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با ظهور سویه  »اُمیکرون«
 کانادا در دوراهی زدن یا نزدن 

دوز تقویت کننده

به گزارش »سی بی ســی« با ظهور نوع 
بالقوه عفونی تر اُمیکــرون و نزدیک تر 
شــدن تعطیالت، همزمان با باالرفتن 
آمار مبتالیان به کووید 1۹ در بسیاری 
از نقاط کشــور، آیا کانــادا باز هم باید 
منتظر شواهدی بیشتر برای تزریق دوز 
تقویت کننده به عموم باشد، یا باید به 
سرعت برای جلوگیری از افزایش ابتال، 
همانطور که ایاالت متحــده، بریتانیا 
و اســرائیل انجام داده اند، اقدام به ارائه 

دوزهای تقویت کننده کند؟

برخی از اســتان ها و مناطق در حال 
حاضر دسترسی به تقویت کننده ها را 
گســترش داده اند – از جمله منیتوبا، 
ســرزمین های شــمال غربی و یوکان 
– در حالــی که برخــی دیگر رویکرد 
محتاطانه تری را تنهــا با ارائه آن ها به 
گروه های آسیب پذیر خاص و کارکنان 

مراقبت های بهداشتی اتخاذ کرده اند.
اما مورد اســتفاده از دوز سوم واکسن 
برای اکثــر کانادایی هــا در حالی که 
بســیاری از نقــاط جهان واکســینه 

نشده اند و انواع جدید نیز همچنان در 
حال ظهورند، در بهترین حالت، ضعیف 

به نظر می رسد.
کمیتــه ملی مشــاوره ایمن ســازی 
همچنان به بررسی فعال شواهد موجود 
از کانادا و سایر کشورها ادامه می دهد 
و در صورت نیاز، توصیه های مربوط به 
دوزهای تقویت کننده را به عنوان یک 

اقدام پیشگیرانه به روز می کند.
جاســتین تــرودو،  روز چهارشــنبه 
اول دســامبر بــرای اطمینــان دادن 

بــه شــهروندان کانادا دربــاره ذخایر 
واکسن کشور در ماه های آینده تاکید 
کرد. وی گفــت  »اگر با افزایش خطر 
شــیوع ویروس و کاهش تاثیرگذاری 
واکســن هایی که تا کنون تزریق شده 
است، کارشناسان تزریق دوز یادآوری 
به همه جمعیت کشور را توصیه کنند، 
کلیه استان ها دوزهای کافی در اختیار 
خواهند داشت و دسترسی به واکسن یا 
تامین مقدار کافی واکسن، برای کانادا 

چالش برانگیز نخواهد بود.«
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هر جمعه منتشر می شود

اعتراضات اصفهان و تاریخ انتقال آب در ایران
 سوءمدیریت چندده ساله و کشاورزان جان به لب آمده

حاال دیگر می تــوان مطمئن بود که 
ایران کشوری اســت که حاکمانش 
این قابلیت را دارند که معمولی ترین 
اعتراضــات را هــم به یــک بحران 
سراســری تبدیل کنند که اخبار آن 
در صدر اخبــار رســانه های جهان 
قرار بگیــرد؛ تفاوتی هــم نمی کند 
موضــوع اعتراض چه باشــد؛ گرانی 
معنوی  رهبــر  بنزین، دســتگیری 
یک  کــردن  خصوصی  درویشــان، 
کارخانه، رتبه بندی معلمان، تعطیلی 
یــک روزنامــه، انتقاد از شــلیک به 
هواپیمای خودی یا…! هر چه باشد 
ماجــرا را به صحنه ای از قدرت نمایی 
حکومت مقابل مردم تبدیل می کند. 
اعتراضات مردم اصفهــان هم یکی 
از ده ها وقایعی اســت که تبدیل به 
بحرانی تمام عیار شده که به خاطرش 
در شــورای عالی امنیت ملی جلسه 
می گذارند؛ جلسه ای که خروجی آن 
ســرکوب همه معترضان است، مبادا 
دامنه اعتراضات همچون آذرماه ۹۶ یا 
آبان ماه ۹۸ به سراسر کشور کشیده 

شود.

اختالف بر سر انتقال آب از کجا آغاز 
شد؟

اگرچه اعتراضات در اصفهان به تاریخ 
آذرماه 1۴۰۰ گره خورده اما حقیقت 
آن است که جرقه های نخستین آن به 
دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی 
بازمی گردد. ســال 1۳۶۸ زمانی که 
خشکســالی به یزد رسید، نخستین 
اقدام دولت این بود که کمبود آب از 
زاینده رود جبران شود. این نخستین 
باری بود که برای مصرف آب اصفهان 
سهمیه تعیین شد؛ به این ترتیب حقابه 
کشاورزان، حقابه صنعتی )صنایع با 
مصرف آب بــاال مثل فوالد( و حقابه 
شــرب تعیین کردند و ســاالنه 7۸ 
میلیون مترمکعب آب نیز به اســتان 
یزد داده شود. تا اینجا مشکلی نبود و 
باتوجه به اینکه بخشی از آب اصفهان 
نیــز از رودخانه زاینــده رود که خود 
چهارمحال وبختیاری سرچشــمه  از 
می گرفت، تأمین می شد، اتفاقی رخ 
نمــی داد اما در دولت ســید محمد 
آهسته آهســته  مشــکالت  خاتمی 
خود را نشــان داد؛ دردســر از آنجا 
آغاز شــد که مصوبه تأســیس سد 
و تونل ســوم کوهرنگ و همچنین 
مطالعات انتقال آب از چشمه لنگان 
در فریدون شهر اصفهان به میان آمد. 
در پروژه هــای کوهرنگ 1 و 2 آب به 
زاینده رود آمده بود و باتوجه به اینکه 
در آن سال اســتان های چهارمحال 
بختیاری و اصفهان در ترسالی بودند، 
تصمیم گرفتند در پروژه جدید سهم 
دیگری برای اســتان یزد دیده شود؛ 
به این ترتیــب طرح چشــمه لنگان 
و کوهرنگ ۳ به ســرعت اجرا شــد. 
نخستین اختالف از همین جا آغاز شد 
و کشاورزان اصفهانی معتقد بودند در 
این تصمیم رانت رئیس جمهور وقت 
)ســید محمد خاتمی( و وزیر وقت 
نیرو )حبیــب اهلل بیطرف( وجود دارد 
و ازآنجاکه آن ها اهل استان یزد بود، 
انتقادها بیشــتر شــد؛ این انتقاد در 
دولــت روحانی هم وجود داشــت و 
حضور اردکانیــان که او هم اهل یزد 

بود، باعث انتقادات معترضان شد.
معترضــان می گفتند آبــی که قرار 
بوده به یزد برود، برای شرب بوده اما 
اکنون آن ها از آن استفاده کشاورزی 

می کنند؛ هرچند مقامات استان یزد 
چنین چیزی را تکذیب می کنند اما 
این مسئله هرگز مورد قبول کشاورزان 
اصفهانی قرار نگرفت. با کاهش باران 
در کشــور و البتــه شــیوه عجیب 
مدیریت منابع آبی و صدور مجوزهای 
نســنجیده برای حفر چــاه، باالخره 
ســفره های آب زیرزمینــی در یزد 
آن چنان خشک شدند که هزینه های 
میلیاردی کف روبی قنات ها هم دیگر 
جواب نداد و به این ترتیب استان یزد 
که قرن ها از طرق قنات های قدیمی 
مشــکلی برای تأمین آب نداشت، به 
قحطــی برخورد و طبیعی بود که در 
این شــرایط انتقال آب از زاینده رود 
تنها راه حل مشکل بود. از این دوره به 
بعد مشکلی جدید ایجاد شد؛ استان 
اصفهان نیز به مشکل بی آبی برخورد 
و در تصمیمی عجیب تر به جای آنکه 
صــدور مجوزهای حفر چاه و مصرف 
آب کشاورزی و صنعتی مدیریت شود، 
از یک سو به جای کشت گلخانه، کشت 
محصوالت پرآب همچون هندوانه که 
سود مالی خوبی داشت، به راه افتاد و 
بدتر از آن، اینکه طرح توسعه صنایع 
ســیمان و فــوالد در اصفهان کلید 
خورد. صنایعی همچــون فوالد ابتدا 
قرار بود در استان هرمزگان و در کنار 
دریا تأسیس شــود اما با نفوذ حلقه 
اصفهانی ها این صنایــع به اصفهان 
منتقل شــده بود. به این ترتیب دولت 
نه می توانست از سود میلیون دالری 
این صنایع بگذرد و نه می توانســت 
مشــکل آب کشــاورزان اصفهانی را 
حل کند و راهی برای حل مشــکل 
آب شرب یزد داشت. تصمیم نادرست 
بعدی در همین دوره رخ داد و میزان 
انتقــال آب از چهارمحال بختیاری 
به اصفهان تغییر کرد و بیشــتر شد؛ 
این یعنی شــرایطی ایجاد شــد که 
سه اســتان »چهارمحال وبختیاری«، 
»اصفهان« و »یزد« به یک مشــکل 
برخوردنــد و سرنوشــت هرکدام به 

دیگری متصل شــد. یــزد برای آب 
شرب به حقابه زاینده رود نیاز داشت. 
اصفهــان برای کمبــود آب خود به 
حقابه رودهایی نیازمند شــد که از 
چهارمحال سرچشــمه می گرفتند و 
خود چهارمحال نیز با مشکل کمبود 
آب کشاورزی روبرو شد. دولت ایران 
برای حل مشــکل، یک مشکل دیگر 
ایجاد کرد و با طرح انتقال آب کارون 
)خوزستان( به فالت مرکزی دردسر 
جدیدی ایجــاد کرد و این بار ذخیره 

آب استان خوزستان کاهش یافت.

به میان کشیده  پای خوزستان هم 
شد

برای حل مشــکل استان خوزستان 
تصمیم بر این شــد کــه منابع آبی 
آن اســتان مدیریت شود و نخستین 
تصمیم اجرای پروژه ســد گتوند بود 
که طرح آن در دوره محمدرضا شــاه 
پهلوی مطالعه شده بود اما با اجرای 
آن مخالفت شــد. این سد ابتدا قرار 
بــود ابتــدا در نزدیکی شهرســتان 
اللی تأسیس شــود اما در تصمیمی 
نسنجیده محل اجرای آن تغییر کرد 
و باالخره کلنگ آن در جای دیگر بر 
زمین زده شد؛ درست روی گنبدهای 
نمکی گچساران. در آن دوره انتقادات 
از عواقب این اقدام آن قدر زیاد شــد 
که دولــت اصالح طلب خاتمی تمام 
این پروژه را محرمانه اعالم کرد! البته 
اعتراضاتی هم شــکل گرفت که بنا 
به اعالم احمد میدری نماینده وقت 
استان خوزستان، »در آن اعتراض سه 
نفر کشته شدند و اولین خون ها برای 
مشکالت محیط زیســت در ایران به 

زمین ریخته شد.«
عمر ســید محمد خاتمی به افتتاح 
این پروژه نرسید و این کار در دولت 
احمدی نژاد انجام شد و مشکلی بسیار 
بزرگ تر از آنچه تا کنون رخ داده بود، 
در حاصلخیزترین اســتان ایران رخ 

داد. ســد گتوند که روی گنبدهای 
نمکی زده شــد، باعث شد آن پشت 
ســد آن قدر شور شود که اصالً نشود 
آن را آزاد کــرد چراکه تمام رودخانه 
را به رودخانــه نمک تبدیل می کرد؛ 
به این ترتیب یکی از بزرگ ترین منابع 
آب شرب کشور در خوزستان با این 
تصمیم به دریای نمک تبدیل شد و 
با چنین شرایطی دولت احمدی نژاد 
طــرح انتقــال آب کارون به فالت 
مرکــزی را هم کلیــد زد تا عالوه بر 
استان های مرکز ایران، معضل بزرگ 
خشک شــدن رود کارون هــم بــه 
مشکالت اضافه شود. در این شرایط 
دعوا میان سه اســتان چهارمحال و 
اصفهان و یزد نیز ادامه داشــت و به 

تنش های امنیتی تبدیل می شد.
نخستین تنش امنیتی زمانی بود که 
سال 1۳۹1 کشاورزان اصفهان که با 
بدترین کم آبی تا آن زمان روبرو بودند، 
لوله های انتقال آب به اســتان یزد را 
شکستند. این اتفاق با درگیری شدید 
میان اهالی شــرق اصفهان و نیروی 
انتظامی همراه شد که طی آن تعداد 
زیادی از معترضان مجروح شــدند. 
در همان ســال دولــت احمدی نژاد 
تصمیم گرفت مبلغی به کشــاورزان 
پرداخت کند تا جبران خســارت به 
محصوالت آن ها شــود. این تنش ها 
هرســاله ادامه داشت و دولت به جای 
حل مشکل به کشاورزان معتمد که 
توان ریش ســفیدی داشتند، مبالغی 
پرداخــت می کرد و این کشــاورزان 
جلوی دیگر معترضان هم صنف خود 
اگرچه  به این ترتیب  می گرفتنــد؛  را 
اعتراضات وجود داشت، اما به صورت 
یکپارچه و با حضور تمام افراد درگیر و 

خسارت دیده نبود.

اعتراضات عمومی در شرق اصفهان

در تمام این ســال ها اگرچه مبالغی 
به کشــاورزان پرداخت می شــد، اما 

به زعم آن ها، این پرداخت ها یک دهم 
خسارت اصلی را هم پوشش نمی داد، 
به همین دلیل ســال ۹5 اعتراضاتی 
گســترده تر انجام شــد و ایــن بار 
کشــاورزان با تراکتورهای خود تمام 
ورودی های منطقه شــرق اصفهان را 
بستند و اعتصاب کردند. اعتصاب با 
دخالت و ســرکوب معترضان توسط 
نیروهای امنیتی پایان یافت اما سال 
1۳۹۶ دیگر شــرایط تغییر کرده بود 
و این بار اعتراضات که از شــهر ورزنه 
اصفهان آغاز شــده بود، به سرعت به 
شهرهای دیگر سرایت کرد و شرایطی 
پیش آمد که بیش از ده هزار معترض 
در آن حضور داشتند. آن ها برای بار 
دیگر خــط لوله آب زاینده رود به یزد 
را شکســتند و این بار هم نیروهای 
امنیتی معترضان با خشــونت بسیار 
ســرکوب کردند. این سرکوب ها به 
حدی بود که کشــاورزان اصفهان و 
اژیه نیز به معترضان ورزنه پیوستند 
و در روزهای پایان سال ۹۶ اعتصابی 

سراسری شکل دادند.
در همین ســال اعتراضات عمومی 
که بر سر مؤسسات مالی اعتباری از 
مشــهد کلید خورده بود، به سراسر 
ایران کشیده شده بود و اکنون دیگر 
مردم عادی نیز به صف کشــاورزان 
معترض پیوسته بودند و کار به جایی 
رســید که علیه امام جمعه تندروی 
اصفهــان شــعار داده شــد. ماجرا 
ازاین قرار بود که معترضان به صورت 
دســته جمعی به نمازجمعه رفتند و 
امام  طباطبایی نژاد،  بی تفاوتی  وقتی 
جمعه را دیدند، شعارهای تندی سر 
دادند و هنگام سخنرانی امام جمعه، به 
او و قبله پشت کردند و شعار »رو به 

میهن، پشت به دشمن« سر دادند.
ســال بعــد اعتراضات تندتــری در 
اصفهان رخ داد و کشاورزان قهدریجان 
این دفعه تحصــن کردند و درگیری 
شدیدی میان آن ها و نیروهای امنیتی 
رخ داد و با وجود سرکوب های شدید، 

آن ها با لودر لوله هــای انتقال آب را 
شکستند. این اعتراض با کشته شدن 
۹ معترض پایان یافت و نتیجه آن نیز 
مسکنی موقت بود و آن ها توانستند 
دولت را تحت فشــار بگذارند و برای 
کشت پاییزه آب خود را تأمین کنند. 
در آن زمــان 1۸ نماینــده مجمــع 
نمایندگان اصفهان به جز 1 نماینده 
)علی بختیار( در اعتراض به کشــتار 
معترضان و وضعیت حقابه کشاورزان 
استعفا کردند. جالب آنکه کشاورزان 
اســتعفای این نمایندگان را نمایشی 
توصیف کردنــد و به اعتراضات خود 
ادامه دادند و یک پاسگاه پلیس را نیز 

به آتش کشیدند.
دولت این بــار برخورد قهری خود را 
افزایــش داد و گزارش های مختلفی 
که از اصفهان مخابره شــد، نشــان 
می داد که پایان اعتراضات، معترضان 
یکی یکی شناسایی و دستگیر شدند و 
در گام بعد کشــت تابستانه در شرق 

اصفهان ممنوع شد.
این بار هم مشابه دفعات قبل تصمیمی 
عجیب تر گرفته شد و طرح انتقال آب 
از خلیج فارس بــه اصفهان کلید زده 
شــد. به این ترتیب پس از نخستین 
تصمیم اشــتباه، تصمیمات نادرست 
بعدی همچون دومینو، اســتان های 
دیگــر را درگیــر ماجرا می کــرد. از 
ســوی دیگر پولی که تــا کنون به 
کشاورزان برای جبران خسارت داده 
می شد، از سال ۹1 افزایشی نداشت 
و آن رقــم که در ابتدای دهه نود هم 
نمی توانست مشــکالت کشاورزان را 
پوشش دهد، در ســال 1۴۰۰ دیگر 
اصالً به چشــم نمی آمــد. دولت نیز 
در شــرایط تحریم هــای خارجی و 
سوءمدیریت داخلی در شرایطی بود 
که بتواند پول بیشتری برای جبران 
»عدم کشت« به کشــاورزان بدهد. 
این گونه بود که اعتراضات سال 1۴۰۰ 
اصفهان در تیرماه شدت گرفت. ابتدا 
آن هــا مقابل اداره جهاد کشــاورزی 
تجمــع کردند. اعتراضــات به دلیل 
قطع شــدن برق به مقابل اداره برق 
کشیده شد و سپس به خاطر نبودن 
خــوراک و نهاده های دامی، دامداران 
کشــاورزان مقابل استانداری تجمع 
کردند و در تلخ ترین شــکل اعتراض 
خود، گاوهای آبستن را سر بریدند و 
شیرهای خام را کف خیابان روبروی 
استانداری ریختند. از این تاریخ به بعد 
مردم نیز با کشاورزان همراهی کردند 
و یــک اعتراض صنفی برای بار دیگر 
تبدیل به اعتراضی عمومی شد. آن ها 
مقابــل ادارات مختلف تجمع کردند 
و در نهایــت از 17 آبان تجمعات در 
بستر زاینده رود ادامه یافت و معترضان 
شعارهای دســته جمعی سر دادند و 
اعالم کردند تا حل مشــکل آنجا را 
ترک نخواهند کرد. در استان مجاور 
نیز مردم چهارمحال وبختیاری هم به 
خیابان ریختند امــا ماجرا به تلخی 

اصفهان نبود.
در اصفهان یک اتفاق تمام معادالت 
را بــر هم ریخت. افــرادی به صورت 
شــبانه چادر کشاورزانی که در بستر 
زاینده رود تحصن کــرده بودند را به 
آتش کشیدند. فیلم هایی که از حادثه 
منتشر شده، حاکی از این است که این 
کار توسط افرادی منتسب به نیروهای 
نظامی ایران انجام شده است. پس از 
این اتفاق چادرهای کشاورزان نیز با 

لودر تخریب شد.

اعتراضات اصفهان نه اولین اعتراض عمومی در عمر جمهوری اســالمی بوده و نه آخرین آن خواهد بود، اما یک تفاوت عمده 
با ســایر اعتراضات دارد؛ این نخستین اعتراض عمومی است که در دولت ابراهیم رئیسی رخ می دهد و با حضور وزیر کشور و 

استانداران نظامی باید منتظر سرکوب شدیدتر معترضان و دستگیری بیشتر افرادی که شناسایی خواهند شد، بود.
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مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

با ظهور سویه  »اُمیکرون«
 کانادا در دوراهی زدن یا نزدن دوز تقویت کننده

علیرغم تالش فزاینده برای گسترش 
بیشــتر تقویت کننده های واکســن 
کووید 1۹ در کانادا، همه گیرشناس ها 
می گویند در حال حاضر هیچ مدرکی 
مبنی بر نیاز فوری به واکســن های 
اضافی برای توده ی مردم وجود ندارد 
و دو دوزی که شهروندان قبال دریافت 
کرده اند آنــان را از بیمــاری حفظ 

می کند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، اما با ظهور نوع بالقوه 
اُمیکرون و نزدیک تر شدن  عفونی تر 
تعطیالت، همزمان بــا باالرفتن آمار 
مبتالیان به کووید 1۹ در بســیاری 
از نقاط کشــور، آیا کانادا باز هم باید 
منتظر شــواهدی بیشتر برای تزریق 
دوز تقویت کننده به عموم باشد، یا باید 
به سرعت برای جلوگیری از افزایش 
ابتــال، همانطور که ایــاالت متحده، 
بریتانیا و اسرائیل انجام داده اند، اقدام 

به ارائه دوزهای تقویت کننده کند؟
برخی از اســتان ها و مناطق در حال 
حاضر دسترسی به تقویت کننده ها را 
گسترش داده اند – از جمله منیتوبا، 
سرزمین های شــمال غربی و یوکان 
– در حالی کــه برخی دیگر رویکرد 
محتاطانه تری را تنها با ارائه آن ها به 
گروه های آسیب پذیر خاص و کارکنان 

مراقبت های بهداشتی اتخاذ کرده اند.
اما مورد استفاده از دوز سوم واکسن 
بــرای اکثر کانادایی هــا در حالی که 
بســیاری از نقاط جهان واکســینه 
نشــده اند و انواع جدید نیز همچنان 
در حــال ظهورند، در بهترین حالت، 

ضعیف به نظر می رسد.
ســخنگوی کمیتــه ملی مشــاوره 
ایمن سازی )NACI( گفت: »در حال 
حاضر هیچ مدرکی مبنی بر کاهش 
گسترده حفاظت در گذر زمان در برابر 
بیماری شــدید در جمعیت عمومی 
کانادایی که واکســینه شده اند وجود 

ندارد.«
ایمن ســازی  مشــاوره  ملی  کمیته 
همچنان به بررســی فعال شــواهد 
موجود از کانادا و سایر کشورها ادامه 
می دهد و در صورت نیاز، توصیه های 
مربوط به دوزهای تقویت کننده را به 
عنوان یک اقدام پیشــگیرانه به روز 

می کند.
کارشناسان در مورد نیاز به گسترش 
دسترســی به دوزهای اضافی برای 
تعــداد بیشــتری از کانادایی ها – یا 
حتی برای همه افراد باالی 1۸ سال 
– اختــالف نظر دارنــد و ظهور نوع 
اومیکرون احتماالً تا زمانی که بیشتر 
در مــورد آن بدانیم، بحــث را داغ تر 

خواهد کرد.

کارایی واکسن ها و سویه ی تازه

آخریــن داده هــا از بریتیش کلمبیا 
و کبک که به تازگی منتشــر شــده 
است، نشان می دهد که واکسن های 
ام آران ای نزدیک به ۹5 درصد در برابر 
بستری شدن در بیمارستان و بیش 
از ۸۰ درصد در برابر هرگونه عفونت 

محافظت می کنند.
داده هــای جدید بهداشــت عمومی 
انتاریو هم نشان می دهد که از زمان 
عرضه واکســن، تنها ۹ فرد زیر ۶۰ 
ســال کامالً واکسینه شده در بخش 

مراقبت های ویژه بستری شده اند.
محققان مؤسسه علوم ارزیابی بالینی 
)ICES( در تورنتو همچنین دریافتند 
که اکثر افراد کامالً واکســینه شده 
در انتاریو هشــت ماه پس از دوز دوم 
هنوز هم در برابر عفونت و هم در برابر 

کووید 1۹ شدید محافظت می شوند.
برآوردهای واکســن نشان داد که در 
حالــی که محافظــت در برابر عالئم 
به کمی بیــش از ۸۰ درصد کاهش 
یافته است – و به بیش از 7۰ درصد 
با احتساب عفونت های بدون عالمت 
– پیشــگیری از بســتری شدن در 
بیمارستان همچنان باال بوده و بیش 

از ۹۰ درصد است.
بنابراین سوال این است که در هشت 
ماهگی، آیا اثربخشــی واکســن 7۰ 
درصدی به اندازه کافی خوب است؟ یا 
اینکه در را به روی فاجعه باز می کند؟ 
ما به نوعی در این نقطه مخاطره آمیز 
هســتیم که احتماالً در مقطعی به 
داشت،  خواهیم  نیاز  تقویت کننده ها 
اما اینکه آیا اکنون به آن ها نیاز داریم 

بحث برانگیز است.
دکتــر آیــزاک بوگــوچ، پزشــک 

بیماری هــای عفونی و عضو کارگروه 
واکســن کووید 1۹ انتاریو، می گوید 
»بســیار منصفانه اســت که بگوییم 
درجاتــی از کاهش ایمنــی در برابر 
ابتال به عفونت وجود دارد، اما بیشتر 
داده هایی که ما دیده ایم نشان می دهد 
کــه دو دوز دارو هنوز محافظت قابل 
 توجهی در برابر بیماری شدید دارند.«

میلیون ها دوز واکسن استفاده نشده 
در یخچال

کانادا همچنین در مقایســه با سایر 
کشورها در انبار انبوهی از واکسن ها 
دارد – بــا نزدیک به شــش میلیون 
موجــودی – در حالــی کــه طبق 
گزارش ها، بیش از یک میلیون دوز از 
زمان شروع عرضه به هدر رفته است.

تالش برای گسترش تقویت کننده ها 
در کانادا علیرغم درخواست سازمان 
از کشــورهای  بهداشــت جهانــی 
ثروتمندتر انجام می شود که خواسته 
است که حداقل تا ســال 2۰22 به 
نفع واکسیناسیون بیشتر کشورهای 
واکسینه نشده، اقدامات تقویت کننده 

گسترده را متوقف کنند.
نوع امیکرون در جنوب آفریقا پدیدار 
شد که برخی از پایین ترین نرخ های 
واکسیناسیون را در سطح جهان دارد 
و نیاز شدید به دوزهای بیشتر در این 

قاره را برجسته می کند.
 ASPC آژانس سالمت عمومی کانادا
در بیانیــه ای اعالم کــرد: »اطالعات 
درباره ویژگی ها و خطرات این سویه 
هنوز محدود اســت. جامعه جهانی 
با دقت و جدیت بــاال به جمع آوری 
اطالعات مربوط به این ســویه ادامه 
می دهد تا مشخص شــود تأثیر این 

سویه بر وخامت بیماری چقدر است 
واکســن ها تا چه اندازه روی آن مؤثر 

هستند.«

به  یادآوری  برای تزریق دوز  ترودو: 
واکسن  کمبود  نیز  شهروندان  همه 

نخواهیم داشت

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز 
چهارشنبه اول دسامبر برای اطمینان 
دادن به شــهروندان دربــاره ذخایر 
واکسن کشور در ماه های آینده تاکید 
کرد: »حتی اگر کارشناسان بهداشت 
عمومی تزریق دوز یادآوری را به همه 
شهروندان توصیه کنند، باز هم کانادا 
با مشکل کمبود واکسن روبرو نخواهد 
شد. ما در حال حاضر به اندازه کافی 
واکســن در اختیــار داریم و هفته ها 
و ماه هــای آینده نیــز محموله های 
جدیدی دریافت خواهیم کرد. کانادا 
برای ســال 2۰22 نیــز قراردادهای 
متعددی بــا تولیدکنندگان بزرگ و 
معتبر واکســن منعقد کرده است به 
طوری که هر چقدر واکسن نیاز داشته 

باشیم، تامین خواهیم کرد.«
به گزارش هفته، بــه نقل از الپرس، 
نخســت وزیر کانــادا افــزود: »اگر با 
افزایش خطر شیوع ویروس و کاهش 
تاثیرگذاری واکسن هایی که تا کنون 
تزریق شده است، کارشناسان تزریق 
دوز یادآوری به همه جمعیت کشور 
را توصیــه کنند، کلیه اســتان ها و 
ســرزمین های کانادا دوزهای کافی 
در اختیار خواهند داشــت. بنابراین 
دسترســی به واکسن یا تامین مقدار 
کافی واکســن، برای کانــادا چالش 

برانگیز نخواهد بود.«

شرکت  داروسازی مدرنا :
واکسن ها احتماال در برابر اُمیکرون 

کارآمد  نیستند
رئیس داروســازی مدرنا گفته است 
که واکسن های کووید-1۹ بعید است 
مانند گذشته در برابر سویه ی امیکرون 
ویروس کرونا موثر باشند. این گفته، 
نگرانی های جدیــدی را در بازارهای 
مالی در مورد مسیر همه گیری ایجاد 

کرده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، استفان بانسل، مدیر 
اجرایــی مدرنــا، در مصاحبــه ای با 
»واکسن ها  گفت:  تایمز  فایننشــال 
آن اثربخشــی را که بر سویه ی دلتا 
داشتند، بر سویه ی تازه ندارند. البته 
باید منتظر داده ها باشــیم، اما همه 
دانشمندانی که با آنها صحبت کرده ام 
می گویند کــه اتفاقی خوب پیش رو 

نیست.«
گفتنی اســت، مقاومت در برابر زدن 
واکســن می تواند منجر به بیماری و 
بستری شدن در بیمارستان و طوالنی 
شدن همه گیری شود و اظهارات مدیر 
مدرنــا باعث فــروش دارایی های در 
معرض رشد، مانند نفت، سهام و دالر 

استرالیا، شده است.
بانسل اضافه کرده اســت که تعداد 

بــاالی جهش در ســنبله پروتئینی 
که ویروس از آن بــرای آلوده کردن 
سلول های انسانی استفاده می کند به 
این معنی اســت که احتماالً باید در 

واکسن های فعلی بازنگری کرد.
او قبالً گفته بود که ممکن است ماه ها 
طول بکشد تا واکسنی برای سویه ی 

میکرون ساخته شود.
ترس از نوع جدیــد، با وجود کمبود 
اطالعات در مورد شــدت آن، باعث 
تاخیر در برخی برنامه های بازگشایی 
اقتصــادی و اعمــال مجــدد برخی 
محدودیت های ســفر و رفت و آمد 

شده است.

 هشدار به کانادایی ها :
آنچه که درباره  »اُمیکرون« می دانیم

ســویه ی امیکرون که اکنون در چندین اســتان کانادا و شــماری فزاینده از 
کشورهای جهان گزارش شده است، می تواند مصونیت ایجاد شده در برابر کووید 

1۹ را خدشه دار کند.
به گزارش هفته و به نقل از »سی بی سی«، دانشمندان جهانی اما می گویند که 
به لطف تشخیص زودهنگام، جهان به نقطه ی آغاز همه گیری بازنخواهد گشت.

دانشمندان آفریقای جنوبی هفته گذشته به سرعت این سویه را شناسایی و به 
جهان هشدار دادند و تعداد قابل توجهی از جهش ها را یافتند که می تواند به طور 
بالقوه بر اثربخشی واکسن ها، قابلیت انتقال ویروس و حتی شدت بیماری تأثیر 
بگذارد. ایمنی شناسان و ویروس شناسان می گویند که اگرچه هنوز برای تعیین 
تأثیر این سویه در دنیای واقعی زمان نیاز است، اما مصونیت ما در برابر واکسن ها 
و سویه های پیشین در صورت گسترش جهانی این سویه می تواند آسیب قابل 

توجهی ببیند.
آنجال راسموســن، ویروس شــناس در سازمان واکســن و بیماری های عفونی 
)VIDO( در دانشگاه ساسکاچوان، گفته است: »در حالی که سویه های پیشین 
ویژگی های نگران کننده مشابهی داشته اند، نگرانی علمی واقعی درباره ی امیکرون 
فقط تعداد جهش های آن نیست، بلکه در جایی است که جهش ها رخ داده اند.«

راسموسن می گوید: »بزرگترین نگرانی های من این نیست که سویه ی امیکرون 
شدیدتر شود، بلکه این است که این سویه شروع به رقابت با دلتا کند. به خصوص 
اگر بتواند باعث ایجاد عفونت های جدید شود که به طور بالقوه می تواند منجر به 

موج دیگری در بسیاری از کشورها، به ویژه در نیمکره شمالی، شود.«
اما از آنجایی که گمانه زنی ها در مورد این نوع به سرعت در کنار افزایش تعداد 
مبتالیان گسترش می یابد، کارشناسان می گویند مهم است که به خاطر داشته 
باشید که واکســن ها، محدودیت های بهداشــت عمومی و اقدامات احتیاطی 

شخصی احتماالً برای جلوگیری از گسترش کرونا به خوبی کار می کنند.
اگر تحقیقات مســری تر بودن امیکرون را تایید کنند، اصول معمول همچنان 
اعمال می شــود: پرهیز از محیط های شلوغ، استفاده از ماسک و افزایش تهویه 

برای جلوگیری از انتشار این ویروس در هوا.
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احتمال چراغ سبز
 سالمت عمومی کانادا به واکسیناسیون 

نوپایان و نوزادان با آغاز سال جدید

مداد- به گزارش ICI، ترزا تم، مدیر ارشد بهداشت عمومی کانادا اعالم کرد 
پس از واکسیناســیون سنین پنج تا 11 ساله، ممکن است در اوایل سال 
آینده واکسیناسیون و ایمن سازی کودکان شش ماهه تا پنج ساله مجاز اعالم 
شود که یک الیه حفاظتی اضافی در برابر همه گیری ایجاد کرده و نقطه 

عطفی در مبارزه با بیماری همه گیر کووید1۹ خواهد بود.
در حال حاضر در مرحله آزمایش های بالینی برای گروه سنی شش ماه تا 
پنج سال برای واکسن فایزر و شش ماه تا شش سال برای واکسن مدرنا در 
حال انجام است. فایزر می تواند نتایج را ابتدا برای کودکان دو تا پنج ساله و 

سپس برای گروه سنی  شش ماه تا دو سال گزارش کند.
تم اظهار امیدواری کرد که اطالعات کارآزمایی بالینی تا پایان ســال در 
دسترس باشد تا بهداشــت کانادا فرایند بررسی داده ها و تأیید واکسن ها 

را آغاز کند.
با انجام واکسیناسیون این گروه سنی یک الیه محافظتی دیگر در خانواده ها 
ایجاد خواهد شد و محدودیت های آن ها کاهش می یابد. در کبک، بسیاری 
از والدین )2۸ درصد( هنوز در برابر ایده واکســینه کردن کودکان پنج تا 
11 سال خود مقاومت نشان می دهند. بهداشت کانادا این واکسن ها را با 
بررســی دقیق داده های بالینی تأیید کرده و نشان می دهد که مزایای آن 

بیشتر از خطرات است.

تست غربالگری برای مسافران در فرودگاه های کانادا اجباری شد، 
آن ها که از آمریکا می آیند معاف هستند

خطرات و نگرانی های ناشی از شیوع 
سویه نه چندان شناخته شده امیکرون 
دولت جاســتین ترودو را مجبور کرد 
بار دیگر تدابیر پیشگیرانه بهداشتی 
ســختی به اجرا گذارد. طبق تصمیم 
دولت فــدرال، کلیه مســافرانی که 
از خــارج به کشــور وارد می شــوند 
به استثنای مســافرانی که از آمریکا 
می آینــد، باید در فرودگاه ها تســت 
غربالگــری کوویــد1۹ بدهنــد و تا 
مشخص شــدن نتیجه تست، خود را 

قرنطینه کنند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، ژان-ایو دوکلوس، وزیر بهداشت 
فــدرال کانــادا عصر سه شــنبه در 
کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد این 
تدبیر پیشگیرانه هم برای کانادایی ها 
و هم اتباع خارجی به اجرا گذاشــت 
می شــود. دوکلو در پاسخ به سؤاالت 
روزنامه نــگاران تصریح کرد تســت 
غربالگری در فرودگاه ها، مســتقل از 
تســتی است که مســافران باید 72 

ساعت پیش از ورود به کانادا بدهند.
عــالوه بر این به گفتــه آقای دوکلو، 
مســافران واکسینه نشــده باید در 
هشتمین روز از قرنطینه دوهفته ای 

خود، تست دیگری بدهند.
برای  کوویــد1۹  غربالگری  تســت 
مســافران در بدو ورود بــه کانادا با 
هزینه های دولت انجام خواهد شــد. 
آقای دوکلو خاطرنشــان کرد ممکن 
اســت این تدبیر پیشگیرانه به همه 
مرزهای هوایی و زمینی کشور و همه 
مســافران حتی آن ها کــه از آمریکا 

می آیند، بسط پیدا کند.
وزیر بهداشــت کانادا افزود قصد دارد 
در این باره با همتایان استانی خود نیز 

گفت وگو کند.
عالوه بر این، از روز چهارشــنبه اتباع 
خارجی از کشورهای نیجریه، ماالوی 
و مصــر و آن هایی کــه طی دوهفته 
اخیر از این کشــورها عبور کرده اند، 
اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. 
دولت فدرال پیش ازاین ورود مسافران 
خارجی از هفت کشور جنوب آفریقا را 

ممنوع کرده بود.
وزیر بهداشت کانادا تاکید کرد این ده 
کشور برای کنترل و ردیابی آن چه در 
اتفاق می افتد، مشکالت  مرزهایشان 
زیــادی دارند بنابرایــن نمی توان با 
اعتماد به روش های حفاظتی سنتی 
در مرزهای این کشورها، به افرادی که 
در این کشورها حضور داشته اند، اجازه 

ورود به کانادا را داد.
آقای دوکلو افزود مبنای این ممنوعیت 
ملیت افراد نیست بلکه اقامت و حضور 
آن ها در کشــورهای یادشــده است. 
بنابرایــن دولت فــدرال کانادا با یک 
فرانسوی که اخیراً به مصر رفته است 
و اکنون قصد ســفر به کانادا را دارد، 
درست همان رفتاری را خواهد داشت 

که با یک تبعه نیجریه یا مصر دارد.

درعین حال اتباع کانادایی که اخیراً به 
کشورهای جنوب آفریقا سفرکرده اند، 
اجازه بازگشــت به کشور را دارند اما 
آن ها نیز باید تدابیر پیشگیرانه تقویت 
شده به ویژه تست غربالگری و قرنطینه 
اجباری را که دولت بــرای مقابله با 
سویه امیکرون به اجرا گذاشته است، 

رعایت کنند.
هنوز مسائل و سؤاالت زیادی درباره 
ســویه به شــدت خطرناک و مسری 
امیکرون بی جواب اســت به همین 
علت وزیر بهداشت کانادا روز سه شنبه 
از کمیته مشــاوره ملی ایمن سازی 
درخواســت کــرد هــر چــه زودتر 
دســتورالعمل های جدیــدی درباره 
تزریق دوز یادآوری به همه شهروندان 

ارائه کند.
تا کنون دست کم هفت مورد آلودگی 
به ســویه امیکرون در کانادا مشاهده 
شده است. چهار مورد ابتال به امیکرون 
در انتاریو، یک مــورد در کبک، یک 
مــورد در آلبرتا و یک مــورد نیز در 

بریتیش کلمبیا ثبت شده است.
عمر الغبرا، وزیر حمل ونقل کانادا، نیز به 
شهروندان هشدار داد: »پاندمی پایان 
نیافته است بنابراین کانادایی هایی که 
قصد سفر به خارج را دارند، بدانند که 
تدابیر مربوط به سفر هر لحظه ممکن 

است تغییر کند.«
در همیــن رابطــه وزیر بهداشــت 
نیــز تاکید کرد کلیه مســافرانی که 
ازاین پس می خواهند بــا هواپیما یا 
قطار سفر کنند باید کامالً واکسینه 
شده باشند درحالی که پیش ازاین ارائه 
یک تست منفی کووید1۹ برای ورود 

به هواپیما یا قطار کافی بود.
مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی 
کانادا، نیز تاکید کــرد اجرای تدابیر 
پیشــگیرانه جدیــد احتمــاالً برای 
مسافران تأخیرهایی در مرزها ایجاد 

خواهد کرد. آقای مندیچینو تصریح 
کرد مأمــوران آژانس خدمات مرزی 
کانادا به هیچ وجه ســالمت و امنیت 
مسافران را برای سرعت بخشیدن به 
روندهای نظارتی و کنترلی موجود به 

خطر نخواهند انداخت.
حتــی پیــش از آن که اتاوا رســماً 
از اجــرای تدابیر پیشــگیرانه جدید 
خبر دهد، جاگمیت ســینگ، رهبر 
حزب نیودموکراتیک کانــادا، از این 
مســئله ابراز تأســف کرد که یک بار 
دیگر محدودیت های ســفر به برخی 
کشــورهای خاص به اجرا گذاشــته 
خواهد شــد. به گفته آقای سینگ، 
این گونه تدابیر کارایــی الزم را برای 

حفاظت از سالمت شهروندان ندارد.
آقای سینگ معتقد است که جامعه 
جهانی بایــد شــرایطی ایجاد کند 
که همه کشــورهای جهان از جمله 
بتوانند  کشــورهای درحال توســعه 
پوشش واکسیناسیون جمعیت خود 
را افزایش دهند تا خطر شیوع ویروس 

کاهش یابد.
سازمان جهانی بهداشت نیز موضعی 
آدهانــوم  تــدروس  دارد.  مشــابه 
قبریسوس، مدیرکل این سازمان، روز 
محدودیت های  کرد  تاکید  سه شنبه 
سفر که ده ها کشــور برای مقابله با 
امیکرون به اجرا گذاشــته اند، مانع از 

شیوع ویروس نخواهد شد.
آفریقای جنوبی به شدت از کشورهایی 
کــه ایــن محدودیت ها را بــه اجرا 
گذاشته اند، انتقاد کرده است. مقامات 
را  محدودیت ها  این  ژوهانســبورگ 
مجازاتی ناعادالنه علیه کشــور خود 
می داننــد چرا که این دانشــمندان 
آفریقــای جنوبی بودند که ســویه 
امیکرون را کشف کردند و به سرعت 
درباره شــیوع آن بــه جامعه جهانی 

هشدار دادند.

ماموران مرزی صدها سند تقلبی 
کووید۱۹ دریافت کرده اند

 ASFC آژانس خدمات مرزی کانادا
صدها جواب تقلبی تست غربالگری 
کووید1۹ یا گواهی واکسیناســیون 
جعلــی از طرف مســافرانی دریافت 
کرده است که قصد ورود به کشور را 

داشته اند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، طبق اطالعاتی که سخنگوی 
ASFC در اختیار رادیــو کانادا قرار 
داد، تا ۳1 اکتبر، ماموران مرزی کانادا 
۳7۴ نتیجه تست غربالگری کووید1۹ 
تقلبی دریافت کرده اند. تا همین تاریخ 
ASFC در گذرگاه هــای مرزی ۹2 
گواهی تقلبی واکسیناســیون نیز از 

مسافران دریافت کرده است.
مسئوالن ASFC درباره این اسناد و 
گواهی های تقلبی اطالعات بیشتری 
ارائه نکرده اند. به عنوان مثال مشخص 
نیست که این اســناد و گواهی های 
تقلبــی عمدتــا در کــدام یــک از 
گذرگاه های مرزی و از طرف مسافران 

کدام کشورها ارائه شده اند.
اگر شــهروندان کانادایی این اسناد و 
گواهی های تقلبی را ارائه کرده باشند، 
از ورود به کشــور منع نمی شوند اما 
ماموران مرزی اطالعــات مربوط به 
آن هــا را در اختیار آژانس ســالمت 
عمومی کانادا قرار خواهند داد تا آن ها 
را تحت پیگرد قــرار دهد یا جریمه 

کند.
اما اگر ارائه اســناد تقلبی به ماموران 
مرزی توسط افرادی صورت گیرد که 
ملیت کانادایی ندارند، ممکن است از 

ورود به کشور منع شوند.
 Shabnam کار  پریــت  شــبنم 
Preet Kaur، کارشــناس اسناد در 
می گویــد   Docufraud Canada
فناوری هایی که آژانس خدمات مرزی 
کانادا در اختیار دارد، به راحتی قادر 
است جعلی بودن اسناد را تشخیص 

دهد.
ربکا پوردی، سخنگوی آژانس خدمات 
مرزی کانــادا، تاکید کــرد این نهاد 
با شــرکای داخلــی و خارجی خود 
همکاری های تنگاتنگی دارد تا بهتر و 
سریع تر بتواند اسناد تقلبی را ردیابی 

کند.
لوریان هاردکاستل، متخصص حقوق 
سالمت در دانشگاه کلگری، با اشاره 
به ظهور سویه های خطرناک ویروس 
در سراســر جهان از جمله امیکرون، 
بر اهمیت هوشــیاری هر چه بیشتر 
ماموران مرزی برای مقابله با این نوع 

سوء استفاده ها تاکید کرد.
طبق اعالم آژانس ســالمت عمومی 
کانادا، جریمه مالــی ارائه اظهارات و 

نادرســت  یا  اطالعات گمراه کننده 
بــه ماموران قرنطینه یــا غربالگری، 
۸25 دالر است که البته به این مبلغ 
تعرفه هــا و عوارضی کــه دولت های 

استانی وضع کرده اند، اضافه می شود.
مسافرانی که سند جعلی ارائه کنند 
ممکن اســت با یک جریمه اضافی 

5۰۰۰ دالری نیز روبرو شوند.
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تورم در کانادا 
دوباره رکورد زد
 ماجرا چیست؟

نرخ تورم در کانــادا به چهار و هفت 
دهم درصــد رســید. از دهــه نود 
میالدی که بانک مرکزی کانادا برای 
ارزیابی میزان تورم شروع به استفاده 
مصرف کننده  قیمــت  شــاخص  از 
کرده اســت تاکنون نرخ تورم چنین 
جهشی به خود ندیده بود. این افزایش 
بی سابقه که بســیاری آن را ناشی از 
باالرفتن سریع قیمت بنزین می دانند 
ممکن اســت بانک مرکزی کانادا را 
برخالف آنچه در نظر دارد مجبور به 
افزایش نرخ استقراض در ابتدای سال 
جاری میالدی کند. از ســال 1۹۹1 
که شــاخص قیمت مصرف کننده به 
حدود هفت درصد رســیده بود تنها 
یکبار در فوریه سال 2۰۰۳ این متغیر 
به میزان امروزی نزدیک شد و سپس 
فروکش کرد. در آن سال دیوید داج 
رئیس وقــت بانک مرکزی با دریافت 
گزارشــی مبنی بر افزایش فزاینده و 
ثابت قیمت سوخت، هزینه بیمه خانه 
و اتومبیل و همچنین افزایش قیمت 
مداوم مسکن، غذا و خدمات تصمیم 
گرفت با باالتر بردن نرخ بهره تورم را 

نیز کنترل کند.
این تصمیم ممکن اســت امروز هم 
کارســاز باشد. امســال در ماه اکتبر 
شاهد افزایش نرخ تورم به طور مداوم 
و در رنج باالی ســه درصد بوده ایم. 
امروز هم مانند آن روز قیمت اقالمی 
مانند سوخت، مسکن، غذا و خدمات 
رو به افزایش است. نرخ بهره از حاشیه 
آرامش بانک مرکزی یعنی سه درصد 
بســیار فاصله گرفته است. پس چرا 
بانــک مرکــزی بدون اتــالف وقت 
دســت به افزایش نرخ بهره نمی زند؟ 
جواب شــاید این باشد که با بررسی 

شاخص های بازار کار و سایر شاخص ها 
نمی توان انتظار داشت با افزایش نرخ 
استقراض اقتصاد در جایگاه محکم و 
قوی بایستد. بزرگ ترین پیشران نرخ 
تورم در ماه های گذشته افزایش چهل 
و دو درصدی قیمت بنزین و سوخت 
اســت که ناشــی از عدم هماهنگی 
عرضه و تقاضــا در بازارهای جهانی 
است. بخشی که بانک مرکزی کانادا 
کوچک تریــن کنترلی بــر آن ندارد. 
افزایش  افزایش نرخ سوخت موجب 
ده درصدی خدمات حمل ونقل شده 
است؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت 
با افزایش یک شــبه نرخ بهره میزان 
تورم نیز به سرعت کاهش یابد. از سوی 
دیگر از لحاظ تئوری زمانی که دلیل 
اصلی تورم نابسامانی و ناهماهنگی در 
عرضه و تقاضاست نباید عجله کرد. 
فروشــندگان  در این حالت معموالً 
برای پرکردن خأل بازار به سرعت وارد 
عمل می شوند و با گذشت زمان توازن 
دوباره به بازار بازمی گردد؛ بنابراین راه 
چاره نه اقدام ســریع در افزایش نرخ 
بهره بلکه صبر اســت! این ها دالیلی 
هســتند که بانک مرکزی همچنان 
صبور است و سعی در حفظ آرامش 

دارد.
تیــف مک کلــم رئیــس کل بانک 
مرکزی در این بــاره در مصاحبه ای 
با فایننشــیال تایمز گفت: زمانی که 
تحلیل های موجود نشان از آرام شدن 
شــرایط به مرورزمان دارد ما نیز این 
گزارش های را جدی می گیریم و صبر 
می کنیم تا تعــادل عرضه و تقاضا به 
بازار بازگردد. اما اگر ببینیم که تورم و 
افزایش قیمت به طور مداوم و پایدار 
در حال افزایش است آنگاه وارد عمل 

شده و دست به تغییرات و تنظیمات 
الزم در بدنه اقتصادی کشور خواهیم 

زد.

آیا وضع تورم بسیار وخیم است؟

به نظر نمی رســد. اداره آمــار کانادا 
اعالم کرد که اگر از ســبد شــاخص 
قیمت مصرف کننده بهای سوخت و 
حامل های انرژی را در محاسبات کنار 
بگذاریم میزان تورم به میزان ســه و 
سه دهم درصد کاهش خواهد یافت. 
یعنی مقداری برابر با تورم نقطه به نقطه 
در ماه سپتامبر سال گذشته. با اینکه 
این مقدار هنوز از انتظار بانک مرکزی 
باالتر است اما به گفته این بانک، تورم 
در ســایر اقالم اساسی به آن وخامت 
که در اخبار گزارش می شود باال نرفته 

است.
اندازه گیری ســه متغیر اساسی که 
بانک مرکزی بــه آن ها در تحلیل ها 
تکیه دارد میــزان افزایش تورم را دو 
و هفت دهــم درصد می داند. میزانی 
که کمتر از حاشیه امن بانک مرکزی، 

یعنی سه درصد است.
به نظر کارشناســان اقتصادی ایجاد 
تغییرات در متغیر های اصلی سیستم 
مالــی مانند نرخ بهره بانکی شــاید 
به صورت مقطعی کارســاز باشد اما 
نمی تواند به صورت پایدار باعث کاهش 
و کنترل تورم شود. به ویژه تورمی که 
عوامل بیرونی و بین المللی دارند. آنچه 
ممکن اســت در زمینه کاهش نرخ 
تورم مهم تر باشد کمتر شدن مصائب 
و مشــکالت زنجیره تأمین، کاهش 
قیمت کاالهای اساسی و غیراساسی 
و کمتر کردن کمک های مالیاتی به 
جامعه در ســال پیش روست. اما با 
وجود این ممکن است بانک مرکزی 
آن قدر هــم که فکر می کنیم از خود 
صبر نشــان ندهد و زودتــر از آنچه 
پیش بینی کــرده بود نــرخ بهره را 

افزایش دهد.
بانک مرکزی کانادا به رهبری تیف مک 
کلم تغییرات و حباب اخیر قیمت ها را 
زیر نظر دارند و در ماه های گذشــته 
ســعی کردند با بیان سیاســت های 
پیش رو مانند سیاست تسهیل کمی 
و جلوگیــری از خریــد اوراق قرضه 
خود را برای افزایش مرحله به مرحله 
نرخ بهره بانکی در ســال آینده آماده 
کنند. با بزرگ تر شــدن حباب تورم 
سندیکاهای کارگری و کارمندی که 
با ترس از افزایش تورم برای افزایش 
دستمزد اعضایشان دست به کار شدند 
و به گفته کارشناســان، بــا افزایش 
حقوق و دســتمزد ناگزیــر تورم نیز 

به صورت مستمر باالتر خواهد رفت.
میــزان افزایش نرخ تــورم در تمام 

استان های کانادا یکسان نبوده است. 
به عنوان مثال در کبک نرخ تورم از پنج 
و یک دهم در ماه قبل به پنج و ســه 
دهم رسید. نرخ تورم در استان اونتاریو 
از چهار و چهاربه چهار و نه دهم درصد 
صعود کرد. بریتیش کلمبیا کمترین 
میزان نرخ تورم را داراست که چیزی 
حدود سه و هشت دهم درصد است 
و از ماه گذشته تنها سه دهم درصد 

بیشتر است.
افزایش قیمت بی سابقه مواد غذایی

قیمت اقــالم مختلف مــواد غذایی 
همچنان در آستانه زمستان در حال 
افزایش است و گمان می رود در حدود 
پنج درصد رشد کرده باشد. این مقدار 

به خودی خود ممکن است چندان باال 
به نظر نرســد اما این میزان افزایش 
میانگین است. در برخی از اقالم روی 
قفسه فروشگاه ها حتی شاهد افزایش 
بیست تا بیســت و پنج درصدی نیز 
خواهیــم بود. قیمت متوســط انواع 
مرغ تا پانزده درصد و انواع گوشــت 
حدود ده درصد افزایش یافته اســت. 
به عنوان مثال تنها قیمت گوشت بیکن 
دو برابر شده است. به گفته اداره آمار 
کانادا عواملی چون کمبود نیروی کار 
در بخش تولید مواد غذایی، مشکالت 
و معضــالت مداوم چرخــه توزیع و 
افزایش مســتمر قیمت غذای دام و 
طیور از عوامل اصلی افزایش قیمت 

انواع گوشت است.

در بخش کشــاورزی و مــواد غذایی 
فراوری شــده نیز این مشکل وجود 
دارد. محصوالت کشاورزی به ویژه آن 
دســته که از استان بریتیش کلمبیا 
وارد می شوند گاهی تا دوبرابر افزایش 
قیمت داشــته اند و یکی از دالیل آن 
موج گرما در این استان است. از دیگر 
دالیــل افزایش قیمت مــواد غذایی 
بســته بندی،  هزینه های  باالرفتــن 
قوطی های فلزی، چــوب و به دنبال 
آن کاغذ و مقوای بسته بندی است. در 
این میان کسب وکارها و تولیدی های 
کوچک بیشتر ضربه خوردند چرا که 
بازیگران بزرگ بازار عالوه بر داشتن 
پشــتوانه و سرمایه در گردش بیشتر 
که به آن ها اجازه می داد در شــرایط 
بحران بیشتر طاقت بیاورند، راه های 
زیادی برای کاهش هزینه هایشان در 

اختیار داشتند.
در بخــش لبنیــات، اتحادیه دولتی 
فدرال لبنیــات کانادا اعالم کرد برای 
جبران فشار اقتصادی بر بخش لبنیات 
کشاورزان و عرضه کنندگان محصوالت 
لبنی می توانند درب دامداری قیمت 
شــیر را تــا حد هشــت و نیم درصد 
افزایش دهند. این میزان قابل توجه در 
قیمت شیر می تواند قیمت محصوالت 
لبنی را روی قفســه مغازه ها تا مقدار 
بی ســابقه ای افزایش دهــد. اگر این 
افزایــش قیمت توســط دولت های 
استانی تصویب شود از ماه فوریه سال 
آینده قابل اجرا خواهد بود. طبق اعالم 
این اتحادیــه، این مقدار مازاد قیمت 
که عموماً توسط کارخانه های فراوری 
شــیر به دامداران پرداخت می شود 
از کســری درآمد  می تواند مقداری 
آن ها را در بحران همه گیری جبران 
کند چرا که افزایش بهای غذا و علوفه، 
انرژی و کود های کشاورزی در دوران 
کرونا این صنعت را عمالً به صنعتی 
ضرر ده تبدیل کرده اســت؛ بنابراین 
احتماالً در ســال آینده بــا افزایش 
قیمت ده درصدی برای شیر و پانزده 
درصدی برای کره و سایر محصوالت 

لبنی روبرو خواهیم بود.
به طور متوســط قیمــت مندرج در 
برای  غذایــی  مواد  صورت حســاب 
خانواده های کانادایی با سرعت ساالنه 
ســه و شــش دهم درصد روبه رشد 
است. با وجود این، برخی کارشناسان 
معتقدند بــه دلیل تجمــع پول در 
حساب های پس انداز مردم در دوران 
کرونا احتماالً این رشد قیمت تا مدتی 
برای طبقه متوسط و مرفه قابل تحمل 
خواهد بود ولی آنچه مسلم است این 
اســت که این زمستان برای طبقات 
پایین تر جامعه از سال های گذشته از 

لحاظ مالی سخت تر است.

آرمین آریانپور )هفته(

 با سابقه طوالنی جعل هویت
 پرستار قالبی به مدت یک سال 

در بیمارستان ونکوور کار می کرده است

پلیس خبــر داد: پرســتار قالبی با 
ســابقه طوالنی جعل هویت به مدت 
یک ســال در بیمارستان ونکوور کار 

می کرده است
زنی با سابقه طوالنی در جعل هویت 
در کانادا این بار به اتهام  یک سال کار 
در بیمارستان ونکوور به عنوان پرستار 

بخش زنان دستگیر شد.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، بنابر 
بیانیه اداره پلیس ونکــوور، بریژیت 
کلرو، ۴۹ ساله، به کالهبرداری بیش 
از 5 هزار دالر و شــخصیت پردازی با 

عمد متهم شده است.
بازپرسان این پرونده می گویند، کلرو، 
پرستار قالبی با نام یک پرستار واقعی 
از ژوئــن 2۰2۰ تا ژوئــن 2۰21 از 

بیماران مراقبت می کرده است.
تانیا ویســینتین، از پلیس ونکوور با 

انتشار بیانیه ای، اعالم کرد:
ما هنوز نمی دانیم که چند نفر ممکن 
اســت در ونکوور توسط این پرستار 
قالبی تحت درمان قرار گرفته باشند. 
اما با همکاری  اداره خدمات بهداشتی 
استان قرار است بیمارانی را که ممکن 
است با او تماس داشته اند را شناسایی 

کنیم.
کلروکس پیش از ایــن نیز مظنون 

بــه تجویز بدون داشــتن صالحیت 
داروهــای آرام بخش و بیهوشــی به 

بیماران در ونکوور بوده است.
دانت تامســن، معاون موقت  تحادیه 
پرســتاران، این اتهامــات را “کاماًل 
هشداردهنده” توصیف کرد. و گفت 
که هرگز چیزی در مورد چنین اتفاقی 

در استان نشنیده است.
وی افزود: ایــن جعل هویت ممکن 
اســت ســؤاالتی در مــورد کنترل 
کارفرمایان بهداشــتی ایجاد کند و 
اینکه چه چیزی وجود دارد و آیا برای 
ایمن نگه داشتن بیماران و کارکنانمان 
کافی است؟ البته واضح است که نه.«

وزارت بهداشــت استان نیز با انتشار 
بیانیه ای اعالم کــرد: ما می توانیم به 
مردم اطمینان دهیم که این موضوع 
را به طور کامل بررســی و مشخص 
کنیم که چگونه این اتفاق افتاده و هر 
فرآیند داخلی که ممکن است در آن 
نقش داشته باشد و بر بیماران تاثیر 

بگذارد را انجام می دهیم.
بر همین اســاس قرار اســت پلیس 
با بیمارانی که توســط کلرو مراقبت 
دریافــت کردند نیز تمــاس خواهد 

گرفت.

 عدم رعایت فاصله گذاری کانادایی ها 
در مهمانی ها و ایام تعطیالت

نتایج یک نظرسنجی نشان داد: تقریبا نیمی از کانادایی ها در مهمانی های 
ایام تعطیالت فاصله گذاری اجتماعی را کنار می گذارند.

نتایج یک نظرســنجی جدید نشان می دهد که تقریبا نیمی از کانادایی ها 
قصد دارند در مهمانی های تعطیالت امسال، دوستان و خانواده شان را در 

آغوش بگیرند، ببوسند، دست بدهند و فاصله اجتماعی را کنار بگذارند.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، این نظرســنجی که توســط Leger و با 
همکاری The Canadian Press انجام شده نشان می دهد که ۴5 درصد 
از کانادایی ها در مهمانی های کریسمس و سایر تجمعات تعطیالت از دست 

دادن، در آغوش گرفتن یا بوسیدن دیگران استقبال خواهند کرد.
اکنــون این رقــم در انتاریو، به 5۰ درصد افزایش یافتــه در حالی که در 

بریتیش کلمبیا فقط ۳7 درصد است.
کریســتین بورک، معاون اجرایی Leger، گفت: از نظر سنی نیز این رقم 
در میان افراد 1۸ تا ۳۴ ساله، اکنون به 52 درصد رسیده است. این یافته 
همچنین نشــان می دهد که کانادایی ها ممکن است این کارها را به دلیل 

واکسینه شدن انجام بدهند.
۴۹ درصد ترســی از ابتال به کرونا ندارند، این خود دلیل موثقی برای عدم 

رعایت فاصله گذاری کانادایی ها ست.
۴۹ درصد از این افراد اذعان کرده اند که از ابتال به کرونا نمی ترسند.

بورک با بیان این که این یافته ها شگفت انگیزند. بیان کرد: در حالی که در 
ایاالت متحده فرصت سازی فرهنگی است، کانادایی ها محتاط تر هستند. اما 
اکنون این نگرش جسورانه ممکن است به دلیل »خستگی ناشی از کووید« 
یا به دلیل اینکه بسیاری از کانادایی ها اکنون فکر می کنند: “همه ما در خانه 

خود واکسینه شده ایم، مشکل چیست؟” باشد.
۸1 درصد از کانادایی ها همچنان مقید به رعایت شیوه نامه ها هستند.

در عیــن حال ۸1 درصد از کانادایی ها اظهار داشــتند که در طول فصل 
تعطیالت به تمام اقدامات ایمنی “باقی مانده” احترام می گذارند.

۴۹ درصد از کانادایی ها نیز گفتند که قبل از دعوت از مردم به یک مهمانی 
از آن ها در رابطه با واکسینه شدن شان پرسش خواهند کرد.
این نظرسنجی حاصل گفتگو از 15۴7 کانادایی بوده است.
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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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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate of 3.99%/3.99%/2.49%. Total lease 
obligation is $16,764/$13,284/$11,570. Weekly lease payment of $75/$60/$50 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$795/$1,095 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/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 VENUE Essential manual models with an 
annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $20,149. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination 
charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^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 Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with 
Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,457. 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
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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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months† on all 2021 
ELANTRA models

Get
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0.99% 72
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Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate of 3.99%/3.99%/2.49%. Total lease 
obligation is $16,764/$13,284/$11,570. Weekly lease payment of $75/$60/$50 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$795/$1,095 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/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 VENUE Essential manual models with an 
annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $20,149. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination 
charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^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 Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with 
Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,457. 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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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

Based on monthly payments, finance 
purchases only. Restrictions apply^^.

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate of 3.99%/3.99%/2.49%. Total lease 
obligation is $16,764/$13,284/$11,570. Weekly lease payment of $75/$60/$50 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$795/$1,095 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/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 VENUE Essential manual models with an 
annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $20,149. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination 
charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^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 Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with 
Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,457. 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
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

ایرونیا- بانک مرکزی کانادا احتماال در 
اوایل سال آینده افزایش نرخ بهره را 
آغاز می کند و نظرسنجی جدید نشان 
می دهد که تقریبا از هر سه کانادایی 
یک نفر مطمئن نیست که نرخ بهره 
باالتر چه تاثیری بر وام مسکن آن ها 

خواهد داشت.
این یافته برمبنای آخرین نظرسنجی

 RATESDOTCA بلومبرگ و  BNN
است که نحوه آماده سازی کانادایی ها 
را همزمان که انتظــار می رود بانک 
مرکزی به زودی نرخ های بهره را پس 
از کاهش آن به نزدیک صفر در مارس 
2۰2۰ افزایش دهد، بررسی می کند. 
این نظرسنجی توســط Leger و از 
151۹ کانادایــی در فاصله 12 تا 1۴ 

نوامبر انجام شد.
این نظرســنجی نشــان داد که 2۹ 
درصد از پاســخ دهندگانــی که وام 
مسکن دارند یا در حال برنامه ریزی 
برای دریافت آن هســتند، )با پاسخ 
هایی از قبیل “آشنایی ندارم” یا “نمی 
دانم”( از اینکــه چگونه افزایش نرخ 
بهره بر وام مسکن آنها تأثیر می گذارد 
مطمئن نبودند؛ آماری نگران کننده 
با توجه به اینکه بسیاری از صاحبان 
خانه اخیرا بــرای تامین مالی خرید 
خانه خود متقبل مقادیر بی سابقه ای 

از بدهی شده اند.
اکثــر کانادایــی ها در حــال حاضر 
وام مســکن با نرخ ثابــت را به جای 
متغیــر انتخاب می کننــد. در واقع، 
این نظرسنجی نشان داد که احتمال 
دارد کانادایی هــا چهار برابر بیشــتر 
وام مســکن ثابت را انتخاب کنند، به 
طوری که 71 درصــد از افراد مورد 

2۹ درصد از دارندگان
 وام مسکن در کانادا 

از تأثیر باال رفتن نرخ بهره 
در سال آینده آگاهی ندارند

بررســی یا وام مســکن با نرخ ثابت 
گرفته یا برنامه ریــزی برای دریافت 
آن را دارنــد، در مقابــل 1۸ درصد 
برای وام مســکن متغیر درخواست 
می کنند. این میزان مطابق با اقبال 
سرنوشت ســاز به وام مسکن با نرخ 
ثابت در کاناداســت. در واقع، شرکت 
وام و مســکن کانادا گزارش می دهد 
که امروزه از هر ده صاحب خانه هفت 

نفر وام نرخ ثابت دارند.
از هر چهار نفر از افراد مورد بررسی، 
یک نفر نشان داد که با پیش بینی نرخ 
های باالتر بهره در حال تغییر برنامه 
های خود اســت. کانادایی هایی که 
نرخ های متغیر دارند به احتمال زیاد 

کارشناس وام مسکن: ریسک اصالح قیمت ها در بازار کانادا جدی است
ایرونیا- به گفته یکی از شناخته شده 
ترین کارشناسان وام مسکن کشور، 
قیمت ها در بازارهای مســکن کانادا 
می تواند در میان ارزش گذاری افراطی 
و عدم قطعیت سیاســت  در ســال 
جدید، در معــرض خطر یک اصالح 

“قابل توجه” باشد.
RateSpy. راب مک لیستر،  موسس
com، گفت برنامه بانک مرکزی کانادا 
برای شروع افزایش نرخ بهره در سال 
آینــده تنها یکــی از عواملی – البته 
مهمترین – است که در ذهن او چشم 
انداز مخاطره آمیزی برای مسکن در 

سال 2۰22 ایجاد می کند.
او به تحلیلی که این هفته توسط تیم 
اقتصاد و استراتژی نشنال بانک منتشر 

شد اشــاره کرد که نشــان می دهد 
ارزش کل دارایی های امالک کانادا در 
مقایسه با میانگین ۳۰۰ درصدی قبل 
از چرخه های اخیر افزایش نرخ برای 
بانک مرکــزی کانادا تقریبا پنج برابر 
درآمد قابل تصرف ملی در سه ماهه 

دوم سال جاری است.
با بلومبرگ  مک لیستر در گفتگویی 
گفت: »تقریبا هیچ کشور دیگری در 
جهان )در مقایسه با این نسبت( وجود 
ندارد. هنگامی که گزینه بسیار مهم 
افزایش نرخ بهره  را در ســال آینده 
در نظر بگیرید، به طور بالقوه با وجود 
سختگیری بیشتر توسط بانکها و نرخ 
بالقوه باالتر واجد شــرایط وام بودن، 
ســؤاالت زیادی در مورد بازار مسکن 

در سال آینده ایجاد می شود.«
مک لیستر گفت در مواقعی شبیه به 
زمان فعلی است که نگرانی ها در مورد 
ثبات بازار مســکن بیشتر می شود؛ 
نگرانی از اینکه ممکن اســت قانون 
گذاران و سیاســت گذاران وسوســه 
شــوند که »ترفندهای کوچکی در 
سیاســت گذاری« انجام دهند و وام 
های HELOC  در سال جدید هدف 
قرار گیرند تا هیجانــات اخیر بازار را 

کنترل کنند. 
بایــد در نظر بگیریم همانطور که در 
ماه های اخیر شــاهد رکورد فروش 
مســکن در اکتبر در کلگری بودیم، 
میانگین قیمت فروش در ماه گذشته 
در منطقه تورنتو بزرگ به باالترین حد 

خود رسید.
»اگر در خانه ای نشسته اید که ارزش 
آن 5۰۰۰۰۰ دالر افزایــش یافتــه 
است، چنانچه وام دهنده مناسبی را 
انتخاب کنید، به طور بالقوه پنج پیش 
پرداخت 2۰ درصدی برای پنج خانه 
دیگر در شــهرهای کوچک کشور را 
دارید. نکته این است که مردم دارایی 
تازه به دست آمده خود را می گیرند 
و آن را در بازار امالک به کار می برند 
زیرا برای آنها اینکار یکی از مطمئن 
ترین ســرمایه گذاری های بی ضرر 

محسوب می شود.«
با این حال، این تصور از مســکن به 
عنوان راهی مطمئن بــرای افزایش 
ثروت ایــن هفته از ســوی یکی از 

مقامات ارشد بانک مرکزی کانادا رد 
شد. در ســخنرانی روز سه شنبه پل 
بودری، معاون فرمانــدار زنگ خطر 
“هجوم ناگهانی سرمایه گذاران” را به 
صدا درآورد که رشد قیمت مسکن را 
افزایش داده اند و هشــدار داد که این 
روند می تواند منجر به اصالح نهایی 

شود.
در واقع، این چشــم اندازی است که 
مک لیســتر در مصاحبه اش ترسیم 
کرد، در حالی که به آیینه تمام نمای 
رالی معروف به ســهام میم امسال به 
عنوان نمونــه ای از آنچه که ممکن 
اســت در صورت از بین رفتن شور و 

هیجان اتفاق بیفتد، اشاره می کرد.

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until January 6, 2022, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

ON SALE
THIS MONTH

می گویند که قصد دارند با وام مسکن 
خود تغییری ایجاد کنند؛ موضوعی که 
با توجه به لفاظی های اخیر در مورد 
افزایش نرخ ها تعجب آور نیست. تورم 

در کانادا از ســال 2۰۰۳ در باالترین 
حــد خود بوده و این گمانه زنی ها را 
افزایش داده اســت که بانک مرکزی 
کانادا چاره ای جز شروع افزایش نرخ 

ها از آوریل نخواهد داشت.
کســانی که نرخ های متغیر دارند از 
دو طریق تحت تاثیر قرار می گیرند. 
چنانچه پرداخت هایشان ثابت نباشد، 

پرداخت های ماهانه شان را افزایش می 
دهند یا مبلغی که بابت ســود ماهانه 
پرداخت می کنند افزایش می یابد در 
عین حال که پولی که به ســمت اصل 

سرمایه می رود، کاهش می یابد.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که 
اکثر کانادایی ها جریمه های مربوط به 
نقض وام مســکن با نرخ ثابت را درک 
نمی کننــد؛ ۳۴ درصــد از افراد مورد 
بررســی گفته اند که نمــی دانند این 
جریمه ها چیست، در حالی که آن ها 
می توانند بســیار زیاد باشند و گاهی 
اوقــات به ده ها هزار دالر برســند، در 
مقایسه با نقض وام مسکن با نرخ متغیر 

که اغلب سود سه ماهه دارد.
این نظرسنجی نشان داد که بسیاری از 
کانادایی ها مالکیت اموال خود را یکجا 
دارند. 2۸ درصد از افراد مورد بررســی 
گفتند که در حال حاضــر دارای یک 
ملک بدون وام هستند، در حالی که ۳۴ 
درصد گفتند که دارای یک ملک با وام 
هستند. از میان افرادی که وام مسکن 
داشــتند، 52 درصد گفتند که درآمد 
خانوارشان بیش از 1۰۰۰۰۰ دالر است.
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279Tel: (604) 757-1279

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

کانادایی ها نسبت به تعطیالت کریسمس امسال 
خوشبین تر هستند

نتایج نظرسنجی جدید Ipsos حاکی 
از آن است که اکثر کانادایی ها بر این 
باورند که تعطیالت کریسمس امسال 
بــه رغم این که همچنان تحت تاثیر 
پاندمی کووید1۹ قرار دارد، نســبت 
به تعطیالت ســال گذشــته بهتر و 
هیجان انگیزتر خواهد بود با این حال 
این خوشبینی و این هیجان موجب 
نخواهد شد که آن ها تدابیر پیشگیرانه 
بهداشتی را که ضامن سالمتی آن ها 

و خانواده هایشان است، کنار بگذارند.
به گزارش هفته، به نقل از گلوبال نیوز، 
این نظرســنجی که توسط موسسه 
برای  افکارســنجی Ipsos منحصرا 
گلوبال نیوز صورت گرفته است، نشان 
داد کــه ۶۶ درصد سوال شــوندگان 
اعالم کردند که نســبت به تعطیالت 
آتی کریسمس در مقایسه با تعطیالت 
سال گذشته خوشبین تر هستند با این 
حال تنها ۴۴ درصد از آن ها معتقدند 
که شرایط در تعطیالت آتی سال نو 
همانند ســال های پیش از پاندمی، 

عادی خواهد بود.
کانادایی ها  خوشــبینی  اصلی  علت 
برای تعطیالت کریسمس امسال این 
است که می توانند بار دیگر با اعضای 
خانواده و دوستان خود گرد هم جمع 

شوند.
همین نظرسنجی نشان داد که از هر 
1۰ کانادایی 7 نفر تعطیالت امسال 

“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
Sat. Dec. 4th 2-4

 کانادا حتی
 برای استخدام بابانوئل 

هم نیروی کار کافی ندارد
اورژانس هایــی که بــه حالت نیمه 
تعطیل درآمده اند، رستوران هایی که 
یک وعده بیشتر خدمات نمی دهند و 
مراکز تجاری که دیگر بابانوئل ندارند، 
همه و همه نشان دهنده آثار گسترده 
کمبود بی سابقه نیروی کار در کانادا 
اســت که روند احیای اقتصادی در 
دوره پســاکرونا را نیــز مختل کرده 

است.
به گزارش هفته، به نقل از لکسپرس، 
در فاصله چند هفته تا تعطیالت پایان 
سال، جف ژیلروی مســئول آژانس 
Just Be Claus تنها توانسته است 
2۴ بابانوئل اســتخدام کند در حالی 
که به ده برابر این تعداد بابانوئل نیاز 
دارد. او می گوید: »نیروی کار آن قدر 
کم است که ما تا همین جای کار هم 
مجبور شده ایم تقاضاهای مربوط به 
2۰۰ رویــداد را رد کنیم و اکنون نیز 
هر روز درخواست های متعددی را رد 

می کنیم.«
اریک ایگاری هم بــرای جذب نیرو 
همه راه ها را امتحان کرده و حتی از 
دوستان و مشتریان خود برای تامین 
نیــروی کار مورد نیاز در رســتوران 
 Corazon de Maiz مکزیکی خود
در اتاوا کمک خواســته اســت. روی 
پیشــخوان رســتوران او نیز همانند 
بســیاری از فروشگاه های پایتخت یا 
مونترال یک آگهی »استخدام نیروی 

کار« به چشم می خورد.
تابستان امســال لغو محدودیت های 
همه گیری  بــا  مرتبط  پیشــگیرانه 
کرونا در رســتوران ها، شرایط را برای 
بازگشــت مشــتریان به رستوران ها 
مهیا کرد اما بســیاری از کارگران به 
دالیل مختلف دیگر حاضر به بازگشت 
به محل کارشــان نیســتند و اکثر 
رستوران ها مثل رستوران آقای ایگاری 
به علت کمبود کارگر با مشکالت زیاد 

روبرو هستند و ساعات کار خود را به 
حداقل رسانده اند.

طبق اطالعاتی که آژانس آمار کانادا 
در ماه اکتبر منتشــر کرد، کانادا در 
ماه اوت در مجموع ۸71 هزار و ۶۰۰ 
موقعیت شغلی خالی داشت که 15۶ 
هزار و ۸۰۰ تا از آن ها مربوط به بخش 
رستوران داری و 121 هزار و ۳۰۰ تا 

از آن ها مربوط به بخش بهداشــت و 
درمان بود. این آمار نســبت به سال 

2۰1۹ تقریبا دو برابر شده است.
بر اســاس بررســی هایی که »بانک 
کارآفرینان کانادا« انجام داده است، در 
کل 55 درصد از کارآفرینان می گویند 
برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود 
مشــکالت اساســی دارند و همین 
وضعیت، آن ها را مجبور کرده اســت 
ســاعات کار خــود را افزایش دهند، 
سفارشــات را رد کننــد یا به تعویق 
اندازند این در حالی است که بیش از 
یک چهارم آن ها نیز تالش می کنند 
با اتخاذ تدابیر تشویقی کارکنان خود 
را حفظ کننــد. در این میان صنایع 
بهداشــتی، غذایی، تولید و ساخت و 
ساز به ویژه در انتاریو، کبک و بریتیش 
کلمبیا بیشــتر از دیگر صنایع تحت 
تاثیر کمبود نیروی کار قرار گرفته اند.

فدراسیون های بزرگ کارفرمایی کبک 
هفته گذشته ضمن هشــدار درباره 
پیامدهای تــداوم کمبود نیروی کار 
در استان، بحرانی را که در این زمینه 
به وجود آمده است، بی سابقه توصیف 
کردنــد و بــرای تامین نیــروی کار 
بخش های مختلف اقتصاد استان، از 

دولت خواستند دریچه های مهاجرت 
را بیشتر باز کند.

تراویس استراتون، اقتصاددان موسسه 
Deloitte Canada می گوید عوامل 
مختلفی در شــکل گرفتــن بحران 
کمبود نیروی کار دخیل هستند که 
مهمترین آن ها پیرشــدن جمعیت 
و کاهــش نــرخ مهاجــرت به علت 
محدودیت های سفر ناشی از پاندمی 

کرونا است.
ایــن تحلیلگــر افــزود در بخــش 
رستوران داری در کانادا همانند اکثر 
کشورهای جهان، بسیاری از افراد به 
فکر تغییر شــغل و رسیدن به ثبات 
کاری بیشتر هستند. کمبود نیروی 
کار در بخش بهداشــت و درمان نیز 
به شــدت مشکل ساز شــده است. 
بیمارستان الشــین در جنوب غربی 
مونترال بــه تازگی مجبور شــد به 
علت کمبود شــدید پرستار، بخش 
مراقبت هــای فوری خــود را پس از 

ساعت 1۹ و ۳۰ دقیقه تعطیل کند.
بحران کمبود نیــروی کار در بخش 
بهداشــت و درمان استان های کبک 
و انتاریو نیز مقامات دو اســتان را بر 
آن داشت تا بر خالف هشدارهایی که 

پیشــتر صادر کرده بودند، از اجباری 
درمان  پرسنل  واکسیناسیون  کردن 
صرفنظــر کنند چرا کــه این تدبیر 
الزام آور نیز می توانست صدها پرستار 
و پرسنل درمان را از بیمارستان ها و 

مراکز درمانی فراری دهد.
ژاسمن گنت از مسئوالن فدراسیون 
کسب وکارهای مستقل کانادا می گوید 
در برخــی بخــش هــا، کارفرمایان 
دســتمزدها و حقوق هــا را افزایش 
داده اند به امید این که بتوانند کارگران 
جدید جــذب کنند امــا اتخاذ این 
رویکرد برای بســیاری از شرک های 
کوچک که هنوز هم نتوانسته اند از زیر 
فشار هزینه های پاندمی کمر راست 

کنند، امکان پذیر نیست.
نظرســنجی جدیــدی که  طبــق 
فدراسیون کســب وکارهای مستقل 
کانادا انجام داده اســت، یک شرکت 
کوچک یا متوســط کانادایی به طور 
میانگیــن حدود 17۰ هــزار دالر به 
علت هزینه هــا و پیامدهای پاندمی 
کووید1۹ مقروض شده این در حالی 
اســت که حدود 1۸۰ هزار شــرکت 
یعنی یک شــرکت از هر ده شرکت، 
با خطر ورشکستگی و تعطیلی کامل 

روبرو هستند.
Mère- رومــن بیــزو، رئیس کافــه

Grand در مرکــز مونترال می گوید 
توان کافی برای رقابت نداریم و از پس 
هزینه ها بر نمی آییم. شرایطی که با 

آن روبرو هستیم، اسفناک است.
طی 21 هفته بیزو توانســته است به 
زحمت پنج کارگر به عنوان باریستا 
و آشــپز پیدا کند که سه نفر از آن ها 

نوجوان هستند.
 Place بونــوآ پرتــه مدیــر هتــل
d’Armes نیز بــه دنبال جذب 25 
کارگر جدید برای مشــاغل مختلف 
از جمله بخش پذیرش، آشپزخانه و 

نظافت است.
آقــای پرتــه می گوید مشــتری به 
اندازه کافی داریم اما با این شــرایط 
نمی توانیم از صد در صد ظرفیت های 
خود استفاده کنیم. با این حال نگرانی 
عمده ما مربوط ایام تعطیالت و بهار 

2۰22 است.

خانه های خــود را به روی نزدیکان و 
دوســتان خود باز خواهند کرد با این 
حال برای جلوگیری از ابتال به بیماری، 
همچنــان جانب احتیــاط را رعایت 
خواهند کرد. 5۴ درصد از شــرکت 
کنندگان در این نظرســنجی اعالم 
کردنــد که پیش از دعوت مهمانان و 
پذیرایی از آن هــا در خانه های خود، 
قطعا از وضعیت واکسیناسیون آن ها 

اطمینان خواهند یافت.
دارل بریکر، مدیر اجرایی Ipsos اعالم 

کرد نتایج این تحقیق حکایت از آن 
دارد که امســال کانادایی ها عمدتا به 
توانایی های خود برای مدیریت محیط 
زندگــی خود و همچنیــن مدیریت 
افرادی که احتماال به خانه های آن ها 
رفت و آمد خواهنــد کرد، اطمینان 
دارند و همین مسئله آن ها را نسبت 
به تعطیالت امسال خوشبین تر کرده 
و موجب شده اســت آن ها با شور و 
شوق بیشــتری منتظر از راه رسیدن 

تعطیالت باشند.



1111 Issue 1557 Friday December 3, 2021 سال 27 شماره 1557جمعه  ۱2 آذر  ۱۴۰۰

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

ورود غیرقانونی پناهجویان از
 جاده روکسام از سرگرفته شده است

در حالــی که دولت فدرال ورود اتباع 
چندین کشــور آفریقایی به کانادا را 
از بیم شــیوع سویه امیکرون ممنوع 
کرده است، جاده روکســام واقع در 
سن-برنار-دو-الکول همچنان معبری 
آسان برای ورود غیرقانونی پناهجویان 

و مهاجران به کانادا است.
بــه گزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
 TVA دو کبک، طبــق اطالعاتی که
Nouvelles به دســت آورده است، 
با بازشــدن مجدد جاده روکسام، هر 
روز چندین مهاجر غیرقانونی از این 

گذرگاه وارد کانادا می شوند.
طبــق اطالعات آماری که ســازمان 
 PRAIDA پناهجویان  از  اســتقبال 
مستقر در مونترال منتشر کرده است، 
این سازمان فقط در روز دوشنبه 5۰ 
مهاجر را که از روکسام وارد کانادا شده 

بودند، تحت حمایت خود قرار داد.
پرادیــا در ارائه خدمــات خود، بین 
پناهجویانی که از مســیر غیرقانونی 
روکســام یا گذرگاههای قانونی وارد 
کشور می شوند، تمایز قائل نمی شود 
اما مســئوالن این سازمان نیز اذعان 
دارند که شــمار افرادی که از طریق 
روکسام وارد کشــور می شوند، رو به 

افزایش است.
برخی از سیاستمداران چه در کبک 
و چه در اتاوا خواســتار بسته شدن 

جاده روکسام شده اند. آن ها معتقدند 
با توجه به کنترل های سختگیرانه ای 
که دولت برای مقابله با شیوع امیکرون 
در مرزها به اجرا گذاشته است، قابل 
درک نیست که چرا جاده روکسام را 
از دو هفته پیش دوباره باز کرده است.

رئیس  پــل ســن-پییر-پالموندون 
پارتــی کبکوا، تاکید کــرد: »این که 
دولت ترودو یک مســیر غیرقانونی 
را در شــرایط پاندمی کنونی به روی 
پناهجویــان باز بگــذارد، قابل درک 
نیست. ورودهای غیرقانونی مهاجران 
و پناهجویان از این مسیر برای کشور 

هزینه و آشفتگی به همراه می آورد.«
پییر پل-هــوس نماینده پارلمان نیز 
تاکید کــرد هیچ دلیل موجهی برای 
بازگشایی جاده روکســام که از یک 
ســال پیش بسته شــده بود، وجود 
ندارد. بازشــدن این جــاده فقط به 
افزایش مهاجرت هــای غیرقانونی به 

کشور منجر می شود.
TVA Nouvelles همچنین گزارش 
داد که صبح روز چهارشنبه شماری از 
مهاجران کشورهای آفریقایی از جمله 
چاد و نیجریه را در موسســه خیریه 
 Tupper واقع در خیابــان YMCA
در وســتماونت دیده است. این افراد 
از طریــق جاده روکســام وارد کانادا 

شده اند.

افزایش شمار مهاجرین از انتاریو و آلبرتا به استان های آتالنتیک

ایرونیا- بزرگترین بانک کانادا در تازه 
ترین گزارش خــود اعالم کرد ظرف 
یک سال اخیر شــمار قابل توجهی 
از مهاجرین از دو اســتان ســکونت 
در اســتانهای آتالنتیــک را انتخاب 
کرده اند. .البته این مهاجرت از سایر 
استانهای کانادا هم صورت گرفته اما 
بخش عمده آمار مربوط به استانهای 

انتاریو و آلبرتا است.
بر این اســاس اســتانهای آتالنتیک 
در ســه ماهــه دوم 2۰21  پذیرای 
مهاجــرت ۸۰۰۰ نفر بوده اند و البته  
مهاجرت بین استان ها تقریبا ۴ برابر 
بیشتر از سه ماهه قبلی بود. به گزارش 
بانک آربی ســی  این موج مهاجرت 
در منطقه ای ثبت شــده که تا قبل 
از این به هدر دادن استعداد مهاجرین 
ورودی  معروف بود. سود این سه ماه 
بیشتر از مجموع سال های 2۰1۹ و 

2۰2۰ بود.
در بیــن اســتانهای آتالنتیک کانادا 
، سهم نوا اسکوشــیا و نیوبرانزویک 
بیشــتر بود. نوا اسکوشیا موفق شد 
55 درصــد از شــمار مهاجرین بین 
استان ها را بدست بیاورد که ۴۶7۸ 
نفر در سه ماهه دوم سال 2۰21 بود. 
نیوبرانزویک در همان سه ماهه موفق 

به جذب 21۴5 نفر  شد.
بقیه مناطق آتالنتیک کانادا شــاهد 
پیشرفت های کوچکتر اما هنوز هم 
بسیار چشمگیر بودند. پرنس ادواردز 
۸۹۰ نفــر  و نیوفاندلند ۸۰۶ مهاجر 

جدید داشتند 
به گزارش ایــن بانک، انتاریو و آلبرتا 
بیشترین شــمار مهاجرین را نصیب 

آتالنتیک کانادا کرده اند.
در مقابل  11،۸57 نفر  در سه ماهه 
دوم 2۰21  از انتاریو خارج شدند که 
حدود 1۴ برابر بیشتر از مدت مشابه 

سال قبل از آن است.
این بزرگترین میزان مهاجر خروجی 
از استان در کل کشور محسوب می 

شود. 
دومین بازنده بــزرگ مهاجرت بین 
استانی در ســه ماهه گذشته آلبرتا 
بود. این استان در سه ماهه دوم سال 
2۰21، 5۴۴7 نفر را از دســت داده 
اســت که حدود 25 درصد بیشتر از 

سال قبل است. 
آتالنتیک کانادا فقط اســتعدادهای 
انتاریو و آلبرتا را شکار نمی کند، بلکه 
موفق شده افراد جوان و حویای کار را 
از این استانها جذب کند. افراد بین 1۸ 
تا ۴۴ سال ۴۴درصد از دستاوردهای 
منطقه آتالنتیک را در سه ماهه اخیر 

به خود اختصاص داده اند.
این موضوع از نظر جمعیت شناسی 
برای اقتصاد ایده آل است چرا که اکثر 
آنها در اوایل کار خود و سن تشکیل 
خانواده هستند. کانادا منابع زیادی را 
صرف جذب مهاجران این سنی می 
کند. انتاریو و آلبرتا در حال از دست 
دادن آنهــا )و دالرهای مالیاتی آینده 

شان( در مقابل آتالنتیک هستند.
رویال بانک در مورد اینکه چه چیزی 
این جوانان را به آتالنتیک جذب می 

کند -کیفیت زندگی- حرفی نزد.
دورکاری افراد بیشتری را قادر ساخته 
اســت تا با دریافتی که در شهرهای 
بزرگ داشــتند ، مســکن خود را به 
استانهای  ساحلی  کوچک  شهرهای 

آتالنتیک منتقل کنند.
در این شهرها با داشتن مسکن بسیار 
ارزان تر، می توان این تفاوت را صرف 
شیوه زندگی یا سرمایه گذاری کرد. 
مطمئنا تورنتو شهر خوبی است، اما 
آیا ترجیح نمی دهید ســالها زودتر 

بازنشسته شوید؟
بانک آر بی سی در ادامه این گزارش 
اعالم کرد: »با بدتر شدن قدرت خرید 
مسکن در بازارهای اصلی شهری در 
مرکز کانادا، ممکن است این آغاز یک 
روند باشــد: استعدادهای جوان برای 
بهبود کیفیت زندگی به سمت شرق 

حرکت می کنند.«
حتی با وجود افزایش قیمت مسکن 
در شهرهایی مانند هالیفاکس، هنوز 

هم خانه در آتالنتیک بسیار ارزان تر 
است. رویال بانک تخمین می زند که 
خانه ای در شــهر، حتی گران ترین 
خانه آن منطقه، هنوز ۶۰ درصد ارزان 
تر از تورنتو است. ممکن است تفاوت 
مثل فــرق میان خرید خانه یا دنبال 
کردن رویای برنده شــدن التاری در 

تورنتو باشد.
هرچند که رونق ریسک هایی نیز دارد. 
در جهان پس از پاندمی، مشــخص 
نیســت که آیا این روند ادامه خواهد 
داشت یا خیر. همچنین، همانطور که 
اقتصاد دانان بانک بی ام او در گزارش 
دیگری قبال اشاره کرده بودند، افزایش 
قیمت مســکن و هزینه زندگی  در 
شــهرهای ثانویه به خودی خود یک 
خطر محســوب می شود. اگر شکاف 
در تورنتو کمتر شود، نقل مکان کمتر 
منطقی به نظر می رسد. این موضوع 
می تواند مناطقی را که به سرعت در 
حال رشد هستند و قیمت مسکن در 
آنجا سریعتر از اقتصاد رشد می کند، 

از بین ببرد.



1۳13 Issue 1557 Friday December 3, 2021 سال 27 شماره 1557جمعه  ۱2 آذر  ۱۴۰۰

kinman Mulholland

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. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805   Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانی )مشاور و مترجم(

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات )ICBC(: بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائی: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانی ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجی از کار بدون دلیل کافی

Trial Lawyers:
Ian H. Kinman 
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

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. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

چرا سرقت در کانادا
 افزایش یافته است؟

تینا ســو که هنرمند است دو سال 
پیش از هنگ کنــگ به ونکوور نقل 
مکان کرد و برای برخی از نقاشــی ها 
و میراث خانوادگی اش به انباری نیاز 

داشت.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، او با وعده یک سامانه ی 
امنیتی پیشرفته، با سنتینل استوریج 
در ریچموند، بریتیش کلمبیا، قرارداد 
امضا کرد. وقتی ســو در ماه آگوست 
در انباری خود را باز کرد، این اعتماد 

متزلزل شد.
او گفت: »باورکردنی نبود. در را دوباره 
چک کــردم. فکر کــردم وارد جایی 
دیگر شده ام.« آثار هنری اصلی او در 
ده سال گذشته، نقاشی های دیگری 
که جمــع آوری کرده بــود، ظروف 
غذاخوری و سایر میراث خانوادگی اش 

همه ناپدید شدند.
سو گفت که اولین کاری که کردم این 
بود که به سمت البی دویدم و به آنها 

گفتم که مشکلی پیش آمده است!
این آغاز یک معما بود، بنابراین فکر 
کرد که حل کردن آن نباید ســخت 
باشــد، با توجه به اینکه ســنتینل 
اســتوریج تبلیغ می کنــد که ملکی 
دروپیکــردار با امنیت شــبانه روزی، 
نظارت تصویری و دسترسی با کدهای 
جداگانه در اختیار مشتریان می گذارد.

بنابراین گفت: »شما هر چیزی را که 
برایتان ارزشمند است می دهید و هیچ 
تضمینی وجود ندارد که آنها آن را به 

خوبی حفظ کنند.«
بر اساس گزارش ژانویه ی یک شرکت 
تحقیقاتی، هزاران نفر در سراسر کشور 
وسایل شــخصی خود را در انبارهای 
عمومی گذاشــته اند و یک صنعت ۹ 
میلیارد دالری در کانادا ایجاد کرده اند.

الکــس وورکوتیوتیس، کارشــناس 
امنیتی، می گوید: »همه گیری منجر 
به تعطیلی مشــاغل و از دست رفتن 
کاروکسب ها شــده است و نیز باعث 

افزایش سرقت از انبارهای شخصی.«
اســت:  افــزوده  وورکوتیوتیــس 
»اخراج های انبوه باعث افزایش سرقت 
می شود. این پدیده ی جانبی تاسف بار 

است، اما واقعیت است.«
هیچ آمــار ملی وجــود نــدارد، اما 
وورکوتیوتیــس می گویــد کــه او و 
همکارانش در صنعت متوجه افزایش 

قطعی دزدی از انبارها شده اند.
تالش برای ســرقت از تاسیساتی که 
شرکت او نظارت می کند تقریباً سه 
برابر شده اســت – از 1۳5 مورد در 
ســال 2۰2۰ به ۳۴۸ مورد در ده ماه 

اول سال 2۰21.

سخنگوی سنتینل استوریج بیانیه ای 
ارســال کــرد و گفت که شــرکت 
“صادقانه از ضرر” ایجاد شده متاسف 
اســت و امنیت در خدماتش اصلی 

“اساسی” است.
سنتینل استوریج متعلق به بزرگترین 
بازیگــر صنعت انبــارداری در کانادا 
اســتوریج وولت در تورنتو است. سو 
وقتی برای اجــاره ی 175 دالری در 
ماه ثبت نام کرد، بیمه نامه اجباری هم 
که در این صنعت رایج است دریافت 

کرد که اعتمادبرانگیز بود.
ســو گفت: »ساختمان بسیار امن به 
نظر می رسید. و آنها نظارت 2۴ ساعته 
را تبلیغ کردند. بنابراین من فکر کردم، 

این آن مکانی است که دنبالشم.«
او آنجا را اجاره کرد و سوابق شرکت 
هم می گوید کــه هیچ کس دیگری 

وارد انبار نشده است.
هنگامی که ســو بــرای اولین بار در 
سنتینل ثبت نام کرد، به او گفته شد 

که از یک کد روی صفحه کلید برای 
باز کردن در استفاده کند.

به او یادآوری شد که هر مشتری کد 
دسترســی خود را دریافت می کند و 
کد او هفت رقم آخر شــماره تلفنش 

است.
ســو گفت: »آنها به مــا نگفتند که 

می توانیم آن را تغییر دهیم.«
اســتفاده  وورکوتیوتیــس می گوید 
از شــماره تلفن شــخصی برای کد 

دسترسی می تواند یک مشکل امنیتی 
باشد، زیرا هر کسی که شما را بشناسد 
یا بتواند شماره مشتری را در سیستم 

ببیند، کد را می داند.
او گفت: »ما توصیه می کنیم که این 
کار را نکنید. با این حال، او می گوید، 
شرکت های انبارداری اغلب این کار را 
انجام می دهند، زیرا مدیریت سیستم 

کد دشوار می شود.«
گفتنی اســت کــه قفل انبار ســو 

دستکاری نشده بود و دیوارها و سقف 
انبار هم سالم بود.

بیمه  مشکوک

حتی گیج کننده تر، یکی از کارکنان 
سنتینل به اشتباه بیمه نامه اجباری 
5۰۰۰ دالری ســو را لغو کرده بود و 
بیمه نامه دو میلیون دالری مشتری 

دیگری را در حساب او قرار داده بود.
سنتینل اعتراف می کند که این یک 
“خطــای دفتری” بود، امــا برای هر 
کسی که به سیستم داخلی دسترسی 
داشت این موضوع قابل مشاهده بود، 

و سو را به فکر انداخت.
سو می گوید که سنتینل استوریج از 
پاســخ دادن به بسیاری از سؤاالتش 
امتناع کرد، بنابراین او تجربه خود را 
در فیس بوک و دیگر پلتفرم ها منتشر 
کرد و شرکت را »ســهل انگار و غیر 

قابل اعتماد« خواند.
دیگران داســتان های مشابهی درباره 
شرکت های انبارداری بزرگ و کوچک، 
از جمله آنهایی که متعلق به سنتینل 
هستند، به اشتراک گذاشته اند. دیل 
الدون از ادمونتــون می گوید که انبار 
سنتینل او ماه گذشــته باز شد، اما 
شرکت به مدت ســه روز این را از او 

پنهان نگه داشت.
او نوشته است: »در اصل، سنتینل به 

هیچ وجه کمکی نکرد.«
راب مک نیل هم نوشته است که در 
انبارش در ماه می  شکسته شد و اقالم 

انبارشده دزدیده شدند.
ســنتینل گفــت کــه نمی تواند در 
مورد مشــتریان ناراضی “برای حفظ 
یکپارچگی تحقیقات در حال انجام” 

اظهار نظر کند.

ویدیوی گم شده

اکثر انبارها دارای دوربین های امنیتی 
هستند. سنتینل نگفته است که آیا 
فیلمی از ســرقت انبار سو در اختیار 

دارد یا خیر و گفته که نمی تواند مدت 
زمان ذخیره فیلم را فاش کند تا هیچ 

ویژگی امنیتی به خطر نیفتد.
اما مامور پلیس که در مورد پرونده سو 
تحقیق می کند به او گفت که سنتینل 

هیچ ویدئویی از سرقت ندارد.
بنابراین ســو گفــت: »این بســیار 
ناامید کننده اســت. هــدف کامل از 
داشتن دوربین های نظارتی 2۴ ساعته 
استفاده از آن در هنگام سرقت هایی 

چنین است.«
قوی ترین  می گویــد  وورکوتیوتیس 
محافظت در برابر سرقت زمانی حاصل 
می شــود که این دوربین ها به صورت 
شبانه روزی توسط یک شرکت نظارتی 

نظارت شوند.
گــو پابلیــک )Go Public( به طور 
تصادفــی بــا 2۰ انبار عمومــی، از 
ویکتوریا تا سنت جان، تماس گرفت 
تا در مورد نظارت تصویری سوال کند. 
این مکان ها متعلق به 1۰ شــرکت 

بزرگ انبارداری کشور است.
همــه شــرکت ها گفتنــد کــه از 
دوربین های امنیتی استفاده می کنند. 
برخی فقــط از دوربین ها در ورودی/
خروجی یک مرکز استفاده می کنند، 
برخی دیگر دوربین هایی در داخل، در 

بارگیری و راهروهای پایین داشتند.

از کارمندان نمی توانستند  هیچ کدام 
بگوینــد فیلم هــای ویدئویــی آن 
دوربین ها چقدر ذخیره می شــوند – 
برخی حدس می زننــد »چند ماه«، 
برخی دیگر فکر می کنند که ممکن 

است »سال ها« در دسترس باشند.
کارمنــدان گفتند که هیــچ یک از 
شــرکت ها از نظارت شخص ثالث بر 
محل های خود اســتفاده نمی کردند 
و هیچ یک نگفته بودند که دوربین ها 
2۴ ساعته و در هفت روز هفته دیده 

می شوند.
وورکوتیوتیس به مشــتریان توصیه 
می کند یک بار در مــاه به انبارهای 

خود سر بزنند.
سنتینل گفت که به بیمه نامه اصلی 
سو احترام می گذارد و او می تواند ادعا 
کند، تا زمانی که رســید برای اقالم 

دزدیده شده ارائه دهد.
ســو گفت: »این حرف شگفت است، 
چراکه میراث خانوادگی که رســید 

ندارد«.
ســو صبورانه منتظر نتایج تحقیقات 
پلیس اســت. در همین حــال، او با 
نگارخانه های هنــری محلی تماس 
گرفتــه و عکس هایی از برخی از آثار 
هنــری دزدیده شــده اش ارائه کرده 

است.
او برای هر اطالعاتی که به حل دزدی 
کمک کند 5۰۰۰ دالر جایزه می دهد. 
او گفــت: »می خواهــم حقیقت را 
کشف کنم. آنچه اتفاق افتاد، دلخراش 

و ویرانگر است.«

کمیسیون رادیو - تلویزیون و ارتباطات کانادا: 
شرکت های مخابراتی تا پایان ماه فرصت دارند

 هویت مزاحمان تلفنی را مشخص کنند
پرژن میرور- قانون جدید نمایشــگر 
تلفن همراه در کانادا توســط مرجع 
دور،  راه  ارتباطــات  قانونگــذاری 
شــرکت های تلفن را مجبور می کند 
اقدامات بهتری برای شناسایی افرادی 
که تماس می گیرند انجام دهند. این 
قانون جدید برای کمک به کاربرانی 
است که از بازاریابی های تلفنی مزاحم 

خسته شده اند.
کمیســیون رادیــو - تلویزیــون و 
ارتباطات کانادا روز ســه شــنبه ۳۰ 
نوامبر 2۰21 در بیانیه خبری منتشر 
شده خود اعالم کرده است که از این 
پس شرکت های ارائه دهنده خدمات 
تلفنــی باید از ابزارهــای تکنولوژی 
جدیدی برای از بین بردن تماس های 

مزاحم مشترکان خود استفاده کنند.
ایان اسکات، رییس کمیسیون رادیو 
– تلویزیون و ارتباطات کانادا در اوایل 
ماه نوامبر 2۰21 اعالم کرده بود که 
این کمیسیون قصد دارد شرکت های 
ارائه دهنده خدمات تلفنی را مجبور 
کند تماس های مزاحم که 25 درصد 
از کل تماس های شبکه های موبایل 
سراسر کانادا را شامل می شوند را از 

بین ببرند.

ایــان اســکات در کنفرانس خبری 
خود گفته اســت: “ اغلب مردم این 
تماس های جعلی را به عنوان مزاحمت 
می شناسند. واقعیت این است که این 
مسئله بیش از اینها است. این تماس ها 
دروازه ای برای مجرمان هستند تا پول 
و اطالعات حساس مردم سختکوش را 

به سرقت ببرند.“ 
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا نیز 
پیش از این اعالم کرده بود که در هر 
ثانیه بیــش از 21۰۰ تماس رباتیک 
و مزاحم شــونده با کاربران تلفن در 

آمریکا برقرار می شود.
به گفته ایان اسکات تکنولوژی جدید 
نمایشــگر تماس گیرنده به کاربران 
کانادایــی این امــکان را می دهد که 

تشــخیص دهند چه کســی با آنها 
تماس گرفته و آیا تمایل به پاسخ به 

تماس برقرار شده را دارند یا خیر. 
رییس کمیســیون رادیو – تلویزیون 
و ارتباطات کانادا تایید کرده اســت 
که این تکنولــوژی نمی تواند جلوی 
تمام این تماس های مزاحم را بگیرد 
امــا مقدار بســیار زیــادی از آنها را 
کاهش می دهد و با اســتفاده بیشتر 
کمپانی های تلفــن از این تکنولوژی 
بدون شــک تعداد این تماس ها نیز 

کاهش خواهد یافت.
ایان اســکات همچنین اعالم کرده 
اســت که کمپانی بِل کانادا پیش از 
این چنین سیستمی را آزمایش کرده 
و بین ژوئیــه 2۰2۰ تا اکتبر 2۰21 
از حــدود 1،1 میلیارد تماس تلفنی 
مزاحــم و رباتیــک جلوگیری کرده 

است.
در نهایت صنعت تلفن در کانادا ممکن 
است به سمت سیستمی حرکت کند 
کــه در آن کاربران یک چراغ قرمز یا 
ســبز را در کنار تماس های دریافتی 
مشــاهده کننــد. چراغ ســبز برای 
تماس هایی اســت که هویت تماس 
گیرنده تایید شده و قرمز برای زمانی 

است که تایید نشده است.
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تأخیر در مراقبت های بهداشتی- درمانی به علت شرایط همه گیری 
منجر به مرگ های پرشماری در کانادا شده است

طبق مطالعه ای که توســط انجمن 
پزشــکی کانادا )CMA( انجام شده، 
محدودیت های مراقبت های بهداشتی 
ناشــی از همه گیری کوویــد 1۹ به 
هــزاران مرگ و میر غیــر مرتبط با 
این ویروس، همراه با افزایش حوادث 
مربــوط به اختالالت ســالمت روان 
و مصرف مواد انجامیده و سیســتم 
بهداشت و درمان کانادا را هم با فشار 

بی سابقه مواجه کرده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، این مطالعه نشــان 
می دهــد کــه تاخیــر در عمل های 
جراحی یا درمان ها یا از دست رفتن 
به  بهداشــتی  مراقبت های  خدمات 
دلیــل محدودیت هــای همه گیری 
ممکن اســت عاملی بــرای بیش از 
۴۰۰۰ مرگ بیش از حد غیر مرتبط 
با عفونت های کووید 1۹ بین اوت تا 
دسامبر 2۰2۰ و همچنین منجر به 
انباشته شدن قابل توجهی از اقدامات 

پزشکی شده باشد.
مرگ مازاد به تعداد مرگ و میرهای 
باالتر از میزان مورد انتظار اشاره دارد. 
این مطالعه می گویــد تعداد مرگ و 
میر در کانادا از بهــار 2۰2۰ تا اوایل 
زمســتان 2۰21 بیشتر از حد انتظار 
بود و در بسیاری از زمان های بین اوت 
و دسامبر در آن دوره، حجم مرگ و 
میرهای اضافی بیشتر از مرگ بر اثر 

کووید تخمین زده می شود.
 ،CMA دکتر کاترین اسمارت، رئیس
گفته است: »ما یک سیستم مراقبت 
بهداشتی داریم که عمیقاً در بحران 
اســت. هیچ یک از ســطوح دولتی 

قادر به حل این موضوع نیســتند. اما 
اگر در راســتای راه حل های ملموس 
اقدام کنیم، می توانیم سیستم مراقبت 
بهداشــتی را که نیازهای کانادایی ها 
را بــرآورده می کند، دوباره ســازمان 

دهیم.«
از جملــه رویه های تأخیــری که در 
این مطالعه برجســته شــد، کاهش 
غربالگری های سرطان در انتاریو بود 
که برخی از آن ها در اوایل همه گیری 
متوقف شــد و ظاهراً در ابتدای سال 
جاری بین 2۰ تا ۳5 درصد کمتر از 
ســطح قبل از همه گیری باقی مانده 

است.
این مطالعه ادعا می کند که تقریباً 17 
مرگ و میر ناشــی از مواد افیونی در 
روز در سراســر کانادا در سال 2۰2۰ 

رخ داده است که نسبت به سال قبل 
7۰ درصد افزایش داشــته است. این 
میزان در سه ماه اول سال 2۰21 به 
نزدیک به 2۰ مــرگ در روز افزایش 

یافت.
این مطالعــه می گویــد در رابطه با 
ســالمت روان، تقریبــاً 2۰ درصد از 
کانادایی ها سطوح باالیی از اضطراب 
را در آغاز همه گیری در آوریل 2۰2۰ 
گزارش کردنــد و تا ژوئن 2۰21 این 
تعداد به 2۴ درصد افزایش یافت. در 
همین دوره، تعداد کانادایی هایی که 
سطوح باالی افســردگی را گزارش 
کردند از 1۰ بــه 15 درصد افزایش 

یافته است.
اسمارت گفت: »این افزایش مشکالت 
ســالمت روان در سراسر کشور واقعاً 

 رسانه های نظامی ایران همچون فارس 
و تســنیم مدعی بودند که آتش زدن 
چادرها کار »اراذل« و »اوباش« بوده 
و همین گزارش مشــخص بود  که 
به زودی دستور برخورد شدید امنیتی 
با معترضان صادر خواهد شد. نماینده 
کشاورزان نیز در اقدامی عجیب پشت 
معترضان را خالی کرد و اعالم کرد با 
توافقی که با دولت داشته ایم تحصن 
کشاورزان پایان یافته است. نتیجه این 
دو خبر در کنــار هم این بود که اوالً 
نفوذ کرده اند«  اعتراضات  به  »اوباش 
و دوم اینکه »باید اوباش را قلع وقمع 
کرد« که چنین هم شد و شدیدترین 
برخــورد با معترضان با شــلیک گاز 
اشــک آور و گلوله ها ساچمه ای آغاز 
شــد و ســرکوب معترضان از بستر 

خشک زاینده رود به خیابان های دیگر 
اصفهان هم کشیده شد. در فیلم های 
منتشر شده تصاویری دیده می شود 
که نیروهای لباس شخصی و مأموران 
نظامی شلیک مستقیم به سمت مردم 

داشته اند.
اعتراضات اصفهان نه اولین اعتراض 
عمومی در عمر جمهوری اســالمی 
بوده و نه آخریــن آن خواهد بود، اما 
یک تفاوت عمده با ســایر اعتراضات 
اعتراض عمومی  این نخستین  دارد؛ 
اســت که در دولت ابراهیم رئیســی 
رخ می دهد و با حضور وزیر کشــور و 
استانداران نظامی باید منتظر سرکوب 
شدیدتر معترضان و دستگیری بیشتر 
افرادی که شناسایی خواهند شد، بود.

ادامه از صفحه 2اعتراضات اصفهان و تاریخ ...

آرسام ارانی )نشریه هفته(

بحران آب، 
آغاِز پایان حکومت گنجشک مغزان
 یا سراشیب نابودی تمدنی کهن؟

وجودش تمدن های بشــری را شکل 
داده و کمبــودش نابــودی به دنبال 
داشته. امروز به نظر می آید بحران آب، 
این مایه حیات بخش، بودونبود بشر را 

تهدید می کند.
چند هفته ای است کشاورزان اصفهانی 
بر بستر خشــک زاینده رود حقابه ی 
پانصد ساله ی خود را طلب می کنند؛ 
حقابه ای که با ساخت سدهای بی رویه، 
توسعه ی صنایع آب بر و سیاست های 
رانت محور از آنها دریغ شــده است. 
چند ماه قبل نیز کشاورزان خوزستانی 
در اعتراض به مشــکالت آب در این 
استان دســت به تجمع زدند که هر 
مسالمت آمیز  اعتراض های  این  دوی 
با سرکوب خشن و خونین نیروهای 
امنیتی و دستگیری معترضان مواجه 

شدند.
در دهه های اخیر بسیاری از تحلیلگران 
بر این باور خود تاکیــد کرده اند که 
»جنگ های فردا بر ســر آب خواهد 
بــود«. امروز به نظر می آید فردا از راه 
ایران سبک سرانه  رسیده و حکومت 
و به دلیــل ناتوانــی در گفت وگو با 
مــردم، و در واکنش بــه اعتراضات 
مســالمت آمیز آنها چنین جنگی را 
آغــاز کرده. این جنــگ به طوری که 
بسیاری از متخصصان بیان می کردند 
علیه کشور و ملتی دیگر نه بلکه علیه 
ملت خودش است. برخورد با بحران 
آب، به عنوان بخشی از مشکل اقلیمی 
و زیســت محیطی در ایران، مثل هر 
موضوع دیگری در این کشور، توسط 
حکومت امنیتی شــده و می رود تا با 
واکنش هــای جنون آمیزتر حاکمیت 

ابعادی خونین تر به خود بگیرد.
تمدن ایران طی قرون گذشته با این 
اقلیم خشــک خو گرفته و بر بستر 
قنات ها و آب انبارهــا به حیات خود 
ادامه داده اســت اما نظام سیاســِی 
بی تدبیــر و فاســد طــی دهه های 
گذشته، بی توجه به داده های علمی 
و تاریخی، سبک مغزانه به منابع آب 
دســت اندازی کرده و بیم آن می رود 
که در مدتی کوتاه، این تمدن کهن را 
به نابودی بکشاند. موقعیت آب وهوایی 
ایران، برخورد بــا آب و بحران آب را 
بیش از ســایر نقاط جهان حساس 
می کند امــا رهبر و مدیــران کالن 
جمهوری اســالمی با نــگاه امنیتی 

خود، این مسئله حساس و برخورد با 
این نیاز بنیادین را در همان گام اول 
تبدیل به تهدیدی سیاسی- امنیتی 
آبی می توانست  تهدیدهای  کرده اند. 
در ایران تبدیل به فرصت شــود اگر 
مدیران کالن جرات و شهامت ایجاد 
امکان مشــارکت نخبگان و مردم را 
می داشتند. اما دریغ که کوته بینی ها 
و جهِل غالب در مدیریت کالن سبب 
شــده تا اســتادان و متخصصاِن این 
عرصه، برخالف میل باطنی، سرزمین 
خود را ترک و دانش خود را در غرب 

عرضه کنند.
بیش از سه دهه است که سرمایه های 
فکری و تخصصی و پولی در چاه بدون 
ته »پروژه هسته ای« سرازیر می شود، 
تکنولوژی ای که به باور بســیاری از 
متخصصان به گذشته تعلق دارد و یا 
دست کم بهایی برای آن پرداخت شده 
و می شود که بسیار دور از معامله ای 
خردمندانه اســت. به گفته استادان 
این عرصه، طی ســه دهه ی گذشته 
اگر حجم ســرمایه مالــی و علمی 
تزریق شده در تکنولوژی هسته ای در 
پروژه های علمِی آینده نگرانه ی آب و 
انرژی وارد شده بود امروز نه تنها ما با 
این بحران روبرو نبودیم بلکه چیزی 
بسیار پربهاتر از اورانیوم غنی شده برای 

عرضه به جهان می داشتیم.
ای کاش رهبــران ایران می دیدند که 
خوزستان و یزد و اصفهان پایان ماجرا 
نیســتند و بحران آب با راهکارهای 
کودکانــه ی »از این بگیر و به او بده« 
نه تنها حل نخواهد شد بلکه روزبه روز 
گسترده تر و عمیق تر خواهد شد. آتش 
اعتراضــات در این مناطق که تالش 
شــد زیر خاکستر ســرکوب مدفون 
شــود خیلی زودتر از آنچه حکومت 
فکر می کند سربرخواهد آورد و چنان 
زبانه خواهد کشید که شعله هاِی آن 
»والیت مطلقه« و ذوب شدگان آن را 

در خود هضم خواهد کرد.
بدیهی اســت که نابودی اســتبداد 
خواسته ی هر انسان معقول است اما 
مســیری که در آن گام زده می شود 
بیشــتر به سراشــیب قهقرای یک 
تمدن می مانــد تا پایــان حکومِت 

گنجشک مغزان.
آیا هنوز امیدی باقی است؟

ای کاش رهبران ایران می دیدند که خوزستان و یزد و اصفهان پایان 
ماجرا نیستند و بحران آب با راهکارهای کودکانه ی »از این بگیر و به 
او بده« نه تنها حل نخواهد شد بلکه روزبه روز گسترده تر و عمیق تر 

خواهد شد.

منبع: نشریه هفته

نگران کننده است – این در کودکان، 
جوانان، بزرگساالن است و ما می دانیم 
که در حال افزایش است. ما روزانه 2۰ 
مورد مرگ ناشــی از مصرف بیش از 
حد مواد افیونی و سایر مواد را شاهد 
هستیم، بنابراین این سیستم واقعاً به 

ارزیابی سریع نیاز دارد.«
ایــن مطالعــه تعداد هشــت عمل 
معوقه شــامل سی تی اسکن، ام آر ای، 
جراحی های زانو و جراحی آب مروارید 
را برآورد کرد که در مجموع ۳27 هزار 
و ۸۰۰ عمل در انتظار انجام در سراسر 
کشــور بود. این می گوید روزهای از 
دســت رفته برای انجام این روش ها 
از ۴۶ روز برای جراحی های سرطان 
ســینه تا 11۸ روز برای جراحی های 

تعویض مفصل ران متغیر است.
این مطالعه همچنین محاسبه کرد که 
هزینه بازگشت زمان انتظار برای این 
روش ها به سطوح قبل از همه گیری 
1.۳ میلیــارد دالر در بودجه اضافی 
برای سیستم مراقبت های بهداشتی 

است.
اسمارت گفت: »ما 1.۳ میلیارد دالر 
تخمین می زنیم تا این عقب ماندگی را 
به مسیر درست برگردانیم، و این فقط 
برای شــش رویه ای است که بررسی 
کردیــم. بنابراین به ســرمایه گذاری 
قابل توجهی از همه ســطوح دولتی 
نیاز اســت تا اطمینان حاصل شود 
که کانادایی ها مراقبت های مورد نیاز 
خــود را دریافت می کنند. آنچه واقعاً 
واضح است این است که سیستم در 
حال حاضر کار نمی کند و تحت فشار 

باورنکردنی قرار دارد.«
اسمارت در یک بیانیه خبری گفت از 
اینکه می بیند دولت فدرال تعهد خود 
را برای اولویت دادن به سرمایه گذاری 
در بهبود ســالمت و رســیدگی به 
مشــکالت عقب مانده نشــان داده، 

خوشحال است.
پزشــکان و بیماران در طول سال در 
مــورد خطرات تاخیر در تشــخیص 
ســرطان به دلیل دسترسی محدود 
به خدمات مراقبت های بهداشتی در 

طول همه گیری هشدار داده اند.
تحقیقات بیشتر از ســوی اداره آمار 
کانادا در اوایل ســال جاری نشان داد 
که تعداد مصرف بیــش از حد مواد 
مخدر و مرگ و میر ناشی از مصرف 
الکل در میــان کانادایی های زیر ۶5 
ســال در نتیجه قرنطینه هــا و انزوا 
طوالنی در طول همه گیری در حال 

افزایش است.
مطالعات همچنین نشان داده اند که 
این بیماری همه گیر منجر به افزایش 
شدید اضطراب و افسردگی، به ویژه 
در میان جوانان، در سراســر جهان 

شده است.

کالج رسمی 
مشاوران مهاجرتی کانادا افتتاح شد

پرژن میرور-کالج رســمی مشاوران 
مهاجرتی کانادا روز ســه شنبه 2۳ 
نوامبر 2۰21 به طور رســمی توسط 
شان فریزر، وزیر مهاجرت، شهروندی 

و پناهندگی کانادا افتتاح شد.
کانادا یکــی از مقاصــد اصلی برای 
میلیون ها نفر از مردم جهان است که 
هر ســاله برای مهاجرت، دیدار و کار 
می خواهند به این کشور وارد شوند. 
برای دریافت اطالعــات الزم جهت 
مهاجرت به کانادا بســیاری از مردم 
به مشاوران و شــرکت های خدمات 

مهاجرتی مراجعه می کنند.
در حالی که بســیاری از مشاوران و 
شرکت های خدمات مهاجرتی تحت 
قانــون فعالیت می کننــد اما برخی 
افراد ســودجو نیز در میان آنها دیده 
می شــوند که به دنبال سوء استفاده 
از قانون و مشــتریان خود هســتند. 
به همیــن دلیــل وزارت مهاجرت، 
شــهروندی و پناهندگی کانادا اقدام 
به تقویت مقررات مشاوران مهاجرتی 
کرده تا از افرادی که قصد دارند وارد 

کانادا بشوند محافظت کند.
کالج رسمی مشاوران مهاجرتی کانادا 
اکنون بــه متولی قانونی مشــاوران 
مهاجرتی در سراســر کانــادا تبدیل 
شــده و از این پس تمامی مشاوران 
مهاجرتی کانادا باید از سوی این کالج 
دارای مجوز باشند تا بتوانند با وزارت 
پناهندگی  و  شــهروندی  مهاجرت، 

کانادا کار کنند.
کالج رسمی مشاوران مهاجرتی کانادا 
دارای قدرت و ابزاری اســت تا بتواند 
تخلفات حرفه ای را تشخیص داده و 

تحقیقات خــود را در این زمینه آغاز 
کند و مشاوران مهاجرتی متخلف را 

مجازات نماید.
این کالج همچنین می تواند از طریق 
روش های زیر عموم مردم را در برابر 

تخلفات مشاوران محافظت کند:
- ورود بــه مــکان فیزیکی مشــاور 
مهاجرتی برای دسترسی و گردآوری 

مدارک برای انجام تحقیقات.
- احضار شهود برای ادای شهادت در 

حضور کمیته انضباطی.
- درخواســت از دادگاه برای ورود به 
رونــد تحقیقات برای رســیدگی به 
تخلفات افرادی که بدون مجوز اقدام 

به ارائه خدمات مهاجرتی می کنند.
همزمان با شــروع بــه فعالیت کالج 
رســمی مشــاوران مهاجرتی کانادا، 
استانداردهای جدید و باالتری برای 
مشاوران مهاجرتی معرفی شده است. 
از ایــن پس تکمیــل دوره جدید و 
موفقیت در کسب دیپلم آموزشی این 
کالج تنهــا راه دریافت مجوز فعالیت 
برای مشاوران خواهد بود که این افراد 
باید دارای مدرک لیسانس دانشگاهی 
نیز باشــند تا بتوانند وارد این حرفه 

بشوند.
مشــاوران مهاجرتی باید هر ســال 
دوره های آموزشــی مرتبط با حرفه 
خود را با موفقیت پشت سر گذارند تا 
مجوز فعالیت آنها برای یک دوره دیگر 

تمدید شود.
افتتاح کالج رسمی مشاوران مهاجرتی 
کانادا یکی از بخش های اصلی مبارزه 
دولــت کانادا با کالهبرداری و ســوء 
اســتفاده از سیســتم مهاجرتی این 

کشــور اســت. این پروژه بر اساس 
اقدامــات قابل توجهی اســت که در 

سالیان گذشته انجام گرفته است.
از جمله ایــن اقدامات می تــوان از 
ســرمایه گذاری 5۰ میلیون دالری 
دولت فــدرال کانادا بــرای مبارزه با 
کالهبــرداری و ابزارهای آموزشــی 
جدید بــرای کمک بــه متقاضیان 
مهاجرت جهت شناسایی فعالیت های 

متخلفین در این زمینه نام برد.
افتتاح کالج مشاوران مهاجرتی کانادا 
همچنیــن تعهدی را بــرای تقویت 
نظارت، حفظ یکپارچگی سیســتم 
مهاجرتی کانــادا و محافظت از تمام 
افــرادی که مایل به آمــدن به کانادا 

هستند انجام می دهد.
شان فریزر، وزیر مهاجرت، شهروندی 
و پناهندگی کانادا در مراســم افتتاح 
این کالج گفت: “ ما موظف هســتیم 
از افرادی که می خواهند به کشور ما 
بیایند محافظت کنیــم و ما این کار 
را کردیم. این کالج اطمینان حاصل 
خواهــد کرد تا افــرادی که مایل به 
مهاجرت به کانادا هستند مشاوره های 
حرفــه ای و صادقانه که ســزاوار آن 
هســتند را دریافت کنند و سیستم 
مهاجرتی ما را نیز تقویت خواهد کرد.“ 
جان موری، رییــس و مدیر اجرایی 
کالج مشاوران مهاجرتی کانادا نیز در 
همین زمینه گفــت: “ این آغاز یک 
دوران جدید در تنظیم مقررات حرفه 
مشاوران مهاجرتی است. ما از دولت 
فدرال کانادا تشکر می کنیم که قانون 
کالج را تصویب کرد و کمک کرد تا به 

این روز تاریخی برسیم.“
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حمید زرگرزاده

 تسلیم شهرداری شهر نورث ونکوور 

شهرداری شهر نورث ونکوور از مردم
 و نشریات معتبر شهر»پیوند، همیاری  ونورث شورنیوز« شکست خورد                                                  

 
شهرداری نورث ونکوور علیرغم مصوبه قبلی در باز نگه داشتن مجموعه ورزشی 

»هری جروم« تا ساخت مجموعه ورزشی جدید ، دوماه پیش در تصمیمی 
نادرست وبدون نظرخواهی  از مردم, شهرداری پاروی مصوبه قبلی گذاشت 
و اعالم نمود که در پایان امسال این مجموعه تعطیل وبرای خانه سازی به 
مقاطعه کار واگذار خواهد گردید . در پی فراخوان عده ای ازمردم نورث شور
 تیم های ورزشی , شناگران بزرگسال،کودکان و نوجوانان تیم های هاکی، 
پاتیناژ , ژیمناستیک وتیم های ورزشی سنتی الکراس و عده ای از مردم 

نورث شور نزدیک به دویست نفر  در محل مجموعه ورزشی هری جروم در 
صبح روز شنبه ۳۰  اکتبرگرد هم آمدند و اعتراض های خودرا درمورد بسته 
شدن زودرس این مجموعه ورزشی با صدای بلند بگوش شهردار و مشاوران 

انجمن شهر نورث ونکووررساندند۰دراین گردهمایی ورزشکاران بزرگسال،خرد 
ساالن،جوانان در رشته های گوناگون از جمله شنا،پاتیناژ،هاکی،پروش 

اندام،ژیمناستیک،الکراس با سخنرانی های متفاوت و دادن شعار از شهرداری 
نورث ونکوور خواستند که ورزشگاه هری جروم را تا آماده شدن ورزشگاه جدید 
کماکان  باز نگه دارد .برای جمع آوری امضا های بیشتر مقرر شد هر نفر از ده 
نفر از دوستان خود بخواهند که اعتراض نامه را امضا نمایند. همچنین قرار شد 
که همه دوباره در تاریخ سی ام نوامبر ساعت چهار بعدازظهر در پارک هری 
جروم گرد هم آمده وازمحل هری جروم تا مقابل شهرداری سیتی راهپیمایی 
نموده و از شهردار و  مشاورانش  بخواهند که هری جروم راتا ساخت مجموعه 
ورزشی جدید باز نگه دارند. برای تسریع در جمع آوری امضا های بیشتر شش 
هفته متوالی این فراخوان به نشریات ازجمله پیوند،همیا ری، نورث شورنیوز 
ارسال شد، همه این نشریات چندین بار این فراخوان را چاپ نمودند. دراینجا 
شایسته است که آگهی دهندگان و مردم از نشریات وزین و مردمی پیوند 

وهمیا ری قدردانی نمایند. بسیار مهم است که یادآور شوم  کسبه نورث شور 
ازجمله پرشیا فود در چهار شعبه در خیابان های بیستم، پانزدهم ،مارین درایو 
نورث ون ووست ون، یاس، آرایشگاه سیوان کا ت، ساندویچی کلبه ، فارسی 
فود، افرا،ونکوپرینت, کوروش، سیوان فود و ساندویچی علی بابا و سرای ایران 
که در نصب و  نشر  آگهی ها نقش بزرگی را در این حرکت اجتماعی مردمی 
ایفا نمودند. به خاطر چنین حرکت مردمی عظیم ,همبستگی و همکاری مردم 

نورث شور به ویژه ایرانیان  قبل از انجام تظاهرات سی ام نوامبر، شهرداری 
سیتی اعالم نمود که تصمیم قبلی را پس گرفته و هری جروم تا پایان زمان 

ساخت و تکمیل پروژه مجموعه ورزشی جدید کماکان باز خواهند ماند.
الزم به یاد آوریست با توجه به تسلیم  شهردار در مقابل رای مردم تظاهرات 
راهپیمایی سی ام نوامبر از محل هری جروم تا ساختمان شهرداری نورث 

ونکوور لغو و به جای آن مردم جشن  گرفتند.
هفته گذشته نورت شور نیوز خبر بازماندن هری جروم را با آب وتاب چاپ 
نموده و خوانندگان این نشریه، ایرانیان را به خاطر پشتیبانی  و رهبری این 

حرکت زیبا و مردمی »قهرمان بازنگه داشتن هری جروم نامیدند.
به امید همبستگی و موفقیت های بیشتر

خدمتگزار هم میهنان حسین میرهاشمی نورث ونکوور
sidmengubc@gmail.com

ایرونیا- فرصت های شغلی در کانادا از 
مرز یک میلیون نفر گذشت، موضوعی 
که نشــان می دهــد کارفرمایان در 
یافتن کارگر با مشکل مواجه هستند.

مرکــز آمار کانادا هفته گذشــته در 
اتاوا گزارش داد که در ماه ســپتامبر 
1,۰1۴,۶۰۰ شغل خالی وجود داشت. 
این رقم حدود ۶ درصد از کل مشاغل 
را نشان می دهد، نرخ مشاغل خالی 
که از ۳ درصد در دســامبر گذشته 
افزایش یافته اســت. کارفرمایان در 
صنایع پربرخورد مانند خدمات غذایی 
و هتــل ها بــا 1۴,۴ درصد باالترین 

نسبت مشاغل خالی را داشتند.
گزارش ها حاکی از آن است همچنان 

کــه کارفرمایــان در حــال افزایش 
اســتخدام در اقتصــاد رو به بهبود 
هســتند، کمبود نیروی کار در حال 

افزایش است.
بر اســاس داده های گردآوری شده 
توسط میکال اسکوترود، استاد اقتصاد 
کار در دانشگاه واترلو، در حال حاضر 
۰,۸ فرصت شــغلی برای هر جویای 
کار در کشور وجود دارد. این باالترین 
نســبت در داده ها در قیاس با سال 
2۰15 و دو برابــر میانگین ۰,۴ آن 

دوره است.
اسکوترود از طریق ایمیل گفت، با این 
حال کانادا همچنان نسبت به آمریکا 
که 1,۴ شغل خالی برای هر جستجو 

دارد، عقب است:
»در حالــی کــه ما شــاهد افزایش 
فراوان در کســادی بازار کار در سال 
2۰21 بوده ایم، این میزان در مقایسه 
با آمریکا هنوز متوســط   اســت. این 
موضوع احتماال به توضیح اینکه چرا 
آمریکا شــاهد افزایش دستمزدها در 
پایین ترین ســطح توزیع نسبت به 

ماست، کمک می کند.«
بر اســاس گزارش مرکــز آمار کانادا 
درآمدها در ســپتامبر نسبت به سال 
گذشــته 2,۶ درصــد افزایش یافته 
است. این آژانس قرار است نظرسنجی 
نیروی کار نوامبر خود را در ۳ دسامبر 

منتشر کند.

فرصت های شغلی در بازار کار کانادا ازمرز یک میلیون گذشت

پارلمان کانادا  با اکثریت مطلق 
رای به ممنوعیت روش های تغییر گرایش جنسی داد

مداد- روز چهارشــنبه دولت فدرال 
نسخه به روز شــده ای از قانون تازه 
خود مبنی بر ممنوع کردن روش های 
موسوم به تبدیل درمانی که در آن از 
روش های روانشناختی و دارویی برای 
تغییر گرایش جنسی همجنس گرایان 
و دوجنــس گرایان بــه دگر جنس 
گرایی استفاده می شــد را به صحن 

علنی مجلس برد.
این سومین تالش دولت برای تصویب 
این قانون بود و در جلسه چهارشنبه 
عصر همــه نماینــدگان مجلس با 
رای مثبت بــه آن روند تصویب آن 
را سرعت بخشــیده و برای تصمیم 
نهایی راهی سنا کردند. بعد از اینکه 
الیجه C-4 بــا اکثریت مطلق آرا به 
تصویب نمایندگان مجلس رســید، 
صحن مجلس نمایندگان شاهد بروز 
احساسات شــدید نمایندگان شد و 
بسیاری از نماینده های لیبرال با دست 
دادن و در آغوش کشــیدن همکاران 

محافظه کار خود از حمایت آن ها در 
تصویب این قانون تقدیر کردند.

روش موســوم به تبدیــل درمانی یا 
Conversion Therapy که با هدف 
تغییر گرایش و هویت جنســی افراد 
برای سال های طوالنی مورد استفاده 

قرار می گرفت نه تنها فاقد پشــتوانه 
علمی اســت کــه عــوارض جانبی 
خطرناک و گاه مــرگ آوری را برای 

افراد به همراه داشته است.
در ایتدای هفته جاری لیبرال ها برای 
سومین بار این قانون را برای تصویب 

به صحن علنی معرفی کردند. دو دفعه 
پیشین این طرح پیش از اینکه مورد 
بحــث قرار بگیرد به واســطه تعلیق 
پارلمان به واسطه انتخابات زودهنگام 

از دستور کار حذف شده بود.
نسخه پیشین این طرح زمانی که به 
صحن راه یافت با مخالفت ۶2 نماینده 
از 11۹ نماینــده محافظه کار مواجه 
شــد. این اتفاق ضربه سیاسی برای 
اتول بود که قصد داشت چهره پیش 
رو تری از محافظه کاران را ارائه دهد.

پیش از رای گیری روز چهارشــنبه 
اتــول اعالم کــرده بود بــرای اعضا 
محافظه کاران دستور رای مشخصی 
ارائه نکرده است و آن ها می توانند بر 
اساس تشــخیص خود رای دهند. با 
این وجــود همه نمایندگان محافظه 
کاران بــه این طرح رای مثبت دادند 
تا طــرح با اکثریت مطلق به تصویب 

برسد و راهی سنا شود.
روش هــای تبدیل درمانی شــیوه 
هــای متعددی را در بر می گرفت. از 
داروهای هورمونی گرفته تا گاه شوک 
تراپی. اساس این روش ها بر این فرض 
بود که گرایش و هویت جنسی باید در 
همه افراد سالم به یک شکل باشد و 
هر تفاوتی در بــروز هویت و گرایش 
جنســی در طبقه بندی بیماری قرار 
می گرفت و ســعی بر درمان آن می 
شــد. این نگاه به خصوص با قدرت 
باورهای مذهبی به روشــی رایج در 
بســیاری از جوامع تبدیل شده بود و 
هنوز هم در بسیاری از کشورها مورد 

استفاده قرار می گیرد.
منع این روش ها قدمی دیرهنگام اما 
ضروری برای به رســمیت شناختن 
تنوع جنســیتی در جامعه و کاستن 
از تبعیض ها و صدماتی اســت که از 
ســوی جامعه بر افراد دارای هویت/
گرایش جنســی متفاوت اعمال می 

شود.
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شیوع طاعون درآسیای غربی
ش���یوع طاعون در آسیای غربی و ش���روع آن از 
شهر سلوكیه سبب شد كه 14 ژانويه سال 165 میالدي، 
»لوسیوس وروساز ماركوس اورلیوس امپراتور وقت روم 
بخواهد كه به دو ژنرال رومي؛ اويديوس كاس���یوس و 
ماريوس وروس دستور بازگشت به اروپا را بدهد. يک 
دسته از لژيونرهای رومی به فرماندهی اويديوس كاسیوس 
شهر سلوكیه را ويران كردند. اين ويرانی و كمبود خوار و 
بار باعث بروز طاعون شد و ساكنان شهر و نظامیان رومی را 

مبتال ساخت كه دستور بازگشِت رومیان داده شد.
شورش در قسطنطنیه

شورش در قسطنطنیه ، 14 ژانويه سال 532 میالدی 
و در دومین روز خود ش���ّدت بیشتری يافت.ارتش در 
ششمین روز وارد عمل شد و ظرف 48 ساعت با كشتن 
هزاران معترض و شورش���ی به ناآرامی پايان داد. جمع 
تلفات اين شورش؛ حدود 30 هزارتَن نوشته شده است. 

در اين شورش نیمی از شهر قسطنطنیه ويران شد.
خشم ايرانیان از يك نامگذاري تحريك آمیز

خشم ايران نسبت به هفت كشور عربي منطقه خلیج 
فارس كه از 17 ديماه سال 1354 آغاز شده بود بیست و 
چهارم ديماه به اوج خود رسید و بعدا هم ادامه يافت. اين 
برانگیخته شدن احساسات و واكنش افكار عمومي ايرانیان 
پس از نامگذاري يک سرويس خبري به نام »خبرگزاري 
خلیج عربي!« صورت گرفته بود كه متعاقب آن دولت وقت 
ايران سفیران خود را از اين كشورها فراخواند و در نشست 
اين سفیران در تهران اين نامگذاري يک دسیسه تازه اعالم 
ش���د و اخطار گرديد كه احدي حق ندارد نام دو هزار و 

پانصد ساله خلیج فارس را تغییر دهد. 
برخي ديگر از رويدادهاي 14 ژانويه

1641:   هلندي ها بندر م���االكا را كه ناظر بر راه 
دريايي چین و ژاپن با اروپاست از دست پرتغالي ها خارج 

ساختند و خود بر جاي آنان نشستند.
1690:   كالري نت )نوعي س���از بادي �� قره ني( 

اختراع شد.
1799:   دولت تازه تاسیس اياالت متحده نخستین 
سفارش بزرگ خريد اس���لحه را داد و از كارخانه »الي 
ويتني« ده هزار ماس���ِكت )تفنگ س���اچمه � باروتي( 

خريداري كرد.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

شوروي، تحريم اقتصادي علیه ايران  را »وتو« كرد
سازمان ملل � آسوشیتدپرس � ساعت 9 بامداد 
امروز )به وقت تهران( اتحاد جماهیر شوروي قطعنامه 
اياالت متحده آمريكا را كه در مورد تحريم اقتصادي 
علیه ايران تسلیم شوراي امنیت شده بود، )وتو( كرد 
با اين اقدام شوروي، تصمیم آمريكا مبني بر مجازات 
اي���ران در رابطه با پنجاه گروگان آمريكايي در تهران 

بي اثر و كان لم يكن مي گردد.
اخطار امام به دولت شوروي

در رابطه با خبري كه از مكزيک از قول كاردار 
ش���وروي در مورد تقاضاي كمک ايران از شوروي 
منتشر ش���ده بود، ديشب از سوي امام خمیني رهبر 
انقالب اسالمي ايران پیامي به اين شرح منتشر گرديد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم:
چند روز قبل، ورقه اي در تبريز منتشر شده بود 
ك���ه در آن آمده بود خمیني تقاضاي كمک نظامي از 
ش���وروي نموده، من تصور كردم اين دروغ فاحش 
اس���ت كه يک نفر غرضمند نوشته و منتشر نموده و 
قابل توجیه نیست، لكن امشب در راديو و تلويزيون، 
به وسیله خبرگزاري پارس از قول خبرگزاري فرانسه، 
چنین آمده بود: كاردار شوروي در مكزيک اعالم كرد: 
اتحاد ش���وروي آماده است به ايران كمک كند تا اين 
كشور بتواند در برابر تحمیل آمريكا علیه خود مقاومت 
كن���د. ... اينجانب و دولت ايران، اجازه نمي دهیم كه 
دولت شوروي و دولت هاي ديگر دست به اين مطالب 
بي اساس كه توهین به مقدسات ما و به ملت شريف 

ايران است، بزنند...
73 نفر از دور رقابت خارج شدند

هفتاد و سه نفر از كانديدا هاي رياست جمهوري 
اس���المي ايران عماًل از دور مبارزه انتخاباتي خارج 
ش���دند. 6 نفر از اين عده راساً از مبارزات انتخاباتي 
كناره گیري كرده بودند و نام شصت و هفت نفر ديگر 
به دنبال افشاگري حجت االسالم خوئیني و مصاحبه با 
آنها از لیست حذف شد. درحال حاضر مصاحبه با بقیه 
كانديداها براي انتخابات رياست جمهوري ادامه دارد 
از اين تعداد با توجه به اعالم پشتیباني گروه ها و احزاب 

و دسته جات شانس ده نفر بیشتر از ديگران است.
تقاضاي آيت اهلل منتظري از امام

حضرت آيت اهلل منتظري نامه اي به حضور امام 
ارسال داشته و طي آن از امام خواسته است امام جمعه 

ديگري براي تهران تعیین نمايد.
متن نامه بدين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
محضر مقدس آيت اهلل � العظمي حضرت امام 

خمیني مدظله العالي.
پس از سالم، به عرض مي رساند ضمن تجديد 
تشكر از اينكه حضرت عالي اينجانب را به عنوان امام 
جمعه تهران نصب فرموديد، چون من عالقه مفرط دارم 
كه در حوزه علمیه قم باشم و به مباحثات و مذاكرات 
علمي ادامه دهم، لذا از محضر حضرتعالي تقاضا مي كنم 
يک نفر از آقايان واجد شرايط را به عنوان امام جمعه 
تهران براي ادامه نماز جمعه در دانشگاه تعیین فرمائید.
ادامه اهلل ظلكم

حسینعلي منتظري � 23 ديماه 58 برابر با 24 
صفر 1400 هجري قمري.

ضوابط ورود وانت
وزارت بازرگاني ضابطه ورود 15 هزار وانت 
را اعالم كرد. براساس اين ضوابط ورود وانت 1600 
تا 2200 سي س���ي و از مارك هائي كه از لحاظ لوازم 
يدكي و تعمیرگاه در س���طح كشور مشكلي نداشته 
باش���ند مجاز خواهد بود. مهلت گشايش اعتبار از 
تاريخ صدور اين اجازه تا يک ماه و 15 درصد ارزش به 

عنوان حق گشايش اعتبار بايد پرداخت شود.
به روستائیان وام مسكن پرداخت مي شود

در پايان جلسات كمیسیون هاي شوراي انقالب 
كه شب گذشته تشكیل شد. كفیل وزارت مسكن و 
شهرسازي اعالم كرد كه اليحه پرداخت وام مسكن 
به روستائیان سراسر كشور جهت بازسازي خانه هاي 
روستائي تقديم شوراي انقالب شد و از تصويب مرحله 
اول گذشت. محس���ن يحیوي كفیل وزارت مسكن 
گفت: مدت بازپرداخت وام مس���كن به روستائیان 
سالیانه خواهد بود و آنها مي توانند اقساط مربوطه را 

ساالنه در موقع برداشت محصول مسترد دارند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 24 دي ماه 1358
 )برابر با 25 صفر 1400، 4 ژانويه 1980( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرایه

اين كوزه چو من عاشق زاری بوده است
در  بند  س��ر زلف ن��گاری  ب��وده است

اي��ن  دسته  ك��ه  بر  گردن او می ب�ینی
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ح�ل 2657        

ج

م

پ

؟

شیوع طاعون درآسیای غربی
ش���یوع طاعون در آسیای غربی و ش���روع آن از 
شهر سلوكیه سبب شد كه 14 ژانويه سال 165 میالدي، 
»لوسیوس وروساز ماركوس اورلیوس امپراتور وقت روم 
بخواهد كه به دو ژنرال رومي؛ اويديوس كاس���یوس و 
ماريوس وروس دستور بازگشت به اروپا را بدهد. يک 
دسته از لژيونرهای رومی به فرماندهی اويديوس كاسیوس 
شهر سلوكیه را ويران كردند. اين ويرانی و كمبود خوار و 
بار باعث بروز طاعون شد و ساكنان شهر و نظامیان رومی را 

مبتال ساخت كه دستور بازگشِت رومیان داده شد.
شورش در قسطنطنیه

شورش در قسطنطنیه ، 14 ژانويه سال 532 میالدی 
و در دومین روز خود ش���ّدت بیشتری يافت.ارتش در 
ششمین روز وارد عمل شد و ظرف 48 ساعت با كشتن 
هزاران معترض و شورش���ی به ناآرامی پايان داد. جمع 
تلفات اين شورش؛ حدود 30 هزارتَن نوشته شده است. 

در اين شورش نیمی از شهر قسطنطنیه ويران شد.
خشم ايرانیان از يك نامگذاري تحريك آمیز

خشم ايران نسبت به هفت كشور عربي منطقه خلیج 
فارس كه از 17 ديماه سال 1354 آغاز شده بود بیست و 
چهارم ديماه به اوج خود رسید و بعدا هم ادامه يافت. اين 
برانگیخته شدن احساسات و واكنش افكار عمومي ايرانیان 
پس از نامگذاري يک سرويس خبري به نام »خبرگزاري 
خلیج عربي!« صورت گرفته بود كه متعاقب آن دولت وقت 
ايران سفیران خود را از اين كشورها فراخواند و در نشست 
اين سفیران در تهران اين نامگذاري يک دسیسه تازه اعالم 
ش���د و اخطار گرديد كه احدي حق ندارد نام دو هزار و 

پانصد ساله خلیج فارس را تغییر دهد. 
برخي ديگر از رويدادهاي 14 ژانويه

1641:   هلندي ها بندر م���االكا را كه ناظر بر راه 
دريايي چین و ژاپن با اروپاست از دست پرتغالي ها خارج 

ساختند و خود بر جاي آنان نشستند.
1690:   كالري نت )نوعي س���از بادي �� قره ني( 

اختراع شد.
1799:   دولت تازه تاسیس اياالت متحده نخستین 
سفارش بزرگ خريد اس���لحه را داد و از كارخانه »الي 
ويتني« ده هزار ماس���ِكت )تفنگ س���اچمه � باروتي( 

خريداري كرد.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

شوروي، تحريم اقتصادي علیه ايران  را »وتو« كرد
سازمان ملل � آسوشیتدپرس � ساعت 9 بامداد 
امروز )به وقت تهران( اتحاد جماهیر شوروي قطعنامه 
اياالت متحده آمريكا را كه در مورد تحريم اقتصادي 
علیه ايران تسلیم شوراي امنیت شده بود، )وتو( كرد 
با اين اقدام شوروي، تصمیم آمريكا مبني بر مجازات 
اي���ران در رابطه با پنجاه گروگان آمريكايي در تهران 

بي اثر و كان لم يكن مي گردد.
اخطار امام به دولت شوروي

در رابطه با خبري كه از مكزيک از قول كاردار 
ش���وروي در مورد تقاضاي كمک ايران از شوروي 
منتشر ش���ده بود، ديشب از سوي امام خمیني رهبر 
انقالب اسالمي ايران پیامي به اين شرح منتشر گرديد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم:
چند روز قبل، ورقه اي در تبريز منتشر شده بود 
ك���ه در آن آمده بود خمیني تقاضاي كمک نظامي از 
ش���وروي نموده، من تصور كردم اين دروغ فاحش 
اس���ت كه يک نفر غرضمند نوشته و منتشر نموده و 
قابل توجیه نیست، لكن امشب در راديو و تلويزيون، 
به وسیله خبرگزاري پارس از قول خبرگزاري فرانسه، 
چنین آمده بود: كاردار شوروي در مكزيک اعالم كرد: 
اتحاد ش���وروي آماده است به ايران كمک كند تا اين 
كشور بتواند در برابر تحمیل آمريكا علیه خود مقاومت 
كن���د. ... اينجانب و دولت ايران، اجازه نمي دهیم كه 
دولت شوروي و دولت هاي ديگر دست به اين مطالب 
بي اساس كه توهین به مقدسات ما و به ملت شريف 

ايران است، بزنند...
73 نفر از دور رقابت خارج شدند

هفتاد و سه نفر از كانديدا هاي رياست جمهوري 
اس���المي ايران عماًل از دور مبارزه انتخاباتي خارج 
ش���دند. 6 نفر از اين عده راساً از مبارزات انتخاباتي 
كناره گیري كرده بودند و نام شصت و هفت نفر ديگر 
به دنبال افشاگري حجت االسالم خوئیني و مصاحبه با 
آنها از لیست حذف شد. درحال حاضر مصاحبه با بقیه 
كانديداها براي انتخابات رياست جمهوري ادامه دارد 
از اين تعداد با توجه به اعالم پشتیباني گروه ها و احزاب 

و دسته جات شانس ده نفر بیشتر از ديگران است.
تقاضاي آيت اهلل منتظري از امام

حضرت آيت اهلل منتظري نامه اي به حضور امام 
ارسال داشته و طي آن از امام خواسته است امام جمعه 

ديگري براي تهران تعیین نمايد.
متن نامه بدين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
محضر مقدس آيت اهلل � العظمي حضرت امام 

خمیني مدظله العالي.
پس از سالم، به عرض مي رساند ضمن تجديد 
تشكر از اينكه حضرت عالي اينجانب را به عنوان امام 
جمعه تهران نصب فرموديد، چون من عالقه مفرط دارم 
كه در حوزه علمیه قم باشم و به مباحثات و مذاكرات 
علمي ادامه دهم، لذا از محضر حضرتعالي تقاضا مي كنم 
يک نفر از آقايان واجد شرايط را به عنوان امام جمعه 
تهران براي ادامه نماز جمعه در دانشگاه تعیین فرمائید.
ادامه اهلل ظلكم

حسینعلي منتظري � 23 ديماه 58 برابر با 24 
صفر 1400 هجري قمري.

ضوابط ورود وانت
وزارت بازرگاني ضابطه ورود 15 هزار وانت 
را اعالم كرد. براساس اين ضوابط ورود وانت 1600 
تا 2200 سي س���ي و از مارك هائي كه از لحاظ لوازم 
يدكي و تعمیرگاه در س���طح كشور مشكلي نداشته 
باش���ند مجاز خواهد بود. مهلت گشايش اعتبار از 
تاريخ صدور اين اجازه تا يک ماه و 15 درصد ارزش به 

عنوان حق گشايش اعتبار بايد پرداخت شود.
به روستائیان وام مسكن پرداخت مي شود

در پايان جلسات كمیسیون هاي شوراي انقالب 
كه شب گذشته تشكیل شد. كفیل وزارت مسكن و 
شهرسازي اعالم كرد كه اليحه پرداخت وام مسكن 
به روستائیان سراسر كشور جهت بازسازي خانه هاي 
روستائي تقديم شوراي انقالب شد و از تصويب مرحله 
اول گذشت. محس���ن يحیوي كفیل وزارت مسكن 
گفت: مدت بازپرداخت وام مس���كن به روستائیان 
سالیانه خواهد بود و آنها مي توانند اقساط مربوطه را 

ساالنه در موقع برداشت محصول مسترد دارند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 24 دي ماه 1358
 )برابر با 25 صفر 1400، 4 ژانويه 1980( نقل شده است
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جدول سودوکو

فروردین:باالخره فشارهای ذهنی پایان یافته و شما احساس می کنید که در 
خانه خود هستید. دورنمای احساسات شاید بهتر از آن چیزی که واقعاً هست 
به نظر برسد. شما اکنون به واسطه تغییرشکل آرزوهای خودتان به دیگران نگاه 
می کنید، بنابراین اگر در مورد احساس خود یقین ندارید، از آنها بپرسید که قبل 

از اینکه به گمان نادرستی دست پیدا کنند چه احساسی داشته اند.

اردیبهشت: گره خوردن به یک عمل تکراری و یکسان شما را عصبی می کند، 
اما شما آنقدر هوشیار هستید که بفهمید چه چیزی برای شما بهتر است. اکنون 
زمان خوبی است که احساسات خود را پنهان کرده و فقط کارتان را بکنید. فعال 
 کارهای زیادی برای انجام دادن دارید؛  اما نگران نباشید، شما همیشه می توانید 

درباره افکار درونی تان صحبت کنید.

خرداد : اکنون وقت این نیست که بر چیزهایی که قبال به دست آورده بودید 
تکیه کنید. حتی اگر مســیر و راه شما خوب و مثبت باشد، با تنبلی کردن به 
هیچ چیزی نخواهید رسید. االن باید خیلی تالش کنید تا در آینده بتوانید نتایج 
مثبت و طوالنی مدت آن را ببینید. پس بهتر است برنامه ریزی کرده و هرچه 

زودتر وارد میدان شوید.

تیر: از فعالیت های روزمره ای که انجام می دهید خسته شده اید و به هیجانات 
روحی بیشــتری نیاز دارید، زیرا در حال فاصله گرفتن از صحنه های مختلف 
زندگی تان هستید و این مورد دلیلی بارز برای خستگی شما می باشد. اگر کاری 
را که باید انجام بدهید کمی به تعویق افتاد نگران نباشید، کمی به فکر روحیات 

خودتان باشید. 

مرداد : شــما بر سر دوراهی قرار گرفته اید. شاید دلتان بخواهد که با عجله از 
این دوراهی بگذرید، بنابراین می توانید از شر آن خالص شده و مسیر دیگری را 
برگزنید. اما وقتی که شروع می کنید، می بینید که راه های بسیار زیادی از آنها 
منشعب می شود. فقط نباید عجله کنید. همه چیز را به حال خود بگذارید، زمان 

آن را حل می کند.

شهریور :شما یکی از فرصتهای خوب در زندگیتان را از دست داده اید و خیلی 
هم از این اتفاق ناراحت نیستید. اگر شما خودتان را به دست تقدیر بسپارید و 
منتظر اتفاقاتی باشــید که در آینده رخ می دهند، این فرصت دوباره به شما رو 
خواهد کرد. هنوز تا آن موقع شــما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، پس 

سر خودتان را شلوغ نگه دارید.

مهر :  شما می توانید از یک یا دو روز عاطفی دشوار خالص شوید، اما بهتر شدن 
مسائل دلیل موجهی برای اغراق کردن نیست. خوش بین بودن اکنون رویکرد 
مناسبی است، برای اینکه به شما اجازه می دهد فراتر از ترسهایتان حرکت کرده 
و با دیگران رفتاری بهتر داشــته باشید. اما به خود اجازه ندهید که تحت تأثیر 

هیجانات رایج قرار بگیرید.

آبــان :   حتی اگر به خودتان قول بدهید که فعالیتهایتان را بیشــتر کرده و 
سخت تر کار کنید، باز هم نمی توانید به خودتان کمک کنید. خوشبختانه شما 
چند ترفند دارید که به کمک آنها می توانید نسبت به شرایطی که در حال حاضر 
دارید پرمشغله تر و سازنده تر شوید. به جای اینکه به دنبال خوشی و تفریح کردن 

باشید، اول وظایفتان را انجام دهید .

آذر : اگر شما آرزوهای بلند پروازانه ای برای آینده خود دارید، در حالیکه برنامه 
های بزرگتان نقش بر آب می شوند، اعتماد به نفستان نیز متزلزل می شود. اما 
یادتان باشد که پایان هر شب سیه سفید است! شما معموال خیلی تمایل ندارید 
مسیر خود را خیلی ســریع عوض کنید و همین کمکتان می کند تفاوت بین 

شادی و ناراحتی را خوب درک کنید. 

دی :  شما برای تمام کردن تمام کارهایتان به مشکل برمی خورید، چراکه در هر 
راهی که شما انتخاب می کنید با یک زنجیره از حوادث عجیب روبرو می شوید. 
طبیعتا شما در حالیکه به مســائل مهم تر و ضرب العجل رسیدگی می کنید، 
می توانید این مسائل استرس زا را به زمانهای دیگر موکول کنید. تسلیم نشوید. 

صبر و استقامت بزرگترین اسلحه شما است.

بهمن : شما تخیالت زیبا و قشــنگی را برای آینده تان دارید و به اکثر آنها در 
آینده ای نه چندان دور خواهید رســید فقط باید تالش کنید.شانس تان را تا از 
دست نرفته است در تمام زمینه های زندگی تان امتحان کنید از ریسک کردن 
ابایی نداشته باشید.اجازه ندهید ندای درونی تان به شما ترس و اظطراب وارد کند 

که از انجام کارهایتان باز بمانید.

اسفند :مجاورت ناراحت کننده بین حقیقت و خیال می تواند برای شما کمی 
نگرانی به وجود آورد. یک صدای درونی به شما می گوید که تصمیمات مهمی را 
بگیرید که هدفهای شخصیتان را در آینده تحقق ببخشد. اما صدای دیگر شما را 
تشویق می کند آزاد بوده و از زندگی لذت ببرید. نباید یکی از این دو را انتخاب 

کنید؛ بلکه باید برای حد میانه آنها تالش کنید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
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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اسامی برندگان جدول  3856
1ـ آیلین امیریـ  تبریز

2ـ داود محمدیـ  مشهد
3ـ مهدی معتمدیـ  تهران

افقي:
1. مبتكر آموزش ناشنوایان در ایران ـ مفصل و 

باشرح جزییات
2. كشوري در شرق اروپا ـ دوستي ـ شهري در 

ایالت لوییزیاناي آمریكا
3. حرف ندا ـ از تقسیمات ارتش ـ از ماكیان ـ 

پایتخت فراري
4. فرش مالیدني ـ از رودهاي مرزي ـ مردمك 

چشمـ  پدربزرگ
5. متصدي رایانهـ  پول عراقـ  كودك تازه به دنیا 

آمده
6. مقدس ترـ  عدد خراب كردنيـ  امتداد یافتهـ  

چهارچوب، قالب
7. خرمادهـ  قطره آبـ  هر جسم روان مانند آب

8. رودي در اروپاـ  رزمـ  هدف تیراندازيـ  خرده 
سنگ

9. میوه خوبـ  بیوگرافيـ  خشكي
10. تن پوش مرغـ  اصلـ  جاده قطارـ  بزرگان

11. برقرار شده ـ لبنیات ساییدني ـ برگ و شاخ 
درخت

12. محل لشكرـ  چیره دست، ماهرـ  رازـ  نوعي 
تراكتور كوچك

13. كتاب مقدس یهودـ  متضاد خوش نامـ  شنوا
14. گل نومیديـ  ورمـ  جمع واعظـ  نوشته داخل 

صفحه
15. صفحه زیر موس رایانه ـ كمیسر ـ رفتگر ـ 

مثل
16. قفسه شیشه ايـ  نامـ  كنگر فرنگي

17. كنایه از فرشته مقربـ  مركز كشور گل
عمودي:

1. تخت روان بیمارـ  از جانوران بومي استرالیا
2. قبیله، طایفهـ  مادر بارانـ  ویزا

3. غصهـ  مرواریدـ  معلم دانشگاهـ  خیس
4. نوشیدني گواراـ  كوزه سفاليـ  نوعي كاغذ ضخیم 

ـ لبنیات چرب
5. تندي، تیزيـ  لوازمـ  پایتخت استوني

6. نان شب ماندهـ  آفت گندمـ  قدرتـ  دریایي 
در اروپا

7. تارمي چوبي یا فلزي ـ بندري در عربستان ـ 
ماه هشتم

8. جدیدـ  چه وقتـ  پنجهـ  استاني در غرب
9. قلق كارـ  مرهون كسي شدنـ  خاك سرخ

10. اجازه حمل كاالـ  خوبـ  ويـ  من و شما
11. حمیتـ  سنهـ  وسیله اي براي تقویت شنوایي

12. سهلـ  حقیرـ  نوعي شیرینيـ  مردمان
ـ  گفتن  سخن  پوشیده  ـ  الكتریكي  13. قرقره 

مراقبت در انجام كاري

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3856 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3868

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

14. خیلي به انگلیسي ـ كارگزار، مباشر ـ قایق 
بزرگـ  حجاب

15. هزار كیلوـ  دشمني، جنگـ  فلزي شیمیایي 
ـ دست

از  ـ  آشامیدن  ـ  روس  سرباز  دسته  16. یك 
شهرهاي استان گیالن

17. علف هزار برگـ  رأي گیري از عموم مردم 
براي  انجام كاري
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6. نان شب ماندهـ  آفت گندمـ  قدرتـ  دریایي 
در اروپا

7. تارمي چوبي یا فلزي ـ بندري در عربستان ـ 
ماه هشتم

8. جدیدـ  چه وقتـ  پنجهـ  استاني در غرب
9. قلق كارـ  مرهون كسي شدنـ  خاك سرخ

10. اجازه حمل كاالـ  خوبـ  ويـ  من و شما
11. حمیتـ  سنهـ  وسیله اي براي تقویت شنوایي

12. سهلـ  حقیرـ  نوعي شیرینيـ  مردمان
ـ  گفتن  سخن  پوشیده  ـ  الكتریكي  13. قرقره 

مراقبت در انجام كاري

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

جدول متقاطع
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3868

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

14. خیلي به انگلیسي ـ كارگزار، مباشر ـ قایق 
بزرگـ  حجاب

15. هزار كیلوـ  دشمني، جنگـ  فلزي شیمیایي 
ـ دست

از  ـ  آشامیدن  ـ  روس  سرباز  دسته  16. یك 
شهرهاي استان گیالن

17. علف هزار برگـ  رأي گیري از عموم مردم 
براي  انجام كاري
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اسامی برندگان جدول  3856
1ـ آیلین امیریـ  تبریز

2ـ داود محمدیـ  مشهد
3ـ مهدی معتمدیـ  تهران

افقي:
1. مبتكر آموزش ناشنوایان در ایران ـ مفصل و 

باشرح جزییات
2. كشوري در شرق اروپا ـ دوستي ـ شهري در 

ایالت لوییزیاناي آمریكا
3. حرف ندا ـ از تقسیمات ارتش ـ از ماكیان ـ 

پایتخت فراري
4. فرش مالیدني ـ از رودهاي مرزي ـ مردمك 

چشمـ  پدربزرگ
5. متصدي رایانهـ  پول عراقـ  كودك تازه به دنیا 

آمده
6. مقدس ترـ  عدد خراب كردنيـ  امتداد یافتهـ  

چهارچوب، قالب
7. خرمادهـ  قطره آبـ  هر جسم روان مانند آب
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سنگ
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1. تخت روان بیمارـ  از جانوران بومي استرالیا
2. قبیله، طایفهـ  مادر بارانـ  ویزا
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Media
Ad Type
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1.0

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

The 2021 Forte  EX Premium
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Get

0 % financing
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-  8" multimedia 
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integrated navigation

- Sunroof
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+
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 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

3 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  

تدریسهمخانههمخانه
فیزیک - ریاضی

 تمامی سطوح دبیرستان و دانشگاه
توسط عضو هیات علمی دانشگاه

با 2۰ سال سابقه تدریس

نادره ترکمان
604-۳۹6-6622

1566

زیر نظر:  مریم رئیس روحانیکالس نقاشی

)604( 913-0015

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

155۹ ۶۰۴-۳۶۸-7۹۹5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعمیر و سرویس
ناودان ها

604-600-۸۹۹6 

 Gutter
Cleaning & Fixing

1569

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

جکوزی اجاره داده می شود.
155۹ ۶۰۴-۶۰۰-5۸۸۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی در نیازمندی های 
پیوند  فقط 20 دالر 
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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. 1557

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»


