اســت کار دســت تان دهد به خاطر اینکه شما 
در وضعیت پیچیده ای کار می کنید و نمی توانید به اهداف تان برســید. ممکن 
است بخواهید بیشــتر از توان تان کار انجام دهید. اگر بتوانید از این انتظارات 
غیرواقعی خود دست بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت 

و بهره وری تان نیز باالتر خواهد رفت.

اســفند :  قبل از بررسی کردن فرضیه های خود زود و با عجله تصمیم گیری 
نکنید. شما درگیر خیاالت خود هستید، اما اگر زمان بیشتری را به صحبت کردن 
با دیگران اختصاص دهید، می توانید ایده های خود را با وارد شــدن به بحثهای 
شگفتی که از نظر تنوع موضوع بسیار گیرا می باشند، ارتقا بدهید. به یاد داشته 

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

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

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

09304740289 پیامك نمایند.
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كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3846
1ـ شهین جدیـ  ورامین
2ـ مهدی احمدیـ  تهران

3ـ معصومه باقریـ  کاشان

افقي:
1. نام باستاني همدان در عهد مادهاـ  كنايه از ناياب 

بودن مردان كارآمد
2. حمايت كننده مالي در كارهاي ورزشي، هنري و 

فرهنگيـ  نگهبان خرمن
3. باران ريزه ـ بلي ـ صداي گريه بچه ـ آموختني 

مدرسهـ   ام الخبائث
4. هنر هفتمـ  پشت سر همـ  پنهان كردن

5. تراويدنـ  از عاليم نفيـ  پره گوشـ  از مشهورترين 
سايتهاي اينترنتي

6. ولیكنـ  زنخـ  علمـ  از میوه ها
7. بوي رطوبتـ  مركز ارمنستانـ  نیستيـ  نشان مفعول 

صريح
8. گرمي آتشـ  پرتو ماهـ  نوعي شال

9. از توابع تالشـ  از پهلوانان توراني شاهنامهـ  قطعه اي 
در موتور خودرو

10. منظورـ  حدنصاب ورزشيـ  رودي درآلمان
11. دفاع فوتباليـ  دلیرـ  بیم داشتنـ  شالوده

12. رهاـ  صیدـ  فرش، قاليـ  آسمان
13. اكنونـ  دردناكـ  واحد سطحـ  چشم تنگ

14. جامه دانـ  مركزـ  حرف يازدهم يوناني
15. تكرار حرف آخرـ  كوير ايرانـ  از اقوام بومي قفقاز 

ـ واحد سرعت صوتـ  اثر رطوبت
16. چوبي گرانبهاـ  ناسزاگو

17. كنايه از فردي مجهولـ  زندان مشهور شهر برلین 
عمودي:

1. هنرسراـ  از حبوبات پرمصرف
2. از آبزيان حالل گوشتـ  پیرو آيین يهود

3. من و شماـ  رويشـ  روشـ  كشور نهروـ  هرگاه، 
اگر

4. آسان گرفتنـ  گمراه كنندهـ  قالب هر چیز 
5. نوعي نمايشـ  پسوند نسبتـ  شادي و طربـ  نام مادر 

حضرت ابراهیم)ع(
6. مجراي تنفسيـ  شماركـ  مركز بنگالدشـ  آتشدان 

حمام
7. نفس خسته ـ پزشك معروف فرعون ـ صاحب، 

دارندهـ  سقف دهان
8. جشنـ  حاشیهـ  پول قطر

9. دو قرنـ  صندلي مدرسهـ  جارچي
10. پاسگانـ  قضاوتـ  وزيدن

11. پزشكيـ  نمام، سخن چینـ  نوعي خرماي عاليـ  
طاقت، تاب و توان

12. عدد مجهولـ  تا اين هنگامـ  شهر، قبیلهـ  دانه اي 
خوراكي هم اندازه و رنگ عدس

13. كمان حالجيـ  بخت، اقبالـ  مرگ از غصهـ  چراغ 
الكتريكي

14. صداقتـ  جزيره اي در جنوبـ  مومن

حرف ) ل ( چه تعداد است؟
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جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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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 
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 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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 1
 2
 3
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15. موجودي نامريي ـ بازنده در شطرنج ـ گیاهي 
سمي كه چرندگان را مدهوش كندـ  كالم، گفتارـ  

گريستن، نالیدن
16. دستگاهي در موسیقي ايرانيـ  خفتن

17. دستگاه حروف چیني مكانیكيـ  رماني مشهور از 
گوستاوفلوبر نويسنده فرانسوي
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1.0

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

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  ۶04-771-17۶2

»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: ۶04-77۳-00۹۶

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 گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline 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(وانگلیسی
آموزش گیتار و آواز 
)کالسیک،پاپ،فالمینکو(

Citizehship آمادگی تست
قبولیصددرصد
مترجم همراه
درکلیهامور

۶04-441-74۶4
77۸-۸۸1-41۳۹

 با۲0سال
تجربهآموزشی
درکانادا

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

 آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟   
چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را  در صفحه نیازمندی 
های پیوند درج کنید. 

6۰4-۹21-4726

مجموعه وودکرافت 
* یک اتاق کامال مبله 

در یک آپارتمان اجاره داده می شود.
* آپارتمان دوخوابه مبله

با تمامی امکانات اجاره داده می شود.
ساختمان دارای استخر، سونا، 
جکوزی، سالن ورزش می باشد. 

154۹ 6۰4-6۰۰-5۸۸6
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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراقبت و نگهداری

به یک خانم باتجربه برای پرستاری 
و مراقبت از یک خانم سالخورده در 
وست ونکوور به صورت تمام وقت، 

5 روز هفته  نیازمندیم.
با حقوق بسیار خوب و امکان سکونت
isajgraham@yahoo.com

154۹

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
»برنابیوکوکیتالم«

قادری
۶04-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  
شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

۶04-۹4۹-0201   
  ۶04-700-۵۶1۵  
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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. 1547

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 


