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کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا: 
علیه جمهوری اسالمی اقدام جدی می کنیم

کانادا، ســوئد، اوکرایــن و بریتانیا که 
کشــورهای عضــو گــروه واکنش و 
هماهنگی جهانی پرونده جانباختگان 
پرواز هواپیمای اوکراینی هســتند، به 
جمهوری اســامی هشــدار دادند در 
صورتی کــه از مذاکره بــرای پرداخت 
غرامت خودداری کنــد، در چارچوب 
قوانین جهانــی علیه ایران اقدام جدی 

خواهند کرد.
کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در بیانیه 

مشترکی از اینکه جمهوری اسامی در 
مذاکره پرداخت غرامت با این گروه در 
22 نوامبر، اول آذر، شرکت نکرده است، 

ابراز تاسف بسیار کردند.
وزیران چهار کشور در بیانیه خود اعام 
کردند: »ما به جمهوری اسامی ایران 
یادآوری می کنیم که این کشور مطابق 
با قوانیــن بین المللی ملزم به پرداخت 
غرامت کامل به گروهی از کشورها است 
و مجدداً فراخوان خود به آغاز مذاکرات 

با حسن نیت قبل از پایان سال جاری 
میادی را تکرار می کنیم.«

دولت کانادا روز 2۴ ژوئن در گزارشــی 
ســرنگونی هواپیمای اوکراینی در ماه 
ژانویــه 2۰2۰ را برآمده از بی مباالتی، 
بی ماحظگــی عمدی  و  بی لیاقتــی 

مقامات جمهوری اسامی دانست.
در همین حال روز چهارشنبه  انجمن 
پرواز پی اس  خانواده های جانباختگان 
752 نتیجه  تحقیقات خود را در قالب 

گزارشی مبسوط منتشر کرد که نشان 
می دهد مقام های جمهوری اســامی 
فضای هوایی ایران را باز نگاه داشتند تا 
از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر 
انســانی علیه حمات احتمالی آمریکا 
استفاده کنند. در گزارش انجمن آمده 
که آسمان ایران تعمدا در شب حمله 
به پایگاه عین االســد باز گذاشته شده 
است تا سپری انسانی در برابر حمله ی 

احتمالی متقابل ایجاد شود.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

دارند رئیسی را برای رهبری 
آماده می کنند

نشاندن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه  مجریه نه تنها 
برای یکدست کردن حاکمیت والیت فقیه و گذاشتن یک 
چهره  ارعاب آمیز و قســی القلب در راس قوه  مجریه برای 
کشیدن شمشیر علیه اعتراضات عمومی در دوران فاکت و 
نکبت اجتماعی بلکه برای آماده سازی فردی با سابقه  چهار 

دهه ای در قوای سرکوب و سبعیت در مقام رهبری بود.
دستگاه های امنیتی و نظامی که امروز یک دولت- ملت را 
به گروگان گرفته اند و در تاشند خاورمیانه را نیز با ویران 
کردن آن تحت اختیار خود بگیرند، رهبری کشــور را به 
دست تصادف واگذار نمی کنند. تیمی از مشاوران امنیتی و 
نظامی دارند رئیسی را اداره و وی را برای نشاندن بر کرسی 
والیت فقیه آماده می کنند. مشروعیت و محبوبیت وی را 
نیز به دانشــگاه مریلند و گالوپ با نظر سنجی هایی که در 
آشــپزخانه  سپاه پخته شده و کارگزاران رژیم در کانادا کار 
بسته بندی بندی آن را انجام می دهند، سفارش داده اند. این 
پــروژه  در داخل کشــور و در چارچوب قوه  مجریه چگونه 

پیش می رود؟  
شش نشانه  روشن برای پیشبرد این پروژه وجود دارد:

»آیت اهلل« رئیسی

رئیسی پس از خواندن جامع المقدمات و یک فقه و اصول 
ابتدایی )معالم و لمعتین: مجموعا ســه کتاب( به کارهای 
اجرایی در قالب دادســتانی )از سن 2۰ سالگی( پرداخته 
است. تحصیات وی هیچگاه از این حد فراتر نرفته است. 
دکترای وی مثل دکترای همه  مقامات به او هدیه شــده 
است: خریدن یک پایان نامه بدون رفتن به کاس. کسانی 
هستند که می توانند صدها پایان نامه مثل پایان نامه   رئیسی 
را با رونویســی از روی قــران و حدیث و کپی آثار دیگران 
با تغییر برخی عبارات )تا 7۰ درصد جایز اســت، درست 
مانند پایان نامه  حسن روحانی( دو هفته ای تحویل دهند. 
یک مقــام اجرایی قضایی یا امنیتی و نظامی و اجرایی در 
جمهوری اســامی نمی تواند چند سال وقت برای نوشتن 
پایان نامه  دکترا اختصاص دهد. مشــخص نیست رئیسی 
بدون دیپلم چگونه به تحصیات عالی راه یافته است: مثل 
مدارک کیلویی دانشــگاه آزاد که افراد در یک دوره بدون 
داشــتن دیپلم می توانستند یک باره به دوره  دکترا بروند یا 
تطبیق تحصیات حوزوی با مدارک نظام آموزشی که البته 
فقط در سطح کارنشاسی، کارشناسی ارشد و دکترا انجام 

می شود و نه در سطح دیپلم.
مدرسه عالی مطهری )سپهساالر سابق که از حوزه  علمیه به 
دانشگاه صدور مدارک عالی برای روحانیون حکومتی تبدیل 
شده( توســط روحانیون اداره شده و ماشین مزین کردن 
مقامات به عناوین دهان پر کن اســت. عنوان آیت اهلل به 
وی یک شبه در سال 1۳۹5 اعطا شد و دستگاه تبلیغاتی 
حکومتی از وی یک فقیه ساختند، اتفاقی که برای خامنه ای 
بعد از رهبر شــدن افتاد. همان طور که هاشمی شاهرودی 
رســاله  عملیه  خامنه ای را نوشت، کسی هم برای نوشتن 
رســاله  عملیه  رئیسی استخدام خواهند کرد؛ کار اسام بر 

زمین نمی ماند.

عدم پاسخگویی

رئیسی از روزی که توســط شورای نگهبان و پاسداران بر 
روی صندلی ریاســت جمهوری اسامی نشانده شده، غیر 
از نمایش مصاحبه  مطبوعاتــی اولیه در ۳1 خرداد 1۴۰۰ 
حتی در برابر خبرنگارانی که اکثرا خودی هســتند حاضر 
نشده است. خامنه ای ۳2 سال است که در کرسی رهبری 

به سوال یک خبرنگار پاسخ نداده است. هیچ دستگاهی در 
جمهوری اسامی بر اعمال رئیسی نظارتی ندارد و بوق های 
تبلیغاتی چپ و راست نیز وی را در مقام عالیه  »مصون از 
انتقاد« قرار داده اند. انتقــادات آنها مثل انتقاد به تپق ها و 
گاف ها یا انتصابات فامیلی در حد سرزنش تیم رسانه ای و 
زیر دستان وی است تا وی کمتر مورد تمسخر قرار گیرد. 
در یک توافق اعام ناشــده، نباید به دامن الهی و کبریایی 

رئیسی خدشه ای وارد آید.

صدور دستور و نه توضیح یا ارائه  عملکرد

رئیسی در مورد مسائل روز کشور و جامعه فقط به دستور 
دادن به مقامــات پایین تر یا توجیه وضعیت موجود اکتفا 
می کند، مثل اینکه دســتور می دهد دیگران )در سخن 
وی معلوم نیســت( ممنوعیت تردد شبانه را لغو کنند، در 
حالی که خودش می تواند چنین دستوری دهد. او توضیح 
نمی دهد که دولت قرار است چه کاری انجام دهد یا چگونه با 
مشکات برخورد می کند. برخاف تبلیغات انجام شده، وی 
اصوال در مورد رنج های مردم چیزی نمی گوید. این درست 
شــبیه رفتار علی خامنه ای اســت که هیچ گاه به توضیح 
عملکرد حکومتش اقدام نکرده اســت. او فقط هدایت های 
خداگونه انجام می دهد و به »دشمنانش« ناسزا می گوید. 

وی این سبک مدیریت را از خامنه ای آموخته است.

رهبر دل رحم و مردمی

سفرهای استانی ای که رئیسی می رود و روحانی نمی رفت، 
درســت بر اساس الگوی سفرهای خامنه ای در دهه  هفتاد 
خورشــیدی تنظیم شده اســت. او می رود که نشان دهد 
که مردمی اســت. تفاوت آنجاست که خزانه خالی است و 
وی نمی تواند به مردم عادی جامعه ســکه و چک بدهد. از 
این جهت، چندین هزار نفر برای دیدار و دست بوسی صف 
نمی کشند. کارکرد سفر استانی وی این است که در جاده 
مردم مقابل اتومبیل بیایند و »رئیس جمهوری دل رحم« 
به محافظان و همراهانش بگوید با مردم درست رفتار کنند و 
بعد فیلم آن منتشر شود. سپس روزنامه  ارگان دستگاه های 
امنیتی بنویســد که »رئیس جمهور رئیسی با باغبان های 
مشغول به کار در بلوار هم رودررو سخن می گوید و میزان 
حقوق آنها را جویا می شود. در سیاه چادر عشایر می نشیند 
و همراهان حتی دیگ ســیاه صاحب چادر را هم جابه جا 
نمی کنند. جمعه ها به جای اســتراحت یا تفریح و توچال، 
سفر استانی می رود.« همزمان همه  عناصر بسیجی و هفت 

تیرکش های نظام در مقامات عالی منصوب می شوند.

همکاران امنیتی و فامیلی

انتخاب مدیران در دولت رئیسی عینا همانند انتخاب مدیران 
در دســتگاه خامنه ای است. افرادی که برای مدیریت های 
پایین تر انتخاب می شوند یا از دستگاه های امنیتی و نظامی 
می آیند )تا در روز مبادا برای حفظ نظام آماده ی  کشــتار 
چند صد هزار نفری عین بشــار اســد باشند( یا از اعضای 
خانواده انتخاب می شــوند تا برای حفظ منافع خانوادگی 
اسرار دولتی را که به اسرار خانوادگی تبدیل شده به بیرون 
درز ندهند. همچنین نیروهای امنیتی و سپاهی در مقامات 
مختلف دولتی چیده می شــوند تا در شرایط گذار از یک 
رهبر به رهبر دیگر کنترل کامل در دست حکومت باشد. 
تعیین استانداران از میان سپاهیان از نیاز حکومت به هدایت 

و هماهنگی سرکوب ها در شرایط خاص حکایت دارد. 

رابطه  جاللی و جمالی

رابطه  رئیســی با روحانیون قم درســت همانند خامنه ای 
رابطه  چماقی-هویجی و سلطانی است. رئیسی همه  رانت ها 
و کســب و کارها و واردات و صادرات و ارزگیری های آنها 
و آقازاده هایشــان را حفظ کرده است، اما به دیدار آنها نیز 
نمی رود. از آنها کســب تایید نمی کند و در عمل نشــان 
می دهد بــه آنها برای حکمرانی نیاز نــدارد. او می خواهد 
دســت باالتر را حفظ کند. در دورانی که همه   مردم تحت 
فشــارهای اقتصادی هستند، هیچ یک از بودجه های چند 
هزار میلیاردی نهادهای دولتی شده  مذهبی قطع نشده یا 

کاهش نیافته است.

چالش ها

اما نشاندن رئیســی بر کرسی رهبری شش چالش بزرگ 
نیز دارد:

1. گاف ها و جماتی که بیســوادی و پرت بودن وی را از 
مســائل روز داد می زنند. او حتــی نمی تواند یک جمله را 
که شــروع کرده به اتمام برســاند. علی رغم محدود شدن 
ســخنرانی ها، او در سفر به زنجان همان پریشانگویی ها را 
تکرار کرد. زبان فارســی وی در حد کودکان دبستانی نیز 
نیســت. فروش چنین کســی به عنوان رهبر یک دولت- 
ملت دشوار اســت، اما حکومت در این حوزه از پشتیبانی 
رسانه های غربی که با رئیسی مثل »مقام معظم رهبری« 
برخورد می کنند برخوردار اســت. برای رسانه های غربی 
رئیســی همانند خامنــه ای یک رهبر مذهبی اســت که 
نبایــد وی را مورد انتقاد قرار داد. گاف های وی بعد از چند 
ســخنرانی کوتاه وی چنان مورد توجه عموم در ایران قرار 
گرفــت که تیم تبلیغاتی وی او رابرای چند روز از ســخن 
گفتن بازداشتند و او برای چندین هفته در سکوت کامل به 
سر می برد. البته کنترل فردی در قد و قامت رئیسی برای 
گاف ندادن بسیار دشوار است. خامنه ای همیشه در مورد 
مسائل روز دروغ می گفته و نظریه  توطئه و سیاه نمایی غرب، 
محور تفکر وی است اما در دوران ریاست جمهوری و قبل از 

رهبری در این حد گاف نداشت.
2. خامنه ای کسی مانند رفسنجانی را داشت که استاد »شاه 
ســازی« در چارچوب سنت سیاسی شیعه و اسامگرایی 

والیتمدار بود اما رئیسی از چنین همکاری محروم است.
۳. رسانه های فارســی زبان دولتی خارج کشور خامنه ای 
را که یک شــبه توسط صدا و ســیما آیت اهلل نامیده شد 
به همین عنوان خواندند و می خوانند. اکنون این رسانه ها 
توسط چشم میلیون ها ایرانی دنبال می شوند و دادن عنوان 
آیت اهلل به رئیسی - مثل فارس  و تسنیم- توسط آنها دشوار 
به نظر می آید. این رسانه ها که خود قبا از دادن یک شبه  
این عنوان گزارش داده اند، امروز نمی توانند به ســادگی او 
را با چنین عنوانی بخوانند. البته این احتمال هست که بر 
حســب سیاست دولت متبوع برای »عادی سازی« او را به 
عنوان آیت اهلل مفتخر کنند. پوســت آنها برای بی آبرویی 

کلفت شده است.
۴. ریاســت جمهوری خامنه ای به عنوان سکوی پرش به 
رهبری، تشــریفاتی بود و در آن دوره نخســت وزیر امور 
اجرایی را می گرداند. اما رئیســی در مقام اجرایی اســت و 
شکست های هر روزه اش )تا سه ماه اول در بورس و مسکن 
و تــورم(  زیر ذره بین عمومی اســت و بوق های تبلیغاتی 

نمی توانند او را فراتر از مشکات جاری بنشانند.
5. رئیسی و همکارانش برای هشت سال سخنانی در انتقاد از 
دولت روحانی گفته اند که امروز با همان ها ارزیابی می شوند. 
نمی شود سخن از شایسته ساالری گفت و بعد پسرخاله ها 
و دامادها را در مقامات اجرایی گماشت. خامنه ای در دوران 
ریاست جمهوری شعارهای شیک نمی داد و به ناسزاگویی 

به غرب و تمدن غربی و موعظه اکتفا می کرد.
6. جنایات خامنه ای و دوســتان در دهــه  اول جمهوری 
اســامی از ســوی اســامگرایان و چپ ها عمدتا به پای 
انقابیگری و رقابت بر ســر قدرت میان گروه هایی که در 
چارچوب یک گفتمان عمل می کردند گذاشته می شد، اما 
جنایات رئیسی صرفا برای حفظ نظام نکبت و فاکت و از 
سر قساوت و شیفتگی برای خونریزی بوده است. حتی افراد 
وفادار به نظام نیز این تفاوت را درک می کنند. رئیسی در 
جامعه بدنام است و مریلند و گالوپ با همکاری با نهادهای 
امنیتی در ایران نمی توانند خون های ریخته شده به دست 
وی را پاک کنند. دیگر در دهه  شصت زندگی نمی کنیم که 

بتوان جنایات رژیم و عامان آنها را پنهان کرد.  

رئیسی از روزی که توسط شورای نگهبان و پاسداران بر روی صندلی ریاست جمهوری اسالمی نشانده شده، 
غیر از نمایش مصاحبه  مطبوعاتی اولیه در ۳1 خرداد 1400 حتی در برابر خبرنگارانی که اکثرا خودی هستند 
حاضر نشده است. هیچ دستگاهی در جمهوری اسالمی بر اعمال رئیسی نظارتی ندارد و بوق های تبلیغاتی 
چپ و راســت نیز وی را در مقام عالیه  »مصون از انتقاد« قرار داده اند. انتقادات آنها مثل انتقاد به تپق ها و 
گاف ها یا انتصابات فامیلی در حد سرزنش تیم رسانه ای و زیر دستان وی است تا وی کمتر مورد تمسخر قرار 

گیرد. در یک توافق اعالم ناشده، نباید به دامن الهی و کبریایی رئیسی خدشه ای وارد آید.

همزمان با دادگاه نظامی، 
۱۳ دروغ

 سردار حاجی زاده 
درباره شلیک به 

هواپیمای اوکراینی
حاال بیش از یک ســال و 10 ماه از حادثه تلخ 
شلیک پدافند ســپاه ایران به هواپیمای 7۵2 
اوکراینی می گذرد؛ ماجرایی که در پی آن 176 
سرنشــین هواپیما جان باختند و از آن تاریخ 
همچنان قرار اســت مقصران حادثه معرفی و 
محاکمه شوند؛ اما خبری از هیچ گونه پیگیری 

نیست.

دو ماه مانده به ســالگرد این حادثه، ســردار حاجی زاده 
فرمانــده هوافضا ســپاه به جای حاضر شــدن در جمع 
خبرنگاران و رسانه های مستقل یا دست کم حاضر شدن 
میان خانواده جان باختگان در جمع دانشجویان دانشگاه 
صنعتی شریف حاضر شــده تا روایت خود را از آنچه در 
آن ماجرا گذشته است، بگوید؛ روایتی البته یک طرفه که 
هیچ پرسشــی در آن مطرح نمی شود و سردار در نقش 
یک »متکلم وحده« ســخن می گوید و »تأیید« می کند 
و »طلبکار« می شــود. این گــزارش در حقیقت همان 
ابهام هایی اســت که در فضای بســته ایران کسی توان 
پرداختن به آن را ندارد و همان پرســش هایی است که 

کسی از سردار نپرسید.
1- اینکه ســردار حاجی زاده چرا به جای پاســخگویی 
به افکارعمومی در یک فضای کاماً ایزوله و پاســتوریزه 
به صورت یک طرفه سخن می گوید و نقش قهرمان داستان 
را بازی می کند، ابتدایی ترین نکته ای است که باید به آن 
توجه شود. دکور فضای این نشست با ماکت انواع و اقسام 
موشک صحنه آرایی شــده بود هم نشان می داد که قرار 
نیست به سؤالی پاسخ داده شود؛ چه آنکه اصاً این جلسه 
توسط بسیج دانشجویی دانشگاه شریف برگزار شده بود. 
اهمیت برگزارکنندگان این جلسه آنجا مشخص می شود 
که آن ها درســت 2 روز بعدازاین حادثه، زمانی که بحث 
شلیک به هواپیما توســط ایران مطرح بود، بیانیه ای به 
نقل از متخصصان خود صادر کردند و گفتند محال است 

موشک شلیک شده باشد! 
2- سردار حاجی زاده در ابتدای سخنانش می گوید دلیل 
اینکه تا کنون صحبت نکرده، این بوده اکنون این حادثه 
متولی پیدا کرده است )قوه قضاییه( و سازمان هوا و فضای 
ســپاه جزو متهمین بوده و به همین خاطر نمی توانسته 
ســخن بگوید. ســؤالی که درباره ایــن اظهارنظر پیش 
می آید، این اســت که اگر متهمی در پرونده وجود دارد، 
بنا بر اصل عدم دست کاری در حادثه، آن متهم تا پایان 
تحقیقات از سمت خود برکنار نمی شود؟ چگونه است که 
ســردار حاجی زاده متهم اصلی شلیک به یک هواپیما و 
جان باختن 176 انسان بوده، اما هیچ نهادی او را تا پایان 

تحقیقات برکنار نکرده است؟ 
۳- حاجی زاده در ادامه نشست خبری یک تنه اش درباره 
»کسی که شلیک کرده« نیز توضیح می دهد و می گوید 
او هم مقصر نیست. »به او گفته اند موشک کروز شلیک 
شــده«، »به او گفته اند آماده باش صددرصد باشد«، »به 
او گفته اند سیستم باید روشن باشد« اما هیچ توضیحی 
نمی دهد که کدام مرجع چنین دستوری به او داده است. 
عجیب تر آنکه بسیجیان حاضر در این جلسه هم به خود 
زحمت نمی دهند بپرســند چه کسی چنین دستوری 
به مســئول پدافند داده است. او توضیح می دهد کسانی 
مسئول پدافند را در موقعیتی قرار دادند که به سمت یک 
هواپیما شلیک کند. اینکه »آن ها« چه کسانی بودند که 
گفته اند موشک کروز شلیک شده، هنوز بعد از 22 ماه اما 

هنوز معلوم نیست و ظاهراً قرار هم نیست معلوم شود.
۴- البته حاجی زاده پیش ازاین گفته بود »در گزارش های 
واصله تاکید شده که یک موشک کروز شلیک شده است.« 
در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح نیز به همین موضوع 
اســتناد شده و آمده »برخی اخبار نیز از مشاهده اهداف 
هوایی به ســمت مراکز راهبردی در کشور به واحدهای 
دفاعــی واصل و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار 

ادامه در صفحه 14مشاهده شد 
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Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C 
charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease 
and financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing 
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80 
with a $0 down payment. Cost of borrowing is $0, includes $500 Summer Bonus. Finance a new 2022 Sportage LX AWD with a selling price of $29,945.00 at 0.99% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is 
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of 
$25,29000  includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the 
end of the term for $12,64500. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometers). Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and 
unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer 
eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferable within the same 
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a 
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be 
deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price 
for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None 
of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, 
including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a 
navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the 
free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca 
or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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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

+

778-323-6722
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

گزارش تحقیقی انجمن خانواده های 
جانباختگان پرواز ۷۵۲ منتشر شد

 از هواپیما به عنوان
 سپر انسانی استفاده کردند

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن، به صراحت بیان کرد که روند رخدادها و ادله ی موجود حاکی از آن 
است که سرنگونی هواپیما عمدی بوده است.  اسماعیلیون همچنین واکنش های جهانی را سهل  گیرانه 

خواند و خواستار واکنش قاطع جهانیان شد.

ادامه در صفحه 14

انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 
پی اس 752 نتیجه ی تحقیقات خود را 
در قالب گزارشی مبسوط منتشر کرد 
که نشان می دهد مقام های جمهوری 
اسامی فضای هوایی ایران را باز نگاه 
داشتند تا از هواپیماهای غیر نظامی 
به عنوان ســپر انسانی علیه حمات 

احتمالی آمریکا استفاده کنند.
به گزارش »هفتــه«، این گزارش که 
روز 2۴ نوامبر 2۰21 )۳ آذر 1۴۰۰( 
منتشر شد، نتیجه ی تحقیقات کمیته 
حقیقت یــاب این انجمــن درباره ی 
چگونگی سرنگون کردن پرواز پی اس 
752  توســط سپاه پاسداران انقاب 
اســامی اســت که به مــرگ 176 
انسان بی گناه و کودکی به  دنیا نیامده 

انجامید.
در همین راستا کنفرانس مطبوعاتی 
نیز برگزار شــد تا موارد پوشش داده 
شــده در گزارش برجســته شوند. 
همچنین، نمایندگانــی از انجمن و 
همچنین کارشناســان هوانوردی و 
نظامی و وکا برای پاسخ به پرسش ها 
حضور داشــتند که در شــبکه های 
اجتماعــی مختلف انجمن به صورت 

زنده نیز پخش شدند.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن، 
به صراحت بیان کرد که روند رخدادها 
و ادله ی موجود حاکی از آن اســت 
که ســرنگونی هواپیما عمدی بوده 
است. جواد سلیمانی، مسئول کمیته 
انجمــن خانواده های  حقیقت یــاب 
جان باختگان، نیز با اشاره به گفته های 
جواد ظریف، وزیر خارجه پیشــین 
جمهوری اسامی که گفته بود امکان 
دارد حمله به هواپیما عمدی باشد بر 

عمدی بودن این حمله تاکید کرد.
 اسماعیلیون همچنین در این نشست 
واکنش های جهانی را ســهل  گیرانه 
خوانــد و خواســتار واکنــش قاطع 

جهانیان شد.
در گزارش انجمن آمده که آســمان 
ایران تعمدا در شــب حمله به پایگاه 
عین االسد باز گذاشــته شده است 
تا ســپری انســانی در برابر حمله ی 

احتمالی متقابل ایجاد شود.
در این گزارش آمده که مقام های سپاه 
مطمئن شده بودند که در پرواز 752 
هیچ کس با گذرنامه ی آمریکایی سوار 

هواپیمای اکراینی نشده بوده است.
همچنیــن ابزارهــای الکترونیکــی 
جانباختگان نه بر اثر ســانحه که به 

طور عمدی تخریب شده اند.
در ایــن گزارش همچنین به باتجربه 
بودن اپراتور پدافند هوایی اشاره رفته 
است که مشخص می کند که اشتباهی 

در زدن هواپیما در کار نبوده است.
بر پایه ی این گزارش 217 صفحه ای، 
16 یافته مهــم کمیته حقیقت یاب 
انجمــن خانواده هــای جانباختگان 

چنین اند:

هوایی  فضای  گذاشته شدن  باز   -1
ایران: پس از حمله موشــکی سپاه 
پاسداران به پایگاه های آمریکا در عراق 
و پیش از شلیک به هواپیمای حامل 
پرواز پی اس 752، مقام های حکومت 
فضای هوایی ایران را باز نگاه داشتند 
و از هواپیماهای غیرنظامی به عنوان 
سپر انسانی استفاده کردند. امیرعلی 
حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه پاســداران، در یک کنفرانس 
خبــری در 11 ژانویــه 2۰2۰ )21 
دی 1۳۹٨( گفــت ایران در وضعیت 
جنگی بود و درخواســت برای بستن 
فضای هوایی ایران توسط »مقام های 

مربوطه« رد شده بود.

2- ادعای غلط حکومت ایران درباره 
تخلیه فضای هوایی در غرب کشور: 
گزارش نهایی دولت ایران ادعا می کند 
فضای هوایی غرب کشور، در اقدامی 
پیشگیرانه و با پیش بینی »منازعه«، 
بــه تدریــج بــه روی هواپیماهای 
مسافربری بسته شدند. اما گزارش ها 
نشان می دهند که چه قبل و چه بعد 
از حمله به پایگاه های آمریکا در روز 
٨ ژانویــه 2۰2۰، فضای هوایی غرب 
ایران تخلیه نشده بود و این امر تنها 
2۰ دقیقه پیش از شــلیک به سوی 

هواپیمای اوکراینی صورت گرفت.

۳- اپراتور بســیار باتجربه سامانه 
اپراتور سامانه  موشــکی تور ام-1: 
موشکی تور ام-1 که هواپیما را ساقط 
کرد، در زمینه ســامانه های موشکی 
کوتاه بــرد تجربه و تخصص بســیار 
عمیقی دارد و در سوریه نیز فعالیت 
کرده است. با در نظر گرفتن این نکته، 
دشــوار بتوان تصور کرد که توانایی 
تمییز یک موشک کروز از هواپیمای 
اوکراینی پرواز پی اس 752 را نداشته 

است.

4- هیــچ مدرکی دال بر اختالل در 
ارتباطات وجود ندارد: حکومت ایران 
هیچ مدرکی دال بر این مدعای خود 
ارائه نداده اســت که سامانه موشکی 
تور-ام 1 در هنگام تصمیم گیری برای 
شــلیک به هواپیمای اوکراینی، قادر 
به برقراری ارتباط با شــبکه دفاعی 
یکپارچه کشــور نبوده است. چگونه 
این سامانه از شبکه دفاعی یکپارچه 
کشــور خبــر مربوط بــه »حمات 
موشــک کروز« را دریافت کرد اما به 
هنگام شلیک به هواپیمای مسافربری 

قادر به دریافت تاییدیه نبود؟

۵- غیرقابل قبول بودن اشــتباه در 
شناسایی: صحــت ادعای جمهوری 
اســامی ایران مبنی بر عدم توانایی 
اپراتور سامانه موشــکی تور ام-1 در 
تمییز یک هواپیمای مســافربری و 
یک موشــک کروز از یکدیگر بسیار 
است. موشک های کروز  غیرمحتمل 
و هواپیماهای بوئینگ ســری 7۳7 
تــا ٨۰۰، اختافــات عمــده ای در 
زمینه های مختلــف از جمله طول، 
مقطع رادار )RCS(، سرعت، ارتفاع، 
و خصوصیات مربوط به حرکت دارند 
که سبب می شود به شیوه ای متفاوت 

در سامانه تور ام-1 ظاهر شوند.

6- غیرقابل قبــول بــودن خطای 
پیمایشی 10۵ درجه ای: ادعای دولت 
ایران مبنی بر خطای پیمایشی 1۰5 

درجه ای در یافتن صحیح جهت گیری 
شــمال توسط ســامانه موشکی تور 
ام-1 بســیار غیرمحتمل و احتماال 
ساختگی است. پس از گذشت هفت 
ماه، حکومت ایران ادعا کرد اپراتور تور 
ام-1 به اشــتباه تصور کرد هواپیما از 
غرب به شرق و نه از جنوب به شمال 
در حرکت بود. تحقیقــات جامع ما 
نشــان می دهد جمهوری اسامی با 
هدف اقناع جهانیان درباره »خطای 

انسانی«، این ادعا را تبلیغ می کند.

یافتــن  بــرای  غربالگــری   -7
شــهروندان ایاالت متحده آمریکا: 
در ایست   و بازرسی فرودگاه بین المللی 
امام خمینی تهران که توســط سپاه 
پاســداران کنترل می شود، از برخی 
مسافران پرسیده شــد آیا پاسپورت 
آمریکایی دارنــد و آیا قصد رفتن به 
ایاالت متحــده را داشــتند. به نظر 
می رسد سپاه پاســداران با این اقدام 
می خواست اطمینان حاصل کند هیچ 
شــهروند آمریکایی در پرواز پی اس 

752 حضور ندارد.

پرســش برانگیز ۵7  تاخیــر   -٨
دقیقه ای: این امــکان وجود دارد که 
یک یا چند مسافر طی این تاخیر از 
هواپیما پیاده شده باشند. اما گزارش 
نهایی جمهوری اسامی مساله تاخیر 
را به تعویض چهار چمدان مسافران 
نسبت می دهد. برخی از قربانیان در 

آخریــن مکالمه پیش از پرواز خبر از 
پیاده شدن برخی مسافران داده بودند. 
برای یافتن پاسخ قطعی در این باره، 
باید دوربین های مداربسته حاضر در 
فرودگاه امــام خمینی طی تحقیقی 

مستقل بررسی شوند.
9- تغییر مسیر پرواز اطلس گلوبال: 
به پرواز شــماره »کی کــی 11٨5« 
)KK1185( شــرکت خطوط هوایی 
اطلس گلوبال مســیر دیگــری داده 
شــد تا ســایت های نظامــی محل 
پرتاب موشک ها به هواپیمای حامل 
پــرواز پــی اس 752 را دور بزند. این 
دو پرواز زمان عزیمت دقیقا یکسانی 
داشــتند وهواپیمای پــرواز اطلس 
گلوبال، برخاف هواپیمای اوکراینی، 
بــدون تاخیر از فرودگاه برخاســت. 
انتشــار مکالمات پرواز کی کی 11٨5 
با برج های کنتــرل ترافیک فرودگاه 
و مرکز هماهنگــی عملیاتی مدنی-

نظامی ایــران می تواند دالیل واقعی 
درباره این تغییر پرســش برانگیز را 

روشن سازد.

10- حرکت تاکتیکی و شناســایی 
اشــتباه: شــواهد موجود از ادعای 
حکومــت مبنی بر اشــتباه گرفتن 
هواپیمای اوکراینی با موشــک کروز 
حمایت نمی کند زیرا در روز حادثه و 
پیش از هدف قرار گرفتن هواپیمای 
ســرعت،  با  هواپیماهایی  اوکراینی، 
ارتفاع، مسیر و مشــخصاتی مشابه 

وجود داشــته اند. تحلیــل پروازهای 
انجام شده در چهار ساعت منتهی به 
حادثه نشــان می دهد اپراتورها زمان 
و شــانس کافی برای شناسایی خطا 
و برطرف کــردن آن را داشــتند. اما 
تصمیم گرفتند تنها پرواز پی اس 752 

را هدف بگیرند.

دولت  11- الپوشــانی نظام منــد: 
جمهوری اســامی ایران با مشارکت 
مقام های بلندپایه اش، به مدت ســه 
روز به شــیوه ای نظام مند و به دور از 
واقعیت اعام می کــرد پرواز پی اس 
752 به دلیل نقص فنی سقوط کرده 
اســت. انجمن خانواده های قربانیان 
پرواز پی اس 752 به یک فایل صوتی 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت 
ایران، دســت یافته کــه در آن وی 
می گوید توسط علی شمخانی، رئیس 
شــورای عالی امنیت ملی، و محمد 
حسین باقری، رئیس ستاد مشترک 
نیروهای مســلح، تحت فشــار قرار 
گرفته تا قرائت رسمی حکومت مبنی 
بر سقوط هواپیمای اوکراینی به دلیل 
نقص فنی را تبلیغ کند. عاوه بر این، 
استفاده از بولدوزر برای صاف کردن 
محل ســقوط و عدم تحویل وسایل 
الکتریکی مسافران و خدمه هواپیما 
بیانگر تاش های دولــت ایران برای 
پنهان کردن حقایق درباره شلیک به 
هواپیمای حامل پــرواز پی اس 752 

است.

12- مداخله در شــواهد و مدارک 
فیزیکی: بررســی وسایل الکتریکی 
نشان  کارشناسان  توســط  قربانیان 
می دهد این وســایل عاوه بر آسیب 
فیزیکی ناشــی از ســقوط هواپیما، 
در معــرض تخریــب نظام مند قرار 
گرفتند. بخش های مربوط به حافظه و 
ارتباطات وسایل الکتریکی بازگردانده 
شده به خانواده های قربانیان، پس از 
حادثه به شیوه ای عامدانه آسیب دیده 

بودند.

1۳- عدم پیروی از رویه های درست 
پزشــکی قانونی: اجســاد برخی از 
قربانیان به طور مناســب شناسایی 
نشده اند. انجمن خانواده های قربانیان 
پرواز پی اس 752 به شواهدی دست 
یافته که بر اساس آنها، نتیجه آزمایش 
دی ان ای روی برخــی از اجســاد با 
هویت اعام شــده برای آنها توســط 
مقام های جمهوری اسامی مطابقت 
نــدارد. این ســهل انگاری جمهوری 
اسامی تبعات روانشناختی جدی ای 
را برای خانواده های قربانیان داشــته 
و برخی از آنها می گویند کل جســد 
عزیزانشــان را دریافــت نکرده اند و 
بخش هایی از اجســاد برخی دیگر از 

قربانیان را به آنها تحویل داده اند.
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دولت ترودو امیدوار است 
تا کریسمس چهار الیحه مهم 

تصویب کند
مارک هالند، مســئول امــور دولت 
در مجلس عوام کانادا، روز دوشــنبه 
22 نوامبر اعام کــرد دولت اقلیتی 
جاستین ترودو امیدوار است بتواند تا 
جشن کریسمس چهار الیحه مهم را 

به تصویب برساند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
به گفته آقای هالنــد، دولت لیبرال 
ترودو قصد دارد الیحه ای را برای ادامه 
حمایت های مالی بــه کانادایی هایی 
که در برخی بخش های آسیب دیده 
از کرونا مشغول کار هستند، تصویب 
کنــد. هالند تصریح کــرد: »ما فکر 
می کنیم که کانادایی ها مایل هستند 
دولت در این زمینه به ســرعت اقدام 

کند.«
دولــت ترودو همچنیــن به تصویب 
الیحه دیگری می اندیشد که به موجب 
آن فعاالن مخالف واکسن اجازه برپایی 
تظاهرات در برابر موسســات و مراکز 
درمانــی و تهدید کردن کارگران این 
مراکز را نخواهند داشت. به گفته آقای 
هالند، همه احــزاب درباره ضرورت 

تصویب این الیحه اتفاق نظر دارند.
دولــت تــرودو همچنیــن درصدد 
تصویب الیحه ای اســت که بر اساس 
آن کلیه کارگران مشــمول قوانین و 
مقررات فــدرال حق ده روز مرخصی 
استعاجی با حقوق را خواهند داشت. 

مهار پاندمی کرونا و احیای اقتصادی، 
محور اصلی سخنرانی تاج و تخت

بیش از دو ماه پس از انتخابات، مری 
ســایمون فرماندار کل کانادا با ایراد 
سخنرانی تاج و تخت که عمدتا حول 
محور ریشه کنی کووید1۹ بود، زنگ 
آغاز فعالیت هــای پارلمان را به صدا 

درآورد.
به گزارش هفته، بــه نقل از الپرس، 
خانم ســایمون در ســخنرانی روز 
سه شنبه اولین جمات خود را به زبان 
بومیان که زبان مادری اش است، بیان 
کرد و مشــخصا به کشف صدها گور 
بی نام و نشــان کودکان بومی که در 
نظام مدارس شبانه روزی بومیان جان 
خود را از دست داده بودند و همچنین 
اهمیت مسئله آشتی با جوامع اولیه 

اشاره کرد.
در شرایطی که واکسیناسیون کودکان 
5 تا 11ساله به زودی در استان های 
مختلــف کانادا آغاز می شــود، خانم 
ســایمون در ســخنرانی خود، مهار 
قطعی پاندمی را اولویت مطلق دولت 
معرفی کرد و بهترین ابزار برای تحقق 

این هدف را واکسیناسیون دانست.
از سخنرانی قبلی تاج و تخت که بیشتر 
از یک ســال پیش توسط ژولی پایت 
ایراد شد، پیشرفت های قابل توجهی 
در مبارزه با پاندمی حاصل شده است. 
در این مدت رشــد اقتصادی نیز به 
آرامی از ســر گرفته شده با این حال 

مشــکل دیگری از راه رسیده است: 
افزایش قیمت ها. افزایش هزینه های 
زندگی مسئله حساس و مهمی است 
که حزب محافظه کار کانادا نیز برای 
تشدید فشــار بر رقبای لیبرال خود، 
روی آن مانور می دهد. پییر پوآولیئور، 
ســخنگوی حزب محافظــه کار در 
امور دارایی، درست ساعاتی پیش از 
ســخنرانی تاج و تحت در کنفرانسی 
مطبوعاتی درباره افزایش هزینه های 

زندگی اظهارنظر کرد.

مری ســایمون که جای ژولی پایت 
مغضوب را گرفته است، در سخنرانی 
خــود در واکنش به انتقادها از دولت 
در باره رشــد قیمت ها و افزایش نرخ 
تــورم تاکید کرد: »رشــد تورم یک 
چالش جهانی است. هر چند عملکرد 
کانادا در زمینه اقتصادی از بســیاری 
از کشــورهای و به ویژه شرکای اتاوا 
بهتر بوده اســت، دولت برای مقابله 
با افزایــش هزینه های زندگی عزمی 
راسخ دارد. طرح دولت در این زمینه 

شــامل دو اولویت اســت: مسکن و 
خدمات مراقبت از کودکان.

مری ســایمون در بخش دیگری از 
ســخنرانی خود که در ســاختمان 
جدیــد ســنای کانــادا و در حضور 
شخصیت هایی مثل جاستین ترودو، 
ریچارد واگنر رئیس دیوان عالی کانادا 
و وایت فریزر همسر فرماندار کل، ایراد 
شد، بر تعهد دولت فدرال برای مبارزه 

با تغییرات آب وهوایی تاکید کرد.
خانم سایمون تصریح کرد: »با تاکید 
بر نوآوری، توســعه مشــاغل سبز، 
همکاری با کشورهایی که دیدگاه های 
مشــابه با ما دارند، یک اقتصاد مقاوم 
تر، منعطف تــر و رقابتی تر خواهیم 

ساخت.«
فرمانــدار کل کانــادا همچنین در 
ســخنرانی تــاج و تحت بــر دوام و 
استحکام زنجیره های تامین و توسعه 
تبــادالت تجاری باز کانــادا با دیگر 

کشورها تاکید کرد.
قــول دولت برای اســتمرار کمک ها 
به برخی بخش های اقتصادی که به 
شــدت بر اثر پاندمی آسیب دیده اند، 
حمایت از کارکنان بخش بهداشت و 
درمان، ارائه الیحه جدید برای ممنوع 
کردن تبدیــل درمانی و اتخاذ تدابیر 
مناســب برای مقابله با خشونت های 
مســلحانه از طریق کنتــرل هر چه 
بیشــتر ســاح های گــرم از دیگر 
موضوعاتی بود که در سخنرانی تاج و 

تحت بر آن ها تاکید شد.
خانم سایمون ســخنرانی خود را با 
این جمله به پایان رســاند: »در آغاز 
دهه جدید قرار داریم. با دلســوزی، 
همبستگی، شجاعت و اراده می توانیم 
خطاهــای احتمالی خــود را اصاح 

کنیم.«

آقای هالند تاکید کرد هیچ کس نباید 
احساس کند که حتی در صورت ابتا 
به بیماری مجبور اســت برای تامین 

هزینه های خود کار کند.
اما در الیحه چهارم که دولت ترودو به 
تصویب آن پیش از نوئل فکر می کند، 
منع تبدیل درمانی یا تغییر گرایش 
جنسی پیش بینی شده است. پیش 
از ایــن نیز الیحه ای در زمینه تبدیل 
درمانی که یک رویــه بحث برانگیز 
است ارائه شده و مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته بــود اما به علت برگزاری 

انتخابات نافرجام ماند.
فعالیــت مجلس عوام 17 دســامبر 
همزمان با آغاز تعطیات پایان سال به 
حال تعلیق درخواهد آمد و ۳1 ژانویه 
بار نمایندگان بار دیگــر به پارلمان 

بازخواهند گشت.

حمله اقتصادی رهبر حزب محافظه کار به دولت ترودو با ازسرگیری پارلمان
مــداد- به گزارش نشــنال پســت، 
محافظــه کاران،  رهبر  اتــول،  ارین 
روز چهارشــنبه به صراحــت اعام 
کرد دولت به مســائل واقعی مانند 
تــورم توجهی ندارد و بــرای بهبود 
اقتصــاد قدمی برنمــی دارد. وی در 
اقدامی نــادر به خبرنگاران اجازه داد 
تا در جلســه کمیته پارلمانی خود 
در روز چهارشــنبه شرکت کنند تا 
سخنرانی اش برای نمایندگان دیگر را 
بشنوند. اکثر سؤاالت اتول بر اقتصاد 
و افزایش هزینه مواد غذایی متمرکز 
بود و نمایندگان محافظه کار بارها و 
بارها از نخست وزیر پرسیدند که آیا 
قیمت مرغ، شیر یا سایر مواد اولیه را 

می داند یا خیر.
اتول، جاستین ترودو را متهم کرد که 
یک دولت ایدئولوژیک را اداره می کند 
که بــر نیازهای واقعــی کانادایی ها 
متمرکز نیســت. به گفته وی سایر 
بلندپروازانه ای  برنامه های  کشــورها 
را برای آزاد کــردن نوآوری، کاهش 
مالیات و کاهش تشریفات اداری برای 

رشد اقتصادشــان اجرا می کنند اما 
ترودو کاری انجام نمی دهد.

ترودو در پاسخ مستقیماً به افزایش 
هزینه کاالها اشاره نکرد، اما گفت که 
دولت در تاش است تا هزینه مراقبت 

از کودکان و مسکن را کاهش دهد.
اقتصاد  بر  محافظه کاران  درحالی که 
تمرکز می کردنــد، لیبرال ها طرحی 
را پیشــنهاد کردند که برای محدود 
کردن نوع معافیت های پزشــکی به 
واکسیناســیون کووید1۹ در جلسه 
بعدی، روز چهارشنبه موردبحث قرار 
خواهد گرفت، که در صورت پذیرفته 
شــدن، نمایندگان مجلس عوام به 
جلسات بازمی گردند. مشخص نیست 
کــه این طــرح چه زمانــی به رأی 
گذاشته خواهد شــد اما لیبرال ها از 
حمایت حزب نیودمکرات برخوردارند، 
بنابراین طــرح فوق احتماالً تصویب 

می شود.
اتول از پاســخ به ســؤاالت در مورد 
وضعیت واکسیناسیون 11٨ نماینده 
مجلــس خــودداری کرده اســت. 

نمایندگان مجلس یا باید واکســینه 
شده باشــند یا برای ورود به مجلس 
عوام معافیت پزشــکی را به مجلس 
عــوام ارائه کنند. محافظــه کاران به 
دنبال چالشی علیه این قانون هستند 
و استدالل می کنند که این تصمیم 
باید توســط مجلس عــوام گرفته 

می شد.
به گزارش مک لینز  در سخنرانی روز 
سه شــنبه تاج وتخت قرار بود طرح 
دولت تــرودو باهــدف »ادامه دادن 

حرکت کانادا به جلو« ارائه شود.
دانشــگاهیان، محققــان و حامیان 
جامعــه کــه از افزایش نــرخ مواد 
غذایــی و افزایش هزینه های زندگی 
نگران هســتند، امیــدوار بودند که 
دولت قــول اقدامات اساســی برای 
کمک ایــن افراد را بدهــد. در حال 
حاضر یک نفــر از هر هفت کانادایی 
در تاش برای دسترســی به مقادیر 
کافی غذا اســت. پس از ســخنرانی 
سال گذشته، امیدها که نشان دهنده 
حمایت از رســیدگی به نرخ شدید 

ناامنی غذایــی، تقویت زنجیره های 
تأمیــن غــذای محلــی، حمایت از 
کشاورزان در ایجاد انعطاف پذیری در 
برابر تغییرات آب وهوایی و حفاظت از 
کارگران کانادایی و مهاجرانی بود که 
نقشی ضروری در سیستم غذایی ایفا 
می کنند، افزایش یافته بود اما با آشکار 
شدن لیست تعهدات امسال که هیچ 
اشاره مســتقیمی به ناامنی غذایی، 
کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی 
و صنایع غذایی کشــاورزی، تأثیرات 
تغییرات آب وهوایی بــر تأمین غذا 
یا کمک مالی کانادا برای میلیون ها 
کانادایی شــاغل که زیرخط فقر قرار 
دارند، نشده است، ناامیدی ایجاد شد.
در این ســخنرانی دولت متعهد شد 
که مبلغ پرداختی ماهانه کمک هزینه 
کودک کانادا )CCB( بر اساس تورم 
تعدیل شــود و دولت ادعا کرد که از 
قبل بــه رهایی صدها هزار کودک از 
فقــر کمک کرده اســت درحالی که 
برنامه تحقیقاتی میان رشته ای است 
که برای شناسایی مداخات سیاستی 

مؤثر بــرای کاهش ناامنــی غذایی 
خانوارها در کانــادا )PROOF( این 
مبلغ را برای رهایی صدها هزار خانوار 
از ناامنــی غذایی، که علت اصلی آن 

فقر است، کافی ندانسته است.
دولت همچنین به مبارزه با نفرت و 
نژادپرســتی با یک استراتژی جدید 
ضد نژادپرستی متعهد  شد. بااینکه 
ناامنــی غذایی موضوعی اســت که 
در بیــن خطــوط نــژادی متفاوت 
اســت اما تحقیقات نشــان می دهد 
جوامع سیاه پوست و بومی نسبت به 
کانادایی های سفیدپوست بیشتر دچار 

ناامنی غذایی هستند.
سخنرانی تاج وتخت به شدت مملو از 
فراخوان هایی بــرای اقدام بود، اقدام 
برای آشــتی، اقدام برای ســامت و 
رفاه جمعی، اقدام در مورد تغییرات 
آب وهوا، اقدام برای افزایش قیمت ها 
و اقدام در مورد نژادپرستی سیستمی. 
اما طرفــداران از ایــن اقدامات زیاد 

شنیده شده اند.
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همزمان با آغاز کار پارلمان
هزینه زندگی، دغدغه اصلی مردم کانادا 

ایرانیان کانادا- آخرین نظرســنجی 
Ipsos نشــان می دهد نگرانی ها در 
مورد افزایش قیمت کاالهای ضروری 
ماننــد مواد غذایــی و بنزین، اکنون 
از موضوعاتی ماننــد پاندمی کووید 
1۹، مراقبت های بهداشتی و مسکن 
به عنوان نگرانی اصلی کانادایی ها باالتر 

است. 
دارل بریکــر، مدیــر عامل شــرکت 
تحقیقات بازار Ipsos، در مصاحبه ای 
با گلوبال نیوز گفت: »کانادایی ها واقعاً 
بر آنچه در خانه هایشــان می گذرد 
و اتفاقاتی که در زندگی خودشــان 
می گــذرد، به ویــژه در رابطه با رفاه 

شخصی خود متمرکز هستند.« 
بریکر گفت، کانادایی ها »بسیار نگران 
این هستند که آینده چگونه خواهد 

بود.«
با استفاده از 1۰ موضوع مورد نگرانی 
فهرست  نظرسنجی  این  کانادایی ها، 
کوتاهی از »اولویت برای جلسه آتی 
پارلمان« را بر اساس نتایج به دست 

آمده ارائه کرده است. 
توانایی خرید و هزینۀ زندگی در صدر 
فهرســت به عنوان موضوع کلیدی 
کانادایی ها قرار گرفت و فکر می کردند 
که دولت بایــد آن را در اولویت قرار 
دهــد و ۳۳ درصد ایــن موضوع را 
نگرانی اصلــی خود می دانســتند. 
نگرانی ها در مــورد پاندمی که با 27 
درصد، مراقبت های بهداشتی که 25 
درصد بود، مســکن بــا 2۴ درصد و 

پیش بینی بانک مرکزی کانادا:
 تورم در سه ماهه چهارم امسال به طور متوسط ۴.۸ درصد 

و در سال آینده ۳.۴ درصد
به گــزارش هفته و به نقل از »گلوب 
 اند میل«، آمار کانــادا اعام کرد که 
 )CPI( شاخص هزینه ی مصرف کننده
در ماه اکتبر نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل ۴.7 درصد افزایش یافته 
اســت که نســبت به ۴.۴ درصد در 
سپتامبر رشــد ۰.۳ درصدی را نشان 
می دهــد. این هفتمین مــاه متوالی 
بوده که تورم از محدوده هدف بانک 
مرکزی کانادا فراتر رفته و به باالترین 
نرخ ســاالنه از فوریه 2۰۰۳ رسیده 

است.
افزایش تورم – و علل ریشه ای آن – 
شاید بزرگترین موضوع اقتصاد جهاِن 
امروز باشد. هفته گذشته، بریتانیا تورم 
۴.2 درصدی را گزارش کرد که بیش 
از انتظارات تحلیلگران بود، در حالی 
که تورم ایاالت متحــده 6.2 درصد 
است که باالترین نرخ از سال 1۹۹۰ 

است.
از جمله  بانک های مرکزی بــزرگ، 
بانک کانــادا، اخیراً اعام کرده اند که 
تــورم باالتر از آن چیزی که چند ماه 
پیش تصور می کردند بادوام تر خواهد 
بود و این تا حدی به دلیل اختاالت 

مداوم زنجیره تامین است.
در کانــادا این مســائل در این هفته 
با سیل شــدید در بریتیش کلمبیا 
تشدید شد که چندین راه کلیدی در 
مسیرهای تجاری را شست و آسیب 
رساند و بندر ونکوور – بزرگترین در 
کانادا – را مجبور کــرد که ترافیک 
ریلی ورودی و خروجی را در متوقف 

کند.

بانک مرکزی وعده داده است تا زمانی 
که اقتصاد با پتانسیل کامل کار نکند 
و بــازار کار به حالت عادی بازنگردد، 
نرخ بهــره را افزایش ندهد – چیزی 
کــه اکنــون انتظار می رود در ســه 
ماهه میانی ســال آینده اتفاق بیفتد 
و احتمال افزایش نرخ بهره در آوریل 

فراهم شود.
تیف ماکلم، رئیس بانــک کانادا، در 
مقاله ای که هفته گذشته در فایننشال 
تایمز منتشر شــد، نوشت: »هنوز به 
آنجا نرسیده ایم، اما در حال نزدیک تر 

شدن هستیم«.
اعداد و ارقام نشــان می دهد در واقع 
قیمت انــرژی در اکتبــر 26 درصد 
بیشــتر از سال قبل بود. در حالی که 
بنزین ســهم عمده ای داشت، قیمت 
گاز طبیعی نیــز 1۹ درصد افزایش 
یافت. کمبود جهانی تراشه های نیمه 
هادی بــر تولید خــودرو و متعاقبا 
عرضه آن تأثیر گذاشته است. با اندک 

خودرو،  نمایندگی های  در  موجودی 
قیمت خودروهای سواری 6.1 درصد 

افزایش یافته است.
خریــداران نیز زیر فشــارند. قیمت 
محصوالت گوشتی 1۰ درصد افزایش 
یافته است، به ویژه برای گوشت گاو 
تازه یا منجمــد )1۴ درصد( و بیکن 

)2۰ درصد(.
هزینه های مســکن در سال گذشته 
۴.٨ درصــد افزایش یافته اســت، با 
افزایش بیشتر برای مالکیت خانه )5.1 

درصد( نسبت به اجاره )1.۹ درصد(.
بازار اماک و مستغات دوباره در حال 
گرم شدن است و فروش مجدد ملی 
در ماه اکتبر نســبت به سپتامبر 6.٨ 
درصد افزایش یافته اســت. میانگین 
قیمت فروش در کانادا در ماه گذشته 
حدود 717 هــزار دالر بود که 2.1٨ 
درصد نسبت به ســال قبل افزایش 

داشت.
بانک مرکزی کانادا پیش بینی می کند 

تورم در ســه ماهه چهارم امســال 
به طور متوســط ۴.٨ درصــد و در 
ســال آینده ۳.۴ درصد باشد. آخرین 
پیش بینی های این بانک که در اواخر 
اکتبر به روزرسانی شد، نشان می دهد 
که تورم نزدیک به هدف دو درصدی 
بانک تا اواخر سال 2۰22 بازمی گردد.
ایــن اعــداد باعث واکنش ســریع 
سیاستمداران محافظه کار شده است 
که تورم را به یکی از موضوعات کلیدی 
خود برای پارلمان آتی که هفته آینده 

آغاز می شود، تبدیل کرده اند.
ارین اوتــول، رهبر محافظــه کاران، 
در بیانیــه ای گفــت که ایــن تورم 
سرسام آور و بحران هزینه های زندگی 
تأثیر  بر خانواده های سراســر کانادا 
می گذارد. غذا گران می شود، بنزین و 
گرمایش خانه هزینه بیشتری دارد و 
قیمت مسکن همچنان به رکوردهای 

جدیدی می رسد.

کارشناس ارشد »منیوالیف«:
درمان تورم باالی کانادا، 

افزایش نرخ بهره نیست

ایرونیا- در پی آخرین جلسه سیاست 
گــذاری بانک مرکزی کانــادا، درک 
هولت از اسکوشیابانک با این استدالل 
که هزینه های اســتقراض باید برای 
مبارزه با تورم تعدیل شود، همچنان 
بر موضع خود درخصــوص افزایش 
هشت باره نرخ بهره قبل از پایان سال 

2۰2۳ ایستاده است.
ســرمایه  بــازار  اقتصــاد  رئیــس 
اسکوشــیابانک، روز پنجشــنبه در 
مصاحبه ای گفت: »من فکر می کنم 
قطعا در ســال 2۰22 شاهد افزایش 
چندباره نرخ بهره خواهیم بود. ما چهار 
افزایش نرخ را در نیمه دوم سال آینده 
که از ماه ژوئیه شروع می شود، پیش 
بینی کرده بودیم و در حال بررســی 
خطر افزایش آن هستیم. فکر می کنم 
که افزایش نرخ ها در سال جدید بسیار 
محتمل است، اگر در ژانویه این اتفاق 
نیفتــد، حداقل در بهــار آینده یا در 

همان زمان ها رخ می دهد.«
هولت با اشاره به این نکته که حرکت 
هــای اولیه از ســوی تیــف مکلم، 
رئیس بانک مرکــزی کانادا تدریجی 
و سنجیده خواهد بود، گفت خانواده 
های کانادایی برای آماده سازی مدتی 
وقت دارند، اما به این نتیجه رسید که 
دوره قرض گرفتن »فوق العاده ارزان« 

رو به پایان است.
هولــت در ادامه گفت: »من فکر می 
کنم این ضروری است، زیرا در آینده، 
اگر به آن اعداد افزایشی و تورمی که 
انتظار داریم نزدیک شــویم، در این 
صورت این نوع شرایط مالی سخت به 

دالیل درستی رخ خواهد داد.«
»فکر می کنم بازارهــا کنترل را در 
اختیار دارند و بانک مرکزی کانادا با 
یک چالش اعتباری بســیار مهم در 

بازارها مواجه است.«
فرانسیس دونالد، در عین حال آنقدرها 
متقاعد نشده اســت که افزایش نرخ 
بهره درمان دردهای اقتصاد کاناداست 
و حتی پیشنهاد می کند که مکلم باید 
کمی از آخرین به روز رسانی اقتصادی 

خود عقب نشینی کند.
دونالــد، اقتصاددان ارشــد و رئیس 
 Manulife در  کان  اســتراتژی 
  ،Investment Management
گفت: »باید به آنچــه بانک مرکزی 
کانــادا به ما می گویــد دقت کنید. 
آنها می گویند که بیشتر نگران تورم 
هستند و اینکه این موضوع شاید یکی 
از انگیزه های افزایش نرخ بهره زودتر 

از موعد باشد.«
به گفته دونالد، مشکل این است که 
تورمــی که کانادایی ها را تحت تاثیر 
قرار می دهد، در نتیجه مسائل جهانی 
مانند بســته شــدن بنادر در چین، 
تعرفه ها و خشکســالی در برزیل به 

وجود آمده:
»نوع تورمی کــه بانک های مرکزی 
می توانند بر آن نظــارت کنند، تورم 
بلندمدت تر است که ناشی از افزایش 

دستمزدها و هزینه های سرپناه است.«
»نگرانی من این است که اگر ببینیم 
بانک مرکزی کانادا نــرخ بهره  را به 
همان شــدتی که بازارها می گویند 
افزایش می دهد، این در واقع کمک 
بسیار کمی به مشــکل تورم خواهد 
کرد و البته منجر به  کاهش بیشــتر 

رشد اقتصادی خواهد شد.«
دونالد تاکید کــرد ترجیح می دهد 
بانک مرکزی کانادا پیام هایی مشابه 
آنچه بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو 
آمریــکا می گویند ارائه کند که تورم 
گذراســت و این فشــارهای قیمتی 
احتماال در سال جدید بدون دخالت 
سیاســتگذاران پولی کاهش خواهد 

یافت:
»مــن گمان می کنم کــه آنها نمی 
توانند به ســرعتی کــه برخی پیش 
بینی کرده اند نرخ بهره را چندین بار 
افزایش دهند و در نهایت خودتان را 
برای یک یــا دو افزایش نرخ بهره در 

سال 2۰22 آماده کنید.«

اقتصاد با 2۳ درصد موضوعات دیگر 
مورد نگرانی کانادایی ها بودند.

این یافته در حالی اســت که تورم در 
ماه گذشــته به باالترین نرخ خود از 
سال 2۰۰۳ یعنی ۴.7 درصد رسیده 
اســت. هزینه های صعودی، مصرف 
کنندگان در هر ســن، با هر درآمد و 
عقیده سیاسی را مجبور کرده است 
که برای پر کردن صندوق های عقب 
خود و چرخ های دســتی مواد غذایی 

هزینه بیشتری صرف کنند.
عــاوه بر این، به نظر می رســد که 
یک بحران طوالنی مدت استطاعت 
مالی که هزینه های مسکن، مراقبت 
از کــودکان و هزینه های تحصیات 
عالی را در بر می گیرد، به نقطه جوش 
رسیده اســت. به عنوان مثال، طبق 
داده های اتحادیۀ اماک و مستغات 
کانادا، میانگین کشوری قیمت مسکن 
در کانادا بین ژوئیــه 2۰1۹ و ژوئیه 

2۰21، ۳2 درصد افزایش یافته است. 
در حالــی کــه ایــن مســائل برای 
کانادایی ها مهم است، این نظرسنجی 
بین آنچه کانادایی ها می خواســتند 
اولویت بنــدی شــوند و آنچــه فکر 
می کنند دولت واقعــاً می تواند انجام 

دهد، دچار شکاف شد.
بر اساس این نظرســنجی، تنها 2۳ 
از پاســخ دهندگان مطمئن  درصد 
هســتند که دولت در زمینه مسائل 
مربوط به هزینه زندگی و قدرت خرید 
کانادایی ها می تواند پیشــرفت ایجاد 

کند.
بریکــر می گوید اگر ترودو می خواهد 
به کانادایی ها نشــان دهد که دوست 
دارد به عنــوان رهبــر لیبرال ها باقی 
بماند می تواند با »تمرکز بر موضوعی 
که امروزه کانادایی ها واقعاً نگران آن 
هستند، شــروع کند. که آن هزینۀ 

زندگی است«.

با افزایش هزینه  نیروی کار و قیمت مواد غذایی، 
قیمت ها در منو رستوران ها

 تا ۱۰ درصد گران تر خواهد شد
ایرونیا- رســتوران داران و کارشناسان این صنعت می گویند در ماه های 
آتی قیمت های منو با افزایش بی سابقه ای مواجه خواهند شد که ناشی از 
باالرفتن هزینه ها، به ویژه جایی که به غذا مربوط می شود، است. طبق 
گفته مرکز آمار کانادا، بین سپتامبر امسال و سال گذشته، قیمت کره 

6.۳ درصد افزایش یافته است.
قیمت شیر ۳.5 درصد افزایش یافت. گوشت گاو 1۳ درصد و چربی ها 
و روغن های خوراکی )منهای مارگارین( – یکی از مواد اصلی بســیاری 
از مراکز غذایی – 21.5 درصد افزایش یافت. ســیلوین شارلبوا، استاد 
توزیع غذا و سیاستگذاری در دانشگاه Dalhousie گفت: »به طور کلی 
هزینه غذا در حال افزایش است. این موضوع بر مصرف کنندگان تأثیر 
می گذارد اما بر صنعت خدمــات غذایی نیز تأثیر می گذارد.« اگرچه 
قیمت های منو هنوز به طور سرسام آوری افزایش نیافته، برخی افراد در 
این بیزینس تخمین می زنند در سال 2۰22 افزایش دو رقمی داشته 
باشند- و برخی از صاحبان رستوران ها از قبل این کار را شروع کرده اند.
بر اساس شــاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار کانادا )CPI(، بین 
سپتامبر 2۰1۹ و 2۰2۰، قیمت منوها در مقایسه با ۳.1 درصد سپتامبر 
2۰21، 2.2 درصد افزایش یافت. به عبارتی از نظر آیتم های منو، برگری 
که در سپتامبر 2۰2۰ هجده دالر بود، در سپتامبر 2۰21، 1٨.55 دالر 
شــد. یک استیک ۳5 دالری ۳6.۰۹ دالر و صبحانه 12 دالری 12.۳7 

دالر شد. همچنین افزایش هزینه های بیشتری در راه است.
اخیرا کمیسیون لبنیات کانادا بزرگترین جهش قیمت خود را اعام کرد 
و قیمت عمده فروشی شیر را تا ٨.۴ درصد تا ماه آینده و کره را 12.۴ 
درصد در ماه فوریه افزایش داد. شــارلبوا در آن زمان به استار گفت که 
افزایش قیمت هایی به این حد نشــنیده بود؛ باالترین جهش شــیر تا 
به حال ۴.5 درصد در ســال 2۰17 بوده اســت و برای رستوران داران 
در انتاریــو، هزینه نیروی کار نیز به زودی افزایش می یابد، زیرا حداقل 

دستمزد در سال 2۰22 به 15 دالر افزایش می یابد.
مهمتر از آن، این استان در اقدامی غافلگیرکننده اعام کرد که دستمزد 
ســروکننده های مشروب را حذف می کند. گارسون ها اکنون به جای 
12.55 دالر، حداقل 15 دالر در ساعت درآمد خواهند داشت -افزایش 
2.۴5 دالری. بارکلی گفت که تغییر غیرمنتظره حداقل دســتمزد در 
کندترین زمان رستوران ها در ســال در حال رخ دادن و درست زمانی 

است که حمایت فدرال کاهش می یابد.
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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 ♦
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Get

financing
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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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◊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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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

2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT2012 TOYOTA SIENNA LE 2019 HONDA ODYSSEY EXL 2016 TOYOTA COROLLA LE

NOW: $16,898
147,000 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: $18,698

 Stk#H22303A 55,000 km  Stk#U22139
NOW: $19,788

96,000 km

Was: $21,588
NOW: $17,566

88,000 km

Was: $19,366
NOW: $30,895

52,000 km

Was:$32,695

2018 KIA SPORTAGE EX AWD

Stk#H22220A  Stk#H22380A  Stk#H22207A
NOW: $43,556

Was: $45,356
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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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◊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 
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با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

Architect M.Arch
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

هشدار بانک مرکزی کانادا نسبت به احتمال
 کاهش ناگهانی قیمت مسکن پس از هجوم سرمایه گذاران

ایرونیا- بانک مرکزی کانادا هشــدار 
می دهد که هجوم سرمایه گذاران به 
بازار مسکن این کشور در سال جاری 
باعــث افزایش قیمت هــا و افزایش 

ریسک اصاح شده است.
پل بودری، معاون فرماندار روز ســه 
شنبه در یک سخنرانی مجازی برای 
بحث در مورد مسائل مربوط به ثبات 
مالی، گفت که خطرات در بازار مسکن 
به دنبال رونق قیمت ها تشدید شده 
که به نظر می رســد ناشی از فعالیت 
های ســوداگرانه باشــد. بر اســاس 
نموداری که در اختیار خبرنگاران قرار 
گرفته، تعداد وام های مسکن جدید 
ســرمایه گذاران طی ســال گذشته 
دو برابر شــده، در حالی که وام های 
تکراری  توســط خریداران  دریافتی 
خانه بیش از 6۰ درصد افزایش داشته 

است.
در  خــود  ســخنرانی  در  بــودری 
کمیسیون اوراق بهادار انتاریو گفت: 
به  ناگهانی ســرمایه گذاران  »هجوم 
بازار مسکن احتماال به افزایش سریع 
قیمت هــا که در اوایل ســال جاری 
شاهد بودیم کمک کرد. این می تواند 
بازار را در معرض شانس بیشتری برای 

اصاح قرار دهد.«
در همیــن حال قیمت هــای باالتر، 
برخــی از خانوارها را مجبور می کند 
تا ســطوح بســیار باالیی از بدهی را 
بپذیرند و خطرات احتمالی ناشی از 

اصاحات را افزایش می دهد.
او گفت: »آســیب ناشــی از آن می 
تواند بســیار فراتر از سرمایه گذاران 
گســترش پیدا کند. به این دلیل که 
ثروت و دسترسی بسیاری از خانوارها 
به اعتبارات کم هزینه به ارزش خانه 

آنها گره خورده است.«
این اظهــارات بــه دنبــال یکی از 
بزرگ ترین جهش های مسکن کانادا 
در سال جاری، با افزایش قیمت  تقریبا 
۴۰درصدی در سراسر کشور طی دو 

سال گذشته مطرح می شود.
بــودری گفت: »فعالیت رو به رشــد 
ســرمایه گذاران، همراه بــا افزایش 
قیمت ها بخشــی از “توسعه نگران 
کننده ای” اســت که شاهد فعالیت 
در بازار ناشی از انتظارات “قابل پیش 
بینی” مبنی بر ادامه افزایش قیمت ها 
بوده است. انتظارات قابل پیش بینی 
خطر ایجاد گسست بین قیمت های 
واقعی مسکن و سطوح اساسی تر آن 

را ایجاد می کند.«
یکی از عواملی کــه می تواند تقاضا 
بــرای خانه ها را حتی بیشــتر کند، 
افزایش مجدد مهاجرت است. مرزهای 
کانادا در بیشتر دوره پاندمی بسته بود 

و اخیرا باز شد.
بانک مرکزی کانادا هر شش ماه یکبار 
تحلیلی در مورد ثبات مالی  شــامل 
یک گزارش کامل – معموال در ماه مه 
– ارائه می کند که تفکر بانک مرکزی 
در مورد ریسک ها را ترسیم می کند .

اینکه چگونه این تحلیل در سیاست 
تصمیم گیری بانــک مرکزی نقش 
دارد، مشخص نیست. به عنوان مثال، 
افزایش آســیب پذیری خانوارها می 
تواند به سیاست گذاران دلیل بیشتری 
بدهد تــا هزینه های اســتقراض را 
افزایش دهند، اگرچه نرخ های باالتر 
نیز ریسک را افزایش می دهد – مانند 
رشد آهسته یا اصاح قیمت مسکن. 

بودری مفاهیم را واضح بیان نکرد.
سایر آســیب پذیری های “مهم” که 
در سخنرانی بودری ذکر شد، شامل 
خطرات مرتبط با سطوح باالی بدهی 
خانوار و خطرات جوی قیمت گذاری 
نادرست می شود که می تواند مشاغل 

را بــه دلیل گذار به اقتصاد کم کربن 
)کاهش گازهــای گلخانــه ای( در 

معرض ضررهای ناگهانی قرار دهد.
بــودری ضمن تمرکز بر ریســک ها، 
همچنین خاطرنشان کرد که سیستم 
مالی کشــور حتی در مواجهه با یک 
شوک بزرگ انعطاف پذیر خواهد ماند. 
او تأکید کرد که چگونه این سیستم 
در طول پاندمی به کمک سیاســت 
حمایتی کــه میزان ورشکســتگی 
خانوارها و ورشکستگی شرکت ها را 

پایین نگه داشته، دوام آورده است.
بــا این حال، بودری هشــدار داد که 
سهم خانوارهای بسیار بدهکار در حال 
افزایش اســت و احتماال بهبودهای 
اخیر را در اوایل پاندمی معکوس کرده 

است:
»نکته مهم این است که به طور کلی 
به نظر می رسد آسیب پذیری های 
مرتبط با افزایش بدهی خانوارها پس 
از مکثی کوتاه دوباره در حال افزایش 

هستند.«
در مورد تغییرات اقلیمی او گفت که 
بانک مرکزی کانادا در تاش است تا 
“تمامی راه هایی را که خطرات مرتبط 
با آب و هوا می تواند بر سیستم مالی 
و اقتصاد در طول زمان تاثیر بگذارد، 

سامان دهد.”
این شــامل تحلیل های ســناریویی 
اســت که به نظر می رسد این نکته 
که تأخیر در انتقال، “هزینه اقتصادی 
قابل توجهی به شکل آسیب بیشتر به 
خانه ها، بیزینس ها و زیرساخت ها به 

همراه دارد را تأیید می کند.”
بودری گفت: »برای رسیدن به هدف 
یکســان، اقدامی که با تأخیر همراه 
اســت باید ناگهانی تر باشــد. این به 
معنای انتقال دشوارتر است. همچنین 
می توانــد منجر به قیمــت گذاری 
مجــدد ناگهانــی روی دارایی های 

شدیدا کربن زا شود.«

بریتیش کلمبیا اولین استان در کانادا 
با مرخصی استعالجی با حقوق

ایرانیان کانادا- دولت بریتیش کلمبیا 
اعام کرد که اولین اســتان در کانادا 
است که مرخصی استعاجی با حقوق 
رسمی را در کل کشور ارائه می دهد. 
طرح جدید که از سال آینده اجرایی 
می شود، برای کارگران تمام وقت، پاره 

وقت و حتی موقتی اعمال می شود.
دکتر بانی هنــری در یک کنفرانس 
خبری که در روز چهارشنبه برگزار شد 
اعللم کــرد از اول ژانویه 2۰22، همه 
کارگران در بریتیش کلمبیا که تحت 
پوشش قانون استانداردهای استخدام 
 Employment Standards[
Act[ هســتند، عاوه بر ۳ روز بدون 
حقوق، از 5 روز مرخصی استعاجی 
با حقوق در ســال برخوردار خواهند 
بــود. در حالی که ایــن قانون همه 
کارمندان استان را پوشش نمی دهد 
)کارمندان فدرال و پیمانکاران مستقل 
چند استثنا هستند(، برای بیش از 1 
میلیون کارگر در بریتیش کلمبیا که 
در حال حاضر مرخصی اســتعاجی 
ندارند اعمال می شود. این یک پیروزی 

برای کارگران به حساب می آید.
کارمندان باید حداقل ۹۰ روز در محل 

 افزایش تعداد متقاضیان کارپس از کاهش 
کمک های دولتی مرتبط با دوران همه گیری

مداد- در ماه گذشــته، تعداد کانادایی های متقاضی کار در حوزه های کاریابی 
ناگهان افزایش پیداکرده، که درست زمانی است که برنامه های کمک های دولتی 
کاهش یافته است. طبق گزارش ها، نرخ افرادی که به صورت فعال متقاضی یافتن 
کار هستند در ماه گذشــته ۳۰ درصد افزایش داشته است، این میزان در ماه 
سپتامبر 25 درصد بوده. بیش از یک چهارم متقاضیان کار در این مدت را افرادی 
تشکیل می دهند که در حال حاضر بی کار هستند و وضعیت تقاضای کار خود 

را نیز »فوری« اعام کرده اند.
کارشناســان معتقدند که این داده ها با تصمیــم دولت فدرال مبنی بر کاهش 
کمک های دولتی همه گیری هم زمانی و همخوانی دارد. به عقیده کارشناسان، 
این تصمیم تأثیری فرسایشــی بر افرادی خواهد داشــت که در دوره گذار از 
همه گیری متقاضی کار هستند، اما درعین حال دلیل خوبی نیز برای بازگشت به 

کار و رفع کمبود نیروی کار را فراهم می کند.
بررسی ها همچنین نشان داده است که در این مدت تعداد شاغلینی که متقاضی 
کار جدید هستند نیز افزایش داشته. موردی که از دید کارشناسان ممکن است 

نتیجه مستقیم کمبود نیروی کار باشد.

کار خود باشند تا بتوانند از مرخصی 
اســتعاجی با حقــوق در بریتیش 
کلمبیا استفاده کنند و ممکن است 
از آنها خواسته شــود که »شواهد و 
مدارک کافی مبنی بر بیماری« را به 
کارفرمایان ارائه دهند. با این حال، به 
خاطر داشته باشید که هر گونه آسیب 

یا بیماری را پوشش می دهد.
چیزی کــه به عنوان یــک راه حلی 
موقتی بــرای کمک به افراد مبتا به 
کووید 1۹ شروع شد، به یک تصمیم 
دائمی تبدیل شد و این برای کارگران 

خبر بسیار خوبی بود!
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درخواست های مهاجرت
 پردازش نشده در کانادا:
 نزدیک به ۲ میلیون مورد

هفته- به میزان پرونده های درخواست 
در دســت بررســی اداره مهاجرت و 
شــهروندی کانادا، از مــاه جوالی تا 
کنون در طی یــک دوره تقریبی ۴ 
ماهه به میزان ۳5۰ هزار درخواست 

اضافه شده است.
این در حالی اســت کــه هم اکنون 
تعداد درخواســت های مورد بررسی 
قرار نگرفته IRCC تقریباً حدود ٨.1 
میلیون درخواست تا تاریخ 27 اکتبر 

به شرح زیر است.
- 5۴٨۰۰۰ درخواســت اقامت دائم 
)متقاضیان طبقه اقتصادی، خانوادگی، 

پناهندگی و بشردوستانه(
- 776۰۰۰ درخواست اقامت موقت 
)درخواست مجوز تحصیل، مجوز کار، 
ویزای اقامــت موقت و تمدید ویزای 

بازدید(
درخواســت شهروندی   ۴6٨۰۰۰ -

کانادا
ایــن در حالــی اســت کــه میزان 
بررســی  در  عقب ماندگــی 
درخواســت های دریافت شــده تا 6 
جوالی 2۰21 حدوداً به میزان آورده 

شده در زیر بوده است:
- ۳75۰۰۰ درخواست اقامت دائم

- 7۰۳۰۰۰ درخواست اقامت موقت
- ۳7۰۰۰۰ درخواســت شهروندی 
کانادا )این آمار شامل درخواست های 

دریافتی ولی ثبت نشده نیست(
ســفرهای  مداوم  محدودیت هــای 
مرزی،  محدودیت های  بین المللــی، 
ظرفیت عملیاتی محــدود در خارج 
از کشــور و ناتوانــی مشــتریان در 
تهیه مــدارک بــه دلیــل تأثیرات 
کووید، موانعــی را در روند پردازش 

درخواست ها ایجاد کرده است و این 
موانع مانع از نهایی شدن درخواست ها 
می شود و تأخیرهایی را ایجاد می کند 

که خارج از کنترل IRCC است.
ســخنگوی IRCC در عین اذعان به 
چالش هایی که متقاضیان با آن مواجه 
هستند، خاطرنشــان کرد: علی رغم 
تاش های انجام شده برای کوتاه کردن 
اداره  درخواســت ها،  بررســی  دوره 
مهاجرت به امر واقف است که برخی 
از متقاضیان زمان انتظار قابل توجهی را 
تجربه کرده اند و تاحدامکان به تاش 
خود ادامه می دهیم تا زمان رسیدگی 
را کاهش دهیم. کانادا مشــتاقانه در 
انتظار استقبال از مهاجران تازه وارد به 

کانادا هستیم.
تعداد درخواست های دریافتی که در 
طول همه گیری مــورد پردازش قرار 

گرفته اند نیز به شرح زیر می باشند:
- ۳۳7۰۰۰ درخواســت اقامت دائم 
بین ژانویه تا سپتامبر 2۰21 بررسی 
شــدند به طوری که در دوره مشــابه 
سال قبل بررســی حدود 21۴۰۰۰ 

درخواست تکمیل شد
- 15۰۰۰۰۰ درخواست اقامت موقت 
بین ژانویه تا سپتامبر 2۰21 بررسی 
شــد. به طوری که در مقایسه با دوره 
مشابه در سال 2۰2۰ بررسِی حدوداً 
تعداد 17۰۰۰۰۰ درخواست تکمیل 

شده است.
- 1۳۴۰۰۰ درخواســت شهروندی 
کانادا بین ژانویه تا ســپتامبر 2۰21 
بررســی شد اســت که تنها بررسی 
تعداد ٨۰۰۰ درخواست در طی دوره 

مشابه سال قبل تکمیل شده است.

 استان بریتیش کلمبیا در طی ۹ ماه گذشته
 پذیرای بیش از ۴۵ هزار مهاجر جدید بوده است

ایرانیان کانــادا- بریتیش کلمبیا در 
صدد اســت تا پایان ســال پذیرای 
ساکنان دائمی جدید بیشتری نسبت 
به سال گذشته پیش از شروع پاندمی 

کووید 1۹ باشد.
بهداشــت  محدودیت های  علی رغم 
عمومی که در بیشتر سال جاری مانع 
از سفرهای بین المللی شد، این استان 
در ساحل غربی پذیرای ۴5۹۹۰ مقیم 
دائم جدید در ۹ ماهه اول امسال بود 
که بیش از 61.۴ درصد نســبت به 
2٨۴۹۰ نفــر در کل ســال 2۰2۰ 

افزایش یافته است.
با سرعت فعلی مهاجرت به بریتیش 
کلمبیا، این اســتان می تواند تا پایان 
ســال جاری پذیرای 61۳2۰ مقیم 
دائم جدید باشــد کــه تقریباً 22.1 
درصد از 5۰2۳۰ مقیم دائم جدید در 
سال 2۰1۹، آخرین سال کامل قبل 
از پاندمی کووید 1۹ در کانادا بیشتر 

است.
ســطح باالتر مهاجرت امسال با روند 
بلندمدت در بریتیش کلمبیا مطابقت 
دارد. تعداد پذیــرش مقیمان جدید 
دائم توســط این اســتان به ترتیب 
از ســال 2۰15 به این ســو روندی 

صعودی داشته است.
در ســال 2۰1۹ بریتیــش کلمبیا 
برنامۀ آزمایشــی منطقه ای مهاجرت 
اســتانی  نامزدی   )EI( کارآفرینــی 
بریتیــش کلمبیــا را بــرای جذب 
کارآفرینان مهاجر به مراکز منطقه ای 

کوچکتر در استان راه اندازی کرد.
این برنامۀ آزمایشی کارساز بود.

اداره مهاجرت بریتیــش کلمبیا در 
بیانیــه ای ادعــا کرد: طی دو ســال 
گذشته، این برنامۀ آزمایشی توانایی 
خود را در جذب کارآفرینان از سراسر 
جهــان و کمک به نیازهای توســعه 
اقتصادی منطقه ای، علیرغم تأثیرات 

کووید 1۹ نشان داده است.
بر اساس داده های اداۀ مهاجرت کانادا، 
با وجود اینکه پاندمی مرزها را بست 
و ســفرهای هوایــی را مختل کرد، 
بریتیش کلمبیا همچنان توانست از 
ابتدای ســال گذشته تا پایان آگست 

امســال از ۳۰۰ مقیم دائمی جدید 
اقتصادی  مهاجرت  برنامه های  تحت 

خود استقبال کند.
تحت برنامــۀ آزمایشــی منطقه ای 
مهاجرت کارآفرینــی برنامۀ نامزدی 
کارآفرینان  کلمبیا،  بریتیش  استانی 
خارجی عاقه مند بــه راه اندازی یک 
کســب وکار جدید در یــک جامعه 
کوچک تــر می توانند واجد شــرایط 

باشند اگر:
- یــک تجــارت جدیــد مطابق با 
اولویت های جامعــه مورد نظر ایجاد 

کنند؛
- تجربۀ کسب و کار و/یا مدیریت خود 

را ثابت کنند؛
- دارایی خالص شخصی آنها حداقل 

۳۰۰۰۰۰ دالر باشد؛
- شــخصاً حداقل صد هزار دالر را در 

کسب و کار سرمیاه گذاری کنند؛
- حداقل یک شغل تمام وقت جدید 
برای یک شهروند یا مقیم دائم کانادا 

ایجاد کنند؛
- داشــتن مهارت زبانی معیار زبان 

کانادایی )CLB( ۴ معادل 5 آیلتس؛
واجد شرایط مهاجرت قانونی به کانادا 

باشید، و؛
- به طور قانونی در کشــوری که در 
حال حاضــر در آن زندگی می کنند 

سکونت داشته باشد.

برنامۀ آزمایشی مهاجرت کارآفرینی 
به مدت سه سال دیگر تمدید شد

برنامۀ آزمایشــی اولیه دو ســاله در 
اواخر مارس امســال به مدت ســه 
ســال دیگر، تــا ۳1 مــارس 2۰2۴ 
تمدید شد تا به جوامع کمک کند تا 
پذیرای کارآفرینان جدید در مناطق 
خود باشند و در موقعیت خوبی برای 
حمایت از باســازی اقتصادی پس از 

پاندمی قرار گیرند.
با پایان یافتن ســال 2۰21، آخرین 
موج کووید 1۹ در بریتیش کلمبیا نیز 

به پایان می رسد.
این بدان معناست که اقتصاد استان 
در حال بهبود است. در اواسط نوامبر، 
وب سایت کار یابی Indeed.ca بیش 
از 76۰۰۰ آگهی موقعیت شغلی در 
بریتیش کلمبیا داشــت کــه تقریباً 
22۰۰۰ مــورد از آنهــا در دو هفته 

گذشته ارسال شده بود. 
با مشــارکت ادارۀ مهاجــرت فدرال، 
بریتیش کلمبیا برنامۀ نامزدی استانی 
خــود را بــه عنوان یــک فرآیند دو 
مرحله ای با ســه مقولۀ اصلی برنامه 

اجرا می کند.

نامزدی  برنامــۀ  مهاجــرت تحت 
استانی بریتیش کلمبیا: یک فرایند 

دومرحله ای

در این فرآیند دو مرحله ای، متقاضیان 
به دنبال معرفی توسط دولت استانی 
هســتند و ســپس در صورت نامزد 
شــدن، می توانند برای اقامت دائم به 

دولت فدرال درخواست دهند.
سه دسته اصلی برای مهاجرت تحت 
برنامــۀ نامزدی اســتانی عبارتند از: 
مهاجرت بر اساس مهارت؛ اکسپرس 
انتری بریتیــش کلمبیا، و؛ مهاجرت 
کارآفرینــی. هر مقولــه جریان های 

خاص خود را دارد.
مقولــۀ مهاجرت بر اســاس مهارت، 
کارگران ماهر و نیمه ماهر در مشاغل 
پرتقاضــا در بریتیش کلمبیــا را در 
نظر می گیرد و به پنج مؤلفه تقسیم 

می شوند: 
- کارگران ماهر؛

- متخصصان مراقبت های بهداشتی؛
- فارغ التحصیان بین المللی؛

فارغ التحصیان بین المللی در مقاطع 
ارشد و دکتری، و؛

Entry-[ کارگران ســطح ورودی -
level[ و نیمه ماهر.

جریان های اکسپرس انتری، از طریق 
قرعه کشی های دوره ای، استان را قادر 
می سازد تا نامزدهای واجد شرایط را 
برای پذیرش در کانادا تحت سیستم 
مهاجرت اکســپرس انتــری فدرال 

معرفی کند، از جمله:
- کارگران ماهر؛

- متخصصان مراقبت های بهداشتی؛
- فارغ التحصیان بین المللی، و؛

- فــارغ التحصیان بیــن المللی در 
مقطع ارشد و دکتری.

مقوله کارآفرینی برای افرادی است که 
دارای سرمایۀ خالص باالیی هستند 
که مایل به سرمایه گذاری و راه اندازی 
یک تجارت در بریتیش کلمبیا و در 
نهایت اقامت در اســتان هستند. این 

مقوله دارای سه مسیر زیر است:
- مسیر کارآفرینی؛

- کارآفرینی – پایلوت منطقه ای، و؛
- پروژه های استراتژیک.

این استان همچنین برنامه تکنولوژی 
نامزدی استانی PNP Tech خود را 
دارد که به مقامات مهاجرت بریتیش 
کلمبیا اجــازه می دهد تــا پردازش 
درخواست نامزدهای مهاجرت را برای 
مشــاغل حوزۀ فناوری مــورد تقاضا 

تسریع کنند.
برنامۀ نامزدی استانی بریتیش کلمبیا 
زمان پردازش درخواست های نامزدی 
تحت عنوان مهاجرت بر اساس مهارت 
و اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا را 

دو تا سه ماه تخمین می زند.
برای درخواست های تحت مهاجرت 
کارآفرین، یک زمان پردازش شــش 
هفتــه ای از تاریخ ثبت نــام را برای 
مرحله اعان امتیاز ثبت نام تخمین 
زده می شــود. زمان پــردازش چهار 
هفتــه ای دیگر باید از تاریخ ارســال 
درخواست تا زمان اباغ تصمیم )در 

مرحله مجوز کار( محاسبه شود. 
در ســطح فــدرال، ادارۀ مهاجــرت 
کانادا در حال حاضر درخواست های 
نامزدهای استانی غیراکسپرس انتری 
را ظرف 15 تا 1۹ ماه بررسی می کند. 
برای مســیرهای اکســپرس انتری، 
میانگین کلی شش ماه اعمال می شود.

اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا خود 
فهرســتی از 1۰5 شــغل پرتقاضا را 
بر اســاس کدهای طبقه بندی ملی 
مشاغل )NOC( در پنج دسته منتشر 

کرده است: 
دسته های شغلی عبارتند از:

مشــاغل پر تقاضایی در مدیریت که 
معموالً بــه ترکیبــی از تحصیات 
و تجربــه کاری نیاز دارند؛ مشــاغل 
پــر تقاضایی که معمــوالً به مدرک 
لیسانس، فوق لیســانس یا  مدرک 
حرفــه ای نیــاز دارند؛ مشــاغل پر 
تقاضایی که معموالً به مدرک دیپلم، 
گواهینامه یــا آموزش کارآموزی نیاز 
دارند؛ مشاغل پر تقاضایی که معموالً 
به آموزش دبیرستان و/یا آموز خاص 
نیاز دارند و مشاغل بخش مراقبت های 

بهداشتی با تقاضای باال.

کانادا به هدف تعداد پذیرش پناهنده خود در سال ۲۰۲۱ نرسیده  است
ایرانیــان کانادا- داده های به دســت 
آمده نشان می دهد که کانادا تا برآورد 
کردن تعهد خود مبنی بر پذیرش ٨1 
هزار پناهنده در سال 2۰21 هنوز راه 

زیادی دارد.
ارقام منتشــر شــده توســط ادارۀ 
مهاجرت، پناهندگان و شــهروندی 
کانادا نشان می دهد که این کشور تا 
۳1 اکتبر تنها نیمی از تعهد خود را به 

جای آورده است.
تا آن تاریخ، کانــادا 7٨۰۰ پناهندۀ 
تحت حمایت دولــت را پذیرفته که 
بسیار کمتر از تعهد 125۰۰ نفری اش 
است. کانادا همچنین ۴5۰۰ پناهنده 
تحت حمایت خصوصی را پذیرفته، 
در حالــی که تعداد هــدف پذیرش 
پناهنده های تحت حمایت خصوصی 
تعیین شــده بــرای ســال 2۰21، 

225۰۰ نفر است.
ادارۀ مهاجرت کانادا همچنین بیش از 
۳2۰۰۰ پناهنده را ثبت کرده است 
که واجد شــرایط »افــراد محافظت 
 ]protected persons[ شــده« 
هســتند که به میزان قابل توجهی 
کمتر از هدف ۴5۰۰۰ نفری اســت. 

افراد محافظت شده کسانی هستند 
که پس از ورود به کشــور درخواست 

پناهندگی می دهند.
شــان فریزر وزیر مهاجرت تقصیرها 
را متوجه پاندمی می کند و می گوید: 
»واقعیت این است که امسال با یک 
وضعیت بســیار چالش برانگیز روبرو 

هستیم. زمانی که می خواهید مردم 
را در زمانــی کــه مرزها بــه دالیل 
محدودیت های بهداشت عمومی بسته 
اســت به کانادا بیاورید، چالش های 
خاصی وجود دارد که مختص دوران 

پاندمی است.« 
ادارۀ مهاجرت در بیانیه ای رســانه ای 

گفت: »پناهندگان اکنــون اغلب با 
محدودیت های ســفر در کشورهای 
خود مواجه هســتند - کــه خروج 
آنها را ســخت تر می کند - در حالی 
مانند  بین المللــی«  »شــرکای  که 
سازمان بین المللی مهاجرت و آژانس 
پناهندگان ســازمان ملــل به دلیل 
تعطیلی های مرتبط با پاندمی زمان 

زیادی را از دست داد.«
ادارۀ مهاجــرت همچنین گفت: »در 
ایــن دوره از تحوالت، ما همچنان به 
فداکاری، شــهرت و تعهد خود ادامه 
می دهیم و به آسیب پذیرترین افراد 
جهان کمک می کنیم تا در کانادا پناه 

بگیرند.«
این وزارتخانه گفت کــه از 2277۰ 
پناهنده که در سال 2۰2۰ وارد کانادا 
داده شده اند، حدود یک سوم در کانادا 

اسکان داده شده اند. 
گروه های حامی پناهندگان می گویند 
که سرعت پایین پردازش درخواست ها 
زمان انتظار را بــرای متقاضیانی که 
هنوز حتی در فهرست انتظار نیستند 

طوالنی تر می کند.
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van
$2,059,000

1203-3080 Lincoln Ave., Coquitlam
$698,000

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, 
Coquitlam

528,000

#711-121 Brew St.,
 Port Moody

698,000

#2710-9868 
Cameron St,

Burnaby

$1,295,000

1178 Creekside Drive, 
Coquitlam

منزل دوطبقه، 5 خوابه با
 3 سرویس حمام و دستشویی،

2637 اسکورفیت زیربنا
نزدیک به مراکز خرید

 و اسکای ترن

$699,000

1806-909 Mainland Street,
Vancouver

آپارتمان یک خوابه و دن، با یک سرویس حمام
 در قلب «یل تاون»، با منظره زیبا از شهر، پنجره های 
بزرگ، نورگیر، بسیار تمیز، استینلس استیل اپالینسس

 و سنگ گرانیت در آشپزخانه، پارکینگ و انباری،
نزدیک به کلیه امکانات رفاهی

$2,560,000

415 Hadden Drive,
 West Vancouver

منزل یک طبقه در بریتیش پراپرتیز،
3 خوابه با 3 سرویس حمام، زیربنا 2581 اسکورفیت 

در زمینی به مساحت بیش از 20 هزار اسکورفیت،
کفپوش چوبی و آشپزخانه نوسازی شده،

جنوبی، باچشم انداز از حیاط سرسبز
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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

دردسرهای دارونماها 
در کانادا

برخی از داروســازانی که در بهترین 
داروخانه هــای کانــادا کار می کنند، 
همســان درمانی  محصــوالت 
بــه  را   )homeopathic(
می کنند.  توصیــه  مصرف کنندگان 
این  کارشناســان می گویند،  اگرچه 
محصوالت اساساً آب قند یا قرص های 
قندی اند و هیچ شواهد علمی مبنی بر 

کارایی شان نیست.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، هاست آشا تاملینسون 
و مارکتپلیس با 1۰ داروساز در چهار 
داروخانه بزرگ زنجیره ای که به طور 
تصادفی در منطقــه تورنتو انتخاب 
شــده اند، از جمله رکســال، شاپرز 
دراگ مارت، والمارت و مترو، صحبت 
کردند و آنچه را که در دوربین مخفی 

شنیده اند مستند کردند.
روزنامه نــگاران مارکتپلیــس با یک 
محصول همسان درمانی کودکان که 
ادعا می کند برای سرفه، آبریزش بینی، 
احتقان، درد و تب است به داروسازان 
مراجعه کردند. از هر داروساز پرسیده 
شد که آیا آن را برای یک کودک سه 
ساله با عائم سرفه و سرماخوردگی 

توصیه می کند یا خیر.
از هــر 1۰ تــن 6 تن ایــن داروی 
همســان درمانی را توصیــه کردند و 
گفتند که این دارو به تسکین عائم 

کمک می کند.
تیموتــی کالفیلد، رئیس پژوهشــی 
کانادا در حقوق و سیاســت سامت 
در دانشگاه آلبرتا، گفت: »فکر می کنم 
واقعاً بسیار مهم است که تأکید کنیم 
کل ایده پشت همسان درمانی از نظر 
علمی پوچ است. برخاف ویتامین ها 
و مکمل هــا، در ادبیات علمی درباره 
داروهای همسان درمانی بحثی وجود 

ندارد. همســان درمانی صنعت چند 
میلیارد دالری فروش آب قند اســت 
و این شــبه دانش در بدترین حالتش 

است.«

اکثر مصرف کننــدگان تفاوت بین 
محصوالت همسان درمانی و طبیعی 

را نمی دانند

تمایز مهم بین محصوالت طبیعی و 
همسان درمانی به خوبی شناخته شده 
نیست. بر اساس یک نظرسنجی در 
ســال 2۰16، ۹5 درصد کانادایی ها 
نتوانستند به درستی تشخیص دهند 
همسان درمانی چیســت و داروهای 
همسان درمانی را با محصوالت گیاهی 
اشــتباه می گیرند و معتقدند که این 

داروی طبیعی یا گیاهی است.
کارشناسان مارکتپلیس نگران تایید 
داروســازان از این درمان های جعلی 
بودند، به خصوص که این امر می تواند 
مانع از جستجوی درمان موثرتر برخی 

از والدین شود.
یک داروساز در یکی از فروشگاه های 
رکسال گفت: »این احتماالً به عائمی 

مانند ناراحتی کمک می کند.«
یک داروســاز در شــعبه ای دیگر از 
رکســال در پاســخ به این سوال که 
آیا این دارو احتقان را از بین می برد، 

پاسخ داد: »مطمئنا.«
در یکی از داروخانه های مارت، داروساز 
گفت که از یک داروی همسان درمانی 
بــرای فرزندش اســتفاده می کند و 
می گوید زمانی که آبریزش بینی دارد 

آرام بخش است.
گراهام مکنزی، داروساز نوا اسکوشیا 
که سه سال پیش فروش محصوالت 
همسان درمانی را در داروخانه مستقل 

خود متوقــف کرد، گفــت: »از نظر 
مــن، این کاماً غیر اخاقی اســت. 
آنها به عنــوان قابل اعتمادترین و در 
دسترس ترین متخصص مراقبت های 
بهداشتی نزد ما می آیند، و در اینجا ما 
چیزی به آنها می دهیم که اصاً چیزی 
در آن نیست. پاسخ من به هر کسی 
که اکنون درخواست همسان درمانی 
می کند این است که ما آن را باید دور 
بریزیم، زیرا هیچ ماده ای درش نیست 

که برایش پول بدهید.«

باعث  همســان درمانی  توصیــه 
ایجاد نگرانی هــای اخالقی در بین 

متخصصان می شود

مکنــزی تنها کســی نیســت که 
نگران اســت. کارشناسان همچنین 
بــه مارکتپلیس گفتنــد که توصیه 
محصوالت همســان درمانی مغایر با 
منشور اخاقی کالج داروسازان انتاریو 
اســت که می گوید: »اعضا اطمینان 
حاصل می کنند که اطاعات ارائه شده 
به بیماران با استانداردهای حرفه ای و 
بهترین شواهد موجود مطابقت دارد.«
انجمن داروسازان کانادا نیز گفته است 
که داروسازان باید »روشن باشند که 

شواهد علمی از اثربخشی محصوالت 
همســان درمانی حمایت نمی کند و 
این باید در تصمیم گیری بیمار لحاظ 

شود.«

همسان درمانی چیست؟

در حالی که همســان درمانی اغلب 
به عنوان پزشــکی طبیعی شناخته 
می شود، اما با سایر درمان های سنتی 
یا مکمــل مانند داروهــای گیاهی، 
ویتامین ها، مواد معدنی یا پزشــکی 
کهن چینی یــا ایرانی تفاوت زیادی 

دارد.
همسان درمانی یک شیوه شبه علمی 
است که توسط ســاموئل هانمن در 
سال 17۹6 میادی ابداع شد. بنا به 
ادعای طرفداران آن، همسان درمانی 
یــک روش درمانی بر اســاس ایده 
»همانند، همانند را شــفا می دهد« 
اســت که با تحریک دستگاه ایمنی 
بیمار با داروهای همسان درمانی فرد 
را به سمت بهبودی سوق می دهد. بر 
همسان درمانی  نخستین  اصول  پایه 
هر ماده ای که در تنی سالم یکسری 
نشــانه های بیماری ایجــاد کند در 
صورت تجویز بــه فرد بیمار با همان 

عایم )با مقادیر بســیار کمتر دارو( 
بیماری وی را درمان خواهدکرد، البته 
به شرط آنکه نشــانه های موجود در 
بیمار و نشانه هایی که آن ماده دارویی 
می توانــد ایجاد کنــد، تا حد ممکن 

همانند باشد.
بنا بــر این تفکر اگرچــه بیمار تنها 
برای یک درد جســمی به پزشــک 
کرده  است،  مراجعه  همسان درمانگر 
ولی باید واقعیت های روحی، عاطفی 
و عصبی خود را با پزشــک در میان 
بگــذارد. مبلغین ایــن روش چنین 
اظهار می کنند که هــر بیماری که 
نیروی حیاتی وی از میان نرفته باشد 
می توانــد از همســان درمانی انتظار 
بهبود داشته باشد. با نگرش به اینکه 
همســان درمانی با تحریک دستگاه 
ایمنی بدن عمل می کند، چنانچه این 
سیستم و ساختار بدن دچار نابودی 
برگشــت ناپذیر شــود امید به بهبود 

کاهش می یابد.

محصــوالت  مجــوز  صــدور 
همسان درمانی

قبل از اینکه داروهای داروخانه ها، از 
جمله محصوالت همسان درمانی، به 
فروش برسند، باید از بهداشت کانادا 

مجوز بگیرند.
در حالی که داروها قبل از تایید برای 
فروش نیاز به سال ها تحقیق بالینی 
دارند، بهداشت کانادا به تولیدکنندگان 
محصــوالت همســان درمانی اجازه 
می دهــد تا به جای شــواهد علمی، 
ادعاهای بهداشتی مشابهی بر اساس 
استفاده سنتی از مواد تشکیل دهنده 
در داروهــای همســان درمانی یا بر 
اســاس اطاعــات کتاب های مرجع 

داشته باشند.
بهداشــت کانــادا بیــش از ٨5۰۰ 
محصول همسان درمانی را تایید کرده 
است. همه محصوالت همسان درمانی 
دارای مجوز در کانادا دارای شــماره 
 )DIN-HM( دارویــی  شناســایی 

مخصوص داروهای همســان درمانی 
روی برچسب خود هستند.

در سال 2۰15، وقتی روزنامه نگاران 
داروی جعلی برای کودکان ساختند 
که ادعا می کرد بــه طور موثر تب و 
درد را درمــان می کند و مجوز آن را 
به عنوان دارویی ایمن و موثر توسط 
بهداشــت کانــادا دریافــت کردند، 
مارکتپلیس ثابت کرد که روند دریافت 
تأئیدیه داروهای همسان درمانی ساده 

و ناکارآمد است.
برای تأیید این ادعاها، روزنامه نگاران 
مارکتپلیس صفحاتــی از یک کتاب 
مرجع همسان درمانی منتشر شده در 
سال 1۹۰2 را به بهداشت کانادا ارسال 
کردند. آنها صرفاً مواد تشکیل دهنده و 
آنچه را که قصد درمــان آن را دارند 

ذکر کردند.
در پاسخ به تحقیقات مارکتپلیس، در 
ســال 2۰15، بهداشت کانادا قوانین 
جدیدی را اجرا کرد که بســته بندی 
محصوالت همسان درمانی برای سرفه، 
ســرماخوردگی و آنفوالنزا کودکان را 
ملزم می کرد که حــاوی اعامیه ای 
باشد که می گوید: »این ادعا بر اساس 
مراجع سنتی همسان درمانی است و 

نه شواهد علمی مدرن.«
بهداشــت کانادا گفت که این تغییر 
را انجام داده، زیرا برچســب برخی از 
ممکن  همســان درمانی  محصوالت 
اســت برای کانادایی ها برای انتخاب 

آگاهانه کافی نباشد.
این دفتر اکنون پیشنهاد می کند که 
همین برچســب به همه محصوالت 
همسان درمانی برای فروش در کانادا 
تعمیم داده شــود و ایــن موضوع و 
همچنین دستورالعمل های مجوز خود 

را تا سال 2۰2۴ بررسی خواهد کرد.
با همه ی این، مصرف کننده معمولی 
همچنان در تشخیص درمان مبتنی بر 
علم از درمانی که مبتنی بر هیچ است، 

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

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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“REDUCED” 
1482-Chippendale Road, West Vancouver
24 year old 6000 sq. ft. 3 level house, 

12,200 sq. ft. view property

MUST SELLMUST SELL

Myron D. Slobogean   604-720-2130
Sutton Group-West Coast Realty

OPEN HOUSE
Sun. Nov. 21st 2-4

کارشناسان بهداشت کانادا:
 ایمنی طبیعی نمی تواند جایگزین واکسیناسیون نمی شود

چندین گروه ضد واکســن مصونیت 
طبیعی را به عنوان جایگزین مناسبی 
برای واکسینه شدن معرفی کرده اند، 
اما کارشناســان می گویند مصونیت 
طبیعــی غیرقابل اعتماد اســت، به 
خصوص زمانی که واکســنی ایمن و 

موثر وجود داشته باشد.
به گزارش هفته و به نقل از »گلوبال 
نیوز«، به گفته پزشکان، حتی اگر قبًا 
به کووید مبتا شــده اید، باز هم باید 

واکسینه شوید.
دکتر ســامون چاکرابارتی می گوید: 
»ایده مصونیت طبیعــی و بر پایه ی 
این تفکر نیازی به واکسن زدن ندارم 
درســت نیســت. مصونیت طبیعی 
مطمئنا از شما محافظت می کند، اما 

ما نمی دانیم تا چه حد.«
از ســوی دیگر، واکسن ها محافظت 
مداوم در برابر کرونــا ارائه می کنند 
و برخاف مصونیــت طبیعی، برای 
به دســت آوردن مزایای محافظتی 

واکسن، الزم نیست که بیمار شوید.

مصونیت طبیعی چیست؟

وقتــی بیمار می شــوید و در نهایت 
ویروس را شکست می دهید، بدن شما 
با ویروسی که شما را بیمار کرده است 
آشنا می شود و بنابراین می توانید در 
آینده از ابتای مجدد خودداری کنید.
دکتر متیو میلر، معاون رئیس بخش 
بیوشــیمی و دانش زیست پزشکی 
دانشگاه مک مستر، گفت: »سیستم 
ایمنی ما طی میلیون ها سال تکامل 
یافته اســت تا ایمنی پایداری را در 
برابر عفونت هایی که در اوایل زندگی 
با آن ها مواجه می شویم، فراهم کند.«

زمانی کــه کانادایی ها به کرونا مبتا 
شدند، همان اتفاق تا حدی افتاد. به 
شــرط آنکه از بیماری جان سالم به 
در ببرند. به همین دلیل اســت که 
چاکرابارتی گفت که در واقع یک “تکه 
حقیقــت” در این ایده وجود دارد که 
ایمنی طبیعی می تواند به حفظ افراد 

در برابر ویروس کمک کند.
اما ســطح حفاظتی کــه کانادایی ها 
می توانند از ابتا بــه کووید دریافت 

کنند، متناقض است.
به عنوان مثال، ما می دانیم که افرادی 
که موارد بسیار خفیف یا بدون عامت 
دارند، نسبت به افرادی که عفونت های 
داشته اند،  شــدیدتری  یا  عامت دار 

سطح ایمنی بسیار پایین تری دارند.
ام آر ان ای  واکســن های  مقابــل،  در 
ســطح باالیی از محافظت را در برابر 
پیامدهای شــدید کوویــد 1۹ ارائه 
می کنند و این واکسن ها به طور مداوم 

عدم واکسیناسیون 
کودکان کانادایی زیر ۱۲ سال، 

محدودیتی برای آن ها ایجاد نخواهد کرد
مداد- ژان-ایو دوکلو، وزیر بهداشت کانادا می گوید که دولت قصد ندارد 
واکسیناســیون کودکان زیر 12 سال را با ایجاد محدودیت های متعدد 
مانند ممنوعیت سفر خارجی یا حضور در اماکن عمومی، مانند آنچه در 
مورد بزرگ ساالن انجام شده، »اجباری« کند. واکسیناسیون بزرگ ساالن 
نیــز در کانادا اجباری نیســت اما دولت فــدرال محدودیت هایی برای 

واکسن نزده ها وضع کرده تا مقاومت آن ها را در هم شکند.
طبقه توصیه کمیته ی مشورتی ایمنی ســازی )NACI( »می توان« به 
کودکان زیر 12 ســال کانادایی واکســن فایزر تزریق کرد. این کمیته 
معموالً در ابتدای معرفی یک واکســن جدید بــرای کودکان که هنوز 
اطاعات کاملی درباره آن وجود ندارد، از واژه ی »می توان« استفاده و بعد 

به تدریج ادبیات خود را عوض می کند.
وزارت بهداشت نیز به همین دلیل تصمیم گیری درباره ی تزریق واکسن 
بــه کودکان را بر عهده ی والدین گذاشــته و محدودیتی برای کودکان 

واکسینه نشده توصیه نمی کند.
به گزارش سی.بی.سی، کانادا اولین محموله از دوزهای واکسن کووید1۹ 
خود را برای کودکان را که عصر یک شنبه از فرودگاه همیلتون به کشور 
وارد شد، از شرکت واکسن سازی فایزر تحویل گرفت. دولت فدرال و این 
شرکت داروسازی در مورد تحویل سریع بیش از دو میلیون و ۹۰۰ هزار 

دوز توافق کرده اند.
این واکسن ها برای کودکان پنج تا 11 ساله طراحی شده و نقطه عطفی در 
واکسیناسیون کشور محسوب می شوند. واکسن اطفال تولیدشده توسط 
فایزر ازنظر میزان دوز مصرفی، یک سوم اندازه واکسن های تزریق شده به 
افراد 12 ساله و باالتر است. از سوی دیگر این واکسن ها می توانند برای 

مدت طوالنی تری در دمای معمولی یخچال بماند.
الزم به ذکر اســت که این واکسن ها در استان های کشور توزیع شده و 

مدیریت تزریق آن بر عهده دولت های استانی خواهد بود..

حداقل یک میلیون دوز
 واکسن کووید۱۹ در کانادا 

 به هدر رفته است
نتایج یک مطالعه غیررســمی نشان 
می دهد که حداقل یک میلیون دوز 
از واکسن کووید1۹ کانادا به هدر رفته 

است.
به گزارش رســانه هدهــد کانادا، بر 
اساس تحقیقات یک روزنامه کانادایی 
از وزارتخانه های بهداشت سراسر کانادا 
مشخص شده است که تاریخ مصرف 
تعــداد زیادی از واکســن های کرونا 
اکنون تمام شــده و باید دور ریخته 

شوند.
در همین رابطه برخی از مناطق مانند 
یوکان و جزیره پرنس ادوارد فقط به 
ذکر تعداد واکسن های تاریخ گذشته 
و منقضی شــده پرداختند و برخی 
اســتان ها مثل انتاریو از ارائه هرگونه 

اطاعات خودداری کردند.
این مطالعه همچنین نشان می دهد 
که حداقل 1 میلیون دوز واکســن از 
دسامبر گذشته که برای اولین بار وارد 
کانادا شــدند، هدر رفته اند که حدود 
2.6 درصد از کل واکسن های تحویل 

شده به استان ها و مناطق است.
اما میزان واکســن های هدر رفته در 
استان های مختلف بســیار متفاوت 
اســت. مثا این رقــم در آلبرتا  1۰ 
درصد و در نوا اسکوشــیا حدود  ۰.۳ 

درصد بوده است.
دکتر راس آپشور از دانشکده بهداشت 
عمومــی داال النــای تورنتو و رئیس 
کووید-1۹  اخاق  کارگروه  مشترک 
سازمان جهانی بهداشت در این رابطه 
می گوید: همیشه بخشی از واکسن ها 
دور ریز دارند اما این موضوع در کانادا 
باید حداقل باشد. اما اکنون به دلیل 

اطاعــات ضعیف و نبود شــفافیت، 
دانستن اینکه آیا کانادا به این هدف 

دست یافته یا خیر، دشوار است.
وی افزود: بخشــی از این واکسن ها 
ممکن است در فرایند انتقال و نبود 
امکانات الزم مانند دمای سرد کافی 
هدر رفته باشــند. )در رابطه با برخی 
از واکســن ها که باید در دمای پایین 
نگهداری شــوند(، اما برخی ممکن 
اســت قبل از تاریخ انقضای واکسن، 
قابل استفاده نبوده اند. در نتیجه باید 
گفت این موضوع خیلی پیچیده است.

اســتان ها نیــز بــرای هــدر رفتن 
بوده  واکسن هایی که در اختیارشان 
دالیل مختلفی دارند از جمله برخی 
از آن هــا می گویند بــه دلیل افتادن 
یا معیوب بودن ویال ها یا ســرنگ ها 
و مدیریــت ضعیف زمــان مصرف 

واکسن ها منقضی شده است.
آپشــور تصریح کرد: بدون اطاعات 
کامل، تشــخیص اینکــه آیا عرضه 
واکسن کانادا درست مدیریت می شود 
یا خیر، دشوار است. به عنوان مثال، 
فقط برخی از استان ها می توانند تعداد 

دوزهای منقضی شده را اعام کنند.
وی یادآور شد: بر اساس اصول اخاقی 
شــما نباید دور ریز واکســن داشته 
باشــید اما تجربه دهه ها فعالیت در 
این حوزه نشان می دهد همیشه دور 
ریز و هدر رفتن واکســن بوده و یک 
واقعیت است. در عین حال هدر رفتن 
یک میلیون دوز واکســن نیز زیاد به 
نظر می رسد … و در این صورت باید 
بررسی شود که چه عواملی باعث هدر 

رفتن این میزان واکسن شده است.

این کار را انجام می دهند.
میلر گفت: »افرادی که برای مصونیت 
طبیعی بیش از مصونیت ناشــی از 
واکســن بحث می کننــد، اغلب این 
کار را بــا این فــرض انجام می دهند 
که مصونیت طبیعی برتر است. و در 
زمینه کووید، و به ویژه در مقایســه 
با واکسن های ام آر ان ای، شواهد قوی 

دال بر این موضوع وجود ندارد.«
در واقع، برخی تحقیقات وجود دارد 

که نشان می دهد اینطور نیست.
یــک مطالعــه کــه در ۳۰ ژوئــن 
 Science Translational در 
Medicine منتشر شــد، نشان داد 
افرادی که به طور کامل با واکســن 
مدرنا واکسینه شده بودند، پادتن هایی 
داشــتند که به طور گسترده تری در 
برابر انــواع مختلف از پادتن هایی که 
توسط بیماران کرونایی تولید می شد 

محافظت می کردند.

خطرات ناشی از مصونیت طبیعی

پزشکان هشــدار دادند که مصونیت 
طبیعــی نیز امری خطرناک اســت. 
چراکه بدیهی اســت که عفونت های 
کرونایی می توانند بســیار شــدید و 

گاهی کشنده باشند.
چاکرابارتی می گوید کــه قرار دادن 
عمدی خود در معرض کرونا می تواند 
منجر به گسترش بیماری در جامعه 

شود.
برخــی از افراد ممکن اســت حتی 
ندانند کــه یک بیماری زمینه ای نیز 
دارنــد، که میلر گفت در صورت ابتا 
به کوویــد می تواند آنها را در معرض 
خطر جدی قرار دهد. او گفت: »آنها 
تصور می کنند که تندرست هستند، 

اما پس از آن عفونی می شوند و برخی 
از بیماری های زمینه ای که قباً از آن 
بی اطاع بودند ظاهر می شــود و در 

بدترین حالت می میرند«.
میلر می گویــد که “حقیقت” در این 

واقعیت وجود دارد که “ایمنی طبیعی 
مصونیت است و ما می توانیم توسط 
آن محافظت شــویم.” اما این راهبرد 
به  دســتیابی  برای  خردمندانــه ای 

مصونیت با انتخاب نیست.

وزارت بهداشت کانادا
 واکسن جانسون اند جانسون

 را برای افراد ۱۸ سال به باال تایید کرد
وزارت بهداشت کانادا استفاده از واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون را برای 

افراد 1٨ سال به باال تایید کرد.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، شــرکت Janssen Pharmaceutical با 
انتشار بیانیه ای اعام کرد که تصمیم برای تایید واکسن جانسون اند جانسون 
که بر پایه ناقل های ویروسی ساخته شده، عمدتا بر اساس داده های علمی اولیه 
صورت گرفته است که نشان می دهد تزریق آن 2٨ روز پس از واکسیناسیون، 
تا ٨5 درصد در جلوگیری از ابتای افراد به اشکال شدید بیماری، بستری شدن 

در بیمارستان و همچنین مرگ ومیرهای ناشی از کووید1۹ موثر بوده است.
در همین بیانیه آمده است در ساخت جانسون اند جانسون از فناوری ای استفاده 
شده است که در سال های گذشته از آن برای ساخت واکسن های تجربی ابوال، 

زیکا و همچنین ویروس پیوسته یاخته ای تنفسی VRS استفاده شده بود.
طبق توضیحاتی که شرکت سازنده جانسون اند جانسون ارائه کرده است، این 
واکسن تک دوزی را می توان در دمای بین منفی 25 درجه تا منفی 15 درجه 
ســانتی گراد به مدت دو سال ذخیره کرد. همچنین این واکسن را می توان به 

مدت شش ماه در دمای 2 تا ٨ درجه سانتیگراد نگهداری کرد.
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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«

 فراخوان
 انجمن خانواده قربانیان پرواز ۷۵۲ 

برای هنرمندان

که موجب حساســیت بیشــتر در 
گردیده  هوایی  پدافند  مجموعه های 
اســت« بااین حال هیچگاه مشخص 
نشد کدام نهاد به سیستم پدافندی 
کشــور اعام کرده که موشک کروز 

شلیک شده است. 
ســردار  داستان ســرایی  اوج   -5
حاجی زاده آنجاست که می گوید صبح 
بــه او اطاع دادند و هنوز ماجرا برای 
او »5۰.5۰« بوده که آیا سپاه شلیک 
کرده یا خیر اما ساعت ۹ و 1۰ برای 
او قطعیت پیــدا کرده که کار پدافند 
سپاه بوده اســت و در ادامه توضیح 
می دهد که ستاد کل نیروهای مسلح 
ساعت 12 ظهر کمیته ای برای بررسی 
موضوع تشکیل می دهد که بفهمند 
چــه بوده اســت. او این گونــه ادامه 
می دهد »ما گفتیم چه اتفاقی افتاده 
امــا دیگران از ما به این راحتی قبول 
نمی کردند که حرف مرا بپذیرند.« از 
عجایب سخنان ســردار حاجی زاده، 
همین بس که اگــر آن ها صبح روز 
چهارشــنبه به نهادهای دیگر اطاع 
داده بودنــد، پس چگونه عصر همان 
روز محمد اســامی وزیر وقت راه و 
شهرســازی در تلویزیون حاضر شد 
و گفت »نقــص فنی هواپیما موجب 
آتش سوزی و سقوط آن شده است.«

عجیب تر آنکــه فردای شــلیک به 
رئیس  عابدزاده  اوکراینی،  هواپیمای 
سازمان هواپیمایی کشوری به همراه 
چند متخصص دیگر نشست خبری 
برگزار کردند و در آن هرگونه شلیک 

به هواپیما را دروغ دشمنان خواندند.
علی ربیعی ســخنگوی وقت دولت 
ایران روز دوشــنبه 2۳ دی )یعنی 5 
روز بعد از حادثه( در نشست خبری 
خود افشا کرده بو که »دولت تا عصر 
جمعه از شلیک موشک سپاه بی اطاع 

بوده است.«
این سخنان با زمان بندی بیانیه ستاد 
کل نیروهای مســلح که صبح شنبه 
منتشــر شــد، کاماً متناقض است. 
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح سه 
روز بعد از ماجرا منتشــر شد؛ اگر در 
دقیقه های نخست به ستاد کل اطاع 
داده شــده، پس چرا بیانیه ستاد کل 

۱۳ دروغ سردار...
ادامه از صفحه 2

۳ روز بعدازاین حادثه منتشــر شده 
است؟

6- سردار حاجی زاده می گوید »یکی 
از دالیل تأخیــر در اعام ماجرا این 
بوده که مشــخص شــد کار پدافند 
بــوده، اما نمی دانســتیم بگوییم آیا 
آن ها »شــهید« بودند یا نه! چون به 
همین سادگی نیست که اعام کنیم 
کسی شهید اســت« این توضیحات 
در حقیقــت بزرگ تریــن توهین به 
خانواده قربانیان بود؛ کما آنکه آن ها 
حتی اجازه یک مراســم ساده برای 
قربانیان خود نداشتند و هر مراسمی 
با بیشــترین محدودیت های امنیتی 
برگزار می شد و تعداد زیادی از مردم 
در تجمع سالگرد این حادثه بازداشت 
شدند. در چنین شرایطی چگونه است 
که آن ها به فکر »شــهید« دانستن 

قربانیان بوده اند؟ 
7- ســردار حاجــی زاده یکی دگر از 
دالیل تأخیر در اعام حادثه را »شوکه 
شــدن« مســئوالن می خواند. نکته 
نخست اینکه اگر یک فرمانده نظامی 
در زمان بروز حادثه شوکه شود، اصًا 
چــرا باید در چنیــن جایگاهی قرار 
بگیرد. ذات فرماندهی نظامی این است 
که در مواجهه با چنین شرایطی بتواند 
بر رفتار و عملکرد خود مسلط باشد 
بنابراین از این زاویه ســخنان سردار 
حاجی زاده خاف واقعیت اســت. اما 
نکته دیگر آنکه اگر همه شوکه شده 
بودند، خب سکوت پیشه می کردید. 
چرا باید 72 ســاعت با افکارعمومی 

بازی کنید و دروغ بگویید؟
٨- در فایــل صوتی که چندی پیش 

از محمدجواد ظریف منتشــر شــد، 
درباره این حادثــه چنین می گوید: 
»در آن جلســه گفتم اکنــون دنیا 
می گوید موشــک به ایــن هواپیما 
اصابت کرده است. به افراد حاضر در 
جلسه گفتم اگر واقعاً موشک خورده 
بگین که ببینیم ما چگونه می توانیم 
آن را عاج کنیــم. به واهلل آن گونه با 
من برخــورد کردند گویا کفر ابلیس 
گفته ام و سپس گفتند برو برو توییت 
بزن تکذیب کن. درصورتی که آقایان 
چهارشنبه می دانستند که به هواپیما 

موشک خورده است.«
آن گونه کــه از متن بیانیه حســن 
روحانی، پاسخ علی ربیعی و همچنین 
توضیحات ظریف برمی آمد، مســئله 
نه تنها شوکه شــدن مسئوالن نبوده 
بلکه دقیقاً تاشــی غیراخاقی برای 
ســرپوش گذاشــتن بر یک فاجعه 
بــوده اســت. برخی منابــع خبری 
حتی این گونه توضیح دادند که علی 
امنیت  دبیر شــورای عالی  شمخانی 
ملی صبح حادثه از ماجرا باخبر شده 
است، اما به رهبر ایران قول می دهد 
که ماجرا را جمع کند. بااین حال وقتی 
پای کانادا و اوکراین به میان می آید، 
مشــخص می شــود که آن ها به چه 

دلیل دروغ گفته اند.
۹- بخــش دیگر ســخنان ســردار 
حاجی زاده حاوی سخنان به اصطاح 
تخصصی اســت تا ابعاد ماجرا بیشتر 
روشن شود. او می گوید در شلیک به 
هواپیما از »موشک تور« استفاده شده 
که خیلی کوچک است و مخصوص 
پهپاد اســت امــا او در همین بخش 
هــم دروغ می گویــد. در توضیحات 
ســامانه تور چنین آمده است: »تور 
ام-1 یک سامانه خودرو پایه است که 
شــامل ۴ پرتابگر موشک و به همراه 
سامانه های رهگیر و هدف گیری است. 
وزن هر یک از موشــک ها 167 کیلو 
است که 15 کیلوی آن مواد منفجره 
با  است.«  ترکش دار  شــدیداالنفجار 
این توضیحات آیا یک موشــک 167 
کیلویی ترکش دار که 15 کیلوی آن 
مواد منفجره است، برای هواپیماهای 

کوچک استفاده می شود؟
1۰- حاجی زاده از این بخش در جایگاه 
مدعی قرار گرفته و می گوید: »اگر این 
موشــک به پهپاد شلیک شود، تا ۳۰ 
کیلومتر می رود، بعــد می افتد. حاال 
یک هواپیما به آن پهن پیکری فقط با 
چند کیلو مواد منفجره سقوط کرده و 
نتوانسته برگرده تا فرودگاه بنشیند؟« 
این سخنان در حالی مطرح می شود 
که او بخش اصلــی ماجرا را کتمان 
می کند و آن اینکه نه یک موشــک 
بلکه به فاصله 26 ثانیه یک موشــک 
دیگر نیز به هواپیما شلیک شده است؛ 
بنابراین اصــل ماجرا این بوده که دو 
موشک با وزن ۳۳۴ کیلوگرم به یک 
هواپیما اصابت کرده که ۳۰ کیلوگرم 
مواد منفجره در آن بوده و این شلیک 
از فاصله بسیار نزدیک هم بوده است.

11- بخش دیگر دروغ های حاجی زاده 
اینجاست که مدعی است هیچ قصدی 

آرسام ارانی )نشریه هفته(

14- آزار و اذیت خانواده ها: حکومت 
ایــران پس از ســاقط کــردن پرواز 
پــی اس 752، اقدام به ارعاب و اذیت 
قربانیان  از  بســیاری  خانواده هــای 
به شــیوه های مختلفی کرده است. 
دست کم یک مورد شکنجه فیزیکی 
اعضای خانــواده قربانیــان و موارد 
پرشــماری از احضــار  و بازداشــت 
تایید شده اســت. »شهید« نامیدن 
قربانیان، تبریک گفتن به خانواده ها به 
خاطر »شهادت« عزیزان شان، تحت 
فشار گذاشــتن خانواده ها برای دفن 
عزیزان شان در گورستان های مختص 
»شــهدا«، به دســت گرفتن کنترل 
مراسم تشییع جنازه و ختم، فشار بر 
خانواده ها برای ساکت ماندن آنها، و 
جلوگیری از تاش های قانونی برای 
کشف حقیقت، اشکال مختلف آزار و 
اذیت خانواده های قربانیان این حادثه 
توســط حکومت جمهوری اسامی 

هستند.

و  معترضــان  اذیــت  و  آزار   -1۵
عزاداران صلح جــو: حکومت ایران 
عاوه بر سرکوب معترضان و عزاداران 
این حادثه غم انگیز، اقدام به بازداشت 
و صدور احکام شدید همانند حبس 

طوالنی مدت برای بسیاری کرده است.

16- عدم صالحیت هیات بررســی 
ســوانح و حوادث هوایی جمهوری 
اسالمی ایران برای انجام تحقیقات: 
به رغــم عدم صاحیت ایــن هیات، 
بســیاری از کشورهای درگیر در این 
حادثــه، از جمله کانادا، بــا رویکرد 
انفعالی شــان در شــورای ســازمان 
غیرنظامی  هوانــوردی  بین المللــی 
)ایکائو(، به این هیات وابسته به دولت 
ایران اجازه دادند تحقیقاتش را انجام 

دهد.«
در پایان نتیجه ی این تحقیق چنین 
آمده است: »با اتکا به یافته های این 
گزارش، انجمن خانواده های قربانیان 
پرواز پی اس 752 بر این باور اســت 
که هواپیمای پــرواز پی اس 752، بر 
خــاف ادعای مقام هــای ایرانی، به 
دلیل »خطای انسانی« یک اپراتور و یا 
چندین خطا در سامانه دفاع موشکی 
سرنگون نشد. این انجمن معتقد است 
که حکومت ایران، در باالترین سطوح 
آماده باش نظامی، با باز نگه داشــتن 
فضای هوایی کشور به روی پروازهای 
مســافربری، از آنها به عنوان ســپر 
انسانی علیه حمات احتمالی آمریکا 

استفاده کرد.«

ادامه از صفحه 4گزارش تحقیقی انجمن....

برای پنهان کردن ماجرا وجود نداشته 
است. او می گوید: »ما اگر می خواستیم 
پنهان کنیم ۴7 نفر اوکراینی را پای 
هواپیما نمی آوردیم.« این سخنان در 
حالی مطرح می شود که ابتدا بیانیه 
ســازمان هواپیمایی مشــخص شد 
ســپس افراد دیگر بــه صحنه آورده 
شدند. در آن بیانیه احتمال هرگونه 
شلیک به طور قاطع منتفی اعام شده 
بود. اما نکته دیگر آنکه تصاویر منتشر 
شده از صحنه جنایت نشان می داد که 
اتفاقاً قصد مخفی کاری وجود داشته 
اســت؛ چه آنکه در همــان لحظات 
اولیه به جای قرنطینه کردن محدوده 
ســقوط هواپیما، از کارگران پاکبان 
شــهرداری تا هر فرد دیگر با لباس 
شخصی و حتی افراد محلی در منطقه 
حادثه حضور داشتند. درحالی که آن 
محدوده کاماً می بایست از حضور هر 
فرد ناالزمی پاک می شد تا آثار حادثه 
قابل بررسی باشد. البته سردار توضیح 
می دهد که اوکراینی ها هم ترکش ها 
دیدند. خب اگر چنین است پس چرا 
سه روز به دروغ گفته شد نقص فنی 

هواپیما بوده است؟ 
12- یک مــاه بعد از ماجــرا زمانی 
انســانی  که گفته می شــد خطای 
پدافند بــوده و هیچ پیامی از خلبان 
هواپیمای 752 وجود نداشــته، فایل 
صوتی از خلبان هواپیما افشــا شــد 
که نشــان می داد مقامات جمهوری 
اســامی درباره همیــن موضوع هم 
دروغ گفته انــد. در این فایل صوتی 
خلبان پرواز هواپیمایی آسمان به زبان 
فارســی به برج مراقبت می گوید که 
»شاهد نور شلیک موشک و همچنین 
انفجار پس از آن است« اشاره خلبان 
آن هواپیما به هواپیمای شماره 752 
است که اصابت موشک به آن را دیده 
اســت. با وجود چنین مکالمه ای اما 
بازهم هرگونه اصابت موشک تکذیب 
شده بود. دردناک تر آنجا که مقامات 
ایران به جای پاســخگویی درباره این 
موضوع، دولت اوکراین را زیر ســؤال 
می بردند کــه چرا این فایل محرمانه 
را منتشــر کرده اســت! ظاهراً تصور 

می کردند همه جــای دنیا همچون 
ایران اســت که بتوان همه چیز را در 
آن محرمانه کرد و جلوی انتشار همه 

چیز را گرفت. 
1۳- این ســخنان تنهــا دروغ های 
ســردار حاجی زاده نبود. او در اولین 
نشست خبری خود هم حقیقت های 
بسیاری را قلب کرد؛ از جمله زمانی 
که گفته بود »تعدادی شبکه پدافندی 
به رینگ اصلی اضافه شــدند. سامانه 
موشکی که عملیات شلیک را انجام 
داده، امــروز به رینگ اضافه شــده و 
در غرب کشــور )در بیدگنه( مستقر 
می شود.« این جمله سردار حاجی زاده 
به تنهایی برای محاکمه او کافی بود؛ 
این جمله یعنی این ســامانه از قبل 
وجود نداشــته و در حقیقت شلیک 
را همان ســامانه ای انجــام داده که 
تازه یک روز مستقر شده بوده است! 
پایگاه خبری درایو نیز به همین نکته 
اشــاره کرد و تناقض سخنان سردار 
حاجی زاده را مــورد تاکید قرار داده 
بود: »هواپیمــای اوکراینی دقیقاً هر 
کاری که یک هواپیمای مشــابه باید 
انجام دهد را موقع خروج از فرودگاه 
انجام داده بــود. اپراتورهای تور-ام 1 

اگر با محدوده فعالیتشان آشنا بودند، 
احتماالً بارها مشخصات پرواز را دیده 
بودند و وارد ناخودآگاهشان شده بود. 
حتی قبل از هواپیمای اوکراینی هم 
پروازهای دیگــری را ردگیری کرده 
بودند که از فرودگاه خارج شده بود و 

آن ها را هدف قرار نداده بودند.«
سردار حاجی زاده البته ساعت استقرار 
ســامانه را نیز گفته است. او توضیح 
داده که ســاعت 12 شــب سامانه 
مستقر شده است. معنای این جمله 
هم یعنی شلیک تنها چند ساعت پس 

از استقرار سامانه انجام می شود.
سردار حاجی زاده فعاً با گردن افراشته 
در مسئولیت خود ابقا شده و در تمام 
مراســم حکومتــی در نزدیک ترین 
فاصله با رهبر ایران حاضر می شــود. 
اگرچه او تنها مقصر این حادثه نیست، 
امــا برکناری او به خاطر مســئولیت 
مستقیم در این حادثه، کمترین کاری 
بود که آیت اهلل خامنه ای می توانست 
انجام دهد. البته چنین نشــد و چند 
ماه بعد به خاطر اقداماتش از او تجلیل 

هم شد.

انجمن خانواده قربانیان پرواز پــی اس752، طی فراخوانی، از هنرمندان 
خواست تا به برنامه ی »زخمی باز در آسمان« بپیوندند.

به گــزارش »هفته«، در بیانه ی انجمن آمده اســت: »انجمن پرواز 752 
برنامه ای فرهنگی و هنری با عنوان »زخمی باز در آسمان« تدارک دیده 
است که هدف آن نمایش آثار هنری هنرمندان سراسر جهان برای یادبود 
فاجعه ای است که بر بسیاری از خانواده ها و جوامع پیرامونی آنها وارد شده 

است.«
انجمن قربانیان با سپاس از پشتیبانی هنرمندان از زمان حادثه تا به امروز 
به نقش آنان در پیشبرد آرمان های این انجمن اشاره کرده و نوشته است: 
»از آن روز زمســتانی سرنوشت ســاز ٨ ژانویه 2۰2۰، بسیاری در جامعه 
بزرگتر برای همدلی و حمایت از قربانیان و خانواده آنها شــرکت کرده اند. 
کمک ارزشــمند بســیاری از هنرمندان از سراســر جهان بخشی از این 
حمایت بی نظیر بوده است. این کمک ها به همان اندازه که برای خانواده ها 
دلگرم کننده بوده اند، در آرمان انجمن برای شفافیت، مسئولیت پذیری و 
عدالت نیز مؤثر واقع شــده اند. انجمن با تاکید بر ارزش و تأثیر عمیق این 
همدلــی، از این هنرمندان برای بیان و انتقال عمق فقدان به خانواده ها و 
جامعه قدردانی می کند. آثاری که در این برنامه پذیرفته خواهند شد باید 
الهام گرفته از این سانحه باشند و بنا به اعام انجمن »می توانند به صورت 
عکس ، نقاشی یا مجسمه باشند با این شرط که امکان نمایش آنها در فضای 

محدود داخلی باشد.«
انجمن همچنین اعام داشته است: »آخرین مهلت ارسال آثار در مرحله 
اول 17 دســامبر 2۰21 است. هنرمندان می توانند آثار ارسالی خود را با 
تصاویر jpeg، شــرح کوتاه و انگیزه اثر ارائه دهند. کمیته گزینش هنری 
و ارتباطات با هنرمندان انجمن، موارد ارسالی را برای رویدادهای انجمن 
در سال 2۰22 که با رویداد یادبود دومین سالگرد در تورنتو آغاز می شود، 
بررســی خواهد کرد. انتخاب بر اساس محدودیت های مکان و موضوع و 
مختصات رویداد خواهد بود. کمیته گزینش هنری و ارتباطات با هنرمندان 
تمــاس خواهد گرفت و آثار آنها را بررســی خواهد کرد تا مکان و رویداد 
مناسبی برای آثار منتخب تعیین شود.« عاقه مندان برای آگاهی بیشتر 

می توانند به »تارنمای انجمن« مراجعه کنند.
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کانادا: خط مقدم بازنمایی 
عوارض گرمایش زمین

هیچ مناظره  واقعی وجود ندارد. زمین 
در حال گرم شــدن است و انسان در 
ایــن گرمایش نقش اصلــی را دارد. 
این نظر قطعی علم اســت. آنچه به 
نام مناظره و اختاف نظر می شنوید، 
دیدگاه علم نیســت بلکه بحث های 

سیاسی و اجتماعی است.
ســال ها اســت که علم این روند را 
تشخیص داده و نسبت به عوارض آن 
هشدار داده است. سیاستمدارانی که 
هیچ تخصصی در حوزه محیط زیست 
انگیزه اشان  مهم ترین  و  نداشــته اند 
کســب آرای انتخابات بعــدی بود و 
همچنین صاحبان صنایعی که هیچ 
چشــم اندازی به آینده مگر بر اساس 
سود خالص سررسیدهای مالی فصلی 
خود نداشــتند، این موضوع را انکار 
کردند. آن را به شــکل موضوعی غیر 
جدی یا غیر قطعی برای مردم تصویر 

کردند.
سیاســتمداران برای کاهش نگرانی 
مــردم واژه تغییرات اقلیم را به جای 
گرمایش زمیــن رایج کردند. صنایع 
وابســته به ســوخت های فسیلی و 
آالینــده، تحقیقاتی جعلــی را برای 
نشان دادن عدم واقعیت این موضوع 
حمایت کردند و گروه هایی – برخی 
با نیت خیــر و برخی تحــت تاثیر 
ســازمان های افکارســنجی وابسته 
به شــرکت های تجــاری و دولتی – 
تصویری احساســی و سانتیمانتال از 
مبارزه با گرمایش زمین ارائه کردند 
و به جای پرسشــگری سرسختانه از 
دولت ها و شرکت ها و صنایع بزرگ، 
ســعی کردند دل به مــواردی مانند 
تغییر رفتار شهروندی بسنده و تنها 

آن را تبلیغ کنند.
حاال دیگر زمان انکار آن ها نیز به پایان 
رسیده اســت و اگرچه در برداشتن 
گام های مهــم، پرهزینه و ضروری و 

حیاتی برای نجات بخشــی از آینده 
تغییر یافته به واسطه گرمایش زمین 
هنوز تعللــی باور نکردنــی صورت 
می گیــرد، اما حداقل تعــداد اندک 
کشــورهایی باقی مانده اند که هنوز 
می تواننــد بدون اینکه خــم به ابرو 
بیاورنــد از ضروری نبودن اقدام برای 

مقابله با این روند صحبت کنند.
اجاس جهانــی تغییرات اقلیمی در 
گاســکو در حالی به پایان رســید 
که مصوبات آن که برای بســیاری از 
کشورها تعهدآور هم نیست، به هیچ 
وجه با نســبت رونــد افزایش دمای 
زمین که دانشمندان هشدار می دهند 

همخوانی ندارد.
این حقیقتی تلخ است. ما زمان برای 
مقابله و خنثی کردن گرمایش زمین 
در میــان مدت را از دســت داده ایم. 
امروز کاری که می توانیم بکنیم تنها 
مهار دامنه فجایعی است که بروز آن ها 

از همین االن آغاز شده است.
برخی از ناظران داستان مواجه شدن 
توده مردم با مســاله گرمایش زمین 
را به داســتان معروف پختن قورباغه 
زنده تشبیه می کنند. می گویند اگر 
قورباغه ای را درون ظرف آبی با دمای 
معمولی گذاشــته و ســپس کم کم 
شروع به گرم کردن دمای آب کنید، 
قورباغه بدون آنکه متوجه این تغییر 
تدریجی شود در آن آب باقی می ماند 
و بدون اینکه واکنشــی نشــان دهد 

پخته می شود.
وضعیت ما اما این چنین نیســت. ما 
اگرچه در مقام واکنش نشــان دادن 
و درخواست عمل کردن از آن ها که 
توان تغییر دارند ماننــد آن قورباغه 
عمل کرده ایم، اما از هم اکنون و پیش 
از آنکه به مرحله نهایی پخته شــدن 
برسیم رنج ها و مصیبت های گرمایش 

زمین را درک می کنیم.

در گوشــه و کنار دنیا هر دم به رخی 
این فاجعه در می آید. جایی به شکل 
فصل پربــاران در زمانی که قرار بود 
هوا خشــک باشــد، گاهی به شکل 
خشکسالی و خشک شدن منابع آبی، 
گاهی به شکل آتش سوزی های غیر 
قابل مهار و گاه چون سیابی ویرانگر.

در ایــن بین منکران هدفمند، از این 
واقعیت سو استفاده می کنند که اقلیم 
ساختار و سیســتمی پیچیده است. 
اینکه یک رویداد خاص در اثر عوامل 
مختلفی شکل می گیرد و نمی توانید 
یک رویداد را تنها به یک عامل مرتبط 
کنید. آن ها می گویند ببینید علم هم 
نمی تواند با قطعیت بگوید فان سیل 
و فان آتش سوزی به دلیل تغییرات 
اقلیم بــوده اســت. دروغ می گویند. 
علــم می گویــد به دلیــل گرمایش 
زمین شــرایط رخ دادن ســیاب ها، 
آتش سوزی ها، خشکسالی ها، توفان ها 
و هاریکن ها به گونه ای شده است که 
می توانند با تواتر بیشــتر در مکان و 
زمان هایی که پیشتر رخ نداده بودند 

اتفاق بیفتند.
در غیاب این عامل، بســیاری از این 
زیســت محیطی  عظیم  رویدادهای 

امکان رخ دادن را نداشتند.
در همیــن ســالی که رو بــه اتمام 
می رود اســتان بریتیش کلمبیا سه 

بار در وضعیت فوق العاده ناشــی از 
بحران های طبیعی قرار گرفته است.

وقتی جاستین ترودو با تعریف کردن 
داستان شهری که در اثر آتش سوزی 

پوریا ناظمی )نشریه مداد(

یک شبه سوخت و از بین رفت توجه 
حاضــران در اجاس گاســکو را به 
بحران گرمایش جلب می کرد، احتما 
نمی دانســت که در برگشــت از این 
سفر، استان غربی کشورش با سیلی 
بی ســابقه مواجه خواهد شد. سیلی 
که با تلفات قابل توجهش، مسیرهای 
ارتباطی اش با بیرون قطع شده است 
و بر زندگی بسیاری از مردم استان و 

خارج از آن تاثیر گذاشته است.
موقعیت جغرافیایی کانادا این کشور را 
در رده کشورهایی قرار داده است که 
زودتر و آشکارتر شاهد نتایج گرمایش 
زمین هســتند. اما فاجعه اصلی در 

کانادا نیست که رخ می دهد.
کانادا کشــوری توســعه یافته است 
و با وجود همــه نقص هایی که دارد 
زیرساخت ها، سازمان ها و برنامه های 
مشخصی برای مواجهه با بحران دارد. 
از همه مهمتر بودجه و حمایت بین 
المللی کافی برای کمک به مردمش 

را در اختیار دارد.

وضعیت در کشورهای دیگر این گونه 
نیست. کشورهای کمتر توسعه یافته 
وقتی با یکی از این بروزهای شــدید 
اقلیمی مواجه می شوند تا نسل ها باید 

هزینه آن را بپردازند.
همه ما در این بین مسئولیم اما مهم 
این است که سهم خود و دیگران را به 
درستی تشخیص دهیم و وارد بازی 
خطرناکی نشویم که حیات خودمان 

را به خطر می اندازد.
اگرچــه تغییرات جزیی در ســبک 
زندگی کار بســیار پسندیده و خوبی 
باشد مسئولیت اصلی  یادمان  است، 
این بحــران و کلیــد راه حل آن در 
دستان دولت ها، ابر شرکت ها و صنایع 
بزرگ از جمله صنعت کشــاورزی و 
دامداری و همچنین توســعه حوزه 

انرژی است.
اگر شما فرزندی دارید یا قصد فرزند 
دار شدن را دارید و در کشوری مانند 
کانادا زندگی می کنیــد باید صدای 
خــود را بلند کنید و از هر مقامی که 
در هر انتخاباتی شرکت می کند تعهد 
بگیرید گرمایش زمین و مقابله با آن 

دغدغه هر روز او باشد.
من و شــما می توانیــم درباره میزان 
مالیات، ساختار پلیس یا هر موضوع 
دیگــری با هم اختاف نظر داشــته 
باشــیم اما این اختاف نظر تنها به 
شرطی قابل دوام است که جایی برای 

زندگی داشته باشیم.
مراقب باشیم وقتی موجی علیه یک 
فعال محیط زیســتی بلند می شود و 
ســعی می کند حرف او را به واسطه 
ظاهــرش، بیمــاری اش، طرز حرف 
زدنش، کشــورش یا رنگ پوستش 
نادیده گرفته و به مســخره کردن او 
بپردازد، به جای تــن دادن به بازی 
ارزان ایــن چنینی به حرف ها گوش 

کنیم.
گرمایش زمین مســاله یک ســیاره 
و حیــات روی آن اســت. اگرچه در 
اثر این بحران همگــی به یک اندازه 
آســیب نمی بینند اما هیچ کس در 

امان نیست.

جذاب ترین شهر کانادا برای اقامت
 money.co.uk ایرانیان کانادا- گزارشی که توســط وب سایت برتیانیایی
منتشــر شده »جذاب ترین شهرها را برای نقل مکان کردن به آنها« را رتبه 
بندی کرده اســت. این گزارش تعدادی از عوامل کلیدی را برای رتبه بندی 
خود بررسی کرده است، که از آن جمله می توان بازار مسکن، میانگین دمای 
ســاالنه، هزینه های ملک، متوسط   حقوق و هزینه های زندگی، و همچنین 
تعداد رســتوران ها و وسعت فضای سبز اشــاره کرد. این گزارش همچنین 
میانگین امید به زندگی و سرعت اینترنت در هر شهر را نیز در نظر گرفته 
اســت. شهری که باالترین رتبه را کسب کرد تورنتو یا ونکوور نیست، بلکه 
کلگری با امتیاز ۴.۳2 از 1۰ امتیاز در جایگاه ۴۳ جهان و بهترین شهر در 
کانادا برای نقل مکان کردن به آن است. با وجود میانگین دمای ساالنه ۳.6 
درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی ساالنه 52۹ میلی متر، این رتبه بندی 

نشان داد که کلگری مطلوب ترین شهر کانادا برای نقل مکان است.
تورنتو با امتیاز ۴.۰۹ از 1۰ در ردۀ پنجاه و ششم قرار گرفت، مونترال امتیاز 

۴.۰۰، کبک امتیاز ۳.۹6 و ونکوور امتیاز ۳.۴5 را به دست آوردند. 
این گزارش همچنین بهترین شــهرها را بر اساس دسته بندی های خاص، 
از جمله هزینۀ زندگی، آب و هوا و مقرون به صرفه بودن، تفکیک می کند. 
تورنتو با ۴۳۳۴۹ دالر ساالنه برای یک خانوادۀ چهار نفره جزو شهرهای گران 
قیمت از نظر هزینۀ زندگی قرار گرفتند. ونکوور به دلیل آب و هوای خود که 
گرمتر از تورنتو است با میانگین دمای ۹.5 درجه سانتیگراد است و ساالنه 

2۳51 میلی متر بارندگی، در جایگاه هشتاد و چهارم قرار گرفت.
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مدين به دست خليفه عباسى كشته شدن بابك ُخرَّ
بابك ُخّرمدين چهارم ژانويه سال 838 ميالدي به 
دستور معتصم خليفه عباسي با قطع تدريجي دست و پا 
و اعضاي بدن كشته شد و سپس بقيه بدنش را در بيرون 
شهر ســـامرا (سامره) بدار آويختند كه مدت ها به همان 
صورت باقي بود. بابك بارها ســـپاه خليفه عباسي را كه 
عموماً غالمان تُرك آسياي مركزي بودند شكست داده 
بود، زيرا دژ و اســـتحكامات متعدد داشت. وي با مازيار 
حاكم تبرستان و نيز افشين سردار استقالل طلب ديگر 

در ارتباط بود .   
نشست مشهد براي حل مسأله ايران 

83 روز پس از افتادن اصفهان به دســـت ايرانيان 
قندهاري، بزرگان كشور در نشست يك روزه خود در 
مشهد تصميم به رفع اين فتنه و ختم جنگ داخلي ايرانيان 
گرفتند كه ضعف و بي سياســـتي شاه سلطان حسين و 
آلودگي او به خرافات موجب آن شـــده بود و متعاقب 
تصميمات همين جلسه، نادر قلي افشار فرمانده نظامي 
عمليات شد. شـــهر اصفهان پايتخت ايران پس از يك 
محاصره طوالني، 12 اكتبر ســـال 1722 ميالدي تسليم 

شده بود. 
سانحه هوايي 1952 تهران

چهـــارم دي ماه 1331، يك هواپيماي شـــركت 
هواپيمايي ايران كه از شيراز و اصفهان به تهران مي آمد، 
در نزديكي فرودگاه مهرآباد هنگام كم كردن ارتفاع براي 
نشستن سقوط كرد و همه مسافران و سرنشينان آن جز 
دو تن كشته شدند. نكته جالب و قابل تأمل در اين سانحه 
زنده ماندن و سالمت كامل اين دو تن از ميان دهها مسافر 
نبود، دســـت نخورده ماندن يك بسته بسيار بزرگ پُر از 

اسكناس بود كه با اين هواپيما حمل مي شد.   
تصميم غير منتظره شاه درباره بحرين

پهلوى دومـ  محمدرضاشـــاه كه ديدار رسمي از 
هند را از 11 دي ماه 1347آغاز كرده بود روز 14 دي  در 
يك مصاحبه مطبوعاتي در هند در پاســـخ به سؤالي در 
باره بحرين  بدون اين كه درنظربگيرد كه پارلمان ايران 
با حمايت ملت، بحرين را استان 14 ايران اعالم داشته و 
شاه مشروطه حق ندارد تصميمي مغاير مصوبه پارلمان و 
اراده ملت بگيرد گفت كه اگر بحريني ها نمي خواهند با ما 

باشند ما حرفي نداريم!.  

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

شرايط خروج پاسداران از سنندج اعالم شد
امروز شايع شـــد كه شوراي انقالب با خروج 
پاسداران انقالب اســـالمي از شهرهاي كردستان 

موافقت كرده است.
خبرنگاران ما در پي اين شايعه با مسئوالن امور 
تماس گرفتند و موفق شدند با آقاي داريوش فروهر 
يكي از اعضاي هيات ويژه در اين مورد گفتگو كنند، 
آقاي فروهر درباره صحت و ســـقم شايعه گفت: 
شـــوراي انقالب در رابطه با مسائل كردستان كليه 
اختيارات خود را به هيات ويژه تفويض كرده است، 
بر اين اســـاس بايد بگويم خروج پاسداران انقالب 
اسالمي از هر يك از شهرهاي تابعه استان كردستان 
و مراجعت آنها به پايگاه هاي اصلي شـــان موكول به 
استقرار نظم در اين شهرهاست، و در مورد سنندج نيز 
بايد بگويم كه با توجه به تشنجات دو روزه اخير در 
اين شهر، بازگشت پاسداران همچنان كه نمايندگان 
مردم شـــهر متعهد شده اند، بســـتگي به آن دارد كه 
هيچ فرد مسلحي وابسته به هيچ سازمان سياسي در 
 شهر نباشد و شهرباني امور انتظامي شهر را عهده دار

 باشد.
توطئه سوء قصد به جان والدهايم عقيم ماند

صادق قطب زاده، وزيـــر امور خارجه و عضو 
شوراي انقالب ديشب اعالم كرد: عليه جان كورت 
والدهايم دبيركل سازمان ملل متحد توطئه اي در شرف 
تكوين بود كه شناســـائي و خنثي شد. وي در ادامه 
سخنان خود گفت نتايج مذاكرات با كورت والدهايم 
بسيار مثبت بود، زيرا ايشان تا حدود زيادي باحقايق 
مســـائل مربوط به ايران آشنا شد و تحت تاثير قرار 

گرفت.
كشف انبار بزرگ اسلحه و مهمات در تهران

مقدار زيادي از انواع مختلف اسلحهـ  مهمات و 
مواد منفجره از داخل يك اتومبيل و زيرزمين خانه اي 

واقع در خيابان گوته كشف شد.
اسلحه و مهمات كشف شده شامل 150 قبضه 
كالشينكفـ  تيربارـ  ژ3ـ  شكاريـ  ام 10ـ  و مقدار 
زيادي مواد منفجره و سه جعبه خشاب فشنگ ژـ  3 

(پر) و وسائل ديگر است.
شرايط و تاريخ واگذاري زمينهاي كشاورزي دولتي

اراضي باير و موات دولتي و اراضي ملي شـــده 
براي توسعه كشت در اختيار دهقانان فاقد زمين و كم 

زمين و داوطلبان كشاورزي قرار مي گيرد.
اين مطلب را هاشم پور طباطبايي معاون وزارت 
كشاورزي در گفتگوئي با خبرنگار اطالعات اعالم 

كرد.
وي در اين مورد گفت: تمام آئيننامه هاي مربوط 
به قانـــون نحوه واگذاري اراضـــي و احياي آن در 
جمهوري اسالمي ايران در شوراي انقالب تصويب 

و ابالغ شده است.
طرح ربودن فيليكس آقايان

پاريسـ  خبرگزاري فرانسهـ  پليس فرانسه فاش 
كرد كه بامداد روز سه شنبه طرح ربودن فيليكس آقايان 
سناتور ســـابق ايران در يكي از خيابان هاي پاريس 
شكست خورد و دو نفر از پنج تن عاملين توطئه كه در 
يك پاركينگ نزيك خانه همسر «آقايان» كمين كرده 
بودند دستگير شدند. و سه نفر ديگر كه يكي از آنها يك 

زن جوان بود، اندكي بعد بازداشت شدند.
چهار مرد دستگير شـــده در بازجوئي اعتراف 
كرده اند كه مي خواستند فيلكس آقايان را مجبور كنند 
به كارهائي كه درگذشته انجام داده است اعتراف كند و 
به اين وسيله او را كه از عوامل معروف شاه مخلوع بود 

مفتضح و بي اعتبار كنند.
ايران از ورود پاكت جاروبرقي بي نياز است

نخستين گروه توليدي پاكت جارو برقي در ايران 
قادر است پاكت هاي مورد نياز كشور را تامين نموده و 

مقداري از محصول خود را به خارج نيز صادر كند.
شـــركت «باجابر» در حال حاضر انواع پاكت 
براي بيش از 150 مدل جاروبرقي موجود در ايران را 

توليد مي كند.
رقم ارزي كه اكنون بـــراي ورود اين پاكتها از 
كشور خارج مي شود حدود دويست ميليون ريال در 
سال است كه با توجه به افزايش حدود بيست درصد 
بر مصرف ســـاالنه اين رقم ارز در آينده افزايش نيز 

خواهد يافت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 13 دي ماه 1358 
(برابر با 14 صفر 1400، 3 ژانويه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
تركيب طبايع چو به كام تو دمى است

رو شاد بزى اگرچه برتو ستمى است
با اهل خرد باش كه اصل تن تو

گردى و نسيمى و غبارى و دمى است
خيام

پند بزرگان
زندگى را آسان بگير چون روزگار به اندازه كافى 

به تو سختى خواهد داد.
 آبراهام لينكلن
زندگى زمانى است بين دو عدم؛ قبل از تولد و 

بعد از مرگ.
 بنيامين فرانكلين

قاب امروز

مى توان عطر نان تازه ورايحه خوش كتاب را در «نانوايى فرهنگ» اراك توأمان استشمام كرد/عكس از :بهنام يوسفى
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مدين به دست خليفه عباسى كشته شدن بابك ُخرَّ
بابك ُخّرمدين چهارم ژانويه سال 838 ميالدي به 
دستور معتصم خليفه عباسي با قطع تدريجي دست و پا 
و اعضاي بدن كشته شد و سپس بقيه بدنش را در بيرون 
شهر ســـامرا (سامره) بدار آويختند كه مدت ها به همان 
صورت باقي بود. بابك بارها ســـپاه خليفه عباسي را كه 
عموماً غالمان تُرك آسياي مركزي بودند شكست داده 
بود، زيرا دژ و اســـتحكامات متعدد داشت. وي با مازيار 
حاكم تبرستان و نيز افشين سردار استقالل طلب ديگر 

در ارتباط بود .   
نشست مشهد براي حل مسأله ايران 

83 روز پس از افتادن اصفهان به دســـت ايرانيان 
قندهاري، بزرگان كشور در نشست يك روزه خود در 
مشهد تصميم به رفع اين فتنه و ختم جنگ داخلي ايرانيان 
گرفتند كه ضعف و بي سياســـتي شاه سلطان حسين و 
آلودگي او به خرافات موجب آن شـــده بود و متعاقب 
تصميمات همين جلسه، نادر قلي افشار فرمانده نظامي 
عمليات شد. شـــهر اصفهان پايتخت ايران پس از يك 
محاصره طوالني، 12 اكتبر ســـال 1722 ميالدي تسليم 

شده بود. 
سانحه هوايي 1952 تهران

چهـــارم دي ماه 1331، يك هواپيماي شـــركت 
هواپيمايي ايران كه از شيراز و اصفهان به تهران مي آمد، 
در نزديكي فرودگاه مهرآباد هنگام كم كردن ارتفاع براي 
نشستن سقوط كرد و همه مسافران و سرنشينان آن جز 
دو تن كشته شدند. نكته جالب و قابل تأمل در اين سانحه 
زنده ماندن و سالمت كامل اين دو تن از ميان دهها مسافر 
نبود، دســـت نخورده ماندن يك بسته بسيار بزرگ پُر از 

اسكناس بود كه با اين هواپيما حمل مي شد.   
تصميم غير منتظره شاه درباره بحرين

پهلوى دومـ  محمدرضاشـــاه كه ديدار رسمي از 
هند را از 11 دي ماه 1347آغاز كرده بود روز 14 دي  در 
يك مصاحبه مطبوعاتي در هند در پاســـخ به سؤالي در 
باره بحرين  بدون اين كه درنظربگيرد كه پارلمان ايران 
با حمايت ملت، بحرين را استان 14 ايران اعالم داشته و 
شاه مشروطه حق ندارد تصميمي مغاير مصوبه پارلمان و 
اراده ملت بگيرد گفت كه اگر بحريني ها نمي خواهند با ما 

باشند ما حرفي نداريم!.  

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

شرايط خروج پاسداران از سنندج اعالم شد
امروز شايع شـــد كه شوراي انقالب با خروج 
پاسداران انقالب اســـالمي از شهرهاي كردستان 

موافقت كرده است.
خبرنگاران ما در پي اين شايعه با مسئوالن امور 
تماس گرفتند و موفق شدند با آقاي داريوش فروهر 
يكي از اعضاي هيات ويژه در اين مورد گفتگو كنند، 
آقاي فروهر درباره صحت و ســـقم شايعه گفت: 
شـــوراي انقالب در رابطه با مسائل كردستان كليه 
اختيارات خود را به هيات ويژه تفويض كرده است، 
بر اين اســـاس بايد بگويم خروج پاسداران انقالب 
اسالمي از هر يك از شهرهاي تابعه استان كردستان 
و مراجعت آنها به پايگاه هاي اصلي شـــان موكول به 
استقرار نظم در اين شهرهاست، و در مورد سنندج نيز 
بايد بگويم كه با توجه به تشنجات دو روزه اخير در 
اين شهر، بازگشت پاسداران همچنان كه نمايندگان 
مردم شـــهر متعهد شده اند، بســـتگي به آن دارد كه 
هيچ فرد مسلحي وابسته به هيچ سازمان سياسي در 
 شهر نباشد و شهرباني امور انتظامي شهر را عهده دار

 باشد.
توطئه سوء قصد به جان والدهايم عقيم ماند

صادق قطب زاده، وزيـــر امور خارجه و عضو 
شوراي انقالب ديشب اعالم كرد: عليه جان كورت 
والدهايم دبيركل سازمان ملل متحد توطئه اي در شرف 
تكوين بود كه شناســـائي و خنثي شد. وي در ادامه 
سخنان خود گفت نتايج مذاكرات با كورت والدهايم 
بسيار مثبت بود، زيرا ايشان تا حدود زيادي باحقايق 
مســـائل مربوط به ايران آشنا شد و تحت تاثير قرار 

گرفت.
كشف انبار بزرگ اسلحه و مهمات در تهران

مقدار زيادي از انواع مختلف اسلحهـ  مهمات و 
مواد منفجره از داخل يك اتومبيل و زيرزمين خانه اي 

واقع در خيابان گوته كشف شد.
اسلحه و مهمات كشف شده شامل 150 قبضه 
كالشينكفـ  تيربارـ  ژ3ـ  شكاريـ  ام 10ـ  و مقدار 
زيادي مواد منفجره و سه جعبه خشاب فشنگ ژـ  3 

(پر) و وسائل ديگر است.
شرايط و تاريخ واگذاري زمينهاي كشاورزي دولتي

اراضي باير و موات دولتي و اراضي ملي شـــده 
براي توسعه كشت در اختيار دهقانان فاقد زمين و كم 

زمين و داوطلبان كشاورزي قرار مي گيرد.
اين مطلب را هاشم پور طباطبايي معاون وزارت 
كشاورزي در گفتگوئي با خبرنگار اطالعات اعالم 

كرد.
وي در اين مورد گفت: تمام آئيننامه هاي مربوط 
به قانـــون نحوه واگذاري اراضـــي و احياي آن در 
جمهوري اسالمي ايران در شوراي انقالب تصويب 

و ابالغ شده است.
طرح ربودن فيليكس آقايان

پاريسـ  خبرگزاري فرانسهـ  پليس فرانسه فاش 
كرد كه بامداد روز سه شنبه طرح ربودن فيليكس آقايان 
سناتور ســـابق ايران در يكي از خيابان هاي پاريس 
شكست خورد و دو نفر از پنج تن عاملين توطئه كه در 
يك پاركينگ نزيك خانه همسر «آقايان» كمين كرده 
بودند دستگير شدند. و سه نفر ديگر كه يكي از آنها يك 

زن جوان بود، اندكي بعد بازداشت شدند.
چهار مرد دستگير شـــده در بازجوئي اعتراف 
كرده اند كه مي خواستند فيلكس آقايان را مجبور كنند 
به كارهائي كه درگذشته انجام داده است اعتراف كند و 
به اين وسيله او را كه از عوامل معروف شاه مخلوع بود 

مفتضح و بي اعتبار كنند.
ايران از ورود پاكت جاروبرقي بي نياز است

نخستين گروه توليدي پاكت جارو برقي در ايران 
قادر است پاكت هاي مورد نياز كشور را تامين نموده و 

مقداري از محصول خود را به خارج نيز صادر كند.
شـــركت «باجابر» در حال حاضر انواع پاكت 
براي بيش از 150 مدل جاروبرقي موجود در ايران را 

توليد مي كند.
رقم ارزي كه اكنون بـــراي ورود اين پاكتها از 
كشور خارج مي شود حدود دويست ميليون ريال در 
سال است كه با توجه به افزايش حدود بيست درصد 
بر مصرف ســـاالنه اين رقم ارز در آينده افزايش نيز 

خواهد يافت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 13 دي ماه 1358 
(برابر با 14 صفر 1400، 3 ژانويه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
تركيب طبايع چو به كام تو دمى است

رو شاد بزى اگرچه برتو ستمى است
با اهل خرد باش كه اصل تن تو

گردى و نسيمى و غبارى و دمى است
خيام

پند بزرگان
زندگى را آسان بگير چون روزگار به اندازه كافى 

به تو سختى خواهد داد.
 آبراهام لينكلن
زندگى زمانى است بين دو عدم؛ قبل از تولد و 

بعد از مرگ.
 بنيامين فرانكلين

قاب امروز

مى توان عطر نان تازه ورايحه خوش كتاب را در «نانوايى فرهنگ» اراك توأمان استشمام كرد/عكس از :بهنام يوسفى

جدول سودوکو

فروردین: واقعا برای تان آسان نیست که در رابطه با گذشته با دیگران صحبت 
کنید. بعضی اوقات، شــرایط آنقدر تغییر می کنند که شــما احســاس ناامنی 
می کنید. به قضاوت زودهنگام خود اطمینان نکنید،  شاید زمان بیشتر چیزی 
است که شما نیاز دارید تا فرصت های بوجود آمده را خوب بررسی کرده وآنها 

را از دست ندهید.

اردیبهشت: شــما از انجام دادن کارهایی که وظیفه افراد دیگر است خسته 
شــده اید. شما حتی بعضی وقت ها فکر می کنید که تنها کسی هستید که به 
قول هایی که داده عمل می کند! اما نباید به سرعت در صدد رفع اشتباهات افراد 
دیر بربیایید، درعوض باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشید که بتوانید کمک و 

همکاری افراد دیگر را قبول کنید. 

خرداد :  هیجانات بســیاری در درون شما موج می زند، این احساسات همواره 
کنار شما هستند، اما شما به این احساسات و هیجانات توجهی نشان نمی دهید 
و همچنان بدون آنها به راه خود ادامه می دهید. شما می توانید به جایگاه خوبی 

برسید به شرط این که تنها مسیر تان را از راه های بی خطر انتخاب کنید.

تیر: 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.

مرداد : انرژی شما اکنون در سطح باالیی قرار دارد و بسیار مهم است که در 
رابطه با این انرژی و زنده دلی تازه یافته خود مثبت بیندیشید. برنامه ریزی برای 
هفته های آینده بسیار مهم است و این زمانی است شما می توانید کیفیت زندگی 
خود را افزایش دهید. برای بهبود ســالمت خود صبر نکنید ؛ زمان آن همین 

اکنون است!

شهریور : به نظر می رسد که هیچ چیز نمی تواند جلوی شما را بگیرد. اما ممکن 
است اگر نتوانید درک درستی از اوضاع داشته باشید ناگهان متوجه شوید که 
اشتباه می کردید. خوش بینی کورکورانه می تواند شما را با موانع یا صخره هایی 
در مسیرتان مواجهه کند.بکار بردن قدرت کنترل تان، سیاست کامال عاقالنه ای 

است.

مهر : شما در این تردید به سر می برید که بهترین و عالی ترین ایده های خود 
را تا زمانیکه مطمئن شوید آنها حتما محقق می شوند، پنهان کرده و به تاخیر 
بیندازید. شما نمی خواهید که با دیگری مذاکره داشته باشید،  به خاطر اینکه 
دیگران ممکن است ندانند که شما چکار دارید می کنید. قبل از اینکه برنامه های 

خود را عملی کنیدبیشتر فکر کنید.

آبان :   شما فکر می کنید که به آخر خط رسیده اید؛ در حالیکه از شدت ناامیدی 
میزان استرس و ناراحتی شما بسیار افزایش پیدا کرده است و وسوسه شده اید 
که همه چیز را به حال خود رها کرده و فرار کنید. اما فرار کردن راه حل مناسبی 

نیست. بهترین راهبرد، صادقانه رفتار کردن و مبارزه کردن با مشکالت است.

آذر :شما در حال حاضر می توانید بین فعالیت های حرفه ای خود و تالش هایی 
که برای رســیدن به اهدافتان بر خود متحمل کرده اید تعادلی منطقی برقرار 
کنید. به جای اعتماد به نفس بیش از اندازه روش خود را مالیم تر کنید، وگرنه 

ممکن است دیگران جسارت شما را با خود بزرگ بینی اشتباه بگیرند.

دی : به نظر می رسد که دیگران مشغول لذت بردن از زندگی شان هستند، اما 
شما در تنگنای سختی گرفتار شده اید. اگرچه این موقعیت ممکن است دارای 
پیچیدگی های نامحسوسی باشد،اما شما باید تصمیم بگیرید که در این شرایط 
باقی بمانید یا اینکه آن را تغییر دهید. الزم نیســت زندگی تان را خراب کنید؛ 

فقط با گام های کوچک اما پی در پی رو به پیش روید.

بهمن :  دیگر زمان اســتراحت و غیر فعال بودن سر آمده است بهتر است کار 
و فعالیت تازه ای را آغاز کنید زیرا االن شــما در بهترین موقعیت قرار دارید و 
می توانید بهترین بازده کاری را از خود در برابر مشکالت یا مسائل زندگی بروز 
دهید.  احساسات درونی خود را با کسی که به او اطمینان دارید مطرح کنید، اما 

در قبال رفتاری که دارید مسئولیت پذیر باشید.

اسفند : ایجاد کردن روابط دوستانه بر پایه حقیقت های مشترک چیز خوبی 
است، اما وقتی احساسات تان تغییر کردند و حتی نتوانستید از یک روز تا روز 
دیگر به خودتان با اطمیان کامل تکیه کنید داســتان فرق می کند. شما برای 
ارتباط برقرار کردن آمادگی ندارید، بنابراین قولی ندهید که نتوانید بهش عمل 

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

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

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

09304740289 پیامك نمایند.
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جد ول سود وکو 3867
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3855
1ـ حامد بیات  ـ تهران

2ـ  مونا علیرضاییـ  شهرکرد
3ـ سجاد افضلیـ  قم

افقي:
1. آراستن كتاب با طالـ  سخت فربه

2. كالـ  اسب زردرنگـ  بمب كاشتنيـ  اول شب
3. از پسران كورش كبیرـ  ظرف چاي خوريـ  گردن 

آویز قهرماني
4. اصطالحي كامپیوتريـ  نوعي نمایشنامهـ  سار
5. پدرـ  بخشندهـ  جدیدـ  درختي همیشه سبز

6. مخفف لیكنـ  ساكتـ  رنگي گیاهيـ  تكنیك
7. خوراكـ  ناگوارـ  جوانمردـ  از سبزي ها

8. روحـ  نقل كردن حدیثـ  منفعت
9. كاسه بزرگـ  استاد نوازندگان دربار خسروپرویز 

ـ مولد برق
10. پرنده اي شكاريـ  از پسران حضرت آدمـ  دشت 

بي آب و علف
11. ایستگاه قطارـ  واحد كاغذ روزنامهـ  انبار گندم 

ـ هرگز
نزوالت  از  ـ  تندرست  ـ  ورد  جمع  ـ  12. محبت 

آسماني
13. غذایي گوشتيـ  رفوزهـ  دردمنديـ  نصیب

14. انتها، پایانـ  محل عبورـ  ظرف مركب
15. نمایشي توام با رقص و موسیقي ـ امپراطریس 
معروف روسیه و همسر پطر كبیرـ  از توابع سیستان 

و بلوچستان
16. پشته، بلنديـ  حافظهـ  كبوتر دشتيـ  مسیحي

17. بهترینها را برگزیدنـ  اسبابي براي اندازه گیري 
فشار هوا

عمودي:
1. از گیاهان دارویيـ  مخترع سوئدي دستگاه چاپ

2. چلچراغ ـ فروختن، خریدن ـ دایر ـ تلسكوپ 
معروف

3. از ماكیانـ  معاون سفیرـ  انگشت كوچك
4. سببـ  كشمشـ  آینده

5. اشارهـ  سوداي نالهـ  نوعي شیریني ترـ  پول ژاپن
6. راندن مزاحم ـ رود معروف جنوب ـ فرو دادن 

چیزي در گلوـ  شیریني كرمانشاه
7. چین وشكنـ  واحد سرعت هواپیماي مافوق صوت 

ـ متضاد پایینـ  عزیز همه
8. شیرـ  آبیارـ  بي عیب، كامل

9. كارآموز پزشكي در بیمارستان ـ جزیره اي در 
اقیانوس هندـ  كهنه، قدیم

10. پوشنـ  شیطانـ  چرك، عفونت
11. سخن چینـ  سیاه رگـ  ولگردـ  خالص

12. مذهبـ  پول آذربایجانـ  آهن آبدیدهـ  من و 
شما

13. خسته مي زندـ  معلوماتـ  سراي مهر و كینـ  
پادشاهان

14. ماه سوم میالديـ  جهانگردـ  روپوش زنانه

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3855 

ت
 کن

 
 

م      
وري

د آ
جو

ه و
ن ب

زمي
در 

را 
ت 

هش
م ب

دري
ا قا

م

45 اطالعات هفتگی        شماره  3867

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.

15. غمخوار، دلسوزـ  كسي كه در آتشدان حمام 
آتش افروزدـ  خانه چوبین

16. زبانـ  روز آیندهـ  توضیح دادنـ  صف
17. سرخاب ـ كسي كه طرفدار سنن و آداب 
تشكیالت جدید  و  بدعتها  با  و  است  گذشته 

مخالفت مي ورزد
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و بلوچستان
16. پشته، بلنديـ  حافظهـ  كبوتر دشتيـ  مسیحي

17. بهترینها را برگزیدنـ  اسبابي براي اندازه گیري 
فشار هوا

عمودي:
1. از گیاهان دارویيـ  مخترع سوئدي دستگاه چاپ

2. چلچراغ ـ فروختن، خریدن ـ دایر ـ تلسكوپ 
معروف

3. از ماكیانـ  معاون سفیرـ  انگشت كوچك
4. سببـ  كشمشـ  آینده

5. اشارهـ  سوداي نالهـ  نوعي شیریني ترـ  پول ژاپن
6. راندن مزاحم ـ رود معروف جنوب ـ فرو دادن 

چیزي در گلوـ  شیریني كرمانشاه
7. چین وشكنـ  واحد سرعت هواپیماي مافوق صوت 

ـ متضاد پایینـ  عزیز همه
8. شیرـ  آبیارـ  بي عیب، كامل

9. كارآموز پزشكي در بیمارستان ـ جزیره اي در 
اقیانوس هندـ  كهنه، قدیم

10. پوشنـ  شیطانـ  چرك، عفونت
11. سخن چینـ  سیاه رگـ  ولگردـ  خالص

12. مذهبـ  پول آذربایجانـ  آهن آبدیدهـ  من و 
شما

13. خسته مي زندـ  معلوماتـ  سراي مهر و كینـ  
پادشاهان

14. ماه سوم میالديـ  جهانگردـ  روپوش زنانه

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3855 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3867

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.

15. غمخوار، دلسوزـ  كسي كه در آتشدان حمام 
آتش افروزدـ  خانه چوبین

16. زبانـ  روز آیندهـ  توضیح دادنـ  صف
17. سرخاب ـ كسي كه طرفدار سنن و آداب 
تشكیالت جدید  و  بدعتها  با  و  است  گذشته 

مخالفت مي ورزد
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه



1۹19 Issue 1556 Friday November 26, 2021 شماره ۱۵۵6 جمعه  ۵ آذر  ۱۴۰۰

نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 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

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

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. 

آموزشگاه رانندگی604-921-4726
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

همخانههمخانه

تدریس
فیزیک - ریاضی

 تمامی سطوح دبیرستان و دانشگاه
توسط عضو هیات علمی دانشگاه

با ۲۰ سال سابقه تدریس

نادره ترکمان
604-۳۹6-6622

1۵66

کالس نقاشی
زیر نظر:  مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

استخداماستخدام
به یک خانم فارسی زبان که به 
کارهای روزمره مادر مانند خرید،

پخت و پز غذا و غیره، در کنار مادر 
در نورت ونکوور به طور دائمی

زندگی کند، نیازمندیم.
با تلفن 1-7٨۰-۴۳۴-1725

تماس بگیرید.  1556
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک اتاق در آپارتمانی در وودکرافت 
با تمامی امکانات ، استخر، سونا و 

جکوزی اجاره داده می شود.
1556 6۰۴-6۰۰-5٨٨6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
در شهر کوکیتام نیازمندم.

1556 6۰۴-۳6٨-7۹۹5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعمیر و سرویس
ناودان ها

604-600-۸۹۹6 

 Gutter
Cleaning & Fixing

1۵69
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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. 1556

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 

کامبیز  مهین سا

604.250.0202
Email: 2500202@gmail.com

«مشاور وام مسکن»


