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به دلیل نقض مکرر حقوق بشر توسط دولت چین 

تحریم دیپلماتیک   
المپیک زمستانی پکن 

توسط دولت کانادا

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه ۸ دسامبر 
در یک کنفرانس خبری اعالم کرد کانادا مســابقات المپیک 
زمســتانی 2022 پکن را تحریم دیپلماتیک می کند. بر این 
اساس هیچیک از مقامات سیاسی کانادا در مراسم این بازی ها 
شرکت نخواهند کرد اما ورزشکاران کانادا اجازه حضور در این 

مسابقات را دارند.
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مجید محمدی

پروژه امپراتوری
 بمب اتمی می خواهد

رژیم اســامی با وعده های حداکثری دولت رفاه، در ایران 
بر ســرکار آمد: زمین مجانی شــهری برای خانه ســازی 
بی خانمان ها، جهیزیه برای دختران دم بخت، حمل و نقل 
عمومی مجانی، زمین مجانی برای کشــاورزی، آب و برق 
مجانی، و آموزش و بهداشــت مجانی. شعار اصلی، ارسال 
درآمد نفت به در خانه ها بود. شورشــیان اسامی سال 57 
غیر از آتش زدن بانک ها و ســینماها و ســپس اعدام های 
انقابی برای ارعــاب عمومی و قبضه کردن قدرت، برنامه 
دیگری نداشتند و در هر موردی که از آن ها سوال می شد، 
تنها برنامه حکمرانی شان اسامی سازی بود. در آن سال ها 
»مبارزه با امپریالیسم« چنان در گفتمان انقابی محوریت 
داشت که انقابی ها هرگز به سوی شعارهایی مثل خافت 

اسامی یا تاسیس امپراتوری اسامی نمی رفتند. 
بــه همین دلیل، تمرکز بر دادن انبوهــی از وعده ها برای 
راضی کردن مردم بود. مقامات حکومتی بعد از حذف رقبای 
سیاسی و مطلقه کردن قدرت خود، وعده های بزرگی نیز 
مثل تبدیل ایران به سوئیس و ژاپن اسامی هم دادند. در 
کنار این وعده ها، به مصادره صنایع و شرکت ها و دارایی های 

بزرگ پرداختند. 

تاسیس نهادهای گسترش امپراتوری

به موازات انتقال بخش های عمــده بودجه به بودجه های 
نظامی در دوران جنگ ایــران و عراق، بودجه های مربوط 
به پروژه امپراتوری افزایش می یافت. گسترش سپاه و تجربه 
هشت سال جنگ، ماشینی برای رژیم فراهم کرده بود که 
به آن امکانی فراتر از دفــاع از مرزها می داد. برای مقامات 
هم اثبات شــده بود که با برگــزاری کنفرانس و دعوت از 
سازمان های نظامی و غیرنظامی برانداز در دیگر کشورها، 
نمی توانند قدرت خود را در دنیا بسط دهند و به ابزارهای 

تبلیغاتی و نظامی قدرتمندتری نیاز دارند. 
سپاه قدس در اواخر جنگ تاسیس شد تا همه فعالیت های 
نظامی برون مرزی هماهنگ شود و یک فرمانده واحد داشته 
باشد. این فعالیت ربطی به جنگ یا دفاع از کشور نداشته 
است. برنامه های تبلیغات اســامی و پرورش طلبه برای 
خارج کشور نیز در همین سال ها یک دست و هماهنگ شد. 
»سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور« )تاسیس 
شده در سال 1۳7۰( و »مرکز جهانی علوم اسامی« )پیش 
از آن، »شورای سرپرستی طاب غیرایرانی«( با دستور رهبر 
جمهوری اســامی ایران با هدف هماهنگی پرورش طلبه 
برای خارج کشور تاســیس شدند که بعدا در سال 1۳8۶  
تلفیق شــده و »جامعة المصطفی« نام گرفت. »ســازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسامی« نیز در همین راستا در سال  
1۳7۴ تاسیس شد. 

مدیریت جهانی و جشن کیک زرد

احمدی نژاد به روشــنی پروژه همه جانبــه امپراتوری را با 
طرح »مدیریت جهانی« و پیشبرد بدون ترمز برنامه اتمی 
با درآمدهای سرشار نفتی در آن دوره، برای جهانیان آشکار 
کرد. دوران او شــاهد جشن های مکرر برای کیک زرد بود. 
دولــت روحانی نیز که خواهی نخواهی تدارکات این پروژه 
بر دوشش گذاشته شده بود و هزینه های آن در جنگ های 
داخلی عراق و سوریه و یمن افزایش یافته بود، عما هزینه 
کــردن در داخل را برای برنامه های عمرانی و رفاهی، کنار 

گذاشت. 
مهم ترین عامل افتراق دولت روحانی با بیت و ســپاه، نبوِد 
هماهنگی با نظامی سازی برنامه اتمی بود. خامنه ای تحت 
فشار تحریم ها به برجام تن در داد، اما این امر با پروژه اصلی 
سپاهیان و خود او برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت با بمب 
اتمی، همخوانی نداشت. همچنین، دولت روحانی با برنامه 
اقتصاد مقاومتی و شــعب ابی طالب برای تخصیص همه 
بودجه ها به پروژه امپراتوری، همراهی نمی کرد. مهم ترین 
اختاف میان دولت پادگانی و دولت روحانی در چشم انداز 
آینده کشور، مسئله برجام بود که بر غیرنظامی سازی برنامه 
اتمی تمرکز داشت. از همین رو، محوریت برجام برای دولت 
روحانی همیشه مورد انتقاد بوق های تبلیغاتی بیت و سپاه 
بود. عامل جدی بسیج همه جانبه حکومت برای روی کار 
آوردن رئیســی، حتی بــا رد صاحیت های نامنتظر علی 
الریجانی و جهانگیری، هماهنگی کامل اولی با نظامی سازی 
برنامه اتمی و ناهماهنگــی دوتای دیگر با آن، و طرفداری 
آن ها از برجام بود. علی الریجانی نه برای تحصیل دخترش 
در ایاالت متحده، بلکه برای تصویب چند دقیقه ای برجام 

در مجلس، رد صاحیت شد.
بدون تمرکز بر نظامی ســازی برنامه اتمی، دولت رئیسی 
شش ماه فرصت را برای بازگشت به برجام از دست نمی داد 
و با شروط ناممکنی مثل برداشته شدن همه تحریم ها یا 
گرفتن تضمین از رئیس جمهــوری امریکا، راه را برای به 
بن بست کشاندن مذاکرات باز نمی کرد. هیچ شاهدی برای 
تمایل جمهوری اسامی ایران به بازگشت به برجام وجود 
ندارد و مذاکره کنندگان امروز، همه از ابتدا با برجام مخالف 
بوده اند. در مقابل، همه اقدامات جمهوری اسامی ایران بعد 
از دولت ترامپ، حکایت از جهت گیری برنامه اتمی به سوی 
نظامی شدن دارند. مذاکره مستقیم نکردن با ایاالت متحده، 

نشــان از نداشتن عزم جدی برای بازگشت به برجام دارد. 
حضور در مذاکرات نیز برای کاهش فشارها از سوی دولتی 

ضعیف مانند بایدن است.  

سه بُعد پروژه امپراتوری

پروژه امپراتوری دارای ســه بعد تبلیغاتی، نظامی و رفاهی 
اســت. جمهوری اســامی ایران نایبان خــود را به انواع 
ساح های فوق پیشرفته مثل موشک و پهپاد مجهز می کند 
تا با قدرت های منطقه ای و ایاالت متحده بجنگند و ایاالت 
متحده از منطقه خارج شود. هدف از خروج ایاالت متحده از 
منطقه، در دست گرفتن زمام همه دولت ها در شرایط خاء 

قدرت در منطقه است. 
هزینه های نظامی جمهوری اسامی ایران در چهار کشور 
منطقه، ده ها میلیارد دالر در سال است. جمهوری اسامی 
ایران بیش از 15۰ هزار نیرو را در عراق و سوریه در خدمت 
خــود گرفته و ماهانه حــدود 5۰۰ دالر به هریک از آن ها 
می پردازد )۶۰۰۰ دالر در سال ضرب در حداقل 15۰ هزار، 
می شود حداقل 75۰ میلیون دالر حقوق ماهانه(. موشک ها 
و پهپادها و ساح های سبک و سنگین نیز مجانی از چین و 
کره شمالی و روسیه وارد نمی شوند. حوثی ها که چند سال 
اســت در برابر عربستان می جنگند، درست مثل حزب اهلل 
لبنان، هیچ منبع کمکی ندارند غیر از جمهوری اســامی 

ایران. 
در بعد تبلیغاتی، تنهــا جامعة المصطفی که مرکز تربیت 
روحانی غیرایرانی برای اعزام به دیگر کشــورها اســت، با 
5۰ هزار طلبه، ســاالنه حدود یک میلیــارد دالر هزینه 
دارد )5۰ هزار ضــرب در 2۰ هزار دالر که حداقل هزینه 
آموزشی و رفاهی یک طلبه است و حکومت ایران همه آن 
را می پردازد( جمهوری اسامی ایران هزینه تاسیس مسجد 
توسط فارغ التحصیان در کشور خود و تامین هزینه های 
کادر و نگهداری آن ها را نیز می پردازد. ساالنه صدها میلیون 
دالر نیز صرف نگهداری، بازسازی، و توسعه بارگاه های شیعه 

در عراق و سوریه می شود. 
جمهوری اســامی ایران همچنین خود را مسئول حیات 
جسمانی و روحی نایبان خود می داند و هزینه های رفاهی 
صدها هزار نیروی اســتخدام شده خود را  در این کشورها 
می پردازد. این هزینه ها شامل پرداخت حقوق به خانواده ها 
در صورت کشته شدن فرد استخدام شده، تامین هزینه های 
درمانی در صورت مجروح شدن، تامین ساخت وساز و هزینه 
اجاره در صورت بمباران خانه افراد اســتخدام شده )و در 
لبنان حتی افراد استخدام ناشــده( و حتی تامین هزینه 
ازدواج و جهیزیه برای دختران آن ها اســت. همه بنیادها و 
موسسات رفاهی جمهوری اسامی ایران، در لبنان و یمن و 

سوریه شعبه دارند و مشغول کار هستند.

بمب اتمی: تضمین کننده پروژه امپراتوری  

از ابعاد هزینه هایی که برای برنامه های موشکی و هسته ای 
)که صرفا معطــوف به پروژه امپراتوری هســتند( صرف 
می شود، هیچ اطاعی منتشــر نشده است، اما تخمین ها 
حاکی از ساالنه بیش از 1۰ میلیارد دالر، به عاوه خسارات 
ســاالنه ده ها تا صدها میلیارد دالر به دلیل تحریم ها است 
)۴75 میلیارد دالر خســارت تا سال 1۹۹۳ به گفته خرم، 
وزیــر راه دولت خاتمی(. به گفته احمدی نــژاد، تنها ۳۰ 
میلیارد دالر خسارت ناشی از متوقف شدن یا از دور خارج 
شدن بخشی از تاسیسات هسته ای بعد از برجام بوده است. 
این برنامه با این همه هزینه، نمی تواند صرفا جنبه پزشکی 

و تولید برق داشته باشد. 
جمهوری اســامی ایران بدون بمب اتمی نه تنها هرگز به 
یک ابرقدرت تبدیل نخواهد شد، بلکه برنامه های تبلیغاتی 
و گســترش طلبی آن نیــز برای تاســیس امپراتوری ابتر 
می مانند. مقامات حکومتی ایــران می دانند که در دنیای 
امروز، ابرقدرت بودن بدون بمب اتمی ممکن نیســت، اما 
مدام از ابرقدرتی نظام به عنوان یک ماموریت ناگزیر سخن 
می گویند. تنها با بمب اتمی است که دیگر قدرت ها مانع از 
گسترش طلبی »نظام« نخواهند شد؛ چنان که در سال های 
اخیر تمرکز قدرت های جهانی بر برنامه اتمی بوده اســت 
و جمهوری اسامی ایران دســت بازی برای تروریسم در 
کشــورهای اروپایی و گسترش طلبی در منطقه و آفریقا و 

امریکای التین داشته است. 
اگر توانســتید جمهوری اسامی ایران را بدون تروریسم و 
گســترش طلبی تصور کنید، آنگاه می توانید آن را عاری از 

برنامه کسب ساح هسته ای بپندارید.

جمهوری اسالمی ایران بدون بمب اتمی نه تنها هرگز به یک ابرقدرت تبدیل نخواهد شد، بلکه 
برنامه های تبلیغاتی و گسترش طلبی آن نیز برای تاسیس امپراتوری ابتر می مانند. مقامات حکومتی 
ایران می دانند که در دنیای امروز، ابرقدرت بودن بدون بمب اتمی ممکن نیست، اما مدام از ابرقدرتی 
نظام به عنوان یک ماموریت ناگزیر سخن می گویند. تنها با بمب اتمی است که دیگر قدرت ها مانع 
از گســترش طلبی »نظام« نخواهند شد؛ چنان که در سال های اخیر تمرکز قدرت های جهانی بر 
برنامه اتمی بوده است و جمهوری اسالمی ایران دست بازی برای تروریسم در کشورهای اروپایی و 

گسترش طلبی در منطقه و آفریقا و امریکای التین داشته است. 

کانادا
 المپیک زمستانی پکن را 

تحریم دیپلماتیک کرد

پرژن میرور- کانادا المپیک زمستانی پکن که قرار است 
سال 2۰22 برگزار شود را تحریم دیپلماتیک کرد و هیچ 
مقام سیاسی از طرف کانادا به این مسابقات اعزام نخواهد 

شد.
آقای جاســتین ترودو نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه 
8 دســامبر 2۰21 در یک کنفرانــس خبری اعام کرد 
کانادا مسابقات المپیک زمستانی 2۰22 پکن را تحریم 
دیپلماتیک می کند. بر این اســاس هیچیک از مقامات 
سیاسی کانادا در مراسم این بازی ها شرکت نخواهند کرد 
اما ورزشکاران کانادا اجازه حضور در این مسابقات را دارند.
آمریکا، بریتانیا و استرالیا نیز پیش از این اعام کردند که 
مقامات سیاسی خود را به المپیک زمستانی پکن نخواهند 
فرستاد و به طور دسته جمعی این پیام را به چین ارسال 
کردند که عدم رعایت حقوق بشــر در این کشور بدون 

هزینه نخواهد بود.
آقای ترودو در گفتگوی خود با خبرنگاران گفت: “ دولت 
کانادا به شدت نگران نقض مکرر حقوق بشر توسط دولت 
چین است. کانادا نارضایتی خود از رژیم کمونیستی را با 
خودداری از فرستادن نمایندگان سیاسی که معموالً در 
مراسم رسمی افتتاحیه و اختتامیه شرکت می کنند نشان 

خواهد داد.“ 
جاستین ترودو در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارد 
پکن به دلیل بی اعتنایی به چین در حالیکه این کشــور 
برای میزبانی مسابقات المپیک آماده می شود ضربه ای به 
کانادا وارد کند، گفت که این مسئله نباید برای رژیم چین 

غافلگیر کننده باشد.
وی در ادامه سخنان خود گفت: “ ما چندین ماه است که 
درباره این مسئله در حال رایزنی با متحدان خود هستیم.“
اوایل ســال جاری میادی مجلس عوام کانادا طرحی را 
تصویب کرد که خشــونت علیــه اقلیت های مذهبی در 

استان جین جیانگ چین را “ نسل کشی “ نامید.
این طرح در پی گزارش یکی از کمیته های مجلس عوام 
بود که نشــان می داد دولت چین اقلیت مسلمان اویغور 
در این کشور را از طریق بازداشت دسته جمعی و حبس 
در اردوگاه های کار اجباری، قرار دادن آنها تحت نظارت 
دولتی و ایجاد سیاست های کنترل جمعیت مورد آزار و 

اذیت قرار می دهد.
در این طــرح مجلس عوام، نماینــدگان از دولت کانادا 
درخواست کردند با استفاده از نفوذ خود، کمیته بین المللی 
المپیک را تحت فشار قرار دهد تا در صورت تداوم نسل 
کشی چین، بازی های المپیک را از چین به کشور دیگری 

منتقل کند.
آقای ترودو موافقت کرد که ورزشــکاران کانادایی نباید 
هزینه نقض قوانین حقوق بشر دولت چین را بپردازند. او 
گفت: “ آنها باید یک چیز را در ذهن داشــته باشند و آن 
این است که کشور را به بهترین شکل ممکن به نمایش 

بگذارند و یک مدال طا برای کانادا کسب کنند.“ 
کمیته بین المللی المپیک نیز در بیانیه ای که به همین 
مناسبت منتشــر کرد آورده است: “ تصمیم دولت ها را 
درک کرده و محترم می شمارد و تمایز بین عدم حضور 
مقامات سیاسی و شــرکت ورزشکاران در این مسابقات 

مورد حمایت این کمیته است.“
آخرین بــاری که دولت کانادا بازی هــای المپیک را به 
طور کامل تحریم کرد، بازی های المپیک ســال 1۹8۰ 
در مسکو بود. دولت فدرال کانادا به دلیل حضور نظامی 
شوروی در افغانستان حضور ورزشکاران خود در المپیک 

تابستانی 1۹8۰ مسکو را تحریم کرد.
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Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualifed retail customers, on approved credit, who take delivery from July 1 to August 3, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $1850 fee, $25 tire fee and $100 A/C 
charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease 
and financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. Φ Financing 
offers available only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 2021 Forte EX PREMIUM ($26,340.00) with a selling price of $26,340.00 at 0% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $80 
with a $0 down payment. Cost of borrowing is $0, includes $500 Summer Bonus. Finance a new 2022 Sportage LX AWD with a selling price of $29,945.00 at 0.99% for 84 months for a total of 336 weekly payments of $92 with a $0 down payment. Cost of borrowing is 
$1143.80, includes $1000 Summer Bonus ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2022 Seltos LX FWD with a selling price of 
$25,29000  includes $0 in credits, based on a total number of 192 weekly payments of $76 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $12,645.00 with the option to purchase at the 
end of the term for $12,64500. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometers). Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and 
unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer 
eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferable within the same 
household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a 
qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between July 1 to August 3, 2021. Summer Bonus of $1,000 is eligible on all 2022 Sportage models. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be 
deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price 
for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None 
of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, 
including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a 
navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the 
free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca 
or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

اتاوا واکسیناسیون اجباری را
 به کسب وکارهای تحت مقررات فدرال 

گسترش می دهد
ســیموس اورگان، وزیــر کار کانادا، 
روز سه شنبه 7 دســامبر اعام کرد 
اتاوا تا چند هفته دیگر اعام خواهد 
کرد که صدها هزار کانادایی فعال در 
بخش های تحت قوانیــن و مقررات 
فدرال بایــد خود را بــه طور کامل 

واکسینه کنند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، ایــن تصمیم که حزب لیبرال 
در جریان مبــارزات انتخاباتی خود 
داده بود، به ویژه شامل حال کارکنان 
بانک هــا، شــرکت های مخابراتی و 
اکثر شــرکت های دولتــی از جمله 
اداره پســت خواهد شد. پیش از این 
همزمــان با کارکنان دولــت فدرال، 
پرســنل ژاندارمری کانــادا و اعضای 
نیروهای مسلح، شرکت های حمل و 
نقل هوایی، ریلی و دریایی مشــمول 

این تدبیر الزام آور شده بودند.
طبق بیانیه ای که اتاوا منتشــر کرد، 
تصمیم دولت جاســتین ترودو برای 
بســط دادن واکسیناسیون اجباری، 
از طریــق اصاح قانــون کار به اجرا 

گذاشته خواهد شد.

طبق اعام اتاوا، دســت کم 18 هزار 
و 5۰۰ کارفرمــا که حدود ۹55 هزار 
نیروی کار را تحت پوشش خود دارند، 
در بخش هایی که مشــمول قوانین و 
مقررات فدرال است، فعالیت می کنند. 
ایــن تعــداد حــدود ۶ درصد کل 

کارمندان کشور را تشکیل می دهد.
اتــاوا در بیانیه خود بــا تاکید بر این 
که بسیاری از کارفرمایان بخش های 
شــدن  اجباری  خواســتار  مختلف 
واکسیناسیون شــده اند، تصریح کرد 
حفاظت  اجبــاری  واکسیناســیون 
بیشــتری از افراد در برابر خطر ابتا 
بــه کوویــد1۹ در محیط هــای کار 
ایجاد خواهد کرد. دولــت ترودو در 
بیانیه خود مشخص نکرده است که 
کارمندان ناقض مقــررات که حاضر 
به واکسینه کردن خود نمی شوند، با 
چه جرایم یا مجازاتی روبرو خواهند 
شد. این بیانیه فقط به ذکر این نکته 
بســنده کرده است که افراد متخلف 
احتماال با اقدامات انضباطی و اجرایی 
از جمله جریمه هــای اداری و مالی 

روبرو خواهند شد.

نتایج امیدوارکننده فاز سوم
 آزمایش بالینی واکسن کرونا »مدیکاگو« 

ساخت کانادا

 ،Montreal City مداد- به گــزارش
شرکت بیوتکنولوژی مدیکاگو مستقر 
در کبک، همراه با غول داروســازی 
بریتانیایی-آمریکایی گاکسو اسمیت 
کاین )GSK(، اعام کرد که آزمایش 
بالینی فاز ســوم واکسن کرونای این 
شــرکت نشــان داد که این واکسن 
کانادایــی 71 درصــد در برابر طیف 
وسیعی از انواع کووید1۹ مؤثر است. 
گفتنی است وقتی صحبت از ایمنی 
در برابــر نوع دلتا به میــان می آید، 
میزان اثربخشی این واکسن به بیش 

از 75 درصد افزایش می یابد.
در زمان انجام این فاز از  آزمایش ها، 
نــوع امیکــرون )Omicron( هنوز 
شــیوع پیدا نکرده بود بنابراین فعًا 
در اثربخشــی محاســبه نشده است 
امــا ناتالی چارلند، مدیر ارشــد امور 
علمی و پزشکی مدیکاگو اعام کرد 
برنامه هایی برای آزمایش اثربخشــی 
واکســن فوق در برابر نوع جدید در 

حال پیشرفت وجود دارد.
در فــاز ســوم آزمایــش بالینی این 

واکســن 2۴ هزار نفر فرد  18 ساله 
و باالتــر در کانادا واکســن دریافت 
کردند که هیچ واکنش جانبی جدی 
در گروه واکسن گزارش نشده است. 
به گفته تاکاشی ناگائو، مدیرعامل و 
رئیس  شــرکت مدیکاگو، این نتایج 
آزمایش های بالینــی قدرت فناوری 
تولید واکســن های گیاهی را نشان 
می دهد. در صورت تأیید، این شرکت 
با اولین واکســن گیاهی جهان برای 
استفاده در انســان در مبارزه جهان 
علیه همه گیری کووید1۹ مشارکت 
خواهد داشت. در ضمن این واکسن، 
نخستین واکســن کووید1۹ ساخت 

کانادا نیز خواهد بود.
در خاتمه گفتنی اســت، این شرکت 
قصد دارد هرچه زودتر داده های این 
آزمایش های بالینی را برای تأیید به 
اداره بهداشــت کانادا ارسال کند. در 
ضمن در ماه های آینده این اطاعات 
 )WHO( به سازمان بهداشت جهانی
 )FDA( و سازمان غذا و داروی آمریکا

ارسال خواهند شد.

تغییر رویکرد به »همه گیری کووید ۱۹« 
مسئله ای مزمن به جای بحرانی حاد

شاید بخشــی از مسیر پیش روی ما 
برای مهار این همه گیری و مقابله با 
همه گیری های بعدی که حتما از راه 
خواهند رســید این باشد که بتوانیم 
نــگاه خود به آن ها را از دید رویدادی 

حاد به مشکلی مزمن تغییر دهیم.
جهان در آستانه ورود به سال سومی 
اســت که بــا همه گیــری ویروس 
SARS-CoV-2 و بیماری کووید-1۹ 
ناشی از آن دست و پنجه نرم می کند.

با وجود رشد خیره کننده فناوری های 
حوزه ســامت که باعث شد تا برای 
نخستین بار در تاریخ در مدت زمانی 
فوق العاده کوتاه، واکسن های موثری 
علیه این بیماری تولید و توزیع شود، 
اما رقابت میان ویــروس و مدیریت 

سامت هنوز ادامه دارد.
توزیع ناعادالنه واکســن از یک سو، 
مقاومت بخشــی از جامعه در مقابل 
اقتصادی،  واکسینه شدن، فشارهای 
عــدم رعایت بخشــی از توصیه ها و 
خستگی و فشار روانی ناشی از تغییر 
یک شبه ســبک زندگی باعث شده 
است تا جدال ما با ویروس هنوز ادامه 

داشته باشد.
این ویــروس نیز مانند هر موجود به 
دنبال بقای خود مسیر تکامل طبیعی 
خود را دنبال می کند و این مسیری 
اســت که در طــی آن ویروس دچار 
جهش هایی می  شود که برخی از آن ها 
ممکن است برای بقای ویروس بهتر و 
برای مقابله ما با آن خطرناک تر باشند. 
ما شاهد ظهور ســویه های بتا و دلتا 
بودیم که یکی شیوع بیشتری داشت 
و دیگری شــدت بیماری را افزایش 
می داد و همچنین هنوز ســردرگرم 

اثرات واقعی سویه اومیکرون هستیم.
چشم انداز پیش رو برای مقابله با این 

ویروس احتماال روشن است.
ما امروز داروهای مهار شدت بیماری 
را در اختیــار داریــم و همچنیــن 
داروهایی که بــرای مهار خاص این 
بیماری طراحی شــده اند نشانه های 
امیدوار کننده ای از خود بروز داده اند. 
کارآمد  فعلــی  اصلی  واکســن های 
هســتند و با فناوری mRNA امکان 
ســاخت واکســن برای ســویه های 
تازه ای که ممکن است واکسن گریزی 
بیشتری داشته باشند در مدت زمانی 

کمی در حدود سه ماه مهیا است.
از سوی دیگر درک ما از رفتار ویروس 
بیشتر شده است. ما روش های انتقال 
را بهتر می شناسیم و در نتیجه بهتر 
می توانیــم جلوی آن را بگیریم. برای 
مثال برخاف دو ســال پیش امروز 
می دانیم که تا چه اندازه بهبود ساختار 

تهویه مطبوع می تواند به از بین بردن 
امکان انتقال کمک کند.

برگ برنده دیگر ما این اســت که در 
عصر انقاب ارتباطی مبتنی بر شبکه 
زندگی می کنیم. ما با به کارگیری این 
امکانات و استفاده از ساختار دورکاری 
متوجه امکانات بی نظیری شدیم که 
ممکن اســت آینده کار ما در دوران 
پــس از همه گیری را نیز تغییر دهد. 
فقط تصور کنید این همه گیری زمانی 
بروز می کرد که مــا چنین امکاناتی 
نداشــتیم و برای کوچکترین کاری 
نیاز به حضور فیزیکی در مکان های 
عمومی و پرجمعیت داشتیم. میزان 
تلفات این ویروس در آن زمان شاید از 
فاجعه آنفلونزای دهه 1۹1۰ میادی 

نیز پیشی می گرفت.
بــا این وجود این نشــانه های مثبت 
به معنی بازگشــت فوری به تابستان 
2۰1۹ نیســت. حتــی اگــر چنین 
بازگشتی ممکن باشد برای رسیدن به 

آن راهی طوالنی در پیش داریم.
همین  از  ویروس شناســی  محققان 
دربــاره  جــدی  هشــدارهای  االن 
همه گیری بعدی می دهند. امروز به 
همان شــفافیتی که مطمئن بودیم 
ایــن همه گیری رخ می دهد مطمئن 
هستیم که در چند دهه پیش رو بار 
دیگر شاهد همه گیری های ویروسی 
هســتیم که اتفاقا به دلیل تغییرات 
محیط زیســت از جملــه گرمایش 
زمیــن، تعدی به زیســتگاه  طبیعی 
موجودات و جنگل زدایی و توســعه 
شــهرها و روســتاها، با تناوب های 
کوتاه تــری بروز خواهد کــرد و این 
در کنار فاجعه دیگری اســت که با 
استفاده لجام گســیخته از داروهای 

آنتی بیوتیک در برخی از نواحی جهان 
در آســتانه آن قرار داریم و آن ظهور 
باکتری های مقاوم به داروهای موجود 

است.
ما به زودی با موج بعدی همه گیری 
روبــرو خواهیم شــد و در عین حال 
هنــوز مطمئن نیســتیم پایان این 

همه گیری چگونه خواهد بود.
نگاهی به روند سه ساله همه گیری و 
از سوی چشم اندازی به آینده ای که 
در پیش داریم شاید ما را نه تنها برای 
ادامه مواجهه بــا این همه گیری که 
برای همه گیری های بعدی آماده کند.
یکی از مولفه هایی کــه در این نگاه 
می تــوان به آن توجه کــرد نوع نگاه 
ما به همه گیری است. بخش بزرگی 
از فشــار اقتصادی، سیاســی، فشار 
روانــی اجتماعی و خســتگی ما در 
مقابل این همه گیری )هم مردم و هم 
دســتگاه درمان و سامت و مدیران 
سیاست گذار آن( شاید به این مسئله 
برگردد کــه ما این رویداد را در قالب 

رویدادی حاد تصویر و تصور کردیم.
به عبارت دیگر مانند زمانی که فردی 
دچار ســرماخوردگی حاد می شود و 
باید چند روزی استراحت کرده و بعد 
به حالــت قبل برگردد، ما این پدیده 
را به شــکل یک رویداد سامت حاد 
اجتماعــی دیدیم که بعــد از مدتی 
ســختگیری به حالت پیشــین باز 

خواهیم گشت.
در نتیجه زمانی که با گذشت زمانی 
که از یک رویداد حاد انتظار داریم این 
بحران به بقای خــود ادامه داد ما به 

طور جدی خسته و ناامید شدیم.
شاید این دید اشتباه بوده باشد و باید 
به پدیده هایی مانند این همه گیری و 

همه گیری های آینده در قالب بیماری 
مزمن عمومی نگاه کنیم.

بیماری هایی که اگرچه ما باید تمام 
ســعی خود برای عدم ابتا به آن را 
انجام دهیم اما وقتی مبتا شدیم باید 
عوارض شــدید آن را به سرعت مهار 
کنیم ولی نمی توانیــم از آن به طور 

قطعی رهایی یابیم.
شاید باید به جای سرماخوردگی آن 
را به شکل دیابت ببینیم. ما می توانیم 
آن را مهــار کنیم، بخــش بزرگی از 
زندگی عادی خود را از سر بگیریم و 
کیفیت زندگی خود را حفظ کنیم اما 
هیچ گاه شــاید نتوانیم به طور کامل 
سپر بیندازیم و به دوران پیش از ابتا 

برگردیم.
این تغییر نگاه در آماده سازی روحی 
و روانی و همچنین سیاســت گذاری 
ما موثر است. شــاید با چنین تغییر 
دیدگاهی به جای اینکه مســئله را 
مســئله ای محلی و قابل مهار فوری 
بدانیم، آن را به شــکل مســئله ای 
جهانی – همانطور که هست – ارزیابی 
کنیــم، انتظارات غیر واقعی به بازار و 
مردم وارد نکــرده و در عین حال به 
جای غافلگیری پیاپی آماده مواجهه 
طوالنی مدتی هم بــرای مهار وضع 
فعلی و هم برای مقابله با رویدادهای 

بعدی باشیم.
سه سال ابتای جهانی به یک بحران 
سامت به معنی واقعی تعریف شرایط 
بیماری حاد است و شاید تجربه این 
همه گیری این باشــد کــه ما نگاه و 
انتظارات را با توان واقعی و دانسته های 
خود تطبیق دهیم تا بتوانیم نگاهی 
درازمدت و مدیریتی کارآمد تر داشته 

باشیم.



55 Issue 1558 Friday December 10, 2021 سال 27 شماره 1558جمعه  ۱9 آذر  ۱۴۰۰

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

 آن چه که باید در مورد 
قوانین جدید سفر به کانادا 

بدانید
اگر در مــورد آخرین محدودیت های 
سفر کانادا کمی احساس گمراهی و 
ســردرگمی می کنید، باید بدانید که 

شما در این رابطه تنها نیستید.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، قوانین 
جدید سفر به کانادا طی یکی دو ماه 
گذشته بسیار تغییر کرده اند. و اخیرا 
نیز به دنبال نگرانی از شــیوع سویه 
جدید کرونا موســوم بــه اومیکرون 
الزامات سفرهای بین المللی دوباره به 

روز شده است.
مواردی زیادی برای رعایت کردن در 
مرزها اکنون وجــود دارد از گذرنامه 
اجباری واکسن و ممنوعیت ورود تا 
تغییرات قوانین در مرز کانادا و ایاالت 
متحده و اقدامــات جدید برای افراد 
کاماً واکســینه شده که شما باید به 

آن ها توجه کنید.
بنابراین قبل از اینکه برای ســفرتان 
برنامه ریزی کنید به این نکات توجه 

کنید:

پاسپورت واکسن

در ۳۰ نوامبــر 2۰21، دســتور الزام 
دریافت واکســن کانادا برای ســفر 
به طور رســمی آغاز شــد. این بدان 
معناست که تقریباً تمام مسافرانی که 
دوره کامل واکسن کووید-1۹ تأیید 
شده از ســوی وزارت بهداشت کانادا 
را دریافت نکرده اند، از سوار شدن بر 
پروازهای مسافربری و برخی قطارها 

در کانادا منع می شوند.
این قانون شــامل عموم کانادایی ها، 
ســاکنان دائمــی و بازدیدکنندگان 
بین المللــی 12 ســاله و باالتــر در 
پروازهــای داخلــی و بین المللی و 
همچنیــن قطارهــای VIA Rail و 

Rocky Mountaineer می شود.
بر همین اساس افراد کاماً واکسینه 
شــده به منظور ســفر، باید مدرک 
تأیید شــده توســط فدرال مبنی بر 

واکسیناسیون ارائه دهند.
ارائــه آزمایش منفــی کووید-1۹ به 
عنوان جایگزینی برای واکسیناسیون 
مجاز اســت و در غیر ایــن صورت 
مسافران باید معافیت پزشکی معتبر 

داشته باشند.

ArriveCAN سامانه

دولت فدرال تاکید کرده اســت که 
حتی مســافرانی که بــه طور کامل 
واکسینه شده اند برای ورود به کانادا 

نیاز به ارائه مدارک متعدد و بیش از 
یک کد QR دارند.

در 2۹ نوامبر، آژانس بهداشت عمومی 
کانادا توضیح داد که همه مســافران 
موظفنــد مدارک خــود را مبنی بر 
واکسیناســیون کووید1۹ خود را از 
طریــق ســامانه ArriveCAN، پلت 
فرم رســمی دولت کانادا به اشتراک 

بگذارند.
از این طریق مقامات مرزی می توانند 
به اطاعات مربوط به اولین و دومین 
دوز دریافتی و همچنین نام سازمانی 
که واکسن کووید1۹ مسافر را تجویز 
کرده، نــام تجاری واکســن و تاریخ 
دریافت دوزها دسترسی داشته باشند.

مدرک واکسیناسیون هر مسافر نیز 
باید به نام مســافر بوده و همچنین 
جزئیات قرنطینه و برنامه سفر آن  را 

نشان دهد.
همــه مــوارد فــوق بایــد از طریق 
ArriveCAN ظرف 72 ساعت قبل از 
ورود )یا بازگشت به( کانادا به اشتراک 

گذاشته شود.
به یاد داشته باشید: هر مسافر باید یک 
نسخه دیجیتال یا کاغذی از مدارک 

خود را همراه داشته باشد.

الزامات تست جدید

در روز سه شــنبه، ۳۰ نوامبر، دولت 
فدرال کانادا در پاسخ به سویه جدید 
اومیکرون، قوانین جدید سفر به کانادا 

را اعام کرد.

یکی از اقداماتی کــه اکنون اجرایی 
شــده اســت، افزایــش آزمایش در 

مرزهای کانادا است.
از ۳۰ نوامبر، همه مسافران هوایی که 
از هر کشــوری غیر از ایاالت متحده 
وارد کانادا می شــوند، بــدون توجه 
به وضعیت واکسیناســیون، باید در 
فرودگاهی کــه در آن فرود می آیند، 

آزمایش کووید1۹ را انجام دهند.
ســپس افرادی که کاماً واکســینه 
شده اند باید قرنطینه شوند تا منتظر 

نتایج آزمایش ورود خود باشند.
در حال حاضر، این امر در مورد افراد 
کاماً واکســینه شــده که از ایاالت 
متحده از طریــق هواپیما وارد کانادا 
می شوند. یا مسافران کاماً واکسینه 
شده که از مرز زمینی عبور می کنند، 
اعمال نمی شود. با این حال، مقامات 
به صراحت گفته اند که ممکن است 
ایــن وضعیت در آینده نزدیک تغییر 

کند.

ممنوعیت های جدید ورود

مقامات فــدرال در کانادا همچنین 
فهرست گسترده ای از کشورهایی را 
که به دلیل شیوع سویه جدید کرونای 
اومیکرون ممنوعیــت ورود دارند را 

اعام کردند.
بر همین اســاس از ۳۰ نوامبر، کلیه 
اتباع خارجی که در 1۴ روز گذشــته 
در یکی از کشورهای بوتسوانا، مصر، 
اسواتینی، لسوتو، ماالوی، موزامبیک، 
نامیبیا، نیجریــه، آفریقای جنوبی و 
زیمبابوه بوده اند، اجازه ورود به کانادا 

را نخواهند داشت.
افرادی که بــدون توجه به وضعیت 
واکسیناسیون، حق ورود به کانادا را 
دارند و در 1۴ روز گذشته در هر یک 
از این 1۰ کشور بوده اند، در بدو ورود 
با “تست، غربالگری و اقدامات قرنطینه 
پیشــرفته قبل و بعد از ورود” مواجه 

خواهند شد.

کرونا اومیکرون

از آنجایی که کشورهای سراسر جهان 
با نگرانی های فزاینده در مورد شیوع 
سویه جدید کرونای اومیکرون مواجه 
هستند، مسافران باید از تغییر مداوم 

محدودیت ها در سفر آگاه باشند.
بنابراین اگر شــما برای سفری رزرو 
کرده اید، ارزش آن را دارد که قبل از 
رفتن دوباره قوانین را در مبدا و مقصد 

سفرتان بررســی کنید، زیرا ممکن 
است وضعیت تغییر کرده باشد.

مقامات کانادایی نیز اخیرا هشــدار 
دادند که محدودیت ها و الزامات ورود 
“همیشــه می توانند تغییر کنند” و 
این در ســطح بین المللی نیز اعمال 

می شود!

مرز کانادا و آمریکا

ایاالت متحده در روز دوم دســامبر 
در پاسخ به نگرانی ها در مورد شیوع 
اومیکرون کرونا، تغییرات الزامات سفر 
را ارائه کرد. این تغییرات بر مسافران 

کانادایی تأثیر خواهد گذاشت.
رئیس جمهور جــو بایدن تأیید کرد 
همه مسافران هوایی که وارد ایاالت 
متحده می شوند -از جمله مسافران 
کانادا- باید ظرف 2۴ ســاعت پس از 
گرفتن پرواز خود آزمایش کووید1۹ 

بدهند.
این امر برای همه مسافران صرف نظر 
از وضعیت واکسیناسیون آن ها اعمال 

می شود.
پیش از این، مسافران کاماً واکسینه 
شــده از کانادا می توانستند آزمایش 
کووید1۹ منفی را طی 72 ســاعت 

پس از پرواز خود نشان دهند.
با این حال، در حال حاضر، وضعیت 
در مرز زمینی کانادا و ایاالت متحده 
گزارش شده است که به همان شکل 
باقی خواهد ماند. این بدان معناست 
که افرادی که کاماً واکسینه شده اند 
می توانند بدون انجام هیچ آزمایشی به 
عبور خود ادامه دهند اگر سفر آن ها 

در مجموع 72 ساعت یا کمتر باشد.
کســانی که سفرهای طوالنی تری به 
ایاالت متحده دارند بــرای رفتن به 
ایاالت متحده نیازی به انجام آزمایش 
ندارند. اما برای بازگشت به کانادا باید 
در عرض 72 ساعت مدارکی مبنی بر 

منفی بودن آزمایش نشان دهند.
این قوانین کمتــر از یک ماه پس از 
بازگشــایی کامل مرز زمینی ایاالت 
متحــده به روی مســافران کانادایی 

وضع شده است.

مسافران واکسینه نشده

مســافران واکسینه نشــده یا نیمه 
واکسینه شــده بدون معافیت معتبر 
دیگر مجاز به ســفر بــا هواپیماها و 

قطارهای فدرال در کانادا نیستند.
افراد واکسینه نشــده با حق ورود به 
کانادا پــس از ورود به فرودگاه کانادا 
و در روز هشتم، آزمایش کووید1۹ را 
ادامه خواهند داد. آن ها همچنین باید 

1۴ روز قرنطینه شوند.
بر اساس قوانین جدید سفر به کانادا، 
آن ها همچنین تا زمان دریافت نتیجه 
منفی آزمایش شان ملزم به ماندن در 
یک مرکز قرنطینه مشخص یا “محل 

مناسب” دیگری هستند.

شرکت داروسازی فایزر: دوز یادآوری می تواند
 در برابر سویه اومیکرون ایمنی ایجاد کند

ایندیپندنت فارســی- شرکت فایزر 
روز چهارشــنبه 8 دسامبر اعام کرد 
که دوز یادآور فایزر می تواند مصونیت 
در برابر سویه تازه اومیکرون را تا حد 
زیــادی افزایش دهــد. اخیرا برخی 
پژوهش ها نشان داده بود که اثربخشی 
این واکسن در مقابل سویه اومیکرون 
در افرادی که این واکســن را زده اند 

»کاهش بسیار زیادی« داشته است.
به گــزارش آسوشــیتدپرس، فایزر/

بیونتک اعام کرد که بررســی های 
آزمایشــگاهی نشــان می دهــد که 
دوز یــادآور به افزایــش 25 برابری 
پادتن هــای خنثی ســاز در مقابله با 

اومیکرون می انجامد.
دانشــمندان هنوز دقیقــا نمی دانند 
که ســویه  تازه اومیکرون تا چه حد 
خطرناک است. در حال حاضر، هنوز 
سویه دلتا عامل بیشترین موارد ابتا 
به کووید-1۹ در ایاالت متحده آمریکا 

و دیگر کشورها است.
فایزر نتایج اولیه آزمایشــگاهی را در 
بیانیه ای مطبوعاتی اعام کرد و هنوز 
پژوهشــگران مســتقل این نتایج را 

بررسی و تأیید نکرده اند.
دانشمندان بر این باورند که افزایش 

چشمگیر پادتن هایی که در پی تزریق 
دوز یادآوری ایجاد می شود، می تواند 
برای مقابله با کاهش اثربخشــی در 

افراد واکسینه شده کافی باشد.
میزان پادتن ها از جمله نمودارهایی 
اســت که نشــان می دهد واکسن تا 
چه اندازه می تواند از ابتا به ویروس 
کرونا پیشگیری کند. اما این شاخص 
فقط یکی از الیه های سیستم ایمنی 
بدن است. فایزر در بیانیه مطبوعاتی 
خود تأکید می کند که دو دوز واکسن 
همچنان می تواند از ابتای شدید به 

کرونا پیشگیری کند.
فایزر،  بــورال، مدیرعامــل  آلبــرت 
می گویــد: »اگرچه دو دوز واکســن 
فایزر می تواند در برابر ابتای شــدید 
به سویه اومیکرون مصونیت آور باشد، 
اما داده های اولیه نشــان می دهد که 
بــا تزریق دوز یــادآوری، مقاومت به 

بیشترین حد ممکن می رسد.«
در همین حال، بــه گزارش گاردین، 
دانشمندان گونه دیگری از اومیکرون 
پیدا کردند که می گویند ممکن است 
ردیابی آن دشوارتر باشد. دانشمندان 
می گویند با اســتفاده  از تســت های 
پی ســی آر، گونــه پنهانی از ســویه 

اومیکرون را شناسایی کرده اند.
 گونه مخفی یافته شده، جهش های 
مشترک بســیاری با اومیکرون دارد. 
محققان می گوینــد هنوز خیلی زود 
است که  بدانیم آیا شکل جدید سویه 
اومیکرون به همــان صورتی انتقال 
می یابد که اومیکرون اصلی منتشــر 
می شــود یا خیر، اما آنچه  مشخص 
است این اســت که این گونه از نظر 
ژنتیکی متمایز است، و ممکن است 

رفتار متفاوتی داشته باشد .
به گفته محققان، ممکن اســت نوع 
جدید ویروس کرونا که زیرمجموعه 
قابلیت  قــرار می گیــرد،  اومیکرون 
انتقال سریع تری داشــته باشد، که 
نگران کننده است. به گفته آن ها: »این 
موضوع می تواند بر سامت عمومی اثر 
بگذارد و نشان دهد که تکه بزرگی از 
پازل مهار این  بیماری گم شده است.«
با توجه به این که اومیکرون تازه ظهور 
کرده است، محققان بر این باورند که 
ممکن است چند ماه طول بکشد تا 
درک بهتری از مقیــاس  تهدید این 
ویروس به دست آید. اما مسلم است 
که این گونه، از نظر تعداد جهش های 
خود بی سابقه و بسیار نا معمول است. 
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کاهش بیکاری در کانادا ادامه دارد
اما آثار تورم بر سفره ها محسوس خواهد بود

آژانس آمار کانادا در تازه ترین گزارش 
خود اعام کرد ایجاد 15۴ هزار شغل 
جدید در ماه نوامبــر در بخش های 
مختلف اقتصاد کانادا موجب شد نرخ 
بیکاری در سطح ملی با کاهش ۰.7 
درصدی نســبت به مــاه اکتبر، به ۶ 

درصد برسد.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، طبق گزارش آژانس آمار کانادا، 
اشتغال در کشــور در ماه گذشته در 
ســطح ملی ۰.8 درصد رشد کرد. از 
مارس سال 2۰21 این ششمین ماه 
متوالی است که نرخ بیکاری در کشور 

روند نزولی را طی می کند.
با این که نرخ بیکاری در کانادا تحت 
تأثیر رشد اقتصادی دوره پساکرونا به 
تدریج بهتر و بهتر می شود، اما هنوز 
هم رشــد ســریعی را که بهار سال 
2۰2۰ و پیش از آغاز پاندمی داشت، 

باز نیافته است.
فوریه ســال 2۰2۰ نرخ بیکاری در 

کانادا به 5.۶ درصد رسیده بود.
بااین حال به نظر می رسد نرخ بیکاری 
در اســتان کبک به وضعیت پیش از 
پاندمی بازگشته است. نرخ بیکاری در 
استان زیبا در ماه گذشته تحت تأثیر 
ایجاد ۴۶ هزار شــغل به ۴.5 درصد 

نرخ بیکاری در کانادا در ماه نوامبر به 6 درصد رسید که پائین ترین سطح از ابتدای پاندمی کرونا محسوب می شود.

رســید که کاهــش 1.1 درصدی را 
نشــان می دهد. با این حســاب در 
میان استان های کانادا، استان کبک 
پائین ترین نرخ بیــکاری را دارد. در 
واقع نرخ بیکاری در اســتان زیبا به 
همان سطحی که فوریه سال 2۰2۰ 

بود بازگشته است.
همچنین طبق گــزارش آژانس آمار 
کانادا، روند ایجاد مشــاغل جدید در 
استان انتاریو نیز ادامه یافته و در ماه 
نوامبر ۶8 هزار شــغل جدید در این 
استان ایجاد شــده است. در همین 
مدت آلبرتا 15 هــزار، نیوفاندلند و 
البرادور ۹1۰۰، نوا اسکوشــیا ۳7۰۰ 
و جزیره پرنس ادوارد 2۹۰۰ شــغل 

جدید ایجاد کرده اند.
نکته جالب توجه گزارش آژانس آمار 
کانادا درباره اشتغال در ماه نوامبر این 
است که مشاغل جدید در ماه گذشته 
بیشتر به نفع زنان بوده است چرا که 
ارزیابی ها نشان می دهد که 88 هزار 
شغل ایجاد شده در سرتاسر کشور به 
زنان کارگر بین 25 تا 5۴ سال رسیده 

است.
طبق همین گــزارش، در ماه نوامبر 
بیشترین مشاغل در بخش خدمات 
)127 هزار(، تولیــد کاال )2۶ هزار( 
ایجاد شده است. به گفته کارشناسان 
آژانس آمار کانادا، از مارس 2۰21 این 
اولین بار است که این تعداد شغل در 

بخش تولید کاال ایجاد شده است.
امــا در کل این بخش خصوصی بود 
که در ماه گذشته با 1۰7 شغل جدید 

بیشترین شمار مشاغل را ایجاد کرد.
نرخ تــورم در کانادا کــه به باالترین 
ســطح خود از ســال 2۰۰۳ رسیده 
اســت، بــدون تردید بر ســفره ها و 
مهمانی های شهروندان در تعطیات 

و جشن های پایان سال تأثیر آشکار 
خواهد گذاشت.

نرخ تورم بی ســابقه در کانادا بر همه 
کاالهــا و خدمــات از مــواد غذایی 
گرفته تا هدایای نوئل، بنزین و شــام 
کریســمس کم وبیش تأثیر خود را 

خواهد گذاشت.
نرخ تورم در کانادا در ماه اکتبر به ۴.7 
درصد رسید که از فوریه سال 2۰۰۳ 
به این طرف سابقه نداشت. اما شاید به 
گفته بونوآ دوروشه، اقتصاددان ارشد 
مؤسســه دژاردن، دانســتن این که 
مشــکل نرخ تورم باال فقط به کانادا 
محدود نمی شــود و هیچ کشوری از 
آن بی نصیب نمانده است، کمی برای 
کانادایی ها تسکین دهنده باشد. شتاب 
نرخ تورم یک پدیده جهانی است. نرخ 
تورم در همسایه جنوبی به ۶ درصد 
رسیده و در اروپا نیز روندی صعودی 

را دنبال می کند.
بونوآ دوروشــه تصریح کرد: »یکی از 
علــل اصلی این معضل عــدم توازن 
بین عرضه و تقاضا است. هزینه های 
مصــرف رشــد قابل توجهــی دارد 
درحالی کــه هنوز مشــکل عرضه به 
دلیل پیامدها و محدودیت های ناشی 
از همه گیری کرونا بر زنجیره تأمین در 
عرصه جهانی به قوت خود باقی است.

در ابتدای پاندمی، مردم وحشت زده 
به فروشگاه ها هجوم آوردند و قفسه ها 
را از انواع کاالهای اساســی از جمله 
آرد، ماکارونــی و دســتمال توالــت 
خالی کردنــد در دوره قرنطینه نیز، 
کارخانه ها، معادن، پاالیشگاه ها، بنادر 
و شــرکت های حمل ونقل با کمبود 

نیروی کار روبرو شدند.
عاوه بر این، خشکســالی تابستان 
امسال بخشی از محصوالت کشاورزی 

را ســوزاند و دام هــا را در منطقــه 
دشــت های بزرگ کانادا با مشــکل 
تغذیه روبرو کرد. جاری شدن سیل در 
بریتیش کلمبیا نیز جاده ها و راه آهن 
را که مهم ترین حلقه زنجیره تأمین 

کاال محسوب می شوند، تخریب کرد.
همه این شــرایط موجب شده است 
که با کمبــود کاالهــای مختلف از 
موردنیاز  نیمه رســانا  قطعات  جمله 
در لوازم خانگــی، کابل هــای بــرق 
مورداستفاده در ساختمان ها و برخی 
مواد غذایی مثل گوشت روبرو شویم.

پییر پوآلیور، کارشناس امور مالی که 
یک محافظه کار است، تقصیر اصلی را 
به گردن لیبرال ها می اندازد که با بذل 
و بخشــش های بی حساب وکتاب در 
دوره همه گیری، شرایط سختی برای 
بودجه کشــور ایجاد کردند. قبل از 
تصویب هزینه های جدید، اپوزیسیون 
از دولت جاستین ترودو خواسته است 
توضیح دهد که ۶۰۰ میلیارد دالری 
که در سال گذشته در اوج همه گیری 
هزینه شده بود، چگونه مصرف شد. 
دولت لیبرال در این زمینه هنوز هیچ 
آمار و ارقام مشــخصی منتشر نکرده 

است.
آقــای دوروشــه می گویــد دولت با 
سرمایه گذاری ها و اقدامات مالی خود 
تا حد زیادی بر تورم تأثیر می گذارد 
بااین حال عملکرد خانواده ها و آنچه در 
خارج از کشــور نیز اتفاق می افتد در 

میزان تورم تأثیرگذار است.
مصطفی عسکری، اقتصاددان مؤسسه 
مالی عمومی و دموکراســی وابسته 
به دانشــگاه اتاوا، می گوید: »قیمت 
انــرژی، عامل اصلــی افزایش فعلی 
قیمت ها است و این ربطی به مخارج و 

هزینه های دولت ندارد.«

کانادایی ها چگونه با افزایش قیمت مواد غذایی 
در فروشگاه ها کنار می آیند؟

ایرونیا- اگر در شــش ماه گذشــته 
شــوک قیمتی را در فروشــگاه مواد 
غذایــی تجربه کرده اید، شــما تنها 
نیستید. بر اســاس گزارش جدیدی 
از دانشــگاه دالهــوزی، کانادایی ها با 
اساسی  کاالهای  قیمت های  افزایش 
مانند لبنیات، گوشــت و خواربار این 

فشار را احساس می کنند.
بر اســاس گــزارش AAL، نرخ تورم 
مــواد غذایی نزدیک بــه پنج درصد 
است. محققان در نظرسنجی خود از 
1۰۰۰5 کانادایی در تابستان 2۰21 
دریافتند که بیش از دو نفر از هر پنج 
نفر عادات خود را در تاش برای صرفه 

جویی در هزینه غذا تغییر داده اند.
نزدیــک به ســه نفــر از هــر چهار 
گزارش  درصــد(   7۳.5( کانادایــی 
کردند که در نیمه ســال گذشــته 
متوجــه تورم انقباضی شــده اند؛ به 
ویژه در خواربارفروشی ها )محصوالت 
فروشگاه های مرکزی ۴2.7 درصد(، 
اقام نانوایی )28.۶ درصد( و گوشت 

ها )25.2 درصد(.
تورم انقباضی- دریافت محصول کمتر 
در ازای پرداخت همان مبلغ – روشی 
پنهانی است که توسط تولیدکنندگان 
مواد غذایی برای جبران افزایش هزینه 
های ورودی بدون افزایش قیمت ها 

استفاده می شود.
شــارلبوا توضیح می دهــد که تورم 
انقباضی می تواند ناگهانی باشد یا در 
طی چندین ماه/سال گسترش یابد: 
»گاهی اوقات کوکی های کوچکتری 
می بینید. مقادیر ثابت باقی می ماند، 
اما به جای گذاشــتن 15 کوکی، 18 
کوکی کوچکتر درجعبه قرار می دهند. 
سپس با کوکی های کوچک تر، مجددا 
عــدد واحد را بــه 15 برمی گردانند 
– بنابراین طی دو، ســه سال )تورم 

انقباضی صورت می گیرد(.«
شارلبوا می گوید تورم انقباضی به تورم 
کمک می کند، زیرا مردم در ازای پول 
خود جنس کمتری دریافت می کنند، 

اما این یک استراتژی قانونی است. او 
همچنین یک احتمال معکوس برای 
کوچک کردن بســته ها در نظر می 

گیرد: غذای کمتری هدر می رود:
»می دانم خیلی ها ناراحت می شوند. 
آنها فکر مــی کنند فریب خورده اند 
و این کاری است که تولیدکنندگان 
نباید انجام دهند. اما در عین حال، ما 
به عنوان مصرف کننده بیش از حد 

غذا می خریم.«
برای مقابله با قیمت های باالتر مواد 
غذایی، کانادایی ها بیشــتر از ســال 
2۰2۰ به برچســب های خصوصی 
)موســوم به برندهای خانگی؛ ۳7.5 
درصد(، بروشــورهای هفتگی )۴1.۶ 
درصــد( و کوپن هــا )۳۹.5 درصد( 
روی می آورنــد. آنها همچنین اقام 
دارای تخفیــف بیشــتر را می خرند 
)2۶.۹ درصد( کــه به بهترین تاریخ 
مصرف خود نزدیک می شوند؛ مانند 
محصوالتی با برچسب “امشب لذت 

ببرید!”
اکثر کانادایی ها )8۶ درصد( از سال 
2۰2۰ متوجــه افزایش قیمت مواد 
غذایی شده اند، اما تعداد کمی از آنها 
دقیقا می دانند که چقدر باید بپردازند. 
تقریبا یک نفر از هر ســه نفر )۳۳.۶ 
درصد( قبل از ورود به خواربار فروشی 

از هزینه اقام غذایی آگاه نیست.

پاســخ دهندگان گزارش کردند که 
بیشترین افزایش قیمت را در گوشت 
)51.8 درصــد( و پس از آن خواروبار 
)15.7 درصــد(، ســبزیجات )1۰.5 
درصــد( و میــوه هــا )۹.1 درصد( 

مشاهده کردند.
طبق آمار کانادا، قیمت گوشــت در 
شــش ماه گذشــته 7 درصد و مواد 
غذایی نیــز 1.۴ درصد افزایش یافته 
اســت. با این حال برخــاف تصور، 
قیمت ســبزیجات و میوه ها به طور 

کلی کاهش یافته است.
شارلبوا گفت: »بسیاری از کانادایی ها 
از قیمت موادغذایی بی اطاع هستند. 
بنابراین آنها نگران قیمت مواد غذایی 
خواهند بود بــدون اینکه واقعا هیچ 
مرجع ذهنی در ذهن خود داشــته 
باشند که چقدر باید برای محصوالت 

خاص پول بپردازند.«
این گزارش نشان می دهد که قیمت 
های باالتر مواد غذایی بر عادت خرید 
تأثیر می گذارد. نزدیک به نیمی )۴۹ 
درصــد( از کانادایی ها می گویند که 
خرید گوشت خود را در نتیجه افزایش 
قیمت ها کاهش داده اند. آلبرتایی ها 
با 57 درصد بیشترین کاهش خرید 
گوشت را داشته اند. انتاریو و کبک با 

۴۶ درصد کمترین میزان را داشتند.

مداد- به گزارش ســی.تی.وی نیوز، چالش های زنجیره تأمین از قبیل کمبود 
منابع، افزایش سرسام آور هزینه های حمل ونقل، فرآیند پشتیبانی بنادر و مناطق 
سیل زده بریتیش کلمبیا باعث شده تا مشاغل یا کسب وکارهای کوچک تحت 
تأثیر قرار گیرند و درعین حال قدرت یا پول نقد کافی برای رهایی از مشکات 

برای این افراد وجود ندارد.
نزدیک شــدن به تعطیات زمستانی شــرایط را به ویژه در بخش حمل ونقل 
وخیم تر کرده و باعث شــده نتیجه برای شرکت هایی که روی این تعطیات 
برای خروج از بحران کووید1۹ و جلوگیری از ورشکستی  حساب کرده بودند، 

بسیار سخت تر شود.
شــاخص جهانی کانتینر Drewry نشان داده که نرخ انتقال یک کانتینر ۴۰ 
فوتی از روتردام به نیویورک در ابتدای دسامبر به ۶21۴ دالر آمریکا رسیده که 
نسبت به سال گذشته 2۰8 درصد افزایش یافته است. مسیر شانگهای-روتردام 
که 1۳5۰۰ دالر آمریکا بود شاهد افزایش 28۳ درصدی نسبت به سال گذشته 

بوده است.
بر این اســاس، قیمت ها نیز در حال افزایش هستند زیرا اداره آمار کانادا اعام 
کرد که نرخ تورم ســاالنه در ماه گذشته به ۴/7 درصد رسیده که بزرگ ترین 
افزایش ســاالنه در شاخص قیمت مصرف کننده از فوریه 2۰۰۳ است. قیمت 

مواد غذایی تنها در ماه گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

چالش های زنجیره تامین، 
کسب وکارهای کوچک کانادا 

را تحت فشار قرار داده 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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Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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

hyundaicanada.com

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

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

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

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1146
Hyundai
Dec Boxing
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Tina Michaelidis

Ravi Ramnarace

Michelle Abramowitz

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

Hyundai Sans Head (Medium)

None None

DECBOX_WZMASTER_EN

None

Revision date: 11-29-2021 3:11 PM       Please contact Charlene Leong E: CLeong@innocean.ca  T: (647) 925.1300 x1448          INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  662 King St West. Unit 101. Toronto ON M5V 1M7

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

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
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ایرونیا- یک نظرسنجی جدید نشان 
می دهد که تقریبا دو سوم کانادایی ها 
مانند دســتمزد،  به دلیل مســائلی 
کاهش رضایت شغلی و رفاه کلی به 
طور جدی به ترک شــغل خود فکر 

می کنند.
نظرسنجی ساالنه شرکت استخدامی 
Hays نشــان داد کــه ۶5 درصــد 
از پاســخ دهندگان بــه دنبال تغییر 
هستند؛ جهشی 1۶ درصدی نسبت 
به ۴۹ درصدی که ســال گذشــته 

همین حرف را زدند.
با توجــه بــه حــدود ۴۰ درصد از 
کارفرمایان مورد بررســی که گزارش 
داده اند کارکنان برای دریافت دستمزد 
باالتر به جای دیگری رفته اند، بسیاری 
از آنهــا از قبل این تغییــر را ایجاد 

کرده اند.
این نظرسنجی که بر مبنای پاسخ های 
بیــش از ۴2۰۰ کارفرما و کارمند در 
ماه های جوالی و آگوست انجام شده 
دریافت که 8۳ درصد از کارفرمایان به 
بهبود اقتصادی اطمینان دارند و 5۳ 
درصد برای افزایش تعداد کارمندان 

دائم خود برنامه ریزی می کنند.
با ایــن حال کارفرمایــان تمایلی به 
انتظــارات حقوقی  پاســخگویی به 
کارکنان فعلی ندارند. این نظرسنجی 
دریافــت کــه تنهــا 2۳ درصــد از 
کارفرمایان قصد دارند دســتمزد را 
افزایــش دهند و آنهایی که قصد این 
کار را دارند برای افزایش حقوق بین 

یک تا پنج درصــد برنامه ریزی می 
کنند.

 Hays رئیــس  اورورک،  تراویــس 
 Specialist Recruitment
Canada گفت افزایش حقوق قابل 
توجه برای کارمندان فعلی باعث ایجاد 
فشــار در انجام همین کار برای سایر 

کارکنان با موقعیت مشابه می شود:
»کارفرمایان ریسک های حساب شده 
را می پذیرند و به مردم اجازه می دهند 
کارشــان را ترک کنند، زیرا این کار 
ارزان تر از افزایش حقوق همه کارکنان 

در می آید.«
او گفت که کارفرمایان برای پر کردن 
آن جاهــای خالی، به ویــژه با نرخ 
دستمزد یکسان مشــکل دارند، اما 
به طور کلی پرداخت بیشــتر به یک 
استخدامی جدید در مقایسه با افزایش 
حقوق برخی از کارکنان فعلی، قابل 

قبول تر است.
اورورک گفت بحران پرسنل احتماال 
تا ســال آینده و حتی تا سال 2۰2۳ 
ممکن است ادامه یابد، اما در مقطعی 
بایــد رقابت حقــوق فعلی معکوس 
شــود و به برخی از کارکنان جدید با 
دستمزد باال ممکن است اجازه رفتن 

داده شود:
»اســتعفا می توانــد در مقطعی به 
توقفی بزرگ  در روند اشــتغال فرد 
تبدیل شــود و برخی از دستمزدها و 
پیشنهاداتی که در بیرون به وفور می 

بینیم، در بلند مدت پایدار نیستند.«

65 درصد از کانادایی ها به طور جدی
به تغییر شغل فکر می کنند

بحران مسکن در کانادا:
 اگر عرضه  افزایش نیابد قیمت ها باز هم باال خواهد رفت

مدیر عامل سابق شرکت مسکن کانادا 
می گوید بسیاری از عواملی که در بازار 
داغ مسکن این کشــور نقش دارند، 
اگرچه قابل توجه انــد، اما به حباب 

مسکن منجر نشده اند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، ایوان ســیدال که از 
ژانویــه 2۰1۴ تا آوریــل 2۰21 در 
راس این ســازمان قرار داشــت، در 
مصاحبه ای که یکشــنبه پخش شد، 
گفت: »فکر نمی کنم در حباب باشیم. 
اگر تقاضا افزایــش یابد و عرضه باال 
نرود، قیمت هــا باال خواهد رفت، این 
حباب نیســت. بنابراین پرسش این 
است که آینده چه چیزی به ارمغان 
خواهد آورد و آیا عرضه و تقاضا دوباره 

به تعادل خواهند رسید یا نه«.
انتقــاد  او در بحبوحــه  اظهــارات 
نماینــدگان مخالف دولــت لیبرال 
از جملــه پیر پویلیــور، منتقد مالی 
محافظــه کار، که می گویــد اتاوا در 
ایجاد حباب مسکن نقش دارد، بیان 

می شود.
پویلیور گفته بود: »نه تنها کانادایی ها 
هنگام خرید خانه هزینه بیشــتری 
می کننــد، بلکــه بایــد مالیات های 
برنامه هــای  بــرای  را  بیشــتری 
شکســت خورده ای کــه دولت برای 
متورم کردن حباب مســکن در آغاز 

اجرا کردند، بپردازند.«
بر اســاس گزارش انجمــن اماک و 
مستغات کانادا، میانگین ملی قیمت 
خانه در کانادا در ماه ســپتامبر ۶8۶ 
هزار و ۶5۰ دالر بوده که نســبت به 
ماه مشابه سال گذشته 1۳.۹ درصد 
افزایش داشــته است. فقط پنج سال 
پیش، قیمت به کمتــر از ۴۹۰ هزار 

دالر رسیده بود.
بر اســاس گزارش چشــم انداز بازار 
مسکن رِ/مکس که در روز چهارشنبه 

منتشر شد، پیش بینی می شود قیمت 
فروش در سال 2۰22 به طور متوسط 
۹.2 درصد در سراسر کشور افزایش 

یابد.
سیدال، که اکنون مدیر عامل شرکت 
است،  آلبرتا  سرمایه گذاری  مدیریت 
همچنین این ادعاهــا را رد کرد که 
برنامه های دولت لیبرال ریشــه تورم 

است.
او گفت: »این برآمده از عرضه و تقاضا 
است. همچنین، عدم هماهنگی بین 
دولت های شــهری، استانی و فدرال 
وجود دارد و ساخت خانه برای مردم 
سخت است. مشکل دیگر این است 
کــه نرخ های پاییــن باعث جذابیت 
بیشتر مســکن می شــود. بیمه وام 

مسکن آن را جذاب تر می کند.«
جان مانلــی، وزیر دارایــی و معاون 
نخست وزیر سابق لیبرال، موافق است 
که این امــر به عوامل عرضه و تقاضا 
مربوط می شود، اما می گوید که باید 
عنصری بــرای کاهــش هزینه های 
دولت وجود داشته باشد، چیزی که 
او امیدوار اســت در بیانیه اقتصادی 
پاییز آینده مطرح شود: »باید برنامه ای 
وجود داشــته باشــد تا از هزینه ها 
کاسته شود. این امر نمی تواند به طور 
نامحدود ادامه یابد. اگر سرمایه گذاران 

را به کشــور خود جــذب نکنیم که 
ثروت ایجاد کنند، ثروتی برای توزیع 
مجــدد و خرج کــردن در همه این 
برنامه ها نخواهیم داشت. من توضیح 
جامعی دربــاره اینکه چگونه اقتصاد 
خود را برای آینده بســازیم تا رفاهی 
که کانادایی ها به آن نیاز دارند ایجاد 

کنیم، نشنیده ام.«

طرح مسکن لیبرال

یکی از ســتون های کلیــدی طرح 
مســکن ملی لیبرال کــه عرضه را 
هدف قرار می دهد، پیشنهاد آنها برای 
سرمایه گذاری چهار میلیارد دالری در 
صندوق تســریع مسکن است که به 
گفته آنها تا ســال 2۰2۴ تا 2۰25، 
1۰۰ هــزار خانه جدید در بزرگترین 

شهرهای کانادا ساخته خواهند شد.
این طرح همچنین شــامل مشــوق 
خرید خانه برای اولین بار و حســاب 
پس انداز خانه اول بدون مالیات است.

سیدال وقتی از او پرسیده شد که آیا 
این نوع ابتکارات به اندازه کافی برای 
بهبود بازار موثر هستند یا خیر، گفت 

که آنها “در حاشیه هستند”.
او افزود: »بیایید با آن روبرو شــویم، 
این تمام کاری اســت که دولت واقعاً 

می تواند در بخش عرضه انجام دهد. 
تحمل این موضــوع برای یک دولت 
خیلی زیاد است. ما از تریلیون ها دالر 
در فعالیت مسکن صحبت می کنیم. 
این مشــکل تامین است و مسئله ای 
نیســت که دولت بتوانــد به تنهایی 
با آن مقابلــه کند. به حمایت بخش 

خصوصی نیاز است.«

یک بحث ضروری

ســیدال می گوید وقت آن رســیده 
اســت که کانادایی ها در مورد اعمال 
مالیــات بــر عایدی ســرمایه بحث 
کنند، کــه به گفتــه او می تواند در 
به حداقل رساندن شــکاف نابرابری 
مسکن کمک کند: »چرا ما بر عایدی 
خانه ها مالیات نمی گیریم، اما از سایر 
می گیریم؟  مالیات  سرمایه گذاری ها 
این یک وضعیت جدی و غیر مترقی 

در کد مالیاتی ما است.«
او اذعان کرد که این ایده ای است که 
در ذهن سیاست گذاران نیست، زیرا 
منجر به “خودکشی سیاسی” می شود: 
»سیاســتمداران اجــازه ندارند این 
موضوع را پیش بکشند، زیرا مخالفان 
آنها را نقره داغ می کنند و بنابراین ما 
بحثی را که باید داشته باشیم نداریم.«
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تورم، تغییرات آب و هوایی، کووید
 در صدر نگرانی های عمده کانادایی ها

نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط 
موسسه افکار ســنجی نانوس انجام 
شد نشــان می دهد که افزایش تورم، 
تغییرات آب و هوا و بیماری همه گیر 
در صدر نگرانی های عمده کانادایی ها 

قرار دارند.
به گــزارش رســانه هدهــد کانادا، 
بنابــر نتایج این نظرســنجی که به 
سفارش »ســی.تی.وی نیوز«  انجام 
شده نشــان می دهد که ۳۶ درصد از 
پاسخ دهندگان آن نگران تورم هستند.
از  درصــد   ۳۰ کــه  حالــی  در 
نظرسنجی  این  به  پاســخ دهندگان 
تغییــرات آب و هوایــی را به عنوان 
نگرانی اصلی خود ذکر می کنند. و 2۹ 
درصد می گویند که همه گیری مداوم 
در صدر فهرست آن ها قرار دارد. سه 
درصد دیگر به آشــتی با مردم بومی 
پاســخ دادند، در حالی که دو درصد 
از آن ها همچنان در این رابطه مردد 

هستند.
نیک نانوس، مدیر موسسه نظرسنجی 
نانونــس در ایــن رابطه گفــت: این 
نگرانی ها اکنون به گونه ای است که در 
حال حاضر هیچ چیز برای کانادایی ها 

درست پیش نمی رود.
وی با اشاره به افزایش هزینه های گاز 
و کاالهای اساسی در بریتیش کلمبیا 
افزود: سیل و تهدید فزاینده در رابطه 
شیوع ســویه جدید کرونا موسوم به 
اومیکــرون بیش از پیش مــردم را 

ناراحت کرده است.
این محقق خاطر نشان کرد: من فکر 
می کنم ]کانادایی ها[ در این شرایط نه 
فقط از طرف حزب حاکم لیبرال بلکه 
تمام احزاب خواســتار پیدا کردن راه 

حلی هستند.
نظرســنجی،  ایــن  نتایــج  بنابــر 
از  بیــش  جوان تــر  کانادایی هــای 
کانادایی های مســن تر نگــران تورم 
هســتند، در حالی که کانادایی های 
مسن تر بیشتر از کانادایی های جوان تر 
نگران شیوع بیماری  همه گیر هستند.

این نظرسنجی طی 27 تا 2۹ نوامبر 
2۰21 از 1۰1۰ کانادایــی باالی 18 

سال و بطور آناین تهیه شده است.
پاسخ دهندگان این نظرسنجی به طور 
تصادفی از طریق تلفن انتخاب شده اند 

و یک نظرسنجی آناین انجام دادند.
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مشاوره اولیه رایگان

تالش دولت کانادا برای تسهیل ورود نیروی کار به بازار 
کمک شهریه ده دالر در روز مهدکودک ها چه تأثیری بر زندگی تازه مهاجران خواهد داشت؟

زندگی مــدرن جنبه های مختلف و 
گاه پیچیــده ای دارد کــه هیچ کدام 
را نمی تــوان نادیــده گرفت؛ بخش 
عمده ای از آن مختص خانواده است؛ 
بخش بزرگــی متخص کار و حرفه و 
بخشــی نیز برای خود فرد. اما گاهی 
این جنبه های مختلف، در هم  تنیده 
اولویت بندی برای  و تصمیم گیری و 
انسان سخت می شــود؛ به خصوص، 
وقتی که بخواهیم همه این جنبه ها 
را بــه موازات هم و بــه تعادل پیش 
ببریم. این تعارض ها برای زنان شاغلی 
که مــی خواهند هم نقش ســنتی 
مادر و کدبانوی خانه را به خوبی ایفا 
کنند و هم مســئولیت ها و تعهدات 
اجتماعی شان را به بهترین شکل انجام 

دهند، به مراتب دشوارتر می شود.
اینجاست که خانواده ها به کمک های 
به ویژه مالــی از ســوی جامعه نیاز 
پیدا می کنند؛ ازجمله، کمک هزینه 

نگهداری کودکان در مهدکودک ها.
طبــق اعــام دولت، قرار اســت در 
جدیدی  برنامه ریزی های  زمینه  این 
صورت گیرد و حمایت از خانواده های 
کانادایی طیف بیشتری از متقاضیان 
را شــامل شــود کــه در اینصورت، 
کمک موثری به آنها، به خصوص، به 

تازه مهاجران خواهد بود.
در این مطلب، جزئیات تصمیم دولت 

و تأثیرات آن را خواهیم خواند.
در گذشته هایی، می شود گفت تقریباً 
دور، هر خانه فقط یک نان آور داشت 
که مرد خانه بود و بانوی منزل صرفاً 
به خانه داری و فرزند پروری مشــغول 
بود؛ اما، رفته رفته با افزایش مشارکت 
بانوان در مشاغل و مناصب اجتماعی 
به شخص ســومی نیاز پیدا شد که 
بتواند وظایف مادر را در غیاب او انجام 
داده و به بچه ها و امور منزل رسیدگی 

کند.
در برخی از خانواده هــا، این وظیفه 
را اعضــای نزدیــک خانــواده مثل 
مادربزرگ هــا پذیرفته انــد و حاضر 
شــده اند تــا ماجراهای پشت ســر 
گذاشته ی دوران جوانی شان را دوباره 
از ســر بگیرند. اما، کسانی که چنین 
موقعیتــی را، به هر دلیل، نداشــته 
تازه مهاجر،  خانواده های  مثل  باشند، 

باید به سراغ مهدکودک ها بروند.
در کانادا، طی چند دهه ی گذشــته، 
به مــوازات افزایش نرخ اشــتغال در 
میان زنان و افزایــش متناظر تعداد 
خانواده هایی با درآمــد دوگانه، نیاز 
به مراقبت از کودکان به طور پیوسته 
افزایش یافته اســت. تغییراتی که در 
بوجود  کانادایی  خانواده های  ترکیب 
آمده اســت، به ویــژه، افزایش تعداد 

خانواده های تک والــد و یا دارای والد 
ناتنی نیــز بر نیاز و نــوع مراقبت از 

کودک تأثیر گذاشته است.
به همین ترتیــب، تقاضا بــرای ارتقا 
کیفیت مراقبت از کودکان نیز افزایش 
یافته اســت؛ زیرا، حضور کودکان در 
بالقــوه دیگری بجز  مهدها، مزایای 
نگهداری نیز داشــته است؛ ازجمله، 
ارتباط با همساالن، آمادگی برای ورود 
به مدرســه و یادگیری مهارت های 
زبانــی و حرکتــی. مجموعــه ای از 
بــر تصمیم والدین  عوامل می تواند 
برای قــراردادن فرزند خود در مراکز 

نگهداری از کودکان تأثیر بگذارد.
در کانادا، گزینه های مراقبت از کودک 
متفاوت است؛ پرستار بچه ، مهدکودک  
خانگی، مهدکودک های رسمی، مراکز 
پیش دبستانی و خدمات قبل و بعد از 
مدرسه. پیداکردن مناسب ترین گزینه 
برای مراقبت از کودک می تواند بسیار 
چالش برانگیز باشد. والدین، اغلب، باید 
بین کیفیت، راحتی، در دسترس بودن 
و صــد البته هزینه مراقبت از کودک 

تعادل برقرار کنند.
یک نکتــه عجیب بــرای اغلب تازه 
مهاجرهــا این اســت کــه خدمات 
مهدکودک ها در کانادا نه تنها رایگان 
نیست، بلکه اغلب هزینه های زیادی 
را به خانواده ها تحمیل می کند. گرچه 
کمک های دولتــی در این مورد نیز 
کم درآمد  خانواده های  حال  شــامل 
می شود، اما میزان باالی تقاضا برای 
ورود کودکان به مهدهای تحت پوشش 
دولت و لیست انتظارهای طوالنی که 
حتی ممکن است چندسال به طول 
بیانجامد، باعث می شود که بسیاری از 
خانواده ها مجبور به استفاده از خدمات 
مهدهای خصوصی شــوند که هزینه 
های گزافی را به آنها تحمیل می کند 
و حتی ممکن اســت باعث شود که 
یکــی از والدین قید کار و حرفه خود 

را بزند و در خانه بماند.
طی ماه گذشته، مذاکرات چند دولت 
اســتانی با دولت کانادا بر سر برنامه 
از سر  مهدکودک های روزی ده دالر، 
گرفته شــد. هدف طرفین این است 
که این قرارداد را هر چه زودتر نهایی 

کنند.
تاکنون ۹ استان و یک قلمرو با برنامه 
دولت فــدرال برای مهدکودک روزی 
ده دالر موافقت کرده اند. دولت فدرال 
مبلغ ۳۰ میلیــارد دالر برای اجرای 
برنامه مهدکودک روزی ده دالر را طی 
پنج سال آینده اختصاص داده است. 
برطبق این برنامه، هر خانواده برای هر 
روز مهدکــودک فرزند خود فقط ده 
دالر می پردازد و بقیه هزینه )متوسط 
5۰ دالر در روز( توســط دولت های 

فدرال و استانی تامین می شود.
در آوریــل 2۰21، نخســت وزیــر 
برنامه  تــرودو،  جاســتین  کانــادا، 
پنج ساله دولتش برای کاهش شهریه 
مهدکودک ها به مقدار متوسط ده دالر 

در روز را برای عموم ترسیم کرد.
دولت فدرال برای دســتیابی به این 
هدف، متعهد شــد که یک سرمایه 
گــذاری ۳۰ میلیــارد دالری را طی 
پنج ســال آینده انجام داده و حداقل 
۹/2 میلیارد دالر برای ســال پس از 
آن درنظر بگیرد. دفتر نخســت وزیر 
اعام کرد که سیستم جدید می تواند 
تــا پایــان ســال 2۰22 هزینه های 
مهدکودک را به طور متوســط تا 5۰ 
درصد در تمامی مناطق، به جز کبک 
کاهش دهد. از زمان اعام این خبر، 
دولت فدرال وارد گفتگو با اســتان ها 
و مناطق مختلف شــده اســت تا در 
مورد نحوه اجرای این سیستم جدید 
آموزش و مراقبــت از کودکان تبادل 
نظر کنند. دولــت، تاکنون، با هفت 
اســتان و یک حوزه به توافق رسیده 
است. بخشی از توافق نامه ها مستلزم 

زهرا فرودی )نشریه مداد(

تعیین میزان هزینه ای است که دولت 
فدرال برای هر حوزه قضایی اختصاص 
می دهد تا بتوانند مراقبت از کودکان 
امکانات  کــرده،  مقرون به صرفه تر  را 
بهتــری را فراهم کننــد و با آموزش 
مهارت های بیشــتر به آموزگاران و 
دست اندرکاران این حوزه و افزایش 
دستمزد آنها رضایت بیشتری را برای 
دوطرف حاصل کنند. هدف اصلی از 
این تصمیم کمک به رشد اقتصادی 

و رفاه اجتماعی در کل کشور است.

امــا تأثیر این تصمیــم بر زندگی 
مهاجران چگونه است؟

این سیاســت احتماالً یک پیروزی 
بزرگ برای والدین در سراســر کانادا 
و شاید بیشتر برای والدینی باشد که 
با شرایط آســیب پذیر روبرو هستند. 
مهاجران از جمله کسانی هستند که 

بیشترین سود را می برند.
مهاجران معموالً در ســنین پایین تر 
از سن متوسط جمعیت کانادا به این 
کشــور می آیند. این بدان معناست 
کــه آنهــا خانواده هــای جوان تری 
دارند و دسترســی به مراکز ارزان تر 
برای نگهــداری از کودکان از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. برخاف یک 
کانادایــی، مهاجــران جدید، ممکن 
اســت خانواده یا دوســتانی را برای 
مراقبت از فرزندان شان در کنار خود 
نداشته باشند و البته که شاید هنوز 
درآمد کافی نیز برای پرداخت هزینه 
مهدکودک نداشته باشند. در چنین 
حالتی، معموالًف ایــن زنان مهاجر 
هستند که بیشترین بار مسئولیت را 

متحمل می شوند.
یکی از دالیلی که زنــان تازه مهاجر 
را برای ادغــام اقتصادی و اجتماعی 

در کانادا با مشــکل مواجه می کند، 
فقدان دسترســی به مهدکودک های 
مثال،  به عنوان  است.  مقرون به صرفه 
در تورنتو، که مقصد اصلی مهاجران 
جدید به کانادا است، متوسط هزینه 
ماهیانــه کودکان نوپــا طبق بودجه 
دولت فدرال در ســال 2۰21، 1۶۰۰ 
دالر است. این مبلغ برای یک خانواده 
معمولی بــا دو فرزند بیش از ۳۰۰۰ 

دالر در ماه خواهد بود.
در غیاب گزینه های اقتصادی تر، زنان 
تازه مهاجر شــاید مجبور شوند برای 
مراقبــت از فرزندان خــود در خانه 
بمانند که این امــر مانع از ورود آنها 
به حرفه مورد عاقــه خود در کانادا 
و ایجاد ارتباطات اجتماعی می شود؛ 
درحالی که، آنها به این موقعیت نیازد 
دارند تا بتوانند نسبت به کشور جدید 
خود حسی شــبیه خانه پیدا کنند. 
جای تعجب نیست که در تحقیقات 
گزارش آمده است که زنان تازه وارد در 
سال های اولیه ورود به کانادا، به دلیل 
مسئولیت  مراقبت از کودک در خانه، 

احساس انزوا می کنند.
از این رو، بســیار محتمل اســت که 
اجرای برنامــه 1۰ دالری مراقبت از 
کودکان، زنان مهاجــر را به ادامه ی 
شــغل و حرفه خود تشــویق کند و 
قدرت خریــد خانواده های مهاجر را 
زیرا می تواننددرآمد  بهبود بخشــد؛ 
بیشتری کسب کرده و کمتر هزینه 
کنند. این برنامه به زنان مهاجر کمک 
خواهد کرد تا به جامعه بپیوندند؛ زیرا 
حضــور در محل کار نیز شــاه کلید 

ایجاد روابط اجتماعی است.
یکی دیگر از مزایای اصلی این طرح، 
نتایج بهتر آموزشی و اجتماعی برای 
کودکان تازه وارد اســت؛ زیرا به آنها 
یادگیری  برای  بیشتری  فرصت های 

و یافتن دوستان جدید خواهند داد.
یک مطالعه سراسری نشان داد که در 
ســال 1۹۹7، نرخ مشارکت زنان در 
نیروی کار در کبک چهاردرصد کمتر 
از بقیه کانادا بود؛ اما امروز پس از اینکه 
این استان یک سیستم مقرون به صرفه 
برای مراقبت از کودکان معرفی کرد، 
از میانگین ملی  باالتــر  چهاردرصد 
رفت. در یک مطالعه ی دیگر از سوی 
مطالعه TD Economics، اشاره شد 
که هر یک  دالر ســرمایه گذاری در 
آموزش خردساالن، بازگشت اقتصادی 

بین 1/5 تا 2/8 دالرخواهد داشت.
تمامــی ایــن مــوارد و جنبه های 
به  میزان خوش بینی  بررسی شــده، 
رفاه اقتصادی را در بین تازه مهاجران 

افزایش داده است.
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1346 Lonsdale Ave. North Vancouver, BC V7M 2H8
Tel: 604-983-2020

The Meat Shop The Meat Shop 
& Deli& Deli

302B  2748 Lougheed Highway, 
Port Coquitlam, BC V3B 6P2

604-475-2044   &   604-773-6008

مدیریت فروشگاه «میت شاپ» 
ضمن قدردانی از حمایت های بی دریغ شما هموطنان عزیز

 در طول 30 سال گذشته
بدین وسیله افتتاح شعبه این فروشگاه را در پورت کوکیتالم

 به اطالع همگان می رساند.

این فروشگاه نیز مطابق معمول ارائه دهنده انواع محصوالت 
گوشت گاو، گوساله، گوسفند و مرغ می باشد.

امید است با حمایت شما عزیزان ساکن «ترای سیتی»
پایه گذار ارائه خدمات بهتر در این محل باشد.

زهرا فرودی )نشریه مداد(
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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

استفاده از تکنولوژی
 در حوزه مراقبت های درمانی 

در کانادا با سرعت سریعی
 در حال رشد و پیشرفت است

هدهد- استفاده از تکنولوژی در حوزه 
مراقبت های درمانی در کانادا با سرعت 
سریعی در حال رشد و پیشرفت است. 
این پیشرفت ها برای برآوردن تقاضای 
رو به رشد و نیازهای منحصر به فرد 
جمعیــت چند ملیتی این کشــور، 
نقش مهمی را در کمک به سیستم 

بهداشتی ما ایفا می  کند.
همکاری با این شرکت ها در چند ماه 
گذشــته، تیم ارتباطات مراقبت های 
بهداشــتی کانادا را قادر ساخته است 
تا در این حوزه به مشــاهداتی عینی 
دست یابد. در این مقاله به چند مورد 

از این مشاهدات اشاره می  کنیم.
موانــع زبانــی موجــود در برقراری 
ارتباطات در حال از بین رفتن هستند. 
و به واسطه آن امکان دسترسی بهتر 
به مراقبت های بهداشتی فراهم خواهد 

شد
کانادا یک کشور چند ملیتی است و 
زبان اول میلیون ها نفر از ساکنان آن 
چیزی به غیر از انگلیسی یا فرانسوی 
است. سیستم ســامت کانادا عمدتاً 
با دو زبان رسمی کشور کار می کند. 
و گاهی اوقات ایــن موضوع موانعی 
را برای دسترسی به خدمات حیاتی 

پزشکی ایجاد کرده است.
تا همین اواخر، راه حل مرســوم این 
بود که بــرای برطرف کردن نیازهای 
ارتباطی بیمــاران مترجمــی را به 
بیمارستان می آوردند. با این حال، این 
خدمات دارای محدودیت های فیزیکی 
هستند. چراکه گاهی به هنگام نیاز به 
امکانات بهداشتی و درمانی در مناطق 

روســتایی و دورافتاده، به هیچ وجه 
نمی توان به مترجمین دسترسی پیدا 

کرد.
کانــادا اخیراً یک برنامــه ارتباطی را 
 Voyce برای پشتیبانی از شــرکت
پیش برده است، این شرکت با تولید 
اپلیکیشــنی که می تواند ویدیوها را 
ترجمه  کند، انقابی را در این صنعت 

ایجاد کرده است.
این اپلیکیشن می تواند در حوزه هایی 
بهداشــتی،  مراقبت های  همچــون 
جریانــات حقوقی و ســایر زمینه ها 
مورد اســتفاده قرار گیرد. اخیرا بین 
 Trilliumو  Voyce شــرکت های 
 )Health Partners (THP

همکاری هایی صورت گرفته است.
و به این ترتیــب آن ها می توانند این 
فناوری مجازی خود را به نفع بیمارانی 
که در هنگام مراجعه به بیمارستان ها 
بــرای دریافت مراقبت هــای الزم به 
ترجمه فوری نیاز دارند، به کار گیرند.

ایــن برنامه می توانــد از 2۳5 زبان و 
ارائه  گویش مختلف ترجمه مجازی 
دهد. و از تابســتان امسال، در بخش 
 Mississauga تشخیصی بیمارستان
THP بــه صورت آزمایشــی به کار 
گرفته شــده اســت. این اولین باری 
است که این تکنولوژی در یک محیط 
بهداشتی در کانادا مورد استفاده قرار 

می گیرد.
بیمارانی که در این بخش تحت درمان 
از  قرار می گیرند می توانند مستقیماً 
طریــق آی پد با یک مترجم صحبت 
کنند. و ســپس صحبت هــای آن ها 

می تواند به زبان انگلیسی ترجمه شده 
و در اختیار متخصصین مراقبت های 

بهداشتی قرار گیرد.
این شرکت قصد دارد تا در سال های 
آتــی تکنولوژی خــود را به ســایر 
مراکز  و  کلینیک ها  بیمارســتان ها، 
بهداشتی سراسر کشور نیز ارائه دهد. 
این ایده نوآورانه پتانسیل این را دارد 
تا بــرای بهبود ارتباطات و رفع موانع 
موجود برای بســیاری از مردم و در 
نهایت برای افزایش نــرخ برابری در 
سیستم سامت سرتاسر کانادا مورد 

استفاده قرار بگیرد.

درمانی  مراقبت های  از  اســتفاده 
مجازی

اکثر افرادی که در ســال گذشته به 
داشته اند  دسترسی  درمانی  خدمات 
به این موضوع واقف انــد که از زمان 
آغــاز پاندمی کوویید1۹، اســتفاده 
از مراقبت هــای مجازی به شــدت 
افزایش یافته اســت. خدمات درمانی 
دیجیتال به ابزاری مکمل در سیستم 
مراقبت هــای بهداشــتی عمومی ما 

تبدیل شده است.

این خدمــات دیجیتال، مراقبت های 
درمانی عمومــی، چکاپ های روتین 
و درمان هــای تخصصــی را بــرای 
کانادایی ها و خانواده هایشــان فراهم 
می ســازد. به عنوان بخشــی از این 
تغییرات، تیم NATIONAL نیز اخیراً 
از راه اندازی برنامه مراقبت های درمانی 
کرده  پشــتیبانی   TELUS مجازی 

است.
این برنامه یک سرویس مراقبت های 
اولیه ملی است که از طریق طرح های 
مربوط به مزایای شرکت ها در اختیار 

کارمندان قرار می گیرد.
بدین طریــق امکان دسترســی به 
مراقبت های دلسوزانه به زبان فرانسوی 
و انگلیسی و به صورت 2۴ ساعته در 
7 روز هفته فراهم خواهد شــد. و به 
واسطه آن می توان اطمینان حاصل 
کرد کــه کارمندان به خوبی حمایت 
و پشتیبانی می  شــوند. و می توانند 
ســامت و رفاه جسمی و روانی خود 

را بهبود بخشند.
این ســرویس مراقبت مجازی جدید 
در انتاریو، برای کارمندان با سیستم 
تحویــل گــزارش HRM )مدیریت 
گزارش سامتی( اســتان مستقیماً 

یکپارچه شده است.
این ادغــام به این معنی اســت که 
مراقبت های اولیه می تواند آگاهانه تر 
بــه افراد ارائه شــود. زیــرا اطاعات 
پزشــکی و ســامتی بیمــار که از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است به طور 
یکپارچه در یک نمودار پزشکی ارائه 
داده می شود. بنابراین بیمارانی که به 
از  واسطه طرح های مزایای کارکنان 
این پلتفرم مراقبت مجازی استفاده 
می کنند. مراقبت های متداوم بهتری 

را دریافت خواهند کرد.
با ادامه یافتــن پاندمی کووید1۹، ما 
شاهد تغییر نیازهای نیروی کار کانادا 
بوده ایــم. راه حل هایــی مانند برنامه 
 TELUS مراقبت های درمانی مجازی
Health به پر کردن خاهای موجود 
و بهبود نحوه دسترسی کانادایی ها به 
مراقبت های بهداشتی کمک خواهد 
کرد. اما ما باید به محدودیت های این 

تکنولوژی ها توجه داشته باشیم.
به عنوان مثال، تمرکز بسیاری از این 
ســرویس ها بر برنامه های مبتنی بر 
هوش مصنوعی )AI( است. و معموال 
از آن ها برای قرارهای ماقات مجازی 
مربوط تریاژ و تشخیص نوع بیماری و 

در برخی موارد دیگر برای پاسخگویی 
به نگرانی هایی که بیمار در خصوص 

سامتی اش دارد، استفاده می شود.
انســانی،  تعامل  مواردی همچــون 
دلســوزی و همدلی حاصل از ارتباط 
با یک متخصص مراقبت های درمانی، 
همچنان برای بسیاری از کانادایی ها 
حائز اهمیت خواهد بود. سرویس های 
خدمــات درمانی مجــازی موجود و 
نوظهور، باید از در دسترس بودن این 

موارد اطمینان حاصل کنند.
عاوه بر این، از آنجایی که کانادایی ها 
اکنون مزایا و سهولت استفاده از این 
تکنولوژی ها را تجربه کرده اند. مشاهده 
طرح ها و برنامه های بلندمدت و تحول 
سیاســت   گذاری ها در حوزه خدماتی 
مانند مراقبت هــای درمانی مجازی 
بسیار حائز اهمیت اســت. دولت ها 
باید ارزیابی کنند که چگونه خدمات 
درمانی مجازی می تواند به بخشی از 
زنجیره استاندارد مراقبت های درمانی 
تبدیل شود. و با نگاهی فراتر از پاندمی 
و تأکید فزاینده بر پایداری سیســتم 
سامت خود، چگونه می توانند به این 

برنامه ها بودجه ای را تخصیص دهند.
با بازگشایی کانادا و به ویژه با توجه به 
انواع ویروس های کووید-1۹ در حال 
ظهور، چالش هــا و ماحظات زیادی 
در خصوص حصول اطمینان از وجود 
یک سیستم کارا و موثر برای گرفتن 
آزمایشات و تست های الزم از ویروس 

وجود خواهد داشت.
در حالی که تکنولوژی های آزمایشی، 
 Precision مانند فناوری های تیــم
کانادایی هــا  بــه   ،Biomonitoring
راه حل هایی را بــرای کمک به انجام 
آزمایش های سریع ارائه می  کنند، در 
دسترس بودن این آزمایش ها و هزینه 
حاصل از آن هــا همچنان از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت زیرا استان ها 
ســعی دارند تا خود را برای موج های 
جدید احتمالی کووید1۹ و سایر وقایع 
بهداشتی مشابه در آینده آماده کنند.
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

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

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

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

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, 
Coquitlam

528,000

#711-121 Brew St.,
 Port Moody

698,000

#2710-9868 
Cameron St,

Burnaby

$1,295,000

1178 Creekside Drive, 
Coquitlam

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

2637 اسکورفیت زیربنا
نزدیک به مراکز خرید

 و اسکای ترن

$699,000

1806-909 Mainland Street,
Vancouver

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

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

$2,560,000

415 Hadden Drive,
 West Vancouver

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

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

جنوبی، باچشم انداز از حیاط سرسبز
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

بیماری کشنده در یک قدمی جنگل های انتاریو
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی ســی«، بیمــاری پژمردگی 
بلوط در 5۰۰ متری مرز کانادا با ایالت 
میشیگان یافت شــده است. ریچارد 
که  جنگل  آسیب شــناس  ویلسون، 
اخیراً بازنشسته شده است، می گوید 
که این می تواند هر گونه بلوط را آلوده 
کــرده، از بین ببــرد. و هیچ کس به 
راستی نمی داند که چگونه رویاروی 

این تازش بایستد.
ویلسون می گوید: »همه ما باید نگران 
پژمردگی بلوط باشیم. این یک عامل 
بیماری زای قارچی مهاجم است که 
بسیار شبیه به بیماری نارون هلندی، 
بیمــاری پوســت راش و زنگ تاول 
کاج سفید است. اینها همه گونه های 
مهاجمی هستند که به کانادا – و به 
ویژه انتاریو – آمده اند و آســیب های 

گسترده ای را وارد کرده اند.«
شهرداری هایی مانند همیلتون، لندن 
و ویندزور از قبل به ســاکنان هشدار 
بلوط  داده اند که مراقــب پژمردگی 

باشند.
ســارا رانگ از مرکز گونه های مهاجم 
سال گذشــته گفته بود: »می توانید 
تصور کنید اگر چند روز و چند هفته 
به یک گیاه یا درخت آب نرسانید، به 
ســرعت می میرد. بنابراین این واقعاً 
کاری است که پژمردگی بلوط انجام 
می دهد – به همه گونه های مختلف 
بلوط حمله می کند و می تواند باعث 
کاهش سریع و حتی مرگ درختان 

بلوط شود.«
سی بی ســی نیوز از ویلسون پرسید 
که چگونه پژمردگی بلوط تشخیص 
داده می شود و اگر به کانادا برسد چه 
چیزی در خطر است که پاسخ ها را در 

ادامه می خوانید.
پژمردگی بلــوط از دو طریق پخش 
می شــود: روی زمین از راه حشــره 

نبرد سایبری آژانس امنیت کانادا
 با هکرهای خارجی

مداد- به گزارش گلوبال، آژانس امنیت الکترونیک کانادا روز دوشنبه اذعان کرد 
که عملیات سایبری خاصی را علیه هکرهای خارجی انجام داده است تا هزینه ای 
برای سطوح رو به رشد جرائم سایبری تحمیل کند. این اولین بار است که مرکز 
امنیت ارتباطات )CSE( به طور عمومی استفاده از »عملیات سایبری خارجی«، 
دسته ای از عملیات ها که می تواند شامل ابزارهای سایبری »فعال« )تهاجمی( یا 

دفاعی باشد را تائید می کند.
به گفتــه آژانس امنیت الکترونیک کانادا، این دســتور جدید به مرکز امنیت 
ارتباطات اختیار قانونی برای انجام عملیات سایبری برای مختل کردن تهدیدات 
مبتنی بر عملیات سایبری خارجی به کانادا، ازجمله مجرمان سایبری، می دهد.

ازآنجایی که هک یک گروه جنایتکار، آژانس اطاعاتی یا ســازمان تروریستی 
مســتقر در یک کشور خارجی می تواند قوانین آن کشور را نقض کند، اقدامات 
مرکز امنیت ارتباطات مستلزم امضای وزیر دفاع و وزیر امور خارجه است. این 

اقدامات نباید کانادایی ها یا هر شخصی را در کانادا هدف قرار دهد.
آژانس اطاعات سایبری، همراه با پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا، روز دوشنبه 
هشدار داد که حمات باج افزار )نوعی نرم افزار مخرب طراحی شده برای مسدود 
کردن دسترسی به یک سیستم کامپیوتری تا زمانی که مبلغی پرداخت شود( 
علیه بخش های مهم کانادا، مانند حوزه های مراقبت های بهداشتی، انرژی و تولید 

در حال افزایش است.

همه گیری کووید-۱۹ 
فرزند آوری را در کانادا به تعویق انداخته است

پــرژن میرور- همه گیــری بیماری 
کووید-1۹ عــاوه بــر اینکه باعث 
بیمــاری و مــرگ و میر تعــداد بی 
شماری از مردم جهان شده، به طور 
غیر مســتقیم نیز بــر زندگی مردم 
تاثیر گذاشــته که یکی از این موارد 

فرزندآوری است.
تازه ترین گزارش اداره آمار کانادا که 
در روز اول دسامبر 2۰21 منتشر شد، 
تاثیر همه گیری بیماری کووید-1۹ 
بر باروری در کانادا را نشان می دهد. 
تحلیلگــران  و  گــذاران  سیاســت 
مهاجرتی نیز فرزندآوری را به عنوان 
یکی از عوامل برنامه ریزی مهاجرت 

بلند مدت در نظر می گیرند.
هرگونه کاهش در میزان باروری متاثر 
از همه گیری بیماری کووید-1۹، در 
بازار کار 25 سال آینده کانادا خود را 
نشان خواهد داد و دلیل آن این است 
که افرادی که اکنون متولد می شوند 
برای ورود به بازار کار آنها حدود 25 

سال زمان نیاز است.
کاهش نرخ فرزندآوری در کانادا اغلب 
به عنــوان توجیه اقتصادی مهاجرت 
عنوان می شود و منطق آن این است 
که نرخ زاد و ولد در حدی نیست که 
باعث رشد جمعیت و نیروی کار الزم 
برای رشــد اقتصادی کانادا بشود. به 
همین منظور مهاجرت اقتصادی به 
عنوان اصلی ترین راه حل این مشکل 

در نظر گرفته می شود.
با در نظر گرفتن اینکه ســن نیروی 
کار کانادا در حال افزایش اســت و به 
دنبال خود افزایش نرخ بازنشستگی 
را در پی دارد، کاهش فرزند آوری بر 
اقتصاد کانادا تاثیر مستقیم داشته و 
تولید ناخالص ملی و همچنین رقابت 
پذیــری کانادا در اقتصــاد جهانی را 

کاهش خواهد داد.
بــا توجه به گزارش اخیــر اداره آمار 
کانادا، این کشور نیز همانند بسیاری 
دیگر از کشــورهای جهان در ســال 

2۰2۰ و به دلیل بــروز همه گیری 
بیماری کووید-1۹ شاهد پایین ترین 
نرخ زاد و ولد بوده و به همین ترتیب 
باالترین کاهش فرزند آوری ساالنه از 
سال 2۰۰۶ به این سو را داشته است.

در ســال 2۰2۰، نرخ بــاروری برای 
هر زن کانادایی به 1٫۴ فرزند رســید 
که کاهش چشمگیری از خود نشان 
داده است. اگرچه این اطاعات نشان 
می دهنــد که همه گیــری بیماری 
کوویــد-1۹ به طور کلی تاثیر منفی 
بر میزان باروری در کانادا داشته، اما 

کارشناســان معتقد هستند که این 
تمام داستان نیست. با توجه به کاهش 
نرخ باروری از سال 2۰۰8 به بعد، این 
بحث نیز می تواند مورد توجه باشــد 
که کاهش چشمگیر باروری در سال 
2۰2۰ تــداوم روند رو به کاهش نرخ 

باروری از سالیان گذشته می باشد.
در بخــش دیگری از گــزارش اداره 
آمار کانادا درباره کاهش نرخ باروری 
نتیجه گرفته شده است که این میزان 
کاهــش در زاد و ولد، کــه همراه با 
رشــد روز افزون سن جمعیت کانادا 
و مشــکات پیش آمده بــرای بازار 
کار کانادا پس از همه گیری بیماری 
کووید-1۹ می باشــد، باعث افزایش 
نگرانی درباره سیســتم مراقبت های 
بهداشتی، سیســتم پرداخت حقوق 
بازنشستگان و سیستم ارائه خدمات 

اجتماعی خواهد شد.
گزارش اداره آمار کانادا نشــان داده 
است که حدود یک چهارم جمعیت 
15 الی ۴۹ ساله کانادا به دلیل بروز 
همه گیری بیماری کووید-1۹ برنامه 
خود برای فرزندآوری را تغییر داده اند. 
حدود 2۰ درصد این گروه جمعیتی 
اعام کرده اند که قصد دارند نسبت به 
برنامه های پیشین خود فرزند کمتری 
داشته باشند. فقط ۴ درصد این گروه 
جمعیتــی گفته اند کــه می خواهند 
فرزند بیشتری داشته باشند و یا اینکه 

به زودی بچه دار خواهند شد.
این گزارش همچنین نشان می دهد 
که نظر گروه جمعیتــی که توانایی 
فرزند آوری دارند بســیار مهم است 
چون سن متوســط مادران کانادایی 
در حــال حاضر ۳1 ســال اســت. 
بنابراین تاخیر در فرزندآوری می تواند 
باعث شود که برخی از زنان به دلیل 
محدودیت هــای بیولوژیکی باروری، 
به انــدازه ای که برنامه ریزی کرده اند 

نتوانند بچه دار شوند.
در مجموع باید دید که آیا نرخ باروری 
در کانادا باز هم کاهش خواهد یافت و 
یا به میزان پیش از بروز همه گیری باز 
خواهد گشت. میل به تعویق انداختن 
بچه دار شــدن هنوز هم می تواند بر 

جامعه کانادا تاثیر گذار باشد.
اگر مردم کانادا همچنان بر این نظر 
باشند که فرزند کمتری داشته باشند 
در کوتاه مدت باعث کاهش ثبت نام 
در مهد کودک ها و مدارس و در نتیجه 
بار مالی کمتر برای والدین خواهد بود 
اما در بلند مدت همین امر می تواند 
باعث کاهش یا از بین رفتن سیستم 
خدمات  بهداشــتی،  مراقبت هــای 
اجتماعی، کاهش حقوق بازنشستگی 

و کاهش نیروی کار کانادا بشود.

سازمان تنظیم کننده  ارتباطات از راه دور کانادا
غول پوشاک »گپ« را جریمه کرد

از  ارتباطات  تنظیم کننده ی  سازمان 
 Gap( راه دور کانادا می گوید که گپ
Inc(، تولیدکننده بزرگ لباس و کیف 
و کفش آمریکایی، موافقت کرده است 
که به دلیل نقض قوانین ضد هرزنامه 

کانادا 2۰۰ هزار دالر بپردازد.
به گزارش هفته و به نقل از »کانادین 
پرس«، این سازمان اعام کرده است 
که در دســامبر 2۰18 نامه هشــدار 
به گپ ارســال کرده تا به آن شرکت 
اعام کند که شــکایت هایی در مورد 
الکترونیکی  پیام رســانی  شیوه های 

دریافت کرده است.
افســر ارشــد انطباق و اجــرای این 
سازمان در ژوئن گذشته در پی ادامه 
شکایات عمومی تحقیقات رسمی را 

آغاز کرد.
کمیسیون رادیو تلویزیون و ارتباطات 
از راه دور کانــادا می گوید که دالیلی 
برای این مدعــی دارد که بین ژانویه 
2۰18 و اوت 2۰21 ایــن شــرکت 
پیام های الکترونیکی تجاری را بدون 
رضایت الزم برای کانادایی ها ارســال 

کرده است.
همچنین گفته می شود که پیام ها به 
طور پیوسته شامل امکان لغو اشتراک 

یا لغو اشتراک آسان نبودند، همانطور 
که طبق قانون ضد هرزنامه الزم است.
گــپ پــس از اطــاع از نگرانی ها، 
شیوه های بازاریابی خود را تغییر داد 
و با کارکنان سازمان تنظیم کننده ی 
ارتباطات از راه دور کانادا کار کرد تا با 

آنان به این توافق رسید.
گفتنــی اســت کــه گپ شــرکت 
تولیدکننده لبــاس و کیف و کفش 
آمریکایی اســت که در سال 1۹۶۹ 
در سان فرانسیســکو، واقع در ایالت 
کالیفرنیا، توســط دونالد فیشــر و 
دوریس فیشر تأسیس شد. گپ دارای 
پنج برند: گپ، بنانا ریپابلیک، الد نوی، 
پایپر الیم و آتلتا است. در سال 2۰۰۶، 
شرکت گپ حدود 15۰ هزار کارمند 
در ۳1۳۹ فروشــگاه در کشــورهای 
آمریکا، کانادا، مکزیک، فرانسه، ایرلند، 
ژاپن، اندونــزی، کره جنوبی، مالزی، 

پرو، سنگاپور و انگلستان بوده است.
الزم به ذکر اســت که چندی پیش 
هم سازمان تنظیم کننده ی ارتباطات 
از راه دور کانادا، شرکت های مخابراتی 
را موظف کرد که فناوری جدیدی را 
برای جلوگیری از تماس های تلفنی 

مزاحم و جعلی به کار گیرند.

ناقل که سوسک شیره ای نام دارد، و 
همچنین در زیر زمین از طریق ریشه 
درخــت از درخت آلوده به پژمردگی 
بلوط بــه درخت غیر آلــوده پخش 
می شود. بنابراین بیماری می تواند در 
زیر زمین به بسیاری از درختان بلوط 

گسترش یابد.
 بیماری پژمردگی بلوط در جزیره بل، 
که در رودخانه درســت بین ویندزور 
و دیترویت اســت، کشف شد. 5۰۰ 
متر از مرز انتاریو فاصله دارد. این یک 
بیماری بسیار مرموز است. تشخیص 
آن مانند بیشتر بیماری زاهای جنگلی 
بسیار ســخت است. این مثل اشکال 
نیست که بتوانید آن را ببینید و روی 
آن پا بگذارید. ممکن است ظاهر شود، 
و ممکن است مدت زیادی ندانید که 
وجود دارد. وقتی کشف شد، ممکن 
است گسترده باشد و ریشه کن کردن 

آن بسیار سخت باشد.
ما هیچ درمان واقعی برای آن نداریم. 
هیچ گلوله جادویــی وجود ندارد که 
بسیاری از این بیماری زاهای مهاجم 

جنگل را متوقف کند.
پژمردگی بلوط خیلی سریع درختان 
را می کشــد. در ایاالت متحده، دو یا 
ســه هفته آنها را می کشد. اما بیشتر 
اوقات یک ســال طول می کشــد تا 
درخت بمیــرد. بنابراین اگر قرار بود 

درختــی در تابســتان آلوده شــود، 
احتماالً تا بهار بعد که برگ نمی زند، 
متوجه نمی شوید که درخت مشکل 
دارد. آن وقت است که اکثر مردم به 
نوعی تعجب می کنند که چرا درخت 
من رشد نمی کند؟ یا چرا برگ روی 

آن نمی بینم؟
تنوع حیات وحش به درختان بلوط 
بســتگی دارد. تنوع زیســتی انتاریو 
در حــال از دســت رفتن اســت: با 
بیماری هــای گوناگونی کــه اکنون 
درگیرش هستیم. از دست دادن بلوط 
به تنهایی بسیار مهم است، اما وقتی 
همه ایــن گونه های دیگر را همزمان 
از دست می دهیم، فشــاری زیاد بر 

زیست بوم وارد می شود.
کنترل و ریشــه کنی پژمردگی بلوط 
بسیار گران است و اغلب واقعاً کار از 
پیش نمی رود. بنابراین بهترین کاری 
که می توانیم انجام دهیم این است که 
از خود محافظت کنیم ، کاری که با 
دفتر بازرسی مواد غذایی کانادا انجام 
می شود و محدود کردن انتقال چوب 

از مرز آمریکا به کاناداست.
اما ترس پراکنده شــدن بیشــتر در 
منطقــه ویندزور و دیترویت اســت، 
چون خیلی نزدیک اســت، حشــره 

می تواند با باد جابه جا شود.
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»انسان جدید«فیلم  مستند 
 شبکه خبری سی بی سی کانادا 
تغییر انسان در آینده 
چگونه خواهد بود؟

پرژن میرور- تغییر انســان در آینده 
توسط ما صورت خواهد گرفت. برای 
بسیاری از ما هر روز به یک شکل آغاز 
می شــود. در تخت خوابی بیدار می 
شــویم که حدود دو متر طول دارد، 
صورت خود را می شوییم و کفش به 
پا می کنیم. پایی که 1۰ انگشت دارد. 
اما در آینده تمام اینها ممکن اســت 

تغییر کنند.
انسان جدید عنوان مستندی است که 
در شــبکه خبری سی بی سی کانادا 
پخش شده و به برخی از راه هایی که 
انسان  می تواند در واکنش به دنیای 
اطراف خود دچار تغییر فیزیکی شود 
و اینکه چگونه تکنولوژی بر زندگی و 
ظاهر انسان تاثیر می گذارد، پرداخته 

است.
در حالی که هیچ راهی برای دانستن 
دقیــق چگونگی تکامــل و انطباق 
انســان در نســل های آینده وجود 
ندارد، کارشناســان بر اساس انبوهی 
از داده های ژنتیکی انسانی، پتانسیل  
تکنولوژی های پیشرفته و مشاهدات 
ســبک زندگی در حال تغییر انسان، 

پیش بینی هایی انجام می دهند. 
در مستند “ انسان جدید “ نشان داده 
می شــود که مردم سراسر جهان به 
دلیل اینکه قد آنها پیوســته در حال 
بلندتر شدن اســت، ممکن است در 
آینــده در تخت خواب های دو متری 

به راحتی جا نشوند.
یان ویلِــم دروِکر، مــورخ اقتصادی 
هلندی بر این باور اســت که افزایش 
قد ما با اســتاندارد زندگی ما مرتبط 
است. ژنتیک و انتخاب جفت نیز در 
این مسئله نقش دارند. به عقیده او نود 
درصد قد نهایی ما توسط قد والدین ما 

تعیین می شود.
امروزه مردم کشور هلند بلند قد ترین 
افراد روی کره زمین هستند. نشریه 
انگلیسی گاردین در ماه سپتامبر سال 
جاری میادی در گزارش خود نوشت 
که در سال 2۰2۰ یک مرد 1۹ ساله 
هلندی به طور متوسط بیش از 18۰ 
سانتی متر قد دارد در حالیکه یک زن 
هلندی 1۹ ساله به طور متوسط قدی 

برابر با 1۶7 سانتی متر دارد.
بــا اینکه قد بســیاری از افــراد در 
افزایش  کشورهای ثروتمند در حال 
اســت، اما این مســتند پیش بینی 
می کند که مردم هلنــد به باالترین 
قدی که استخوان ها و سیستم گردش 
خون انســان می توانــد تحمل کند 

رسیده اند.
گزارش روزنامــه گاردین نتایج یک 
تحقیق را مورد توجه قــرار داده که 
در آن مطرح شــده است مردم هلند 
در واقع در طول زمان کمی کوتاه قد 
شده اند. بر اساس این تحقیق، مردان 
هلندی متولد شده در سال 2۰۰1 به 
طور متوســط 1 سانتی متر از مردان 
هلندی متولد شــده در سال 1۹8۰ 
کوتاه تر هســتند. برای زنان تفاوت 
قد این دو گروه به 1،۴ ســانتی متر 

می رسد.
برای این مسئله توضیحات مختلفی 
ارائه شــده که می تــوان از افزایش 
مهاجــرت افراد کوتاه قــد به هلند، 
تاثیر رکود و بحران اقتصادی در سال 
2۰۰7 و رشد کودکان و نوجوانان در 
شــرایط اقتصادی ضعیف و افزایش 
مصرف غذاهای ناسالم و فرآوری شده 

نام برد.
در مستند انسان جدید، به وضعیتی 

مشابه در ایاالت متحده آمریکا اشاره 
می شــود که اظهار می دارد در طول 
ســالیان متمادی قد مردم آمریکا در 

حال کاهش است.
یان ویلِم دروِکر علت این موضوع در 
آمریکا را مشکات سیستم بهداشتی 

این کشور می داند. به نظر او واگذاری 
سیســتم بهداشــتی به بــازار آزاد، 
گروه های فقیر جامعه را از دسترسی 
به سیستم بهداشتی عمومی محروم 

ساخته است.
این مورخ اقتصادی در این مســتند 
می گوید: “ قد انسان جدید به سیستم 
بهداشتی که برای خود ساخته است 
بستگی دارد. اگر این سیستم به این 
سمت برود که دسترسی به مراقبت 
و خدمات بهداشــتی همگانی شود، 
غذای سالم و شیوه زندگی صحیح و 
سالم در اختیار عموم مردم گذاشته 
شود قد تمام مردم بلندتر خواهد شد.“ 
در بخش دیگری از مســتند “ انسان 
جدید “ نشان داده می شود که نحوه 
اســتفاده از پای انســان نیز در حال 
تغییر است. امروزه ما بیش از آنکه راه 

برویم نشسته ایم.
فرانســوا آالرت، یکی از بنیانگذاران 
نخستین دانشکده پزشکی پا در کانادا 
بر این باور است که اگر زندگی ما به 
سمتی پیش رود که تحرک ما کمتر 
از حد فعلی شود، پای انسان ضعیف تر 
و صاف تر خواهد شد و ممکن است در 
طول زمان حتی یک انگشت پای خود 

را از دست بدهیم.
بر اساس نظر فرانسوا آالرت، انگشت 
بزرگ پای ما هنوز از بقیه انگشتان پا 
مهم تر است. بعید به نظر می رسد که 
برای مدت زمان طوالنی ناپدید شود. 
این انگشت مسؤل توانایی پا برای خم 

شــدن و راه رفتن ما به ســمت جلو 
است. حداقل در حال حاضر انگشتان 

دیگر پا نیز مهم هستند.
فرانســوا آالرت در ادامه این مستند 
می گوید: “ انگشــت کوچــک پا در 
میان دیگر انگشتان از اهمیت کمتری 
برخوردار اســت و به احتمال زیاد در 
طول زمان ناپدید خواهد شد. انگشت 
کوچک پا مسؤلیت زیادی در تعادل، 

پیاده روی و راه رفتن ما ندارد.“
نشســتن و خیره شــدن به صفحه 
کامپیوتر و تلویزیون فقط بر روی پا 
تاثیر ندارد و ممکن است چهره ما را 

نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
زیست شناس فرانسوی آلکس کورتوا 
پیش بینی می کند به دلیل اینکه هر 
روز تعداد بیشتری از مردم برای پیدا 
کردن عشــق خود از اپلیکیشن های 
افراد  یابی استفاده می کنند،  دوست 
برای داشــتن چهره هــای جذاب  تر 

تکامل خواهند یافت.
در اغلب اپلیکیشن های دوست یابی، 
در تصاویر افراد فقط قســمت سر و 
شانه ها به عنوان بخش جذاب نشان 
داده می شوند. هم اکنون از آنجایی که 
بیشتر ما بر اساس این جذابیت اولیه 
با جنس مخالف خود جفت می شویم، 
این احتمال وجــود دارد که فرزندان 
ایــن گروه از افــراد دارای چهره های 

جذاب تری باشند.
ایوان وانگ، پزشــک جراح کانادایی 
در بخــش دیگری از این مســتند از 
تکنولوژی چاپ سه بعدی برای ترمیم 
یــک مفصل که از انجــام یک عمل 
جراحی بزرگ جلوگیری خواهد کرد 

استفاده می کند.
دکتــر وانگ می گویــد: “ ما به طور 
تاریخچه طبیعی  واقعی می توانیــم 
بیماران خود را تغییر دهیم. بنابراین 
اگر بتوانیــم زودتر بــه این موضوع 
برسیم بیماران ما ممکن است دچار 

آرتروز نشوند.“ 
در حالیکــه ما هر روز تکنولوژی های 
بیشتری را در بدن خود قرار می دهیم، 
انســان آینده توسط دســتان انسان 

امروز شکل خواهد یافت.

نجات تیم هورتون
 با “تیم بیب”های جاستین بیبر؟

جاستین بیبر و تیم هورتون توانستند به طور مشترک محصولی با عنوان 
»تیم بیبز« را به مردم عرضه کنند. این محصول که شــباهت زیادی به 
پیراشکی های توپکی »تیم بیت« دارد هم اکنون در شعبه های تیم هورتون 
و در سه طعم مختلف عرضه می شود. این ابتکار به وسیله سرآشپز بخش 
نوآوری تیم هورتون، یعنی شف تالیس ووکس انجام شده است تا بتواند 
به بهترین نحو توجه طرف داران تیم هورتون و جاستین بیبر را جلب کند.
شــاید بهبود وضعیت تیــم هورتون و خروج آن از بحــران با روش های 
بازاریابی قوی میســر شود اما به نظر نمی رسد ائتاف کنونی این شبکه 
رستوران های زنجیره ای با خواننده جوان کانادایی به جایی برسد. این برند 
معروف کانادایی با تعطیلی بسیاری از شعبه ها، صف های طوالنی و عدم 
مدیریت مناســب در دوران پاندمی بسیاری از مشتریان پروپا قرصش را 
نیز ناامید کرده است. بااین حال به گفته مدیر بازاریابی شرکت، باتوجه به 
اینکه جاستین بیبر از مشتریان و طرف داران پروپاقرص تیم هورتون است 
بسیار خوش بین هستند که این طرح به نتیجه برسد و بتوانند با جاستین 

همکاری دراز مدتی داشته باشند.
تیم هورتون که برای فروش در اختیار شرکتی آمریکایی قرار گرفته است 
اما به نظر نمی رسد با سرمایه ای که این شرکت برای بازسازی و مدرنیزه 
کردن شبکه فروش در نظر گرفته است راه به جایی ببرد. اقدام اخیر تیم 
هورتون در محصول مشترک با ستاره ای جوان بنا به نظر کارشناسان یک 
اشتباه استراتژیک بود چرا که در حال حاضر بیشتر مشتریان تیم هورتون 
را افراد ســالخورده تشخیص می دهند. هدف تیم هورتون این بود که با 
شراکت با جاستین بیبر بتواند نسل جوان را بیشتر به خرید ترغیب کند.

با وضع کنونی و بحران پاندمی یکی از مهم ترین مشکات تیم هورتون در 
حال حاضر یافتن و استخدام نیروی کار است.
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روزي كه شاه عباس يكم درگذشت
 19 ژانويه سالروز درگذشت شاه عباس يكم است 
كه در سال 1629 ميالدي در اشرف (بهشهر) فوت شد. 
شاه عباس براى آگاه شدن «بدون واسطه» از مشكالت 
مردم، برخى از شب ها به گونه                       اى ناشناس در كوچه و پس 
كوچه و اين گوشه و آن گوشه به پرسه زنى مى پرداخت.

قطع روابط ايران با دولت سعودي
دولت وقت ايران در پي اعتراض به اعدام يك زائر 
ايراني به نام ابوطالب يزدي در جريان مناسك حج، 29 
ديماه 1322 مناسبات ديپلماتيك خودرا با دولت سعودي 
قطع كرد. اين زائر به تصميم مقامات سعودي گردن زده 
شده بود. دولت وقت ايران عمل دولت دولت سعودي را 
غير منصفانه خوانده بود. درپي قطع روابط دو كشور، تا 
مدتي ايرانيان قادر به مسافرت به كشور سعودي نبودند.

«مجلس» كاِر دهخدا را عام المنفعه اعالم كرد
    مجلس شـــوراي ملـــي 29 ديماه 1324 تالش 
فرهنگى على اكبر دهخدا را يك كار عام المنفعه اعالم و 
دولت را مأمور چاپ و انتشار فرهنگ دهخدا و تكميل كار 

و ادامه پژوهش هاى او كرد.
 با مصّوبه مجلس، هزينه اين كار فرهنگي عام المنفعه 
بر عهده دولت قرارگرفت و دفتري براي انجام آن تأسيس 
و شماري از زبانشناسان، تاريخدانان و اديبان در آن سرگرم 

كار شدند.
نويسنده ناشناس داستان «غرور و تبعيض»

19 ژانويه سال 1813 در لندن داستاني انتشار يافت 
كه عنوان كتاب «غرور و تبعيض» بود. نويسنده داستان 
خود را معرفي نكرده بود و اسم مستعار هم نگذاشته بود و 
ناشر كتاب به جاي نام مولف نوشته بود: يك بانو. با اينكه 
نويسنده داستان خودرا معرفي نكرده بود، هجوم مردم 
براي خريد اين كتاب آنچنان بود كه ظرف يك هفته به 
چاپ دوم و ظرف دو ماه به چاپ هفتم رسيد و هر كس 
حدس و گماني مي زد و سرانجام «جين آستن » به عنوان 

نويسنده آن شناخته و اعالم شد.
ورود اسپانيايى ها به شيلى و ...

19 ژانويه 1535 «ديه گو آلماگو» اســـپانيايى در 
جستجوى طال از طريق «پرو » قدم به شيلى نهاد كه داراى 
تمدن بود و يك دولت مؤتلفه مركب از قبايل بومى داشت 

كه سرزمين خودرا «شيله» مى خواندند.
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 سرايه
شوقى، كه چو گل دل شكفاند، عشق است

ذهنى، كه رموز عشق داند، عشق است
مهرى، كه تو را از تو رهاند، عشق است

لطفى، كه تو را بدو رساند، عشق است
عراقى

پند بزرگان
به تعداد انسانها زندگى وجود دارد. براى همين 

است كه در زندگى مثل هم وجود ندارد.
 برتراند راسل
حداكثر استفاده را از زندگى بكن قبل از اينكه 

زندگيت به پايان برسد.
 فرويد

قاب امروز

كليساى سهرقه يا سهرل ـ   شمال غربى تبريز/عكس از : امين رحماني

اولين نماز جمعه به امامت حجت االسالم خامنه اي 
ديروز، مردم تهران نمـــاز جمعه را به امامت 
حجت االسالم خامنه اي و با حضور آيت اهللا منتظري و 
چند تن از مقامات برجسته مملكتي، ازجمله مهندس 
مهدي بازرگان در محوطه دانشـــگاه تهران برگزار 

كردند. 
در اين مراسم، ابتدا آيت اهللا منتظري پشت تريبون 
قرار گرفت و از احساسات بي شائبه مردم اظهار تشكر 
كرد: حجت االســـالم خامنه اي كه اولين نماز جمعه 
خود را برگزار مي  كرد. طي دو خطبه نماز جمعه چنين 
گفت: اين مسند اولياء بزرگ خداست. مسند صالحان 
و شايستگان است. در جمع خودمان (اين مسند) عالم 
بزرگ و رامرد عظيمي است كه ملت ايران هنوز داغ 
فقدان او را در دل مي پروراند. اين مسند مرحوم آيت اهللا 
طالقاني است، آن مردي كه تا لحظات آخر زندگي اش 
راه ديرينه مجاهدت خود را گم نكرد و از مجاهدت 

دست نكشيد و ... 
ابهام در نامزدي بعضي كانديداها 

با توجه به شايعاتي كه اين روزها درباره تعدادي 
از كانديداها كه برخي از آن ها از حمايت وســـيعي 
برخوردار هستند بر سر زبان هاست هنوز معلوم نيست 
كه وضع اين عده در انتخابات چگونه خواهد بود. 

ازجمله كانديداهائي كـــه وضع موقعيت آنها 
نامعلوم است مي توان از جالل الدين فارسيـ  دكتر 

مكري و مسعود رجوي نام برد. 
قطب زاده: شاه خائن را باز خواهيم گرداند 

نماز جمعه ديروز شـــيراز با شركت  ده ها هزار 
نفر از مردم شيراز به امامت آيت اهللا سيد عبدالحسين 
دستغيب، در مسجد وكيل و خيابان هاي اطراف آن 
برگزار شد. قبل از ايراد خطبه نماز، صادق قطب زاده 
وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران با اشاره به 
لزوم مبارزه با امپرياليسم آمريكا در مورد گروگانگيري 
گفت: در مورد گروگانگيري و بازگشـــت شاه كه 
بعضي ها مي گويند چه ارزشي دارد كه ما وقت خود را 
صرف آن كنيم، بايد بگويم مسئله، مسئله شاه نيست. 
مردم بايد روي پاي خود بايستند و شخصيت خود را 
پيدا كنند، چنانكه امام مي خواهند، مردم بايد روي پاي 
خود بايستند. بايد به دنيا بفهمانيم ملت ما بدون سالح 
و با دست خالي مي  تواند جاي ابرقدرت ها بايستد و 
بياري خدا و شما، شاه خائن را باز خواهيم گرداند. 
شاه مخلوع: قطب زاده عامل كاـ  گـ  ب است! 

شاه مخلوع طوالني ترين مصاحبه مطبوعاتي 
خود را با شـــبكه تلويزيونيـ  اـ  بيـ  سي آمريكا 

انجام داد. 
در اين مصاحبه كه شش ساعت بطول انجاميد 
شـــاه مخلوع صادق قطـــب زاده را عامل كـ  گـ  
ب (سازمان جاسوسي شوروي) خواند شاه مخلوع 
درباره قطب زاده گفت: وي به علت اينكه شـــاگرد 
تنبلي بوده از دانشـــگاه جرج تاون اخراج گرديد و 
بسياري از مردم مي گويند و او عامل سيا بوده و سپس 
عامل كاـ  گـ  ب شـــده است.  شاه مخلوع در اين 
مصاحبه همچنين گفت: دكتر يزدي تبعه آمريكا است 
و بني صدر را بدرستي نمي شناسد تنها مي داند كه او در 

دوران تحصيل از دانشجويان ناراضي بوده است.
قيمت تيرآهن اعالم شد 

وزارت بازرگاني به منظور يكنواخت شـــدن 
قيمت تيرآهن ساخت داخل و وارداتي و جلوگيري 
از اجحاف به مصرف كننده، قيمت تير آهن هاي نمره 
12ـ  14 و 16 را در سراســـر كشـــور براي مصرف 

حداكثر هر كيلو 46 ريال تعيين كرده است. 
شرايط تازه خريد پيكان 

تحويـــل 15 هزار دســـتگاه اتومبيل پيكان به 
متقاضياني كه از دو سال پيش درخواست اتومبيل از 

ايران ناسيونال را كرده بودند، شروع شد. 
صبح امروز، خويش خواه نماينده دادستان، مستقر 
در ايران ناســـيونال، در گفتگوئي با خبرنگار صنفي 
اطالعات گفت: بمنظور كوتاه كردن دست واسطه هاي 
سودجو، ايران ناسيونال تصميم گرفته است براي مدت 
يكسال، مستقيما به متقاضيان، پيكان عرضه كند و به 
همين منظور تا دو هفتـــه ديگر اطالعيه اي همراه با 
پرسشـــنامه مخصوص در جرايد كثيراالنتشار درج 
خواهد شد و متقاضيان پيكان مي توانند پرسشنامه ها را 

پر كرده و به ايران ناسيونال بفرستند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 29 دي ماه 1358 
(برابر با اول ربيع االول 1400، 19 ژانويه 1980) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

يكشنبه 29 دى 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27480    

سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2662 جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان5175

847
715
321

7639
3257

9572
465

814
178

ا

س

ي

روزي كه شاه عباس يكم درگذشت
 19 ژانويه سالروز درگذشت شاه عباس يكم است 
كه در سال 1629 ميالدي در اشرف (بهشهر) فوت شد. 
شاه عباس براى آگاه شدن «بدون واسطه» از مشكالت 
مردم، برخى از شب ها به گونه                       اى ناشناس در كوچه و پس 
كوچه و اين گوشه و آن گوشه به پرسه زنى مى پرداخت.

قطع روابط ايران با دولت سعودي
دولت وقت ايران در پي اعتراض به اعدام يك زائر 
ايراني به نام ابوطالب يزدي در جريان مناسك حج، 29 
ديماه 1322 مناسبات ديپلماتيك خودرا با دولت سعودي 
قطع كرد. اين زائر به تصميم مقامات سعودي گردن زده 
شده بود. دولت وقت ايران عمل دولت دولت سعودي را 
غير منصفانه خوانده بود. درپي قطع روابط دو كشور، تا 
مدتي ايرانيان قادر به مسافرت به كشور سعودي نبودند.

«مجلس» كاِر دهخدا را عام المنفعه اعالم كرد
    مجلس شـــوراي ملـــي 29 ديماه 1324 تالش 
فرهنگى على اكبر دهخدا را يك كار عام المنفعه اعالم و 
دولت را مأمور چاپ و انتشار فرهنگ دهخدا و تكميل كار 

و ادامه پژوهش هاى او كرد.
 با مصّوبه مجلس، هزينه اين كار فرهنگي عام المنفعه 
بر عهده دولت قرارگرفت و دفتري براي انجام آن تأسيس 
و شماري از زبانشناسان، تاريخدانان و اديبان در آن سرگرم 

كار شدند.
نويسنده ناشناس داستان «غرور و تبعيض»

19 ژانويه سال 1813 در لندن داستاني انتشار يافت 
كه عنوان كتاب «غرور و تبعيض» بود. نويسنده داستان 
خود را معرفي نكرده بود و اسم مستعار هم نگذاشته بود و 
ناشر كتاب به جاي نام مولف نوشته بود: يك بانو. با اينكه 
نويسنده داستان خودرا معرفي نكرده بود، هجوم مردم 
براي خريد اين كتاب آنچنان بود كه ظرف يك هفته به 
چاپ دوم و ظرف دو ماه به چاپ هفتم رسيد و هر كس 
حدس و گماني مي زد و سرانجام «جين آستن » به عنوان 

نويسنده آن شناخته و اعالم شد.
ورود اسپانيايى ها به شيلى و ...

19 ژانويه 1535 «ديه گو آلماگو» اســـپانيايى در 
جستجوى طال از طريق «پرو » قدم به شيلى نهاد كه داراى 
تمدن بود و يك دولت مؤتلفه مركب از قبايل بومى داشت 

كه سرزمين خودرا «شيله» مى خواندند.
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 سرايه
شوقى، كه چو گل دل شكفاند، عشق است

ذهنى، كه رموز عشق داند، عشق است
مهرى، كه تو را از تو رهاند، عشق است

لطفى، كه تو را بدو رساند، عشق است
عراقى

پند بزرگان
به تعداد انسانها زندگى وجود دارد. براى همين 

است كه در زندگى مثل هم وجود ندارد.
 برتراند راسل

حداكثر استفاده را از زندگى بكن قبل از اينكه 
زندگيت به پايان برسد.

 فرويد

قاب امروز

كليساى سهرقه يا سهرل ـ   شمال غربى تبريز/عكس از : امين رحماني

اولين نماز جمعه به امامت حجت االسالم خامنه اي 
ديروز، مردم تهران نمـــاز جمعه را به امامت 
حجت االسالم خامنه اي و با حضور آيت اهللا منتظري و 
چند تن از مقامات برجسته مملكتي، ازجمله مهندس 
مهدي بازرگان در محوطه دانشـــگاه تهران برگزار 

كردند. 
در اين مراسم، ابتدا آيت اهللا منتظري پشت تريبون 
قرار گرفت و از احساسات بي شائبه مردم اظهار تشكر 
كرد: حجت االســـالم خامنه اي كه اولين نماز جمعه 
خود را برگزار مي  كرد. طي دو خطبه نماز جمعه چنين 
گفت: اين مسند اولياء بزرگ خداست. مسند صالحان 
و شايستگان است. در جمع خودمان (اين مسند) عالم 
بزرگ و رامرد عظيمي است كه ملت ايران هنوز داغ 
فقدان او را در دل مي پروراند. اين مسند مرحوم آيت اهللا 
طالقاني است، آن مردي كه تا لحظات آخر زندگي اش 
راه ديرينه مجاهدت خود را گم نكرد و از مجاهدت 

دست نكشيد و ... 
ابهام در نامزدي بعضي كانديداها 

با توجه به شايعاتي كه اين روزها درباره تعدادي 
از كانديداها كه برخي از آن ها از حمايت وســـيعي 
برخوردار هستند بر سر زبان هاست هنوز معلوم نيست 
كه وضع اين عده در انتخابات چگونه خواهد بود. 

ازجمله كانديداهائي كـــه وضع موقعيت آنها 
نامعلوم است مي توان از جالل الدين فارسيـ  دكتر 

مكري و مسعود رجوي نام برد. 
قطب زاده: شاه خائن را باز خواهيم گرداند 

نماز جمعه ديروز شـــيراز با شركت  ده ها هزار 
نفر از مردم شيراز به امامت آيت اهللا سيد عبدالحسين 
دستغيب، در مسجد وكيل و خيابان هاي اطراف آن 
برگزار شد. قبل از ايراد خطبه نماز، صادق قطب زاده 
وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران با اشاره به 
لزوم مبارزه با امپرياليسم آمريكا در مورد گروگانگيري 
گفت: در مورد گروگانگيري و بازگشـــت شاه كه 
بعضي ها مي گويند چه ارزشي دارد كه ما وقت خود را 
صرف آن كنيم، بايد بگويم مسئله، مسئله شاه نيست. 
مردم بايد روي پاي خود بايستند و شخصيت خود را 
پيدا كنند، چنانكه امام مي خواهند، مردم بايد روي پاي 
خود بايستند. بايد به دنيا بفهمانيم ملت ما بدون سالح 
و با دست خالي مي  تواند جاي ابرقدرت ها بايستد و 
بياري خدا و شما، شاه خائن را باز خواهيم گرداند. 
شاه مخلوع: قطب زاده عامل كاـ  گـ  ب است! 

شاه مخلوع طوالني ترين مصاحبه مطبوعاتي 
خود را با شـــبكه تلويزيونيـ  اـ  بيـ  سي آمريكا 

انجام داد. 
در اين مصاحبه كه شش ساعت بطول انجاميد 
شـــاه مخلوع صادق قطـــب زاده را عامل كـ  گـ  
ب (سازمان جاسوسي شوروي) خواند شاه مخلوع 
درباره قطب زاده گفت: وي به علت اينكه شـــاگرد 
تنبلي بوده از دانشـــگاه جرج تاون اخراج گرديد و 
بسياري از مردم مي گويند و او عامل سيا بوده و سپس 
عامل كاـ  گـ  ب شـــده است.  شاه مخلوع در اين 
مصاحبه همچنين گفت: دكتر يزدي تبعه آمريكا است 
و بني صدر را بدرستي نمي شناسد تنها مي داند كه او در 

دوران تحصيل از دانشجويان ناراضي بوده است.
قيمت تيرآهن اعالم شد 

وزارت بازرگاني به منظور يكنواخت شـــدن 
قيمت تيرآهن ساخت داخل و وارداتي و جلوگيري 
از اجحاف به مصرف كننده، قيمت تير آهن هاي نمره 
12ـ  14 و 16 را در سراســـر كشـــور براي مصرف 

حداكثر هر كيلو 46 ريال تعيين كرده است. 
شرايط تازه خريد پيكان 

تحويـــل 15 هزار دســـتگاه اتومبيل پيكان به 
متقاضياني كه از دو سال پيش درخواست اتومبيل از 

ايران ناسيونال را كرده بودند، شروع شد. 
صبح امروز، خويش خواه نماينده دادستان، مستقر 
در ايران ناســـيونال، در گفتگوئي با خبرنگار صنفي 
اطالعات گفت: بمنظور كوتاه كردن دست واسطه هاي 
سودجو، ايران ناسيونال تصميم گرفته است براي مدت 
يكسال، مستقيما به متقاضيان، پيكان عرضه كند و به 
همين منظور تا دو هفتـــه ديگر اطالعيه اي همراه با 
پرسشـــنامه مخصوص در جرايد كثيراالنتشار درج 
خواهد شد و متقاضيان پيكان مي توانند پرسشنامه ها را 

پر كرده و به ايران ناسيونال بفرستند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 29 دي ماه 1358 
(برابر با اول ربيع االول 1400، 19 ژانويه 1980) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

جدول سودوکو

فروردین: شما می خواهید تغییراتی در کار خود بدهید، اما باید بدانید که شانس 
همیشه به کمکتان نمی آید. شما همیشــه در جستجوی راه حل و روش های 
مؤثر و مناســب هستید. اما اگر فقط به خاطر اینکه شما از روش های قبلی تان 
خسته شده اید، بخواهید این کار را با روشی متفاوت انجام دهید، اصاً کار خوبی 

نکرده اید. 

اردیبهشت: شما می خواهید از پس کارهایتان به خوبی برآیید و تا جایی که 
می توانید موثر و مفید واقع شــوید. خوشبختانه،  اگر کمی از حد و حدودی که 
همیشــه برای خود قائل می شدید خارج شوید و در یک چهارچوب جدید کار 
کنید،  می بینید که کارهایتان به آن دشــواری و پیچیدگی که فکر می کردید 

نیستند.

خرداد : اغلب شما با مخفی کردن احساسات خود توانسته اید از شرایط سخت با 
موفقیت بگذرید. اما در حال حاضر این کار بیشتر باعث ناامیدی تان می شود. البته 
رویاپردازی کردن بیش از حد هم کمکی بهتان نمی کند. پس قدم پیش گذاشته 
و درمــورد آرزوها و ترس های خود البتــه آنهایی که به گرفتاری های اخیرتان 

مربوط می شوند، صحبت کنید.

تیر:  آنچه که می گویید و فردی که با او صحبت می کنید اکنون بسیار مهمتر از 
مسائل دیگر است. شما می توانید اهداف خود را برای هفته های آینده روی یک 
کاغذ بنویسید .دیگران را از نقطه نظرات خود آگاه کنید. دلیلی برای بازگشت 
نیســت،  از اهداف خود صحبت کنید و سپس آماده باشید که آنها را به عمل 

تبدیل کنید.

مرداد : اکنون نیازی نیست که به سمت کارهای خود هجوم ببرید و بخواهید 
با عجله کارها را انجام دهید، به خاطراینکه زمان کافی برای انجام آنها خواهید 
داشت. واگرچه شما چیزهای مفیدی برای یادگیری دارید، وسوسه کننده است 
که آســان ترین راه را انتخاب کنید. درباره تصمیماتی که باید بگیرید به مقدار 

کافی فکر کنید. 

شهریور : اگر به فکر این هستید که چگونه عادتهای دیرینه ی خود را از بین 
ببرید، اکنون، فرصت خوبی اســت.امتحان یک چیز جدید و تازه شاید گاهی 
خطرناک باشد اما االن پیش بینی به حد کافی هست که شما رابه حرکت وادارد.

حتی اگر کاری را دارید انجام می دهید که با آن آشنا هستید، سعی کنید آن را 
به شکل دیگری انجام دهید.

مهر :  بهتر است در این روزها تصمیمات مهم و خطیر را نگیرید، و ممکن است 
به خاطر راهی که انتخاب می کنید به بیراهه بروید. راه زندگی شما کمی باریک 
شــده است و باید خیلی با احتیاط از پرتگاه ها و درهای زندگی عبور کنید. اگر 
شما کارهایتان را به تعویق انداخته اید، امروز زمان خیلی خوبی برای انجام دادن 

کارهای نیمه تمام تان است.

آبان :   آرزوهای بزرگی در سر دارید و خوش بینی ذاتی که همیشه همراه شما 
است باعث می شود بتوانید اهداف تان را به مرحله عمل برسانید. البته شما نیاز 
دارید که با انجام کارهای الزم کنار بیایید. اگر به خود تان اعتماد داشته باشید از 
اینکه می بینید در راهی که برای رسیدن به اهداف تان در پیش گرفته اید به هیچ 

مانعی برخورد نمی کنید متعجب خواهید شد.

آذر :شما می خواهید در کارتان موفق شوید، اما آن صبر و حوصله ای که باید در 
انجام کارها داشته باشید را ندارید. اگر حواس پرتی و آشفتگی در کارتان نداشته 
باشید موفق خواهید شد. شاید بهتر باشد که برای خودتان حدو و مرزی تعیین 
کنید  و دیگران نیز از آن آگاه باشند تا بتوانید به آن چه که در سر دارید برسید.

دی :  شما از کار کردن بر روی مسائل هیجان آور و شگفت انگیز خسته شده اید 
و آرزو می کنید که ای کاش به زمانی برگردید که زندگی و کارتان یک محیط 
ثابت و پایدار داشت. روش خود را در مواجهه با اتفاقات پیش بینی نشده تغییر 
دهید. تمرین کنید تا استوار باشید؛ این بهترین سیاستی است که می توانید در 

زمان حال داشته باشید.

بهمن : شــما بخاطر مســائلی که در این روزهای اخیر برایتان رخ داده است 
کمی دچار سردرگمی شده اید، زیرا به نظر خودتان مسیری که در آن گام گذاشته 
اید مســیر درستی بوده است اما اکنون که به بن بست برخورد کرده اید دچار 
سردرگمی شده اید، اما خوشبختانه این بن بست زمان زیادی به طول نمی انجامد، 

با تاش و کوشش تان از این بن بست عبور خواهید کرد.

اسفند :شما شاید تا مدت خیلی کوتاهی بتوانید ایمان و اعتقاد کورکورانه داشته 
باشید، اما اگر یکبار وانمود کنید که همه چیز روبه راه است-وقتی که در واقع 
اینگونه نیست- از این کار خسته و دلزده خواهید شد. به جای اینکه باسرپوش 
گذاشتن بر روی همه چیز عدم اطمینان خود را پنهان کنید، سعی کنید با خود 

و دیگران صادق باشید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
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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 
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اسامی برندگان جدول  3857
1ـ افسانه اصغرزادهـ  تهران

2ـ آوا حسینیـ  بهشهر
3ـ بابک شیرازیـ  اراک

افقي:
1. دوات، ظرف مركبـ  همه موجودي و دارايي

2. پرنده ترازوـ  مركز لبنانـ  ماده اي براي شستشوي 
سر و بدن

3. اصطالحي در شطرنج ـ اسب ـ میوه جالیزي ـ 
دوبیني

4. دوستـ  گروه تبهكارانـ  ده هكتارـ  لطیف و هموار
5. واحد سطحـ  سرباز خانهـ  فرار كنندهـ  دانه معطر

6. محل نگهداري اشیاء عتیقهـ  درياچه حمامـ  گندم 
فروش

7. از توابع تنكابنـ  زمین آذريـ  صمغ گیاهـ  تركیب 
كردن دو يا چند فلز

8. پیشواـ  باالبر خودروـ  نام مادر حضرت يعقوب)ع( 
ـ ملك رازي

9. تپه بلندـ  تصديق اسپانیوليـ  جنس مذكرـ  سوداي 
نالهـ  غذاي رقیق

10. نرخ بازاريـ  دارُبرـ  خونـ  برتري
11. كارگرـ  از چاشنیهاي غذاـ  درخت تاكـ  برابر

12. میوه اي گرمسیريـ  صومعهـ  خدمتكار مرد
13. منقار كوتاهـ  پاسگانـ  جدالـ  من و شما

ـ  انگشتري نشیند  بر  ـ  14. حیوان صددرصد مفید 
فرهنگ لغتي معروفـ  گوشت

15. جمع سفیرـ  كوكب مشتريـ  مادرـ  غرشمال
16. كشور تزارهاـ  اسب نرـ  رياكار
17. ايالتي در آمريكاـ  ذات الجنب

عمودي:

1. فرزند داريوش هخامنشي و شاه معروف ايرانيـ  از 
مراكز فرهنگي هنري وابسته به شهرداري

2. بازارـ  بخش دوگانه پیراهنـ  نام چشمه اي است 
در بهشت

3. شغال ـ اندوهگین ـ مرغ مي رود ـ پل معروف 
شمال

4. لغزندهـ  غالف فشنگـ  احمق، كودنـ  از كلمات 
استفهام

5. طول عمرـ  چوبدستيـ  شتربانـ  نفس خسته
6. راه بزرگـ  نوعي پوست دباغي شده نرمـ  اصلًا

7. نوعي نقاشي ـ عدد اول ـ گروه هم آوازي ـ الهه 
شكار

8. سادهـ  قاضي ورزشيـ  روحاني زرتشتيـ  نورسیده، 
جوان

9. مهره اي در شطرنج ـ بوي رطوبت ـ فلزي نرم و 
سنگینـ  درياـ  چیز

10. زردكـ  نسب، اصلـ  محل رجوعـ  اساس
11. نجمـ  سراي مهر وكینـ  عدد ورزشيـ  گرو، رهن

12. بادهاـ  قرضـ  همنشین، همدم
13. پسوند شباهت ـ مجموعه كارهايي كه به هدف 

حرف )ا ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3869

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.

مشخصي ختم شودـ  تولیدكنندهـ  عدد خراب
14. همه دارندـ  رقص هنريـ  كره و چربي دوغـ  

جام تیم قهرمان
چیز  هر  ـ  اذيت  ـ  پیمودن  ـ  راست  15. سمت 

استوانه اي دراز و میان تهي را گويند
16. خاك ارهـ  بايگانيـ  حل شده

17. علم بررسي خواصي از فضاها كه با كشیدن يا 
فشردن تغییر نمي كندـ  از دسرهاي فرنگي
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2ـ آوا حسینیـ  بهشهر
3ـ بابک شیرازیـ  اراک

افقي:
1. دوات، ظرف مركبـ  همه موجودي و دارايي

2. پرنده ترازوـ  مركز لبنانـ  ماده اي براي شستشوي 
سر و بدن

3. اصطالحي در شطرنج ـ اسب ـ میوه جالیزي ـ 
دوبیني

4. دوستـ  گروه تبهكارانـ  ده هكتارـ  لطیف و هموار
5. واحد سطحـ  سرباز خانهـ  فرار كنندهـ  دانه معطر

6. محل نگهداري اشیاء عتیقهـ  درياچه حمامـ  گندم 
فروش

7. از توابع تنكابنـ  زمین آذريـ  صمغ گیاهـ  تركیب 
كردن دو يا چند فلز

8. پیشواـ  باالبر خودروـ  نام مادر حضرت يعقوب)ع( 
ـ ملك رازي

9. تپه بلندـ  تصديق اسپانیوليـ  جنس مذكرـ  سوداي 
نالهـ  غذاي رقیق

10. نرخ بازاريـ  دارُبرـ  خونـ  برتري
11. كارگرـ  از چاشنیهاي غذاـ  درخت تاكـ  برابر
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دوبیني

4. دوستـ  گروه تبهكارانـ  ده هكتارـ  لطیف و هموار
5. واحد سطحـ  سرباز خانهـ  فرار كنندهـ  دانه معطر

6. محل نگهداري اشیاء عتیقهـ  درياچه حمامـ  گندم 
فروش

7. از توابع تنكابنـ  زمین آذريـ  صمغ گیاهـ  تركیب 
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ـ ملك رازي

9. تپه بلندـ  تصديق اسپانیوليـ  جنس مذكرـ  سوداي 
نالهـ  غذاي رقیق

10. نرخ بازاريـ  دارُبرـ  خونـ  برتري
11. كارگرـ  از چاشنیهاي غذاـ  درخت تاكـ  برابر

12. میوه اي گرمسیريـ  صومعهـ  خدمتكار مرد
13. منقار كوتاهـ  پاسگانـ  جدالـ  من و شما

ـ  انگشتري نشیند  بر  ـ  14. حیوان صددرصد مفید 
فرهنگ لغتي معروفـ  گوشت
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شمال
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استفهام
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 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 ۲۰ سال سابقه تدریس

نادره ترکمان
604-۳۹6-6622

1566

زیر نظر:  مریم رئیس روحانیکالس نقاشی

)604( 913-0015

به یک همخانه
در شهر کوکیتام نیازمندم.

155۹ ۶۰۴-۳۶8-7۹۹5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعمیر و سرویس
ناودان ها

604-600-۸۹۹6 

 Gutter
Cleaning & Fixing

1559

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

جکوزی اجاره داده می شود.
155۹ ۶۰۴-۶۰۰-588۶

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. 1558

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»


