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مجید محمدی

اگر برجام
 اولویت اول »نظام« نیست، 

اولویت اول آن چیست؟

پرسش های اصلی در باب شــرایط جاری کشور 
این هاست: چرا به رغم اصرار دولت های اروپایی و 
دولت بایدن، مذاکرات اتمی ازسرگرفته نمی شود؟ 
چرا هواپیمای نظامی در ایران »زائر کربال« منتقل 
می کند؟ چرا قیمت مایحتاج عمومی، مثل برنج و 
تخم مرغ، روزانــه افزایش پیدا می کند؟ چرا مردم 
هر روز فقیرتر می شوند؟ اگر رفاه عمومی و انجام 
وظایف محوله نهادها در اولویِت حکومت نیست، 
چه چیزی در اولویت است؟ فداحسین مالکی، عضو 
»برجام  می گوید:  مجلس،  ملی  امنیت  کمیسیون 
از اولویت اول نظام خارج شــده است.« چه چیزی 

اولویت اول »نظام« است؟

با روی کار آورده شــدن دولت رئیســی از سوی »نظام«، 
مدیران جناح اقتدارگرا و تمامیت خواه، تمام مقامات کلیدی 
را در اختیار گرفتند. فردی از باورمندان به سیاســت های 
خامنه ای نیســت که منصب و مقامی کلیــدی در دولت 
رئیسی نداشته باشد. همه این افراد ماموریت هایی دارند که 
مجموعه آن ها، به رغم برخی تبلیغات سیاسی برای یافتن 
جناح میانه رو در حکومت خامنه ای-رئیســی و برساختن 
امیدهای واهی از ســوی برخی اصالح طلبان، به شــکل 
یکدست در حال انجام هستند. ماموریت اصلی واگذار شده 

به دولت رئیسی چیست؟
پرسش های اصلی در باب شرایط جاری کشور این هاست: 
چرا به رغم اصرار دولت های اروپایی و دولت بایدن، مذاکرات 
اتمی ازسرگرفته نمی شود؟ چرا هواپیمای نظامی در ایران 
»زائر کربال« منتقل می کند؟ چرا قیمت مایحتاج عمومی، 
مثل برنج و تخم مرغ، روزانه افزایش پیدا می کند؟ چرا مردم 
هر روز فقیرتر می شــوند؟ اگر رفاه عمومی و انجام وظایف 
محوله نهادها در اولویِت حکومت نیســت، چه چیزی در 
اولویت اســت؟ فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس، می گوید: »برجــام از اولویت اول نظام خارج 

شده است.« چه چیزی اولویت اول »نظام« است؟

امپریالیسم شیعی

اولویت اول و اصلی حکومت جمهوری اســالمی ایران در 
»گام دوم انقالب«، پیشــبرد پروژه »امپریالیسم شیعی« 
است. در گام اول، ایران و مردمانش تسخیر شده و به دست 
اشــغالگران به تاراج و بردگی رفته اند. گام دوم، سکو قرار 
دادن ایران برای ساختن استکبار شیعی است. هیچ مدیری 
نمی توانــد منابع الزم برای این پروژه را صرف رفاه عمومی 

کند و آن ها را در این زمینه صرف نکند.
این پروژه دو ضلع نظامی و مذهبی دارد که هر دو در کنار 
هم دنبال می شــوند. هواپیماهایی که سال ها است ظاهرا 
برای انتقال زوار به عراق یا مسافر به لبنان و سوریه می روند، 
در واقع به انتقال پول، نیروی اطالعاتی و امنیتی، آموزشگر 
نظامی، و سالح مشغول بوده اند. نفوذ نظامی و امنیتی در 
عراق و ســوریه و یمن و لبنان محصول چهار دهه فعالیت 
سپاه و روحانیت و دیگر سازمان های جمهوری اسالمی ایران 
)از جمله شهرداری ها و بنیاد شهید( است. اهداف بعدی این 
پروژه، بحرین، عربستان ســعودی، و آذربایجان است )به 
دلیل اکثریت و اقلیت شیعی(. حتی افغانستان و ترکیه و 
پاکستان از رادار امپریالیسم شیعی بیرون نیست و به همین 
دلیل، یکی از اعضای مجلس می گوید: »از کشورهایی مثل 
پاکستان و ترکیه انتظار داریم که اگر حرکتی می خواهند 

انجام دهند، باید با نظر جمهوری اسالمی ایران باشد.«
ســرمایه گذاری در امور مذهبی و ســاختن شبه نظامیان 
)فاطمیون، زینبیون، حزب اهلل لبنان، حشــد الشعبی( به 
عنوان رقیــب ارتش های ملی، گام های اولیــه این پروژه 
بوده اســت. به عنوان نمونه، ساختن مقابر و گنبد و بارگاه 
و توسعه آن ها در کنار راهپیمایی اربعین، جزو اولویت های 
نظام در عراق بوده است و خواهد بود. آن ها می دانند که با 
تثبیت قدرت در کربال و نجف و سامرا )خرید زمین و هتل 
و در دست گرفتن اقتصاد زیارتی این شهرها( عراق هرگز 

از چنگ آنان رهایی نخواهد داشــت. همین کار به شکل 
محدودتری در ســوریه در جریان است: نوسازی و توسعه 
حرم زینب و رقیه و شیعه سازی با پرداخت ماهانه دالر. بر 
اســاس این اولویت است که هواپیمای نظامی را دو طبقه 
می کنند و افراد را  ســوار کرده و برای راهپیمایی به کربال 

می برند. 

تقدم »میدان« بر دیپلماسی

موضوع اصلــی در دعوای میدان- دیپلماســی در دوران 
دولت روحانی این بود که اولویت دولت روحانی نیز همانند 
دولت های رفســنجانی و خاتمی، تحکیم قدرت حکومت، 
تاراج منابع ملی به نفع قشر حاکم، و راضی نگاه داشتن و 
بسط اقشار رانت خوار نظام بود و به همین دلیل، دیپلماسی 
بــا غرب را بر تداوم تنش و احتمال برخورد نظامی ترجیح 
می دادند. اما اولویت خامنه ای و نزدیکانش بســط قشــر 
رانت خوار و کاهش نارضایی عمومی نیست، چون با تیربار 
می توانند معترضان را به خانه و قبرستان بفرستند. اینان 
می خواهنــد تا فرصت دارند و خالءهــای قدرت و بحران 
کمبود منابع در نقاط مختلف دنیا به چشم می خورد، آن ها 
را با میلیشیا سازی، دالرهای نفتی، سوخت مجانی )ارسالی 

به ونزوئال یا لبنان( و تجهیزات نظامی پر کنند.

بی اثرسازی تحریم ها

علی خامنه ای بارها بر این سیاست )بی اثر کردن تحریم ها( 
تاکید داشته و رئیسی نیز آن را به عنوان اولویت دولت خود 
اعالم کرده اســت. جدی نگرفتن مذاکرات برجام از سوی 
دولت رئیسی، متوجه به عادی شدن شرایط تحریمی برای 
نظام اســت. حکومت می خواهد مدیران به تدریج با گران 
کردن خدمات و کاالها مردم را به شــرایط تحریم عادت 
دهند. دولــت روحانی بخش قابل توجهی از این کار را در 
ماه های اخر انجام داد و دولت رئیســی آن را ادامه خواهد 
داد. بی اثرســازی تحریم هایی که مردم را فقیرتر و جامعه 
را فالکت زده تــر می کند، دنبال نمی شــود، چون مقامات 
می دانند رفع تحریم ها با پیشبرد پروژه امپریالیسم شیعی 
ممکن نیســت. تنش زدایی با غرب و روابط دوســتانه با 
کشــورهای اروپایی و همپیمانان منطقه ای آن ها با پروژه 

امپریالیسم شیعی در تضاد است.

نگاه به شرق

چین و روسیه تا حدی که گسترش طلبی جمهوری اسالمی 
ایران به حیطه آن ها وارد نشود، با این سیاست کاری ندارند 
و در مواردی سپر محافظتی نظام قرار می گیرند. در مواردی 
که این پروژه وجه ضد امریکایی دارد، حتی از سوی آن دو 
دولت با اســتقبال نیز مواجه می شود. از همین رو نگاه به 
شرق محور سیاست خارجی دولت رئیسی قرار گرفته است. 
سر و صدای زیاد دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران 
در باب پذیرفته شدن در پیمان شانگهای، برای تغییر جهت 

افکار عمومی در تمایل به تنش زدایی با غرب است. 
اما به رغم تالش زیاد حکومت برای نزدیکی به چین و روسیه 

و کمک گرفتن از آن ها در بحران ها و مشــکالت موجود، 
این دو دولت، جمهوری اسالمی را نادیده می گیرند. دولت 
روسیه به رغم وعده تحویل ۶۰ میلیون واکسن اسپوتنیک، 
از این امر سر باز زد. دولت چین نیز خرید نفت از جمهوری 
اسالمی ایران در شرایط تحریم را به حداقل رسانده است. 
بنا به گزارش اتاق بازرگانی ایــران، صادرات نفت ایران به 
چین در 7 ماه اول ســال 2۰21 حــدود 11 میلیون دالر 
بوده است. نگاه به شرق در حوزه سرمایه گذاری نیز خیالی 
است. 145 میلیارد دالری که وزیر نفت دولت رئیسی از آن 
به عنوان سرمایه گذاری خارجی صحبت می کند، تنها یک 

عدد توهمی برای کارنامه  ای توهمی است. 

نگاه به غرب

نگاهی که جمهوری اســالمی ایران به غرب دارد، بســط 
نهادهای مذهبی شیعه در آن کشورها با اعزام مبلغ )آموزش 
دیده در جامعه المصطفی( و تاســیس مسجد و حسینیه، 
گروگانگیری شــهروندان آنها، انتقال فــن آوری باالخص 
در حوزه های نظامی و امنیتی، شــکل دادن به سلول های 
تروریستی، جاسوســی و خانه امن برای خروج سرمایه و 
شرایط فرار خود و اعضای خانواده مقامات است. امپریالیسم 
شیعی بعد از فتح منطقه به دنبال نفوذ در کشورهای غربی 
اســت، چون در این کشورها آزادی الزم برای فعالیت دارد 
و چپ غربی نیز اســتعداد همپیمانی با آن را نشــان داده 
است. جمهوری اســالمی ایران باالخص در دو دهه اخیر 
جای پاهای محکمی در امریکایی شمالی برای خود ساخته 
است. نویسنده این مطلب در یک کتاب به دو زبان فارسی 
و انگلیسی این جای پاها را به تفصیل توضیح داده است.   

جهاد و انقالب چگونه معنا پیدا می کنند؟

جمع آوری زباله در شــهر تهــران، نمی تواند برای مقامات 
وجهی انقالبی یا جهادی داشــته باشد. تامین آب و برق یا 
واردات گنــدم و جو نیز وجه انقالبی و جهادی ندارد. تنها 
پروژه ای که برای یک نظام مستقر وجه انقالبی و جهادی 
دارد، بسط قدرت نظامی به دیگر کشورهاست. انقالب در 
داخل کشور، برای یک نظام مستقر بی معناست. آن ها وقتی 
از انقالب ســخن می گویند، براندازی رژیم های موجود در 
دیگر کشورها را در نظر دارند. جهاد برای اسالمگرایان دقیقا 
به معنای روش براندازی دیگر رژیم های سیاســی )با زور 
اسلحه و راهزنی و گروگانگیری( است. در انقالبی و جهادی 
بودن اولویت فوق شــکی نیســت، چون نظام جمهوری 
اسالمی از روز اول استقرارش در ایران، سیاست  بسط قدرت 
شیعی را دنبال کرده است و اگر در مقاطعی وقفه ای در آن  

حاصل شده، حکومت با تالش زیاد به آن  بازگشته است. 
اعزام زائر به کربال با هواپیمای نظامی، صرف ساالنه صدها 
میلیون دالر در ســاختن بارگاه و مقبــره در عراق، تامین 
هزینه میلیارد دالری تحصیل و زندگی مجانی ده ها هزار 
طلبه خارجی در قم )هزینه متوســط ساالنه بیست هزار 
دالری پنجاه هزار طلبه می شــود یک میلیارد دالر( و بعد 
تامین هزینه تبلیغات و تاسیسات مرتبط با تبلیغ آن ها در 
سراسر دنیا، بخش هایی از یک پروژه جهادی-امپریالیستی 
اســت و نه بسط معنویت و دین. به دلیل دنبال شدن این 
پروژه است که نمی توان غیر نظامی بودن برنامه هسته ای 
جمهوری اســالمی را باور کرد. در دنیای امروز نمی توان 

بدون سالح هسته ای ابر قدرت بود.
مشــکل همه افراد، گروه هــا و دولت هایی که می خواهند 
حکومت جمهوری اســالمی در ایــران را حکومتی عادی 
معرفی کنند )عادی اما اســتبدادی(، این است که وجوه 
بارز پروژه امپریالیسم شیعی را نادیده می گیرند. برخی از 
ایران دوستان و مشــتاقاِن برساختن امپراتورِی ازکف رفته 
پارسی، گسترش طلبی جمهوری اســالمی ایران و پروژه 
امپریالیسم شیعی را با پروژه امپریالیسم ایرانی خود خلط 
می کنند و از این پروژه دفاع می کنند. پروژه امپریالیســم 
شیعی نشان داده است که سر سوزنی دغدغه ایران و مردم 

ایران در آن وجود ندارد. 
رفع تحریم ها، واکسیناســیون عمومی، و تامین دارو برای 
مقابله با همه گیری، اشــتغال، و تنش زدایی با همسایگان، 
در اولویــت »نظام« قرار نداشــته اند، چون ربطی به پروژه 
امپریالیســم شــیعی ندارند. دولت رئیســی به رغم فشار 
دولت های اروپایی برای ادامه مذاکرات بازگشت به برجام، 
هیچ اشــتیاقی به بازگشت به مذاکرات نشان نداده است و 
بازنگشــتن به مذاکرات را به جاافتادن دولت منوط کرده 
اســت، در حالی که تیم مذاکره کننده از سال ها پیش در 

جریان مذاکره بوده است.

آغاز فصل جدیدی
 از سرکوب شدید

در جمهوری اسالمی

بازداشــت چهار کنشگر حقوق بشری توسط دستگاه 
امنیتــی، تنها چند ماه پــس از روی کار آمدن دولت 
جدید جمهوری اســالمی ایران، نشــانگر آغاز فصل 
جدیدی از سرکوب شدید آزادی ها در این کشور است. 
هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در 
ایران گفت: »روشن است که این دولت نامشروع قصد 
دارد با به اسارت کشاندن چهره های مهم مدنی، چنگال 
قدرت را تیزتر کند.« او اضافه کرد:  »دولت رئیســی بر 
این تصور است که کشــورهای طرف مذاکره با ایران 
توجهی به پایمال شــدن حقوق بشــر در این کشور 
نخواهند کرد. معنای سکوت، تمکین است و اگر اعمال 
بیدادگرانه ایران محکوم نشــود، چراغ سبزی به دولت 

خواهد بود که به رفتار ظالمانه اش ادامه دهد.«
نرگس محمدی، کنشگر مدنی نام آشنا، در روز چهارم 
مهر ماه اعالم کرد که کمتر از یک ســال پس از پایان 
زندان طوالنی مدتش، اکنون بخاطر ادامه فعالیت های 
مدنی حکم دیگری علیه او قطعی و الزم االجرا شــده 
اســت: 8۰ ضربه شــالق، ۳۰ ماه حبس و دو جریمه 
نقدی. این حکم بر اســاس شکایت غالمرضا ضیایی، 
مدیر سابق زندان اوین صادر شده است؛ مقامی که در 
دی ماه 1۳۹8 شخصا در ضرب و شتم خانم محمدی 

مشارکت داشته است.
اخیرا خانم محمدی تایید کرد که تصاویر تازه افشــا 
شده از داخل زندان اوین شامل فیلمی است که نشان 
دهنده قطرات خــون او بر زمین زندان پس از تهاجم 

خشونت آمیز ضیائی و دیگر ماموران اوین بوده است.
خانم محمــدی، نایب رییــس و ســخنگوی کانون 
مدافعان حقوق بشر روز چهارم مهر ماه در یک پست 
اینستاگرامی نوشت:  »… اجازه نخواهم داد تا ماموران 
حکومت استبدادی دینی حتی یک ضربه شالق برنند 
… همچنین حتی علی رغم احضار، به زندان نخواهم 
رفت. چنانچه با اعمال زور به زندان باز گردانند، قطعا 

در داخل زندان اعتراض خواهم کرد.«
در همیــن حال بابک پاک نیا، وکیل دادگســتری در 
مصاحبه ای اعالم کرد که حکم چهار سال زندان علیه 
موکلش مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشری، به 
دلیل فراخوان روشن کردن شمع به یاد جانباختگان 
هواپیمــای اکراینی که در دی مــاه 1۳۹8 در حمله 
موشکی سپاه پاسداران برفراز تهران منهدم شد، به اجرا 

درآمده است.
همچنین آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل 
حقوق بشــری، بیش از یک ماه اســت که در زندان 
اوین در حبس هســتند. بازداشت آنها همراه با مهدی 
محمودیان و عده ای دیگر از وکال و کنشگران مدنی در 
حالی اتفاق افتاد که قصد داشتند شکایتی حقوقی را 
علیه مقامات مسئول در مبارزه  با کرونا به دلیل »اهمال 
در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی 

شده« ثبت کنند.
منع واردات واکســن های ســاخت آمریکا و بریتانیا 
به دســتور علی خامنه ای رهبر جمهوری اســالمی، 
میلیون ها ایرانی را از دسترسی به موقع به واکسن های 
تایید شــده ی ضد کووید 1۹ محروم کرد و بیماری و 

باعث مرگ هزاران ایرانی شد.
این ممنوعیت سرانجام پس از گذشت هشت ماه و پر 
شدن بیمارستان های ایران از مبتالیان به ویروس کرونا 
و گذشتن آمار جان باختگان از مرز یکصدهزار نفر، از 

سوی آقای خامنه ای لغو شد.
آقایان کیخســروی و نیلی جزو معدود وکالی ایرانی 
هستند که علیرغم فشارها و موانع دستگاه امنیتی در 
برابر فعالیت های مستقل حقوقی، از پذیرش پرونده های 
حقوق بشری سر باز نزده اند. گفتنی است که با وجود 
صدور کیفرخواست، اتهامات وارده علیه آنها رسما اعالم 

نشده و تاریخ محاکمه شان نیز مشخص نیست.

»جامعه بین المللی با یک آزمایش روبروست: آیا 
به ایران فقط به عنوان یک پرونده هسته ای نگاه 
خواهد کرد و با سکوت، نظاره گر نابودی جنبش 

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

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

حامد اسماعیلیون: پرونده  پرواز 752 اکنون از مهم ترین پرونده های سیاست خارجی کاناداست

سرنوشت دادخواهی پرونده پرواز 752
 در دولت جدید ترودو به کجا خواهد رسید؟

پرژن میرور- نشــریه گلوب اند میل 
روز چهارشــنبه 2۹ سپتامبر 2۰21 
مقاله ای از اروین کاتلر، آماندا قهرمانی 
و الکس نیو درباره سرنگونی پرواز پی 
اس 752 هواپیمایی اوکراین توسط 
موشک های سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی ایران را منتشر کرده است 
که در آن یادآور شده که عدالت هنوز 
اجرا نشــده و این فاجعه هرگز نباید 
فراموش شود. مطلب زیر ترجمه مقاله 

گلوب اند میل است.
بنا بر روند رایج در کانادا، سیاســت 
خارجــی معموالً در طــول مبارزات 
انتخاباتی کانادا برجسته نمی شود اما 
انتخابات فــدرال 2۰21 این جنبه از 
مبارزات انتخاباتی را بیرون کشید و 

نمایان کرد. 
در انتخابات فدرال، از بحران افغانستان 
صحبت شد اگرچه بسیار کمتر از حد 
انتظار، اشــاره هایی به سیاست کانادا 
در برابر چین از جمله پرونده مایکل 
کوریگ و مایکل اســپاوور شــد که 
چند روز پیش به کانادا بازگشــتند 
و همینطــور رفتار دولــت چین با 
مســلمانان اویغور و تحت فشار قرار 

دادن آنها صحبت هایی به میان آمد.
اما فقط در همین حد بود. هیچ حرفی 
درباره وضعیــت موجود در ایران زده 
نشد. یک مسئله مهم سیاست خارجی 
که برای کانادایی ها نگران کننده است 
در این بین وجــود دارد، به ویژه در 
ارتباط با تبعات ادامه دار ســرنگونی 
پرواز پی اس 752 خطوط هواپیمایی 
اوکراین که توسط موشک های سپاه 
ایران در  انقالب اســالمی  پاسداران 
نزدیکی فرودگاه بین المللی تهران در 
شب 8 ژانویه 2۰2۰ به وقوع پیوست 
هیچ جایــی در مبــارزات انتخاباتی 

کاندیداها نداشت.
اکنون که انتخابات به پایان رســیده 
است برای دولت جدید کانادا مسئله 
ســرنگونی پرواز پی اس 752 باید از 

اولویت خاصی برخوردار شود.
تاثیرات سرنگونی پرواز پی اس 752 
اوکراین در کانادا بســیار وحشتناک 
بوده است. در میان 17۶ قربانی این 
فاجعه، 55 نفر شهروند کانادا و 8۳ نفر 
مقیم دائم این کشور بودند و یا رابطه 
نزدیکی با کانادا داشــتند. در سراسر 
کانادا صدها تــن از اعضاء خانواده و 
دوستان قربانیان این فاجعه دردناک 
بــا درد و رنج غیر قابل تحملی روبرو 

شدند. 
خانواده قربانیان این فاجعه خواستار 
آشکار شــدن حقیقت و مسئولیت 
پذیری آمــران و عامالن این جنایت 
هستند. حق درخواست غرامت برای 
آنها محفوظ است و این خانواده ها به 
دنبال این هستند که چنین فاجعه ای 

هرگز تکرار نشود.
دولت کانادا در برابر این فاجعه موضع 

محکمی گرفته اســت. مارک گارنو 
و فرانســوا فیلیپ شــمپین، وزرای 
خارجه فعلی و پیشین کانادا در کنار 
دیگر دیپلمات ها و مقامات رســمی 
این کشــور توجه ویژه ای برای دست 
یافتن به پاسخی قانع کننده از سوی 

حکومت ایران داشته اند.
دولت کانادا با دولت های چند کشور 
دیگر کــه اتباع آنها نیــز در فاجعه 
ســرنگونی پرواز پی اس 752 کشته 
شدند، همکاری نزدیکی داشته است 
و در ماه ِمی سال جاری میالدی، پیام 
اخوان وکیل برجسته بین المللی را به 
عنوان مشاور ارشد دولت کانادا در این 

پرونده انتصاب کرد.
اما پس از گذشت 2۰ ماه از بروز این 
فاجعه دردناک، خانواده های قربانیان 
این جنایت هنوز هیچ پاسخ روشنی 

دریافت نکرده اند.
این نمونه بارز بــی توجهی طوالنی 
مدت آشکار حکومت ایران به تعهدات 
بین المللی حقوق بشــری است که 
چندین دهه است توسط دولت های 
جهــان نادیده گرفته شــده و آنها از 
پاسخگو کردن حکومت ایران در برابر 

رفتارهای خود عاجز بوده اند.
فاجعه ســرنگونی پرواز پی اس 752 
به فصل های غم انگیز بی شــماری 
از تاریخ ننگین و شــرم آور شکنجه، 
خشــونت و مجازات حکومت ایران 
پیوسته اســت. در واقع، در حالی که 

نگرانی درباره سیاست، روابط ایران و 
آمریکا، تروریســم و امنیت هوایی بر 
مسایل پیرامون فاجعه سرنگونی پرواز 
پــی اس 752 غالب شــده، اما نباید 
فراموش کرد که این موضوع در اصل، 

یک موضوع حقوق بشری است.
این موضوع توسط گزارشگر ویژه امور 
ایران در شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد و گزارشگر ویژه در مورد 
اعدام هــای غیرقانونی و خودســرانه 
ایران در میان دیگر موارد که چندین 
گزارش جامع و بیانیه هایی مبنی بر 
شلیک موشک به سوی پرواز پی اس 
752 و سرنگونی آن منتشر کرده اند 

به روشنی مطرح شده است.
وزیر خارجه دولــت آینده کانادا باید 
این پرونــده را در اولویت قرار دهد. 
پلیس فدرال کانادا نیز باید با توجه به 
عدم اجرای عدالت و برگزاری دادگاه 
عادالنه در ایــران، تحقیقات جنایی 
خود درباره ســرنگونی پرواز پی اس 
752 را شروع کند. نتایج این تحقیقات 
نیز باید با مقامات اوکراینی که در حال 
حاضر به دنبال پیگیری های قانونی در 
این پرونده هستند به اشتراک گذاشته 
شود. دولت کانادا همچنین باید تمام 
اقدامات دیپلماتیــک و قانونی الزم 
برای آغاز پرونده دادرسی در سازمان 
بین المللی هوانــوردی و حتی دیوان 
بین المللی دادگستری را انجام دهد، 
مگر اینکه مذاکرات با حکومت ایران 

به سوی یک راه حل فوری و عادالنه 
پیش برود.

همچنین باید اقدامات بیشتری برای 
محافظت از اعضــاء خانواده قربانیان 
و معترضــان در ایران به دلیل اینکه 
خواستار اجرای عدالت برای قربانیان 
فاجعه ســرنگونی پرواز پی اس 752 
شــده اند انجام گیرد، چرا که توسط 
حکومت ایران مورد ارعاب، دستگیری 

و شکنجه قرار گرفته اند.
این اقدامات باید شامل اعمال احتمالی 
تحریم های مگنیتسکی – قانون کانادا 
درباره قربانیان مقامات فاسد خارجی 
– علیه مقامات ایرانی که مســئول 

چنین جنایاتی بوده اند نیز بشود.
در پایــان، خانواده هــای قربانیــان 
ایــن فاجعه خواســتار راه هایی برای 
بزرگداشت کسانی هستند که زندگی 
آنها به طرز وحشــیانه ای در 8 ژانویه 
2۰2۰ به پایان رســید، از جمله یک 
محل یادبود برای آنها ساخته شود و 
یک روز در تقویم ســاالنه کانادا برای 
بزرگداشــت یاد قربانیان این فاجعه 

تعیین شود. 
اقدامات الزم برای این موارد باید پیش 
از دومین سالگرد این فاجعه غم انگیز 

در ژانویه سال 2۰22 اجرا شود.
متاسفانه در مبارزات انتخاباتی فدرال 
کانادا در هفته های پیشــین حرفی 
درباره ســرنگونی پرواز پی اس 752 
اوکراین نشــنیدیم. صرفنظر از این 

موضوع، باید شاهد اقدامات مشخص 
و مصمم در راســتای اجرای عدالت 

باشیم.
- اروین کاتلر، رییس بخش بین الملل 
مرکز حقوق بشری رائول والنبرگ و 
وزیر اســبق دادگستری فدرال کانادا 

است. 
- آماندا قهرمانــی، وکیل بین المللی 
حقوق بشــر و محقق در انســتیتو 
سیمون دوبوار در دانشگاه کنکوردیا 

در مونترال است.
- آلکس نیو، محقق ارشــد دانشکده 
روابــط عمومــی و امــور بین الملل 
دانشــگاه اتاوا و دبیر کل سابق عفو 

بین الملل کانادا است.

******

حامد اســماعیلیون حدود دو هفته 
پیش و در آســتانه انتخابات پارلمان 
کانادا به روزنامه »اتاوا سیتیزن« گفت: 
»از اینکه در این انتخابات از 752 هیچ 

نامی برده نشد، ناامید هستیم.« 
آقای اســماعیلیون به اتاوا سیتیزن 
گفت: »مأیوس کننده اســت که در 
انتخابات کانادا هیچ اشاره ای به پرواز 
پی اس 752 نشد. احساس می کنم ما 
را به حال خود رها کرده اند. این قضیه 
برای جامعه ایرانی کانادایی بسیار مهم 
اســت؛ صدها نفر از اعضای خانواده 

هنوز در تاریکی زندگی می کنند.«

بــه گفتــه او، انجمــن خانواده های 
قربانیان این پــرواز در طول مبارزات 
انتخاباتــی کانادا »به تمــام رهبران 
احزاب سیاسی نامه نوشت، اما هیچ 

پاسخ معناداری دریافت نکرد.«
چندی پیش نیز جواد سلیمانی، همسر 
النــاز نبیئی،  یکــی از جان باختگان 
هواپیمای اوکراینی در همین رابطه 
به صدای آمریکا گفت: »اوایل خرداد 
ماه سال جاری،  کشورهای مختلف از 
جمله کانادا، اوکراین، و پنج کشــور 
دیگری که شــهروندان خــود را در 
ســقوط این هواپیما از دســت داده 
بودند، به جمهوری اســالمی هشدار 
دادند که باید در مدت دو ماه مسایل 
را شفاف ســازی کند و آن فرصت به 

پایان رسیده است.«
حاال بــا برگزاری انتخابــات پارلمان 
کانــادا و روی کار آمــدن دوبــاره 
تازه ترین  تــرودو،  دولت جاســتین 
هواپیمای  پرونــده  درباره  اظهارنظر 
اوکراینی مربوط به پست اخیر آقای 
اسماعیلیون است. سخنگوی انجمن 
پرواز 752  جانباختگان  خانواده های 
ســه روز پیش با اشــاره به بازگشت 
دو تبعه کانادایی از گروگان چین، در 
فیس بوک شخصی خود نوشت: »دو 
گروگان کانادایــی باالخره از چنگ 
حکومت چین رهایی یافتند و حال، 
پرونده  پرواز از مهم ترین پرونده های 

سیاست خارجی در کاناداست.«
به گفته آقای اسماعیلیون »جمهوری 
اسالمی جنایتکار است و ما در جایگاه 
قربانی هســتیم. نباید بیــش از این 
منتظر بود و شکایت از این پرونده باید 
در اولین فرصت در سازمان ایکائو ثبت 

شود.«
همــه این هــا درحالی اســت که به 
نظر می رســید با صدور حکم دادگاه 
جمهــوری اســالمی بــرای پرونده 
سرنگونی پرواز 752 و چگونگی آن، 
روند دادخواهی خانــواده قربانیان از 
طریق مجاری بین المللی مشخص و 
هموار شــود اما تا لحظه تنظیم این 
گزارش، اظهارنظر درباره این پرونده 
از سوی مقام های کانادایی مسکوت 

مانده است.
با این توضیح که در ماه های گذشته 
دولت کانادا نسبت به پیگیری حقایق 
و تحقــق عدالــت از جملــه امکان 
ارجــاع پرونده به دیــوان بین المللی 
دادگســتری و فراخــوان بین المللی 
وعده داد و اعضای انجمن خانواده های 
قربانیان پرواز اوکراینی نسبت به نگاه 

دولتمردان کانادایی امیدوار شدند.
حــاال بــا وجــود ایــن وعده هــا و 
امیدبخشی ها، باید منتظر ماند و دید 
آقــای ترودو و همکارانــش، در دوره 
جدید دولت، آیا بــرای پیگیری این 
پرونده در مجامع بین المللی، اقدامی 

جدی در نظر دارند یا خیر.
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 شیوع دوباره کووید-19 
در خانه های سالمندان کانادا

با ادامه موج چهارم در سراســر کانادا 
و افزایش جمعیت مبتالیان، شــیوع 
بیماری نیز در خانه های ســالمندان 
رو به افزایش اســت، و کارشناسان را 
بر اهمیت واکسیناســیون کارکنان 
آنها مصمم کرده ولی اقدامات صورت 
گرفته در این رابطه استان به استان 

متفاوت است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، در حالی 
که بسیاری از استان ها دستورالعمل 
واکسن را برای کارکنان مراقبت های 
بهداشتی و سایر کارکنان در خانه های 
سالمندان مورد نظر قرار داده اند، سایر 
اســتان ها به کارگران واکسینه نشده 
اجازه می دهند که در صورت آزمایش 

منظم به کار خود ادامه دهند.
راد فیلیپــس، وزیر بخــش مراقبت 
)خانه های سالمندان(  طوالنی مدت 
انتاریو در یک کنفرانس خبری استان 
گفت که بزودی نرخ واکسیناسیون را 
در خانه های سالمندان در انتاریو اعالم 

می کند.
دکتر ســمیر سینها، متخصص طب 
سالمندی با بیان اینکه ساکنان این 
خانه ها همچنان مبتال می شــوند و 
خطر مرگ برایشان وجود دارد گفت: 
ایــن به ما یــادآوری می کند که این 
جمعیت چقدر آسیب پذیر است، زیرا 
در حالی که تقریباً صددرصد ساکنان 
خانه ای ســالمندان کانادا واکسینه 
شــده اند ما همچنان در این خانه ها 

شاهد شیوع بیماری هستیم.
وی افزود: بعد از اینکه در زمســتان 
واکسیناسیون ساکنان این خانه ها را 

انجام دادیم، شــیوع بیماری در این 
مراکز که در مقایسه با سطح کشور به 

اوج رسیده بود کاهش پیدا کرد.
امــا در این موج چهــارم، خانه های 
سالمندان نیز بار دیگر شاهد افزایش 

موارد بیماری هستند.
بر اســاس یک ردیاب شیوع بیماری 
در خانه های ســالمندان که توسط 
موسسه ملی پیری NIA(( جمع آوری 
شده است، در حال حاضر بیش از 2۰۰ 
آسایشگاه و خانه سالمندان در سراسر 
کانادا با شیوع بیماری روبرو هستند. 
هر چند ذکر این نکته ضروری است 
که شــیوع بیماری ممکن است در 

برخی موارد انگشت شمار باشد.
باید دقت کرد که حتی یک شــیوع 
کوچک در این مراکز می تواند موجب 
قرنطینه کامل و کاهش مالقات های 

ضروری خانواده هایشان شود.
در اوایل ماه آگوست، بریتیش کلمبیا 
اعالم کرد که 12 اکتبر تمام کارکنان 
خانه ها و آسایشگاه های سالمندان باید 

واکسینه شوند.
کبک در اقدامی مشابه اعالم کرد تا 15 
اکتبر، تمام کارکنان خدمات بهداشتی 

و اجتماعی واکسینه می شوند.
این قانون شــامل مراکز و خانه های 
سالمندان در بخش دولتی و خصوصی 
نیز می شــود. بنابراین دستور نه تنها 
کارکنانــی که با ســاکنان و بیماران 
این مراکز در ارتباط هســتند، بلکه 
تک تک کارکنان سیستم مراقبت های 
بهداشــتی در کبک ]که[ باید تا 15 

اکتبر واکسینه شوند.

پاییز امسال باید منتظر  و مراقب ویروس های دیگر بود
پرجن میرور- اگر طی یک ســال و 
نیم گذشته در هر مرحله ای احساس 
بیماری کرده اید، احتماالً نگرانی اصلی 
شما ابتال به بیماری کووید-1۹ بوده 
است. اما با کاهش اقدامات بهداشت 
عمومی در بســیاری از نقاط و سفر 
بیشتر مردم، انواع دیگر ویروس های 
تنفسی در پاییز امسال دوباره ظاهر 

خواهند شد.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، 
دکتر زین چاگال، پزشک بیماری های 
عفونی و اســتاد دانشگاه مک  مستر 
در شــهر همیلتون گفته اســت که 
ویروس های تنفسی شایع مانند انترو 
ویــروس و رینو ویــروس که باعث 
ســرماخوردگی معمولی می شوند، 
در زمستان گذشته به دلیل استفاده 
مــردم از ماســک و رعایــت فاصله 
اجتماعی به میــزان پایینی در میان 
مردم مشاهده شد اما همین ویروس ها 
در تابستان امسال به میزان وسیعی 

گسترش یافتند.
تمام اینها به معنی این است که باید 
مراقب بازگشت بیماری های قدیمی و 

شناخته شده باشیم. 
دکتر چاگال گفته است که با بازگشت 
دانش آموزان به مدرسه در هفته های 
آینده باید منتظر شیوع انترو ویروس و 

رینو ویروس در میان آنها باشیم. 
دکتر زین چاگال توضیح داده که پارا 
آنفلونزا، که به گفته دکتر چاگال هم 
خانواده آنفلونزا است در ماه های ژوئیه 
و اوت ســال جاری در بخش هایی از 
کانادا مشاهده شده است. پارا آنفلونزا 
توسط یک ویروســی غیر از ویروس 

اصلی آنفلونزا ایجاد می شود اما عالئم 
آن همانند آنفلونزا شامل تب، سرفه و 

گلودرد است.
بــه دلیل اقدامات به عمــل آمده در 
برابر همه گیری بیماری کووید-1۹ 
در سال گذشته، فصل آنفلونزا تقریباً 
وجود خارجی نداشت. کانادا معموالً 
با مشــاهده ویروس آنفلونزا در فصل 
زمســتان در کشورهای اســترالیا و 
نیوزلنــد، پیش زمینــه ای از فصل 
آنفلونزا در کشــور خود را به دســت 
می آورد. اما هر دو کشــور استرالیا و 
نیوزلند نیز به دلیل بروز همه گیری 
کرونا شــاهد کاهش فعالیت ویروس 
آنفلونزا در فصل زمستان خود بوده اند.
بر اســاس اعالم دکتــر زین چاگال، 
آفریقا  مناطقی مانند آسیا، صحرای 
و آمریــکای جنوبــی در چندین ماه 
گذشته شاهد افزایش ویروس آنفلونزا 
بودند که بر همین اســاس کانادا نیز 
شاهد بروز میزان بیشتری از ویروس 
آنفلونزا در پاییز و زمستان سال جاری 
خواهد بود، اگرچه میزان آن کمتر از 
میزان گسترش این ویروس پیش از 
آغاز همــه گیری بیماری کووید-1۹ 

خواهد بود.
دکتــر زین چــاگال همچنین گفته 
اســت که ویروس ترکیبی تنفســی 
با نام اختصــاری آر اِس وی، ویروس 
دیگری است که پاییز امسال به کانادا 
باز خواهد گشت. دکتر چاگال تاکید 
کرده است: “ مطمئناً این چیزی است 
که باید برای والدیــن نگران کننده 
باشــد، چراکه این ویروس می تواند 
باعث بستری شــدن فرزندان ما در 
بیمارستان شود. ِخس ِخس سینه، بی 

حالی، سرفه مداوم یا مشکل تنفسی 
همگی از عالئم این بیماری هستند و 

نیاز به درمان دارد.“ 
پاســکال الووی، پزشــک کودکان و 
محقق کلینیکال در انستیتو تحقیقاتی 
بیمارستان کودکان بریتیش کلمبیا 
در ونکوور نیز تایید کرده اســت که 
ویــروس ترکیبی تنفســی یکی از 
خطرناکترین ویروس ها برای نوزادان 

و کودکان آسیب پذیر است.
به گفته دکتر الووی، تعداد موارد ابتال 
به این ویروس در شرق کانادا و آمریکا 
در حال افزایش است. کاهش میزان 
ابتال به این ویروس در ســال گذشته 

باعث نگرانی دانشمندان شده است.
دکتر پاســکال الووی گفته است: “ 
در حالی که منتظر مشــاهده میزان 
تنفسی  ترکیبی  گســترش ویروس 
در کانادا هســتیم، بهداشــت دقیق 
و منظم دســت ها و دیگــر اقدامات 
حفاظتی بیماری کووید-1۹ می تواند 
به حفاظت در برابــر این ویروس به 
ما کمک کند. در حال بازگشــت به 
وضعیت عادی و پایدار هستیم اما در 
حالی که در وضعیت انتقالی به ســر 
می بریم باید بیش از گذشته مراقب 

باشیم.“ 
به گفته دکتر زین چاگال، بیماری های 
دیگری همچون ویروس نورواک که 
باعث اسهال، سرگیجه و استفراغ می 
شــود نیز در پاییز امسال بازخواهند 
گشت. این بیماری معموالً به سرعت 
بهبود می یابد اما در اماکنی که مردم 
در نزدیــک یکدیگر زندگی می کنند 
بخصوص در خانه های پر جمعیت به 

سرعت گسترش می یابد.

دکتر چاگال اضافه کرده است که اخیراً 
مــواردی از ویروس نیل غربی نیز در 
کانادا مشاهده شده که می تواند منجر 
به بروز عالئم خفیفی از سندروم شبه 

آنفلونزا تا مننژیت والتهاب مغز شود.
انترو  کوویــد-1۹،  بیماری  برخالف 
ویروس و رینو ویــروس می توانند از 
طریق تماس با سطوح مختلف منتقل 
شــوند بنابراین شستشو و بهداشت 
دست ها مثل همیشه اهمیت فراوانی 

دارند.
دکتر چاگال توصیه کرده اســت که 
در صورت ابتال به سرماخوردگی، در 
خانه استراحت کنید تا عالئم بیماری 
در بدن شما کاهش یابد و در صورت 
شــدت تب و بروز عالئم مشــکالت 

تنفسی آزمایش کووید-1۹ بدهید.
دکتر چــاگال همچنین توصیه کرده 
اســت که برای ایجاد مزاحمت کمتر 
برای کادر درمان و سیستم بهداشتی 
هر زمان که می توانید واکسن آنفلونزا 
را دریافت کنید. وی تاکید کرده است: 
“ آنفلونزا نه تنها برای برخی از مردم 
عواقب جدی دارد، بلکه برای دیگران 
نیز باعث بروز مشکالت خواهد شد.“ 

دکتر زین چاگال در پایان توصیه های 
خود گفته اســت که بیشــتر علل 
عفونت های دستگاه تنفسی، ویروسی 
باکتریایی  اما عفونت های  هســتند، 
به آنتی بیوتیک نیــاز دارند. بیماری 
طوالنــی مدت می تواند نشــانه نیاز 
مراجعه به پزشک باشد. به گفته دکتر 
چاگال اگر عالئم بیماری به مدت یک 
هفته یا بیشتر ادامه یابد یا بدتر شود 
ممکن اســت زمان عکس برداری از 

قفسه سینه فرا رسیده باشد.

نسبت سرانه مرگ ومیر ناشی از کووید-19در استان کبک 
بیشتر از کانادا بوده است

بررسی ها نشــان می دهد که از نظر 
تلفات ناشی از کووید1۹، کبک نسبت 
به کانــادا وضعیت پائین تــری دارد. 
سالمت  ملی  موسســه  کارشناسان 
عمومی کبــک معتقدند علت اصلی 
این مســئله، آمار باالی مرگ ومیرها 
در میان ساکنان خانه های سالمندان 
در مــوج اول بیماری بــود. بیش از 
7۰ درصد قربانیان کرونا در کبک را 

ساکنان این مراکز تشکیل می دهند.
به گزارش هفته، به نقل از لودووار، از 
ابتدای پاندمــی تا کنون بیش از 11 
هزار و ۳۰۰ فقره مرگ ومیر مرتبط با 
کووید1۹ در کبک ثبت شده است. با 
توجه به جمعیت 8.5 میلیون نفری 
اســتان زیبا، باید گفت کــه در این 
مدت از هر 75۳ کبکی یک نفر بر اثر 

آلودگی به ویروس کرونا جان باخته 
است.

اما در سطح ملی که 27 هزار و ۶۰۰ 
مورد مرگ ومیر ناشــی از کرونا ثبت 
شده است، نســبت سرانه مرگ ومیر 
ناشی از کووید1۹ یک نفر در 1۳88 
نفر است. شاید این آمار و ارقام برای 
ما کمی عجیب و غریب باشد اما برای 
بونوآ باربو کارشناس ویروس شناسی 
این طور نیست. آقای باربو که استاد 
دانشکده علوم بیولوژی دانشگاه کبک 
مونترال اســت، می گوید: »این آمار 
و ارقام عمدتا نشــان دهنده نتیجه 
اولین برخورد ما بــا ویروس و اولین 
شکســت های ما در مهار آن اســت. 
این نتایج نشــان می دهــد که ما در 
بسیاری از سطوح، آمادگی الزم برای 

محافظت از خود و ظرفیت های الزم 
برای شناسایی ویروس و جلوگیری از 

شیوع آن را نداشته ایم.«
اما نتیجه بررســی های جامع آمار و 
ارقام مربوط به پاندمی حکایت از آن 
دارد که در میان کشــورهای غربی، 
کانادا از جمله کشــورهایی است که 
کمتریــن گزند را از شــیوع ویروس 

کرونا دیده است.
 طبــق اعــالم مرکز پیشــگیری از 
بیماری هــا در آمریکا که اصلی ترین 
آژانس ســالمت در آمریکا محسوب 
می شــود، آنفلوآنزای اسپانیایی جان 
دست کم ۶75 هزار نفر را در آمریکا 
گرفت در حالی که کووید1۹ تا همین 
جا موجب مرگ دست کم ۶88 هزار 

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

قوانین جدید بیمۀ بیکاری کانادا

مداد- قوانین جدید سیســتم بیمه 
اشــتغال، پــس از اعمــال تغییرات 
مرتبط با همه گیری از روز یک شنبه 
اجرایی شد. در این گزارش به بررسی 
برخی تغییرات کلیدی اعمال شده در 
رابطه با بیمه اشــتغال در کشور که 
از 2۶ ســپتامبر الزم االجرا هستند، 

می پردازیم.

چه کســانی شــامل ایــن قانون 
می شوند؟

متقاضیان بیمه اشتغال باید حداقل 
میزان ســاعت کار را داشته باشند تا 
مشــمول این قوانین و واجد شرایط 
دریافت مزایا باشــند. درگذشته، این 
میزان حدود ۶۰۰ ساعت بوده، اگرچه 
این عدد در مناطق مختلف کشور بر 
اساس شرایط بازار کار محلی متفاوت 

است.
بایــد در نظر داشــت که ســاعات 
کاری بســیاری از کارگران در طول 
همه گیری کاهش یافت و این موضوع 
باعث شد که آن ها ساعت های کافی 
برای واجد شرایط بودن نداشته باشند.

در طول سال گذشته، همه متقاضیان 
بیمه اشتغال بر اساس قانون، مشمول 
دریافت ســاعات کمکی می شدند تا 
واجد شرایط شــوند اما این ساعات 
کمکی از روز یک شــنبه لغو شده و 
به جای آن افراد برای استفاده از قانون 
بیمه اشــتغال باید 42۰ ساعت کار 
کنند. گفتنی است این الزامات ساعتی 
یکنواخت تا تاریخ 24  سپتامبر 2۰22 

به مدت یک سال برقرار خواهد بود.
از دیگــر تغییــرات اعمال شــده در 
قوانین جدید، الزام بــه ارائه گواهی 
پزشکی ویژه ای است که ثابت می کند 
متقاضی بیمار بوده و نمی تواند برای 
دریافت مزایای بیمه اشتغال به میزان 
تعیین شده کار کند. این الزام در سال 
گذشته به دلیل همه گیری کرونا موقتاً 

لغو شده بود.

مزایای قوانین جدید

بر طبق اصالحات انجام شده، حداقل 
مزایای هفتگی از 5۰۰ دالر به ۳۰۰ 
دالر کاهش می یابد که مطابق باارزش 
پرداختی تحت مزایای بازیابی کانادا 
برای افرادی که واجد شرایط دریافت 
بیمه اشتغال نیســتند در دسترس 

است.
طبــق برنامه ریزی هفتگی، مطالبات 
بین 2۶ سپتامبر تا 2۰ نوامبر اعمال 

می شود.
مدت و ارزش مزایا مجدداً با استفاده 
از نرخ بیکاری منطقه ای محاســبه 
می شــود. این دو شــاخص در سال 
گذشــته به طور موقت با نرخ بیکاری 

1۳/1 درصد جایگزین شده بود.
مدیــران برای اعمال بیمه اشــتغال 
همچنین از قوانین ساده ای در مورد 
بازنشستگی و حقوق مرخصی استفاده 
خواهنــد کرد تا متقاضیــان بتوانند 
زودتر مزایــای خود را دریافت کنند. 

سرنوشت اقتصاد کانادا پس از انتخابات پارلمان فدرال
انتخابات زودهنگام اخیر با ششــصد 
میلیــون دالر هزینــه بدون شــک 
پرهزینه تریــن انتخابــات در تاریخ 
کاناداســت. این هزینه هــا که عمال 
تغییر چندانی در شــطرنج سیاسی 
کانادا ایجاد نکرده اســت این سوال 
را بر می انگیزد که آیا نمی شــد این 
پول جای بهتــری مانند بهبود وضع 
آب آشامیدنی و سالمت روانی اقشار 
ضعیــف و اقوام بومی کانــادا هزینه 
می شــد؟ ایان لی اســتاد دانشــگاه 
کارلتون معتقد است به این موضوع 
نباید به این شکل نگریست. اقتصاد 
کالن و بودجه کشــور مانند اقتصاد 
خانــواده برنامه ریزی نمی شــود که 
بتوان گفت اگر از هزینه ها کاســته 
شــود می توان آن را به زخم دیگری 
زد. در واقع اعــداد و ارقام در اقتصاد 
کالن گاهی چنان گنگ هستند که 
دولت ها در هر مقطع حتی از میزان 
درآمد و هزینــه جاری خود به دقت 

اطالعی ندارند.

دولــت اقلیت و فشــار مالیاتی بر 
ثروتمندان

جاســتین تــرودو در ســومین دور 
تصاحب مقام نخست وزیری بار دیگر با 
کمبود کرسی های الزم برای تشکیل 
دولت و وضــع قوانین موردنیاز برای 
عمل به قول های انتخاباتی مواجه شد 
و مجدداً مجبــور به ائتالف با احزاب 
رقیب خواهــد بود. در انتخابات اخیر 
حــزب لیبرال به مردم قــول داد که 
کمک هزینه های نگهداری کودکان و 
افزایش توان خانواده های کانادایی در 
خرید خانه را در اولویت برنامه هایش 
قرار دهد. به گفتــه دیوید روزنبرگ 
ترودو  دولــت  اقتصــادی،  تحلیلگر 
قصد دارد ســرمایه داران بازار آزاد را 

تحت فشار مالیاتی بیشتر بگذارد.
درحالی که کشــور بــه دلیل بحران 
کرونــا و اجرای طرح های حمایتی از 
خانواده های متوســط و کم درآمد با 

کسر بودجه بی سابقه سیصد میلیارد 
دالری مواجــه شــده اســت برآورد 
می شــود برنامه های جدید لیبرال ها 
برای کانادا به بودجه ای معادل هفتاد 
و هشــت میلیارد دالر دیگر احتیاج 
داشته باشد. بدون دارا بودن اکثریت در 
مجلس نمایندگان، لیبرال ها چاره ای 
جز ائتالف با احــزاب دیگر از جمله 
نیودموکرات ها یا حزب کبک ندارند و 
هــر یک از این احزاب هم طبیعتاً در 
ائتالف با حزب حاکم فهرســت بلند 
باالیی از درخواست هایشان را مطرح 
خواهند کــرد. در این راســتا خانم 
کریستیا فریلند وزیر اقتصاد کانادا باید 
در ماه نوامبر و دسامبر سیاست های 
مالیاتــی کانادا را باتوجه به شــرایط 
کنونی به روزرســانی و بودجه ســال 

آینده را زودتر آماده کند.
لیبرال ها قصد دارند با موازنه مالیاتی 
و دریافت مالیات بیشتر از شرکت های 
بزرگ و ثروتمندان کســر بودجه را 
جبران کنند و در این مسیر از حمایت 
متحــد ســنتی خود یعنــی حزب 
نیودموکرات – که در این مورد باهم 
هم نظر هستند – برخوردارند. حزب 
نیودموکرات با گرایش به چپ خواهان 
افزایش مالیات بر شرکت های بزرگ، 
سود سرمایه و همچنین ثروتمندان 
است. بر اســاس جدیدترین گزارش 
در کانــادا هفت نفر دیگر در ســال 
2۰2۰ و در اوج بحران کرونا به باشگاه 
میلیاردرهای جهان اضافه شــدند. با 
این تعداد کانادا با داشتن پنجاه و سه 
ثروتمند میلیــاردر از مقام چهاردهم 
به طور مشــترک با برزیــل به مقام 
دوازدهم صعــود کرد. البته این نکته 

را نیز باید به یاد داشــت که مجموع 
حدود  کانادایی  میلیاردرهای  دارایی 
صد میلیارد دالر، یعنی چیزی حدود 
نصف ثروت جف بزوس، ثروتمندترین 
مرد جهان و بنیان گذار شرکت آمازون 

است.
همچنین دولــت جدید می خواهد با 
ایجاد مشــوق هایی برای شرکت های 
بزرگ رسانه ای و شبکه های مجازی 
مانند نتفلیکس و تیک تاک آن ها را به 
ترویج بیشتر محتوای شرکت ها و افراد 
کانادایی کند تا موجب رونق بیشــتر 
این بخش شــود. ترودو قبل از اعالم 
انتخابات زودرس طرح پیشنهادی در 
این زمینه را تسلیم مجلس نمایندگان 
کرد ولی موفق نشــد آن را از ســد 
مجلس ســنا عبور دهد. همچنین با 
خریدن شرکت ارتباطات شاو توسط 
گروه راجرز به قیمت شانزده میلیارد 
دالر در ســال 2۰2۰، یــک تکلیف 
جدید برای دولت به وجود آمده است 
چرا که گــروه راجرز عمالً با این کار 
یکــی از رقبــا را از صنعت ارتباطات 
خارج کرده و این معامله باید از لحاظ 
قوانیــن ضد انحصار مــورد بازنگری 

طوالنی مدت قرار گیرد.

بخش مسکن و ملک

از دیگــر بخش هایی کــه لیبرال ها 
بــا انبوهــی از قول هــای انتخاباتی 
کارزارشــان را آذیــن کردند بخش 
امالک و قول تســهیل خرید مسکن 
برای آنانی است که هنوز صاحب خانه 
نشــده اند. در مجموعه این قول ها و 
سیاســت ها ابتکارهایی نظیر برنامه 

جدید وام مســکن، تخصیص اعتبار 
مالیاتــی، تخفیف ویــژه بیمه ملک 
و امثال ایــن برنامه ها بــرای اولین 
خریداران مســکن یا خانه اولی ها به 
چشم می خورد اما نکته اینجاست که 
تا زمانی که ایــن طرح ها به تصویب 
برسد خریداران مجبور خواهند شد در 
نهایت پول بیش تری پس انداز کنند و 
مجبــور به پرداخت مبلغ بیشــتری 
برای ملک موردنظر شــوند چرا که 
باتوجه به ســرعت باالی قطار قیمت 
مسکن، سرعت عمل در تصویب این 
مهم ترین چالش  طرح های حمایتی 

دولت خواهد بود.
پیش ازاین نیز سیاست هایی همچون 
سیاســت مهار تقاضا بــرای کنترل 
بــازار مســکن تعیین شــده بودند. 
سیاست هایی مانند ممنوعیت دوساله 
خرید ملک بــا پول هایی با منشــأ 
خارجی یا مالیــات طوالنی مدت بر 
امالکی کــه خریداران خارجی و غیر 
مقیم دارند. چنین سیاست هایی بعید 
به نظر می رسد بتوانند تأثیر چندانی بر 
قیمت مسکن یا سهولت خرید ملک 
داشته باشــند. باتوجه به بسته بودن 
مرزهای کشــور به روی گردشگران 
و ســرمایه گذاران خارجی نمی توان 
نقش این افــراد را در افزایش قیمت 
مسکن چندان پررنگ دانست. مشکل 
اصلی در حال حاضر کمبود موجودی 
در بازار اســت! لیبرال ها به شــهرها 
قول دادند پروژه های خانه ســازی را 
درصورتی که به مشکالتی نظیر قوانین 
محدودکننــده اســتفاده از زمین بر 
بخورند تا حــدود چهار میلیارد دالر 

تأمین مالی کنند.

البتــه باید در نظر داشــت که نوع و 
میزان پرداخت ها می تواند شــروع و 

ارزش مزایا را به تأخیر بیندازد.
الزم به ذکر است که پس از لغو دوره 
انتظار در سال گذشته، بار دیگر یک 
هفته انتظار وجود خواهد داشــت تا 
مزایای هرگونه ادعای بیمه اشتغال بر 

اساس قوانین جدید اعمال شود.

قوانینی که تغییر نکرده اند

در تغییرات اعمال شده جدید، برخی 
موارد همچون گذشــته باقی مانده و 
تغییر نکرده اند. برای نمونه افرادی که 
در حال حاضر از حق بیمه اشــتغال 
خود اســتفاده می کنند، بر اســاس 
قوانیــن جدید با هیــچ تغییری در 
ارزش یا مــدت مزایا مواجه نخواهند 
شد. همچنین، کارگران فصلی در 1۳ 
منطقه همچنان واجد شرایط دریافت 
پنج هفته اضافه مزایای منظم بیمه 

اشتغال تا اکتبر 2۰22 خواهند بود.
الزم به توضیح اســت که این پروژه 
آزمایشی، زمان بیشتری را در اختیار 
کارگران فصلی قرار می دهد که بین 
پنجــم اوت 2۰18 تا ســی  ام اکتبر 
آینده درخواست دریافت بیمه اشتغال 
داشته باشند. البته اعمال این بند، به 
شرطی ممکن است که متقاضیان در 
پنج سال گذشته سه بار برای دریافت 
مزایای خــود ادعا کرده باشــند که 
حداقل دو مورد از این درخواست ها در 

همان سال انجام کار ثبت شده باشد.

امیدواری اسقف کلیسای کاتولیک
 برای عذرخواهی کلیسا 
و بهبود روابط با بومیان

مداد- به گزارش ســی.تی.وی، یکی از رهبران مجمع ملی اســقف های 
کاتولیک در کانادا می گوید که امیدوار اســت عذرخواهی از آسیب هایی 
که بومیان در مدارس مسکونی متحمل شده اند، می تواند نقطه عطفی در 
روابط کلیســا با مردم بومی باشد. البته اگر بیان این پشیمانی با اقدامات 

معنادار همراه شود، می تواند مفید باشد.
گفتنی اســت طی کنفرانس اسقف های کاتولیک کانادا روز جمعه، بابت 
سوءاســتفاده اعضای جامعه کلیســا که در اداره مدارس مسکونی نقش 

داشتند، عذرخواهی بدون قید شرط صورت گرفت.
اســقف ویلیام مک گراتان در این رابطه اعالم کرد که کلیســا ســابقه 
عذرخواهی دارد اما بیانیه یک صفحه ای که هفته گذشته در جلسه کامل 
اســقف ها تصویب شد، بر تعهد آن ها به روند آشتی تأکید کرده و مراحل 

ملموس را برای انجام اقدامت مؤثر بعدی، مشخص می کند.
در این میان اسقف ها متعهد شــده اند اسنادی را ارائه دهند که می تواند 
به یادآوری دانش آموزانی که گمان می شود در قبرهای بدون نشان، دفن 
شده اند، جمع آوری پول جهت انجام طرح های مورد تأیید رهبران بومی و 

دیدار پاپ از کانادا کمک کند.
مک گراتن در این رابطه تأکید کرد که بسیاری از کلیساهای نزدیک محل 
دفن کودکان بدون نشانه، قصد دارند اقداماتی از قبیل ثبت تولد، تعمید و 
مرگ را برای کمک به خانواده ها در به دست آوردن آرامش عزیزان خود، 
به اشــتراک بگذارند. اما وی معتقد است که کلیسا هنگام افشای چنین 
اسنادی باید از اختیارات خود استفاده کند درحالی که کنفرانس اسقف های 
کاتولیک کانادا اعالم کرد، تعهد به حقیقت و آشتی باید شامل دسترسی 
کامل و بدون محدودیت به بایگانی مدارس مسکونی که توسط اسقف های 

کانادا و واتیکان نگهداری می شود، باشد.



77 Issue 1548 Friday October 1, 2021 شماره ۱5۴8 جمعه 9 مهر ۱۴۰۰

a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 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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◊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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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

•   7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
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•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
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Ultimate model with Tech package shown ♦

AUGFAC_WZMASTER_EN.indd   1AUGFAC_WZMASTER_EN.indd   1 2021-08-03   2:37 PM2021-08-03   2:37 PM

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

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1105
Hyundai
August FAC 
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Karen Sum

Margaret Han

Michelle Abramowitz

Hyundai Sans Text (Regular, Bold), Arial (Regular), 

Hyundai Sans Head (Medium)

None None

AUGFAC_WZMASTER_EN

None

Revision date: 8-3-2021 2:36 PM       Please contact Charlene Leong E: CLeong@innocean.ca  T: (647) 925.1300 x1448          INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  662 King St West. Unit 101. Toronto ON M5V 1M7

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود
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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«

وعده های تورم زای ترودو و احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره
فردا- به گزارش رویترز جاستین ترودو 
طی دوره تبلیغات انتخاباتی، وعده های 
مختلفی که مستلزم هزینه کرد ارقامی 
سنگین از بودجه بودند را اعالم کرد. 
اگر دولت او بخواهــد این وعده ها را 
اجرایی کند، کشــور با خطر افزایش 
تورم روبرو خواهد شد. در این صورت، 
بانک مرکزی باید زودتر از آنچه اعالم 

کرده، به افزایش نرخ بهره بپردازد.
لیبرال ها به رهبری ترودو قصد دارند 
78 میلیــارد دالر در قالب طرح های 
مختلف صرف کنند. این رقم 4 درصد 
از کل تولید ناخالص داخلی کاناداست. 
البته هزینه های تــرودو به این رقم 
خالصه نمی شــود. در بودجه ای که 
در ابتدای ســال جــاری به تصویب 
رسید، مبلغ 1۰1 میلیارد دالر برای 
هزینه کرد در بازه ای سه ساله در نظر 

گرفته شده است.
نتایج انتخابات امسال مشخص کرد 
که لیبرال ها یک بــار دیگر به دولت 
اقلیت دســت می یابنــد. به همین 
دلیل، چاره ای جز همکاری با برخی 
از احزاب رقیب مثل حزب چپ گرای 
نیودموکــرات )NDP( ندارند. حزب 

نیودموکرات نیز هماننــد لیبرال ها، 
فهرســتی بلندباال از حوزه هایی که 
مایل است بودجه دولتی به آن تعلق 

گیرد در اختیار دارد.
تونــی اســتیلو )مدیــر مطالعــات 
اقتصادی کانادا در موسسه آکسفورد 
این  »وقتی  می گویــد:  اکانامیکس( 
حجم از بسته های محرک اقتصادی 
وارد اقتصاد می شــود، بــه این فکر 
می افتیم که بانک مرکزی کانادا باید 

پاسخی )مناسب( به آن بدهد.«
این اقتصاددان پیش بینی کرده که در 
اوایل سال آینده، وضعیت به شکلی 
خواهد بود که بانک مرکزی باید برای 
تعادل بخشــی به اقتصاد، وارد عمل 

شود.
هزینه های اضافــه دولت می تواند به 
فشار تورمی بیافزاید. در ماه آگست، 
تورم ساالنه کانادا به رقم 1/4 درصد 
رسید که بیشــترین میزان طی 18 
ســال اخیر به شمار می رود. این رقم 
همچنیــن از نرخ تــورم هدف بانک 
مرکزی )که بین 1 تا ۳ درصد است( 

باالتر بود.
بانــک مرکزی چنــدی پیش اعالم 
کرد حجم خرید اوراق قرضه دولتی 
را کاهــش داده اســت، ولی تا وقتی 

کــه اوضاع اقتصادی بهبــود نیافته، 
نرخ بهره همچنان روی 25/۰ درصد 
باقی می ماند. این نهاد مالی پیش بینی 
کرده در نیمه دوم سال 2۰2۰، اقتصاد 
کانادا به وضعیت پیش از همه گیری 
بازخواهد گشت. در این صورت، زمینه 
برای باال بردن نرخ تورم فراهم خواهد 

شد.
جاستین ترودو بارها از پاسخ مستقیم 
به نگرانی هــا درباره پیامدهای منفی 
و  اقتصــادی  محــرک  طرح هــای 
کمک هزینه هــای پرداختی به مردم 
طفره رفته اســت. او می گوید تمرکز 
دولت بیشتر بر کمک به خانواده های 
کانادایــی و کســانی که بــه دلیل 
همه گیری دچار مشــکل شــده اند 
اســتوار اســت. او حتی در نخستین 
روزهای آغاز تبلیغات انتخاباتی، یک 
بار در پاسخ به خبرنگاران گفت: »مرا 
ببخشید اگر سیاست های مالی فکر 

نمی کنم!«
اما شاید نگاهی به برخی واقعیت های 
اقتصادی نشــان دهد که مشکالت 
موجود با بسته های مالی حل شدنی 
نیســت. اختالل در زنجیــره تامین 
و کمبود نیــروی انســانی از جمله 
اقتصاد  مهم ترین چالش های کنونی 

هستند که بســته های کمک هزینه 
دولتــی نمی تواند راه حلی برایشــان 

باشد.
داگ پورتر )اقتصاددان ارشــد بانک 
که مشــکالت  مونتــرال( می گوید 
اقتصادی بیــش از اینکــه به دلیل 
تقاضــای اندک باشــد، بــه خاطر 
تنگناهــای مربوط بــه طرف عرضه 
اســت. به همین دلیل، بســته های 
محرک اقتصادی می تواند خطر تورم 

را به شدت افزایش دعد.
اقتصاد کانادا در سه ماهه دوم امسال 
به شکلی غیرمنتظره با افت روبرو بود. 
البته آمار اشتغال امیدبخش است و به 
نظر می رسد اقتصاد کانادا روند بهبود 

را همچنان ادامه دهد.
پس انــداز کانادایی هــا بــه دلیــل 
به  دولت  کمک های ســخاوتمندانه 
شکل قابل توجهی افزایش یافته است. 
ایــن عامل در کنــار بهبود وضعیت 
اشــتغال می تواند نوید پشــت سر 
گذاشــتن پیامدهای ناگوار اقتصادی 
ناشی از همه گیری را برای کانادایی ها 
به همراه آورد. با این وجود، مشکالت 
حل نشــده ای مثل موانــع در طرف 
عرضه ممکن است به صعودی شدن 

نرخ تورم بیانجامد.

مدیرعامل سابق رویال بانک کانادا: 
اعمال افزایش مالیات بانک ها 
سیاست مالی “خطرناکی” است

ایرونیا- یکی از مدیران اجرایی سابق 
رویــال بانک کانادا گفــت که برنامه 
لیبرال های فدرال برای وضع جریمه 
مالیات بر ســود بانک ها و بیمه های 
بزرگ “بی معنی” اســت و این اقدام 
را یک “تصمیم کامال سیاسی” خواند.

گورد نیکسون  سه شنبه در گفتگویی 
عنوان کرد : »چنین خط مشــی ای 
سیاســت را زیر پا می گذارد. ممکن 
اســت از نظر به دســت آوردن رای 
خوب فروش کند، اما از منظر سیاست 

منطقی نیست.«
لیبرال ها به عنوان راهی برای کمک 
به پرداخت هزینه های برنامه جدید، 
پیشنهاد ســه درصد مالیات اضافی 
بر ســود بیش از 1 میلیارد دالر برای 
بزرگترین بانک ها و شرکت های بیمه 
کانادا را مطرح کردند، اگرچه برخی از 
تحلیلگران اقتصادی در کانادا معتقدند 

این طرح فاقد جزئیات مهم است.
نیکسون با توجه به تجربه قبلی اش 
به عنوان مدیرعامــل و رئیس رویال 
بانک از 2۰۰1 تا 2۰14، اشاره کرد از 
اینکه سیاستمداران بانک های بزرگ 
را هدف قرار داده اند لزوما تعجب نمی 

کند:
»چرا بانکها؟ غیر از این است که آنها 
یک هدف آسان هســتند؟ بانک ها 
همیشه درگیر مسائل سیاسی دولتها 

هستند.
اگر دقیق تر نگاه کنیم بخشهایی بوده 
اند که در مدت پاندمی شرایطی شان 
به مراتب بهتر از بانکها و بیمه ها بوده 
و همین مساله تایید می کند  مالیات 
مورد نظر دارای جنبه های سیاســی 

است:
»در واقــع بانک هــا در دوران همه 
گیری چندان خــوب عمل نکردند. 
شــما به بازده سه ساله بانک ها نگاه 
کنید، کمتر از پنــج درصد افزایش 
داشــته اند. شاخص S&P نزدیک به 
15 درصد اســت. نمی گویم که آنجا 
مشکل وجود دارد، اما درآمد آنها در 
دو ســه ماه گذشته بسیار خوب بود؛ 
عمدتا به این دلیل که زیان بسیاری از 
وام هایی را که در زمان شیوع پاندمی 

گرفته بودند، برمی گرداندند.«
به جــای مالیات بانکی، نیکســون 
ترجیــح می دهد سیاســت هایی را 
ببیند که به جذب سرمایه گذاری و 
استعدادهای تجاری کمک می کند؛ 
چیزی که احســاس می کرد برنامه 
های پیشنهادی احزاب مهم سیاسی 

کانادا فاقد آن هستند:
»بســیاری از موضوعاتی که نیاز به 
بحث داشــت لزوما مورد بحث قرار 

نگرفت و من به وضوح فکر می کنم 
نتیجه این است که اگر شما بخواهید، 
هیچ اختیاراتی به حزب لیبرال داده 

نمی شود.«
یکی دیگر از نگرانی های نیکســون 
افزایش بار بدهی فدرال است. حزب 
محافظه کار تنها حزب بزرگ فدرال 
بود که پیشــنهاد بازگشت بودجه به 

تعادل در یک دهه را داد.
او گفت: »ما نمی توانیم فقط هزینه 
و خرج کنیــم و این مشــکل را به 
بعد موکول کنیم. یکی از مشــکالت 
سیاست – و همه احزاب سیاسی آن 
– این است که هزینه کردن تا وقتی 
بسیار آسان است که مجبور نیستید 
با عواقب این هزینه ها تا ســال های 
متمادی زندگی کنید. اما همیشه یک 
روز حسابی وجود دارد. آن روز حساب 
در نهایت خواهــد آمد، چه از طریق 
تورم بیشــتر و چه با رشد اقتصادی 

ضعیف.«

اکثریت کانادایی ها معتقدند
 با مشخص شدن نتایج انتخابات
ترودو باید کناره گیری کند

ایرونیا- بر اساس یک نظرسنجی جدید، اکثریت قریب به اتفاق کانادایی ها 
معتقدند که این کشور پس از انتخابات فدرال بیش از هر زمان دیگر دچار 
نفاق شــده و بیش از نیمی از آنها می گویند جاستین ترودو باید پس از 
برگزاری یک کمپین بدبینانه و فرصت طلبانه از سمت خود کناره گیری 
کند. در نظرسنجی که از سوی شرکت  Maru Public Opinion  انجام 
شد، 77 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که کانادا بعد از کمپین تابستانی 
که تعداد کرسی تقریبا برابر با آخرین جلسه مجلس پیشین را به دست 
آورد، بیش از هر زمان دیگری احساس از هم گسیختگی می کند. تنها 2۳ 
درصد از پاسخ دهندگان گفتند که اکنون کشور تحت نظر ترودو متحدتر 
شده اســت. اکثریت پاســخ دهندگان )52 درصد( گفتند که سیستم 

دموکراتیک کانادا خراب است و “نیاز به بازنگری اساسی دارد.”
این نتایج در شرایطی به دست می آید که اختالف بر سر منافع منطقه ای 
و واکنش هــای دولت به پاندمی کووید1۹ همچنان موضوعی اصلی در 
سیاســت کانادا باقی مانده است. ترودو در سخنرانی خود در اوایل هفته 
جاری سعی کرد چنددستگی درون کانادا را کم رنگ جلوه دهد و گفت: 

»این چیزی نیست که من می بینم.«
جان رایــت، معاون اجرایــی در Maru Public Opinion گفت به نظر 
می رسد که این مجادله برخالف نظرسنجی های اخیر است و حس کینه 
بیشتر، به ویژه در استانهای وابســته به نفت مانند آلبرتا و ساسکچوان 
را نشــان می دهد. به نظر می رســد که پاسخ دهندگان آلبرتا معتقدند 
کانادا بیش از هر زمان دیگری دچار چنددستگی شده است )88 درصد(، 
پس از آنها ساســکچوان، منیتوبا و انتاریو )7۹ درصد(، آتالنتیک کانادا 
)7۰ درصد( و کبک )۶۹ درصد( قرار دارند. همزمان 55 درصد از پاســخ 
دهندگان گفتند ترودو باید کنار برود و به رهبر جدید حزب اجازه دهد که 
سکان هدایت را در دست بگیرد. این باالترین میزان درخواست استعفا از 
یک رهبر بود؛ به همراه آنامی پل، رهبر حزب سبز که 55 درصد از پاسخ 

دهندگان گفتند که او نیز باید کناره گیری کند.
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گزارشی جدید نشان می دهد
 چه تعداد میلیاردر در کانادا 

زندگی می کنند

ایرانیان کانادا- دو سال گذشته برای 
بســیاری چالش بزرگی بود، اما برای 
ثروتمندتریــن افراد کانــادا، پاندمی 
فقط باعث شــد صفرهای بیشتری 
به حســاب های بانکی آنهــا افزوده 
شود. شرکت Wealth-X سرشماری 
میلیاردرهای خود را برای سال 2۰21 
منتشر کرده اســت و نشان می دهد 
که کانادا نســبت به ســال گذشته 

ملیاردر های بیشتری دارد.
در ســال 2۰2۰ هفت میلیاردر دیگر 
در کانادا بــه تعداد میلیاردر های این 
کشور اضافه شدند و مجموع آنها به 
5۳ نفر رسید و در فهرست کشورهای 
دارای میلیاردر از جایگاه 14 به جایگاه 

12 صعود کرد.
مجموع ثروت میلیاردرهای کانادایی 
همچنین به 1۰۰ میلیارد دالر رسید 
که نسبت به سال گذشته 4.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.
در آخرین سرشــماری میلیاردرهای 
جهان توسط شرکت داده ای ارزیابی 
دارایی خالــص Wealth-X، وپس از 
افزوده شدن ۶7۰ میلیاردر جدید به 
طبقۀ میلیاردرها بــا مجموع ثروتی 
بالغ بر 1۰ تریلیــون دالر، تعداد کل 
میلیاردرهای جهان برای اولین بار از 

۳ هزار نفر فراتر رفت )۳۰24(.
گزارش ســال 2۰21 داده های سال 
گذشــته را در مورد کشورهای برتر 
میلیــاردر جهان تجزیــه و تحلیل 
می کنــد، از جمله اینکه کدام یک از 
آنها دارای گران ترین ملک مسکونی 
هستند و یا اینکه مجموعاً چه مقدار 

پول دارند.
آمریکا بــا ۹27 میلیــاردر و ۳7۰۹ 
میلیارد دالر ثروت در رتبه اول رتبه 
بندی Wealth-X قــرار دارد. این به 
این دلیل اســت که چهار نفر از پنج 
ثروتمند میلیاردر های جهان آمریکایی 
هستند و احتماالً در این مرحله نیازی 
به ذکر نام آنها نیست. شهر نیویورک 
با 124 میلیاردر شــهری اســت که 
بیشترین میلیاردرها را در خود جای 

داده.
هفت نفر از 15 میلیاردر برتر جهان 
ثــروت خود را در بخــش فناوری به 

دست آوردند.
پنج میلیــاردر برتر از نظــر دارایی 
خالص که توسط Wealth-X فهرست 

شده اند:
-جف بزوس، آمازون، 2۰1.2 میلیارد 

دالر 
-ایالن ماسک، تسال، 181.1 میلیارد 

دالر 
- برنارد آرنو، لویــی ویتون، 154.4 

میلیارد دالر 
- بیل گیتــس، بنیاد بیــل و ملینا 

گیتس، 142.4 میلیارد دالر 
- مارک زاکربرگ، فیس بوک، 1۳7.4 

میلیارد دالر 
در اینجا تفکیک پانزده کشــور برتر 
رتبه بندی شــده بر اساس جمعیت 

میلیاردرها و ثروت آنها وجود دارد.
- ایاالت متحده، ۹27، ۳7۰۹ میلیارد 

دالر 

- چین ، 41۰، 1۳۰۳ میلیارد دالر 
- آلمان، 174، 515 میلیارد دالر 
- روسیه، 12۰، ۳۹7 میلیارد دالر

- انگلستان، 11۹، 225 میلیارد دالر 
- هنگ کنــگ، 111، 282 میلیارد 

دالر 
- سوئیس، 1۰7، ۳18 میلیارد دالر

- هند، 1۰4، ۳1۶ میلیارد دالر
- عربستان سعودی، ۶4، 144 میلیارد 

دالر
-  فرانسه، ۶4، 2۳8 میلیارد دالر
-  ایتالیا، ۶۰، 1۶۹ میلیارد دالر
-  برزیل، 5۳، 151 میلیارد دالر
 - کانادا 5۳، 1۰۰ میلیارد دالر 

-  امارات متحده عربــی، 5۰، 151 
میلیارد دالر 

-  سنگاپور، 5۰، 8۶ میلیارد دالر

افزایش استقبال از وام مسکن با نرخ بهره متغیر در کانادا
فردا- به گزراش فایننشــال پست به 
دلیل تاکید زیاد بانک مرکزی مبنی 
بر اینکــه قصد ندارد تا پایان ســال 
آینــده نرخ بهره را بــاال ببرد، تقاضا 
برای دریافت وام مســکن با نرخ بهره 
متغیر )variable rate( نیز به شدت 

افزایش یافته است.
یک گزارش جدید نشان می دهد بیش 
از نیمی از وام های مسکن جدیدی که 
توســط بانک ها ارائه می شــود و نیز 
تمدید و ریفایننس آنها در ماه جوالی 

در قالب نرخ بهره متغیر بوده است.
بر اســاس این گزارش، 51/۳ درصد 
از کل وام های بهــره دارای نرخ بهره 
متغیر و 48/7 درصد وام مسکن دارای 
نرخ بهره ثابت بودند. این اولین بار طی 
پنج سال اخیر است که نسبت بهره 
متغیر از بهره ثابت پیشی گرفته است.
یکی از اصلی ترین دالیل این موضوع 
را باید در تفاوت بین نرخ ســود ثابت 
و شناور دانست. در ماه جوالی، برای 
یک دوره )term( پنج ساله، 7۹ واحد 
بین این دو نرخ فاصله وجود داشــت 
که بیشترین میزان از ماه جون 2۰18 

به این سو به شمار می رود.
به این ترتیب در ماه جوالی، افرادی 
که وام مســکن با نــرخ بهره متغیر 
گرفتنــد از ۹ درصد قــدرت خرید 
بیشــتری نسبت به کســانی که وام 

مســکن با نرخ بهره ثابت گرفتند )با 
همان میزان اقساط ماهانه( برخوردار 

بودند.
البته نرخ های بهره وام مســکن نیز 

همچنان روندی نزولی دارد.

طی هفته گذشــته، سه بانک بزرگ 
کانادا اقدام به کاهش بهره وام مسکن 

کردند.
هفته گذشته، تی دی  بنک نرخ بهره 
ثابت در بازه پنج ســاله وام مســکن 

بیمه شــده را از 2/۳4 درصد به 1/8۹ 
درصد رساند. این نرخ برای وام مسکن 
غیربیمه شده برای همین بازه پنج ساله 
از 2/44 درصد به 1/۹۹ درصد کاهش 

یافت.
سی آی بی ســی  سه شــنبه،  روز  در 
)CIBC( نــرخ ویژه بهــره ثابت بازه 
پنج ساله وام مسکن غیربیمه شده خود 
را به 2/42 درصد رســاند. همچنین 
نرخ بهره متغیر پنج ساله این بانک نیز 

به 1/۳5 درصد کاهش یافت.
رویــال بانک کانادا )RBC( هم اعالم 
کرد نرخ بهره ثابت پنج ساله بیمه نشده 
با 25 واحد کاهــش به 2/1۹ درصد 

رسیده است.
بــر اســاس گــزارش ریپ اســپای 
)Ratespy.com(، کمتریــن میزان 
نرخ بهره متغیر پنج ســاله در کانادا 
هم اکنون ۰/۹8 درصد و نرخ ثابت هم 

1/75 درصد است.
اما پس از باال رفتن نرخ بهره پایه در 
کشور، چه اتفاقی می افتد؟ آیا ممکن 
اســت اقتصاد کشــور از این موضوع 

آسیب ببیند؟
آمارها نشان می دهد بدهی وام مسکن 
کانادایی ها طــی دوره همه گیری به 
شکلی باورنکردنی افزایش یافته است. 
پائین آمدن نــرخ بهره از اصلی ترین 

دالیل این موضوع بود.
گزارش موسسه اکویفکس کانادا نشان 
می دهد در سه ماهه دوم امسال، بیش 
از 41۰ هزار وام مسکن به کانادایی ها 
پرداخت شد که رکوردی جدید از نظر 
رشد در بازه سه ماهه به شمار می رود 
و ۶1 درصد از مقدار در بازه مشــابه 

سال قبل بیشتر است.
از ســوی دیگر شــاهد افزایش مبلغ 
وام های مسکن نیز هستیم. میانگین 
یک وام مسکن با رشد 22/2 درصدی 
نسبت به سال قبل به ۳55 هزار دالر 

رسیده است.
از سوی دیگر، موسسه اعتبارسنجی 
اکویفکس کانادا نســبت به افزایش 
شدید استفاده از خط اعتباری سهم 
مالکیــت از خانــه )HELOC( نیز 
هشدار می رود. کانادایی ها 5۶ درصد 
بیشتر از سال قبل از این خط اعتباری 
استفاده کرده اند که بیشترین میزان 

طی 1۰ سال اخیر به شمار می رود.
اما چــرا ایــن وضعیــت خطرناک 
اســت؟ بازپرداخت اعتبار مربوط به 
خط اعتباری ســهم مالکیت از خانه 
)HELOC( به نرخ متغیر بهره وابسته 
است. در سال 2۰18، وقتی نرخ بهره 
باال رفت، شاهد کاهش در بازپرداخت 
بدهی اعتبارات دریافتی از سوی مردم 
و به ویژه این نوع اعتبار بودیم. در آن 
سال همچنین شاهد باالتر رفتن تعداد 
افرادی بودیم که اعالم ورشکستگی 

کردند.
افزایش دریافت وام مســکن موجب 
شــده کل بدهی کانادایی ها به رقم 
2/15 تریلیون دالر برسد که بیشتر از 

کل ارزش اقتصاد کشور است.
البته برخی کارشناســان می گویند 
چنــدان جای نگرانی نیســت. برای 
نمونه، با وجود اینکه بیش از نیمی از 
وام های مسکن پرداختی از نوع بهره 
متغیر اســت، این نــوع وام فقط 2۳ 
درصد کل وام های مســکن کنونی را 

تشکیل می دهند.
همچنین، حدود 4۰ درصد از وام های 
مســکن با نرخ بهره متغیر در کشور، 
دارای اقساط با مبلغی ثابت هستند. 
این بدان معناست که حتی با وجود 
افزایش بهره، مبلغ اقســاط تغییری 
نمی کند. البته در این صورت، ســهم 

اصل پول از اقساط کاهش می یابد.

نتایج انتخابات  نشان دهنده 
شکافی نگران کننده   میان شهرها و روستاهای کانادا است

نتایج  به گفتــه ی کارشناســان، 
نشــان دهنده ی  فدرال  انتخابات 
شــکافی عمیق بین کانادایی های 
ســاکن مناطق شــهری است که 
انتخاب  را  لیبرال  نامزدهای  بیشتر 
کرده اند و کســانی که در مناطق 
روستایی زندگی می کنند و به حزب 

محافظه کار رای داده اند.

به گزارش هفته و به نقل از »کانادین 
پرس«، آلن تامپســون، رئیس برنامه 
کارلتون،  دانشــگاه  روزنامه نــگاری 
می گویــد که نتایــج انتخابات اخیر 
قطبی شدن فزاینده بین روستاییان و 

شهرهای کانادایی را آشکار کرد.
این جناح بندی در انتاریو کامالً واضح 
بود، جایی کــه لیبرال ها تقریباً همه 
صندلی های حوزه های شــهری را به 
دست آوردند و محافظه کاران برخی 
از حوزه هــای روســتایی را هــم که 
نداشتند بازپس گرفتند و برتری خود 
را در حوزه هایی هم که قبالً داشتند 

افزایش دادند.
تامپســون گفت: »چیزی که من را 
این قطب بندی است  نگران می کند 
و به نظر می رسد که شکاف بیشتر و 

بیشتر می شود.«
تامپسون قبل از بازگشت به موقعیت 
غیــر حزبی خــود به عنوان اســتاد 
دانشــگاه، گروهی را برای لیبرال ها 
هدایــت کرد تــا راه هایــی را برای 
ارتباط بهتر با رای دهندگان روستایی 
پیشــنهاد دهند. او همچنین دو بار 
به عنــوان نامزد لیبــرال در حوزه ی 
انتخاباتی روستایی انتاریو در هورون 
بروس نامزد شــد و در سال 2۰15 با 
حدود ۳۰۰۰ رأی و در سال 2۰1۹ با 
حدود ۹۰۰۰ رأی از بن الب، نماینده 
محافظه کار، شکســت خــورد. روز 
دوشنبه، الب با اختالف بیش از 15 

هزار رای مجدداً انتخاب شد.
مریم  محافظــه کار،  فرری  میشــل 
منصف وزیر فعلی برابری جنســیتی 

لیبرال را در حوزه ی انتخاباتی عمدتا 
روستایی پیتربورو-کاوارتا شکست داد 
و آنا روبرتز محافظه کار نیز دب شولته 
وزیر ارشد لیبرال را در کینگ-وان در 

حومه تورنتو ناکام گذاشت.
محافظــه کاران همچنیــن نتایــج 
حوزه های انتخاباتی کوینت در انتاریو، 
میرامیچی-گرند لیک در نیوبرانزویک، 
شور- سوث  و  کامبرلند-کلچســتر 
ســنت مارگارتس در نوا اسکوشیا و 
بیز-سنترال-نوتردام در نیوفاندلند و 
البرادور را به ســود خود تغییر دادند، 
در حالی که پیشتازی خود را نیز در 
اکثر مناطق روستایی کانادا حفظ یا 

گسترش دادند.
در همیــن حال، لیبرال هــا دژهای 
مســتحکم خــود را در بزرگتریــن 
شهرهای کانادا حفظ کردند و در 22 
حوزه از 24 حوزه در منطقه مونترال و 
همه ی 25 حوزه ی انتخاباتی تورنتو را 
از آن خود کردند، از جمله اسپادینا-

فورت یورک کــه کوین وونگ حتی 
پــس از مخالفت حزب لیبــرال با او 

پیروز شد.
این حزب، دو روز قبل از روز انتخابات، 
ووونگ را از نامــزدی لیبرال ها کنار 
گذاشت، زیرا افشا شد که وی در سال 
2۰1۹ متهم به تجاوز جنســی شده 
است، اتهامی که بعداً پس گرفته شد. 
با این حال، نام او در رای گیری باقی 

ماند و حزب اکنون می گوید که او باید 
به عنوان نماینده مستقل در مجلس 

شرکت کند.
لیبرال ها همچنین ۹ کرســی از 1۰ 
کرســی را در منطقــه اتاوا-گاتینو 
بــه دســت آوردند و نتیجه ی ســه 
حوزه در ونکوور را نیز به ســود خود 
عوض کردند. آنها همچنین در تمام 
حوزه های انتخاباتی منطقه  هالیفاکس 
برنده شدند و در کلگری و ادمونتون 

نیز نفوذشان را گسترش دادند.
جاناتان مالوی، اســتاد علوم سیاسی 
دانشــگاه کارلتون، می گوید: »الگوی 
پیروزی لیبرال ها در مناطق شــهری 
و پیروزی محافظــه کاران در مناطق 
روســتایی چیز جدیدی نیست. این 
امر حدود سه دهه پیش هنگامی  که 
حزب محافظه کار دست به اصالحات 
زد پدیدار شد. این امر محافظه کاران 
را بیشــتر به سمت مناطق روستایی 
کشاند در حالی که لیبرال ها بیشتر در 

شهرها مستقر شدند.«
او افــزود: »تورنتو قبالً یک مرکز رای 
حزب محافظه کار بود، مانند 5۰، ۶۰ 
ســال پیش. اما تغییراتــی که امروز 
می بینیم، به ویژه در انتاریو، طی 2۰ 
یا ۳۰ سال گذشته، رو به افزایش بوده 

و شتاب گرفته است.«
مالــوی می گوید که سیاســت هایی 
که هر دو حزب در طول مبارزه های 
انتخاباتی خود پیشنهاد می کنند در 

افزایش شکاف نقش داشته است.
به عنوان مثال، وعده لیبرال ها مبنی 
بــر روزی 1۰ دالر بــرای مراقبت از 
کودکان برای افرادی که در شــهرها 

زندگی می کنند جذاب تر است.
وی افزود: »همچنین تفاوت واضحی 
بیــن لیبرال ها و محافظــه کاران در 
مورد مســاله اسلحه وجود داشت که 
بین جمعیت شهری و روستایی این 

متفاوت است.«
هیچ کس در شهرهای کانادا به اسلحه 

نیاز نــدارد. بنابراین، لیبرال ها تمایل 
دارند تا محدودیتی در مورد سالح گرم 
داشته باشند، زیرا اکثر مردم شهرها 
ســالح گرم ندارند، نیازی به ســالح 
گرم هم ندارند و بنابراین خوشــحال 
می شوند که از محدودیت های شدید 
برای اسلحه حمایت می کنند. اما در 
مناطق روســتایی، سالح گرم بیشتر 
کاربردی اســت، چه برای شــکار و 
چه برای حفاظت از حیوانات مزرعه. 
دالیل عملی برای داشتن اسلحه در 

مناطق روستایی وجود دارد.
مالوی می گوید که هم لیبرال ها و هم 
محافظه کاران از ایــن تفاوت ها آگاه 
هستند و آنها تمایل دارند سیاست های 
خود را بر پایه ی پایگاه های سیاســی 

خود برنامه ریزی کنند.
او معتقد است این که رای دهندگان 
رهبر حزب را به عنوان یک شهری یا 
یک روستایی بینند نیز در انتخاب آنها 

نقش دارد.
به  وی گفت: »رای دهندگان شهری 
آقای ]اندرو[ شیر و آقای ]ارین[ اوتول 
نسبتاً روستایی می نگرند، هر چند که 
آنها به درســتی شهری باشند. آقای 
ترودو شــهری شناخته  ]جاستین[ 
می شــود. فکر نمی کنم کسی با این 

مخالف باشد.«
در حالــی کــه هر دو حزب ســعی 
می کنند رای دهندگان را از پایگاه های 
یکدیگر جذب کنند، مالوی می گوید 
که آنان این کار را تنها پس از محاسبه 
راهبردی مبنــی بر این که آیا جذب 
رای دهندگان جدید ممکن اســت از 
پایگاه های فعلی آنها بکاهد یا نه انجام 

می گیرد.
تامپســون هم می گوید کــه الگوی 
تقسیم بین روســتاییان و شهرهای 
کانادایی موثر بودن دموکراســی در 
کانادا را به خطــر می اندازد و احزاب 
باید تالش بیشتری برای پر کردن این 

شکاف انجام دهند.
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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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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

 تنش میان واکسینه شده ها و واکسینه  نشده ها کووید-19 در کانادا زیاد است

نتایج یک نظرسنجی نشان داد: تنش 
بین واکســینه شــده ها و واکسینه  
نشــده ها کووید-1۹ در کانــادا زیاد 

است.
نتایج یک نظرســنجی جدید نشان 
می دهد تنش ها بر ســر واکسن های 
کووید-1۹ در کانادا زیاد و اصطکاک 
بین افرادی کــه در برابر این ویروس 
واکسینه شده و کسانی که واکسینه 

نشده اند رو به افزایش است.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، بنابر 
نتایج یک نظرســنجی که توســط 
موسســه لگر و به ســفارش انجمن 
مطالعات کانادایی انجام شــد، بیش 
از ســه چهارم پاسخ دهنده ها به این 
نظرسنجی نسبت به افرادی که ایمن 

نشده اند نظر منفی دارند.
جک جواب، رئیس انجمن مطالعات 
کانادا در ایــن رابطه گفت که از نظر 
روابط، کانادایی های واکسینه شده با 
افراد واکسینه نشده از هر سه شرکت 
کننده دو نفر دیدگاهشان منفی است.

این نظرسنجی نشــان می دهد افراد 
واکســینه شده، واکســینه نشده ها 
را افــرادی غیرمســئول و خودخواه 

می دانند.
برخی از افراد واکســینه نشــده در 
هفته هــای گذشــته در اعتراض به 
پاســپورت واکسن و ســایر اقدامات 
بهداشــت عمومــی، تظاهراتی را در 
خارج از بیمارســتان ها و مدارس برپا 

کرده اند.
جواب با بیان اینکــه در حال حاضر 
ســطح باالیی از آنتیپاتی یا دشمنی 
نسبت به افرادی که واکسینه نشده اند، 
وجود دارد افزود: آنچه می بینید تنش 
بیــن اعضای خانــواده، دوســتان و 
همکاران است، جایی که بین افرادی 
که واکسینه و واکسینه نشده اند روابط 
وجود دارد و این وضعیت بینشــان 

پیش بینی افت قیمت مسکن 
در کانادا

فــردا- آژانس دولتی مســکن کانادا 
می گوید کشــور هم اکنون با ریسک 
باالیی برای اصالح قیمت ها روبروست 
و دلیلش نیز عدم همخوانی افزایش 
قیمت  مســکن با عوامــل بنیادین 

اقتصادی است.
 )CMHC( آژانس وام و مسکن کانادا
در گزارش امروز خود، ریســک بازار 
مسکن را از درجه »متوسط« به »باال« 
افزایــش داد. در این گزارش آمده که 
فعالیت در بازار امالک و نیز قیمت ها 
تقریبا در محدوده سطح رکورد سال 
جاری هســتند. نرخ پائین بهره وام 
مسکن از یک سو و هجوم کانادایی ها 
برای خرید خانه ای بزرگ تر ســبب 
شــد بازار امالک در کشــور در دوره 

همه گیری داغ شود.
بــا وجــود افزایش چشــمگیر آمار 
واکسیناسیون در کشور و نیز بهبود 
اقتصادی، رشــد قیمت هــا در بازار 
امالک بسیار فراتر از رشد سایر بازارها 
و معیارهای دیگر اقتصادی بوده است. 
این رشد قیمت ها همچنین به مراتب 
سریع تر از رشد درآمد کانادایی هاست.

یک اقتصاددان ارشــد آژانس دولتی 
کانادا ضمن اشاره به اینکه این روند 
افزایش قیمت موجــب باالتر رفتن 
آسیب پذیری بخش امالک شده، ابراز 
امیدواری کرده که شاهد افت شدیدی 

در قیمت امالک نباشیم.
در گــزارش جدیــد آژانــس دولتی 
مسکن کانادا، شهرهای مختلف نیز از 
نظر ریسک افت قیمت مورد بررسی 

قرار گرفتند.
ریســک بازار امالک مونتــرال که تا 
پیش از این »متوسط« بود، به »زیاد« 
افزایش یافت. بــه این ترتیب، تعداد 
شــهرهای کانادایی دارای ریســک 

»زیاد« از پنج به شش رسید.

اصطکاک ایجاد می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: نتایــج این 
می دهد  نشان  همچنین  نظرسنجی 
تنش موجود بین واکســینه شده ها 
و واکســینه نشده ها با برخی دیگر از 
تنش ها مانند مسائل اجتماعی، نژادی 

و فرهنگی برابری می کند.
این محقق تصریح کرد: احساس من 
این است که بســیاری از احساسات 
منفی مردم نسبت به گروه های خاصی 
در اثر بی تفاوتی نسبت به افرادی که 

واکسینه نشده اند، بوجود می آید.

جواب گفت: بنابر نتایج این نظرسنجی، 
یک چهارم از پاسخ دهندگان واکسینه 
نشده نسبت به ســایر افراد حتی در 
شرایط یکسان نظرات منفی داشته اند. 
واکسینه نشده ها شخصاً دالیل عدم 
ایمن سازی خود را توجیه و تصمیم 
دیگران را برای پیروی از همان روش 

رد می کنند.
نظرســنجی قبلی این انجمن نشان 
مــی داد که کانادایی های واکســینه 
نشــده بیش از ابتال بــه کووید-1۹ 
نگران دریافت واکسن بوده و اکثر آنها 
از ورود بزرگساالن واکسینه نشده به 

خانه های خود امتناع می کردند.
جواب پیش بینی می کند تنش بین 
واکسینه شده  ها و واکسینه نشده ها 
حتی بیشــتر شــود زیرا دولت ها و 
کارفرمایان همچنان به فشــار مردم 

برای واکسینه شدن ادامه می دهند.
این نظرسنجی آنالین طی 1۰ تا 12 
سپتامبر و از 154۹ کانادایی پرسیده 

شده است.

میانگین قیمت یک خانه در مونترال 
طی شش ماه با ده درصد افزایش به 
4۹۹ هزار دالر رسید. قیمت یک خانه 
تک خانواره در این شهر نیز با رشد 12 
درصــدی در ایــن دوره به میانگین 

5۶8،1۰۰ دالر رسید.
به جز مونترال، شــهرهای هملیتون، 
تورنتــو، اتاوا، هلیفکس و مونکتون با 
ریسک باالیی در زمینه امالک روبرو 

هستند.
ونکوور در این میان یک استثناء بود. 
این شــهر که تا پیــش از این دارای 
ریسک »متوسط« بود، در این گزارش 
توانست ریســک »پائین« را به خود 
اختصاص دهد. افزایش عرضه مسکن 
در این شهر موجب شده رشد قیمت 
امالک در آن تا حــد زیادی متوقف 

شود.
گفتنی اســت این دومین باری است 
که آژانــس دولتی مســکن، درباره 
ریســک بازار امالک در ســطح ملی 
هشدار می دهد. این سازمان اولین بار 
در سال های 2۰1۶ و 2۰17 به دلیل 
موج شدید افزایش قیمت در تورنتو و 
ونکوور در این زمینه هشدار داده بود.

البته این گزارش بر مبنای داده های 
شــش ماه اول سال تهیه شده است. 
اما رشد قیمت ها از آن زمان تاکنون 
همچنان ادامه داشــته است. در ماه 
آگست، میانگین قیمت خانه در کشور 
21 درصد نســبت به سال قبل رشد 

داشت.

وضعیت نامشخص واکسن فایزر به کودکان زیر 12 سال در کانادا 
هم زمان با واکسینه شدن آنها در آمریکا 

مداد- به گزارش سی.بی.سی، شرکت 
فایزر و شریک آن بیون تک داده هایی 
در مورد اثربخشــی واکســن کرونای 
خود برای کودکان زیر 12 ســال را به 
نهادهای نظارتــی ایاالت متحده ارائه 
کرده اند که راه را برای مجوز احتمالی 
تزریق واکســن تا هالووین باز می کند 
و کــودکان زیر 12 ســال آمریکایی 
می توانند واکســن های فایزر خود را 
تا هالووین دریافت کنند اما شــرایط 
صدور مجوز تزریق واکسن به این گروه 
سنی در کانادا هنوز نامشخص است و 
والدین کانادایی باید همچنان منتظر 
بمانند چراکه هنوز پرونده مشــابهی 

به اداره بهداشت کانادا نرسیده است. 
این موضوع می تواند به این معنی باشد 
که واکســن های ویژه کودکان زیر 12 
سال در هفته های پایانی سال در کانادا  
در دســترس نخواهد بود. پیش بینی 
می شــود که کانادا مجبــور به تهیه 
واکسن مخصوص کودکان زیر 12 سال 
برای واکسیناســیون نزدیک به شش 
میلیون نفر در کشور شود و همچنین 
ممکن است مجبور باشد انواع خاصی 
از فایزر را برای کودکان خریداری کند.

با توجه به شــرایط فعلی پیش بینی 
می شود حتی در صورت تائید واکسن 
فایزر کودکان از ســوی کانادا، امکان 

تزریــق آن تــا قبل از ســال 2۰22 
وجود نداشــته باشــد. این مسئله در 
حالی عنوان می شــود که بسیاری از 
مدارس کانادا با موجی از نوع دلتا که 
بسیار مسری تر است، روبه رو هستند. 
ازآنجایی که بحران سالمت عمدتاً برای 
افراد واکسینه نشــده به یک بیماری 
همه گیر تبدیل می شود، کودکان جزء 
گروه های آســیب پذیر هستند زیرا به 

واکسن دسترسی ندارند.
البته بهداشت کانادا پیش بینی می کند 
تولیدکننــدگان واکســن در ماه های 
آینده اطالعات مربوط به کودکان زیر 

12 سال را ارائه دهند.
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kinman Mulholland

دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
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مشاوره اولیه رایگان

حداقل دستمزد در کانادا
 و مهم ترین نکات مربوط به آن

آگاهی از وضعیــت فعلی و تغییرات 
آینده در مورد حداقل دســتمزد در 
ســال 2۰21 در کانــادا و هر یک از 
استان ها یا سرزمین های کانادا برای 
کارگــران و کارجویان بســیار حائز 

اهمیت است.
حداقل دستمزد، حداقل قانونی مبلغی 
اســت که در هر یک از کسب وکارها، 
کارفرمــا می تواند بــه کارکنان خود 
بدهــد. تعیین حداقل دســتمزد در 
کانادا و تصمیم گیری های مربوط به 
این موضوع، در حیطــه اختیارات و 
صالحیت های اســتانی و سرزمینی 
است. این به معنای آن معناست که 
هر استان و قلمرو کانادا این اجازه را 
دارد که هرســاله حداقل دستمزدی 
را که بــه کارگران تعلــق می گیرد، 
باتوجه بــه وضعیت بازار اشــتغال و 
همچنین شــرایط اقتصادی و مالی 
استان مستقل از سیاست های دولت 
فدرال تعیین کند و در ادامه نیز این 
اجازه را دارد که بر حســب تغییر و 
تحوالت، با تصویب قانون این حداقل 

را افزایش یا کاهش دهد.
گرچه کانــادا در یک مقطع حداقل 
دستمزد در سطح فدرال را به صورت 
جداگانه برای کارمندان دولت فدرال 
تعیین و اعمال می کرد، اما از ســال 
1۹۹۶ ایــن وضعیت تغییــر کرد و 
همه کارکنان فدرال، مشمول حداقل 
دستمزد استان یا سرزمینی شدند که 

در آن مشغول کار هستند.

چرا برخی استان های کانادا بیش از 
یک حداقل دستمزد دارند؟

برخــی از اســتان ها در واقع بیش از 
یــک حداقل دســتمزد دارند که در 
صنایع مختلف و انواع مشاغل اعمال 
می شــود. به طورکلــی، تعیین بیش 
از یک حداقل دســتمزد و داشــتن 
به  جایگزین  دســتمزدهای  حداقل 
صاحبان مشــاغل و کارفرمایان این 
امــکان را می دهد تا به افرادی که در 
برخی مشاغل مشــغول کار هستند 
)مثل پیشخدمت ها و متصدیان بار( 
دســتمزدهای کمتری بپردازند چرا 
که این افراد باتوجه به شرایط شغلی 
خود این فرصت را دارند که با گرفتن 
انعام درآمدهای بیشــتری کســب 
کنند. اســتان های انتاریو و کبک در 
حال حاضر این سیستم ویژه حداقل 
دستمزد را در چندین سطح به اجرا 
گذاشته اند، درحالی که آلبرتا حداقل 
دستمزد پائین تری را برای دانشجویان 
مجاز می داند. بریتیش کلمبیا پیش 

از این یک حداقل دستمزد مشخص 
برای برخی مشاغل مثل پیشخدمت ها، 
کارگران بخش کشاورزی و سرایداران 
داشت اما حداقل دستمزد برای این 
افراد از اول ژوئن امســال حذف شد 
و برای همه مشاغل حداقل دستمزد 

15.2۰ دالر اعمال شد.

حداقل دستمزد در کانادا و شاخص 
قیمت مصرف کننده

مطابق با تعریفی که اداره آمار کانادا 
ارائه کرده اســت، شــاخص قیمت 
نشــان دهنده   )IPC( مصرف کننده 
نوســانات و تغییرات قیمتی اســت 
تجربه  کانادایی  مصرف کنندگان  که 
می کنند. این شاخص، تغییرات قیمت 
را از طریق مقایســه هزینه های یک 
ســبد ثابت کاال و خدمات در طول 
زمان اندازه گیــری می کند. در حال 
حاضر هفت اســتان یــا منطقه در 
کانادا وجود دارند که حداقل دستمزد 
خود را مســتقیماً به شاخص قیمت 
مصرف کننــده ربــط می دهند. این 
 IPC بدان معناســت که تغییرات در
در سال 2۰2۰ باتوجه به آمار و ارقام 
و جدول های زمانی تعیین شــده در 
قوانین استانی، منجر به تغییر حداقل 
نرخ دستمزد در سال 2۰21 می شود. 
از نظر تئوری، این سازوکار به تعیین 
حداقل دستمزد که بازتاب بهتری از 
هزینه های واقعی زندگی و مســکن 

است، منجر خواهد شد.

بریتیش کلمبیــا – 1۵.20 دالر در 
ساعت

از اول ژوئن 2۰21 حداقل دســتمزد 
15.2۰ دالر در ســاعت در اســتان 
بریتیش کلمبیا به اجرا گذاشته شد 
کــه افزایــش ۰.4۰ دالری )یا 2.8 
درصدی( را نســبت به نرخ پیشین 
که 14.۶۰ دالر در ساعت بود، نشان 
می دهد. از اول ژوئن بریتیش کلمبیا 
به ســومین اســتانی تبدیل شد که 
حداقل دســتمزد 15 دالر یا بیشتر 
را ارائه می کنند. با اجرای این قانون، 
بریتیش کلمبیا از آلبرتا نیز که حداقل 
دستمزد 15 دالر در ساعت را تصویب 
کرده است، پیشی گرفت و تنها استان 
نوناووت را که حداقل حقوق 1۶ دالر 
در ساعت را اعمال می کند، جلوتر از 

خود می بیند.
دولت نیودموکرات بریتیش کلمبیا در 
ســال 2۰17 که حداقل دستمزد در 
این استان 11.۳5 دالر در ساعت بود، 

قول داده بود این نرخ را تا ژوئن 2۰21 
به 15 دالر در ساعت یا بیشتر افزایش 
دهد. مقامات بریتیش کلمبیا حداقل 
دســتمزد را که تا آن زمــان اعمال 
می شد، برای برخی گروه ها به ویژه زنان 
و به خصوص زنان متعلق به اقلیت های 
نژادی و مهاجران که بیشترین درصد 
کارگران با حداقل دستمزد را تشکیل 
می دهند و برای دستیابی به مشاغل 
با درآمد باال همواره با موانع متعددی 
روبرو هستند، تبعیض آمیز دانستند. 
طبق آمار رسمی وزارت کار بریتیش 
کلمبیا، در ســال 2۰2۰ حدود 121 
هزار نفر در این استان حداقل دستمزد 
یا حتی کمتر از آن دریافت می کردند 
این در حالی است که به اذعان سونیا 
فارستنو، رئیس حزب سبز بریتیش 
کلمبیا، هم سطح هزینه های زندگی و 
هم عمق نابرابری ثروت در این استان 
بیشتر از دیگر استان های کانادا است 
بنابراین الزم اســت کــه دولت برای 
رسیدن به یک دســتمزد عادالنه و 
شایسته با پیمانکاران و اقتصاددانان 

همکاری کند.

آلبرتا - 1۵ دالر در ساعت

حداقل دســتمزد در سال 2۰21 در 

آلبرتا 15 دالر در ســاعت اســت که 
از ســال 2۰18 تعیین شد. اما برای 
دانشــجویان زیر 18 سال که حین 
تحصیل مشغول کار پاره وقت هستند 
)کمتر از 28 ساعت در هفته(، امسال 
حداقل دســتمزد 1۳ دالر در ساعت 
اســت که از سال 2۰1۹ بدون تغییر 
مانده است. اما بسته به نوع مشاغل، 
اســتثنائاتی هم در این زمینه وجود 
دارد که از آن جمله می توان به دالالن 
امالک، برخی فروشندگان و مشاوران 
غیرانتفاعی اشــاره کرد. آلبرتا اولین 
اســتان بود که حداقل دستمزد 15 

دالر در ساعت را تعیین کرد.

ساسکاچوان - 11.۸0 دالر در ساعت 
از اول اکتبر

حداقل دســتمزد در سال 2۰21 در 
ساســکاچوان 11.45 دالر در ساعت 
است. این کمترین دستمزد ساعتی 
در کل کانادا است. ساسکاچوان برای 
تعیین حداقل دســتمزد، شــاخص 
قیمت مصرف کننده در سال گذشته 
را مــالک قرار می دهــد و بر همین 
اساس تغییراتی در این زمینه در ماه 
اکتبر اعمال خواهد کــرد و حداقل 
دستمزد را از 11.45 به 11.8۰ دالر 
خواهد رســاند. حداقل دستمزد در 

ساســکاچوان در ماه اکتبر 2۰2۰ از 
11.۳2 دالر در ساعت به 11.45 دالر 

افزایش یافته بود.

مانیتوبا - 11.9۵ دالر در ساعت از اول 
اکتبر

حداقل دســتمزد در سال 2۰21 در 
استان مانیتوبا 11.۹۰ دالر در ساعت 
است اما از اول اکتبر امسال به 11.۹5 
دالر در ساعت افزایش می یابد. گر چه 
مانیتوبا اولین استانی است که حداقل 
دســتمزد را وضع کــرد و تاریخچه 
مهمی در جنبــش کارگری دارد، اما 
سومین حداقل دســتمزد پائین در 
کشــور را دارد بااین حال بهتر است 
جانب انصاف را رعایت کنیم و به یاد 
داشته باشیم که دولت مانیتوبا افزایش 
۰.25 دالری را در اکتبر 2۰2۰ اعمال 
کرد که رشدی 2.1 درصدی را نسبت 
به نرخ قبلی 11.۶5 دالر در ســاعت 

نشان می دهد.

انتاریو - 14.۳۵ دالر در ساعت از اول 
اکتبر

حداقل دستمزد در انتاریو اول اکتبر 
امســال به 14.۳5 دالر در ســاعت 
افزایش خواهد یافت. مانند بسیاری از 
استان ها، انتاریو حداقل دستمزد خود 
را به شــاخص قیمت مصرف کننده 
مرتبط کرده است. حداقل دستمزد 
کارگران غیرمتخصص در انتاریو که 
14.25 دالر در ســاعت است، از اول 
اکتبر به 14.۳5 دالر افزایش می یابد. 
پیشــخدمت ها در  حداقل دستمزد 
همین تاریخ از 12.45 دالر به 12.55 
دالر می رســد و حداقل دســتمزد 
دانشجویان زیر 18 سال که کمتر از 
28 ســاعت در هفته کار می کنند از 
1۳.4۰ دالر بــه 1۳.5۰ دالر افزایش 

می یابد.
حداقل دســتمزد در انتاریو در سال 
2۰18 با رشد 21 درصدی از 11.۶۰ 

دالر به 14.۰۰ دالر رسید.

نکات جالب درباره حداقل دستمزد در کانادا

* 10.4 درصد از کل کارکنان در کانادا حداقل دســتمزد دریافت 
می کنند.

* ۵۸.۸ درصد از کارگرانی که در کانادا حداقل دستمزد را دریافت 
می کنند، زن هستند.

* ۳4.9 درصد از کســانی که حداقل دستمزد را می گیرند، دارای 
تحصیالت عالی هستند.

* 47.7 درصد از افرادی که حداقل دستمزد را می گیرند، باالی 24 
سال سن دارند.

* 1۳.4 درصد از افراد با حداقل دســتمزد در سال 201۸ در کشور 
۵۵ ســاله یا مسن تر بودند درحالی که این رقم در سال 199۸ فقط 

۵.1 درصد بود.

 این اطالعات از گزارش اداره آمار کانادا در سال 2019 استخراج شده است.

کبک - 1۳.۵0 دالر در ساعت

از اول مه سال 2۰21 حداقل دستمزد 
در اســتان کبک با یک رشــد ۰.4۰ 
دالری از 1۳.1۰ دالر به 1۳.5۰ دالر 
در ساعت رســید. حداقل دستمزد 
افرادی که بســته به نوع شغل خود 
مثل متصدی بار یا گارســون امکان 
دریافت انعام را دارند، از 1۰.45 دالر 

به 1۰.8۰ دالر افزایش یافت.

نیوبرانزویک -11.7۵ دالر در ساعت

از اول آوریل امسال حداقل دستمزد 
در  دالر   11.75 نیوبرانزویــک  در 
ساعت است. باتوجه به شاخص قیمت 
مصرف کننده، حداقل دستمزد در این 
استان نســبت به نرخ قبلی 11.7۰ 
دالر در ساعت تنها ۰.۰5 دالر افزایش 
یافت. حداقل دســتمزد در سال های 
2۰1۹ و 2۰2۰ در این اســتان ۰.2۰ 

دالر افزایش یافته بود.

نوا اسکوشیا - 12.9۵ دالر در ساعت

از اول آوریل 2۰21 حداقل دستمزد 
در استان نوا اسکوشیا به 12.۹5 دالر 
در ساعت افزایش یافت. باتوجه به این 
که نرخ حداقل دستمزد در این استان 
بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده 
تعیین می شود، دستمزد آن دسته از 
ساکنان نوا اسکوشیا که حداقل حقوق 
را می گیرنــد، از اول آوریل با افزایش 
۰.4۰ دالری )۳ درصــدی( از 12.55 
دالر در ساعت به 12.۹5 دالر رسید. 
این دومین نرخ حداقل دستمزد باال 
در منطقه آتالنتیک کانادا محسوب 

می شود.

جزیره پرنــس ادوارد - 1۳ دالر در 
ساعت

حداقــل دســتمزد در جزیره پرنس 
ادوارد از اول آوریل 2۰21 ســاعتی 
1۳ دالر اســت. در این اســتان نیز 
تعیین نرخ دستمزد بر حسب شاخص 
قیمت مصرف کننده صورت می گیرد. 
حداقل دستمزد در پرنس ادوارد که 
قبل از آوریل امسال 12.85 دالر بود 
با افزایــش ۰.15 دالری به 1۳ دالر 
رسید وضعیت فعلی حداقل دستمزد 
در پرنس ادوارد به این معناســت که 
این اســتان با این کــه کوچک ترین 
استان منطقه و کشور است، باالترین 
حداقل دستمزد را در آتالنتیک کانادا 

دارد.

نیوفاندلند و البرادور - 12.7۵ دالر 
در ساعت از اول اکتبر

حداقــل دســتمزد در نیوفاندلند و 
البــرادور از اول اکتبر به 12.75 دالر 

لطفا ورق بزنیددر ساعت می رسد.
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 نکته جالب این که این افزایش نتیجه 
دو افزایش حداقل دســتمزد در سال 
2۰21 اســت. حداقل دســتمزد در 
نیوفاندلند و البرادور ابتدا اول آوریل 
از 12.15 دالر به 12.۶5 دالر افزایش 
یافت اما قرار اســت در ماه اکتبر به 
12.75 برســد. این بدان معناســت 
که حداقل دســتمزد در نیوفاندلند و 
البرادور امســال در مجموع بیش از 
4 درصد افزایــش می یابد. بریتیش 
کلمبیا تنها اســتانی است که رشد 
حداقل دســتمزد آن در سال 2۰21 

بیشتر از نیوفاندلند و البرادور است.

یوکان - 1۳.۸۵ دالر در ساعت

حداقل دستمزد در یوکان که پیش از 
آوریل امسال 1۳.71 دالر در ساعت 
بود از اول آوریل با ۰.14 دالر افزایش 
به 1۳.85 دالر در ساعت رسید. این 
میــزان افزایش با توجه به شــاخص 
قیمت مصرف کننده در وایت هورس، 
مرکز یوکان در ســال 2۰2۰ صورت 
گرفته است. یک سال پیش نیز یوکان 
حداقل دستمزد را بر مبنای شاخص 

قیمت 
مصرف کننده ۰.75 دالر افزایش داده 

بود.

1۵.20 ادامه از صفحه قبل  - غربی  شمال  سرزمین های 
دالر در ساعت

از اول سپتامبر 2۰21 حداقل دستمزد 
در ســرزمین های شــمال غربی از 
1۳.4۶ دالر در ساعت به 15.2۰ دالر 
در ساعت افزایش یافت. آخرین بار که 
حداقل دستمزد در این منطقه افزایش 
یافــت و به 1۳.4۶ دالر در ســاعت 
رسید، به ســال 2۰18 برمی گشت. 
پس از این تاریخ هزینه های زندگی و 
متوسط دستمزد ساعتی افزایش یافته 
بود، اما حداقل دستمزد افزایش نیافته 
بود. افزایش حداقل دستمزد به رقابتی 
ماندن دستمزدها و رشد فعالیت های 

اقتصادی کمک می کند.

نوناووت - 16.دالر در ساعت

حداقل دســتمزد در سال 2۰21 در 
نوناووت 1۶ دالر در ساعت است. این 
نرخ که آوریل سال 2۰2۰ مقرر شد، 
در حال حاضــر باالترین نرخ حداقل 
دســتمزد در سرتاسر کشــور است. 
نوناووت پس از آلبرتا دومین اســتان 
یا ســرزمین کانادا است که حداقل 
دستمزد 15 دالر یا بیشتر را تعیین 

کرد.
اشکان امیری
منبع: نشریه هفته

زنان ایزدی و جهنم داعش که در کانادا ادامه دارد
نزدیک به دو هــزار تن از پناه جویان 
اقلیت مذهبــی ایزدی پس از آن که 
یک دوره پر از وحشــت و ســرکوب 
را در عراق تحمــل کردند، با تحمل 
سختی ها و مشــقات فراوان سرانجام 
از زادگاهشان فرار کردند و اکنون در 
کانادا زندگی می کنند. اکثر پناه جویان 
قومیت ایزدی زنان و دختران هستند. 
آنهــا با گذشــت ماه ها حضــور در 
کانادا، هنوز هم با مشــکالت زبانی و 
زخم های روحــی و روانی به جامانده 
زندگی  داعش  وحشــی گری های  از 
می کنند و تنها آرزوی خیلی از آن ها 
این اســت که روزی خبری خوب از 
عزیزان و نزدیکانشــان که در عراق 

ناپدید شده  اند، دریافت کنند.
المیه میتو که 21 سال بیشتر ندارد 
و شکنجه گاه جهنمی داعش در عراق 
را با پوســت و گوشــت خود تجربه 
کرده است، اکنون در کانادا به ساحل 
آرامش رسیده و آرزویش این است که 
یک روز به عنوان پرســتار در یکی از 

بیمارستان های آلبرتا کار کند.
المیه که هنــوز کابــوس داعش را 
فرامــوش نکــرده اســت، می گوید: 
»تروریست های داعش 15 اوت سال 
2۰14 به روستای ما در شمال عراق 
حمله کردند. همه مردان را کشتند و 
زنان و دختران را ربودند. داعشــی ها 
پدر و مادر من را کشــتند و دو برادر 

جوانم را با خود بردند.«
المیــه که در آن روزهای ســیاه 15 
سال بیشتر نداشت، مثل همه زنان و 
دختران ایزدی خشونت های جسمی 
و جنسی ستیزه جویان داعش را تجربه 

کرد.
المیه به زور به نکاح یک ستیزه جوی 
۳5 ساله داعش درآمد و در شرایطی 
که به قول خودش هنوز نمی دانست 
ازدواج، رابطه زناشــویی یــا زادوولد 
چیست، برای شوهر داعشی خود دو 

پسر به دنیا آورد.
المیه که از اعضــای اقلیت کردزبان 
یکتاپرســت ایــزدی عراق اســت، 
می گوید: »درســت مثــل حیوانات 
با مــا رفتار می کردند. هــر روز ما را 

کتک می زدند تا مسلمان شویم، قران 
بخوانیم و زبان، فرهنگ و ریشه های 
آباء و اجدادی خودمــان را فراموش 

کنیم.«
المیه در مدتی کــه در عقد اجباری 
ستیزه جوی داعشی بود، در خانه  اش 
که چیزی از زندان کم نداشت ده ها زن 
ایزدی را دید که شوهرش آنها را کتک 
می زد، از آنها بیگاری می کشید و برای 
ارضای غریزه جنسی بیمارگونه  اش با 
آنها می خوابید. همــه این زنان را به 
قیمت 25 تــا 1۰۰ دالر می خریدند، 
مورد انواع بهره برداری ها قرار می دادند 

و دوباره آنها را می فروختند.

بزرگ ترین  عزیزان،  دوباره  مالقات 
آرزوی پناه جویان ایزدی

ســال 2۰18 بود که ایــن زن جوان 
اسیر داعش با استفاده از فرصتی که 
نبرد موصل بین ستیزه جویان داعش 
و نیروهای عراقی ایجاد کرده بود، از 

چنگ داعش فرار کرد.
المیه میتو پس از سختی های فراوان 
سرانجام موفق شد مارس سال 2۰18 
به کانادا پناهنده شود. این پناه جوی 
جوان زجرکشــیده به دوراز هیاهوی 
جنگ، زندگی جدیدی را شروع کرد.

بدون تردیــد بزرگ ترین درد و غمی 
که بر دل پناه جویان ایزدی در کانادا 
سنگینی می کند، بی خبری از عزیزان 
و بستگانی است که سال هاست از آنها 

بی خبرند.
ایزدی هــای مقیــم کانادا هرســال 
در مــاه اوت به یــاد حمالت داعش 
به روستاهایشــان در ســال 2۰14 
تظاهرات می کنند و از جامعه جهانی 
می خواهند برای پیداکردن عزیزان و 
اعضای خانواده هایشان به آنها کمک 

کنند.
سوم اوت گذشته دخیل زندینان در 
تظاهراتی که ایزدیــان در برابر هتل 
شــهر کلگری برگزار کــرده بودند، 

شرکت کرد.
دخیــل که ســال 2۰17 بــه کانادا 
پناهنده شده است، می گوید: »پدر، 
مادر، خواهر و در کل شــصت تن از 
اعضای خانواده من هنوز در اســارت 
داعش هستند. نمی دانیم که آنها هنوز 
زنده هســتند یا خیر. کمترین حق 
ما این است که خبری از آنها داشته 

باشیم.«
طبق اعالم دولت منطقه خودگردان 
کردستان عراق، از میان حدود ۶ هزار 
عضو فرقه ایزدی که توســط داعش 
اسیر شــدند، بیش از 28۰۰ نفرشان 
که عمدتاً زنــان، دختران و کودکان 
هستند هنوز هم در چنگ این گروه 

تروریست هستند.
انجمن کاتولیک مهاجرت کلگری که 
به پناه جویان کمک می کند تا زودتر و 

کامو زندینان به همراه پسرش از طریق تماس ویدئویی با دخترش سونیا 
که در یک اردوگاه آوارگان در عراق به سر می برد، صحبت می کند.

کامو زندینان عکس دخترش سوزان را در دست دارد. او از سال 201۵ هیچ 
خبری از دخترش ندارد.

راحت تر در جامعه کانادا ادغام شوند، 
اعالم کرد در حال حاضر بیش از ۳۰۰ 
تن از اعضای جامعه ایزدی در آلبرتا 

زندگی می کنند.

زخم ها و لطماتی که هیچگاه فراموش 
نخواهند شد

اکثر ایزدی های نجات یافته از اسارت 
داعش زنان و دخترانی هستند که تا 
آخر عمر از آسیب های روحی و روانی 
دوره اســارت رنج خواهند برد. المیه 
میتو نیز به خوبی می داند که کابوس 
روزهای سیاه دوره نوجوانی  اش مثل 
ســایه همیشــه و همه جا همراه او 
خواهنــد بود: »کابوس هــا برای من 
تمامی نــدارد. صحنه کشته شــدن 
پدر و مادرم یا لحظه اســارت خود و 
دوستانم همیشه جلو چشمم است. 
حتی داروهای ضدافسردگی هم برای 
زدودن این کابوس ها کارساز نیست. 
واقعیت این است که آن چه دیده  ام و 
تحمل کرده  ام به بخش جدایی ناپذیر 
روح و روان و زندگــی مــن تبدیل 

شده اند.«
کامو زندینان نیز تحت درمان اســت 
و داروهــای ضدافســردگی مصرف 
می کند. دردهای میگرنی شــدیدی 
که هر از گاه سراغش می آید، مانع از 
آن می شود که انگلیسی یاد بگیرد. در 
حال حاضر مهم ترین مشغله این زن 
41 ساله ایزدی رسیدگی به امور چهار 

فرزندش است.
کامو بــرای آوردن دخترش به کانادا 
یک سال پیش روندهای قانونی را آغاز 
کرد. سونیا نیز به مدت شش سال در 
اســارت داعش بوده است. دخترک 
بینوا اکنون منتظر است تا باالخره یک 
روز دولت کانادا پرونده مهاجرتش را 

نهایی کند.
امــا حتی با آمدن ســونیا نیز درد و 
رنج های کامو پایان نخواهد یافت چرا 
کــه از دو فرزند آخرش هیچ خبری 

ندارد.

شکایت خانواده های داعشیان کانادایی 
گرفتار در زندان های سوریه

 از دولت کانادا

ایرانیان کانادا- خانواده های بیش از ده 
نفر از اعضای گروه تروریستی داعش 
که در کمپ ها و زندان های ســوریه 
گرفتار هستند، پرونده ای را در دادگاه 
فدرال تشکیل داده اند و از دولت برای 
عدم تالش برای برگرداندن این افراد 

به کانادا، شکایت می کنند.
یازده خانواده که نام آنان فاش نشده 
دولت کانادا را متهم به عدم »برداشتن 
بازگرداندن  گام های موثــر« بــرای 
کانادایی های زندانی توسط نیروهای 
کــرد تحت حمایت ایــاالت متحده 
کرده انــد. آنهــا در دعــوی خود که 
توســط وکیل لورنس گرینسپون در 
روز دوشــنبه در اتاوا ثبت شد، اظهار 
کره ادند: »تمــام اعضای خانوادۀ آنها 
خودســرانه و به صــورت غیرقانونی 

بازداشت شده اند!«
این پرونده از جانب 14 کودک، هشت 
زن و چهار مرد تشــکیل شده  است 
کــه در کمپ های ال هــول و روژ و 
زندان های شهرهای حسکه، قامیشلو، 

و ِدریک زندانی  هستند.
در حالی که هویت زندانیان مشخص 
نشده است، سن آنها با کانادایی های 
زندانی در سوریه، مشخصاً کیمبرلی 
پُلَمن، محمد علــی و حهمد خلیفه 

همخوانی دارد.
محمد خلیفه که پیشتر یک متخصص 
فناوری اطالعات در تورنتو بود، اعتراف 
کرده است که راوِی ویدئوهای اعدام 
داعش بوده است، در حالی که محمد 

علی عضو گروه تــک تیراندازان این 
گروه تروریستی بوده است. پُلَمن هم 
که شــهروند بریتیش کلمبیا است، 
با یک تروریســت این گــروه ازدواج 
کرده اســت. اما بیشتر کانادا یی های 
در بازداشــت کودکان دو تا 14 ساله 
هستند. کودکان ُخردسال تر در سوریه 
از والدین کانادایی متولد شــده اند و 

هرگز در کانادا نبوده اند.
شــکایت نامه ادعا می کند: »اعضای 
خانواده متقاضیــان زندانی از آزادی 
محروم هســتند و این محرومت غیر 

قانونی است.«
»آنها به هیچ جنایتی محکوم نشده اند، 
تاریخ تعیین شــده ای برای محاکمه 
ندارند و مدت زمان مشــخصی برای 
زندانی شدن آنها معین نشده است.«

»دولت کانــادا توانایی پایــان دادن 
به این بازداشــت غیرقانونی و آزادی 

کانادایی های در بند را دارد.«
تــا به این لحظه تنها یک کانادایی از 
سوریه تحویل مقامات کانادایی شده 
اســت که یک دختر پنج ساله یتیم 
اســت و والدیــن او در حملۀ هوایی 

کشته شده  بودند.
یک دیپلمات آمریکایی مراتب آزادی 
یک دختر کانادایی دیگر و مادر او را 
فراهم کرده اســت، اما هنوز در عراق 

مانده اند.
این شکوایه، بازداشتگاه ها را »شلوغ و 
غیربهداشتی« توصیف کرده و گفته 
که کانادایی هایی که در آنجا نگهداری 
می شوند در معرض خطر بیشتری از 

ابتال به کووید 1۹ قرار دارند.
در حالی که مقامات کرد اعالم کرده اند 
که مایل بــه واگــذاری کانادایی ها 
هستند، دولت لیبرال این کار را نکرده 
و گفته اســت که سفر به این منطقه 

بسیار خطرناک است.
اما در پرونده دادگاه آمده اســت که 
بیــش از 2۰ کشــور از جمله ایاالت 
متحده، فرانســه و آلمان شهروندان 
خــود را بــدون مشــکل خاصی به 

کشورهایشان بازگردانده اند.
گروه تروریستی داعش در نیمۀ اول 
سال 2۰14 بخش های بزرگی از عراق 
و ســوریه را به تصرف خود در آورد 
و با نوید تشــکیل خالفت اسالمی، 
بنیادگرایان مسلمان سنی از بیش از 
4۰ کشــور جهان از جمله کانادا به 
سوی سوریه و عراق روانه شدند. چند 
روز پس از محاصرۀ کوبانی در شمال 
ســوریه از طرف داعش در سپتامبر 
2۰21 و مقاومــت نیروهــای کرد و 
برانگیختن حمایت جامعۀ جهانی از 
این مقاومت، حمالت هوایی نیروهای 
ائتالف بــه رهبری ایــاالت متحده 
بر علیه داعش در ســوریه آغاز شد. 
جت های جنگنــدۀ CF-18 هورنت 
کانادایی هــم از نوامبر به این ائتالف 
پیوستند و حمالت آنها تا سال 2۰1۶ 
بر علیه این گروه تروریســتی ادامه 

یافت.
بر اساس تخمینی توسط سازمان ملل 
در ســال 2۰2۰ هنوز 1۰ هزار نفر از 
نیروهای بالقــوه خطرناک داعش در 

سوریه و عراق وجود دارند.

کانادا به خانواده ای که به اسنودن 
کمک کرده بودند، پناهندگی داد

سرانجام پس از پنج سال انتظار، کانادا به چهار عضو یک خانواده مهاجر 
غیرقانونی مســتقر در هنگ کنگ که به ادوارد اسنودن، افشاگر اسناد و 
اطالعات محرمانــه آمریکا، در فرار به هنگ کنگ کمــک کرده بودند، 

پناهندگی داد.
بــه گزارش هفته، به نقل از لودووار، ماجرای کمک این خانواده به ادوارد 
اسنودن به سال 2۰1۳ و زمانی باز می گردد که این عضو پیشین آژانس 
امنیت ملی آمریکا، پس از افشای برنامه های فوق محرمانه دستگاه های 
اطالعاتی آمریکا به خیانت بزرگ به کشورش متهم شد و از طرف آمریکا 

در سراسر جهان تحت پیگرد قرار گرفت.
گیوم-کلیش ریوار وکیل مهاجرت این خانواده اعالم کرد اعطای پناهندگی 
بــه این خانواده هم به نگرانی ها و مرارت های آن ها و هم به جدایی آن ها 

پایان داد. امروز هم از نظر انسانی و هم عاطفی یک روز فوق العاده بود.
آقای ریوار ادامه داد: »همه این پرونده ها همزمان در ژانویه ســال 2۰17 
ارائه شده بودند اما سرعت رسیدگی به آن ها یکسان نبود. ما با توجه به 
شرایط، بارها خواستار تسریع روند رسیدگی شدیم اما تالش ما بی فایده 
بود. واقعا جای تاسف است که رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی این قدر 

طول می کشد.«
مارک-آندره سگن گفت هویت آقای کالپاتا، همسر و فرزندانش پس از 
پخش یک فیلم به شدت رســانه ای فاش شد. زمانی که همه به نقشی 
که این افراد در نجات اسنودن ایفا کرده بودند، پی بردند دوره ای سراسر 
استرس و نگرانی برای آن ها آغاز شد و آن زمان بود که سازمان ما برای 

حمایت از آن ها وارد عمل شد.
کلیش ریوار افزود این اولین بار اســت که دو کودک این خانواده از یک 
وضعیت قانونی برخوردار می شــوند چرا که والدین آن ها در هنگ کنگ 
وضعیت قانونی نداشــتند. در حال حاضر شش نفر از هفت نفری که در 
هنگ کنگ به اسنودن کمک کرده بودند، در کبک مستقر شده اند. نفر 
هفتم آجیت پوشپاکومارا است که اتاوا هنوز به درخواست پناهندگی او 

رسیدگی نکرده است.
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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

روزنامه پیوند 
را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

کالس های تقویتی رایگان

موسسه غیرانتفاعی ICANDO امسال نیز کالس های تقویتی ابتدائی و 
دبیرستانی را به صورت رایگان برای دانش آموزان از خانواده های کم درآمد

 و بومیان در رشته های انگلیسی، فرانسه، فیزیک، ریاضی و شیمی از 15 اکتبر 
2۰21 عرضه می نماید.به دلیل محدودیت ظرفیت  لطفا در اسرع وقت از 

طریق icando.help@gmail.com ثبت نام نمائید. 
دانش آموزان سال گذشته می توانند گواهی نامه های خود را در وب سایت 

www.icando.com رویت نمایند.
در ضمن ICANDO  به یک فرد آشنا به طراحی وب سایت و تسلط کامل به 

زبان های انگلیسی، فرانسه و فارسی نیازمند است. لطفا تقاضای خود را
 به ایمیل icando.help@gmail.com ارسال نمایید.
ICANDO حسین میرهاشمی، مدیر موسسه آموزشی

برنامه آن الین مامان غازه

  SUCCESSبا همکاری کتابخانه و مرکز چند فرهنگی
این برنامه به زبان فارسی و انگلیسی برای کودکان پنج ساله یا کمتر با 

والدینشان برگزار می گردد. این برنامه گروهی. با تمرکز بر شعر و داستان و 
آهنگ . به والدین مهارت ایجادالگو های خانوادگی مثبت را می آموزد.

ثبت نام برای شرکت در این برنامه الزامی است تا لینک برنامه برای شما ایمیل 
شود. برای ثبت نام با خانم شهره شیرازی با ایمل ذیل تماس حاصل فرمایید:

Shohre.shirazi@success.bc.ca
برای اطالعات بیشتر با تلفن های 4142-۹۳7-۶۰4 یا 778-8۳5-۳۰7۰ 

تماس بگیرید. 
جمعه ها: از تاریخ 8 اکتبر تا 2۶ نوامبر  

ساعت برگزاری: 11:15-1۰:۳۰ صبح
)نوامبر12 برنامه برگزار نمی شود. 7 جلسه در مجموع(  

کاهش کیفیت زندگی دیجیتال کانادا در سال 2021
ایرانیان کانادا- بر اساس یک گزارش 
جدید، از سال 2۰2۰ از کیفیت حیات 
دیجیتال کانادا به طر چشــمگیری 

کاسته شده است.
 Surfshark امنیت سایبری شرکت 
سومین نسخۀ ساالنۀ شاخص کیفیت 
زندگی دیجیتال )DQL( را منتشــر 
کرده اســت، و کانــادا در میان 11۰ 

کشور در جایگاه بیستم قرار گرفت.
در حالی که کانادا هنوز از نظر کیفیت 
زندگی دیجیتــال در بین 2۰ درصد 
برتــر جهان قرار دارد، این کشــور از 
زمان آخرین شاخص کیفیت زندگی 
دیجیتال در ســال 2۰2۰ به میزان 
قابل توجهی سقوط کرده است و دیگر 
در آمریکای شمالی مقام اول را ندارد.

سال گذشــته، کانادا رتبه سوم را در 
این فهرست و رتبه اول را از بین 11 
کشــور آمریکای شمالی کسب کرد. 
کاهش در ســال 2۰21 کانادا را 15 
پله پایین تر از ایاالت متحده قرار داد.

دانمارک برای دومین ســال متوالی 
در رتبه اول شاخص کیفیت زندگی 

دیجیتال قرار گرفت و پس از آن کره 
جنوبی قرار گرفت. فنالند مقام سوم را 
به دست آورد، در حالی که اسرائیل و 
ایاالت متحده هر دو به طور مشترک 

مقام پنجم را به دست آوردند.
شــاخص کیفیت زندگی دیجیتال با 
پوشش ۹۰ درصد از جمعیت جهان، 
کشورها را بر اساس پنج ستون رفاه 
دیجیتالی مورد ارزیابی قرار می دهد: 

کیفیــت اینترنت، زیرســاخت های 
الکترونیکی  امنیــت  الکترونیکــی، 
]دیجیتال[، دولت الکترونیک و مقرون 

به صرفه بودن اینترنت.
این مطالعه بر اساس اطالعات منبع 
بــاز از منابع از جمله ســازمان ملل 
متحــد، بانک جهانی، خانــۀ آزادی 
]Freedom House[ و اتحادیه بین 

المللی ارتباطات است.

بهتریــن امتیــاز کانــادا مربوط به 
زیرساخت های الکترونیکی است که 
در ردۀ شــانزدهم جهان قــرار دارد. 
نویســندگان این مطالعه خاطرنشان 
کردند که زیرساخت های الکترونیکی 
کانــادا ۳۰ درصد بهتــر از میانگین 

جهانی است.
این کشــور هجدهمین مقام دولت 
الکترونیک را از آن خود کرد، از نظر 
کیفیــت اینترنت در رتبــه 24 قرار 
گرفت و از نظــر امنیت الکترونیکی 
در رتبه 27 قرار گرفت که 1۳ درصد 
نسبت به سال گذشته بهتر شده است. 
با این حال، کانادا از نظر دسترسی به 
اینترنت هنوز برای پیشرفت فرصت 
زیادی دارد و در رتبه ۳2 جهان قرار 

دارد.
میگویند:  مطالعه  این  نویســندگان 
»شــاخص مقرون به صرفــه بودن 
نسبت به سال گذشته در مجموع 82 
درصد کاهش یافته است که عمدتا به 
دلیل کاهش مقــرون به صرفه بودن 

پهنای باند است.«
آنها خاطرنشان کردند که کانادایی ها 
باید یک ساعت و 4۳ دقیقه کار کنند 
تا ارزان ترین بسته اینترنت باند پهن 
را خریداری کنند - یک ساعت و ۳۶ 

دقیقه بیشتر از سال 2۰2۰. 
گرچه افزایش قیمت اینترنت باند پهن 
یک روند جهانی است. به طور متوسط   
، مردم برای تهیه اینترنت باند پهن در 
سال 2۰21 باید 25 دقیقه بیشتر از 

سال گذشته کار کنند.
 ویتوتــاس کازیوکونیس، مدیرعامل 
»فرصت های  می گوید:   Surfshark
دیجیتال بیش از هر زمان دیگری در 

بحران کووید 1۹ مهم بوده است.«
در رتبه بندی ســال 2۰2۰ کیفیت 
زندگــی دیجیتــال که بر اســاس 
داده های مربوط به 85 کشــور انجام 
شــده بود، ایران جایگاه 5۶ را کسب 
کرد. امسال با احتساب 11۰ کشور، 

در جایگاه 8۳ قرار گرفت.

گام بلند کانادا برای تولید انبوه خودروهای الکتریکی
مداد- برخی از مقامات پارلمان هیل 
به طورجدی تالش می کنند که دولت 
فدرال را وادار به دســتیابی به اهداف 
خود مبنی بر رســیدن به آالیندگی 

صفر تا سال 2۰۳5 کنند.
از  متشــکل   Accelerate گــروه 
2۰ ســازمان در تمــام بخش هــای 
زنجیــره تأمین برای تولید وســایل 
نقلیه بدون آالینده )ZEV( اســت، 
ازجملــه این ســازمان ها می توان به 
بخش های تحقیقات، منابع، باتری ها، 
کارگران  اتحادیه  و  تولیدکننــدگان 
اشــاره کرد. مدیــر اجرایی این گروه 
اعالم کرد، اگر کانادا می خواهد نقش 
مهمی در بازار خودروهای الکتریکی 
داشته باشد به یک استراتژی جامع تر 

و هماهنگی بهتر بین دولت، صنعت 
و ســرمایه گذاری های هوشمندانه ای  
نیاز دارد. آینده صنعت خودروسازی 
بر اساس موتور احتراق داخلی نخواهد 
بود و ما باید به ســمت خودروهای 

الکتریکی برویم.
ازآنجاکه لیبرال ها در جریان مبارزات 
انتخاباتــی وعده هــای قابل توجهی 
در رابطه با تأمین هدف رســیدن به 
نقطه صفر آالیندگی کربنی داده اند 
که بــا اهــداف آن مطابقــت دارد، 
گروه Accelerate نســبت به آینده 
خوش بین است زیرا یکی از وعده های 
ارائه شده توسط لیبرال ها در انتخابات 
این بود که سازندگان را مجبور کند 
تا ســال 2۰۳۰ حداقل 5۰ درصد از 

خودروهای فروخته شده در کانادا فاقد 
آالینده باشند.

تولیــد باتری بــرای بــازار داخلی 
خودروهای الکتریکی ضروری است، 
زیرا آن هــا خودرو را تغذیه می کنند. 
بر اساس این گزارش، اکثر باتری های 
جهان در حال حاضر در چین، ژاپن و 
کره جنوبی تولید می شوند. بااین حال، 
کانادا دارای ذخایر غنی از مواد معدنی 
موردنیاز برای ساخت باتری ها، مانند 
لیتیوم اســت. وزارت منابع طبیعی 
کانادا اخیراً لیستی از ۳1 ماده معدنی 
را که به آســانی در ســرزمین کانادا 
موجود است، منتشــر کرده و آن را 
برای آینــده ای با انرژی پاک ضروری 

دانسته است.
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قتل خواجه نظام الملك
خواجه نظام الملك )ابو علی حس���ن توس���ی( 
دولتمرد مشهور ايراني، بزرگ وزير سلجوقيان به مدت 
تقريبا 20 س���ال، مؤلف كتاب سياست نامه و مؤسس 
دانشكده هاي موس���وم به نظاميه در شهرهای اصفهان، 
هرات، نيشابور، بغداد و ... كه الگوی دانشگاههای اروپا 
در قرن های بعد ش���ده اند 11آبان در نزديكي نهاوند و 
در مسير كرمانش���اه و از آنجا به بغداد به دست عوامل 
حسن صبّاح كشته ش���د. »ابوطاهر اَراني« قاتل خواجه 

 

نظام الملك، جواني ديلمي بود كه در اَلَموت به صف هواداران 
حس���ن صبّاح پيوسته بود    و در آنجا مامور قتل خواجه

 

 شده بود.
محاكمه 53 كمونيست

محاكمه 53 تن از اعضاي موسس حزب كمونيست 
توده از 11 آبان سال 1317 در تهران آغاز شد. اتهام عمده 
آنان تالش براي براندازی سلطنت و ملی كردن منابع توليد 
ايران اعالم شده بود. در پايان اين محاكمه، دستگيرشدگان 
به مجازات زندان محكوم شدند. دكتر تقي اراني يكي از 

اين متهمان بود.
مّلی شدن اراضی اطراف پارک وی 

وزارت منابع طبيعی ايران دهم آبان 1348 اراضی 
اطراف پارک وی واقع در نيمه غربی تهران را مّلی اعالم 
كرد و روزنامه ها خبر اين اقدام را روز بعد در صفحات 

اول خود منتشر كردند.
چرا كيسينجر به تهران آمد؟ 

هنري كيسينجر وزير امور خارجه وقت آمريكا كه 
در رابطه با مسأله كردهاي عراقي و مسائل ديگر پي در 
پي از تهران ديدن مي كرد، 11 آبان 1353بازهم وارد تهران 

شد؛ اين بار به خاطر نفت و بازهم مسأله عراق.
تاسيس نخستين ايستگاه راديويي 

نخستين ايس���تگاه راديويي جهان به مفهوم امروز 
دوم نوامبر 1920 در شهر پيتسبورگ ايالت پنسيلوانياي 
آمريكا آغاز به كار كرد. صداي اين ايس���تگاه كه هنوز 
 سرگرم كار اس���ت، در همان نخستين روز در كانادا هم 

شنيده شد.
 اين ايس���تگاه از همان نخستين روز برنامه منظم 
پخش اخبار، موزيك و گفتار داشت و هر 15 دقيقه يك بار 

ساعت دقيق را اعالم مي كرد .   
كودتاي خانوادگي در كشور سعودي 

دوم نوامبر س���ال 1964 ملك سعود دومين پادشاه 
كشور سعودي در يك كودتاي خانوادگي از مقام خود 
بركنار و به خارج تبعيد شد. وي پس از پدرش كه موسس 
كشوري سعودي بود يازده سال بر اين كشور پادشاهي 

كرده بود.  

امروز در تاريخ
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آب را چون نياكانمان پاس بداريم 
بنابر اظهارات آرزو رس����ولی )طالقانی(، استاد 
تاريخ و هيأت علمی دانش����گاه شهيد بهشتی، جشن 
آبانگان به مناسب به بزرگداشت ايزدبانوی آب ها در 
ايران باستان برگزار می شده اس����ت. در  تقويم ايران 
كهن، هفته و روزهای مشخص نبوده؛ بلكه هر روزی، 
به نام يكی از اين ايزدان ش����روع می شده و روز همنام 
با ماه را جش����ن می گرفتند، از جمله جشن آبانگان كه 
جشن همنام شدن روز آبان در ماه آبان است در ستايش 
ايزدبان����و آناهيتا كه هم ماه و هم روز به نام اوس����ت.

ريشه بيشتر جش����ن های باستان به اهميت كشاورزی 
باز می گردد چون اقتصاد ايران بر پايه كش����اورزی و 
دامپروری بوده و از منظر اعتقادی خيلی از پديده هايی 
كه زندگی مردم به آنها وابسته بوده، محترم می شدند.

بر همين اساس آب به قدری نزد ايرانيان باستان محترم 
بوده كه برای اين كه آن را آلوده نكنند، هيچ وقت دست 
و  پايشان را در آب جاری نمی كردند، از آب به مقدار 
نياز برمی داشتند و از رود فاصله می گرفتند و بعد دست 
و رويشان را می شس����تند كه آلودگی وارد آب نشود.

در دوران باس����تان در خيلی از سرزمين ها ما طاعون 
رواج پيدا كرد اما به دليل همين احترامی كه مردم برای 
آب قائل بودند، گزارش����ی از بيماری  ای واگيردار در 
ايران نداريم؛ چون يكی از راه های انتقال بيماری های 
واگيردار همين آب روان است كه به همه جا می رود و 
آلودگی را با خودش می برد. در زمانی كه در انگلستان 
برای فاضالبشان فكری نكرده بودند و فاضالبشان به 
رود »تيمز« ريخته می شد؛ در ايران در »شهر سوخته«، 
»چغازبيل«، »پاسارگاد« و »تخت جمشيد« شواهدی پيدا 
شده است كه نشان می دهد لوله كشی فاضالب داشته اند. 
 اما امروز به جايی رس����يده ايم كه تا فردی رودخانه ای 
می بيند پاچه ش����لوارش را باال می زند و به داخل آب 
می رود و صورتش را هم با همان آب می ش����ويد و 

آشغالش را هم در همان آب می ريزد.
باورهای زیبا و واقعیت های زشت

يعقوب موس����وی، جامعه ش����ناس و دانشيار 
دانشگاه الزهرا نيز در اين باره معتقد است: ايرانيان در 
ارزشگذاری برای منبع آب جزو اقوام تاريخی هستند 
و ارزش ه����ای فراوانی برای آب قائلند؛ از جمله آلوده 
نكردن آب، حرمت آب و حفظ روش����نايی و مظهر 
همه چيز تلقی ك����ردن آب.در فرهنگ عمومی، خرده 
فرهنگ ه����ای زيادی در اهميت و حفظ كرامت آب و 
استفاده درست و اصولی از آن می بينيم و از شمالی ترين 
تا جنوبی ترين نقطه كشور همه می دانندكه به تعبير آيات 
قرآنی و باورهای فرهنگی، همه چيز از آب است .ولی 
اين كه چرا ايرانی ها باورهای بس����يار زيبايی دارند اما 
واقعيت های بسيار زشت و تلخی رقم می زنند و چرا 
نسبت به چيزهايی كه همه قدر و ارزش آن را می دانند و 
ولی در عمل بی توجه و بدرفتارند، از جمله »آب و نان«؛ 
بايد آسيب شناسی شود .اين مسأله همان شكافی است 
كه بين فرهنگ و خرده فرهنگ ها و تجربه اجتماعی 
در ايران وجود دارد. س����اختار زندگی ما ميل به تغيير 
دارد و اين ميل به تغيير و دگرگونی اجازه نمی دهد آن 
خرده فرهنگ ها ثبات هميشگی پيدا كنند. ما در معرض 
افراط های پيرامونی بوده ايم و هنوز هم هستيم و اين 
ناشی از آس����يب پذيری ما از چهارچوب های مرز و 
جغرافيای ماست و فرهنگ های آن طرف مرزها هم به 
شدت در داخل اثرگذارند. فرهنگ پذيری از بيرون، نظام 
فرهنگی ما را سيال كرده است و اين سياليت فرهنگی 
مانع از اين می شود كه فرهنگ هايی كه قداست آب و 
خاک و منابع طبيعی و گياه و حرمت اخالق و بزرگان 
و سنت ها را حفظ می كنند، در جامعه ما نهادينه شوند.

منظور از سياليت فرهنگی  اين است كه ما يك جامعه 
مقيد و پايدار فرهنگی نيستيم و اشكال فرهنگی مان به 

شدت ميل به دگرگونی دارند.
اين سياليت منفی نيس����ت اما برای ما آثار منفی 
می گذارد. س����ياليتی خوب است كه با ثبات فرهنگی 
همراه باشد؛ همه كشورها ميل به دگرگونی فرهنگی 
دارند ولی همراه ب����ا حفظ بنيادهای فرهنگی و خرده 
فرهنگ های خوبشان اما ما عناصر نو فرهنگی را جذب 
می كنيم و خرده فرهنگ های خودمان را جا می گذاريم؛ 
آنها ي����ا از گردونه حذف می ش����وند يا كال فراموش 

می شوند يا كمرنگ می شوند.

 روز پنجشـنبه 10 آبان مـاه 1358 مصـادف بـا 10ذيحجـه 1399
روز عید قربان تعطیل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد. 

چهل سال پيش در همين روز 

جانا به پرسش ياد كن رو زی من گم بوده را
آخر به رحمت باز كن آن چشم خواب آلوده را

نا خوانده سويت آمدم ناگفته رفتی از برم
يعنی سياست اين بود فرمان نافرموده را
امیرخسرو دهلوی

پند بزرگان

هيچ وقت دير نيست برای اين كه چيزی بشوی 
كه می توانستی باشی. 

جرج الیوت
دوست هم مانند پول، به دست آوردنش از نگه 

داشتنش آسان تر است. 
باتلر

 سرایه

قاب امروز

بازار ماهی فروشان رشت /عکس از :سید مصلح پیرخضرانیان

شنبه 11آبان 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27415    
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قتل خواجه نظام الملك
خواجه نظام الملك )ابو علی حس���ن توس���ی( 
دولتمرد مشهور ايراني، بزرگ وزير سلجوقيان به مدت 
تقريبا 20 س���ال، مؤلف كتاب سياست نامه و مؤسس 
دانشكده هاي موس���وم به نظاميه در شهرهای اصفهان، 
هرات، نيشابور، بغداد و ... كه الگوی دانشگاههای اروپا 
در قرن های بعد ش���ده اند 11آبان در نزديكي نهاوند و 
در مسير كرمانش���اه و از آنجا به بغداد به دست عوامل 
حسن صبّاح كشته ش���د. »ابوطاهر اَراني« قاتل خواجه 

 

نظام الملك، جواني ديلمي بود كه در اَلَموت به صف هواداران 
حس���ن صبّاح پيوسته بود    و در آنجا مامور قتل خواجه

 

 شده بود.
محاكمه 53 كمونيست

محاكمه 53 تن از اعضاي موسس حزب كمونيست 
توده از 11 آبان سال 1317 در تهران آغاز شد. اتهام عمده 
آنان تالش براي براندازی سلطنت و ملی كردن منابع توليد 
ايران اعالم شده بود. در پايان اين محاكمه، دستگيرشدگان 
به مجازات زندان محكوم شدند. دكتر تقي اراني يكي از 

اين متهمان بود.
مّلی شدن اراضی اطراف پارک وی 

وزارت منابع طبيعی ايران دهم آبان 1348 اراضی 
اطراف پارک وی واقع در نيمه غربی تهران را مّلی اعالم 
كرد و روزنامه ها خبر اين اقدام را روز بعد در صفحات 

اول خود منتشر كردند.
چرا كيسينجر به تهران آمد؟ 

هنري كيسينجر وزير امور خارجه وقت آمريكا كه 
در رابطه با مسأله كردهاي عراقي و مسائل ديگر پي در 
پي از تهران ديدن مي كرد، 11 آبان 1353بازهم وارد تهران 

شد؛ اين بار به خاطر نفت و بازهم مسأله عراق.
تاسيس نخستين ايستگاه راديويي 

نخستين ايس���تگاه راديويي جهان به مفهوم امروز 
دوم نوامبر 1920 در شهر پيتسبورگ ايالت پنسيلوانياي 
آمريكا آغاز به كار كرد. صداي اين ايس���تگاه كه هنوز 
 سرگرم كار اس���ت، در همان نخستين روز در كانادا هم 

شنيده شد.
 اين ايس���تگاه از همان نخستين روز برنامه منظم 
پخش اخبار، موزيك و گفتار داشت و هر 15 دقيقه يك بار 

ساعت دقيق را اعالم مي كرد .   
كودتاي خانوادگي در كشور سعودي 

دوم نوامبر س���ال 1964 ملك سعود دومين پادشاه 
كشور سعودي در يك كودتاي خانوادگي از مقام خود 
بركنار و به خارج تبعيد شد. وي پس از پدرش كه موسس 
كشوري سعودي بود يازده سال بر اين كشور پادشاهي 

كرده بود.  

امروز در تاريخ
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آب را چون نياكانمان پاس بداريم 
بنابر اظهارات آرزو رس����ولی )طالقانی(، استاد 
تاريخ و هيأت علمی دانش����گاه شهيد بهشتی، جشن 
آبانگان به مناسب به بزرگداشت ايزدبانوی آب ها در 
ايران باستان برگزار می شده اس����ت. در  تقويم ايران 
كهن، هفته و روزهای مشخص نبوده؛ بلكه هر روزی، 
به نام يكی از اين ايزدان ش����روع می شده و روز همنام 
با ماه را جش����ن می گرفتند، از جمله جشن آبانگان كه 
جشن همنام شدن روز آبان در ماه آبان است در ستايش 
ايزدبان����و آناهيتا كه هم ماه و هم روز به نام اوس����ت.

ريشه بيشتر جش����ن های باستان به اهميت كشاورزی 
باز می گردد چون اقتصاد ايران بر پايه كش����اورزی و 
دامپروری بوده و از منظر اعتقادی خيلی از پديده هايی 
كه زندگی مردم به آنها وابسته بوده، محترم می شدند.
بر همين اساس آب به قدری نزد ايرانيان باستان محترم 
بوده كه برای اين كه آن را آلوده نكنند، هيچ وقت دست 
و  پايشان را در آب جاری نمی كردند، از آب به مقدار 
نياز برمی داشتند و از رود فاصله می گرفتند و بعد دست 
و رويشان را می شس����تند كه آلودگی وارد آب نشود.

در دوران باس����تان در خيلی از سرزمين ها ما طاعون 
رواج پيدا كرد اما به دليل همين احترامی كه مردم برای 
آب قائل بودند، گزارش����ی از بيماری  ای واگيردار در 
ايران نداريم؛ چون يكی از راه های انتقال بيماری های 
واگيردار همين آب روان است كه به همه جا می رود و 
آلودگی را با خودش می برد. در زمانی كه در انگلستان 
برای فاضالبشان فكری نكرده بودند و فاضالبشان به 
رود »تيمز« ريخته می شد؛ در ايران در »شهر سوخته«، 
»چغازبيل«، »پاسارگاد« و »تخت جمشيد« شواهدی پيدا 
شده است كه نشان می دهد لوله كشی فاضالب داشته اند. 
 اما امروز به جايی رس����يده ايم كه تا فردی رودخانه ای 
می بيند پاچه ش����لوارش را باال می زند و به داخل آب 
می رود و صورتش را هم با همان آب می ش����ويد و 

آشغالش را هم در همان آب می ريزد.
باورهای زیبا و واقعیت های زشت

يعقوب موس����وی، جامعه ش����ناس و دانشيار 
دانشگاه الزهرا نيز در اين باره معتقد است: ايرانيان در 
ارزشگذاری برای منبع آب جزو اقوام تاريخی هستند 
و ارزش ه����ای فراوانی برای آب قائلند؛ از جمله آلوده 
نكردن آب، حرمت آب و حفظ روش����نايی و مظهر 
همه چيز تلقی ك����ردن آب.در فرهنگ عمومی، خرده 
فرهنگ ه����ای زيادی در اهميت و حفظ كرامت آب و 
استفاده درست و اصولی از آن می بينيم و از شمالی ترين 
تا جنوبی ترين نقطه كشور همه می دانندكه به تعبير آيات 
قرآنی و باورهای فرهنگی، همه چيز از آب است .ولی 
اين كه چرا ايرانی ها باورهای بس����يار زيبايی دارند اما 
واقعيت های بسيار زشت و تلخی رقم می زنند و چرا 
نسبت به چيزهايی كه همه قدر و ارزش آن را می دانند و 
ولی در عمل بی توجه و بدرفتارند، از جمله »آب و نان«؛ 
بايد آسيب شناسی شود .اين مسأله همان شكافی است 
كه بين فرهنگ و خرده فرهنگ ها و تجربه اجتماعی 
در ايران وجود دارد. س����اختار زندگی ما ميل به تغيير 
دارد و اين ميل به تغيير و دگرگونی اجازه نمی دهد آن 
خرده فرهنگ ها ثبات هميشگی پيدا كنند. ما در معرض 
افراط های پيرامونی بوده ايم و هنوز هم هستيم و اين 
ناشی از آس����يب پذيری ما از چهارچوب های مرز و 
جغرافيای ماست و فرهنگ های آن طرف مرزها هم به 
شدت در داخل اثرگذارند. فرهنگ پذيری از بيرون، نظام 
فرهنگی ما را سيال كرده است و اين سياليت فرهنگی 
مانع از اين می شود كه فرهنگ هايی كه قداست آب و 
خاک و منابع طبيعی و گياه و حرمت اخالق و بزرگان 
و سنت ها را حفظ می كنند، در جامعه ما نهادينه شوند.
منظور از سياليت فرهنگی  اين است كه ما يك جامعه 
مقيد و پايدار فرهنگی نيستيم و اشكال فرهنگی مان به 

شدت ميل به دگرگونی دارند.
اين سياليت منفی نيس����ت اما برای ما آثار منفی 
می گذارد. س����ياليتی خوب است كه با ثبات فرهنگی 
همراه باشد؛ همه كشورها ميل به دگرگونی فرهنگی 
دارند ولی همراه ب����ا حفظ بنيادهای فرهنگی و خرده 
فرهنگ های خوبشان اما ما عناصر نو فرهنگی را جذب 
می كنيم و خرده فرهنگ های خودمان را جا می گذاريم؛ 
آنها ي����ا از گردونه حذف می ش����وند يا كال فراموش 

می شوند يا كمرنگ می شوند.

 روز پنجشـنبه 10 آبان مـاه 1358 مصـادف بـا 10ذيحجـه 1399
روز عید قربان تعطیل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد. 

چهل سال پيش در همين روز 

جانا به پرسش ياد كن رو زی من گم بوده را
آخر به رحمت باز كن آن چشم خواب آلوده را

نا خوانده سويت آمدم ناگفته رفتی از برم
يعنی سياست اين بود فرمان نافرموده را
امیرخسرو دهلوی

پند بزرگان

هيچ وقت دير نيست برای اين كه چيزی بشوی 
كه می توانستی باشی. 

جرج الیوت
دوست هم مانند پول، به دست آوردنش از نگه 

داشتنش آسان تر است. 
باتلر

 سرایه

قاب امروز

بازار ماهی فروشان رشت /عکس از :سید مصلح پیرخضرانیان

جدول سودوکو

فروردین:  اکنون توانایی این را دارید که بیشتر از قبل کار کنید. با وجود این 
اگر شــما تالش کنید که همه کارها را یکدفعه تمام کنید،  به نتیجه مطلوب 
نخواهید رسید. آرام کار کردن و پیروی کردن از یک برنامه باقاعده موفقیت شما 
را تضمین خواهد کرد. به یاد داشــته باشید که راههای میان بر شما را به هدف 

نمی رسانند.

اردیبهشت: ممکــن است شما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست داده اید، 
احساس خوبی نداشته باشید. هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک مشکل برای 
فهمیدن اینکه چه کاری الزم است انجام شود، فکر خوبی است. شما باید جنبه 
خوب هر چیزی را تشــخیص بدهید. اما اگر اشتباهی رخ داد همین االن با آن 

موضوع برخورد کنید.

خرداد : شما برای اینکه متوجه شوید که خط سیر جدیدتان شما را به جایی 
که می خواهید نمی رساند، شاید نیاز داشته باشید که زمان کافی صبر کنید. با 
تجدید نظر کردن در آنچه که شما هر روز انجام می دهید، این حس در شما به 
وجود می آید که این کارها مسیر زندگی همیشگی شما است. شما باید هدفهای 

بلند مدت خود را تغییر دهید.

تیر:  بی ثباتی که این روزها آن را احساس میکنید آنقدر ادامه می یابد که زندگی 
شما را به چالش خواهد کشید. شما هنوز زیر فشار شدید تغییرات هستید، اما 
کامال آماده نیستید. حتی اگر دیگران شما را مجبور می کنند تا مقاصد و اهداف 
خود را آشکار کنید،  اما ایده خوبی نیست که بیش از آنچه که می دانید درست 

است چیزی بگویید. 

مرداد : شما کمی نسبت به زندگی ای که در این روزها تجربه می کنید حالت سر 
در گمی دارید. باور این موضوع که سرتان تا این حد شلوغ شده است و مشکالت 
گذشته کم کم در حال نابودی است برایتان سخت است، اما الزم است بدانید که 
هر سختی مانند راحتی دوام طوالنی ندارد پس از آسایشی که امروز در زندگی 

تان به وجود آمده است لذت ببرید.

شهریور : اگر چه غیر ممکن به نظر می رسد، اما سرعت زندگی شما در حال 
افزایش است. شما می توانید از یک چیز به سمت چیز دیگری بدوید و به دنبال 
خود یک سری از کارهای ناتمام را بر جای بگذارید. به جای اینکه تالش کنید 
تا انبوهی از کارها را در وقت کم و با هم دیگر انجام دهید، سعی کنید روش کار 

خود را عوض کنید .

مهر : یک روش عملی برای ارتباط برقرار کردن اکنون باعث شده است که شما 
کمی آرام تر حرکت کنید، اما واقعیت زندگی جدای از تفریح کردن است. شما 
باید رفتاری جدی داشــته باشید و بسیار مهم است که با هر کسی که به شما 
نزدیک می شود صادق باشید. فقط نظریات خود را با دیگران  در میان گذاشته و 

ببینید که بحث به کدام سمت هدایت می شود.

آبان :  شما دقیقاً می دانید که مسوولیت هایتان چیست . اما الزاماً آنها را دنبال 
نمی کنید . بخشی از مشکالت شما این است که بفهمید چقدر زمان باید برای 
جبران آن صرف کنید . اگر به دنبال معجزه باشید این انتخاب شما را سخت تر 
می کند اما واقعاً انرژی خود را هدر داده اید که حداقل بهتر از این است که برای 

انجام کارهای واقعی تان وقت صرف کنید.

آذر :  ارتبــاط برقرار کردن با یک گروه هم فکر می تواند برایتان جالب باشــد. 
این کار باعث یک رشــد خالقانه در شما شــده و فرصتی است تا از زندگیتان 
لذت ببرید. شما حتی آمادگی این را دارید که کاری را خارج از حیطه کارهای 

قبلی تان انجام دهید. درمورد اینکه دیگران چگونه فکر می کنند نگران نباشید.

دی : شما با اتفاقات غیر منتظره ای مواجه خواهید شد که ممکن است به شما 
یک شــوک بدهند. اما شما باید قابلیت انعطاف پذیری خود را افزایش بدهید. 
فقط کافی اســت کاوش الزم را در رابطه با مسائل مختلف اجرا کنید تا بتوانید 
با راحتی بیشتری وقایع را پیش بینی کنید و با هر پیش آمدی شوکه نشوید و 

بتوانید با آن برخورد کنید.

بهمن : اگرچه شــما برای آینده ایده های بزرگی را در نظر دارید، ولی شما نیاز 
پیــدا می کنید که انرژی تان را بــر روی برخی از وظایف خیلی خاص متمرکز 
کنید. تبدیل کردن هدفهای بلند مدت به چندین برنامه کوچکتر، به شما کمک 
می کند که بدانید در آینده چه کارهایی باید انجام دهید. اول قدم های کوچک 

بردارید، و بعد کم کم قدمهایتان را بلندتر کنید.

اسفند : شاید نیاز داشــته باشید که به شکســت هایی کــه در شرایط فعلی 
زندگی تان پیش آمده رسیدگی کنید. مشکل مهمی نیست فقط یک بررسی در 
مورد واقعیت هاست تا مطمئن شوید که امیدهای واهی درسر نمی پرورانید. شما 
می توانید که ثبات از دست رفته تان را به دست آورید و در حالی که  استقالل 

خود را نیز حفظ کنید.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درججدول شرح در متن
بهتلفن  خانوادگي شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام
همراهباالپيامكنمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو و هيداتو نيز 1 نفر بهقيدقرعهانتخاب 
گردد.البتهبهشرطيكهكدپستي،نشانيونامنويسنده  ای به رسم يادبود تقديم می و به هر يک هديه

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا  جدول
ها  توانند فقط پنجشنبه انتقادی دارند می
از س�اعت 18/30الی 20/30به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول شماره3684جدول متقاطع
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3- حيدر وليپور-مراغه
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جدولها زير نظر: داودبازخو

افقي:
1-داستان بلندـ  از سنگهاي معدني 
ــهر  ــي ش ــاي قديم ــاـ  از نامه گرانبه
ــر حضرت آدم  نام دخت ــان 2ـ  اصفه
ــازندـ  فاقد  ــي از آن كوه ميس ـ برخ
ــوند نظيرـ  طالعـ  فلز  ــن 3ـ  پس محاس
بزرگ،  ــازيـ  گونه 4ـ  ــره س در و پنج
ــرورـ  حركتي در نمازـ  احرازكننده  س
ــص، بيعيب  خال ــف هنوز 5ـ  ـ مخف
ــتـ  باددار  ــزيـ  دس ــون چنگي ـ قان
ــا جنسـ  مكثـ   ــه جنس ب معامل 6ـ 
جاي امن و پناهگاه  ــت تركيه 7ـ  پايتخ
ــهـ  خوراك  ــيله نقلي ــتيك وس ـ الس
ــوالـ  از  ــتـ  ج كهنه نيس ــبانه 8ـ  ش
ــگرد كارـ   ش اوراق بهادارـ  نيرنگ 9ـ 
از قوانين كاربردي در مجلس شوراي 
ايالتي  ــاميـ  تصديق روسي 10ـ  اس
ــول قطرـ  دوري كردن  ــكاـ  پ در آمري
ــروف مدينهـ   كوه مع ــنام 11ـ  ـ دش
ــرقيـ  واكر  ــهري در آذربايجان ش ش
پذيرش سفير در  ــده 12ـ  متاشي ش
ــمت چپـ   ــيـ  س اصطاح ديپلماس
سپاهـ  شالودهـ  توهمزا  سرخوش 13ـ 
ــتيـ  از  دريل دس ــي كبك 14ـ  ـ نوع
ــهرهاي استان كرمانـ  آواز دهنده  ش
تكرار حرفـ  پينه  ــس 15ـ  ـ عقب، پ
ــت خرماـ  وي 16ـ خردل  دوزـ  درخ
بندري  ــاـ  نامادري 17ـ  ـ زادگاه نيم
مشهور در ژاپنـ  واحد خانهـ  مهرهاي 

در شطرنج

عمودی:
ــتانـ  انجيرـ  سيب  ــهري در سيستان و بلوچس ش 1ـ 
سنجيدن دو چيز با همـ   زميني ترشي به لفظ آذري 2ـ 
خاندانـ  ساكت  پراكندهـ  پليس مخفي آلمان نازي 3ـ 
عضو گزنده زنبور  ـ جدايي زن و شوهرـ  منقار مرغ 4ـ 
خزنده گزندهـ  پوسيده  ـ پرده درـ  سرخـ  ميوه تنبل 5ـ 
لقب نظاميان آمريكاييـ  جاي  ـ مرضـ  آسودگي 6ـ 
ــيـ   معلوماتـ  پيشكش ــناس 7ـ  ــايهـ  غريبه، ناش س
كاملـ  تنگدستيـ   ظرف بافته شده با الياف گياهي 8ـ 
باالي فرنگي  ــگيـ  كتاب معروف فرويد 9ـ  بيماري س
ـ فرايندهاي شيميايي تركيبي در موجودات زندهـ  يم، 
ــام سنگينـ   ابزاري براي حركت دادن اجس دريا 10ـ 
نازل شدني بر انبيا  ــهر انارـ  پايان روز 11ـ  جذابـ  ش
يك روز  ــتن، شرط بندي 12ـ  ــودگيـ  شرط بس ـ آس
منگوله  ــد از فرداـ  تدبير كردنـ  آماس كرده 13ـ  بع

حرف )ر،م( چه تعداد است؟

های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی  آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول
ها از س�اعت 18/30الی 20/30به ش�ماره تلفن  توانند فقط پنجش�نبه دارند می

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و  خانوادگي مجله، اسم شهر، نام و نام
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني  ای به رسم يادبود تقديم می يک هديه
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
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جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3684

تير بادبان  ــان 14ـ  ــايهـ  ترس، بيمـ  از توابع كاش ـ س
واحد سطح  كشتيـ  ازدواجـ  جنگـ  چغندر پخته 15ـ 
ــيپوريـ   گلي ش ـ مايوسـ  خجالتيـ  طمع زياد 16ـ 
مطبخـ  خانه  ــم مصنوعيـ  شكنبه گوسفند 17ـ  ابريش

شعريـ  سقف يا ديوار فروريخته

1294

اسامی برندگان جدول شماره3684جدول متقاطع
1- مهري آقاجاني-اصفهان

2- عباس شعاع-رشت
3- حيدر وليپور-مراغه

BAZKHOO @ yahoo.com

جدولها زير نظر: داودبازخو

افقي:
1-داستان بلندـ  از سنگهاي معدني 
ــهر  ــي ش ــاي قديم ــاـ  از نامه گرانبه
ــر حضرت آدم  نام دخت ــان 2ـ  اصفه
ــازندـ  فاقد  ــي از آن كوه ميس ـ برخ
ــوند نظيرـ  طالعـ  فلز  ــن 3ـ  پس محاس
بزرگ،  ــازيـ  گونه 4ـ  ــره س در و پنج
ــرورـ  حركتي در نمازـ  احرازكننده  س
ــص، بيعيب  خال ــف هنوز 5ـ  ـ مخف
ــتـ  باددار  ــزيـ  دس ــون چنگي ـ قان
ــا جنسـ  مكثـ   ــه جنس ب معامل 6ـ 
جاي امن و پناهگاه  ــت تركيه 7ـ  پايتخ
ــهـ  خوراك  ــيله نقلي ــتيك وس ـ الس
ــوالـ  از  ــتـ  ج كهنه نيس ــبانه 8ـ  ش
ــگرد كارـ   ش اوراق بهادارـ  نيرنگ 9ـ 
از قوانين كاربردي در مجلس شوراي 
ايالتي  ــاميـ  تصديق روسي 10ـ  اس
ــول قطرـ  دوري كردن  ــكاـ  پ در آمري
ــروف مدينهـ   كوه مع ــنام 11ـ  ـ دش
ــرقيـ  واكر  ــهري در آذربايجان ش ش
پذيرش سفير در  ــده 12ـ  متاشي ش
ــمت چپـ   ــيـ  س اصطاح ديپلماس
سپاهـ  شالودهـ  توهمزا  سرخوش 13ـ 
ــتيـ  از  دريل دس ــي كبك 14ـ  ـ نوع
ــهرهاي استان كرمانـ  آواز دهنده  ش
تكرار حرفـ  پينه  ــس 15ـ  ـ عقب، پ
ــت خرماـ  وي 16ـ خردل  دوزـ  درخ
بندري  ــاـ  نامادري 17ـ  ـ زادگاه نيم
مشهور در ژاپنـ  واحد خانهـ  مهرهاي 

در شطرنج

 عمودی:
ــتانـ  انجيرـ  سيب  ــهري در سيستان و بلوچس 1ـ  ش
زميني ترشي به لفظ آذري 2ـ   سنجيدن دو چيز با همـ  
پراكندهـ  پليس مخفي آلمان نازي 3ـ  خاندانـ  ساكت 
ـ جدايي زن و شوهرـ  منقار مرغ 4ـ  عضو گزنده زنبور 
ـ پرده درـ  سرخـ  ميوه تنبل 5ـ  خزنده گزندهـ  پوسيده 
ـ مرضـ  آسودگي 6ـ  لقب نظاميان آمريكاييـ  جاي 
ــيـ   ــناس 7ـ  معلوماتـ  پيشكش ــايهـ  غريبه، ناش س
ظرف بافته شده با الياف گياهي 8ـ  كاملـ  تنگدستيـ  
ــگيـ  كتاب معروف فرويد 9ـ  باالي فرنگي  بيماري س
ـ فرايندهاي شيميايي تركيبي در موجودات زندهـ  يم، 
ــام سنگينـ   دريا 10ـ  ابزاري براي حركت دادن اجس
ــهر انارـ  پايان روز 11ـ  نازل شدني بر انبيا  جذابـ  ش
ــتن، شرط بندي 12ـ  يك روز  ــودگيـ  شرط بس ـ آس
ــد از فرداـ  تدبير كردنـ  آماس كرده 13ـ  منگوله  بع

حرف )ر،م( چه تعداد است؟

های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی  آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول
ها از س�اعت 18/30الی 20/30به ش�ماره تلفن  توانند فقط پنجش�نبه دارند می

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و  خانوادگي مجله، اسم شهر، نام و نام
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني  ای به رسم يادبود تقديم می يک هديه
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
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جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3684

تير بادبان  ــان 14ـ  ــايهـ  ترس، بيمـ  از توابع كاش ـ س
واحد سطح  كشتيـ  ازدواجـ  جنگـ  چغندر پخته 15ـ 
ــيپوريـ   گلي ش ـ مايوسـ  خجالتيـ  طمع زياد 16ـ 
مطبخـ  خانه  ــم مصنوعيـ  شكنبه گوسفند 17ـ  ابريش

شعريـ  سقف يا ديوار فروريخته

1294

اسامی برندگان جدول شماره3684جدول متقاطع
1- مهري آقاجاني-اصفهان

2- عباس شعاع-رشت
3- حيدر وليپور-مراغه

BAZKHOO @ yahoo.com

جدولها زير نظر: داودبازخو

افقي:
1-داستان بلندـ  از سنگهاي معدني 
ــهر  ــي ش ــاي قديم ــاـ  از نامه گرانبه
ــر حضرت آدم  نام دخت ــان 2ـ  اصفه
ــازندـ  فاقد  ــي از آن كوه ميس ـ برخ
ــوند نظيرـ  طالعـ  فلز  ــن 3ـ  پس محاس
بزرگ،  ــازيـ  گونه 4ـ  ــره س در و پنج
ــرورـ  حركتي در نمازـ  احرازكننده  س
ــص، بيعيب  خال ــف هنوز 5ـ  ـ مخف
ــتـ  باددار  ــزيـ  دس ــون چنگي ـ قان
ــا جنسـ  مكثـ   ــه جنس ب معامل 6ـ 
جاي امن و پناهگاه  ــت تركيه 7ـ  پايتخ
ــهـ  خوراك  ــيله نقلي ــتيك وس ـ الس
ــوالـ  از  ــتـ  ج كهنه نيس ــبانه 8ـ  ش
ــگرد كارـ   ش اوراق بهادارـ  نيرنگ 9ـ 
از قوانين كاربردي در مجلس شوراي 
ايالتي  ــاميـ  تصديق روسي 10ـ  اس
ــول قطرـ  دوري كردن  ــكاـ  پ در آمري
ــروف مدينهـ   كوه مع ــنام 11ـ  ـ دش
ــرقيـ  واكر  ــهري در آذربايجان ش ش
پذيرش سفير در  ــده 12ـ  متاشي ش
ــمت چپـ   ــيـ  س اصطاح ديپلماس
سپاهـ  شالودهـ  توهمزا  سرخوش 13ـ 
ــتيـ  از  دريل دس ــي كبك 14ـ  ـ نوع
ــهرهاي استان كرمانـ  آواز دهنده  ش
تكرار حرفـ  پينه  ــس 15ـ  ـ عقب، پ
ــت خرماـ  وي 16ـ خردل  دوزـ  درخ
بندري  ــاـ  نامادري 17ـ  ـ زادگاه نيم
مشهور در ژاپنـ  واحد خانهـ  مهرهاي 

در شطرنج

عمودی:
ــتانـ  انجيرـ  سيب  ــهري در سيستان و بلوچس ش 1ـ 
سنجيدن دو چيز با همـ   زميني ترشي به لفظ آذري 2ـ 
خاندانـ  ساكت  پراكندهـ  پليس مخفي آلمان نازي 3ـ 
عضو گزنده زنبور  ـ جدايي زن و شوهرـ  منقار مرغ 4ـ 
خزنده گزندهـ  پوسيده  ـ پرده درـ  سرخـ  ميوه تنبل 5ـ 
لقب نظاميان آمريكاييـ  جاي  ـ مرضـ  آسودگي 6ـ 
ــيـ   معلوماتـ  پيشكش ــناس 7ـ  ــايهـ  غريبه، ناش س
كاملـ  تنگدستيـ   ظرف بافته شده با الياف گياهي 8ـ 
باالي فرنگي  ــگيـ  كتاب معروف فرويد 9ـ  بيماري س
ـ فرايندهاي شيميايي تركيبي در موجودات زندهـ  يم، 
ــام سنگينـ   ابزاري براي حركت دادن اجس دريا 10ـ 
نازل شدني بر انبيا  ــهر انارـ  پايان روز 11ـ  جذابـ  ش
يك روز  ــتن، شرط بندي 12ـ  ــودگيـ  شرط بس ـ آس
منگوله  ــد از فرداـ  تدبير كردنـ  آماس كرده 13ـ  بع

حرف )ر،م( چه تعداد است؟

های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی  آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول
ها از س�اعت 18/30الی 20/30به ش�ماره تلفن  توانند فقط پنجش�نبه دارند می

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و  خانوادگي مجله، اسم شهر، نام و نام
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني  ای به رسم يادبود تقديم می يک هديه
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
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جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3684 

ــان 14ـ  تير بادبان  ــايهـ  ترس، بيمـ  از توابع كاش ـ س
كشتيـ  ازدواجـ  جنگـ  چغندر پخته 15ـ  واحد سطح 
ــيپوريـ   ـ مايوسـ  خجالتيـ  طمع زياد 16ـ  گلي ش
ــم مصنوعيـ  شكنبه گوسفند 17ـ  مطبخـ  خانه  ابريش

شعريـ  سقف يا ديوار فروريخته

1294

اسامی برندگان جدول شماره3684جدول متقاطع
1- مهري آقاجاني-اصفهان

2- عباس شعاع-رشت
3- حيدر وليپور-مراغه

BAZKHOO @ yahoo.com

جدولها زير نظر: داودبازخو

افقي:
1-داستان بلندـ  از سنگ هاي معدني

ــهر  ــي ش ــاي قديم ــاـ  از نام ه گرانبه
ــر حضرت آدم  ــان 2ـ  نام دخت اصفه
ــازندـ  فاقد  ــي از آن كوه مي س ـ  برخ
ــوند نظيرـ  طالعـ  فلز  ــن 3ـ  پس محاس
ــازيـ  گونه 4ـ  بزرگ،  ــره س در و پنج
ــرورـ  حركتي در نمازـ  احراز كننده  س
ــص، بي عيب  ــف هنوز 5ـ  خال ـ مخف
ــتـ  باددار  ــزيـ  دس ــون چنگي ـ قان
ــا جنسـ  مكثـ   ــه جنس ب 6ـ  معامل
ــت تركيه 7ـ  جاي امن و پناهگاه  پايتخ
ــهـ  خوراك  ــيله نقلي ــتيك وس ـ الس
ــوالـ  از  ــتـ  ج ــبانه 8ـ  كهنه نيس ش
ــگرد كارـ   اوراق بهادارـ  نيرنگ 9ـ  ش
از قوانين كاربردي در مجلس شوراي 
ــاميـ  تصديق روسي 10ـ  ايالتي  اس
ــول قطرـ  دوري كردن  ــكاـ  پ در آمري
ــروف مدينهـ   ــنام 11ـ  كوه مع ـ دش
ــرقيـ  واكر  ــهري در آذربايجان ش ش
ــده 12ـ  پذيرش سفير در  متاشي ش
ــمت چپـ   ــيـ  س اصطاح ديپلماس
سرخوش 13ـ  سپاهـ  شالودهـ  توهم زا 
ــتيـ  از  ــي كبك 14ـ  دريل دس ـ نوع
ــهرهاي استان كرمانـ  آواز دهنده  ش
ــس 15ـ  تكرار حرفـ  پينه  ـ عقب، پ
ــت خرماـ  وي 16ـ  خردل  دوزـ  درخ
ــاـ  نامادري 17ـ  بندري  ـ زادگاه نيم
مشهور در ژاپنـ  واحد خانهـ  مهره اي 

در شطرنج

 عمودی:
ــتانـ  انجيرـ  سيب  ــهري در سيستان و بلوچس ش 1ـ 
سنجيدن دو چيز با همـ   زميني ترشي به لفظ آذري 2ـ 
خاندانـ  ساكت  پراكندهـ  پليس مخفي آلمان نازي 3ـ 
عضو گزنده زنبور  ـ جدايي زن و شوهرـ  منقار مرغ 4ـ 
خزنده گزندهـ  پوسيده  ـ پرده درـ  سرخـ  ميوه تنبل 5ـ 
لقب نظاميان آمريكاييـ  جاي  ـ مرضـ  آسودگي 6ـ 
ــيـ   معلوماتـ  پيشكش ــناس 7ـ  ــايهـ  غريبه، ناش س
كاملـ  تنگدستيـ   ظرف بافته شده با الياف گياهي 8ـ 
باالي فرنگي  ــگيـ  كتاب معروف فرويد 9ـ  بيماري س
ـ فرايندهاي شيميايي تركيبي در موجودات زندهـ  يم، 
ــام سنگينـ   ابزاري براي حركت دادن اجس دريا 10ـ 
نازل شدني بر انبيا  ــهر انارـ  پايان روز 11ـ  جذابـ  ش
يك روز  ــتن، شرط بندي 12ـ  ــودگيـ  شرط بس ـ آس
منگوله  ــد از فرداـ  تدبير كردنـ  آماس كرده 13ـ  بع

حرف )ر،م( چه تعداد است؟

های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی  آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول
ها از س�اعت 18/30الی 20/30به ش�ماره تلفن  توانند فقط پنجش�نبه دارند می

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و  خانوادگي مجله، اسم شهر، نام و نام
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني  ای به رسم يادبود تقديم می يک هديه
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2ماهه، الزم 

نيست پست سفارشي شود.
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جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد

حل جدولهای شماره3684

تير بادبان  ــان 14ـ  ــايهـ  ترس، بيمـ  از توابع كاش ـ س
واحد سطح  كشتيـ  ازدواجـ  جنگـ  چغندر پخته 15ـ 
ــيپوريـ   گلي ش ـ مايوسـ  خجالتيـ  طمع زياد 16ـ 
مطبخـ  خانه  ــم مصنوعيـ  شكنبه گوسفند 17ـ  ابريش

شعريـ  سقف يا ديوار فروريخته

1294
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳57 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

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

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

اجارهاجاره
۳ هفته آگهی

 در نیازمندی های پیوند 
 فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است! استخداماستخدام

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

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

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

 با 20 سال 
تجربه آموزشی

 در کانادا

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

 آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟   
چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را  در صفحه نیازمندی 
های پیوند درج کنید. 

۶۰4-۹21-472۶

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 ۶۰4-۶۰۰-588۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
604-921-4726

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 ۶۰4-517-1577

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به یک نفر برای کار در یک

Dealership در حوالی متروتاون 
برای کارهای شستشو اتومبیل 

و رانندگی نیازمندیم.
1547 ۶۰4-72۶-۳421

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 2۰18، با کارکرد
فقط 45۰۰ کیلومتر، سفید،

به فروش می رسد.
قیمت 2۹ هزار دالر

1547 ۶47-۹81-۹۰۹۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸25

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-5615  

تدریس
 ریاضیات و فیزیک

»online or in person«
در کلیه سطوح توسط

BC Certified Teacher

604-7۸1-۹012
155۰
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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
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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. 1548

دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  
جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-377-9225
www.KhashaTranslation.com 

Fariborz.Khasha@gmail.com قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

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 


