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جاستین ترودو: 
کارمندان دولت فدرال، پلیس و مسافران

 باید تا پایان ماه  اکتبر واکسینه شوند

دولــت کانــادا مقرارت ســختگیرانۀ 
جدیــدی را در تــاش خــود برای 
جلوگیری از انتشار کووید 19 و تشویق 
مردم به تزریق واکســن در گیر و دار 

موج چهارم کرونا اعام کرد.
در حالــی تمامی اســتان ها نســخۀ 
پاسپورت واکســن خود را برای ورود 
بــه مکان های عمومی خــاص دارند، 
اتاوا اکنون تزریق واکسن را برای تمام 
مسافرانی که از فرودگاه های کانادا پرواز 

می کنند، مســافران قطار، مســافران 
کشتی های مســافربری که سفر آنها 
بیش از 24 ساعت طول می کشد، باید 
گواهی معتبری ارائه دهند که نشــان 
دهد دو دوز واکسن مورد تأیید وزارت 
بهداشت کانادا را حداقل دوهفته قبل از 

سفر تزریق کرده اند.
ســازمان های فدرال اعام کردند این 
قانــون در 30 نوامبر به اجرا درخواهد 
آمد، هرچنــد تــرودو می گوید تمام 

شهروندان واجد شــرایط 12 سال به 
باال که برای سفر برنامه ریزی کرده اند 
»بایــد« تا پایــان ماه جــاری دو دوز 

واکسن خود را تزریق کنند.
برای افزایش نرخ واکسیناسیون، دولت 
فدرال از همــه کارکنان خود و پلیس 
ســوار کانادا )آر.سی.ام.پی( می خواهد 
تا واکسیناسیون کامل داشته باشند یا 
تا پایان ماه برای معافیت پزشــکی یا 

مذهبی درخواست دهند.

کارکنان واکسینه نشده از رفتن به محل 
کار خود به صورت حضــوری یا از راه 
دور منع و به مرخصی بی حقوق محکوم 
خواهند شد. یک مقام ارشد نیز گفت 
که این کارکنان، واجد شرایط دریافت 

مزایای بیمه اشتغال نیز نیستند.
در حالی که ۸۸ درصد از جمعیت واجد 
شــرایط کانادا حداقل یک دوز واکسن 
دریافــت کرده اند، تــرودو گفت افراد 

بیشتری باید آستین باال بزنند.
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مجید محمدی

طرح جایگزین امریکا و اسرائیل 
برای شکست احتمالی احیای برجام چیست؟

امنیت ملی نخست   مشاوران 
وزیر اسرائیل و رییس جمهوری 
امریکا وارد مذاکراتی خواهند 
شد تا به طرح جایگزین برجام 

شکل دهند.

مدتی اســت کشــورهای اروپایی و 
اسرائیل می گویند در صورت شکست 
مذاکــرات احیای توافق هســته ای 
»برجام« بین جمهوری اســامی و 
ایاالت متحده، باید طرح جایگزینی 
وجود داشــته باشد. حاال از امروز سه 
شنبه 13 مهر 1400، »ایال هوالتا« 
و »جیک سالیوان«، مشاوران امنیت 
ملی نخســت وزیر اسرائیل و رییس 
جمهــوری امریــکا  وارد مذاکراتی 
خواهند شد تا به این طرح جایگزین 

یا »طرح ب« شکل دهند. 
چرا کشــورهای غربی و اسرائیل بر 
طرح جایگزین اصرار دارند و این طرح 

چه می تواند باشد؟
جمهوری اســامی ایــران می گوید 
احتماال تا یک ماه آینده آماده بازگشت 
به میز مذاکرات احیای برجام در وین 
اســت اما »حسین امیرعبداللهیان«، 
وزیر جدید امور خارجه گفته هیاتی 
مشغول بررسی اسناد مذاکرات بهار 
1400 در دولت »حســن روحانی« 

است.
به گفتــه امیرعبداللهیــان، اعضای 
گروه جدید مذاکره کننده که »علی 
باقری کنی«، یکی از اعضای خانواده 
»علــی خامنه ای« سرپرســت آن ها 
اســت، دیدگاه های خــاص خود را 
دارند و این بــه معنای تفاوت نگاه و 
احتمــاال خواســته هایی متفاوت در 
مذاکرات پیشین است که به صورت 
غیرمســتقیم با اعضای دولت »جو 

بایدن« انجام می شد.
 ایاالت متحــده تهدید کرده که اگر 
جمهوری اســامی به دنبال گرفتن 
امتیازات بیشــتر از آن چه در وین به 
دست آورده است، باشــد یا داده ای 
کمتر از چیزی که بر ســر آن توافق 
شده بود، ارایه کند، توافق غیر ممکن 

است. 
جو بایدن، رییــس جمهوری امریکا 
پیش از ایــن در دیدار بــا »نفتالی 
بنت«، نخست وزیر اسرائیل گفته بود 
اگر توافق برجام احیا نشــود، راه های 

دیگری وجود دارد. 
گرچه در مورد ایــن راه ها توضیحی 
نــداده بود اما احتمــاال در مذاکرات 
مشاوران امنیت ملی رهبران امریکا و 

اسرائیل نهایی شوند.
اسرائیل قدم را فراتر از این هم گذشته 
و گفته است جایگزین سومی را هم 
خود این کشــور در نظر دارد تا اگر 
جمهوری اســامی به تعهدات کامل 
خود در برجام برنگردد، راسا آن را به 

اجرا بگذارد. 
این کشورها ماه ها است که با صراحت 
بی سابقه ای در برنامه اتمی جمهوری 
اســامی اخــال می کننــد. هدف 
قرار دادن مرکز مونتاژ ماشــین های 
غنی ســازی اورانیوم ایران، ســپس 
تاسیسات نطنز و موسسه اتمی کرج و 
ترور »محسن فخری زاده«، مرد مرموز 
اتمی و معــاون وزارت دفاع، همگی 
در حدود یک سال اخیر رخ داده اند. 
از این بابت، احتماال اسرائیل ارزیابی 
دقیقی از توان اتمی فعلی جمهوری 

اسامی دارد.

قــرار اســت در مذاکــرات امریکا و 
برنامه  ابتدا وضعیت جاری  اسرائیل، 
هسته ای جمهوری اسامی بررسی و 
زمان گریز اتمی، یعنی فرصتی فرضی 
که جمهوری اسامی از زمان تصمیم 
تا رســیدن به ساح هســته ای الزم 
دارد، محاسبه شود و سپس طرف ها 
بر طرحی توافق کنند که اگر ایران به 
برجام بازنگشت، به اجرا گذاشته شود.

کشــورهای اروپایی به طور ضمنی 
چنیــن طرحی را الزم دانســته اند و 
روســیه هم همراه شدن به این روند 
را در صورت شکست قطعی مذاکرات، 

منتفی ندانسته است.
طرحی که ایاالت متحده و اســرائیل 
بــر روی آن کار می کننــد، احتماال 
شــامل مجموعــه ای از تحریم های 
جدیــد و بازگشــت تحریم های رفع 
شده شورای امنیت علیه برنامه اتمی 
جمهوری اســامی اســت که سال 
گذشــته در چنین روزهایی، دولت 
»دونالد ترامپ« برای احیای آن دست 
به تاش هایــی زد اما در حالی که از 
پشتیبانی کشــورهای اروپایی، چین 
و روســیه برخوردار نبود، به موفقیت 

نرسید. 
»حســن روحانی«، رییس جمهوری 
وقت ایران در نامــه ای که به تازگی 
در کتاب »راز سر به مهر« افشا شده، 
سران کشورهای 1+4، یعنی بریتانیا، 
فرانسه، چین، روسیه به عاوه آلمان 
را تهدیــد کرده بود کــه در صورت 
اعمال تحریم از سوی شورای امنیت، 
از »پیمان منع  جمهوری اســامی 
گســترش ســاح های اتمی« خارج 

می شود. 
در حال حاضــر این می تواند آخرین 
تهدید جمهوری اسامی باشد چرا که 
این کشور تمام محدودیت های مندرج 
در توافق اتمی برجام را کنار گذاشته 
و به برنامه هســته ای خود سرعتی 

کم سابقه داده است. 
در موارد مشابه در سال های گذشته، 
ایــران با چنین تحرکاتــی به دنبال 
افزایــش قدرت چانه زنــی خود بوده 

اســت. به نظر می رســد این بار هم 
هدف از ایــن توســعه در کمیت و 
کیفیــت برنامه هســته ای، هم چون 
تولید اورانیوم غنی شده با خلوص ۶0 
درصد، تحت فشــار قرار دادن امریکا 
در مذاکرات وین برای دادن امتیازات 
بیشتر به جمهوری اسامی هم چون 
رفع تحریم های سپاه پاسداران انقاب 
اسامی و برداشتن تحریم از آیت اهلل 
خامنه ای و اعضای دفتر و نزدیکان او 

است.
این تحریم ها ارتباطی با برنامه اتمی 
جمهوری اســامی ندارنــد و ایاالت 
متحده عــاوه بر مخالفــت با رفع 
آن ها، خواســتار مذاکره درباره برنامه 
موشک های بالستیک ایران هم شده 
اســت؛ امری که آیــت اهلل خامنه ای 
پس از مذاکــرات اخیر در وین هم با 

صراحت با آن مخالفت کرده بود.
اســرائیل و امریکا بــا حمایت کمتر 
علنی شده اروپا، خواهان تنظیم طرح 
جایگزینی هستند که با ارایه جزییات 
آن، جمهــوری اســامی را وادار به 
بازگشت به تعهدات اتمی  خود کنند. 
در حال حاضر، ایــران به طور کامل 
اجرای توافق برجام را متوقف و حتی 
همکاری کامــل و بی نقض با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را هم به نوعی 
به مذاکرات احیای برجــام گره زده 
اســت؛ به طور مثال، از اجرای توافق 
نصب دوربین ها در یکی از مراکز اتمی 
در کرج خودداری کرده و ماه ها است 
که پاسخ ســواالت بازرسان آژانس را 
درباره منشا ذرات اورانیوم کشف شده 
در برخی از محل های غیراتمی اعام 

نکرده است.
با این که ایران تعهدات برجام و بخشی 
از تعهدات دوجانبه در برابر آژانس را 
رعایــت نمی کند، کشــورهای عضو 
برجام به دلیل بازگشــت تحریم های 
امریکا در برابر نقض تعهدات جمهوری 
اســامی، همراهی و خویشتن داری 
نشــان داده اند. اما نه تنهــا ایران در 
مذاکرات وین به برجام بازنگشته بلکه 
برنامه اتمی آن گســترده تر از قبل از 
توافق برجام شده است. با این وجود، 
از تحریم های شورای امنیت و اتحادیه 

اروپا هم خبری نیست.
به بیان دیگــر، دو طرف در وضعیت 
بن بست قرار داشته اند که به طرف های 
1+4 اجازه نمــی داده علی رغم نقض 
برجام، اقدامات تنبیهی علیه جمهوری 
اسامی به کار بگیرند چرا که امریکا 
با اعمال مجدد تحریم هایش، مسبب 

این وضعیت شمرده است.
حاال چهار ماه پس از توقف مذاکرات 
وین و در آســتانه بازگشت احتمالی 
طرف ها به میز مذاکره، امریکا با فشار 
اسرائیل در حال تنظیم طرحی است 
که پس از شکست احتمالی مذاکرات، 
علیــه ایران اعمال شــود و به نوعی 
بن بســت موجود را بشکند و فضای 
تــازه ای به وجود آورد که حتما مورد 
پسند مقام های جمهوری اسامی و 

دولت تازه آن نخواهد بود.

چرا کشورهای غربی و اسرائیل بر طرح جایگزین اصرار دارند و این طرح چه می تواند باشد؟

فرامرز داور )ایرا وایر(

چرا سفرهای استانی
 مقامات دولتی

 دوباره رونق گرفته است؟

در 9 مهر 1400 همزمان وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، 
معدن و تجارت و نیرو و رئیس دولت مشــغول سفرهای 
اســتانی بودند. رئیســی در دوران ریاســت قوه  قضاییه و 
قالیبــاف در دوران ریاســت مجلس مدام مشــغول این 
ســفرها بوده اند. پیش از آن ها در دورانی علی خامنه ای و 
بعد محمود احمدی نژاد، هر دو در مقام حکومتی، به طور 
مرتب به سفرهای استانی می رفتند. حتی احمدی نژاد در 
دورانی که می خواست دوباره نامزد شود سفرهای استانی 
خــود را آغاز کرده بود. چه رمز و راز یا کارکردهایی در این 
سفرهای استانی وجود دارد که مقامات والیتمدار تا این حد 
بدان ها توجه دارند؟ آیا این سفرها تاثیری در زندگی مردم 
داشته اند؟ آیا بدون حضور مقامات نمی توان پروژه هایی را 

افتتاح کرد یا به پیش برد؟
اگر به دنبال الگوهای رفتاری اسامگرایان پس از رسیدن 
به قدرت باشــیم یکی از آن ها را جابه جایی و نمایش مدام 
جمعیت »حاضر در صحنه« می یابیم. جابه جا کردن جمعیت 
به دست حکومت زمینه و مجرای اصلی مهندسی اجتماعی 
و فرهنگــی در حکومت های تمامیت خواه و اقتدارگرا مثل 

حکومت های فاشیستی، کمونیستی و اسامگراست.
در مدت 43 سال حکومت جمهوری اسامی شاهد پنج نوع 

از این جابه جایی ها و نمایش ها بوده ایم:

مقوله ها

1. سفرهای استانی مقامات. هرچه مقامات به هسته  والیتمدار 
و حکمرانی بر اساس آموزه  سیاسی امام ـ امت )ولی ـ توده( 
نزدیک تر باشند بیشتر این گونه سفرها را انجام می دهند. 
اسام گرایان شیفته  توده  بی شکلی از مردم هستند که به 
دست خود آن ها شکل پیدا کند. این سفرها هیچ رابطه ای 
با خدمات دولتی ندارند. محور نمایش فعال بودن دولت در 
دو دوره  احمدی نژاد و رئیسی سفرهای استانی بوده اند. در 
این سفرهای استانی کارکنان دولت و دانش آموزان مدارس 
برای استقبال آورده می شوند )فعا همه گیری کرونا مانعی 
بزرگ برای انجام این کار است(. در این سفرها اسامگرایان 
احساس می کنند که مردمی هستند، دارند کار می کنند و 
کارآمدند. دولت هایی مثل دولت روحانی که از ســفرهای 
پی درپی استانی سر باز می زدند از سوی نزدیکان خامنه ای 

به اشرافیگری و کم کاری متهم می شدند؛
احمدی نژاد با پخش پول در ســفرهای استانیـ  بر اساس 
دریافت عریضه ـ می توانســت جمعیت چشمگیری را به 
اســتادیوم ها و خیابان ها بکشــاند. خامنه ای در سفرهای 
استانی اش به برخی افراد سکه هدیه می داد اما دولت رئیسی 
به دلیل تاثیر تحریم ها از این امر محروم شده است. کسانی 
که مدام از شکست سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ 
سخن می گویند ظاهرا مشکلی با به راه انداختن نمایش های 
توده ای رژیم نداشتند و کاهش آن ها را دستاورد نمی دانند؛

2. تجمعات و راهپیمایی های دائمی در ایام سیاسی ـ مذهبی. 
برای افزایش بسامد این نوع جابه جایی ها غیر از نماز جمعه 
راهپیمایی هایی مثل 22 بهمن، اربعیــن، امام رضا و روز 
قدس خلق شــد. راهپیمایی به ســوی مرقد امام هشتم 
شیعیان در سالروز مرگ او چند سالی انجام و بعد متوقف 
شد. همه تدارکات و هزینه های این راهپیمایی ها از جمله 
اعزام اتوبوســی از روستاها، تامین غذا و نوشیدنی و تامین 
کارکنانی که این ماجراها را سازماندهی و اجرا می کنند )در 
ستادهای تحت نظر دســتگاه رهبری( به دست حکومت 

تامین می شود؛
3. آوردن جمعیت های چند هزار نفری برای سخنرانی های 
رهبر جمهوری اســامی در مشــهد یا محل زندگی او با 
اتوبوس و هواپیما و قطار که همه گیری کرونا مدتی است 
آن ها را مختل ساخته است. این نوع انتقال جمعیت در هیچ 

کشوری در دنیا انجام نمی شود؛
4. گردهمایی های بســیجیان و مانورهای ارعاب آن ها در 
سطح کشــور در روزها و ساعات مختلف شب که به هیچ 
وجه کارکرد افزایش امنیت ندارند؛ ســپاه و بســیج این 

شــکل از اعزام ها را نوعی آمادگی برای سرکوب جنبش ها 
و اعتراضات خیابانی می دانند؛

5. انتقال جمعیت شیعه به مناطق سنی نشین در کردستان 
و سیستان و بلوچســتان و جزایر جنوبی با دادن پست و 
مقام دولتی یا وام و زمین به آن ها و استخدام در پروژه های 
دولتی. این نوع جابه جایی برای تغییر بافت جمعیتی است 

و اهداف بلند مدت دارد. 
مدل برگزاری و تداوم چهــار جابه جایی اول از اجتماعات 
مذهبی و مدل پنجم از رژیم های کمونیستی گرفته شده 
است. برای این که مومن از رمه  هادیان جدا نشود در شبانه 
روز و هفتــه مدام باید در ارتبــاط با مومنان دیگر و تحت 
تبلیغ باشد. در حکومتداری شیعیان نیز باورمندان مدام در 
فعالیتی جمعی درگیرند تا فراموش نکنند چه کســانی بر 
آن ها حاکم هستند و حس تعلق آن ها به قشر حاکم کاهش 
نیابد. از این جهت نوع حکومتداری شیعی در دوران معاصر 

را می توان »حکومت تظاهراتی« نامید.
پنــج مقوله  باال نشــان می دهند که نهادهــای نظامی و 
شبه  نظامی و تبلیغاتی رژیم هزینه و وقت و نیروی انسانی 
چشــمگیری را صرف این جابه جایی هــا می کنند و این 
جابه جایی ها برای حکومت نقش حیاتی در بقای آن دارند. 
بسیاری از مقامات خود راسا در این گردهمایی ها با اعوان و 

انصارشان شرکت کرده و بر آن ها نظارت می کنند.
این پنج مقوله از این جهت ابزار مهندسی اجتماعی اند که 
هیچ یک ربطی به نیازهای شهروندان یا حرکت های عادی 
شهروندان و گروه های اجتماعی برای کار و تفریح و آموزش 
و درمان ندارند. جمهوری اسامی در این جابه جایی ها که با 
استفاده از منابع عمومی و عوامل تشویقی )اتوبوس، غذای 
مجانی و دسترسی به مقامات( انجام می شود با مردم ایران 
مثل توده ای موم برخــورد می کند که می توان مدام آن ها 
را از این دســت به دســت دیگر داد. تنهــا دولت رانتی و 
تمرکزگرایی که از پاسخگویی و نظارت فرار می کند می تواند 

چنین رفتاری را با مردم داشته باشد.

کارکردها

این جابه جایی ها و نمایش های جمعیتی از پیش برنامه ریزی 
شده شش کارکرد برای »نظام« دارد:

1. نمایش قدرت. حکومتی که با شورش و حمله به پادگان ها 
شکل گرفته و اساس آن غلبه با زور بوده به نمایش دائمی 
قدرت و تســخیر عرصه  خیابان نیاز دارد. چنین حکومتی 
مدام از توطئه  براندازی دشــمن سخن می گوید. به همین 
دلیل حکومت از هر فرصتی برای به خیابان آوردن توده به 

خیابان و میدان استفاده می کند؛
2. ارعاب عمومی. اکثریت جمعیت کشور از شرایط موجود 
ناراضی اند. شــواهد آن نیز روشن است: سقوط بیش از 75 
درصد از مردم به زیر خط فقر مطلق، مرگ حدود 300 تا 
700 هزار نفر در اثر بیماری کرونا، کارنامه  رســوای نظام 
در حیطه   واکسیناســیون و آزمایش، تــورم 500 تا 700 
درصدی در ســه سال اخیر، شدت گرفتن خروج نیروهای 
انسانی ماهر و ســرمایه از ایران و فرار مغزها، هزینه شدن 
ســاالنه بیش از 10 میلیارد دالر سرمایه  کشور در برنامه 
گسترش طلبی، خسارت 400 میلیارد دالری کشور در اثر 
پیشبرد برنامه هسته ای، کاهش 30 درصدی درآمد سرانه 
در دهه  90، رشدهای اقتصادی منفی و توقف تولید شغل 
و رسیدن برنامه های عمرانی به صفر در دهه گذشته. این 
جمعیت ناراضی را با ســرکوب شدید کسانی که شجاعت 
مخالفت دارند و ارعاب کسانی که نمی خواهند زندگی خود 
و خانواده را در معرض خطر قرار دهند می توان ساکت نگاه 
داشت. با آوردن دسته ای از چاقو کشان و الت های حکومتی 
به خیابان تحت عنوان بسیج و آمران امر به معروف و نهی 

از منکر این ارعاب محقق می شود؛
3. محبوبیت رهبران. رهبران نظام هیچ یک آرای عمومی 
در انتخاباتی آزاد، رقابتی و منصفانه را پشت سر خود ندارند. 

ادامه در صفحه 14بنابراین 
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* This is not an offering for sale. Promotions, prices and availability are subject to change without notice. Please see leasing representative for details. E&O.E.

Origin
BY ANTHEM

Pet Friendly

Modern Design

Rental Homes

OriginByAnthem.com

PRE-LEASE

143 Eastern Ave

N

منازل اجاره ای از *۱65۰ دالر در ماه
اینجا مکانى است که از آن آغاز خواهد شد. بازگشت به منزل، بازگشت به کامیونیتى و مکانى براى 

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

امروز ثبت نام کنید. پاییز امسال نقل مکان کنید. 

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

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

6۰۴-2۱۹-62۰2
»نورت ونکوور«

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

حمایت اکثریت کانادایی ها از 
پاسپورت واکسن

نتایج یک نظرسنجی جدید موسسه 
لژه که بــا همکاری انجمن مطالعات 
کانادا AEC صورت گرفته حاکی از آن 
است که اکثریت قاطع کانادایی ها از 
الزام ارائه پاسپورت واکسن برای ورود 
به مکان های عمومی مثل رستوران ها، 
بارها و سالن های بدن سازی حمایت 

می کنند.
به گزارش هفته، بــه نقل از الپرس، 
موسســه لژه اعام کــرد 7۸ درصد 
شــرکت کنندگان در این نظرسنجی 
طرح پاسپورت واکسن را برای مقابله 
با همه گیری کرونا ضــروری و موثر 
دانســتند و تنها 22 درصد از آن ها با 

این تدبیر مخالفت کردند.
این نظرسنجی نشان داد که کمترین 
میزان حمایت از پاســپورت واکسن 
مربوط به استان های آتانتیک )70 
درصد( و بیشــترین حمایت از این 
طرح مربوط به استان بریتیش کلمبیا 
)۸۶ درصد( است. در استان کبک نیز 
77 درصد سوال شوندگان از این طرح 

حمایت کردند.
حتی در اســتان آلبرتا نیز که دولت 
برای تصویب طرح پاسپورت واکسن 
تردیدهای زیادی داشــت، ۸1 درصد 

مردم از این تدبیر حمایت کردند.
این نظرســنجی به صورت اینترنتی 
در روزهــای 24 تا 2۶ ســپتامبر در 
استان های مختلف کانادا انجام شد و 
1537 کانادایی در آن شرکت کردند. 
ایــن نظرســنجی در زمانی صورت 
گرفت که بخش بهداشــت و درمان 
استان های آلبرتا و ساساکاچوان برای 
مقابله با موج چهــارم بیماری دچار 

مشکل شده بودند.
همچنین نظرســنجی لژه نشان داد 
که اکثر سوال شوندگان )74 درصد( 
خواســتار آن هســتند که دولت ها 
محدودیت های مرتبــط با پاندمی را 
لغو نکنند. تنها 1۸ درصد افراد در این 
زمینه نظر متفاوتی داشتند و بقیه نظر 

خاصی در این باره نداشتند.

میــزان حمایــت از محدودیت های 
ضدکرونایــی در اســتان آلبرتــا دو 
درصد از ســطح ملی نیز باالتر است. 
اما شمار طرفداران لغو محدودیت های 
بهداشــتی در کبک بیشــتر از دیگر 
اســتان های کانادا است و از هر چهار 
کبکی یک نفر لغو این محدودیت ها را 

خواستار است.
در زمینه مدیریت بحــران کرونا در 
استان های مختلف، شرکت کنندگان 
در این نظرســنجی بدترین نمره را 
به جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا و 
ساسکاچوان  نخست وزیر  مو  اسکات 
دادند. از هر هفت شــهروند آلبرتایی 
پنج نفر نارضایتی خود را از عملکرد 
جیســون کنی اعام کردند. میزان 
نارضایتی از اسکات مو در ساسکاچوان 

نیز به 74 درصد می رسد.
میزان رضایت از عملکرد نخست وزیران 
استان ها در مدیریت پاندمی کرونا در 
اســتان کبک 74 درصد، در استان 
بریتیش کلمبیا ۶1 درصد و در انتاریو 

52 درصد است.
در سطح ملی نیز 57 درصد کانادایی ها 
کارنامه دولت فــدرال را در مدیریت 

بحران کرونا رضایت بخش دانستند.
ایــن نظرســنجی نشــان داد کــه 
کانادایی هــا درباره بحــران پاندمی 
دیدگاه های متفاوتی دارند. 39 درصد 
کانادایی ها معتقدند که کشور بدترین 
دوره پاندمی را پشــت ســر گذاشته 
است اما 22 درصد معتقدند که کانادا 
در حال حاضر بدترین دوره پاندمی را 
سپری می کند و 21 درصد نیز بر این 
عقیده اند که بدترین روزهای پاندمی 

هنوز از راه نرسیده است.
میزان خوشبینی کبکی ها در خصوص 
پاندمی از همه اســتان ها باالتر است. 
بیــش از ۶0 درصد ســاکنان کبک 
معتقدند که کانــادا وخیم ترین دوره 
پاندمی را پشــت سر گذاشته است و 

شرایط روز به روز بهتر خواهد شد.

ترودو: کارمندان دولت فدرال، پلیس سوار و مسافران
 باید تا پایان ماه  اکتبر واکسینه شوند

نخســت وزیر  تــرودو،  جاســتین 
کانادا، روزچهارشــنبه  از سیاســت 
واکسیناســیون اجبــاری دولتــش 
رونمایی کرد – برنامه ای که مستلزم 
آن اســت که کارمندان دولتی یا تا 
پایان ماه واکســن بزننــد یا این که 
مجبور به مرخصی بدون حقوق شوند.

بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، همه مسافران احتمالی 
نیز باید تا 30 اکتبر قبل از سوار شدن 
به هواپیما، قطار یا کشتی های دریایی 

واکسینه شوند.
بــرای افزایش نرخ واکسیناســیون، 
دولت فدرال از همــه کارکنان خود 
در “مدیریت عمومی دولتی” و پلیس 
ســوار کانادا )RCMP( می خواهد تا 
واکسیناسیون کامل داشته باشند یا 
تا پایان ماه برای معافیت پزشــکی یا 

مذهبی درخواست دهند.
برای دسترســی به ســاختمان های 
دولتــی، پیمانکاران فــدرال، مانند 
کارکنان نظافتی، باید کاماً واکسینه 
شــوند. تخمیــن زده می شــود که 
2۶7 هــزار کارمند تحت پوشــش 
این سیاست جای  گیرند و آنان باید 
وضعیت واکسیناسیون خود را تا 29 

اکتبر گزارش دهند.
اگر یک کارمند هنوز دو هفته پس از 
آن تاریخ واکسن دریافت نکرده باشد، 
به گفته ی ترودو با “توبیخ انضباطی 
روبرو خواهد شد که در نهایت می تواند 

برای کار آنها هزینه داشته باشد.”
کارکنان واکســینه نشده از رفتن به 
محل کار خود به صورت حضوری یا 
از راه دور منع و به مرخصی بی حقوق 
محکوم خواهند شد. یک مقام ارشد 
نیز گفت کــه این کارکنــان، واجد 
شرایط دریافت مزایای بیمه اشتغال 

)EI( نیز نیستند.
اقدامات  “ایــن  می گویــد:  تــرودو 
واکسیناسیون  با  همراه  مســافرتی، 
اجباری برای کارکنان فدرال، یکی از 
قوی ترین سیاست ها در جهان است، 
زیرا وقتی صحبت از ایمن نگه داشتن 
شما و خانواده شــما می شود، وقتی 
نوبت بــه جلوگیری از قرنطینه برای 
همه می رسد، این زمانی برای انجام 
اقدامات نیم بند نیست. اگر کار درستی 
انجام داده اید و واکســینه شــده اید، 
مستحق هستید که از کووید در امان 
باشــید، نیز برای اینکه فرزندان خود 
را از کووید مصون نگــه دارید و این 
آزادی را داشته باشید که به چیزهایی 

که دوست دارید بازگردید.”
کارکنانــی که مشــمول این حکم 
می شــوند مجبور نیســتند مدارک 

واکسیناسیون خود را ارائه دهند. در 
عوض، کارمندان باید یک فرم گواهی 
امضا کنند که تأیید می کند دوزهای 

الزم را دریافت کرده اند.
ایــن فرم های گواهی مورد بررســی 
قــرار می گیرد و مدیــران می توانند 
در هــر زمــان درخواســت مدارک 

واکسیناسیون کنند.
یک مقام ارشد دولتی گفت: “دروغ به 
این معنی است که اقدامات انضباطی 

اتخاذ خواهد شد.”

صنایع تحت نظارت فدرال

از 30 اکتبــر، همــه کارفرمایان در 
بخش ترابری هوایی، ریلی و دریایی 
تحت نظارت فــدرال ملزم به اجرای 
اجباری  واکسیناسیون  سیاست های 
بــرای ســازمان های خــود خواهند 
بود. پس از یــک دوره ی کوتاه، این 
شرکت ها همچنین ملزم به تضمین 
واکسیناســیون کامل کارکنان خود 

هستند.
همه کارکنان شرکت های هواپیمایی 
و فرودگاه باید کاماً واکسینه شوند. 
همه کارکنــان راه آهن تحت نظارت 
فــدرال، از جمله خدمــه راه آهن و 
کارکنان خط، باید واکســینه شــده 

باشند.
ازســایر شــرکت ها – از جمله کانادا 
پست و سی بی ســی/ رادیو کانادا – و 
نهادهای دولتی مانند مجلس عوام و 
سنا “خواسته می شــود که از همان 
سیاست پیروی کنند، اما باید تحت 
چارچوب حاکمیت و اختیارات خود 

این کار را انجام دهند”.
سرپرســت ســتاد دفــاع همچنین 
بــه زودی دســتورالعملی مبنی بر 
مسلح  نیروهای  برای  واکسیناسیون 

کانادا صادر می کند.
کریس آیلوارد، رئیس اتحادیه خدمات 
عمومی کانادا )PSAC(، گفت که “از 
سیاست واکسیناسیون برای حفاظت 
از ایمنی اعضا و کانادایی هایی که به 
آنها خدمت می کنیم حمایت کامل 
می کنــم” – امــا او از تصمیم دولت 
مبنی بر اجرای ســریع این سیاست 

انتقاد کرد.
آیلــوارد گفــت: “دولت سیاســت 
واکسیناسیون خود را بدون مشورت 
معنی دار با اتحادیه های فدرال انجام 
داد. کمتــر از یــک روز کاری به ما 
فرصت داده شد تا در مورد سیاست 
آنها بازخورد ارائــه دهیم. ما اعضای 
خود را برای واکسیناســیون تشویق 
می کنیم. اگر دالیلی وجود داشــته 
باشــد که آنها نمی توانند واکســینه 

شوند، از آنان دفاع خواهیم کرد.”

دستور واکسن برای مسافران هوایی، 
ریلی و دریایی اعمال خواهد شد

از 30 اکتبر، همه مسافران 12 ساله 
و باالتر که از فرودگاه های کانادا پرواز 
می کنند یا با قطار ســفر می کنند، 
باید قبل از ســوار شــدن واکسینه 
شده باشــند. مســافران دریایی در 
ضروری  غیر  مســافری  کشتی های 
مانند کشتی های کروز نیز باید قبل از 
سفر، دو دوز واکسیناسیون را تکمیل 

کرده باشند.
ترودو گفت: “برای اکثریت قریب به 
اتفاق مردم، قوانین بسیار ساده است: 

برای سفر، باید واکسینه شوید.”
یک مقام دولتی گفت: “ایجاد مراحل 
بــرای تأییــد وضعیت واکســن” به 
اپراتورهــای هوایی، ریلــی و دریایی 
بستگی دارد و افزود که دولت انتظار 
ایــن شــرکت ها گذرنامه های  دارد 
واکســن اســتانی را به عنوان اثبات 
وضعیــت قبــول کنند. یک ســند 
اســتاندارد برای واکسیناسیون برای 
ســفرهای بین المللی هــم هنوز در 
دست تهیه است، اما جزئیاتش اعام 

نشده است.
ترودو گفت: “ما در حال انجام اولین 
تعهدات خود در زمینه واکسیناسیون 
هستیم و در هفته های آینده، کار را در 
مورد گذرنامه واکسن برای سفرهای 

بین المللی انجام می دهیم.”
در حالی کــه ۸۸ درصد از جمعیت 
واجد شــرایط کانادا حداقل یک دوز 
واکسن دریافت کرده اند، ترودو گفت 

افراد بیشتری باید آستین باال بزنند.
هنوز بیش از چهار میلیون نفر باالی 
12 ســال وجود دارد کــه تصمیم 
گرفته اند به طور کلی از واکسن زدن 

خودداری کنند.
کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر، 
گفت: “واکسن کار می کند”، و افزود 
که برخی از افراد واکســینه نشده به 
شدت با واکسن زدن مخالف نیستند، 
بلکه فقط نیاز به “تــکان دادن برای 

وادار کردن آنها به این اقدام” هست.
در همین حال شرکت آمریکایی مدرنا 
از وزارت بهداشت کانادا خواسته است 
تزریق دوز ســوم این واکســن را به 
عنوان دوز یادآوری مجاز اعام کند. 
در همین راستا مسئوالن آزمایشگاه 
مدرنا اطاعات مربوط به تزریق دوز 
یــادآوری این واکســن را در اختیار 
وزارت بهداشــت قــرار داده اند. دوز 
یادآوری مدرنا معادل نیمی از دوزهای 
اول یا دوم این واکسن است. مدرنا ماه 
گذشته تاکید کرده بود که مصونیت 
ایجادشده بر اثر تزریق این واکسن در 
بدن انســان، با گذشت زمان کاهش 

می یابد.
ملــی مصونیت  کمیتــه مشــاوره 
کانادا اواخر ســپتامبر اعام کرد در 
حال حاضــر دوز یادآوری واکســن 
کووید19 فقط برای افراد ساکن مراکز 
مراقبت های طوالنی مدت یا افرادی 
که سیســتم ایمنی بدنشان ضعیف 

است، توصیه می شود.
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رشد اقتصادی کانادا
بار دیگرکاهش یافت

در مــاه ژوئیــه، ارزش کل کاالها و 
خدمات تولید شــده ی کانــادا برای 
ســومین بار در چهار ماه گذشــته 
کاهش یافت. این نشــان می دهد که 
همه گیری کوویــد 19 همچنان به 

اقتصاد کانادا آسیب می زند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، آمار کانادا روز جمعه 
گزارش داد که تولید ناخالص داخلی 
)GDP( کانــادا در مــاه جوالی 0.1 

درصد کاهش یافته است.
پــس از موج ســوم که در بیشــتر 
استان ها بخش های اسکان و خدمات 
غذایی بازگشایی شدند، این بخش ها 
شــاهد رونق 12 درصدی بودند. در 
بخش های هنری، سرگرمی و تفریحی 
نیز که به شدت آســیب دیده بودند 
شاهد افزایش هشت درصدی هستیم.

اما این افزایش ها برای جبران ضعف 
در ســایر بخش های اقتصــاد کانادا 
– از جمله کشــاورزی کــه به دلیل 
گرمای شــدید در غرب کانادا تولید 
درصد   5.5 کشــاورزی  فراورده های 

کاهش یافته است – کافی نیست.
آتش سوزی های بریتیش کلمبیا نیز 
به صنعت جنگلداری آسیب زده است 
و شاهد کاهش 3.9 درصدی در این 
بخش هستیم. بخش خدمات نیز 4.9 
درصد کاهش یافته و این کاهش در 
تولید 1.1 درصد و ساخت وســاز 0.9 

درصد بوده است.
اعداد و ارقام ژوئیه به این معنی است 
که اقتصــاد کانادا هنــوز دو درصد 
کوچکتــر از 19 ماه قبل از شــروع 

همه گیری است.
البته این رقم ناخوشــایند برای ماه 
ژوئیه کمی بهتر از افت 0.2 درصدی 

بود که اقتصاددانان انتظار داشتند.
به نظر می رسد اقتصاد در ماه آگوست 
0.7 درصد رونق یافته، زیرا بازگشت 
برخــی از بخش هــا بــرای جبران 
ضعف های دیگر بخش ها کافی بوده 
اســت.  دفتر داده ی کانادا می گوید: 
»رونق بخش های اســکان و خوراک، 
تولید و خرده فروشی تا حدی کاهش 
رشد فراورده های کشاورزی را جبران 
می کند، زیرا شــرایط خشکســالی 
همچنان بر تولیــد محصوالت تأثیر 

می گذارد.«
سری تاناباالسینگام، اقتصاددان بانک 
تی دی، اعــداد و ارقام مــاه ژوئیه را 
»مبهم« توصیف می کند، اما می گوید 
با توجه به آنچــه در حال حاضر در 
اقتصاد در حال وقوع اســت، عددی 
بهتر از حد انتظار برای ماه آگوســت 

خبر خوبی است.
او می گوید: »به نظر می رسد اقتصاد 

دولت فدرال برای تمدید کمک مالی 2000 دالری
 و حمایت از بیزینس ها پس از موعد 23 اکتبر تحت فشار است

ایرونیا-دولــت فدرال بــرای  تمدید 
مزایای اضطــراری کووید19 قبل از 
اتمام آن در 23 اکتبر در حالی تحت 
فشــار اســت که صراحتا در برنامه 
انتخابات حزب لیبرال وعده ای درباره 

آن داده نشده بود.
کســانی که از برنامه های توســعه 
حمایــت می کننــد، از جمله حزب 
نئودموکرات فدرال،اشــاره می کنند 
اقتصاد کانادا هنــوز به طور کامل از 
پاندمی بهبود نیافته و برخی از نقاط 
کشــور در حال حاضر مــوج چهارم 
هشــداردهنده ویروس را تجربه می 

کنند.
محبــوب ترین برنامــه های کاهش 
پاندمی بــرای بیزینس هــا -یارانه 
دستمزد و اجاره دولت- قرار است 23 
اکتبر به همراه مجموعه ای از برنامه 
ها برای افرادی که به دلیل کووید19 
کار خود را از دست داده اند به پایان 
برسد؛ از جمله مزایای بازیابی کانادا، 
مزایای بهبود بیماری کانادا و مزایای 

بهبود مراقبتی کانادا.
پرین بیتی، رئیس اتاق بازرگانی کانادا 
گفت بســیاری از بیزینس ها هنوز با 
محدودیت های بهداشت عمومی سر 
و کار دارند کــه از خودکفایی آن ها 

جلوگیری می کند:
»ادامــه )یارانه ها( حیاتی اســت. با 
رســاندن مردم به ایــن مقطع، نمی 

توانیم اجازه دهیم در فاصله 50 فوتی 
ساحل غرق شوند.«

بســیاری از بیزینس ها برای جبران 
کمبودهای مربوط به پاندمی به منابع 
مالی فدرال تکیه کرده اند. بر اساس 
داده های دولتی، یارانه دستمزد که به 
منظور کمک به کارفرمایان در تعیین 
حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده، 
تاکنون 93.4 میلیارد دالر برای 4.4 
میلیون متقاضی ارســال کرده است، 
در حالی که یارانه اجاره که درصدی 
از اجاره یک بیزینس را پوشــش می 
دهد، ۶.5 میلیون دالر به 1.7 میلیون 

متقاضی پرداخت کرده است.
یارانه های عظیم کارگران و مشاغل 
در دوران پاندمــی، محــرک اصلی 
کســری بزرگ فدرال است که طبق 
بودجه فدرال آوریل، در سال 2020-
21، 354.2 میلیارد دالر برآورد شده 
بــود. بودجه پیش بینی شــده برای 
کسری امســال 154.7 میلیارد دالر 
خواهد بود، در حالی که پلتفرم حزب 
لیبــرال آن را 15۶.9 میلیــارد دالر 

تخمین زده بود.
کارل لیتلر، معاون ارشد روابط عمومی 
شورای خرده فروشی کانادا گفت که 
اوضاع صنعت خرده فروشی نامساعد 
بوده است: برخی از فروشگاه ها فروش 
بی ســابقه ای داشــته اند، در حالی 
که برخی دیگر مانند خرده فروشان 
پوشــاک یا مغازه هایی که به رفت و 
آمد از ســاختمان های اداری متکی 
هستند، در نتیجه تغییر کار از خانه 

دچار افت شده اند.
آقای لیتلر گفت که شــورای خرده 
فروشــی تمایل دارد که یارانه های 
دستمزد و اجاره را تا زمانی که بعضی 
بخش ها هنــوز به آنها نیــاز دارند، 
افزایش دهد و او گفت که این سازمان 
برنامه های پشــتیبانی  از توســعه 
شــخصی دولت حمایــت می کند؛ 
از جانب برخی  علیرغم هشدارهایی 

گروه های تجاری در اوایل پاندمی که 
می تواند منجر به انصراف افراد از کار 

شود:
»ما فکر می کنیم ساده انگاری نیست 
که مردم تقصیر کســادی بازار کار را 
به گــردن این برنامه ها بیاندازند.« او 
عوامل دیگری مانند خروج کارگران 
از صنایعی که با قرنطینه مواجه شده 

بودند را نیز ذکر کرد.
بی بروسکه، رئیس کنگره کار کانادا 
نیز گفت برنامه های حمایت شخصی 

باید تمدید شود:
او با بیان اینکه یارانه ها باید با برنامه 
های آموزشــی جدید تکمیل شود، 
گفت: »قطعا هنوز نیــاز وجود دارد. 
هنوز بســیاری از افراد هستند که به 
دالیل مختلف قادر به بازگشــت به 

نیروی کار نیستند.«
پلتفرم  حزب نئودموکرات 3.2 میلیارد 
دالر برای تمدید مزایای بازیابی کانادا 
و 1.۸ میلیارد دالر برای تمدید یارانه 
دستمزد اضطراری کانادا و یارانه اجاره 

اضطراری کانادا وعده داد. 
پیتــر جولیــان، نماینــده حــزب 
نئودموکرات و منتقد امور مالی گفت: 
»ما معتقدیم که کووید هنوز به پایان 
نرسیده است و به حمایت نیاز داریم 
و به همین دلیل است که ما به طور 
صریح در پلتفرم خود به آن اشــاره 
کردیم. این ایده ]که[ در مدت چند 
هفته باید یارانه دستمزد حذف شود 

واقعا اشتباه است.«
در ســندی که تصمیم دولت فدرال 
قبــل از انتخابات برای تمدید مهلت 
انعقاد مزایــای بازیابی افــراد از 25 
ســپتامبر تا 23 اکتبر را توضیح می 
دهد، گفته می شود که انجام این کار 
2.1 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. 
در توضیحی که در تاریخ 1 سپتامبر 
در روزنامه کانادا منتشر شد، آمده که 
تمدید می تواند پیامدهای منفی برای 

بهره وری اقتصادی داشته باشد.

کانادا تابســتان را با باالترین سطح 
به پایان برســاند. خنک شدن هوا و 
گسترش دوباره ی همه گیری )که قبًا 
در آلبرتا و ساسکاچوان رخ داده است( 
می تواند اشــتیاق برای فعالیت های 
تفریحی را کاهش دهد … این البته 
می تواند تاب آوری اقتصاد کانادا را در 

ماه های آینده آزمایش کند.«
اقتصاددان رویس مندس نیز می گوید 
داده های ماه ژوئیه نشان می دهد که 
بهبــود اقتصادی پــس از کووید 19 
چقدر طوالنی و کند است، به ویژه در 

بخش های آسیب دیده.
کــه  می کنــد  خاطرنشــان  وی 
فعالیت های خطــوط هوایی در ماه 
ژوئیــه ۶۸ درصد افزایش یافت، اما با 
وجود این جهش، این بخش هنوز ۸0 
درصد پایین تر از جایگاهش در پیش 

از همه گیری است.
او می گوید این امر نشــان دهنده ی 
این اســت که هنوز راه زیادی برای 
بازگشت به دوران پیش از کووید در 

پیش است.

صنایع کانادایی
 با بزرگ ترین کمبود نیروی کار مواجه هستند

مداد- به گزارش ســی.تی وی نیوز، 
اثرات اقتصادی ناشــی از همه گیری 
کووید19 باعث شده مشاغل بزرگ و 
کوچــک در تاش برای یافتن کارگر 
نباشند زیرا کمبود مداوم نیروی کار 
همچنان بخش های خاصی را متوقف 

کرده است. 
با توجــه به کمبــود نیــروی کار، 
کارفرمایان انگیزه های بیشتری برای 
جــذب کارگران از قبیل دســتمزد 
بیشتر، پاداش ها و ساعات انعطاف پذیر 
ارائه می دهنــد. به طورکلی می توان 
گفت 30/3 درصد از مشاغل کانادایی 

از کمبود نیروی کار خبر می دهند.
بااین حال، بــرای صنایعی که تاش 
می کنند پس از ماه ها قرنطینه، ضرر 
خود را جبران کنند، مزایای ارائه شده 
ممکن است تنها گزینه موجود نباشد. 
فقط 40 درصد از مشاغل کوچک در 
حال فروش عادی هســتند. بنابراین 
افزایش دستمزد چیزی نیست که در 
حال حاضر برای بســیاری از مشاغل 

امکان پذیر باشد.
تحقیقات جدیدی که هفته گذشته 
از سوی بانک توســعه تجارت کانادا 
)BDC( منتشر شد نشان می دهد که 

۶4 درصد از مشاغل کانادایی اعتراف 
کردند که کمبود نیــروی کار باعث 

محدود شدن رشد آن ها می شود. 
ظاهراً بخش هایی که توانســته اند به 
مدل کار از خانه تغییر وضعیت دهند، 
مانند امور مالی، بیمــه و اماک، در 
سراسر جهان رشد شغلی قابل توجهی 

داشته اند. 
از سوی دیگر، بخش های آسیب دیده 
که متکی به حضور فیزیکی هستند، 
ماننــد خدمــات اقامتــی و غذایی، 
حمل ونقل و تفریح   و گردشگری، هنوز 
راهی برای بهبود کامل از تبعات ناشی 

از بیماری همه گیر دارند. 
تعدیــل اقدامات بهداشــت عمومی 
در ماه هــای اخیر به ایــن بخش ها 
اجازه داده است اشــتغال خود را به 
میزان قابل توجهی افزایش دهند اما 
دستاوردهای بیشــتر می تواند با در 
دســترس نبودن نیروی کار محدود 

شود.
داده ها نشان می دهد، کمبود نیروی 
کار در بخش هایــی از قبیل خدمات 
اقامتی، غذایی، تفریح   و گردشــگری 
به این زودی ها برطرف نخواهد شد. 
پیش بینی می شــود این مشاغل در 

ســال 2022 رشد قابل ماحظه ای را 
تجربه کند اما برای مدتی زیر سطح 
پیــش از همه گیری باقــی بماند. بر 
اســاس گزارش بانک توسعه تجارت 
کانــادا، خــروج از مزایــای واکنش 
اضطراری کانادا و ســایر برنامه هایی 
مانند آن مشکل کمبود کار را برطرف 
نمی کند چراکه همه گیری باعث ایجاد 
کمبود نیروی کار در کانادا نشده، فقط 

مشکل موجود را بدتر کرده است.
طبــق آمــار کانــادا، بخش هــای 
مراقبت های بهداشــتی و کمک های 
اجتماعی در حال حاضر بیشترین نیاز 
را به نیروی کار در هر بخش در کشور 
دارند. بیماری همه گیر باعث افزایش 
فرسودگی شغلی در میان پرستاران 
بسیار آموزش دیده شده و ترک سریع 
این حرفه را در پی داشــته و برخی 
دیگر به دلیل اســترس، بازنشستگی 

زودهنگام را انتخاب کرده اند.
آمــار کانــادا در ماه گذشــته تعداد 
بی ســابقه ای از فرصت های شــغلی 
در بخش تولیــد را گزارش کرد. این 
مسئله برای صنعت ساختمان به ویژه 
در سنگ تراشی، نقاشــی و کارهای 

برقی صدق می کند.
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ردپای صدها کانادایی در ماجرای »پاندورا پیپرز«
پس از ماجرای رسوایی »پاناما پیپرز« 
این بار نوبت »پاندورا پیپرز« بود که 
با افشــای عملکرد مالیاتی صدها تن 
از رهبــران و مقامات فعلی و ســابق 
و همچنیــن شــخصیتهای معروف 
کشورهای مختلف، جهانیان را انگشت 

به دهان کند.
به گزارش هفته، به نقــل از لودووار، 
استفاده از بهشت های مالیاتی توسط 
رهبران سیاســی، کارکنان دولت ها، 
ستارگان پاپ و ورزشکاران سرشناس، 
از جمله صدها کانادایی، در میلیون ها 
ســند افشا شــده اســت. به گفته 
کارشناسان این بار گستردگی پدیده 
فرار مالیاتی توسط چهره های معروف 
عرصه های سیاسی، هنری و ورزشی 

همه را مبهوت کرده است.
آلن دونــو، مولف کتابی تحت عنوان 
»بهشت های مالیاتی: شعبه کانادایی« 
می گویــد: ویژگــی ســاختارمند و 
نظام مند این پدیده شگفت انگیز است 
به گونه ای که حتی می توانیم از آن به 
عنوان یک صنعت صحبت کنیم. در 
این قضیه صحبت از یک مورد فرعی، 
حاشــیه ای، موازی یا جزیی نیست، 
بلکه صحبــت از یک ســازماندهی 

گسترده و بی نقص است.«
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران 
تحقیقی ICIJ که ائتافی متشــکل 
از بیــش از ۶00 روزنامه نگار از 150 
رســانه مختلف در 117 کشور است، 
روز یکشنبه پاندورا پیپرز را رسانه ای 
کرد. در کانادا فقط سی بی سی/رادیو 
کانادا و تورنتو استار به این اسناد مالی 

دسترسی پیدا کرده اند.
ایــن نشــت اطاعاتی گســترده و 
پرهیاهو بــه 11.9 میلیون نفر از 14 
شرکت خدمات مالی مربوط می شود. 
از شرکت های خدمات مالی به منظور 
ایجــاد شــرکت های صــوری برای 
مشــتریانی که مایل به پنهان کردن 
فعالیت های مالی خود و فرار از الزامات 
اســتفاده می شود.  مالیاتی هستند، 
هویت صاحبان واقعــی بیش از 29 

هزار شرکت ثبت شده در بهشت های 
مالیاتی که اتباع حدود 200 کشور و 
سرزمین هستند، در ماجرای پاندورا 

پیپرز فاش شده است.
رد پای صدها کانادایی در این ماجرا 
دیده می شــود. رادیو کانادا و تورنتو 
اســتار تا کنــون فهرســتی از 500 
شــهروند یا مقیم کانادا که اطاعات 
مالی آن ها در این نشت اطاعاتی افشا 
شده است، تهیه کرده اند. اسامی افراد 
سرشناســی مثل ژاک ویلنوو راننده 
ســابق فرمول1 و الویس اســتویکو 
قهرمان ســابق پاتیناژ هنری که سه 
بار به عنوان قهرمانی در جهان دست 
یافته اســت، در این فهرســت دیده 

می شود.
اسناد پاندورا نشان می دهد که ژاک 
ویلنوو حتی پیش از ورود به گردونه 
مســابقات فرمول1، اقــدام به ایجاد 
شــرکت هایی در بهشت های مالیاتی 
کرده است. ویلنوو که در حال حاضر 
با اداره »درآمد کبک« مناقشه دارد، 
از پاسخ به ســواالت درباره افشاگری 

صورت گرفته خودداری کرده است.
الویس اســتوکو در ســال 2007 در 
حالی که در مکزیک زندگی می کرد، 
دارایی هایــی بــه ارزش ۶.5 میلیون 
دالر را از طریق یک تراست به حوزه 
کارائیــب منتقل کرد. بــه گزارش 
سی بی سی، سازمان پاتیناژ کانادا که 

بودجه عمومی دریافت می کند، این 
معامله را تایید کرده اســت. قهرمان 
ســابق پاتیناژ هنری تاکید کرده که 
وکیلــش به امور مالی او رســیدگی 
می کند و خودش عاقه یا دخالتی در 

این قضیه نداشته است.
فیروز پاتل میلیونر کبکی، فرد شارپ 
وکیل ســابق بریتیــش کلمبیایی، 
جوزف تسای تاجر معروف، الورنس 
استرول کارآفرین و ســرمایه گذار و 
دیوید تاسیلو مدیر اجرایی پورنهاب 
نیز در فهرست کانادایی هایی که در 
ماجرای پاندورا پیپرز اسناد مالی شان 

افشا شده است، قرار دارند.
آلن دینو تاکید کرد ما دیگر با اراذل 
و اوباش، خافکاران یا بزهکاران روبرو 
نیســتیم بلکه با افــراد و گروه هایی 
روبرو هستیم که به شکلی استاندارد، 
نظام مند و سازمان یافته در سطحی 
صنعتــی در فــرار مالیاتــی افراد و 

شرکت ها دست دارند.
ویلیــام راس، هماهنگ کننده گروه 
»مقابلــه با بهشــت های مالیاتی« با 
اســتناد به آمار و ارقام آژانس درآمد 
کانادا می گوید کشــور در طول این 
ســال ها بین 19 تا 2۶ میلیارد دالر 
از درآمدهای خود را از دســت داده 
اســت. قضیه پاندورا پیپرز که چهره 
متخلفان مالیاتی را افشا کرده است، 
ضرورت پاسخگویی عمومی این افراد 

و تعیین مجازات برای چنین تخلفاتی 
را بیش از پیش نمایان می کند. پس از 
ماجرای »پاناما پیپرز« آژانس درآمد 
کانادا نتوانست مبالغ زیادی را بازیابی 
کند اما اکنــون که هویت افراد فاش 
شــده اســت، این قضیه می تواند به 
تقویت آگاهی جمعی کمک کند چرا 
کــه افکار عمومی این قضیه را دنبال 
می کنند و می خواهند بدانند که واقعا 

چه اتفاقی افتاده است.
به گفته آلن دینو، اقداماتی که کانادا 
در جهار دهه اخیر انجام داده، به انتقال 
ســرمایه کانادایی ها به بهشــت های 
مالیاتی کمک کرده است. دینو تاکید 
کرد دولت در این سال ها اقداماتی را 
که نباید قانونی باشد، قانونی کرده و 
این قضیه نیز به فرارهای مالیاتی دامن 

زده است.
بــاالی ســران کشــورها،  شــمار 
شــخصیت های سیاســی معروف و 
تصمیم گیرنــدگان مهــم در قضیه 
پاندورا پیپرز همــه را متعجب کرده 
است. اسامی 35 رهبر فعلی یا سابق 
کشــورها، 300 نماینده یا مقام مثل 
وزیر، ده ها قاضی، شــهردار و افسران 
عالی رتبه از کشورهای مختلف جهان 

در این ماجرا ذکر شده است.
عبداهلل دوم پادشــاه اردن دست کم 
30 شــرکت صوری در کشــورها یا 
سزمین هایی که قوانین مالیاتی آسان 
دارند، ایجاد کرده و از این طریق 14 
ملک مجلل بــه ارزش 10۶ میلیون 
دالر در آمریکا و انگلیس خریده است.

بابیس نخست وزیر جمهوری  آندری 
چک، 22 میلیون دالر در شرکت های 
صوری هزینه کــرده و از این طریق 
ملکی مجلل و گران قیمت در جنوب 

فرانسه خریده است.
شکیرا خواننده پاپ کلمبیایی، گییرمو 
السو رئیس جمهور اکوادور و تونی بلر 
نخست وزیر پیشین انگلیس از دیگر 
افرادی هســتند که عملکرد مالیاتی 
آن ها در ماجرای پانــدورا پیپرز زیر 

سوال رفته است.

میزان افزایش قیمت مواد غذایی در کانادا
 تقریبا دو برابر آمار منتشر شده دولتی است

ایرونیا- تغییرات آب و هوایی و پاندمی 
کوویــد19 باعث افزایش قیمت مواد 
غذایی در کانادا شــده است، اما یک 
مطالعه جدید نشان می دهد که داده 
های رسمی  میزان دقیق این افزایش 

را به هر دلیل منعکس نمی کنند. 
طبق آمار کانــادا، قیمت مواد غذایی 
در 12 مــاه گذشــته 2.7 درصــد 
افزایش یافته اســت. امــا تحقیقات 
جدید آزمایشــگاه تجزیــه و تحلیل 
مــواد غذایی-کشــاورزی دانشــگاه 
Dalhousie کــه روز چهارشــنبه 
منتشر شد، نشان می دهد نرخ تورم 
مواد غذایــی در کانادا به پنج درصد 

نزدیک است.
محصوالت گوشتی بیشترین افزایش 
قیمت را داشــته اند؛ بــه طوری که 
مرکز آمار کانادا نشــان می دهد این 
محصوالت طی شش ماه گذشته 10 

درصد گران شده اند.
بــا مشــارکت اســتارتاپ آگاهــی 
مصرف کننده Caddle، آزمایشــگاه 
تابســتان  طــول  در   Dalhousie
10هزار کانادایی را مورد بررسی قرار 
داد تا مشخص شود مصرف کنندگان 
چگونــه در مقابــل افزایش قبوض 

خواربار واکنش نشان می دهند.
تقریبا نیمی از کانادایی ها )49 درصد( 

گفته اند که خرید محصوالت گوشتی 
خود را در شش ماه گذشته به دلیل 
افزایش قیمت کاهــش داده اند. در 
آلبرتا که به عنوان پایتخت اســتیک 
کانادا شناخته می شود، اکثر مصرف 
کنندگان )57 درصد( از ابتدای امسال 
کاهش مصرف گوشت را تایید کردند.
بسیاری از کانادایی ها نسبت به سال 

گذشــته وقت و تاش بیشــتری را 
صرف جستجوی بهترین خریدها می 
کنند. این نظرسنجی نشان داد که 42 
درصد از پاسخ دهندگان امسال بیشتر 
از سال 2020 تراکت خواروبارفروشی 

هفتگی خود را می خوانند.
تقریبــا )40 درصد( گفتنــد که در 
سال 2021 محصوالت تخفیف دار با 

بهترین تاریخ مصرف قبل از انقضا را 
بیشتر از سال گذشته خریداری می 
کردند. بیــش از یک نفر از هر چهار 
کانادایی )2۶.9 درصد( گفتند امسال 
بیشــتر از ســال 2020 محصوالتی 
بــا برچســب “enjoy tonight” را 

خریداری می کنند.
این مطالعه نشان داد که کانادایی ها 
همچنین از افزایش کاربرد استراتژی 
موسوم به “تورم انقباضی” مطلع شده 
اند کــه به موجب آن تولیدکنندگان 
مــواد غذایی بــدون کاهش قیمت 
محصوالت خود را با مقادیر یا حجم 
کمتر می فروشند. تقریبا سه چهارم 
پاسخ دهندگان )73.5 درصد( گفتند 
از محصــوالت غذایی خاصی که آب 
رفته اند و بــا همان قیمت یا قیمت 

باالتر عرضه می شوند، باخبرند.
دکتر سیلوین شارلبوا، مدیر آزمایشگاه 
تجزیه و تحلیل مواد غذایی-کشاورزی، 
در خاصه ای از نتایج اولیه این مطالعه 
گفت: »ما می دانیم که بســیاری از 
مصرف کنندگان از چنین استراتژی 
ای خوششان نمی آید، زیرا معتقدند 
ممکن است دغل کارانه باشد، به ویژه 
در حال حاضــر. اما از طرف دیگر، از 
نظر ضایعات مواد غذایی، کانادایی ها 
از قدیم غذای زیادی خریداری کرده و 
مقدار زیادی را در خانه هدر می داده 
اند. تورم انقباضی می تواند باعث شود 
که کانادایی هــا غذای کمتری را در 

خانه هدر دهند.«
از نظر عوامل موثر بــر روند افزایش 
قیمت مواد غذایــی، این مطالعه به 
“شوک های کان اقتصادی اشاره می 
کند که هم ناشی از الگوهای نامساعد 
آب و هوایــی در نیمکره شــمالی و 
هم چالش های لجســتیکی ناشی از 

پاندمی جهانی است.”
اختاالت زنجیــره تامین مربوط به 
پاندمی کوویــد19 عمدتا گذرا تلقی 
می شود و در نهایت باید از بین برود. 
با این حال تأثیرات مداوم تغییرات آب 
و هوایی می تواند قیمت مواد غذایی را 
برای دهه ها در سطح جهانی افزایش 

دهد.
 Chatham House بر اساس گزارش
که در اوایل ماه جاری منتشــر شد، 
بازدهــی محصوالت اصلی تا ســال 
2050 تقریبا یک ســوم کاهش می 
یابد؛ مگر اینکه میزان تولید گازهای 
گلخانه ای در دهه آینده به شــدت 
کاهــش یابد. این در حالیســت که 
کشــاورزان برای بــرآوردن تقاضای 
جهانی در طول یک بازه زمانی مشابه، 
نیاز به تولید تقریبا 50 درصد غذای 

بیشتر خواهند داشت.

پاسپورت کانادایی رتبه هشتم جهانی
 و پاسپورت ایرانی رتبه ۱0۷

پرژن میرور- پاســپورت کانادایی در 
تازه تریــن رده بندی قدرت گذرنامه 
کشورهای مختلف جهان که توسط 
مؤسسه ِهنلی و همکاران مستقر در 
لندن صورت گرفته، رده هشتم را به 

خود اختصاص داده است.
قــدرت  بنــدی  رده  فهرســت 
پاسپورت های جهان توسط مؤسسه 
ِهنلی بر اســاس اطاعات ارائه شده 
توسط انجمن بین المللی حمل و نقل 
هوایی دریافت شده که از سال 200۶ 

اقدام به این رده بندی کرده است.
در گــزارش اخیر مؤسســه هنلی و 
همکاران، افزایش موانع مسافرتی که 
در 1۸ ماه گذشته و پس از آغاز همه 
گیری بیماری کووید-19 ایجاد شده، 
منجر به بزرگترین وقفه حمل و نقل 
مسافری در سطح جهانی و در تاریخ 

1۶ ساله این رده بندی شده است.
قــدرت  بنــدی  رده  شــاخص 
پاســپورت کشورهای مختلف جهان 
محدودیت هــای موقتــی را در نظر 
نگرفته  است، بنابراین با کنار گذاشتن 
محدودیت های فعلی سفر، دارندگان 
پاسپورت کشورهای رده  نخست این 
فهرست، که شــامل ژاپن و سنگاپور 
هســتند از نظر تئوری می توانند به 
192 کشــور جهــان بــدون نیاز به 

دریافت ویزا مسافرت کنند.
کشورهای کره جنوبی در آسیا و آلمان 
در اروپا به طور مشــترک در رده دوم 
این فهرست قرار دارند که دارندگان 
پاسپورت این دو کشور می توانند به 
190 کشور جهان بدون ویزا مسافرت 

کنند.
اغلب کشــورهای اروپایــی همانند 
سال های گذشــته در رده های باالی 
این فهرست قرار گرفته اند. دارندگان 
پاسپورت کشــورهای فناند، ایتالیا، 
لوکزامبورگ، اسپانیا همگی به طور 
مشترک در رده سوم این جدول قرار 
دارنــد و می توانند بدون ویزا به 1۸9 

کشور جهان سفر کنند.
بر همین اســاس، کشورهای اتریش 
و دانمارک به طور مشــترک در رده 
چهارم و کشــورهای فرانسه، ایرلند، 
هلند، پرتغال و سوئد همگی در رده 

پنجم این فهرست قرار دارند.
نیوزلند که این هفتــه اعام کرد از 
اســتراتژی حذف کووید-19 به سود 
سیستم گواهی واکسیناسیون فاصله 
می گیرد، در کنار بلژیک و ســوئیس 
در رتبه ششــم این فهرســت قرار 
ایاالت متحده آمریکا  گرفته اســت 
و بریتانیا، که هر دو در ســال 2014 
در رده نخست فهرست قدرتمندترین 
گذرنامه های جهان قرار داشتند، در 
حال حاضر در رتبه نسبتاً پایین تری 
قرار گرفته اند. این دو کشــور در کنار 
کشورهای جمهوری چک، یونان، مالتا 
و نروژ همگی در رده هفتم قرار دارند 
و دارندگان پاســپورت این کشورها 
می توانند به 1۸5 کشور جهان بدون 

ویزا سفر کنند.
کانادا و استرالیا هر دو در رده هشتم 
این فهرســت قرار دارند و دارندگان 
پاسپورت این دو کشور به 1۸4 کشور 
جهان بدون دریافــت ویزا می توانند 

سفر کنند.
گزارش مؤسســه هنلی و همکاران 
بــه افزایــش نابرابری ها در ســطح 
جهان اشــاره می کند و این پیشنهاد 
را ارائه می دهد که: “ سیاســت های 
محــدود کننده ای کــه در آغاز همه 
گیری بیماری کووید-19 برای مهار 
گسترش این بیماری معرفی و اجرایی 
شــد، اکنون به راحتی بــرای مهار 
تحرک و مهاجرت مردم از کشورهای 

به اصطاح جنوب به سمت کشورهای 
شمال جهان استفاده می شود.“

کریستین کالین، رییس مؤسسه هنلی 
و همکاران و مبتکر اصلی این فهرست 
می گوید که تصمیمات محدود کننده 
سفر به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 
می توانند عواقب غیر قابل دسترسی 

از خود بر جای گذارند.
او ادامه داده است: “ اگر ما می خواهیم 
کــه اقتصــاد جهانی مجــدداً رونق 
بگیرد، کشــورهای توسعه یافته باید 
جریان مهاجرت به سمت کشورهای 
خود را تشــویق کننــد که بر خاف 
محدودیت های در نظر گرفته شــده 
فعلی برای سفرهای بین المللی خواهد 
بود. کشــورهای ثروتمند باید برای 
مقاوم کردن اقتصــاد خود در آینده، 
نسل های آینده را به خود جذب و از 

آنها استقبال کنند.“
چندین کشــور نیز در جهان وجود 
دارند کــه دارندگان پاســپورت این 
کشــورها می تواننــد بــدون ویزا به 
کشــورهای کمتری سفر کنند و در 
پایین این فهرست قرار دارند که شامل 

کشورهای زیر هستند:
کشورهای ایران، لبنان، سری النکا و 
سودان همگی با قرار گرفتن در رتبه 
107 این فهرست می توانند بدون ویزا 

به 41 کشور جهان سفر کنند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease 
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease 
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, 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 ELANTRA Essential 
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, 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. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$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

Ultimate Hybrid model shown ♦ N Line model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

Example selling price of $20,334 on the Essential M/T

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors with turn signal indicators

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.
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manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, 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. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$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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2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get
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0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

Example selling price of $20,334 on the Essential M/T

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors with turn signal indicators

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.
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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
NOW: $22,223

Was: $24,023
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease 
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease 
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, 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 ELANTRA Essential 
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, 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. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$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

Ultimate Hybrid model shown ♦ N Line model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦
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Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

Example selling price of $20,334 on the Essential M/T

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors with turn signal indicators

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease 
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease 
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, 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 ELANTRA Essential 
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, 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. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$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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for 48 months  
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Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors with turn signal indicators

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 
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on all models
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Based on monthly payments, finance 
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease 
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease 
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, 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 ELANTRA Essential 
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, 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. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$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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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

سرمایه گذاری و نوآوری
رشد اقتصادی و ســرمایه گذاری در 
بخش های اقتصادی کانادا به طورکلی 
در سال های گذشته و به ویژه در دهه 
اخیر کاهش یافته و باعث شده کانادا 
مانند گذشته در تشــویق و ترغیب 
اندازی کسب وکارهایی  نوآوری و راه 
جدید موفق نباشد. در آخرین مطالعات 
مؤسسه مستقل و غیرانتفاعی فریزر 
که اتاق فکری در مورد سیاست های 
اجتماعی کاناداســت آمده است که 
نرخ رشــد اقتصادی کانــادا از دهه 
ســی میادی تا امروز چنین کند و 
ضعیف نبوده اســت. فیلیپ کراس، 
عضو ارشد انستیتو فریزر و نویسنده 
کتابی با عنوان »شرکت های کانادایی، 
سســت در پویایــی و عقب مانده در 
نوآوری« معتقد است رشد اقتصادی 
در ســال های منتهــی بــه بحران 
همه گیری کرونا آهسته شده است و 
این منعکس کننده کاهش نوآوری و 
کند شدن روند بهره وری است. در این 
مطالعه، رشد اقتصادی کانادا بر حسب 
تولید ناخالص ملــی – که تأثیر نرخ 
تورم در آن در نظر گرفته شده است 
– در طول دهه گذشــته از دهه سی 
میادی تا به امروز کندترین بوده و به 
دلیل کاهش شدید بهره وری و رقابت 
در سطح بازار به شکل چشم گیری از 

جذابیت سرمایه گذاری کاسته است.
همچنین در این تحقیق مشخص شد 
که کســب وکارهای کانادایی به جای 
اینکه در محیطی رقابتی رشد کنند 
به دلیل وجــود قوانیــن و مقررات 
دســت وپاگیر دولتی از تحرک کافی 
بازمانده اند و این مقررات بیشــتر از 
اینکه به رشــد شرکت ها کمک کند 
موجب کاهش سطح رقابت اقتصادی 

شده است.

در واقــع نــوآوری در بخش هــای 
اقتصادی کانادا از دهه نود میادی رو 
به افول گذاشت و این در حالی بود که 
در همین دوران کشورهای بسیاری از 
جمله ایاالت متحده و بریتانیا طبق 
معیار نوآوری با شــش و چهار درصد 
درحال رشــد بودند. بــه نظر فیلیپ 
کراس، اگر دســتاوردهای اقتصادی 
کانادا را با هر معیاری بسنجیم خواهیم 
دید این کشور برای سال های متمادی 
کمتر از ظرفیت هایش رشــد کرده و 
عواقب مخرب آن به طور مســتقیم 
بر زندگی شــهروندان کانادایی سایه 
افکنده است. این رکود طوالنی مدت را 
نمی توان تنها با وضع قوانین و تدوین 
سیاســت های کنونی برای پیشرفت 
در بخش فن آوری و محیط زیســت 
یا تشــویق و ترغیب به انجام مطالعه 
و تحقیق برای پیشرفت و موفقیت در 

این زمینه ها جبران کرد.
در مقایســه با ایاالت متحــده، آن 
عواملی که می توانند موجب رشــد 
و نوآوری در صنایــع و اقتصاد کانادا 
شــوند از ارزش اجتماعــی کمتری 
این  حال آنکه  هســتند.  برخــوردار 
عوامل موتور محرک اقتصاد به سمت 
شــکوفایی هســتند؛ بنابراین، نبود 
چنین ارزش هایی موجب می شــود 
شرکت ها بیشتر و بیشتر به دولت ها 
وابسته شوند و به آن ها برای حمایت 
در برابــر رقبــا و حفــظ عدالت دل 
ببندند. بر خــاف ایاالت متحده که 
هدفش رشد شرکت های قوی تر است 
و حفظ همه شرکت ها اولویت ندارد. 
درست است که این محیط کمی به 
قانون بقا شــباهت دارد ولی موجب 
شــده غول هایی از اقتصاد آمریکا سر 
برآوردند که بر اقتصاد جهانی سایه ای 

سنگین بیفکنند. مدل های کسب وکار 
بســیاری در کانادا بر اساس حمایت، 
کنترل قیمت، مداخلــه در رقابت و 
تکیه بر مقــررات دولتی پایه گذاری 
می شــوند. حال آنکــه نتیجه چنین 
شــرکت هایی  ایجاد  مداخله هایــی 
وابسته و ضعیف است که پویایی الزم 
برای رقابت و رشد در سطح جهانی را 
نخواهند داشت. مدل توسعه اقتصادی 
که کانادا برای شرکت ها در نظر گرفته 
اســت در نهایت نتیجه ای عکس به 
دنبال خواهد داشت و در نتیجه این 
مدل توسعه، اعتماد مردم نسبت به 
شرکت های کانادایی سلب خواهد شد 
و در چشم جامعه موفقیت شرکت ها 
نه به خاطر نبوغ و نوآوری بلکه به دلیل 
کمک های سیستماتیک دولتی است 

که به آن ها اعطا شده است.
به عاوه به نظر نویسنده این گزارش، 
با تن دردادن دولت به درخواست های 
بی پایان گروه ها و بخش های مختلف 
برای کمک در زمینه ایجاد شــغل و 
باالبردن دستمزدها این وضعیت حتی 
بدتر نیز می شــود. نویسنده معتقد 
اســت دولت باید به جــای تاش در 
توزیع حقوق و دستمزد به شرایطی 
دامن زند که باعث رونق تولید و ایجاد 

دستمزدهای باالتر منجر شود.
به طورکلــی دیدگاه ایــن گزارش بر 
این نکته معطوف اســت که راه حل 

برون رفت از این وضعیت طبق تحلیل 
انستیتو فریزر در دست دولت است و 
دولت بایــد از مواضع عدالت خواهانه 
و کمی سوسیالیســتی فاصله بگیرد 
و مانند کشورهای پیشرو در اقتصاد 
جهانــی کمی بیشــتر به ســمت 
سیاست های خشن سرمایه داری سوق 
پیدا کند. بدین صــورت که دولت با 
بازنگری در خط مشی و سیاست هایی 
که به این ناکارآمدی اقتصادی منجر 
شده اســت خواهد توانست محیطی 
فراهم کنــد کــه در آن کارآفرینی، 
نوآوری و سرمایه گذاری دوباره شکوفا 
شود. به نظر نویســنده و با مقایسه 
وضعیت کانــادا با ایــاالت متحده، 
دولت کانــادا فکر می کنــد با باالتر 
بردن سطح تحصیات، پیشرفت علم، 
تحقیق و توسعه و همچنین یارانه های 
موتور  می تواند  دولتی  سخاوتمندانه 
رشد و نوآوری را در بخش خصوصی 
کشــور به حرکت درآورد. کمااینکه 
سستی و کندی در پیشرفت و نوآوری 

نتیجه همین تفکر غلط است.

بزرگ  مشــکل  کار  نیروی  کمبود 
کارفرمایان

کمبــود نیــروی انســانی در کانادا 
مسئله ای است که بیش از یک دهه 
گریبان گیر شرکت ها بوده است ولی 

با به وقوع پیوستن بحران همه گیری 
این مسئله به مشکلی جدی تبدیل 
شده اســت. به در تازه ترین گزارشی 
که توسط بانک توسعه تجارت کانادا 
BDC منتشر شد کمبود نیروی کار 
عاملی مهم در کاهش رشــد حدود 
شــصت و چهار درصد شرکت های 
کوچک و متوســط کانادایــی بوده 
به طوری کــه شــرکت ها باید هزینه 
و وقــت بیشــتر از معمــول صرف 
پیاده سازی استراتژی های جذب نیرو 
کنند. باوجوداینکه راه حل های عملی 
و مؤثری برای کمک به کارفرمایان و 
کارآفرینان زمینه استخدام و نگهداری 
نیروی انســانی وجود دارند اما ظاهراً 
بــه طور مــداوم مورداســتفاده قرار 

نمی گیرند.
طبق این گزارش حدود پنجاه و پنج 
درصــد از کارفرمایان و کارآفرینان با 
مشکل استخدام نیروی انسانی مواجه 
بوده اند و این مشکل باعث شده حدود 
شــصت و یک درصد از شرکت ها از 
نیروی کار موجودشان بیشتر از معمول 
کار بکشند یا در برخی موارد – حدود 
چهل و چهــار درصد – مجبور به رد 
تقاضای مشتری برای تولید محصول 
یا ارائه خدمات شــوند. بر اساس این 
تحقیق که بــر روی حــدود هزار و 
دویست شرکت و ســه هزار کارمند 
صورت گرفت مشــخص شد حدود 
دو شــرکت از سه شرکت کوچک یا 
متوسط – که به SME معروف اند – 
به دلیل کمبود نیروی انسانی موردنیاز 
الجــرم فرصت های تجــاری بالقوه 
را ازدســت داده اند. باوجوداینکه این 
مشکل در اســتان کبک و به ویژه در 
مناطق روستایی بیشتر مشاهده شده 
است ولی مسئله ای فرااستانی و ملی 
است. شرکت های شــاغل در بخش 
هنر، سرگرمی و کشاورزی بیشتر با 
مســئله حفظ نیروی انسانی مواجه 

بوده اند.
پیر کلرو قائم مقام و اقتصاددان ارشد 
بانک توســعه تجــارت کانادا معتقد 
است با ورود به دوران بازیابی و احیای 
اقتصــادی از اثرات منفی همه گیری 

کرونا، کمبود نیروی انســانی موجب 
نگرانی اســت و باعث کاهش رشد و 
قدرت رقابت شــرکت های کانادایی 
شده اســت. باوجوداینکه بعید است 
این مشــکل به زودی حل شــود اما 
راه های مؤثری برای گذر از این مرحله 
در درازمدت در اختیــار کارفرمایان 
اســت که یکی از آن ها روی آوردن به 
اتوماسیون است. تحقیقات نشان داده 
است که شرکت هایی که بخش هایی 
از فعالیتشان را خودکار یا اتوماتیک 
کرده اند دوبرابر بیشتر توانسته اند در 
جذب نیروی انسانی موفق تر باشند. 
به عاوه احتمال مــی رود حدود یک 
و نه دهم برابر نیز بیشتر از میانگین 
صنعت موردنظــر بتوانند در فروش 
رشــد کنند. تا کنون طبق آمار تنها 
یک چهــارم شــرکت های کوچک و 
متوســط کانادایی از اتوماسیون بهره 
برده انــد. راه های مؤثر دیگری نیز در 
جذب و حفظ نیروی انســانی وجود 
دارند، از جمله ایجاد فرایند رســمی 
بــرای جذب نیــرو، تطبیــق با فن 
آوری های جدید و ایجاد بســته های 

تشویقی برای حفظ کارکنان فعلی.
در حال حاضر بازار کار در مرحله ای 
است که تعداد آگهی استخدام بیشتر 
از تعداد داوطلبان اســتخدام است. 
طبق تحقیــق انجام شــده بر روی 
کارفرمایان، حدود نیمی از چالش های 
استخدام مربوط به نبود متقاضی برای 
پست موردنظر و نیمی دیگر مربوط به 
کمبود مهارت و دانش کافی از سوی 
متقاضیــان بوده اســت. اگر به طرف 
دیگر مسئله یعنی کارمندان نگاهی 
بیندازیم خواهیم دید که حدود پنجاه 
و هفــت درصد کارکنــان به دالیل 
مربوط به افزایش دستمزد کارشان را 
رها کرده اند. نتایج دیگری نیز در این 
تحقیق به دست آمده است که دارای 
اهمیت هستند. از جمله اینکه حدود 
بیســت درصد از بیکار شــدگان در 
دوران کرونا به کل پیشه و حرفه شان 

را تغییر داده اند.

آرمین آریانپور )نشریه هفته(
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

منزل لوکس باچشم انداز بسیار زیبا از اقیانوس.
6۰۰۰ 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 3۰3۰ 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

مهاجرت گستردۀ مردم کانادا 
به بریتیش کلمبیا

ایرانیان کانــادا- در طول بزرگ ترین 
وقفۀ اجتماعــی و اقتصادی از جنگ 
جهانی دوم به این سو، کانادایی های 
بیشــتری به غربی ترین استان کانادا 

مهاجرت کرده اند.
تخمین های به تازگی منتشــر شده 
از جانب ســازمان آمار کانادا نشــان 
می دهد که بریتیش کلمبیا بیشترین 
افزایش مهاجرت بین استانی را شاهد 
بوده اســت. این استان در طول دورۀ 
منتهی به 30 ژوئــن 2021 پذیرای 
34277 نفر از اســتان های مختلف 

کانادا بوده است.
این تعداد نســبت به بیست و هشت 
سال پیش بی سابقه به شمار می آید 
بریتیــش   1994/1993 ســال  در 
کلمبیا پذیرای 3۸000 نفر مهاجر از 

استان های دیگر کانادا بود.
مهاجرت بین اســتانی، در نیمۀ دوم 
سال 2020 به دلیلی تأثیر پاندمی بر 
الگوه های مهاجرت دچار وقفه شد، اما 
در طول نیمۀ اول سال 2021 عالیت 

مهاجرتی چشمگیر بوده است.
آمار و ارقام مربوط به بریتیش کلمبیا 
نشــان می دهد که در سه ماهۀ اول 
2021، 19270 نفــر وارد و 10014 
نفر از بریتیش کلمبیا خارج شده اند. 
در طول ســه ماهۀ دوم، 3192۶ نفر 
وارد بریتیش کلمبیا شده اند و 1۶۶3۶ 

نفر از این استان خارج شده اند.
در تضاد با الگوهای پیش از پاندمی، 
درسه ماهۀ اول سال 2019، 12۸5۶ 
نفر وارد اســتان شده بودند و 9340 
نفر از این استان خارج شده بودند، و 
برای سه ماهۀ دوم 2124 نفر وارد و 

15113 نفر خارج شده بودند.
بهبود اقتصادی و ایجاد اشتغال پس 
از پاندمــی، در بریتیــش کلمبیا در 
مقایســه با دیگر استان ها بهتر بوده، 

و این بدون شک یکی از محرک های 
اصلی تغییرات جمعیتی در این استان 

به شمار می رود.
در طول دورۀ مشــابه 12 ماهه که به 
ژوئن 2021 ختم شد، بیشترین تعداد 
مردم از آلبرتا به دیگر استان ها کوچ 
کردند. این شــکاف در سه ماهۀ دوم 
2021 با خارج شدن 290۸۶ نفر از 

استان به اوج خود رسید.    
بیــن ســال 2020 و 2021، آلبرتا 
بیشترین مهاجر را به بریتیش کلمبیا 
داشته است؛ 31232 نفر به بریتیش 
کلمبیا مهاجــرت کرده اند در الی که 
1۶315 نفــر به از آلبرتــا به انتاریو 

رفته اند.
به جز سه ماهۀ ســوم سال 2020، 
انتاریو هم شاهد روند منفی هاجرت 
بین اســتانی بوده و افراد بیشتری از 
این اســتان مهاجرت کرده اند، بین 
ســال های 2020 و 2021، 2072۸ 
نفــر از انتاریو به بریتیــش کلمبیا 
و 1۶4۶9 نفــر به کبــک مهاجرت 

کرده اند.
روند مهاجرت بین استانی کبک هم 
در ســال 2020 و 2021 منفی بوده 
است. انتاریو با پذیرایی از 1۶370 نفر 
کبک اولیــن مقصد مهاجران کبکی 
بوده و بریتیش کلمبیا با 44۸5 نفر 

دومین مقصد بوده است. 

پذیرش وجود نژادپرستی نهادینه به حل مشکل کمک می کند
مداد- گــزارش پزشــکی قانونی در 
بررسی پرونده مرگ جویس اشاکان 
روز سه شــنبه منتشر شــد. پزشک 
قانونی کبک در این گزارش به وضوح 
به نژادپرستی نهادینه به عنوان دلیل 
مرگ جویس اشاکان اشاره کرد. اما با 
این وجود، فرانسوا لوگو یک بار دیگر از 

پذیرش این امر خودداری کرد.
ستون نویس ژورنال دو کبک دیدگاه 
خود را در این ارتباط منتشــر کرده 
است. ترجمه کامل این دیدگاه را در 

این مقاله »مداد« بخوانید:
پزشــک قانونی کبک که بررســی 
ســه هفته ای پرونده مــرگ جویس 
اشاکان را برعهده داشت، در گزارش 
خــود نتیجه گرفــت که اگــر این 
زن اهل جامعه بومیــان آتیکامه ک 
دریافت  بهتــری  درمانی  خدمــات 
می کرد، زنــده می ماند. به توصیه او، 
پذیرش نژادپرستی نهادینه در کبک 
به جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی 

کمک خواهد کرد.
پزشک قانونی کبک این مرگ را قابل 
پیشگیری خوانده، مرگی که در نتیجه 
سیستمی رخ داده که پیش داوری و 
تعصب در آن نهادینه شده. مخصوصا 
که، در پاســخ به یک خبرنگار گفت 
معتقد اســت اگر جویس اشــاکان 

سفیدپوست بود، زنده می ماند.
اندکــی پس از انتشــار این گزارش، 
فرانســوا لوگو در نشستی خبری با 
حضور خبرنگاران که می خواســتند 
نظر او را در این ارتباط جویا شــوند 
شــرکت کرد. بــا وجــود اینکه این 
گزارش به وضوح به نژادپرستی نهادینه 
به عنوان دلیل مرگ اشــکان اذعان 
داشت، فرانسوا لوگو موضع همیشگی 
خود را در این نشســت حفظ کرد و 
یک بار دیگر از قبول وجود نژادپرستی 
نهادینه در کبک طفره رفت. او قبول 

کــرد که برخــی از کارمندان بخش 
سامت »رفتاری تبعیض آمیز« دارند 
اما این موضوع که نژادپرستی نهادینه 
باعث بروز این رفتار شده است را رد 

کرد.
جمله کلیدی فرانســوا لوگو در این 
نشســت از این قــرار بــود: »باور به 
اینکه یک سیستم یگانه وجود دارد، 

تبعیض آمیز است.«
اما کنه این مطلب چیست؟ آیا پذیرش 
این امر نشانه نژادپرست بودن مردم 
کبک است؟ پس چرا سیاستمداران 
کبک از پذیرش این مسئله ابا دارند 
و از ســویی نیز، پذیرش این امر چه 

کمکی به حل مشکل خواهد کرد؟
ژورنــال دو کبــک، در دیدگاهی که 
دیروز منتشر شــده، می نویسد برای 
یک رهبر خوب، تشخیص اشتباه یک 
نقطه ضعف نیست بلکه یک نقطه ی 
قوت محســوب می شــود. به دنبال 
گزارش عمومی پزشکی قانونی که روز 
گذشته در پرونده جویس اشاکان ارائه 
شد، وقت آن است که اعتراف کنیم 

مشکلی وجود دارد. گزارشی که یکی 
از علل مرگ جویس اشاکان را برخورد 
نژادپرستی دانســته و توصیه اینکه 
نژادپرستی سیستماتیک در کبک به 
رسمیت شناخته شود را نباید نادیده 

گرفت.
به رســمیت شــناختن نژادپرستی 
معنای  بــه  لزومــا  سیســتماتیک 
نژادپرست بودن مردم کبک نیست. 
نژادپرستی سیستماتیک یعنی اینکه 
سیستم ها، اعم از اداری، بیمارستانی، 
قضایــی و غیــره، بــه ذی نفعان در 
موقعیت های مختلف اجازه می دهند 
تــا تصمیماتی بگیرند کــه با برخی 
از تعصبــات آگاهانه یــا ناخودآگاه، 
ترکیب شده و منجر به انجام اقدامات 
اشــتباه در مورد افــرادی از نژادها یا 
فرهنگ هــای مختلف می شــود که 

نشان دهنده تبعیض است.
اولین قدم برای حل مشکل، شناسایی 
مشــکل و تشــخیص آن است. اگر 
نژادپرستی سیستماتیک به رسمیت 
شــناخته نشــود نمی توان نســبت 

به یافتــن راه حل آن اقــدام کرد. به 
نژادپرستی  نوعی  شناختن  رسمیت 
سیستماتیک برای کبک یا دولت آن 
شکست نبوده و راهی برای حل این 

مشکل است.
آقای لوگو باید توجه داشته باشند که 
در تشخیص نژادپرستی سیستماتیک 
مشکلی وجود دارد که به ما این امکان 
را می دهــد تا به عنــوان یک جامعه 
اقدامات الزم را برای حل مشکل انجام 

دهیم.
جویس اشــاکان ســال گذشته در 
بیمارســتانی در ژولیــت کبک در 
حالی درگذشــت که آخرین لحظات 
زندگی اش را با دوربین تلفن همراهش 
به تصویر کشــید. لحظاتی که در آن 
در معــرض توهین هــای بی وقفــه 
کارکنان بخش درمان بیمارستان قرار 

می گرفت.
خانم اشــاکان اهل قبیله آتیکامک 
از توابع مانــاوان در 250 کیلومتری 

شمال مونترال بود.
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مشاوره اولیه رایگان

رشد شدید دریافت وام مسکن دوم 
و چندم برای خرید خانه در کانادا

مداد- به گــزارش بلومبرگ طی 12 
ماه منتهی به ماه ژوئن، تعداد افرادی 
که وام مســکن چهارم )یا بیشتر( را 
دریافت کردنــد، 7/7 درصد افزایش 
داشت. به گزارش موسسه اکویفکس 
کانادا، این میزان افزایش ساالنه تقریبا 
دو برابــر افزایش صــورت گرفته در 
تعداد کسانی است که برای اولین بار 

وام مسکن دریافت می کنند.
بازار اماک کانادا طی دو سال اخیر به 
شدت داغ بود. کاهش شدید نرخ بهره 
و تمایل بســیاری از خانواده ها برای 
خرید خانه ای بزرگ تر در کنار کمبود 
عرضه موجب شــد قیمت مســکن 
به شکل چشــمگیری در شهرهای 

مختلف کانادا افزایش یابد.
با وجود اینکه درصد افرادی که بیش 
از یک وام مســکن دریافت کرده اند 
فقط 1۶ درصد از کل بازار وام مسکن 
کاناداســت، تعداد این افراد طی یک 
سال به شدت افزایش یافت. افزایش 
قیمت خانه موجب شد خانه کنونی 
این افراد نیز ارزش باالتری بیابد و به 
این ترتیب، بــا وثیقه  قرار دادن خانه 
کنونی بتوانند وام مســکن بیشتری 

دریافت کنند.

یکــی از انگیزه هــای این دســته از 
مشتریان، ســرمایه گذاری بلندمدت 
است. از آنجا که شــاید دیگر هرگز 
نرخ هــای بهره به این میــزان پائین 
نباشد، این افراد با استفاده از فرصت 
موجود، ملــک را به عنــوان کاالی 
ســرمایه ای می خرند تا در سال های 
بعد از این سرمایه گذاری خود به سود 

خوبی دست یابند.
البته حضور گســترده این دسته از 
مشتریان بر افزایش قیمت مسکن بی  
تاثیر نبوده اســت. این وضعیت البته 
موجب نگرانی هایی برای افرادی که از 
توانایی مالی برای خرید خانه برخوردار 

نیستند شده است.
سال 2017 آخرین باری بود که کانادا 
با افزایش شدید تعداد افرادی که اقدام 
به دریافت وام مسکن چندم می کردند 
مواجــه شــد. در آن دوره، قیمت ها 
اماک به ویژه در دو شــهر تورنتو و 
ونکوور به شدت باال رفت که البته با 

واکنش دولت تا حدی مهار شد.
به نظر می رســد با اجرای برنامه های 
حمایتی از سوی دولت، شاید امکان 
خرید خانه برای اقشار کم درآمدتر در 

کانادا نیز فراهم شود.

 افزایش قیمت خانه های کانادایی
 به افزایش نرخ تورم در سال های اخیر دامن زده است

نرخ تــورم کانادا در ماه گذشــته به 
افزایش یافته  طرز غیر منتظــره ای 
است. داده های ســازمان آمار کانادا 
)Stat Can( نشان می دهد که در ماه 
جوالی، شاخص قیمت مصرف کننده 
کانادا )CPI( دچار جهش شده است. 
در ماه قبل معیارهای نرخ تورم پس 
از وقفه ای کوتاه با شتاب دهی همراه 
بوده است. بار دیگر نیز حوزه مسکن 
در افزایش قیمت اجاره به افزایش نرخ 
هزینه های زندگی نقش مهمی را ایفا 

کرده است.
در دو دهــه اخیر، کانادا باالترین نرخ 
تورم را تجربه کرده است. در ماه ژوئیه، 
رشد ساالنه قیمت مصرف کننده کانادا 
)CPI( به رقم 3.7٪ رســید و این در 
حالی اســت که در ماه ژوئن نرخ آن 
3.1٪ بوده است. این آژانس می گوید 
اگر هزینه های مربوط به بنزین از این 
شاخص حذف شود، نرخ آن به ٪2.۸ 
کاهش خواهد یافت. بدیهی اســت 

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند
 بانک مرکزی کانادا دست کم تا سال 2023 نرخ بهره را پایین نگاه می دارد

ایرونیــا- اقتصاددان ارشــد یکی از 
بزرگترین صندوق های بازنشستگی 
جهان مــی گوید بانک مرکزی کانادا 
احتماال اجازه مــی دهد تا نرخ تورم 
برای مدت طوالنــی باال مانده و نرخ 
بهره را تا سال 2023 پایین نگه می 

دارد تا رشد اقتصادی را تقویت کند.
میان مولرین از طرح بازنشســتگی 
معلمان انتاریو گفــت بانک مرکزی 
تقریبا دو سال دیگر صبر می کند تا 
هزینه های استقراض را افزایش دهد 

تــا اطمینان حاصل کنــد که بهبود 
کامل اقتصادی از پاندمی ایجاد شده 
اســت. معیار نرخ وام دهــی از اواخر 
مارس 2020، 0.25 درصد بوده است.

مولرین  در میزگرد گروهی کنفرانس 
درآمد ثابت کانادایی بلومبرگ گفت: 
»آنها می خواهنــد اطمینان حاصل 
کنند که بهبود شرایط اقتصادی شکل 
می گیرد و کاهش اشــتغال به مرور 
کمتر می شود. آنها به کارشان ادامه 
خواهند داد یا بافاصله پس از اتمام 

روند کاهش اشــتغال این روند پایان 
می یابد.«

که یک سوم هزینه های زندگی شما 
صرف بنزین می شود و در حال حاضر 
بازار آن حسابی پر  رونق است. به هر 
حال از سال 2003، این باالترین نرخ 

رشد ساالنه بوده است.
افزایــش هزینه های مربوط به تامین 
سرپناه باعث شده است که شاخص 
قیمت مصرف کننده کانادا )CPI( با 
افزایش قابل توجهی همراه شده باشد. 
در ماه جوالی، نرخ مولفه های مربوط 
به تامیــن هزینه ســرپناه، افزایش 
ســالیانه 4.4 درصدی را نشان داده 
است، و این در حالی است که نرخ آن 
در ماه قبل 4.4٪ بوده است. مطمئناً 
در این حوزه با شتاب یافتن وضعیت 
بازار مواجه خواهیم شد.  قیمت های 
به نظر می رســد که شــش مورد از 
مولفه های اصلِی ایــن حوزه افزایش 
یافته اســت. تامین ســرپناه یکی از 
مواردی است که بیشترین تأثیر را بر 

روی شاخص خواهد داشت.
الزم اســت که به هزینه های مربوط 
به جایگزینی یک صاحب خانه، توجه 
ویژه ای شود. آمار موجود رشد ساالنه 

13.۸ درصدی را در ماه ژوئیه نشان 
داده اند و این رقم در مقایســه با ماه 
قبل 12.9٪ افزایش یافته اســت. از 
ســال 19۸7 تاکنــون، این باالترین 
نرخ رشد بوده است! این حوزه، بخش 
گسترده ای از شاخص قیمت مصرف 
کننده )CPI( را تشــکیل می دهد، 
بنابراین آگاهی از نحوه تاثیر گذاری 
آن بر پیش روی این روند، کار سختی 

نخواهد بود.
افزایش نرخ تورم کانادا به طور منظم، 
حاکی از آن است که این تورم، موقتی 
و گذرا نخواهد بود. تغییری که از ماه 
گذشته در شیوه روش شناسی ایجاد 
شــده اســت، اقتصاددانان را نگران 
می کند چرا که ممکن اســت باعث 
شــود که نرخ تورم کمتــر از میزان 
موجود گزارش شــود. استدالل های 
اساسی و اصلی هنوز هم پابرجاست، 
اما تورم نیز همچنان در حال افزایش 
اســت. اگر در گزارش ها  اشکاالت و 
خطاهایی وجود داشــته باشد، باید 
توجه داشت که این افزایش چشمگیر 

به تازگی رخ داده است. 

مولرین گفت البته برخی هم معتقدند 
سیاست گذاران فشــار قیمت ها را 
دست کم می گیرند و تورم می تواند 
در ســال های آینده بســیار فراتر از 
هدف بانک مرکزی برود و در نهایت  
عادی سازی شرایط اقتصادی مستلزم 
افزایش شــدید نرخ بهــره  در کوتاه 

مدت باشد.
کانادا مانند ســایر کشورهای جهان 
شــاهد تورم سریع ناشــی از عوامل 
مرتبــط با بازگشــایی پاندمی مانند 
تنگناهای زنجیــره تامین و افزایش 
قیمت بنزین است. تورم ساالنه برای 
پنج ماه متوالــی از محدوده هدف 1 
تا 3 درصــد بانک مرکزی فراتر رفته 

است.
بیاتا کارانچی، اقتصاددان ارشد بانک 
تورنتو-دومینیــون در همان میزگرد 
گفت که انتظار دارد بانک مرکزی نرخ 
ها را در ســه ماهه چهارم سال آینده 
افزایش دهد. این کاما با نحوه تفسیر 
ســایر اقتصاددانان و معامله گران از 
اظهارات سیاســت گذاران مطابقت 

دارد. 
شــماری از اقتصاددانان بــر این باور 
هستند که  بانک مرکزی قصد دارد 
نرخ بهره را  تا زمانی که میزان اشتغال 
به ســطح واقعی تولیدنرسد برطرف 

نشود پایین نگاه دارد. 
اســتفان ماریون، اقتصاددان ارشــد 
نشــنال بانک فایننشال در مونتریال 
گفت که با نظــر بانک مرکزی کانادا 
مبنی بر برطرف شدن کامل کاهش 
اشــتغال  در نیمه دوم ســال 2022 
موافق اســت. این خطــر وجود دارد 
که “بسته به چگونگی تکامل اقتصاد 
جهانی و زنجیــره تامین جهانی این 

اتفاق خیلی زودتر رخ دهد.”
ماریون خاطرنشان کرد بازار کار کانادا 
به سطح اشتغال قبل از پاندمی نزدیک 
و این کشور از قیمت باالی کاالها در 

سال جاری بهره مند شده است.
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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«

یک اتاق مبله در یک آپارتمان یک خوابه
 در ساختمان Highrise در برنابی

فقط به یک خانم اجاره داده می شود.
ساختمان دارای امکانات رفاهی لوکس و منحصر بفرد از جمله 
سالن ورزش، استخر سرپَوشیده، سونا، جکوزی و... می باشد.

ماهیانه ۸۰۰ دالر )شامل یوتیلیتی(

تلفن تماس: ۷۷۸-۹۸۷-۸۱۸۴

»همخانه«

بــرای نشــان دادن محبوبیت باید 
پشت ســر آن ها در خیابان و میدان 

جمعیت هایی را به راه انداخت؛
4. نمایش قدرت بسیج اجتماعی به 
دول خارجی. جمهوری اســامی در 
تبلیغــات جهانــی اش از »حضور در 
صحنه« کمتــر از پنج درصد جامعه 
)حداکثر چهار میلیون نفر( که قدرت 
و ثروت و منزلت های جامعه را به خود 
اختصاص داده و پای رژیمی که بدون 
شایستگی آن ها را به جایی رسانده، 
ایستاده و از آن استفاده می کند؛ این 
زیر پنج درصد در تبلیغات دولتی گاه 
9۸ درصــد، گاه 75 درصد و گاه 50 
درصد )در تظاهــرات 9 دی 13۸۸( 

گفته می شوند؛ و

5. نمایــش دســتاورد. دولتــی که 
دســتاوردی برای نمایــش به عموم 
ندارد و برای دســتاورد داشتن به هر 
خس و خاشــاکی مثل کوانتم هزار 
سال پیش تمســک می یابد حضور 
در میان مردم را به عنوان دســتاورد 
عرضه می کند. احمدی نژ اد یک تیم 
برای دستاوردسازی ناشی از سفرهای 

استانی داشت. و
۶. دســت و پا زن برای مشروعیت. 
حکومتی که مشــروعیتش را از رای 
عموم به دســت نیاورد بــه راه های 
غیرعادی مثل آوردن هواداران اندک 
خود به کوچه و خیابان برای مشروع 
جلوه دادن خــود روی می آورد. این 
حکومت حتی از زوار امام هشــتم در 

ادامه از صفحه 2چرا سفرهای استانی مقامات ...

کانادا با »پرندگان مست«
 به اسکار می رود

آیا محافظه کاران درصدد کنار زدن رهبر فعلی حزب می باشند؟
وقتی صحبت از آینده سیاسی ارین 
اوتول می شود، همه ی محافظه کاران 
در یک صفحه نیستند، چنان که گروه 
نمایندگان این حزب روز سه شــنبه 
در اولین جلسه گروهی خود پس از 

انتخابات در اتاوا این را نشان داده اند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، در ایــن میان، یکی 
مایکل  محافظه کار،  ســناتورهای  از 
مک دونالــد، در برابــر درخواســت 
همکاران خود بــرای رای دادن برای 
بازبینی رهبری حزب و نیز کارنامه ی 
انتخابات  در  اوتول  شکســت خورده 
فــدرال، خواســتار وحــدت برخی 

نمایندگان شده است.
تصمیم گیری در مورد اینکه آیا اولین 
اوتول برداشــته  قدم برای برکناری 
خواهد شــد یا حداقل راه برای این 
امکان باز گذاشــته خواهد شد یا نه، 
یکی از چهار رای کلیدی اســت که 
انتظار می رود گروه در طول جلســه، 
مطابق بــا رعایت قانــون اصاحات 

حزب، انجام دهد.
این امر به ابتکار نماینده محافظه کار 
مایکل چونگ در ســال 2015 و به 
منظور تقویت گروه های حزبی به اجرا 

درآمده است.
ایــن قانون چهار موضــوع را تعیین 
می کند کــه گروه هــا می توانند در 
مــورد تصویب یا عــدم تصویب آنها 

تصمیم گیری کنند:
- بررسی و برکناری رهبر حزب؛

- انتخاب رهبر موقت؛
-  انتخاب و بازبینی کرسی نمایندگی 

مجلس؛ و
- اخراج و پذیرش مجدد اعضای گروه.

رای گیــری در مــورد اعطــای این 
اختیارات در اولین نشست گروه پس 

از انتخابات صورت می گیرد.

اگر محافظه کاران تصمیم بگیرند که 
بازبینی رهبری را تصویب کنند، 20 
درصد از اعضای گروه باید توافقنامه 
رســمی را برای آغاز ایــن روند امضا 
کنند، و سپس اکثریت اعضای گروه 
باید به برکنــاری رهبر از طریق رای 

مخفی رای دهند.
این نشست در شرایطی برگزار می شود 
که گروه نمایندگان حزب محافظه کار 
در مورد این که آیا اوتول باید پس از 
شکست 20 سپتامبر در راس حزب 

باقی بماند، اختاف نظر دارد.
گفتنی اســت که پس از وعده ی به 
دســت آوردن کرسی های بیشتر در 
سراســر کشــور، این حزب با همان 
تعــداد نمایندگان پارلمان که قبل از 
رأی گیری داشــت، کار خود را دوباره 

از سر می گیرد.
در این میــان، در حالی که برخی از 

نمایندگان پارلمان اخیراً اعام کرده اند 
که حمایــت خود را از اوتــول ادامه 
می دهند، ایمیل مک دونالد نشــان 
می دهد که همه اعضــای گروه قانع 
نشده اند که او باید همچنان سکاندار 

رهبری حزب باشد.
در ایــن نامه، ارجاعــات مک دونالد 
در شــمارش آرا در مناطــق کلیدی 
مانند آلبرتا و انتاریو ذکر شــده و بر 
سیاست های اوتول خرده گرفته شده 

است.
همچنین مک دونالد از این سخن گفته 
است که بخشی از هواداران حزب به 
سوی حزبی چون حزب مردم کانادای 
ماکسیم برنیه رفته و از محافظه کاران 

جدا شده اند.
در این نامــه همچنین از چپ گرایی 
حزِب محافظه کار بــه رهبری اوتول 
انتقاد و این امر زمینه ســاز شکست 

راهبردی این حزب دانسته شده است.
در این نامه همچنین آمده است: “در 
طول مبارزات انتخاباتی گفته شــد 
که این دیگر حزب محافظه کار زمان 
پدربــزرگ ما نیســت. آن حزب در 

انتخابات 2021 شکست نمی خورد.”
اوتــول در حال حاضــر یک بازبینی 
داخلی درباره اشتباهات در مبارزه های 
انتخاباتی 2021 را آغاز کرده اســت. 
وقتــی او این بازبینــی را اعام کرد، 
گفت که حزب “دفعه بعد به ســمت 
پیروزی پیش می رود”، و چنین نشان 
داد که قصد دارد در انتخابات بعدی 

همچنان رهبر حزب باشد.
گفتنی اســت، هنگامی کــه گروه 
نماینــدگان برای اولین بــار پس از 
شکست اندرو شیر در انتخابات 2019 
بــا او دیدار کرد، بــا رای گیری برای 
تصویب برکناری وی از رهبری حزب 
مخالفت کــرد، اگرچه او همچنان با 
فشارهای بیشتری برای کنار کشیدن 
روبرو شد و در نهایت ماه ها بعد استعفا 

داد.

روز عیــد یا عزاداری های عاشــورا و 
اربعین استفاده سیاسی کرده و آن ها 

را به نفع خود مصادره می کند.
جمهــوری اســامی آنچنــان بــا 
سیاســت های خــود گزینه هایش را 
محدود کرده که جابه جایی و نمایش 
جمعیت پس از 43 سال به مهم ترین 
ابزار حکمرانی آن تبدیل شده است. 
وجــوه دیگــر حکمرانــی در رژیم 
جمهوری اســامی، تبلیغات شبانه 
روزی بوق هــای رژیم و تنش زایی در 
منطقه برای بســط حوزه  نفوذ است. 
ایــن رژیم هیچ نقش یــا ماموریتی 
برای خود در حوزه  های توسعه  کشور، 
آبادانی، افزایش اشتغال و رفاه عمومی، 
محافظت از محیط زیست یا میراث 
فرهنگــی و تاریخــی  و تحقیقات و 

مطالعات علمی نمی بیند.

افشاگری رهبر پیشین حزب سبز کانادا 
از اختالفات داخلی این حزب

پس از “نتیجه ی وحشتناک انتخابات 
فدرال” برای حزب سبز کانادا، الیزابت 
می، نماینده حزب سبز و رهبر سابق 
این حزب، می گوید که باید صحبت 
کند و وضعیت حزب خود را روشــن 

کند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، می  که در انتخابات 20 
سپتامبر مجدداً از حوزه ی انتخابیه ی 
ســانیچ-گلف آیلندز انتخاب شــده 
است، گفت: “می دانستم که با گفتن 
آن چه در حال رخ دادن است بیشتر 
نقد خواهم شد تا سکوت کردن. من از 
این بابت حس بدی دارم. می دانم که 
این مرا در وضعیت بدی قرار می دهد، 
امــا برای کانادایی ها مهم اســت که 
بدانند یک حزب ســبز وجــود دارد. 
برای مردم مهم است که بدانند حزب 
سبز وجود دارد. ما نمی رویم. ما خود 

را بازسازی می کنیم.”
ســبزها که تنها 252 نامــزد برای 
33۸ حــوزه ی انتخابیــه ی کانــادا 

معرفی کردند، آرایشان از ۶.5 درصد 
در ســال 2019 بــه 2.3 درصد در 
انتخابات 2021 کاهش یافت. می  و 
یک نماینده ی دیگر -مایک موریس 
از کیتچنر سنتر- تنها دو نماینده ی 
حزب ســبز در پارلمان هستند، در 
مقایســه با سه کرســی که قبل از 

انتخابات این حزب داشت.
می می گوید آنامــی پل رهبر حزب 
ســبز، که در 27 سپتامبر اعام کرد 
از ســمت خود کناره گیری می کند، 
در واقع به طور رســمی استعفا نداده 
و هنــوز ارتباطات حزبــی را کنترل 

می کند.
می گفت: “کســی باید توضیح دهد 
که دلیل شنیده نشدن آنها این است 
که ارتباطات توسط آنامی پل کنترل 

می شود.”
می می گوید از او خواســته شده بود 
که از صحبت در مورد سیاست داخلی 
حزب خــودداری کنــد، اما تصمیم 
گرفت که پس از آنکه لورین رکمنز، 
رئیس شورای فدرال حزب، نتوانست 
بیانیه اش را بدهد در این باره ســخن 

بگوید.
می گفــت: “او می خواســت در روز 
ملی حقیقت و آشتی بیانیه ای بدهد 
و کارکنــان ارتباطات بــه او اطاع 
دادند که ما فقط از آنامی پل دستور 
می گیریم و شما بیانیه ای نمی دهید.”

در 20 ســپتامبر، پــل در حــوزه ی 
انتخاباتی تورنتو ســنتر، سوم شد و 
شکستی سخت خورد. ویکتوریا گالیا، 
دســتیار اجرایی پل، گفت: “هر روز، 
حزب، پل را برای شکست آماده کرده 
بود، و این شامل رهبر سابق حزب نیز 

می شود.”
مــی رد کرد که از پل حمایت نکرده 
است. او گفت که حتی صندلی خود را 
به پل در حوزه ی انتخابی اش پیشنهاد 

کرده است.
می گفت: “من به دلیل ندادن کرسی 
خود مورد انتقاد شدید قرار گرفتم، اما 
در واقع آن را به آنامی پیشنهاد کرده 
بودم. در آن زمان، او گفت که عاقه ای 

به خرید کرسی ندارد.”
او گفت که برای پل حتی کمک مالی 

هم گرد آورده است.
می می گوید: “واقعیت این اســت که 
“آنامی پل به عنوان رهبر جدید هم 
منابع بسیار بیشتری به دست آورد، 
و هم اختیارات بسیار باالتری نسبت 

من.”
تمرکز می  در حال حاضر بر حمایت از 
کسی است که در نهایت رهبر بعدی 
حزب شود. او می گوید که به بازگشت 

به این سمت فکر نمی کند.

»پرندگان مست« که برای اولین بار در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو 
)TIFF( به نمایش درآمد، از پانزدهم اکتبر در سینماها اکران می شود. 
این فیلم که با همکاری سارا میشارا تهیه شده، دومین فیلم بلند ایوان 
گربوویچ محسوب می شــود. اولین فیلم بلند این کارگران صربستانی 

»رومئو اونز« بود که در سال 2012 اکران شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، پرندگان مست که درامی درباره 
کارگران مهاجر است، داستان زندگی فردی به نام ویلی را روایت می کند 
که در جســتجوی محبوب خود »مارلنا«، زادگاهش مکزیک را ترک 
می کند و بازی روزگار او را به کانادا می کشاند و به عنوان کارگر فصلی در 
مزرعه ای در نزدیکی مونترال مشغول کار می شود. در روزهای طوالنی 
و طاقت فرســای کار در مزرعه، سرنوشــت افراد در هم گره می خورد، 

اتفاقاتی می افتد و تنش هایی شکل می گیرد که دیدنی است.
گربوویچ می گوید تاش کرده است با فیلم جدیدش مخاطبان خود را 
به سفری در دل زیبایی ها، تنهایی ها و البته بی عدالتی های زندگی بشر 
امروز ببرد و به همه نشان دهد زندگی کارگران مهاجر فصلی که هر سال 
برای لقمه ای نان خانواده های خود را در کشورهایشان ترک می کنند تا 
با کار در غربت برای آن ها زندگی بهتری فراهم کنند، چه مشــکات و 

چالش هایی دارد.
کریستا دیکنسون، مدیر اجرایی تله فیلم کانادا در بیانیه ای مطبوعاتی 
ضمن تمجید از زیبایی و جذابیت پرندگان مست، اعام کرد امسال 10 
فیلم به کمیته انتخاب فیلم های کانادایی ارسال شد و در نهایت پرندگان 
مست به عنوان فیلمی که بیشترین شانس را برای رقابت در جشنواره 
اسکار دارد، انتخاب شد. خانم دیکنسون افزود: »پرندگان مست یک فیلم 
کاما امروزی است و اعضای هیئت داوران معتقدند که این اثر سینمایی 
هم در کبک، هم در کانادا و هم خارج کشور مخاطبان زیادی را جذب 

خواهد کرد.
تا کنون پانزده کشور، نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی 
2022 شده اند. سال گذشته 93 کشور در این رقابت حضور داشتند. تا 
21 دسامبر آینده فهرستی از 10 فیلم منتخب این بخش اعام می شود. 

فوریه این فهرست به پنج نامزد نهایی کاهش می یابد.
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 2۴5 واقع در شماره ۱۴25 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

۴۰ 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

کالس های تقویتی رایگان

موسسه غیرانتفاعی ICANDO امسال نیز کاس 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 
2021 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.help 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

 بنیاد کانادا وایران 

بدینوسیله به اطاع کلیه  اعضا وهموطنان عاقمندان
 به بنیاد کانادا وایران میرساند که بعلت تغیراتی که در نحوه اجاره ماهیانه 
دفتر در John Braithwaite community centre بوجود آمده و نیز 
نداشتن امکانات مالی ، بنیاد کانادا و ایران دفتر خود را در آن محل برای 

مدت  نامعلومی تخلیه نموده است.هموطنان گرامی میتوانند از طریق تلفن 
۶04۸001977 یا ایمیل admin@cif-bc.com  پیغام خود را بگذارند
 واخبار این سازمان را در تارنمای www.cif-bc.com ماحظه نمایند

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 اطاعات بیشتر با تلفن های 4142-937-۶04 یا 77۸-۸35-3070 

تماس بگیرید. 
جمعه ها: از تاریخ ۸ اکتبر تا 2۶ نوامبر  

ساعت برگزاری: 11:15-10:30 صبح
)نوامبر12 برنامه برگزار نمی شود. 7 جلسه در مجموع(  

زندگی مجردی در کانادا رو به گسترش است
هفتــه- خانوارهای تک نفره در کانادا 
برای اولین بــار در ســال 201۶ به 
رایج ترین شــکل خانوار در کشــور 
تبدیــل شــدند و شــمار آن هــا از 
خانوارهای دونفره یا دارای فرزند هم 
باالتــر رفت. در آن ســال 2۸ درصد 
خانوارها )معــادل 4 میلیون نفر( در 
کانادا تک نفره بودند. برای مقایسه باید 
گفت که یک ربع قرن پیش تنها 1.7 
میلیون کانادایــی )معادل 9 درصد( 

تنها زندگی می کردند.
همچنین اطاعاتی که اداره آمار کانادا 
در سال 2019 منتشر کرد، نشان داد 
که در آن ســال حدود 40 درصد از 
خانوارها در مونترال تک نفره بودند و 
این رقم برای شــهر کبک حدود 37 

درصد بود.
کارشناسان اداره آمار دالیل متفاوتی 
را برای آمار باالی خانوارهای تک نفره 
در استان کبک مطرح کردند از جمله 
هزینه نسبتاً پایین مسکن در استان 
کبک نسبت به ســایر نقاط کشور، 
اعتبارهای مالیاتی معتبر برای برخی 
افراد کــه تنها زندگــی می کنند و 

همچنین پیامدهــای انقاب آرام که 
احتماالً استان را به سوی یک جامعه 

فردگرا سوق داده است.
همچنین آمار نشان می دهد که نرخ 
افراد سالمند که در کانادا تنها زندگی 
می کنند طی ســال های اخیر تقریباً 
ثابت مانده اما در این بین شمار مردان 
بیشتر شده اســت. کارشناسان اداره 
آمار علت این مسئله را افزایش امید 

به زندگی در مردان می دانند.
در حال حاضر تعداد مجردها آن قدر 
زیاد اســت که یک نمایشگاه ساالنه 

تحت عنوان »زندگــی انفرادی« به 
آن ها اختصاص داده می شود. بسیاری 
از فعالیت ها و کنفرانس ها برای افراد 
مجرد 25 سال به باال در نظر گرفته 
می شــود تا بتوانند در تنهایی خود 
زندگی مجردی خوبی داشته باشند. 
این ایده عالی و تحســین برانگیز در 
سال های اخیر جایگاه خود را محکم 
کرده است و هر پاییز به اجرا گذاشته 

می شود.
ازآنجاکه این شیوه زندگی به مرورزمان 
در کانادا رواج یافته است، جمعیتی که 

امروزه در کانادا تنها زندگی می کنند، 
تنوع زیادی پیدا کرده است. افرادی 
که تنها زندگی می کنند، بســته به 
سن وســال و این که آیا این شــیوه 
زندگی نتیجه اراده و انتخاب خودشان 
یا جبر شرایط بوده است، ویژگی های 
اجتماعــی، اقتصــادی و خانوادگی 
متفاوتــی دارند و بــه همین ترتیب 
ویژگی های مسکن و اقامت آن ها نیز 

متفاوت است.
بررسی ها نشان می دهد از سال 19۸1 
تا 201۶ نســبت مردان کانادایی که 
تنها زندگی می کنند تقریباً در همه 
گروه های ســنی افزایش یافته است. 
اکثر افرادی که تنها زندگی می کنند، 
تجربه زندگی مشــترک را داشته اند. 
نزدیک به سه چهارم )72 درصد( افراد 
20 ســال به باال که زندگی مجردی 
دارند، قباً به طور رسمی یا غیررسمی 
ازدواج کرده اند و بیش از نیمی از آن ها 

دست کم یک فرزند هم داشته اند.
ســالمندان مهاجر و پناهنده بخش 
بزرگی از جمعیت کانادا را تشــکیل 
می دهند که معادل تقریباً 30 درصد 
افراد ۶5 سال به باال است. سالمندان 
مهاجر در مقایســه با افــراد دیگر به 
دالیــل مختلــف مثــل تفاوت های 
فرهنگــی، موانــع و محدودیت های 
زبانــی، دوری از اعضــای خانــواده، 
خویشاوندان و بســتگان، رفتارهای 
نژادپرســتانه و تبعیض آمیز جامعه و 
شــرایط آب وهوایی متفاوت، بیشتر 
از دیگــران در معــرض خطر انزوای 
اجتماعی و تنهایی قرار دارند. انزوای 
اجتماعی و تنهایی نیز بر ســامت 
افراد تأثیر می گذارد. مطالعات نشان 
می دهد افــرادی که انزوای اجتماعی 
و تنهایی را تجربه می کنند، در برابر 
مشکات جســمی مثل بیماری هی 
قلبــی و عروقی یا اختــاالت روانی 
مثل، افســردگی و اضطراب و زوال 

عقل آسیب پذیرتر از دیگران هستند.

شرکت های کانادایی به دلیل نگرانی از واریانت دلتا، 
بازگشت کارمندان شان را به تأخیر می اندازند

ایرونیا- علیرغم برنامــه ریزی اولیه 
برای بازگشــت بــه ادارات در پاییز 
امسال، شــرکت های سراسر کشور 
اکنون شروع به عقب انداختن تاریخ 
مورد نظر تا اوایل سال 2022 کرده اند 
که نشاندهنده نزدیک به دو سال کار 

از راه دور است.
بسیاری از شرکت ها ابتدا قصد داشتند 
در روز کارگر بازگشایی را انجام دهند 
یا روز شــکرگزاری را در برنامه های 
بازگشــت به دفتر خود هــدف قرار 
دادند. اما این طرح ها به دلیل افزایش 
واریانت دلتای کوویــد19 به تعویق 
می افتد و شرکتها همچنان در مورد 

ساماندهی مساله حضور کارمندان در 
محل کار با در نظــر گرفتن اولویت 
های آنها در حال مشــاوره و بررسی 

گزینه ها هستند.  
نظرسنجی ماه آگوســت از شرکت 
تحقیقاتی Gartner Inc. نشــان داد 
که دو سوم سازمان ها به دلیل انواع 
جدیــد کووید بازگشــایی خود را به 
تعویق می اندازند.  در نظرسنجی از 
23۸ مدیر اجرایی فعال در  آمریکای 
شمالی  مشخص شد  شمار معدودی 
از شرکت ها برای بازگرداندن کارکنان 
بــه ادارات، گزینــه هــای مختلفی 
ارائــه می دهنــد؛ از جمله مرخصی 

استحقاقی اضافی یا مشوق های پولی.
امــا در مقابــل برخی از شــرکتها 
بــه کارکنــان خــود گفتــه انــد 
کــه هرگــز مجبــور به بازگشــت 
نخواهند شــد. شرکت مشــاوره ای 
 PricewaterhouseCoopers
اول اکتبر اعام کــرد که کارمندان 
آمریکایی این امکان را دارند که برای 

همیشه دورکار بمانند.
 رئیس فدراسیون تجارت مستقل کانادا 
گفت عــاوه بر نگرانی هــای مربوط به 
سامتی، کمبود نیروی کار می تواند فشار 
بیشتری بر شرکت ها وارد کند تا خواسته 

های کارگران خود را برآورده کنند.
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سپاسگزاري سناي روم از دولت ايران
يازدهم نوامبرســـال 401 ميالدي، سناي روم از اقدام 
ايران مبني بر دادن آزادي مذهبي به مسيحياِن همه قلمرو 
خود سپاسگزاري كرد كه در صورتجلسه مذاكرات آن روز 

اين مجلس درج شده و باقي مانده است.
 دكتر شاخت و طرح اقتصاد بدون نفت 

 دكتر مصدق كه با تحريم و محاصره اقتصادى دولت 
لندن دست به گريبان بود از دكتر يالمار شاخت اقتصاددان و 
ناسيوناليست بنام آلماني خواست كه «طرح اقتصاد بدون 
نفت» را براى ايران بنويسد و با خود به تهران بياورد كه او 

در مهر 1331 با طرح خود به تهران آمد.
بحرين استان 14 ايران

بيستم آبان ســـال 1336 شوراي وزيران دولت وقت 
ايران با آوردن شـــواهد از تاريخ و اسناد ديگر، بحرين را 
استان 14 ايران اعالم داشـــت كه دولت انگلستان به اين 
اقدام اعتراض كرد. در پي اين اقدام، بســـياري از مردم و 
جمعيت ها پيام هاي حمايت از دولت فرستادند و در نقاط 
مختلف كشور چند مدرسه و خيابان به «بحرين» تبديل نام 

داده شدند .
اعدام نخستين رهبر قيام بردگان سياهپوست آمريكا

«نات ترنر » رهبر نخستين قيام بردگان سياهپوست 
آمريكا بر ضد اربابان ســـفيد پوست خود ، يازدهم نوامبر 
1831 در ساوت همتون اعدام شد. وي كه يك سياهپوست 
باســـواد از ميان بردگان منطقه ويرجينيا بود دهم آگوست 
آن ســـال بر ضد بردگي به پا خاسته بود كه در اندك مدتي 
ده ها برده سياهپوســـت به وي پيوستند و اين گروه ظرف 
11 روز 56 سپيدپوست و عمدتا ارباب مزرعه و برده داران 

را كشتند .  
 پايان جنگ جهاني اول

ساعت يازده بامدادِ ماه يازدهم سال 1918 با امضاي 
قرارداد آتش بس و اعتراف به شكست از سوي آلمان، جنگ 
جهانـــي اول كه بيش از پنج ميليون و پانصد هزار نظامي و 
شـــش ميليون غير نظامي كشته داشت پايان يافت و آتش 
تفنگ ها خاموش شد. ولي، همه گيري آنفلوآنزاي متعاقب 
آن كه ســـربازان بازگشتي از جبهه ها ويروس آن را با خود 
به شهرهايشـــان برده بودند بيش از 20 ميليون انسان را از 

ميان بُرد. 

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

سه عضو جديد شوراي انقالب 
در جلسه ديشب شوراي انقالب تكليف چند 
وزارتخانه بصورت قطعي تعيين شـــد.  عضويت 
مهندس بازرگان در شوراي انقالب مورد تاييد قرار 
گرفت.  خبرنگار سياسي روزنامه اطالعات در گزارش 
خود اضافه مي كند كه در جلســـات ديروز شوراي 
انقالب درباره نحوه برگزاري و تاريخ رفراندوبونيز 
تاريخ برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي مذاكره 
شد شوراي انقالب امروز نيز جلسه دارد. در جلسات 
امروز بيانيه شورا و نيز مسئوالن 4 وزارتخانه كشورـ  
كارـ  صنايع و معادن و نيز سازمان برنامه و بودجه تعيين 
شده اند. اعالم مي شود. و مسائل وزارت بازرگانيـ  
وزارت دارائي و اقتصاد و كشـــاورزي مورد بررسي 
قرار مي گيرد. در پايان جلسه امروز همچنين اعالم 
خواهد شد كه آيت اهللا خوئيني نماينده امام در راديوـ  
تلويزيون و نيز آيت اهللا الهوتي و بازرگان به عضويت 

شورا پذيرفته شده اند. 
كار مجلس خبرگان پنجشنبه تمام مي شود 

مجلس بررسي نهائي قانون اساسي احتماال فردا 
به جلسات علني خود پايان مي دهد و تا روز پنجشنبه 
با اصالح انشائي اصول قانون اساسي خواهد پرداخت 
و جلسه اختتاميه آن نيز صبح روز پنجشنبه تشكيل 
مي شـــود. در آغاز جلسه علني عصر ديروز دو اصل 
به رياست آيت اهللا منتظري و در بررسي 3 اصل ديگر 
به رياســـت آيت اهللا دكتر بهشتي تشكيل شد، آقاي 
صدوقي نماينده يزد در نطق پيش از دســـتور اقدام 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را تائيد و موفقيت 

آنان را آرزو كرد. 
آغاز سختگيري هاي كارتر با دانشجويان و 

ايرانيان مقيم آمريكا 
واشـــنگتنـ  خبرگزاري هـــاـ  جيمي كارتر 
رئيس جمهوري آمريكا سرانجام به وزارت دادگستري 
آمريكا دســـتور داد كه در مورد اخـــراج آن عده از 
دانشجويان ايراني كه فعاليت هاي مغاير ويزاي ورود 
خود و يا بر خالف قوانين مهاجرت در آمريكا انجام 
مي دهند فورا اقدام كند و اين در عين حال به معناي آن 
است كه دانشجويان ايراني كه ويزاي دانشجوئي دارند 
نمي توانند كار كنند و آنانكه با ويزاي توريستي وارد 

آمريكا شده  اند حق تحصيل و كار ندارند. 
قرارداد اسارت بار ايرايـ  آمريكا لغو شد 

قرارداد همكاري ايران و آمريكا كه در ســـال 
1959 در آنكارا به امضاء نمايندگان مختار دولت ايران 
و اياالت متحده آمريكا رسيده بود لغو شد. اين قرارداد 
اسارت بار كه 20 سال تمام به ملت ما تحميل شده بود 
استقالل و تماميت ارضي ما را به هيچ  گرفته و كشور ما را 
صددرصد وابسته و متكي به اياالت متحده كرده بود. 
گروگان ها خواستار پس دادن شاه مخلوع شدند 
دانشـــجويان مســـلمان پيرو امامـ  مستقر در 
سفارت آمريكا اعالم كردند كه از بين 35 گروگان، 
33 نفر نامه اي را كه در آن از دولت آمريكا خواســـته 
شده است شاه مخلوع را به دولت ايران تحويل دهند 

امضا كرده اند. 
از خروج ميليون ها دالر پول و ارز خارجي از مرز 

جلوگيري شد 
اروميهـ  ميليون ها دالر پول نقد و ارز خارجي 
و طال و ساير مسكوكات بهادار كه بطور غيرقانوني 
از مرز بازرگان خارج مي شـــد، بوسيله نمايندگان 
نخست وزيري مســـتقر در شهرستان ماكو كشف و 
ضبط شد. حقگو استاندار آذربايجان غربي بعد ازظهر 
ديروز ضمن اعالم اين خبر گفت: كشـــف پول ها و 
مسكوكات در دو روز اخير با همكاري صميمانه پليس 
گذرنامه كاركنان گمرك و سپاه پاسداران مستقر در مرز 
بازرگان صورت گرفته و از خروج غيرقانوني آن ها از 

كشور جلوگيري بعمل آمده است. 
طرح جهاد ارزاني تهيه شد 

بزودي طرح جهاد ارزاني با كمك نخست وزيري 
در تهران پياده خواهد شد. حسين كاظم پور اردبيلي 
سرپرست شركت گسترش خدمات بازرگاني ضمن 
اعالم اين مطلب در گفتگويي اظهارداشت:    در رژيم 
گذشته در ايجاد سردخانه ها بهيچوجه منافع دولت 
در نظر گرفته نمي شـــد و اكثر سرمايه گذاران در امور 
سردخانه بيش از ميزان نياز خود وام دريافت داشته اند. 

تمامـي مطالب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 20 آبان مـاه 1358 
(برابر با 20 ذيحجه 1399، 11 نوامبر 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
  يارش نتـــوان گفت كه از يـــار بنالد

وان دل نبـــود كـــز غم دلـــدار بنالد
گر بند نهد دشمن و گر پند دهد دوست

مشتاق گل آن نيســـت كه از خار بنالد
چون يار بدســـت آيدت از غير چه نالى

كان يار نباشـــد كـــه ز اغيـــار بنالد
هر ســـوخته  دل را كه زند الف انا الحق

نبـــود ســـر يـــار ار ز ســـر دار بنالد

عيبـــى نبود گـــر ز جفاى تـــو بنالم
بيمـــار هرآيينـــه ز تيمـــار بنالـــد

بر گريه من ســـاغر مى گـــرم بگريد
وز زارى مـــن چنگ ســـحر زار بنالد

دل در ســـر زلفت به فغان آمد و رنجور
دورى نبـــود گر ه شـــب تـــار بنالد

خواجو چو درين كار ندارى ســـر انكار
آن را مكـــن اقـــرار كز انـــكار بنالد
خواجوى كرمانى

قاب امروز
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سپاسگزاري سناي روم از دولت ايران
يازدهم نوامبرســـال 401 ميالدي، سناي روم از اقدام 
ايران مبني بر دادن آزادي مذهبي به مسيحياِن همه قلمرو 
خود سپاسگزاري كرد كه در صورتجلسه مذاكرات آن روز 

اين مجلس درج شده و باقي مانده است.
 دكتر شاخت و طرح اقتصاد بدون نفت 

 دكتر مصدق كه با تحريم و محاصره اقتصادى دولت 
لندن دست به گريبان بود از دكتر يالمار شاخت اقتصاددان و 
ناسيوناليست بنام آلماني خواست كه «طرح اقتصاد بدون 
نفت» را براى ايران بنويسد و با خود به تهران بياورد كه او 

در مهر 1331 با طرح خود به تهران آمد.
بحرين استان 14 ايران

بيستم آبان ســـال 1336 شوراي وزيران دولت وقت 
ايران با آوردن شـــواهد از تاريخ و اسناد ديگر، بحرين را 
استان 14 ايران اعالم داشـــت كه دولت انگلستان به اين 
اقدام اعتراض كرد. در پي اين اقدام، بســـياري از مردم و 
جمعيت ها پيام هاي حمايت از دولت فرستادند و در نقاط 
مختلف كشور چند مدرسه و خيابان به «بحرين» تبديل نام 

داده شدند .
اعدام نخستين رهبر قيام بردگان سياهپوست آمريكا

«نات ترنر » رهبر نخستين قيام بردگان سياهپوست 
آمريكا بر ضد اربابان ســـفيد پوست خود ، يازدهم نوامبر 
1831 در ساوت همتون اعدام شد. وي كه يك سياهپوست 
باســـواد از ميان بردگان منطقه ويرجينيا بود دهم آگوست 
آن ســـال بر ضد بردگي به پا خاسته بود كه در اندك مدتي 
ده ها برده سياهپوســـت به وي پيوستند و اين گروه ظرف 
11 روز 56 سپيدپوست و عمدتا ارباب مزرعه و برده داران 

را كشتند .  
 پايان جنگ جهاني اول

ساعت يازده بامدادِ ماه يازدهم سال 1918 با امضاي 
قرارداد آتش بس و اعتراف به شكست از سوي آلمان، جنگ 
جهانـــي اول كه بيش از پنج ميليون و پانصد هزار نظامي و 
شـــش ميليون غير نظامي كشته داشت پايان يافت و آتش 
تفنگ ها خاموش شد. ولي، همه گيري آنفلوآنزاي متعاقب 
آن كه ســـربازان بازگشتي از جبهه ها ويروس آن را با خود 
به شهرهايشـــان برده بودند بيش از 20 ميليون انسان را از 

ميان بُرد. 

امروز در تاريخ
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سه عضو جديد شوراي انقالب 
در جلسه ديشب شوراي انقالب تكليف چند 
وزارتخانه بصورت قطعي تعيين شـــد.  عضويت 
مهندس بازرگان در شوراي انقالب مورد تاييد قرار 
گرفت.  خبرنگار سياسي روزنامه اطالعات در گزارش 
خود اضافه مي كند كه در جلســـات ديروز شوراي 
انقالب درباره نحوه برگزاري و تاريخ رفراندوبونيز 
تاريخ برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي مذاكره 
شد شوراي انقالب امروز نيز جلسه دارد. در جلسات 
امروز بيانيه شورا و نيز مسئوالن 4 وزارتخانه كشورـ  
كارـ  صنايع و معادن و نيز سازمان برنامه و بودجه تعيين 
شده اند. اعالم مي شود. و مسائل وزارت بازرگانيـ  
وزارت دارائي و اقتصاد و كشـــاورزي مورد بررسي 
قرار مي گيرد. در پايان جلسه امروز همچنين اعالم 
خواهد شد كه آيت اهللا خوئيني نماينده امام در راديوـ  
تلويزيون و نيز آيت اهللا الهوتي و بازرگان به عضويت 

شورا پذيرفته شده اند. 
كار مجلس خبرگان پنجشنبه تمام مي شود 

مجلس بررسي نهائي قانون اساسي احتماال فردا 
به جلسات علني خود پايان مي دهد و تا روز پنجشنبه 
با اصالح انشائي اصول قانون اساسي خواهد پرداخت 
و جلسه اختتاميه آن نيز صبح روز پنجشنبه تشكيل 
مي شـــود. در آغاز جلسه علني عصر ديروز دو اصل 
به رياست آيت اهللا منتظري و در بررسي 3 اصل ديگر 
به رياســـت آيت اهللا دكتر بهشتي تشكيل شد، آقاي 
صدوقي نماينده يزد در نطق پيش از دســـتور اقدام 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را تائيد و موفقيت 

آنان را آرزو كرد. 
آغاز سختگيري هاي كارتر با دانشجويان و 

ايرانيان مقيم آمريكا 
واشـــنگتنـ  خبرگزاري هـــاـ  جيمي كارتر 
رئيس جمهوري آمريكا سرانجام به وزارت دادگستري 
آمريكا دســـتور داد كه در مورد اخـــراج آن عده از 
دانشجويان ايراني كه فعاليت هاي مغاير ويزاي ورود 
خود و يا بر خالف قوانين مهاجرت در آمريكا انجام 
مي دهند فورا اقدام كند و اين در عين حال به معناي آن 
است كه دانشجويان ايراني كه ويزاي دانشجوئي دارند 
نمي توانند كار كنند و آنانكه با ويزاي توريستي وارد 

آمريكا شده  اند حق تحصيل و كار ندارند. 
قرارداد اسارت بار ايرايـ  آمريكا لغو شد 

قرارداد همكاري ايران و آمريكا كه در ســـال 
1959 در آنكارا به امضاء نمايندگان مختار دولت ايران 
و اياالت متحده آمريكا رسيده بود لغو شد. اين قرارداد 
اسارت بار كه 20 سال تمام به ملت ما تحميل شده بود 
استقالل و تماميت ارضي ما را به هيچ  گرفته و كشور ما را 
صددرصد وابسته و متكي به اياالت متحده كرده بود. 
گروگان ها خواستار پس دادن شاه مخلوع شدند 
دانشـــجويان مســـلمان پيرو امامـ  مستقر در 
سفارت آمريكا اعالم كردند كه از بين 35 گروگان، 
33 نفر نامه اي را كه در آن از دولت آمريكا خواســـته 
شده است شاه مخلوع را به دولت ايران تحويل دهند 

امضا كرده اند. 
از خروج ميليون ها دالر پول و ارز خارجي از مرز 

جلوگيري شد 
اروميهـ  ميليون ها دالر پول نقد و ارز خارجي 
و طال و ساير مسكوكات بهادار كه بطور غيرقانوني 
از مرز بازرگان خارج مي شـــد، بوسيله نمايندگان 
نخست وزيري مســـتقر در شهرستان ماكو كشف و 
ضبط شد. حقگو استاندار آذربايجان غربي بعد ازظهر 
ديروز ضمن اعالم اين خبر گفت: كشـــف پول ها و 
مسكوكات در دو روز اخير با همكاري صميمانه پليس 
گذرنامه كاركنان گمرك و سپاه پاسداران مستقر در مرز 
بازرگان صورت گرفته و از خروج غيرقانوني آن ها از 

كشور جلوگيري بعمل آمده است. 
طرح جهاد ارزاني تهيه شد 

بزودي طرح جهاد ارزاني با كمك نخست وزيري 
در تهران پياده خواهد شد. حسين كاظم پور اردبيلي 
سرپرست شركت گسترش خدمات بازرگاني ضمن 
اعالم اين مطلب در گفتگويي اظهارداشت:    در رژيم 
گذشته در ايجاد سردخانه ها بهيچوجه منافع دولت 
در نظر گرفته نمي شـــد و اكثر سرمايه گذاران در امور 
سردخانه بيش از ميزان نياز خود وام دريافت داشته اند. 

تمامـي مطالب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 20 آبان مـاه 1358 
(برابر با 20 ذيحجه 1399، 11 نوامبر 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
  يارش نتـــوان گفت كه از يـــار بنالد

وان دل نبـــود كـــز غم دلـــدار بنالد
گر بند نهد دشمن و گر پند دهد دوست

مشتاق گل آن نيســـت كه از خار بنالد
چون يار بدســـت آيدت از غير چه نالى

كان يار نباشـــد كـــه ز اغيـــار بنالد
هر ســـوخته  دل را كه زند الف انا الحق

نبـــود ســـر يـــار ار ز ســـر دار بنالد

عيبـــى نبود گـــر ز جفاى تـــو بنالم
بيمـــار هرآيينـــه ز تيمـــار بنالـــد

بر گريه من ســـاغر مى گـــرم بگريد
وز زارى مـــن چنگ ســـحر زار بنالد

دل در ســـر زلفت به فغان آمد و رنجور
دورى نبـــود گر ه شـــب تـــار بنالد

خواجو چو درين كار ندارى ســـر انكار
آن را مكـــن اقـــرار كز انـــكار بنالد
خواجوى كرمانى
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جدول سودوکو

فروردین: شــما این روزها می خواهید همه چیز را ساده بگیرید،. در حالیکه 
شــما با مسائل احساسی مربوط به گذشته تان دست به گریبان باشید، در این 
صورت شما بدترین دشمن خود خواهید بود. اگر شما بتوانید به خاطرات بد با 
دیدی مثبت نگاه کنید، به خودتان این شانس را می دهید که واقعاً از زندگی تان 

لذت ببرید.

اردیبهشــت: به تازگی در کارهایتان به بن بست رسیده اید و هر کاری را که 
می خواهید شــروع کنید به جایی نمی رســد . برای این که کارهایتان بر وفق 
مرادتان پیش برود از دیگران کمک بگیرید تا شــما را یاری کنند که به اهداف 
خود نائل شوید. همچنین شما باید بین صحبت هایتان و رفتارهایتان تعادلی را 

برقرار سازید.

خرداد : ممکن است آماده باشید که با بیان کردن درست و دقیق احساسات تان 
به دیگران اجازه دهید دقیقا بدانند که شما چه فکر می کنید. اما اینها احساسات 
کامال پیچیده ای هســتند، پس آسان نیست که بخواهید آنها را کنترل کنید. 
ریسک کردن و استفاده از تجربیات تان می تواند بین شما و تاثیر اعمال اخیرتان 

مانع ایجاد کند.

تیر:   عقاید قوی و سرسختانه تان به شما این توانایی را می دهد که برای چیزی 
که برایتان اهمیت بسیاری دارد بجنگید. فقط مطمئن شوید که هدف خود را با 
دقت انتخاب کرده اید به خاطر اینکه شما نباید در مبارزه ای انرژی خود را هدر 
دهید که می دانید هیچ برنده ای ندارد. راه زیرکانه ای پیدا کنید که از طریق آن 

احساسات تان را نیز بیان کنید.

مــرداد : اکنون میزان زمانی که باید کار کنید اهمیت ندارد؛ بلکه انجام دادن 
کارهای مفید برپایه دانسته هایتان اهمیت بیشتری دارد. شما به راحتی غرق در 
مشکالتی می شوید که تا بحال نیز جوابی برایشان پیدا نکرده بودید. قبل از اینکه 
تغییرات خودشان را بر شما تحمیل کنند، هر کاری از دستتان بر می آید برای 

ساده تر کردن زندگی تان انجام دهید.

شهریور : بعضی اوقات شما واقعاً دلتان می خواهد با حوادثی که پیش می آیند 
به تنهایی مقابله کنید. اما اکنون بهتر است که برنامه ریزی کرده و بعد شروع 
به کار کنید. در اولویت قرار دادن کارهایی که می خواهید تمام کنید اکنون می 
تواند اولین قدمی باشــد که برمی دارید. زمانی را برای انجام یک کار اختصاص 

بدهید و بعد به سراغ کار بعدی بروید.

مهر : شــما اکنون دغدغه زیــدی ندارید، اما نمی توانید بــه راحتی در مورد 
نگرانی های خود با دیگران صحبت کنید. دلیل این کارتان این است که باوجود 
تمام مشــکالتی که وجود دارد نمی خواهید مشــکل جدیدی به وجود بیاید. 
فراموش نکنید حرفی که شما می خواهید بزنید نمی تواند ایجاد آشوب و ناآرامی 

 کند، بلکه روش بیان شما ممکن است تاثیر نامناسبی برجا بگذارد. 

آبان : نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف انرژی 
به همراه دارد، اما شاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی که در مغزتان 
پیچیده را خاموش کنید. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال حاضر با 
گذشته متفاوت است، درحالیکه برانگیخته شدن ترسهای شما کمک می کند 

که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت کنید.

آذر :  شــما بــا دیدی کلی بــه زندگی می نگرید به همین دلیل بســیاری از 
پیشامدهایی که رخ می دهد را نمی بینید یا این که با بی تفاوتی از کنار آنها رد 
می شوید. شما درک صحیحی از مسائل زندگی دارید و اکثر اوقات حدس هایی 
که در رابطه با جریانات زندگی می زنید درست هستند. ذهن خود را عادت دهید 

که با تصمیم گیری های منطقی پیش برود.

دی : در این اواخر مدام در سکوت به سر می برید، گوشه گیر و منزوی شده اید. 
بهتر است کلبه تنهایی خود هر چه زودتر ترک کنید. در دنیای واقعی زندگی 
کنید، رویاها تنها در خواب هستند. شما از موضوعاتی که پیش می آید زود فرار 
می کنید به همین دلیل کنج عزلت را برگزیده اید بهتر است در برابر مشکالت 

بایستید نه اینکه از آنها بگریزید.

بهمن : در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود گرفته است، 
به همین علت بســیاری از موقعیت های خوب و حتی عالی را که در این روزها 
می توانســته است برایتان به وقوع بپیوندد با بد بینی تان آنها را از بین برده اید. 
هیجانات، نیروهای منفی درونی تان را کنترل کنید تا بیشتر از این به شما آسیب 

نرسانده اند. 

اسفند : حتی اگر شما از زندگی روزمره تان راضی هم هستید، با فکر کردن و 
تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به جای اینکه بی هدف رویاپردازی 
کنید، در حالیکه با احتیاط افکارتان را به مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی 
را در ذهتان می پروراند، آنها را تحت کنترل خود درآورید. شما همانگونه هستید 

که خودتان فکر می کنید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
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نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

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

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

09304740289 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول  3848
1ـ سارا جهانیـ  کرج

2ـ سیدمحمد اعالییـ  تهران
3ـ صبا نوریـ  اردبیل

افقي:
1. چوب كفچه مانندي كه با آن گوي بازي مي كردند-

رغبت- ده، قریه
2. شهري در سوییسـ  فن ورز

3. وحشيـ  نشانهـ  بستني فرنگيـ  نوعي ماهي بسیار 
بزرگـ  از اجزاءدوگانه بدن

4. كاخي مشهور در فرانسهـ  دلیلـ  ناگزیر
5. پیك كاغذي ـ سه گــردان ـ آتش، آذر ـ بچه 

كوچولو
6. درخت زبان گنجشكـ  فلكهـ  مخزن سوخت خودرو 

ـ گرداگرد دهان
7. مرواریدـ  نفقهـ  همه دارندـ  مهره اي در شطرنجـ  

پول كشور آفتاب تابان
8. برشتهـ  دوستـ  ناشایست

9. پدرـ  شاه مشهور افشاریهـ  همدم
10. میرآبـ  درختي مخروطي شكلـ  آمرزیده شده

11. جدیدـ  از كنده برمي خیزدـ  نخوتـ  سالخورده، 
پیرـ  حرف فاصله

12. ضمیر وزنيـ  آیینـ  كشور بقراطـ  راندن مزاحم
13. باعثـ  غذاي تزریقيـ  شهري در فرانسهـ  دشمن 

پنیر
14. عبادتگاه مسیحیان ـ سیاهي میان دایره چشم ـ 

حصیر
15. مركز ایتالیاـ  روزـ  جمع رأيـ  علف خشكـ  نت 

سوم
16. ضمانت نامهـ  سالن، اتاق بزرگ

17. شریك غم دیگريـ  بازگردانیدنـ  غم
عمودي:

1. جامه دانـ  دفتر شعرـ  ناپسند
2. دلیرـ  از سرداران بزرگ ایراني

3. مظهر زیبایيـ  كشوري عربيـ  آريـ  پیغامبرـ  راندن 
به آذري

4. اشتهارـ  ماه سوم شمسيـ  فراوان
5. پاكدامنـ  لوله گوارشيـ  ساز جاريـ  جنگ، نبرد

6. گوشت آذريـ  برانگیخته شدنـ  بشقاب بزرگـ  
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13. سهلـ  معدنـ  زیبایيـ  فوق، زبر
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قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. ترازنامهـ  دشتـ  بر پشت شتران بجویید
15. اشاره به دورـ  شكنـ  ایتالیاي قدیمـ  چوب اعدام 

ـ رفوزه
16. مهمانكده شبانه روزيـ  گرامي داشتن

17. باالـ  دشنامـ  شكلي هندسي
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1. چوب كفچه مانندي كه با آن گوي بازي مي كردند-

رغبت- ده، قریه
2. شهري در سوییسـ  فن ورز

3. وحشيـ  نشانهـ  بستني فرنگيـ  نوعي ماهي بسیار 
بزرگـ  از اجزاءدوگانه بدن

4. كاخي مشهور در فرانسهـ  دلیلـ  ناگزیر
5. پیك كاغذي ـ سه گــردان ـ آتش، آذر ـ بچه 

كوچولو
6. درخت زبان گنجشكـ  فلكهـ  مخزن سوخت خودرو 

ـ گرداگرد دهان
7. مرواریدـ  نفقهـ  همه دارندـ  مهره اي در شطرنجـ  

پول كشور آفتاب تابان
8. برشتهـ  دوستـ  ناشایست

9. پدرـ  شاه مشهور افشاریهـ  همدم
10. میرآبـ  درختي مخروطي شكلـ  آمرزیده شده

11. جدیدـ  از كنده برمي خیزدـ  نخوتـ  سالخورده، 
پیرـ  حرف فاصله

12. ضمیر وزنيـ  آیینـ  كشور بقراطـ  راندن مزاحم
13. باعثـ  غذاي تزریقيـ  شهري در فرانسهـ  دشمن 

پنیر
14. عبادتگاه مسیحیان ـ سیاهي میان دایره چشم ـ 

حصیر
15. مركز ایتالیاـ  روزـ  جمع رأيـ  علف خشكـ  نت 

سوم
16. ضمانت نامهـ  سالن، اتاق بزرگ

17. شریك غم دیگريـ  بازگردانیدنـ  غم
عمودي:

1. جامه دانـ  دفتر شعرـ  ناپسند
2. دلیرـ  از سرداران بزرگ ایراني

3. مظهر زیبایيـ  كشوري عربيـ  آريـ  پیغامبرـ  راندن 
به آذري

4. اشتهارـ  ماه سوم شمسيـ  فراوان
5. پاكدامنـ  لوله گوارشيـ  ساز جاريـ  جنگ، نبرد

6. گوشت آذريـ  برانگیخته شدنـ  بشقاب بزرگـ  
من و شما

7. شكم بند الغريـ  مفصلـ  مردمانـ  لطیفـ  بوي 
رطوبت

8. عضو، اندامـ  قعر جهنمـ  چراگاهها
9. آیندهـ  مركز كنیاـ  بحر

خانم  عروس  ـ  رنگ عدس  به  حبوبي  ـ  10. همانند 
مي گیرد

11. سنگریزهـ  خالصـ  مطیعـ  خوبـ  قعر، زیر
ـ شیر سخت  جنگلي  درختي  ـ  انگلیسي  12. ضمیر 

خونخوارـ  ویتامین انعقادي
13. سهلـ  معدنـ  زیبایيـ  فوق، زبر

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

جدول متقاطع

لحل جدولهای شماره 3848 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3860

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. ترازنامهـ  دشتـ  بر پشت شتران بجویید
15. اشاره به دورـ  شكنـ  ایتالیاي قدیمـ  چوب اعدام 

ـ رفوزه
16. مهمانكده شبانه روزيـ  گرامي داشتن

17. باالـ  دشنامـ  شكلي هندسي
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1.0

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

kia.ca/summer Official vehicle  
of the CHL

UNLIMITED KM
ROADSIDE ASSISTANCE °

5 A
N
S

Seltos SX Turbo shown‡Sportage SX shown‡

Available features:

-  19" machined-finish 
alloy wheels

-  Integrated 
dual exhaust

-  DynamaxTM 
all-wheel drive

The 2022 Seltos  LX FWDThe 2022 Sportage  LX AWD

Weekly lease

at
for 48 months | $0 down≠ 

Includes 1% loyalty rate reductionΔIncludes 1% loyalty
rate reductionΔ

$ 76 1.99 %
Available features:

- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward 
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

As low as for

0.99 % financing 84monthsΦ

$ 1 ,000 Bonus^
Summer

The 2021 Forte  EX Premium

+

Get

0 % financing

$ 500

for

84 monthsΦ

Available features:

-   UVO IntelligenceTMΣ

-  8" multimedia 
interface with 
integrated navigation

- Sunroof

Forte GT shown‡

Get

financingΦ

months

0 %
84
for

on select 2021 Kia models

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

+

منوچهر  نوحی 
مشاور فروش 

برای کسب اطالعات بیشتر در خدمات ایرانیان عزیز       
 در مورد قیمت های ویژه، تبادل اتومبیل،.. 
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1.0

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

kia.ca/summer Official vehicle  
of the CHL

UNLIMITED KM
ROADSIDE ASSISTANCE °

5 A
N
S

Seltos SX Turbo shown‡Sportage SX shown‡

Available features:

-  19" machined-finish 
alloy wheels

-  Integrated 
dual exhaust

-  DynamaxTM 
all-wheel drive

The 2022 Seltos  LX FWDThe 2022 Sportage  LX AWD

Weekly lease

at
for 48 months | $0 down≠ 

Includes 1% loyalty rate reductionΔIncludes 1% loyalty
rate reductionΔ

$ 76 1.99 %
Available features:

- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward 
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

As low as for

0.99 % financing 84monthsΦ

$ 1 ,000 Bonus^
Summer

The 2021 Forte  EX Premium

+

Get

0 % financing

$ 500

for

84 monthsΦ

Available features:

-   UVO IntelligenceTMΣ

-  8" multimedia 
interface with 
integrated navigation

- Sunroof

Forte GT shown‡

Get

financingΦ

months

0 %
84
for

on select 2021 Kia models

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models

+
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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                  6۰۴-۹۸۰-5۴6۴
مژان                       6۰۴-3۱۸-55۱۷
ویدا )پوست و لیزر(    6۰۴-۷6۴-2۷۴6
پوست و اپیالسیون     6۰۴-36۴-۸۴۱6

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              ۷۷۸-۷23-۷3۷3
اطلس                     6۰۴-53۷-3525
یوسف                     6۰۴-۸۰5-۷6۷۰
ونکو )بهزاد(              6۰۴-35۱-۴2۸۰
سیامک صالحی       ۷۷۸-۹۹5-۰۰۰۰
ونکو درایوینگ اسکول ۷۷۸-۸3۸-۱3۴2
6۰۴-33۸-۴۱۰3                   Canucks
شهرام                   ۷۷۸-۷۷2-۰26۹
فرزاد                     6۰۴-35۱-۹6۰6
۷۷۸-۸۹6-۱۴2۰   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            6۰۴-2۴۰-۰۱۰۷
6۰۴-۷۱۰-۰55۰  Green Way محسن
آرمین                     6۰۴-۴۴۱-2226
6۰۴-۹۹۰-۰۰5۹                   Cyber
6۰۴-۴۴۱-36۷۷  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   6۰۴-۹2۸-222۴
جعفری )ترای سیتی(       6۰۴-۹6۱-6۰۱6
6۰۴-۸5۷-3۰۷۰  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        6۰۴-26۱-656۴

آژانس مسافرتی

مورین کی تراول )النا(  6۰۴-۹۸6-۴۴۰۴
آژانس دی              6۰۴-۷۷۰-۱۴33
رویال تراول            6۰۴-۷۷۰-۱۷5۰
پرستو تراول            6۰۴-۹۴5-6۰۰2

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  6۰۴-۹۱3-3۴۸6
باله ملی پارس         ۷۷۸-۷۰۹-3۴32
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   6۰۴-۴6۴-۴۷۰۱
محمد )تنبور(           ۷۷۸-۸۹۱-۱5۴۱
علی حق بین )پیانو، ارگ( 6۰۴-6۴۹-۹۷۴۴
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 6۰۴-۹۹۰-۹۹۰3
نیما قائمی )سنتور، دف(    6۰۴-۷۷۱-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 6۰۴-3۷۷-۰۸۷۰
سیمین ایران منش )نقاشی( ۷۷۸-23۸-2۱۴2
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( ۷۷۸-3۸۸-2۴۹۸

اشرف آبادی )تار، سه تار( 6۰۴-3۷5-۱2۷2
محمد خرازی )گیتار( 6۰۴-55۱-3۹63
جمال صلواتی )آواز(  ۷۷۸-۹۱۹-۱6۷2
انوشیروان )تار و سه تار( 6۰۴-۷6۰-2۹3۷
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 6۰۴-365-۴۷۱۴

سروش شاه محمد )ویلن( 6۰۴-36۸-5۱23

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     6۰۴-۸2۸-65۸۹
اتو چک آپ             6۰۴-۴۷2-۱5۴۴
6۰۴-۹3۱-۴۴۴۴)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 6۰۴-۹2۴-۹۴۷۷
یونکس                   6۰۴-۹۸۷-۱۴۱3
علی فراستی           6۰۴-۸3۹-۹۹3۸

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     6۰۴-۴6۴-۴۷۰۱

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                6۰۴-۹۹۰-۷2۷2

الکتریک
آلفا الکتریک            6۰۴-۷۸۱-۹۷۴6
پیروز الکتریک        6۰۴-۷65-332۹
رهام الکتریک         ۷۷۸-3۸۹-۷6۱5
وای.جی الکتریک     6۰۴-۸3۰-6۴۴۴

بیمه
رضا مصبریان          6۰۴-۹۸۴-۷۷۱5
حمید علیزاده          ۷۷۸-6۸۸-۸۷۷۴
زینا نوری )انواع بیمه(     6۰۴-۸3۸-35۱3

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  6۰۴-۸6۸-۹۸۰۰
حمید دادیزاده )رسمی( 6۰۴-۸۸۹-5۸5۴
فریبرز خشا             6۰۴-۹22-۴6۰۰
سعید حدیدی          6۰۴-۷۱6-۷۰66
ملک جاه                  6۰۴-۹25-۰۴۹۰
یونکس                   6۰۴-۹۸۷-۱۴۱3
میراندا قرشی          6۰۴-۷۱5-526۷
سوسن )ترجمه شفاهی(   6۰۴-3۰۷-۸65۴
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   6۰۴-۹۹۰-3۰۰۰
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      6۰۴-33۸-۷36۴
باوند زنجانی           6۰۴-۹۹۰-۷2۰۹

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     6۰۴-2۷۷-۸6۴3
6۰۴-۷۷3-۰۰۹6     New Tech  امین

حسن منوچهری        6۰۴-۷۱۹-۴۹25
سعید                           6۰۴-3۴6-۸۹25

تفریحات

شدو دی جی            6۰۴-۹۸۷-۹۸55
سیامک )شعبده باز(  ۷۷۸-55۸-۷۰۸۰
یونیورسال دی جی   6۰۴-55۱-۸۸۸3
فریبرز                     6۰۴-۸3۹-۰۹۰۹
همراز                      ۷۷۸-3۸۸-۴2۴۸

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   6۰۴-6۸5-5625

خدمات ارزی
رویال                      6۰۴-۹۸۸-۱۰۷۰
سلوکی                   ۷۷۸-3۸۹-۷6۱5
حافظ                      6۰۴-۹۸۴-۴۴۴5
ملت                       6۰۴-۷۷۰-۰۴۴۷

خدمات ساختمانی
امین                       6۰۴-۷۸۱-۷۷۷۸   
منصور خرسندی      6۰۴-25۸-۸656
رضا مرادیان            ۷۷۸-۸62-252۸
آرمان                      6۰۴-۷۷3-63۷۴ 
منوچهر                   6۰۴-۷6۱-۷۷۴5
کاشیکاری )مهرداد(   6۰۴-۹۹۹-۱562
آریا                         ۷۷۸-۸۸2-۰۹36

   6۰۴-۷26-۷۴3۴ Renovation )کیوان(
پویان                     ۷۷۸-322-۰۸۴5 
کامی                      ۷۷۸-3۸5-۷۰5۹
خدمات بتون تاج     6۰۴-53۷-۴۹۴3

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           6۰۴-552-۸۸۸۴
الدن کرامتی            6۰۴-۹۸۰-۷۴۷۴
توران ایزدی یار       6۰۴-۷3۴-2۱۱۴

رادیو

فارسی زبان ونکوور    ۷۷۸-۷۰۹-۹۱۹۱

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             ۷۷۸-۸5۹-۰۹۸5
مرکز خانواده نورت شور      6۰۴-۹۸۸-52۸۱
سازمان موزائیک      6۰۴-25۴-۹626
نورت شور مالتی کالچرال    6۰۴-۹۸۸-2۹3۱
واحد بهداشت نورت شور    6۰۴-۹۸3-6۷۰۰
  6۰۴-5۹۰-۴۰2۱             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    6۰۴-۷2۷-۸۹۸6
گردهمایی بزرگساالن  6۰۴-6۸3-۰53۰
بنیاد ایرانیان مسلمان   6۰۴-6۸۸-35۴5
اتحادیه ایرانیان       6۰۴-۷26-۱65۰
بنیاد ایران و کانادا    6۰۴-6۹6-۱۱2۱
انجمن فرهنگی آذربایجان 6۰۴-5۰5-۴۴۷2

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        6۰۴-3۰۷-۱22۱
تاسیسات مو           6۰۴-6۰3-265۷
اینتگرال                  6۰۴-۷2۸-۰۰۹۹
فرنس و شومینه      6۰۴-562-253۰
۹۱۱ فرنس، بویلر   6۰۴-۹۹6-2۷2۷
۷۷۸-3۱۷-۹566          Advantage
مجید                      6۰۴-۹6۱-3۸۴۰
فرزین                    6۰۴-5۱2-3۷۸3
6۰۴-۷23-۰۱۷۱     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  6۰۴-53۷-۸3۱2
لوله کشی )نوید(     6۰۴-56۱-۷۷56

بهزاد                      ۷۷۸-۸3۴-626۷

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       6۰۴-5۱2-326۸

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         6۰۴-۹25-6۸۰۰
تله ویدئو                 6۰۴-۹۸۰-6۸۷۴
یونکس                   6۰۴-۹۸۷-۱۴۱3
حمید                      6۰۴-35۸-۷۰6۰
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

پوری فقط خانم ها           6۰۴-۹۸۸-2۹۱3
مینا  خانم ها- آقایان       6۰۴-۹۴5-۷۷۹۷

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      6۰۴-66۹-6۷66
پارس                     6۰۴-۹۸۸-35۱5
رز مارکت                6۰۴-۴۷2-۰۰۴۹
افرا                        6۰۴-۹۸۷-۷۴5۴

کپیالنو مارکت          6۰۴-۹۷۱-5۹۹۹

قنادی

رکس                      6۰۴-۹۷3-۰۱۱۹
گلستان                   6۰۴-۹۹۰-۷۷6۷

گل فروشی
گلباران                    6۰۴-۹۸۷-۱۴۱3

مشاور امالك

مجید طالبی             ۷۷۸-55۸-۸2۷2
فرشته رحیمی         ۷۷۸-۸۹3-22۷5
مهرناز کاووسی      6۰۴-۷۷۹-۴۱۴6
علی فراستی           6۰۴-۸3۹-۹۹3۸

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      6۰۴-۷۸3-6۰۹۷
آکادین )ناصر وحیدی(  6۰۴-۹۸۰-2۰۱5

حسابداری صبا        6۰۴-۴6۱-۱66۱
بیژن جمشیدی       6۰۴-۹۹۰-۸2۹2
حسابداری عزیزی  ۷۷۸-3۴۰-۷۷۰۴
6۰۴-35۱-۴۷۷۱  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  ۷۷۸-۹۸۹-52۸۰

موکت شویی

شاهین                    6۰۴-۹۴5-۷53۹
رنگین کمان            6۰۴-6۱۷-۷۱6۴
ونکوور کلینینگ       6۰۴-۷63-3۴۱5

نشریات
پیوند ونکوور            6۰۴-۹2۱-۴۷26
شهروند بی سی       ۷۷۸-3۰۰-۴۴۱۴
دانستنیها                ۷۷۸-3۴۰-۸۸۸۷
فرهنگ بی سی         ۷۷۸-2۷۹-۴۸۴۸
دانشمند                  6۰۴-۷۷۰-35۷۰
فرهنگ ما                6۰۴-563-۹6۰۰

مشاور وام

کامبیز مهین سا        6۰۴-25۰-۰2۰2
پریوش وفایی         6۰۴-۸۷6-۱3۱2
الهام معظمی         6۰۴-۷۷3-۰2۹۸

بهروز کاهکش        6۰۴-۸۸۹-۴3۴۹

ورزش

پیکان )فوتبال(        6۰۴-3۱۸-5۰۹۰
هاکز )فوتبال(          6۰۴-۹36-6۴6۴
6۰۴-۹۹۰-۸2۹2  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    6۰۴-۹۸6-555۴
داود قوامی              6۰۴-56۹-2۰۸۰
فرشته رحیمی         ۷۷۸-۸۹3-22۷5
سارا دادخواه           ۷۷۸-23۷-۱۴۴۱
علیرضا حق جو         ۷۷۸-2۸۸-253۷
کن پارس               ۷۷۸-۴۰۰-۸۷۸۷
ایرج رضایی            6۰۴-356-6۰32
باوند زنجانی           6۰۴-۹۹۰-۷2۰۹

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  6۰۴-۷2۷-۴555
رامین ژوبین            6۰۴-۴۴۰-۹562
هما یحیوی            6۰۴-62۰-۹5۹۸ 

بیژن احمدیان      6۰۴-22۷-6۰۰۰

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          6۰۴-۹۸6-۸5۸5

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          6۰۴-۷۸۷-۹3۱۴
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - ۴ تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - ۴ تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    6۰۴-۹22-3۴35
Durant )کوکیتالم(      6۰۴-۷2۴-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    6۰۴-۸3۹-۰2۴۴
مهندس ابریشمی    6۰۴-۷2۴-۴5۹2
امتیازی  6۰۴-۷۱۰-۹6۰2 دکتر حسن 
)ریاضی(  ۷۷۸-۸۹5-5۰۴۰ عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 6۰۴-۹۴۹-۰2۰۱ رحمتی  فریده 
استاد خیام              6۰۴-۹۰۴-۸۸۸۱
مهندس فیروزی      6۰۴-۷2۷-۴۸۸3
بیولوژی( ۷۷۸-۸62-۴۰35 )شیمی،  پریسا فرمند 
6۰۴-۷6۴-۸۸۱۰ فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
۷۷۸-22۷-۸۷۷۱ علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    6۰۴-۸۱6-۸36۰ )کلیه   Elite
6۰۴-۷2۷-5۹6۰ شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
۷۷۸-۸۸۸-2۱23 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            6۰۴-۸۱۷-۹۹33
محمدامین مقدسیان    6۰۴-2۱۹-۹۷۴۴

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            6۰۴-۷۸۸-6۰3۰
مترو ونکوور            6۰۴-۹۷۰-2233
هرکول                   6۰۴-3۱۸-۱3۹۰
پانوراما                  6۰۴-2۰۰-۱2۸2
هرکول                   ۷۷۸-۸۴6-25۷3
باربری پروژه )آرمین(   ۷۷۸-۹2۹-2۷25
  6۰۴-25۹-25۴5      Ship To IRAN
آلبرت                   6۰۴-6۰3-۹۰۹۹

   

شیشه اتومبیل
6۰۴-۴6۰-۰۴۹۰    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          6۰۴-5۱۸-۰۰۷۸
سعید فاضلی پور     6۰۴-5۱2-۱6۸2
دکتر امیر به کیش   6۰۴-5۰۰-۰3۰3
مهندس صانعی     ۷۷۸-۷۰۸-۰52۰

کتایون روحانی        6۰۴-۹۸۸-5556
فریبرز خشا             6۰۴-۹22-۴6۰۰
نیلپر هنرور              6۰۴-23۰-۹۷6۷
حسین کاموسی       6۰۴-۹۸6-5۰۰5
یونکس                   6۰۴-۹۸۷-۱۴۱3
فراستی )گواهی امضا(   6۰۴-۸3۹-۹۹3۸

کامپیوتر
حمید                       6۰۴-5۰6-۸3۱۹
 ۷۷۸-۹۱۸-2۸۱5  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

6۰۴-۴36-۱۴۱۸  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 6۰۴-۷۱5-۷۷۱2
علی فراستی           6۰۴-۸3۹-۹۹3۸

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   6۰۴-۹۸۷-۱۴۱3
علی فراستی           6۰۴-۸3۹-۹۹3۸

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            6۰۴-۴۴۰-۹562

قفل و کلید

6۰۴-۷۷3-۷3۷5                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

۷۷۸-۷۷3-۸۰۱2        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        6۰۴-۸۸۹-۴3۴۹

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  6۰۴-۹۸۸-۱۰۱5

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

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

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

اجارهاجاره
3 هفته آگهی

 در نیازمندی های پیوند 
 فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

استخداماستخدام

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

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. 

۶04-921-472۶

مجموعه وودکرافت 
* یک اتاق کاما 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. 

1549 ۶04-۶00-5۸۸۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 
604-921-4726

به تعدادی نیروی جوان باانگیزه و 
فعال،جهت کار در پروژه های داخلی 

ساختمان، همراه با آموزش،
حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.

1551 ۶04-35۶-3۸30
interiorfinishingpakan@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

1549

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

تدریس
 ریاضیات و فیزیک

»online or in person«
در کلیه سطوح توسط

BC Certified Teacher

604-7۸1-۹012
1550

مراقبت و نگهداری

به یک خانم باتجربه برای نگهداری 
و مراقبت از یک خانم سالخورده در 

منزل ایشان در نورت ونکوور
 به صورت شبانه روزی نیازمندیم.

با حقوق ماهیانه، اتاق مجزا 
برای سکونت و غذا

1551 77۸-92۶-3232
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1549

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 


