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هشدار دولت فدرال کانادا:
 از سفرهای غیر ضروری به خارج از کشور 

خودداری کنید 

در پی افزایش تعداد بیماران در کانادا  و 
تأیید ابتالی تعداد بیشتری از بیماران 
جدید به ســویه ی اومیکرون، اعضای 
کابینــه ی دولت در نشســتی خبری 
شرکت و تصمیمات جدید دولت را به 

شرح زیر اعالم نمودند:
* از کانادایی ها خواسته شد تا سفرهای 

غیرضروری بین المللی را لغو کنند.
* احتمــال دارد شــرایط ســفرهای 
بین المللی به ســرعت تغییــر کند و 
کانادایی هایــی کــه به خارج ســفر 
می کنند، در خارج از کشور زمین گیر 

شوند.

* این شرایط اضطراری تا چهار هفته 
اعمال می شــود و پس ازآن، شــرایط 

دوباره ارزیابی خواهد شد.
* تعداد ۸5 میلیون کیت تست سریع 

بین استان ها توزیع شده است.
* از کانادایی هایی که مشمول تزریق 
دوز سوم هستند، خواسته شده تا فوراً 

این دوز را تزریق کنند.
عالوه بر هشدار ســفر، وزیر بهداشت 
کانــادا گفت دفتر بهداشــت عمومی 
کشــور برنامه آزمایش اجبــاری ورود 
در فرودگاه های این کشــور را افزایش 

خواهد داد.

با افزایش تعداد مــوارد اومیکرون در 
برخی از نقاط کشــور، مقامات فدرال 
و اســتانی در حال بررسی مجموعه ای 
از محدودیت هــا برای حفــظ میزان 
ابتالهای جدید در سطح قابل کنترل 

هستند.
از آنجایی که بریتیــش کلمبیا موارد 
ابتال به واریانت بسیار مسری امیکرون 
کووید و پیش بینی گسترش سریع آن 
را گزارش کرده، افسر بهداشت استان 
روز سه شنبه هشدار داد که این استان  
در حال بررســی اعمــال کنترل های 
شدیدتر در رویدادهای عمومی قبل از 

تعطیالت است. دکتر بانی هنری گفت 
انتقال این واریانت اکنون در جامعه کم 
است، اما بســته به میزان تولید مثل 
امیکــرون و اینکه چقــدر می تواند از 
واکسن های فعلی فرار کند، عفونت های 
روزانه می تواند به 2000 نفر در روز در 
طی شش هفته برسد: »چیزی که من 
در حــال حاضر به مردم می گویم این 
است که به کاری که در تعطیالت انجام 
می دهید، از نظر دورهم جمع شدن با 
دیگران به خصوص دورهمی های بزرگ 
با افرادی که از وضعیت واکسیناسیون 

آنها اطالعی ندارید، دوباره فکر کنید.«
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مجید محمدی

نفی مبارزه  مسلحانه به معنای 
انحصار سالح در دست دولت

 و نفی حق دفاع نیست

پس از تیراندازی مســتقیم نیروهای ویژه  رژیم اســالمی 
به معترضان در اصفهان و آســیب زدن به چشمان و بدن 
معترضان با تفنگ های ساچمه ای این بحث همچنان خفته 
ماند که در برابر رژیمی چنین سالخ و بیرحم چه باید کرد. 
اکثر مخالفان-بویژه گروه های سازمان یافته- برای آن که 
متهم به دفاع از قیام مسلحانه نشوند در برابر این قساوت ها 

دهان بستند.
بحث از مبارزه  مســلحانه با رژیم جمهوری اسالمی بعد از 
شکســت خوردن جریان اصالح طلبی و یکدســت شدن 
حکومت در شبکه های اجتماعی دوباره مطرح شده است. 
در دهه های هفتاد و هشــتاد خورشیدی این بحث کامال 
به حاشــیه رفته بود و در دهه  نود نیز فعاالن سیاسی گیج 
و منــگ بودند که بعد از پایان کار اصالح طلبان حکومتی 
و غیــر حکومتی آیا میانه روهایی که بــه تنش زدایی در 
عرصه  خارجی بــاور دارند می توانند تغییری در رفتارهای 
نظــام ایجاد کنند یا خیر. دولــت روحانی در این زمینه با 
شکســت کامل روبرو شد. اکنون بحث این است که برای 
مقابله با قســاوت های حکومت در مقابله با اعتراضات غیر 
خشــونات آمیز چه راهبردهایی باید در پیش گرفته شود. 
واکنش مسلحانه در برابر حمله  مسلحانه  حکومت یکی از 
این راهبردهای مطرح شده است که نقاط مثبت و منفی 

خود را دارد.
در باب مشــروعیت و موثر بودن یا نبودن مبارزه و مقابله  
مســلحانه انبوهی از ادبیات در فضای فارسی زبان از دهه  
چهل تا کنون وجود دارد. در این نوشته به پنج سوء فهم یا 
خلط بنیادی در این موضوع که هنوز در فضای امروز قابل 
طرح هستند اشاره می کنم که تا حدی حیطه  بحث را باز 

می کند.

نفی مبارزه  مسلحانه  ابتدایی برای کسب سرزمین و قدرت

ســوء فهم اول آن اســت که حاال که حکومت جمهوری 
اسالمی بر ارعاب و سرکوب اصرار دارد و اصالح را نمی پذیرد 
و نظامیان سکان حکومت را در اختیار گرفته اند زمان دست 
بردن به سالح یا خشونت در برابر آن است. نکته اینجاست 
کــه مبارزه با ارعاب و ســرکوب تنها با یــک روش انجام 
نمی شود و مبارزه   مسلحانه معموال پر هزینه ترین آنهاست. 
آن چه عموم مردم از مبارزه   مسلحانه می فهمند تمسک به 
سالح در برابر حکومتی است که گروهی آن را نمی خواهند 

و در پی آنند که با زور جایگزین آن شوند.
این خط مشی کلی از اساس باطل است چون حکومت های 
دیکتاتوری و نهادها و کارکنان قوای قهریه  آن شبانه روز با 
ســالح به همه  شهروندان حمله نمی کنند تا گروهی خود 
را محق به پاســخ با حمله  کور بــه همه  مقامات و نهادها 
بدانند. با این مشی حمله به آن دسته از ماموران انتظامی 
که کارشان هیچ ربطی به سرکوب مستقیم مردم ندارد یا 
مراکز مذهبی که تحت کنترل حکومت هستند نیز مشروع 
دانسته می شود. این گونه حرکت ها جنبه  دفاعی و مقابله 
با خشــونت ندارد همان طور که اعمــال انقالیون در دهه  
پنجاه جنبه  دفاعی نداشت و صرفا معطوف به ساقط کردن 
حکومت برای تسخیر مقامات دولتی بود. نمونه  روشن این 
ماجرا حمله  گروه های چپ به پاسگاه سیاهکل برای تسخیر 
آن منطقه بود که با هیــچ منطق دفاعی جور در نمی آید 

حکومتی که اولین برخوردش در اعتراضات خیابانی 
مســالمت آمیز تمسک به اســلحه و تیراندازی 
است باید انتظار داشته باشد که اهداف تیراندازی 
آنها نیز سالح به دســت گیرند چون دفاع برابر و 
متناسب یک حق است و راه های بدیل برای مقابله 
با اعتراضات خشونت آمیز وجود دارد. انحصار سالح 
در دست حکومت یک اصل احمقانه است که تابعان 
حکومت های دیکتاتوری را به قربانیان دائمی رژیم 

تبدیل می کند.

چون افسران و سربازان این پاسگاه به حمله کنندگان حمله   
مسلحانه نکرده بودند. این نوع حمالت نه برای دفاع بلکه 

برای کسب قدرت است و مذموم.

حق دفاع

دومین ســوءفهم فراموشی حق دفاع اســت. در بحث از 
خودداری از خشونت و گرفتن سالح به دست یک موضوع 
جدی اغلب فراموش می شــود و آن هم حق دفاع اســت. 
تفاوت بنیادی ای میان واکنش به خشــونت و تمسک به 
خشونت وجود دارد. انسان ها به طور منفرد و جمعی حق 
دارند در شــرایطی که بدون هیچ جنایت و تخلفی مورد 
هجوم مسلحانه واقع می شوند آنها هم به طور مسلحانه و به 
تناسب از خود دفاع کنند. این اصل در هر نظام حقوقی و 
اخالقی قابل دفاع است. این امر به معنای مبارزه  مسلحانه 
برای کسب قدرت و ثروت نیست. اگر فردی با چاقو به شما 
حمله می کند شــما حق دارید با چاقو از خود دفاع کنید. 
این فرد می تواند شهروندی عادی یا عضو یکی از نهادهای 
رسمی در حکومت های نامشروع یا مشروع باشد. اگر چنین 
حقی را قائل نباشید اعضای چنین حکومتی می توانند شما 
را در خیابان بدزدند و شما بدون هیچ واکنشی در پشت ون 
سالخی شــوید و بعد جنازه  شما در بیابان ها رها شود. در 
کشورهایی که خرید و نگهداری و حمل سالح مجاز دانسته 

شده مبنا حق دفاع متناسب بوده است.
حکومتــی که اولین برخــوردش در اعتراضــات خیابانی 
مســالمت آمیز تمسک به اســلحه و تیراندازی است باید 
انتظار داشــته باشد که اهداف تیراندازی آنها نیز سالح به 
دســت گیرند چون دفاع برابر و متناسب یک حق است و 
راه های بدیل برای مقابله با اعتراضات خشونت آمیز وجود 
دارد. انحصار ســالح در دست حکومت یک اصل احمقانه 
اســت که تابعان حکومت های دیکتاتــوری را به قربانیان 
دائمی رژیم تبدیل می کند. اتفاقا برای پرهیز از خشــونت 
باید به حکومت ها توصیه کرد که برای مقابله با اعتراضات 
خشونت آمیز از ماشین آب پاش یا گاز اشک آور استفاده کند 
و نه تیراندازی مستقیم چون تیراندازی مستقیم معترضان 

را به کسب سالح تشویق می کند.
در دنیای امروز هیچ رابطه  ضروری میان نظم و تمســک 
به تیراندازی وجود ندارد چون حکومت ها و قوای انتظامی 
و نظامی آنها از انواع وســائل برای مقابله با تخریب اموال 
عمومی با روش هایی که کشتن در آنها نیست برخوردارند یا 
می توانند برخوردار شوند. مشخص است که در صورتی که 
حکومت به سالح دست نبرد مخالفان نیز حق چنین کاری 

را نخواهند داشت.

نفی خشونت

در مقابل حکومتی که خشونت ورزی استراتژی و تاکتیک 
آن اســت افراد بر اســاس عملگرایی یا تمسک به اصول 
اخالقی ممکن اســت دو رهیافت متفاوت داشــته باشند. 
گروهی ممکن اســت بر این باور باشــند که دفاع در برابر 
گروهی تا دندان مسلح و خشن با همان روش ها و سالح ها 
ممکن است اخالقی باشد اما موثر نیست چون به خشونت 
دامن می زند و در این میان خشــک و تر با هم می سوزند. 
قائالن به مبارزه   مسالمت آمیز با حکومت های دیکتاتوری 
نظامی )مثل جمهوری اســالمی( با همین منطق از مشی 

خود دفاع می کنند.
اما گروه دیگری با تمسک به حق دفاع بر این باورند که باید 
با حکومت هایی مثل طالبان و جمهوری اسالمی و داعش 
که جز زبان زور را نمی فهمند و هیچ منطقی غیر از قوای 
قهریه ندارند با همان منطق برخورد کرد. می توان در موثر 
بودن این روش آنها را مــورد چالش قرار داد اما نمی توان 
منطق دفاع )و نه دســت بردن ابتدایی به سالح( را که در 
بطن آن وجود دارد نفی کرد. هیچ متن اخالقی به شــما 
نمی گوید که باید با ماموران سازمان های سرکوب طالبان 
و داعش و جمهوری اسالمی هنگامی که برای بریدن سر 
شما، خفه کردن شما، یا انداختن شما به چاه می آیند باید 
با مالیمت برخورد کرد و بدانها تسلیم شد. سوءفهم سوم 
مساوی گرفتن مشی مســالمت آمیز با فرو کردن سر در 

برف است.

مقاومت ضرورتا مسلحانه نیست

سوء فهم چهارم مربوط است به نادیده گرفتن تناسب میان 
اعمال زور و واکنش در برابر آن. بدیهی اســت که به علت 
ضرورت تناسب میان کنش و واکنش در برابر تذکر گشت 
ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر زبانی )نه با اسلحه و 
کشتار مثل کاری که در کرمان انجام شد( دست بردن به 
ســالح و خشونت جایز نیست حتی با در نظر گرفتن این 
که این تذکرات ســرکوب و تحقیر است. در برابر بازداشت 
نیز دســت بردن به سالح مشروعیت ندارد چون حکومت 
دیکتاتوری برای بازداشت در اکثر موارد به تیراندازی اقدام 
نمی کند. این که حکومت سرکوبگر جمهوری اسالمی سی 
نفر را برای بازداشت سپیده  قلیان می فرستد بدین معناست 
کــه حکومت نمی خواهد مقاومت فــرد مورد نظر به قتل 
بیانجامد. در این موارد مقاومت مسلحانه غیر اخالقی و علیه 

مصالح جامعه است.

انحصار سالح در دست دولت

ســوء فهم پنجم در موضوع انحصار سالح است. گفتمانی 
که در میان مبارزان مسالمت جو جاری است این است که 
انحصار سالح گرم به دولت داده می شود. چنین انحصاری 
نه پایه  اخالقی دارد و نه پایه  حقوقی. هیچ دولتی حق ندارد 
که انواع ســالح گرم را به انحصار خود در آورد چون سالح 
فقط کارکرد تهاجمی ندارد بلکه به کار دفاع و بازدارندگی 
نیز می خورد و ماموران حکومت نیز همه جا حاضر نیستند 
تا از شهروندان در برابر خالفکاران مسلح و غیرمسلح دفاع 

کنند.
ســوءفهمی که در اینجا وجود دارد آن اســت که انحصار 
رســیدگی به دعاوی و تظلم و اجرای عدالت را که باید در 
دست دولت باشــد به انحصار سالح در دست دولت بسط 
داده اند. کسی یا گروهی حق ندارد در مقام تظلم، خود به 
تنبیــه و مجازات اقدام کند و در ایــن تنبیه و مجازات از 
سالح گرم و سرد استفاه کند اما این بدان معنا نیست که 
افراد نباید ســالح داشته باشند. آن دسته از مخالفانی که 
می خواهند سالح گرم انحصارا در اختیار دولت باشد معموال 
به دنبال آن هستند که اگر روزی حاکم شدند کسی با سالح 
گرم در برابر آنها نایستد. البته همانند هر ابزار دیگری که در 
اختیار افراد قرار گرفته )از طناب و چاقو تا اتومبیل و سم که 
به وفور در اختیار عموم هستند( افراد می توانند از آنها برای 
کشتن خود و دیگران استفاده کنند. سالح گرم را نمی توان 
استثنا دانست و به علت سوء استفاده از دست مردم گرفت. 
طبعا وقتی ســالح گرم در اختیار مردم باشد حکومت ها و 
نهادهای نظامی و انتظامی برای تیراندازی مستقیم به مردم 
معترض در خیابان قبل از اقدام اندکی تامل می کنند. وجود 
میلیون ها سالح در دســت مردم جنبه  بازدارندگی دارد. 
همچنین وقتی مردم سالح در اختیار داشته باشند تعدادی 
از الت های محل چه در قالب بسیج یا غیر بسیج نمی توانند 

مردم را به سادگی مورد ارعاب قرار دهند.

 اخراج از کانادا، 
بازجویی در تهران
 وضعیت نگران کننده 

کارمند سابق سازمان امنیت

»پدرم روز شــنبه یازدهم دسامبر پس از ورود به تهران، 
برای چند ساعت بازداشت شد. بعد از آن به او اجازه دادند 
تا با برادرم به خانه برود. اما روز ســه شنبه) 1۴ دسامبر(، 
دوباره با آن ها تماس گرفته شــده تا او را برای بازجویی 
ببرند. فعال هم تحت نظر مقامات اســت و حال خوشی 
ندارد.« به گزارش هفته، اینها بخشــی از گفته های پسر 
میرزاعلی واعظ  زاده اســت؛ فردی کــه در زمان پیش از 
انقالب، کارمند ســاواک بوده و بعد از 2۴ ســال از کانادا 

اخراج و به ایران بازگردانده شد.
مســعود واعظ زاده درباره وضعیت پدرش به سی بی سی 
گفته است: »پدرم ضربه روحی خورده، آشفته و به شدت 
ناراحت است. سابقه سکته مغزی دارد. چهارشنبه شب هم 
که افسران CBSA برای دستگیری اش آمدند و خواستند 
تــا از او آزمایش کووید بگیرنــد؛ از روی صندلی افتاد و 
بیهوش شد. ما او را به بیمارستان رساندیم تا پزشکان از او 
MRI بگیرند و مطمئن شوند که سکته نکرده است. االن 
هم نمی دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد و آیا این آرامش 

قبل از طوفان است یا نه! و چه چیزی در انتظار اوست.«
میرزا علی واعظ زاده که به همراه همســرش سال 1997 
وارد کانادا شــدند؛ چندین بار از اداره مهاجرت این کشور 
درخواست اقامت کرده بود، اما به دلیل سوابقش در ساواک؛ 

درخواست خودش رد و همسرش پذیرفته شده بود.
ســی بی بی به نقل از مقامات قضایی ادعــا کرده بود که 
میرزاعلی پرونده هشت هزار نفر را در ساواک به مقامات 
باال ارجاع داده؛ در حالی که می دانســته جان آن ها را به 
خطر می اندازد و یا در معرض شکنجه قرارشان می دهد؛ 
ادعایی که البته از طرف کارشناسان با پرسش و تردیدهای 

زیادی مواجه است.
مارال کریمی، محقق علوم اجتماعی و متخصص در زمینه 
جنبش های اجتماعی در ایران و خاورمیانه هم می گوید: 
»اخراج یک مرد ۸5 ســاله از کانادا به ایران، کشــوری با 
ســوابق حقوق بشری کامال مشــکوک، فاقد قوه قضائیه 
مستقل و عادالنه، بسیار تکان دهنده است. جامعه ایرانی از 
شنیدن پرونده میرزاعلی متعجب شده اند. هیچ راهی وجود 
ندارد که بدانیم چه اتفاقی قرار است برای او بیفتد، اما این 
احتمال وجود دارد که دولت جمهوری اســالمی تصمیم 

بگیرد از او نمونه ای برای ترساندن دیگران بسازد.«
عرفان قانعی فرد، پژوهشگر تاریخ، که با اعضای رده باالی 
ساواک – همچون پرویز ثابتی، رییس اداره امنیت داخلی 
ساواک و عیسی پژمان، مامور ساواک در عراق- مصاحبه 
داشــته که به صورت کتــاب نیز چاپ شــده، ادعاهای 
مقامات کانادایی را به چالش کشیده و در فیس بوک خود 
استدالل هایی را مطرح کرده و مدعی شده که »این خبر 
چند درز امنیتی و اغراق بی ربط دارد«. گزیده ی استدالل 

قانعی فرد این است:
»- ایشان ساواکی نبوده است و مطلقا کسی از افراد  ساواک 
وی را نمی شناسند. من با افراد شاخص ساواک در کانادا و 
آمریکا و اروپا حرف زدم. کسی وی را نمی شناسد، حتی به 

احتمال ضعیف یک مخبر یا منبع هم نبوده.
- گفته شده این آقا مدعی شده که ۶ سال در ساواک کار 
کرده اســت. اما ساواک، کارمند مقطعی نداشته که طول 
خدمتش فقط ۶ سال باشد. در ساواک کسی در سن ۴2 

سالگی هم استخدام نمی شد، مگر منبع خاص.
- ادعا شد که ایشان 20 هزار پرونده زیر دستش بوده، اگر 
زمان را حساب کنید سالی  ۳۳۳۳ پرونده را بازبینی کرده، 
یعنی با احتساب جمعه ها و تعطیالت روزی 1۳ پرونده، که 
بسیار مسخره است، کارمند اداره ثبت احوال هم روزی 1۳ 

شناسنامه صادر نمی کند«.
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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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مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

توافق اتاوا و بانک مرکزی برای حفظ 
تورم هدف ۲ درصدی ساالنه

دولت جاستین ترودو و بانک مرکزی 
کانادا روز دوشنبه 1۳ دسامبر توافق 
کردند به رغم افزایش شدید قیمت ها 
و کمبــود نیــروی کار در ماه هــای 
گذشــته، نرخ تورم هدف ساالنه در 
کشــور را بین 1 تا ۳ درصد طی پنج 

سال آینده حفظ کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
هر پنج ســال یک بار، دولت فدرال و 
بانک مرکزی کانادا بــرای تجدید و 
جهت دهی دوباره به سیاســت های 
پولی کشور مطابق با شرایط اقتصادی 
حاکم بــر کشــور و پیش بینی های 
اقتصادی کارشناسان، تشکیل جلسه 

می دهند.
در نسخه جدید سیاست پولی کانادا 
بــرای دوره 202۶-2022 کــه روز 
دوشنبه ارائه شــد، کریستیا فریلند 
وزیــر دارایی و تیــف ماکلم رئیس 
بانک مرکزی کانادا، بــه منظور باال 
نگه داشــتن قدرت خرید شهروندان 
کانادایــی، بر ســر حفظ نــرخ تورم 
هدف ساالنه بین 1 تا ۳ درصد توافق 
کردند. در دوره پساکرونا تحت تاثیر 
اقتصادی  برای احیای رشد  تالش ها 
کشور، شرایطی ایجاد شده است که 
خانوارهای کانادایی مجبور هســتند 
برای تامین نیازهای اساســی خود از 
جمله غذا، پوشــاک یا حمل و نقل 
هزینه های بیشتر و بیشتری بپردازند.

خانم فریلند تاکید کــرد: »در میان 

کشــورهای گروه 7 کانــادا از حیث 
احیای فعالیت های اقتصادی در رده 
دوم قرار می گیرد. شــمار کســب و 
کارهــای فعال در کانادا حتی از دوره 

ماقبل پاندمی هم فراتر رفته است.«
وزیر دارایی کانادا خاطر نشــان کرد 
10۶ درصد مشــاغلی کــه در دوره 
پاندمی در کشور از بین رفته بود، احیا 

شده است.
بانک مرکزی کانادا برای مهار افزایش 
قیمت ها، قطعا اقدامات و تدابیر خود را 
بر مبنای نرخ 12 ماهه افزایش شاخص 
قیمت مصرف کننده اســتوار خواهد 
کرد اما در حال حاضر می کوشــد به 
گونه ای عمل کند که سیاست هایش 
بــه افزایش حداکثری نرخ اشــتغال 
منجر شــود. این بدان معناست که 
بانک مرکزی می تواند نرخ باالی تورم 
)فراتر از محدودیت های تعیین شده( 
را بیشتر از حد معمول تحمل کند تا 
سطح اشــتغال را در باالترین سطح 
حفظ کند. این سیاست بانک مرکزی 
با رویکردی که قبال داشت، متفاوت 

است. 
لحاظ کردن شــاخص های مرتبط با 
اشتغال در محاسبات و پیش بینی های 
بانک مرکزی، تغییر قابل توجهی در 
ماموریت عالی ترین نهاد پولی کانادا 
محسوب می شــود که از سال 1995 

دست نخوره باقی مانده است.

افزایش 1000 دالری هزینه خواروبار یک خانواده متوسط   چهار نفره کانادایی در سال آینده
ایرونیا- بر اساس برآوردهای آخرین 
نســخه از گزارش قیمت مواد غذایی 
کانادا که در هفته گذشته منتشر شد، 
قیمت مواد غذایی در سال 2022 بین 
پنج تا هفت درصــد افزایش خواهد 
یافت و ســاالنه 1000 دالر به قبض 
خواروبار یک خانواده متوســط   چهار 

نفره اضافه خواهد شد.
این تحقیق نشان می دهد که قیمت 
وعده های غذایی رستوران ها، لبنیات، 
ســبزیجات و نانوایی ها بــا افزایش 
پیش بینی شــده بین پنج تا هشــت 
درصد، بیشــترین ضربه را به درآمد 

کانادایی ها وارد می کند.
این افزایش کلی که بین پنج تا هفت 
درصد پیش بینی می شود، باالترین 
میزان پیش بینی شده در این گزارش 
اســت که تورم مواد غذایی را در 12 

سال گذشته پیش بینی کرده است.
یک خانواده چهار نفره ساالنه 1۴7۶7 
دالر بــرای غذا هزینه می کند که در 

مقایسه با ســال 2021 تا 9۶۶ دالر 
افزایش یافته است. این برآورد صرفا 
بر اساس هزینه مورد انتظار خواروبار 
اســت و شــامل وعده های غذایی 

رستوران نمی شود.
این گزارش می گوید خانوارهایی که 
به پلتفرم های خواروبارفروشی آنالین 
و خدمــات تحویل متکی هســتند، 
می توانند انتظار داشــته باشــند که 
رقمی بین دو تا هشت درصد بیشتر 

بپردازند.
پیش بینی افزایش بیشتر قیمت مواد 
غذایی در حالی صورت می گیرد که 
کانادایی هــا در حال حاضر با افزایش 
ســریع رقم قبوض خواروبار دست و 
پنجه نرم می کنند. نرخ رسمی تورم 
مواد غذایی کانادا که توسط مرکز آمار 
کانادا اندازه گیری شــد، در اکتبر به 

۳.۸ درصد رسید.
اما قیمت های بــاالی انرژی، کمبود 
نیروی کار، مســئله زنجیره تامین و 

تاثیر رویدادهای نامطلوب آب وهوایی 
مرتبط با تغییرات اقلیمی در ســال 
آینده منجر به افزایش حتی شدیدتر 
قیمت ها بــرای بســیاری از گروه ها 

خواهد شد.
مالیات کربن کانادا که قرار اســت از 
۴0 دالر در هر تن در سال 2021 به 
170 دالر در هر تن تا ســال 20۳0 

افزایش یابد، عامل دیگری اســت که 
هزینه های حمل و نقل مواد غذایی 

را افزایش می دهد.
کانادایی ها می توانند انتظار داشــته 
باشند که قیمت منوها بین شش تا 
هشــت درصد در سال آینده افزایش 
یابد، زیرا رســتوران هــا همچنان با 
افزایــش هزینه های ورودی و بحران 

استخدام دست و پنجه نرم می کنند.
هنگامی که صحبــت از محصوالت 
لبنی می شــود که انتظــار می رود 
قیمت آنها نیز بین شــش تا هشت 
درصد افزایش یابد، پیش بینی های 
این گــزارش بازتابــی از بیانیه اخیر 
کمیسیون لبنیات کاناداست که پس 
از اطالع از این موضوع که هزینه های 
تولید بیشــتر از درآمد مزرعه است، 

افزایش قیمت را توصیه کرد.
این کمیســیون در مــاه اکتبر اعالم 
کرد که قیمت پرداختی   به کشاورزان 
بابت شیر در سال آینده را ۸.۴ درصد 
افزایــش خواهد داد؛ تصمیمی بحث 
برانگیز که تحقیقات گلوبال نیوز نشان 
داد برمبنای روشــی غیرعادی برای 

تعیین قیمت ها صورت گرفته است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، قیمت 
سبزیجات احتماال بین پنج تا هفت 
درصد و قیمت تمام شده محصوالت 

نانوایی نیز افزایش خواهد یافت.

طی 40 سال اخیر 
نرخ تورم در آمریکای شمالی سابقه نداشته است

ایرونیــا- هزینه های زندگی در حال 
حاضر با سریع ترین سرعت خود در 
تقریبا ۴0 سال اخیر در حال افزایش 
اســت و داده های منتشــر شده از 
آمریکا در روز جمعه نشــان می دهد 
که نرخ تورم این کشور در ماه گذشته 

به ۶.۸ درصد رسیده است.
اداره آمار کار آمریکا روز جمعه اعالم 
کرد کــه هزینه های بــاالی بنزین، 
ســرپناه، غــذا و وســایل نقلیه نو و 
دست دوم، بزرگترین عوامل رسیدن 
نرخ تورم به باالترین حد آن از ژوئن 

19۸2 بوده اند.
داده های کانــادا برای ماه نوامبر نیز 
حکایت دارد نــرخ تورم همچنان در 
نرخ ۴.7 درصد که ماه گذشته آن را 

ثبت کرد،باقی مانده است. 
در حالی که این رقم مطابق انتظارات 
بهرحال  امــا  بــوده،  اقتصاددانــان 
چشمگیر اســت. دالیل افزایش تورم 
در سراسر جهان پیچیده است اما به 
ترکیبی از نقدینگی محرک بی سابقه 
دولتــی و نرخ های بهــره پایین بی 
ســابقه خالصه می شود که در تضاد 
با افزایش تقاضای مصرف کننده برای 
کاالها و خدمات در زمانی که برخی از 

عرضه ها کاهش یافته است.
پاندمی، تولید و ارسال کاال را سخت تر 
کرد، اما با گذشــت بیش از یک سال 
از قرنطینه در سراسر جهان، مصرف 
کنندگان روی مقادیــر فراوانی پول 
نقد نشسته و در حال خرج کردن آن 

هستند.
ایــن امر قیمت همه چیــز از جمله 
مســکن و نفت را باال می برد، حتی 
زمانی که منابع برای چیزهایی مانند 
اتومبیــل، کاالهــای خانگی و حتی 
اســباب بازی های کودکان نیز کم 

شده است.
تورم باال به این معنی است که هزینه 
تقریبا همه چیز در حال افزایش است 
و درآمدها به اندازه کافی برای جبران 

آن افزایش نمی یابد.
داده های دستمزد از اداره کار آمریکا 
نشان می دهد که میانگین دریافتی 
کارگران تمام وقت بخش خصوصی 
در این کشور در نوامبر 2020، 29.۶1 
دالر در ساعت بوده و این رقم در ماه 
گذشته به ۳1.0۳ دالر افزایش یافته 

است.
ایــن افزایش حــدودا ۴.7 درصدی 
است؛ به این معنی که هزینه زندگی 
برای کارگران معمولی حقوق بگیر ۴0 
درصد سریعتر از دستمزد پرداختی به 

آنها افزایش می یابد.
در همــان دوره در کانادا، مرکز آمار 

کانادا گزارش می دهد که متوســط 
درآمــد کارگران در نوامبر گذشــته 
29.۶0 دالر در ساعت و ۳0.۴0 دالر 
در سال جاری بوده است. این افزایش 
2.7 درصدی – و تورم تقریبا دو برابر 

آن یعنی ۴.7 درصد است.
بانک  اقتصــاددان  گواتیری،  ســال 
مونتریال با بیان این نکته که “انتظار 
اندک تســکین کوتاه مدتی را دارد” و 
با وجــودی که حتی نرخ به اصطالح 
اصلی تــورم که اقالم ناپایداری مانند 
قیمت موادغذایــی و انرژی را حذف 
می کند، در حال حاضر با ســرعت 
تقریبا پنج درصــد در حال افزایش 
است، معتقد است که تورم تا مدتی 

باقی خواهد ماند.

اما گواتیری می گوید کــه ارقام روز 
جمعه تقریبــا به طــور قطع باعث 
می شــود که نرخ های باالتر زودتر از 

موعد مقرر بیایند:
»دولت فــدرال حق انتخاب چندانی 
ندارد جز اینکه برای احتمال افزایش 
نرخ بهره خیلــی زودتر از آنچه چند 
ماه پیش برنامه ریزی کرده بود آماده 

شود.«
لزلی پرستون از  تی.دی بانک با این 
ارزیابی موافق اســت و در یادداشتی 
به مشتریان گفت که اگرچه بخشی 
از تورم ممکن اســت موقتی باشد، از 
آنجایی که این تقاضا ناشی از افزایش 
کوتــاه مدت تقاضا بــرای چیزهایی 
مانند سفر است، همچنان “فشارهای 

قیمتی قوی در طیف گسترده ای از 
دسته بندی ها وجود دارد.”

او با اشــاره به تاریخ موسیقی پاپ و  
آهنگ پرطرفدار سال 19۸2 مایکل 
جکســون با تــم زامبی گفــت: »از 
زمان انتشــار آلبوم Thriller تاکنون 
فشــارهای تورمی در آمریکا اینقدر 

قوی نبوده است.«
و این بدان معناســت کــه مصرف 
کنندگان بدهکار بایــد خود را برای 
چیزی به همان اندازه ترسناک آماده 
کنند که به زودی به سرشان خواهد 

آمد.
او گفــت: »افزایش مجــدد قیمت 
اجناس  چندان دور از انتظار نخواهد 

بود.
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اختصاص بودجه 4/۵ میلیارد دالری دولت فدرال
 برای مبارزه با سویه اومیکرون

روز سه شــنبه، کریســتیا فریلند در 
اقتصادی  به روزرســانی  ارائه دومین 
و مالــی خود به عنــوان وزیر اقتصاد 
تالش هــای دولــت برای مبــارزه با 
کووید و درعین حال تمرکز بر بهبود 
اقتصادی کشــور را نشان داد. در این 
به روزرسانی، دولت فدرال ۴/5 میلیارد 
دالر برای مبارزه با ســویه اومیکرون 

اختصاص داده شده است.
از این ۴/5 میلیارد دالر، 500 میلیون 
دالر برای مدیریت فشــارهای ناشی 
از محدودیت های مرزی و مسافرتی 
اســت و چهــار میلیــارد دالر برای 
صنایعی مانند مشاغل گردشگری و 
هتلداری در نظر گرفته شــده که در 
صورت افزایش موارد اومیکرون آسیب 

بیشتری خواهند دید.
سایر کمک های کووید پیشنهادشده 
اقتصادی  به روزرســانی  برنامــه  در 

عبارت اند از:
* 1/7 میلیــارد دالر بــه ســازمان 
بهداشــت کانادا و آژانس بهداشــت 
عمومی کانادا برای کمک به استان ها 
و مناطــق در گرفتــن آزمایش های 

سریع کووید19
* دو میلیارد دالر طی دو ســال، از 
ســال 2021-22، برای تــدارکات، 
هزینه هــای عملیاتی و بــرای تهیه 

روش های درمانی.
*  یک اعتبار مالیاتی قابل اســترداد 
جهت بهبود تهویه و کیفیت هوا برای 

مشاغل کوچک
* 100 میلیون دالر به اســتان ها و 
مناطق، و 10 میلیــون دالر به ملل 

اولیه برای بهبود تهویه مدارس
* 70 میلیون دالر طی سه سال برای 

بهبود تهویه ساختمان های عمومی
۳0 میلیون دالر طی سه سال، از سال 
2022 – 2۳، جهت تطبیق فضاهای 
عمومــی بــا الزامــات فاصله گیری 

اجتماعی

گسترش پرشتاب اومیکرون در کانادا

 )PHAC( دفتر بهداشت همگانی کانادا
روز جمعــه 10 دســامبر داده های 
مدل ســازی جدیدی منتشر کرد که 
نشــان می دهد ســطوح کووید-19 
ممکن اســت در هفته های آینده در 
بحبوحه موج مداوم عفونت های دلتا 
و تهدید فزاینده اومیکرون با نزدیک 
شدن به تعطیالت سریع افزایش یابد.

تأیید  انتاریو  مقامات بهداشــتی در 
کردند که اومیکرون اکنون 10 درصد 
از کل موارد مثبت در استان را تشکیل 
می دهد و به زودی می تواند به سویه 

غالب در گردش تبدیل شود.

در کبک، مقامات گفته اند هنوز هیچ 
مدرکی مبنی بر انتقال گســترده در 

جامعه وجود ندارد.
بریتیش کلمبیــا برنامه های خود را 
برای گسترش تزریق تقویت کننده ها 
در این هفته اعالم کرد، زیرا مقامات 
چندین مورد جدیــد از اومیکرون را 

گزارش کردند.
اما از آنجایی کــه داده های جدیدی 
از کانادا و در ســطح جهان در مورد 
توانایی اومیکرون برای انتقال سریع 
و اجتناب نسبی از مصونیت در برابر 
واکسیناســیون و عفونت های قبلی 
به دســت می آید، نشــانه ها گویای 
آن هســتند که واکسن ها همچنان 
محافظت قابل توجهی در برابر بستری 
شدن در بیمارســتان و مرگ ایجاد 

می کنند.
فایــزر نتایــج حاصــل از داده های 
آزمایشــگاهی را این هفته اعالم کرد 
که نشــان می دهد سه دوز از واکسن 
کوویــد-19 آن بــه طــور مؤثری 

اومیکرون را خنثی می کند.
اما آنچه بسیار کمتر مورد توجه قرار 
گرفــت این واقعیت بــود که دو دوز 
واکســن همچنان محافظت قوی در 
برابــر کرونای شــدید ارائه می دهد، 
بــه این معنی کــه افزایــش موارد 
اومیکرون در کشورهایی با نرخ باالی 
واکسیناســیون، مانند کانادا، ممکن 
است ســامانه ی بهداشت و درمان را 

مختل نکند.
ایمن ســازی  مشــاوره  ملی  کمیته 
)NACI( در اوایــل ایــن مــاه اکیداً 
توصیه کرد که به همه کانادایی های 
باالی 50 سال واکسن تقویت کننده 

تزریق شود.
امــا در حالــی که اکثر اســتان ها و 
مناطق تقویت کننده ها را به گروه های 
سنی بیشتری گسترش داده اند، تنها 
تعداد معــدودی از آنها بــه زیر 50 

سال رســیده اند – از جمله منیتوبا، 
سرزمین های شمال غربی، یوکان و به 

زودی، انتاریو.
امــا کارشناســان معتقدنــد کــه 
تقویت کننده ها به تنهایی کانادا را از 
تهدید اومیکرون در امان نمی گذارند 
– حتی اگر احتماالً مزایای بیشتری 
برای متوقف کردن شــیوع داشــته 

باشند.
بیش از 20 درصــد از کانادایی های 
واجد شرایط هنوز واکسینه نشده اند – 
و این تعداد در ایاالت متحده نزدیک 
به ۴0 درصد اســت، بــه این معنی 
که در صــورت اوج گیری اومیکرون، 
بخش های زیــادی از جمعیت بدون 

محافظت باقی می مانند.

هشدار دولت فدرال کانادا:
 از سفرهای غیر ضروری

 به خارج از کشور خودداری کنید 
وزیر بهداشــت، ژان ایو دوکلوس، از 
کانادایی هایی که قصد سفر به خارج 
از کشور را دارند خواست که سفرشان 
را لغو کنند، زیرا سویه ی بسیار قابل 
انتقال اومیکرون در حال پیشروی در 

سراسر جهان است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی ســی«، اواخ رروز چهارشنبه 
، دولت فدرال دســتورالعمل ســفر 
خود را تغییر خواهــد داد تا به طور 
رسمی به کانادایی ها توصیه کند فعال 
از ســفرهای غیر ضروری به خارج از 

کشور خودداری کنند.
دوکلوس گفت: »به کسانی که قصد 
سفر داشتند، به وضوح می گویم که 
اکنون زمان ســفر نیست. گسترش 
سریع سویه ی اومیکرون در مقیاس 
جهانی باعث می شود ما از بدترین ها 

بترسیم.«
عالوه بر هشدار سفر، دوکلوس گفت 
که دفتر بهداشــت عمومــی کانادا 
اجباری  آزمایش  برنامــه   )PHAC(
ورود در فرودگاه های این کشــور را 

افزایش خواهد داد.
هفته گذشته، دولت فدرال اعالم کرد 
که مسافران ورودی، از مقاصد خارجی 
غیر آمریکایی، به هنگام ورود به کانادا، 
آزمایش کووید-19 باید بدهند. این 
آزمایش جدید عالوه بر آزمایش قبل 
از عزیمت است که همه مسافران باید 
پیش از عزیمت به کانادا انجام دهند.

عمر الغبرا، وزیر حمل و نقل، در پاسخ 
به این ســوال که آیا برنامه آزمایش 
ورود برای افرادی که از ایاالت متحده 
می آیند اعمال خواهد شد، گفت که 
دولت بــه طور مداوم در حال ارزیابی 

مجدد وضعیت است.
الغبرا افزود: »زمانی که احساس کنیم 
باید سیاست های خود را تغییر دهیم، 
آن را در اســرع وقت اعالم خواهیم 
کرد. در حــال حاضر، این را زیر نظر 

داریم.«
روز  ترودو  جاســتین  نخســت وزیر 
چهارشــنبه در صحبــت کوتاهــی 
اعــالم  از  قبــل  خبرنــگاران،  بــا 
محدودیت هــای ســفر گفــت که 
کانادایی ها باید هنــگام برنامه ریزی 

برای تعطیالت محتاط باشند.
تــرودو در ادامه افــزود: »کانادایی ها 
ماه ها حواسشــان به کووید-19 بوده 
اســت. مردم می داننــد چگونه کار 
درست را انجام دهند. آنها باید هوشیار 
باشند و در مورد کریسمس تصمیمات 

دقیق بگیرند.«
با افزایش تعــداد موارد اومیکرون در 
برخی از نقاط کشور، مقامات فدرال 

و استانی در حال بررسی مجموعه ای 
از محدودیت هــا بــرای حفظ میزان 
ابتالهای جدید در سطح قابل کنترل 

هستند.
محدودیت هــا  ایــن  میــان  در 
محدودیت هایــی بــرای ســفرهای 
خارجــی وجــود دارد – حوزه ای که 
دولت فدرال در آن صالحیت روشنی 

دارد.
هنوز مشــخص نیســت که اتاوا در 
تالش برای محدود کردن ســفرهای 
خارج از کشــور تا کجا پیش خواهد 
رفت. آن هم در زمانی که تنها 10 روز 

تا کریسمس باقی مانده است.
با توجــه به برنامه ریــزی ده ها هزار 
کانادایــی برای ســفر به خــارج از 
کشــور در هفته های آینده، هرگونه 
محدودیت جدید می تواند برنامه های 

تعطیالت را نابود کند.
ژان ایــو دوکلوس، وزیر بهداشــت، 
هفته گذشته درباره دردسر به هنگام 

بازگشت هشدار داده بود.
دوکلــوس روز جمعــه گفتــه بود: 
»کانادایی هایی که به فکر ســفر به 
خارج از کشور هستند باید بدانند که 
وضعیت خارج از کشور هم خطرناک 
و هم ناپایدار است. آنها همچنین باید 
بدانند که بازگشت به کانادا احتماالً با 

تاخیر و دردسر همراه خواهد بود.«
چندین منبع به سی بی ســی و رادیو 
کانادا گفته اند که انتظار می رود دولت 
توصیه ها علیه سفرهای بین المللی غیر 
ضروری را تمدید کند. این توصیه ها 
برای بیشــتر موارد همه گیری وجود 
داشــت، اما در ماه اکتبر بی سروصدا 

لغو شد.
منابع می گویند اقدامات بسیار شدید 
توسط نخســت وزیران و نخست وزیر 
ترودو طی تماســی مورد بحث قرار 
گرفته اســت. آنها در مــورد اجرای 
ممنوعیت تمام سفرهای خارجی غیر 
ضروری به کانادا – از جمله ســفر از 
ایاالت متحده – و قرنطینه و اقدامات 
آزمایشی سخت تر برای مسافرانی که 
اجازه ورود به کانادا را دارند، از جمله 
کانادایی های بازگشــته و مقیم دائم، 

صحبت کرده اند.

با افزایش موارد ابتال به امیکرون،
بریتیش کلمبیا محدودیت های بیشتری 

را در نظر می گیرد
ایرونیا- از آنجاییکه بریتیش کلمبیا ۴۴ مورد ابتال به واریانت بسیار مسری 
امیکرون کووید و پیش بینی های دلهره آور گسترش سریع آن را گزارش 
کرده، افســر بهداشت استان روز سه شنبه هشدار داد که بی سی در حال 
بررسی اعمال کنترل های شدیدتر در رویدادهای عمومی قبل از تعطیالت 
است. دکتر بانی هنری گفت انتقال این واریانت اکنون در جامعه کم است، 
اما بسته به میزان تولید مثل امیکرون و اینکه چقدر می تواند از واکسن های 
فعلی فرار کند، عفونت های روزانه می تواند به 2000 نفر در روز در طی شش 
هفته برســد: »چیزی که من در حال حاضر به مردم می گویم این است 
که به کاری که در تعطیالت انجام می دهید، از نظر دورهم جمع شدن با 
دیگران به خصوص دورهمی های اجتماعی بزرگ با افرادی از مکان هایی 

که از وضعیت واکسیناسیون آنها اطالعی ندارید، دوباره فکر کنید.«
بی سی در روز سه شنبه 519 مورد جدید کووید19 را گزارش کرد، اما هیچ 

مورد مرگ جدیدی مشاهده نشد.
هنری گفت که استان در حال بررسی این نکته است که آیا معیار 50 نفری 
برای لزوم ارائه گواهی واکسیناسیون و طرح های ایمنی در اکثر رویدادهای 

عمومی را کاهش دهد یا خیر.
او گفت مقامات بهداشــتی می دانند که کووید در مکان های سرپوشیده 
راحت تر پخش می شود؛ مانند پارتی های خانگی اخیر در دانشگاه ویکتوریا 
که تاکنون منجر به شیوع بیماری با 12۴ مورد تایید شده، از جمله چهار 

مورد ابتال به واریانت امیکرون شده است:
»ما دیده ایم که با پارتی گرفتن چه اتفاقی می افتد، حتی اگر مردم واکسینه 

شوند. ما باید در مورد نحوه برخورد با تعطیالت پیش رو فکر کنیم.«
هنری و آدریان دیکس، وزیر بهداشت هشداری مبنی بر »محتاط بودن« 
در مورد گردهمایی در تعطیالت همراه با به روزرسانی منظم کووید، از جمله 
پیــش بینی های دلهره آور از امیکرون را ارائه کردند، همچنان که ســایر 

استان ها اقدامات سخت گیرانه تری را مطرح می کردند.
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فایزر یا مدرنا
کدام  دوز تقویت کننده 

را بزنیم؟

انتاریو یکی از آخرین استان هایی است 
که امکان دریافت دوز تقویت کننده را 
به گروه های سنی بیشتری گسترش 
داده و اعالم کرده که ساکنان 1۸ سال 
و باالتر از چهارم ژانویه می توانند نوبت 

سومین دوز خود را رزرو کنند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، این مــدت کوتاهی 
پس از انتشــار شــیوه نامه ی تازه ی 
کمیته ملی مشاوره ایمن سازی کانادا 
درباره ی دوزهای تقویت کننده انجام 
می شود. از آنجایی که افراد بیشتری 
واجد شــرایط زدن سومین دوز خود 
هســتند و تعداد موارد اومیکرون در 
کانادا همچنان در حال افزایش است، 
این احتمال وجود دارد که کانادایی ها 
بیشتر و بیشتر به این فکر کنند که 

چه نوع واکسنی باید بزنند.
در حــال حاضر، فقط واکســن های 
ام آران ای برای استفاده به عنوان دوز 
ســوم در کانادا مجاز هستند که این 
شامل فایزر-بیون تک و مدرنا می شود.

کارشناســان می گویند تا زمانی که 
واکســن ام آران ای باشد مهم نیست 
که کدام یــک از ایــن دو به عنوان 

تقویت کننده زده می شود.
همه گیرشــناس  بات،  زاهــد  دکتر 
بیماری های عفونی مستقر در واترلو 
در اونتاریو است. در حالی که داده ها 
در مــورد اثربخشــی تقویت کننده 
همچنان در حال کامل شدن هستند، 
او گفت که شکافی کافی برای نشان 
دادن عملکرد بهتر یک تقویت کننده 

نسبت به دیگری وجود ندارد.
بــه گفته بات، از آنجایــی که هر دو 
نوع واکسن یکسان اند، مخلوط کردن 
دوزها نیز اشکالی ندارد، مانند تزریق 
واکسن تقویت کننده مدرنا پس از دو 

دوز فایزر یا بالعکس.
واکســن تقویت کننــده فایزر حاوی 
دوز کامل واکســن معمولــی یا ۳0 
میکروگــرم اســت. در همین حال، 
حاوی  مدرنا  تقویت کننده  واکســن 
50 میکروگرم است که نیمی از دوز 

معمول واکســن است. به گفته بات، 
علیرغم تفاوت در مقادیر، این واقعیت 
که هر دو نوع واکســن یکسان اند به 
این معنی است که می توان به راحتی 
از یکی در ترکیب با دیگری استفاده 

کرد.
آنها از فناوری همسان، فناوری واکسن 
ام آران ای، استفاده می کنند. به همین 
دلیل است که می توان آنها را به جای 

یکدیگر به کار برد.
با این حال، برای افراد 1۸ تا 29 ساله، 
کمیته ملی مشاوره ایمن سازی کانادا 
پیشنهاد می کند که دوز تقویت کننده 

واکسن فایزر باشد.
او با اشــاره به عــوارض جانبی نادر 
واکسن کووید-19 که می تواند باعث 
التهاب شود، گفت: »]فایزر[ عوارض 
جانبــی زیادی ماننــد پریکاردیت و 
میوکاردیت ندارد، که در میان افرادی 
که مدرنا می زنند این کمی بیشــتر 

است.«

چرا زدن دوز تقویت کننده
 مهم است؟

 با پیدایش ســویه ی تازه ی اومیکرون نیاز به دوزهای تقویت کننده در 
کانادا برای افزایش محافظت، به ویژه در میان افراد آســیب پذیر، بیشتر 

شده است.
به گزارش هفته و به نقل از »سی بی ســی«، کانادا، طی دو هفته پس از 
شناسایی این ســویه، شاهد ظهور ده ها مورد اومیکرون بوده و داده های 
جدید از سراســر جهان مقامات بهداشت عمومی را برای نشانه هایی از 

شیوع گسترده تر در این کشور آماده کرده است.
اما در حالی کــه نگرانی های فزاینده ای در مورد تهدید اومیکرون وجود 
دارد، عالئم اولیه امیدوارکننده ای نیز دیده می شــود که نشان می دهد 
ممکن اســت اومیکرون مانند انواع قبلی بیماری شدیدی ایجاد نکند و 

تقویت کننده ها ممکن است در کاهش سرعت گسترش آن موثر باشند.
گزارشی جدید از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده 
نشان داد که از ۴۳ مورد اومیکرون شناسایی شده در 22 ایالت در اوایل 
دســامبر، تنها یک نفر نیاز به بستری کوتاه مدت در بیمارستان داشت و 

هیچ مورد مرگ و میر ناشی از آن گزارش نشده است.
آفریقای جنوبی هفته گذشته تقریباً رکورد باالیی در عفونت های روزانه 
گزارش کرد، اما دانشمندان هنوز شواهدی مبنی بر اینکه اومیکرون باعث 
بیماری جدی تری می شود، مشاهده نکرده اند، که این می تواند نشانه ای از 

روند اتفاقات آینده باشد یا تأخیر در تأثیر واقعی آن در آنجا.
البته، نگرانی واقعی جمعیت های واکسینه نشده است.

گزارشی جدید از بریتانیا، انتقال گسترده اومیکرون در جامعه و نرخ باالتر 
عفونت های مجدد و شــیوع خانگی را در مقایسه با دلتا تأیید کرد – با 
پیش بینی بیش از یک میلیون مورد اومیکرون در ماه آینده! با این حال، 
این گزارش همچنین نشان می دهد که تزریق  تقویت کننده ها تقریباً 70 

تا 75 درصد محافظت در برابر بیماری خفیف از اومیکرون را می دهد.
دکتر ایزاک بوگوچ، پزشــک بیماری های عفونی و عضو کارگروه واکسن 
کووید-19 انتاریو، گفته است: »در حالی که داده ها کامل نیستند، و البته 
هنوز سواالت زیادی باقی مانده است، همه پیکان ها به این سمت نشانه 
رفته اند که دو دوز واکسن همچنان بسیار مفید خواهد بود – اما سه دوز 
واکسن بهتر خواهد بود. باید فوریتی در تزریق دوزهای سوم وجود داشته 
باشــد، به ویژه در حال حاضر که فصل تعطیالت در پیش است و تعداد 

فزاینده ای از موارد اومیکرون در کشور خواهیم داشت.«

بــه گفتــه ی کمیته ملی مشــاوره 
ایمن ســازی کانادا، بیمارانی که دوز 
دوم فایزر دریافت کردند، نســبت به 
افــرادی کــه دوز دوم مدرنا دریافت 
کردنــد، میزان کمتــری از عوارض 
جانبی میوکاردیــت و پریکاردیت را 
گزارش کردند. شواهد مربوط به دوز 
تقویت کننده مدرنــا در حال حاضر 

محدود است.
برای بزرگساالن 70 ســال و باالتر، 
و همچنین افــرادی که دارای نقص 
ایمنی هستند یا در خانه های مراقبت 
طوالنی مدت برای سالمندان و سایر 
مکان های جمعی زندگی می کنند، هر 
دو فایزر و مدرنا به عنوان تقویت کننده 
توصیه می شوند. بر اساس توصیه های 
کمیته ملی مشاوره ایمن سازی کانادا، 
هر فردی در این گروه ها که مدرنا را 
به عنــوان تقویت کننده می زند، باید 
دوز کامل واکسن را به جای نصف دوز 

دریافت کند.
به گفته دکتر متیو اوتون، متخصص 
بیماری های عفونی در بیمارســتان 
عمومی یهودی و دانشگاه مک گیل 
در مونترال، گفت کــه عالوه بر این، 
برای افرادی که با واکسن کووید-19 
مبتنــی بر ناقل ویروســی – دو دوز 
استرازنکا یا یک دوز منفرد جانسون 
و جانسون – شروع کردند، بهتر است 
که دوز تقویت کننده واکسن ام آران ای 

بزنند.
او گفت کــه برای هرکســی که در 
گذشته عوارض مربوط به دوز واکسن 
ام آران ای را تجربه کرده اســت یا در 
حال حاضر نمی تواند به آن دسترسی 
داشــته باشــد، به جای آن واکسن 
مبتنــی بر ناقل ویروســی به عنوان 

تقویت کننده توصیه می شود.
برای کسانی که دو دوز فایزر یا دو دوز 
مدرنا زده اند، برخی از پزشکان توصیه 
می کنند که همان برند ام آران ای را به 

عنوان تقویت کننده نیز بزنند.
دکتر لیزا بارت متخصص بیماری های 
عفونی و استاد دانشگاه دالهوسی در 
هالیفاکس اســت. او این را به عنوان 
یک رویکرد “معقــول” برای تعیین 
اینکه کدام تقویت کننده باید استفاده 
شــود، توصیف کــرد. او گفت وقتی 
بدن ثابت کرد که می تواند واکســن 
را تحمل کند، منطقی است که با آن 

ادامه دهیم.
این همچنین برای بیمارانی که یک 
دوز واکســن اســترازنکا و یک دوز 
واکســن ام آران ای زده اند نیز صدق 
می کند. بارت گفــت، دریافت همان 
واکســن ام آران ای به عنــوان تزریق 
تقویت کننده نیز منطقی است. اما او 
همچنین بیماران را تشویق می کند 

که مراقب در دسترس بودن باشند.

او گفت: »اگر قرار اســت برای مثال 
مدرنا زمان زیادی ببرد زیرا قبال مدرنا 
زده اید و فایزر موجود است، می توانید 
واکسن فایزر را نیز در نظر بگیرید.« 
هر واکســن ام آران ای که بیشتر در 
دسترس است بزنید، به خصوص اگر 
در منطقه ای هستید که ممکن است 
تعداد زیادی ویروس وجود داشــته 

باشد.
بارت گفت: »باید دید که واکســن ها 

و دوزهای تقویت کننده فعلی چقدر 
در محافظــت در برابر نــوع جدید 
کووید-19 اومیکرون مؤثر هســتند، 
اگرچه مطالعات بیشتر همچنان ادامه 

دارد.«
یک مطالعه توسط محققان اسرائیلی 
نشان می دهد که دو دوز واکسن فایزر 
و به دنبال آن یک تزریق تقویت کننده 
فایزر محافظت قابل توجهی در برابر 
ارائه می دهــد. این نتایج  اومیکرون 

مشابه نتایج ارائه شده توسط فایزر و 
بیون تک در اوایل هفته گذشته است.

داده های اولیه نشــان می دهد که دو 
دوز واکســن فایزر ممکن است برای 
محافظــت در برابر عفونــت با نوع 
اومیکرون کافی نباشــد. با این حال، 
داد  نشان  آزمایشگاهی  آزمایش های 
که دوز تقویت کننده آن در مقایسه با 
دو دوز، سطح پادتن های ضد ویروس 
را 25 برابــر افزایــش می دهد. این 
نتایج هنوز مورد بررســی علمی قرار 

نگرفته اند.
اگرچه ممکن اســت این نتایج اولیه 
امیدوارکننده به نظر برســند، بارت 
اصرار داشــت که باید منتظر ماند و 
دید که چگونه ایــن امر به حفاظت 
در دنیای واقعی منجر می شود. او به 
پاسخ های ایمنی اضافی در بدن اشاره 
می کند که به عنوان مثال سلول های 
تی را در بر می گیرد، که اندازه گیری 
نمی شــوند و همچنین ممکن است 

محافظت کنند.
در حالی که بارت گفت این احتمال 
وجود دارد که واکسن های کنونی در 
تولید پادتن هــای خنثی کننده برای 
مبارزه بــا اومیکرون مؤثر نباشــند، 
تأثیری که آنها بر میزان مرگ و میر 
و میزان بستری شدن در بیمارستان 
بر مبتالیان به نــوع جدید خواهند 
داشــت هنوز مشــخص نیست. این 
امر همچنین تشــخیص اینکه کدام 
واکســن بــرای محافظــت در برابر 
اومیکرون مؤثرتر است دشوار می کند.

آن چه اکنون در مورد سویه اومیکرون می دانیم
مــداد- با گســترش ســویه جدید 
اومیکرون، موجی از نگرانی در کانادا 
و سایر کشــورهای جهان ایجادشده 
که احتمال اعمال شدت محدودیت ها 
و پروتکل های بهداشــتی را افزایش 

می دهد.
نتایج تحقیقات دانشمندان آفریقای 
جنوبی روی سویه ی اومیکرون نشان 
می دهد موارد جدید ابتال به کووید19 
به طور تصاعدی در حال افزایش است، 
اما میزان بستری در بیمارستان ها به 

نسبت پایین  باقی مانده است.
به نظر می رسد سویه اومیکرون باعث 
بیماری شدید نشده و نسبت به انواع 
دیگر، میزان بستری در بیمارستان و 
نیازمندی به دســتگاه های اکسیژن 
کمتــری دارد امــا در برابــر دو دوز 
واکســن فایزر که به طور گسترده در 
می شود،  اســتفاده  آفریقای جنوبی 

مقاوم تر است.
در این تحقیق، 211 هزار موارد مثبت 
کروناویروس موردبررسی قرار گرفت 
که 7۸ هزار مورد آن اومیکرون بوده 
است. نتایج به دست آمده نشان داد که 
خطر بستری شدن در بیمارستان در 
میان بزرگ ساالن مبتال به کووید19، 
تــا 29 درصــد کمتر از مــوج اولیه 
همه گیری بود کــه در مارس 2020 
بااین حــال، این مطالعه  ظهور کرد. 
مشــخص کرد که واکسن فایزر تنها 
۳۳ درصد در برابر عفونت ناشی از این 
ویروس ایمنی ارائه می دهد که بسیار 
کمتر از ســطح ایمنی در برابر سایر 

گونه های شناسایی شده است.
اما از ســویی دیگر این مطالعه نشان 
داد که علی رغم میزان کم شیوع این 
سویه در بین کودکان، احتمال بستری 
شــدن این گروه سنی در بیمارستان 
حدود 20 درصد بیشتر از سویه های 
پیشــین خواهد بود. عالئم کرونای 
اومیکــرون در کــودکان به طورکلی 
شامل گلودرد، گرفتگی بینی و تب به 
مدت دو تا سه روز است که پس از سه 

روز بهبود می یابد.

نشــان  علمی  جدید  گزارش هــای 
می دهد که ســویه جدید اومیکرون 
بــا ســرعتی دو برابر ســویه ی دلتا 
گسترش می یابد. این موضوع بیشتر 
به دلیل ترکیبی از مســری بودن و 
توانایی طفره رفتــن این گونه جدید 
ویروس کرونا از سیستم دفاع ایمنی 
بدن اســت. ظاهراً نوع اومیکرون کد 
ژنتیکی ویژه ای را به طور مشترک با 
ویروس  ســرماخوردگی دارد که این 
موضوع سبب مسری تر شدن آن شده 
اما درعین حال باعث می شود شدت 
کرونای ناشــی از ســویه اومیکرون 

ضعیف تر باشد.
از ســوی دیگر شــواهدی از افزایش 
خطر عفونت مجــدد مرتبط با گونه 
نوظهــور اومیکرون وجــود دارد که 
نشــان دهنده فرار از ایمنی ناشی از 
عفونت قبلی اســت. عفونت مجدد 
اخیــر در افرادی رخ داده اســت که 
اولیــن حملــه آن ها با ویــروس در 
طول  موج های قبلــی اتفاق افتاده و 
این آمــار در افرادی که عفونت قبلی 
در طول موج دلتا داشــته اند به مراتب 
بیشتر است. در ضمن میزان عفونت 
مجدد باال و عفونت های چندگانه در 
افراد واکسینه شده پس از یک دوره 
نهفتگی کوتاه سه تا چهارروزه ظاهر 
می شــود. بیشــتر عفونت ها خفیف 
توصیف می شــوند و معموالً طی سه 
روز بهبود می یابند. شایع ترین عالمت 

اولیه گزارش شــده خــارش گلو و به 
دنبال آن گرفتگی بینی، سرفه خشک 
و درد عضالنی است که بخش پایینی 

کمر ظاهر می شود.
به گفته پژوهشگران، آنتی بادی ناشی 
از ابتال بــه کووید19 بــا آنتی بادی 
ناشی از واکسیناســیون، ترکیبی از 
آنتی بادی های قوی را ایجاد می کند 
که قادر به شناســایی و از بین بردن 
ســویه های جدیــد کرونا هســتند. 
بدن فردی کــه به کووید مبتال بوده 
و سپس واکسینه می شــود، نه تنها 
مقدار آنتی بــادی را افزایش می دهد، 
بلکه کیفیــت آنتی بادی را نیز بهبود 
توانایی آنتی بادی ها را  می بخشد که 
برای عمــل در برابر انواع مختلف باال 
می برد. این موضوع نشان می دهد که 
قرار گرفتن مکرر در معرض پروتئین 
اســپایک به سیســتم ایمنی اجازه 
می دهد تا در صورت واکسینه شدن 
به کووید19، بــه بهبود آنتی بادی ها 

ادامه دهد.
جهش هــای متعــدد در پروتئیــن 
اسپایک اومیکرون ممکن است شدت 
خنثی ســازی از طریق آنتی بادی را 
کاهش داده و خطر عفونت مجدد را 
افزایش دهد اما سیستم ایمنی بدن با 
کمک واکسن همچنان قادر به مقابله 
و جلوگیری از ابتال به نوع شــدید و 

مرگ 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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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
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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
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate of 3.99%/3.99%/2.49%. Total lease 
obligation is $16,764/$13,284/$11,570. Weekly lease payment of $75/$60/$50 for a 48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $1,095/$795/$1,095 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. 
Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2022 VENUE Essential manual models with an 
annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $20,149. Weekly payments are $194 for 24 months. $0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination 
charge of $1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is 
available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. If the payment deferral offer is selected, the original 
term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser will pay all principal and interest owing in equal 
installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first 
weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves the right to amend or terminate 
this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Magnetic Grey/2022 KONA N Line AWD Pulse Red with 
Ultimate package/2022 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,457. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Prices exclude 
registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to availability. Delivery and 
Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com  
or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers 
must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for 
complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

•  Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.  
Charges may vary by dealer.

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود
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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«

صاحبان بیزینس در کانادا
 نسبت به افزایش فروش 

در سال آینده خوشبین هستند

ایرونیا- صاحبــان بیزینس کانادایی 
نســبت به بهبــود اقتصــاد پس از 
کووید19 خوش بین هستند و گزارش 
جدید نشــان می دهد که برنامه های 
سرمایه گذاری و انتظارات فروش برای 
سال آینده از ســطح قبل از پاندمی 

فراتر رفته است.
بانــک توســعه بیزینس کانــادا در 
نظرسنجی ســاالنه خود از صاحبان 
مشاغل دریافته است که هنوز چشم 
انداز روشن برای سال 2022 با توجه 
به کمبود مداوم نیروی کار و اختالالت 
زنجیره تامیــن که انتظار می رود در 
سال جدید نیز ادامه یابد، مبهم است.

چشــم انداز ســرمایه گذاری 2022 
کارآفرینان کانادایی که روز چهارشنبه 
منتشر شــد، گفت که ۸۴ درصد از 
بیزینس هــا در حــال برنامه ریزی 
برای حفظ سرمایه گذاری یا سرمایه 
گذاری بیشتر در بیزینس خود در 12 

ماه آینده هستند.
مطالعه نشــان داد عالوه بر این، ۸۳ 
درصــد از بیزینس ها انتظــار دارند 
فروش آنها افزایش یابد یا ثابت بماند 
و مشاغل مربوط به خدمات رفاهی و 

غذایی خوشبین ترین آنها هستند.
پیر کلرو، معــاون تحقیقات BDC و 
اقتصاددان ارشــد گفت: »اعتماد به 
اقتصاد قوی است. ما برای اولین بار در 
1۸ ماه گذشته به سطح قبل از بحران 

بازگشتیم.«
در حالی که رشــد اقتصادی در پاییز 
کاهش یافــت، این گزارش می گوید 
که اقتصاد کانادا باید در اوایل ســال 
2022 بــه ســطح قبــل از پاندمی 

بازگردد.
کلرو گفــت: »علیرغــم اینکه هنوز 
چالش هایی از نظــر کمبود نیروی 
کار و زنجیــره تامین وجــود دارد، 
مردم خوشبین هستند. آنها نسبت به 

اقتصاد حس مثبتی دارند.«

با این حال در گزارش آمده است که 
هنوز کمبود احتمالی نیروی کار در 
آینده به این معنی است که کمی عدم 
اطمینان اقتصادی در سال جدید باقی 

خواهد ماند.
این گزارش تصریح کــرد که انتظار 
مــی رود کمبود نیروی کار به عنوان 
بزرگترین مانع برای سرمایه گذاری 
در سال 2022 ظاهر شود؛ زمانی که 
تقاضا و جریان نقدی به سطح عادی 

بازگردد.
بیــش از نیمی از بیزینس های مورد 
بررسی توســط BDC قبال در یافتن 
کارگران واجد شــرایط با مشکالتی 
روبرو شــده اند – باالترین نسبت از 
زمانی که بانک بررسی سرمایه گذاری 
ساالنه خود را در ســال 2019 آغاز 

کرد.
این نظرسنجی نشان داد که بیزینس 
هــا در بخش های خدمــات رفاهی 
و غذایی بیشــتر تحت تأثیر کمبود 

نیروی کار قرار می گیرند:
»بسیاری از هتل ها و رستوران ها به 
دنبال کارگر در بازار کاری هستند که 
به طور کامل بهبود یافته است و 20 
درصد از کســانی که شغل خود را از 
دست داده اند، آن را عوض کرده اند.«

ایــن مطالعه نشــان داد کــه پیری 
جمعیت و کاهش مهاجرت به دلیل 
پاندمی می تواند بحران نیروی کار را 
به مراتب بدتر کند و انتظار می رود که 
استان های آتالنتیک بیشترین آسیب 

را متحمل شوند.
کمبود کارگر منجر به تمرکز بیشتر 
بر کارایی و اتوماسیون شده است، به 
ویژه برای مشاغلی که با تقاضای باال 

مواجه می شوند.
هنگامی که درخصوص اهداف سرمایه 
گذاری سوال شد، اولویت بیزینس ها 
بهبــود کارایی و به دنبال آن افزایش 
فروش و معرفی محصوالت جدید بود.

پذیرش مهاجر بیشتر بخشی از طرح بازیابی اقتصادی کانادا
پرژن میرور- پذیرش مهاجر بیشــتر 
بخشی از طرح بازیابی اقتصادی کانادا 
پس از بحران همه گیری کووید است 
که وزیر دارایی کانادا، خانم کریستیا 
فریلند عصر سه شــنبه 1۴ دسامبر 
2021 در تازه ترین وضعیت مالی و 
اقتصادی دولت کانادا، آن را ارائه کرد.

این به روز رســانی مالی و اقتصادی 
اولیــن تجدید نظــر در پیش بینی 
اقتصادی دولت از زمان انتشار بودجه 

فدرال در آوریل 2021 است.
این نوع اعالمیه ها به مردم کانادا نشان 
می دهد که اولویت های مالی دولت به 
کدام سمت می رود. به عنوان مثال، به 
روز رسانی مالی سال گذشته خواستار 
افزایش هزینه ها برای مزایای فرزندان 
بود و در فصل بهــار دولت وعده داد 
که طرح پرداخت روزانه 10 دالر برای 

مراقبت از کودکان را اجرا کند.
به روز رســانی های مالــی و بودجه 
توســط دولت فدرال اغلب شــامل 
مواردی اســت که به طور مستقیم و 

آمادگی سازندگان خودروهای برقی کانادایی
 برای تأمین بازار داخل و خارج کشور

مداد- به گزارش سی.تی.وی، بسیاری 
از شرکت های خودروسازی الکتریکی 
در نظــر دارند تا محصــوالت خود 
را عــالوه بر بازار داخلــی، برای بازار 

خارجی تولید کنند.
به گفته مشــاور ارشــد سیاست در 
شرکت انرژی پاک کانادا رابطه ای بین 
محل ساخت خودروهای الکتریکی و 
محل فروش وجــود دارد. باتری های 
خودروهای الکتریکی بســیار بزرگ، 
سنگین و گران هستند و حمل ونقل 
آن ها در مســافت های طوالنی ازنظر 

لجستیکی چالش برانگیز است.
کارشناسان برای بهبود تولید داخلی، 
بر انگیزه های خرید بیشــتر، هم در 
بخــش خودروهای شــخصی و هم 
در بخش تجاری و همچنین ســایر 
فشــار  دولت  حمایتی  برنامه هــای 

می آورند.
شــرکت دمــون موتــورز ســازنده 
از  یکی  برقــی  موتورســیکلت های 
برقــی  خودروهــای  شــرکت های 
متعددی اســت که در کانادا با هدف 
سرعت بخشیدن به تولید خودروهای 
بدون آالیندگی ظهور کرده اســت، 
قصد دارد اکثر خودروهایی را که در 
سال آینده تولید می کند، به بازارهای 
آمریــکا و اروپا صادر کند. شــرکت 
ســازنده الین الکتریک مونترال در 
حال حاضر اتوبوس های مدرسه برقی 
و وسایل نقلیه تجاری را در کارخانه 

خود در سن ژروم، کوئه تولید می کند، 
در سه ماهه گذشــته دارای سفارش 
۴0 وســیله نقلیه، ازجمله 2۸ مورد 
تقاضــای کانادا و 12 دســتگاه برای 
ایاالت متحده بود. این شرکت در آینده 
برنامه های وسیعی برای افزایش تولید 
ایاالت متحده دارد. مسئوالن این  در 
شرکت معتقدند حمایت بیشتر دولت 
به معنای تولید بیشــتر در داخل نیز 
خواهد بود. شرکت ویسینیتی موتور 
مستقر در آلدرگروو، بریتیش کلمبیا، 
در حال ســاخت یک مرکز در ایالت 
واشنگتن است که تولیداتش را مطابق 

با خواسته آمریکا تنظیم خواهد کرد.
تولید خودروهای برقی مســافربری 

کانادا همچنین با تهدیدات پیشنهاد 
اعتبار مالیاتی جو بایدن، رئیس جمهور 
ایاالت متحده مواجه است که به نفع 
خودروهای ساخت ایاالت متحده بود و 
دولت کانادا می گوید که آمریکا درواقع 
تعرفــه ۳۴ درصدی را بر خودروهای 
الکتریکی مونتاژ شده در کانادا اعمال 

می کند.
نخست وزیر  معاون  فریلند،  کریستیا 
و مری نــگ، وزیر تجارت، در نامه ای 
که روز جمعه به اعضای کلیدی سنای 
ایاالت متحده ارسال شد، تهدید کردند 
کــه در صورت ادامه این سیاســت، 
تعرفه های متقابلــی اعمال خواهند 

کرد.

غیر مســتقیم بر مهاجران تازه وارد 
تاثیر گذار است. سیاست های دولت 
فدرال در زمینه های مختلف همچون 
بهداشتی،  مراقبت های  ایجاد شغل، 
آموزش، زیر ســاخت ها، مراقبت از 

کودکان و بســیاری دیگر از موارد بر 
تمام مردم کانــادا از جمله مهاجران 

تاثیر گذار است. 
کریستیا فریلند در سخنرانی جدید 
خود اقدامات و سیاســت هایی را که 

دولت دنبال می کنــد تا به کانادا اجازه 
دهــد از نظر اقتصــادی و اجتماعی از 
تاثیــرات همه گیری بیرون آید را بیان 

کرد.
وزیــر دارایی کانادا در این ســخنرانی 
خاطر نشان کرد: “ مهاجرت یکی دیگر 
از محرک های مهم رشــد اقتصادی و 
مزیــت رقابتی کانادا اســت. دولت ما 
متعهد اســت که در سال 2022 تعداد 
۴11 هزار مهاجــر جدید که باالترین 
میزان در تاریخ کانادا است را وارد کشور 
کنــد. برای کمک و پشــتیبانی از این 
تالش و کاهش زمان بررسی پرونده های 
درخواســت اقامــت دائــم و موقت و 
شهروندی، در سیستم مهاجرتی خود 
نزدیک بــه ۸5 میلیون دالر ســرمایه 

گذاری کردیم.“ 
این به معنــی اصرار دولت فدرال کانادا 
مبنی بر تعهد خود برای دســتیابی به 
اهداف تعیین شده در برنامه مهاجرتی 
سال های 2021 الی 202۳ است که از 

پیش اعالم شده است.
در بودجه اعالم شده توسط دولت کانادا 
در اوایل ســال جاری، پنج درخواست 
مهاجرتی مطرح شده بود که برخی از 
آنها مانند مسیر تبدیل اقامت موقت به 
اقامت دائم در روند اجرایی قرار گرفته 

است.
بودجه سال 2021 همچنین خواستار 
جایگزینی سیســتم قدیمی مدیریت 
مهاجرتی شــده  پرونده های  یکپارچه 
بود که بررســی پرونده های شهروندی 
و اقامتی را انجام می داد. در طرح بودجه 
ســال 2021 از دولت درخواست شده 
بود تا دست به اصالح سیستم اکسپرس 
انتری بزند و به وزیر مهاجرت اجازه دهد 
تا نسبت به نیاز بازار کار کانادا اقدام به 

انتخاب مهاجران تازه وارد کند.
در طرح بودجه ســال 2021 پیشنهاد 
شده بود که برای ابتکارت به عمل آمده 
جهت اشتغال زنان تازه وارد از نژادهای 

مختلف هزینه بیشتری صرف شود.
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مشاوره اولیه رایگان

پناهنده ایرانی که چراغ امید دیگر پناهجویان شد
نقل قولی که در شبکه های اجتماعی 
دســت به دست می شــود، داستان 
امیر تقی نیا از شــرق ونکوور را کاماًل 
به تصویر می کشــد. او گفته اســت: 
»کانادایی ها در همه جای دنیا متولد 
می شوند. فقط کمی زمان می برد تا به 

اینجا برسند.«
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی ســی«، برای این جوان 2۸ 
ســاله ایرانــی، این »زمــان« حدود 
10 ســال بود، از جمله چهار سال و 
نیم حبس در یــک اردوگاه مخوف 

پناهجویان در آن سوی جهان.
آخرین و شادترین فصل داستان قابل 
توجه او در 15 اکتبر زمانی اتفاق افتاد 
که او در یک مراسم تحلیف مجازی 

کانادایی شد.
او گفــت: »بــرای برخــی، این حق 
مادرزادی اســت. برای من، این یک 
امتیاز پس از بیش از یک دهه جنگ 
اســت. من در مقایســه با پنج سال 
پیــش، که به دلیل سیاســت با من 
کمتــر از یک حیوان رفتار می شــد، 

حقوق زیادی دارم.«

تقی نیا در سن 1۶ ســالگی ایران را 
به تنهایی تــرک کرد و به مدت پنج 
ســال در مالزی زندگی کرد تا اینکه 

روادیدش به پایان رسید.
به عنوان یک مسیحی شــده  ی تحت 
آزار و اذیــت در ایران، بازگشــت به 
خانه گزینه نبود. بنابراین، او در نهایت 
راه خود را به اندونزی و استرالیا پیدا 
کرد، جایی کــه امیدوار بود به دنبال 
پناهندگی باشد. اما مقامات استرالیایی 

نظر دیگری داشتند.
تقی نیــا که به همــراه ده ها پناهجو 
دیگــر از قایق در حال غرق شــدن 

نجات یافت، به اجبار ســوار هواپیما 
شد و به برزخ ناامیدکننده بازداشتگاه 
پناهندگان در جزیره مانوس، در پاپوآ 

گینه نو، تحویل داده شد.
تقی نیا گفت: »به ما گفته شــد که 
هرگز به اســترالیا نخواهید رســید. 
گفتند در این بازداشتگاه می پوسید 

مگر اینکه به خانه برگردید.«
داســتان او به خوبی در رســانه های 
کانادایی و بین المللی ثبت شده است: 
چگونه او از شــرایط کثیف اردوگاه و 
محروم از آب و غذا جان ســالم به در 
برد، چگونه بــه دلیل صحبت کردن 

از جانــب 700 زندانی جزیره مانوس 
به او برچســب آشوب زدند، و چگونه 
مالقاتــی تصادفی با یک پرســتار از 
کوکیتالم او را در مسیر آزادی نهایی 

قرار داد.
اما حاال او آماده اســت تا داســتان 
خودش را بگویــد. تقی نیا به تازگی 
کتابی را به پایان رسانده و جستجوی 

ناشر برای آن را آغاز کرده است.
وی گفــت: »من معتقــدم که این 
داستان باید از بین برود. من معتقدم 
مردم باید از آنچه در آن ســوی کره 
زمین به نــام حفاظت از مرزها اتفاق 
می افتد آگاه شوند و چه تعداد زندگی 
توسط اســترالیا ]برای[ به اصطالح 

حفاظت از مرزها ویران می شود.«
تقی نیــا بــه چــراغ امیــدی برای 
پناهجویان دیگر تبدیل شــده است، 
اما او داستان های غم انگیز خانواده های 

ناامید را نیز روایت می کند.
او گفت: »این چند ســال سخت بود 
که من پیام هایی در مورد افراد مفقود 
دریافت می کردم – افرادی که مرده 
بودند، غرق شــده بودند یا اسیر شده 
بودند … یا شکنجه شده بودند. اعضای 
خانواده آنها … از من می خواستند که 
آنها را نجات دهم. بچه ها، از اندونزی، 

از مالزی، از اقیانوس.«
تقی نیــا از طریق موزائیــک، یکی از 
غیرانتفاعی  سازمان های  بزرگ ترین 
اســکان در کانادا، بــه کار خود برای 

سایر پناهندگان ادامه می دهد.
او می گوید، در واقــع، همین هفته، 
هنگام پذیرایی از یکی از بازماندگان 
جزیره مانوس به کانــادا در فرودگاه 
در  غــرق  نمی توانســت  ونکــوور، 
احساسات متضاد شادی و غم نباشد.

او می افزاید: »خیلی عجیب و غم انگیز 
بود که به کســی که نزدیک به یک 
دهه در زندان بوده است سالم کنم.«

تصویب نهایی مالیات مسکن ونکوور با 
رقمی باالتر از پیشنهاد اولیه شورای شهر

ایرونیا- در بودجه ســال 2022 شهر 
ونکوور  مالیات مسکن شامل افزایشی 
باالتر از رقم پیشــنهادی 5 درصدی 
شد و در نهایت رقم  ۶.۳5 درصد به 

تصویب رسید.
این افزایش مضاعف ناشی از شرایط 
ویژه آب و هوایی است و به گفته پیت 
فرای- از اعضای شــورا – یک درصد 
از افزایش مالیات را به خود اختصاص 

داده است.
او بعــد از رای گیری گفت: »این رقم  
می توانــد بخش زیــادی از  هزینه 
های برگشــت آب و هوای نامساعد 
در ســال آینده را پوشش دهد . این 
نکته ای اســت که اکنون بیش از هر 
زمان دیگری باید به آن توجه کنیم، 
به خصوص با توجه به آنچه در طول 
تابســتان با گنبد حرارتی و سیل در 

آبتسفورد دیدیم.«
شهردار کندی استوارت در بیانیه ای 
گفــت: »بودجــه 2022 پاســخی 
مستقیم به چالش های کووید19 است 
و امکانات مناسب با بودجه بلندمدت 
و اختصاصی برای پاســخ به شرایط 
اضطراری آب و هوایی که منطقه ما را 

تهدید کرده ، ایجاد می کند.«
طبق گفته شهر ونکوور این افزایش 
معادل ۶ دالر در مــاه برای کاندوی 
متوســط، 1۴ دالر در ماه برای خانه 
مستقل متوســط   و 2۶ دالر در ماه 

برای ملک تجاری متوسط   است.
پــس از رای گیری، کربــی یونگ از 
اعضای شورا در توییتر نوشت: »رای 
دادن به این بودجه وعده ای شکست 
خورده به ساکنان ونکوور، مستاجران، 
صاحبان خانــه، خانواده ها، جوانان و 
بیزینس های کوچک است. شهردار و 
شورای شــهر وعده دادند که افزایش 
مالیات حداکثر 5 درصد خواهد بود. 
اکنون اکثریت شــان مالیات ها را در 
۴ ســال بیــش از 25درصد افزایش 
داده اند. کســی را نمی شناســم که 
درآمدش 25 درصد زیاد شده باشد.«

بودجه بیشــتری برای پلیس و آتش 
نشــانی شهر و پول بیشــتری برای 

محیط بان ها وجود دارد.
همچنین بخشی از مالیات افزوده شده  
برای نظافت بیشتر خیابان ها، میادین 
عمومی و پارک های کوچک استفاده 

خواهد شد.
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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.
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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

هشدار مقامات کانادایی درباره کمبود مشروبات 
در تعطیالت پیش رو

کانادا، پیش از تعطیــالت، به دلیل 
مشــکالت زنجیره تامین، با کمبود 
مشروب مواجه شــده، وضعیتی که 
برخی از مقامات را بر آن داشته است 
تا مشــتریان را به خریــد زودهنگام 

ترغیب کنند.
به گزارش هفته و به نقل از »کانادین 
پرس«، کارشناســان زنجیره تامین 
می گویند که بحران موجود ناشی از 
مشکالت تولید، حمل و نقل و تقاضا 

است.
با این حال، با توجه به اینکه این امر 
بیشتر مشروبات الکلی وارداتی را تحت 
تاثیر قرار می دهد، شراب ســازی ها، 
کارخانه هــای تقطیر و آبجوســازی 
کانادایی مردم را تشــویق به خرید از 

محصوالت کانادایی می کنند.
کارولین هرست، رئیس شراب سازی 
کرافــت انتاریــو و یکــی از مالکان 
تاکســتان های وســتکات، گفــت: 
»انبارهای ما پر هستند. هر کارخانه 
شراب سازی در انتاریو تولیداتی انبوه 
دارد و مــا هــر روز در حال ارســال 
هســتیم. ما هیچ مشــکلی نداریم 
کــه محصول خود را در قفســه های 

فروشگاه ها قرار دهیم.«
 برای مشــروبات وارداتی به کانادا اما 
این داســتان فرق می کند. در حالی 
که برخی از انواع مشروبات الکلی در 
بــازار موجودند، انــواع دیگر در حال 
اتمام هستند یا به طور کلی موجودی 

ندارند.
بخشــی از مشــکل تولید اســت. 
رویدادهــای نامطلوب جــوی مانند 
بــر  خشکســالی  و  آتش ســوزی 
محصوالت در برخی از مناطق تولید 

شراب تأثیر گذاشته است.
کمبود نیروی کار نیز تولید شراب را 

کاهش داده است، به ویژه انواعی که 
بیشتر متکی به کار دستی هستند.

تولید همچنین به دلیل کمبود مواد 
بسته بندی مانند بطری، در و قوطی با 

مشکل مواجه شده است.
نیک نانــوس، مدیر ارشــد زنجیره 
تامین مشروب، گفت: »تغییر تقاضای 
مصرف کننده، در دسترس بودن مواد 
خام مانند شیشه و آلومینیوم و شرایط 
چالش برانگیز در برخی مناطق جهان 
مانند فرانسه و نیوزلند بر برنامه های 
تولید برخی فروشندگان تاثیر گذاشته 
است. ما مشتریان را تشویق می کنیم 
که در انتخاب انعطاف پذیر باشند و از 
فرصت استفاده کنند تا چیز جدیدی 

را امتحان کنند.«
در همین حال، مشکالت حمل و نقل 
نیز بر در دسترس بودن مشروب تأثیر 
گذارده است. کمبود جهانی کانتینر و 
ازدحام در بنادر همگی به کم شــدن 

موجودی مشروب انجامیده اند.
ســایبال ری، کارشــناس مدیریت 
زنجیره تامین و اســتاد دانشــکده 
مدیریت خرده فروشــی بنسادون در 
دانشــگاه مک گیل، گفــت: »تامین 
به دلیل مشــکالت تولیــد کاهش 
یافت و پــس از آن کمبــود عظیم 

زیرســاخت های حمل و نقل وجود 
داشــت. محموله های شــراب حتی 
مشکل سازترند، زیرا به ظروف با دمای 

کنترل شده نیاز دارند.«
حتی زمانــی که مشــروبات الکلی 
وارداتی وارد کانادا می شوند، سیل در 
بریتیش کلمبیا حمل و نقل جاده ای 
را در مسیرهای تجاری اصلی محدود 
کرده اســت و شــراب های استرالیا 
و نیوزلنــد به ویژه تحــت تأثیر قرار 

گرفته اند.
در همین حال، افزایش تقاضا ناشی 
از بیماری همه گیر چالش های حمل 
و نقل و تولید این صنعت را بدتر کرده 

است.
پژوهشی که ماه گذشــته در مجله 
 JAMA Network Open پزشــکی
منتشر شد، نشان داد که فروش الکل 
در طــول همه گیــری افزایش یافته 

است.
این مطالعه نشان داد که فروش الکل 
در کانادا 5.5 درصد یا 1.۸۶ میلیارد 

دالر افزایش یافته است.
یکی از نمونه های افزایش غیرمنتظره 
تقاضا، فروش شامپاین در نیوبرانزویک 

بود.
مــاری آندری بولدوک، ســخنگوی 

برخی از خانه سازان انتاریو:
 یا پول بیشتری بدهید یا بی خیال شوید!

ده هــا خریدار بالقوه مســکن که در 
واحدهای پیش از ساخت در سراسر 
جنوب انتاریو سرمایه گذاری کرده اند، 
می گویند که سازندگان در تالش اند تا 

پول بیشتری از آنها بگیرند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی ســی«، خریــداران گفته اند 
که با اســتناد به تاخیرهای غیر قابل 
حــل و هزینه های ســاخت و ســاز 
مرتبط با همه گیری، چندین سازنده 
قراردادهای فــروش را لغو کرده اند و 
ســپس به همان خریــداران فرصت 
پرداخت ده ها هزار دالر بیشــتر برای 

واحدهای مشابه را داده اند.
برخی از کسانی که تصمیم گرفتند 
کنار بکشند، گفتند که سازندگان پس 
از آن واحدها را با قیمت های باالتر در 

فهرست فروش گذاشته اند.
در تیلســونبورِگ انتاریو، حدود ۶0 
کیلومتری جنوب شــرقی لندن، 11 
 Green خریدار با کشــاندن شرکت
Urban People به دادگاه می جنگند 
تا واحدهای خــود را با قیمت مورد 
توافق اولیه خریداری کنند. در میان 
آنها لوکاس برتــو و ارین گاردنر تازه 
ازدواج کرده اند کــه به طور جداگانه 
بــا والدین خود زندگــی می کنند و 
امیدوارند سال آینده به خانه خود نقل 
مکان کنند. برتو گفت، آنها این خرید 

را در پاییز 2020 انجام دادند.
طبق اســناد دادگاهی که در دادگاه 
عالی انتاریو ثبت شــده اســت، آنها 
مبلغ ۳۸ هزار دالر بــرای واحدی از 
Green Urban People به قیمت 
۳79 هــزار دالر پرداخــت کردند. تا 
ماه مــی، نماینده فروش بارها به آنها 
اطمینان داده بــود که این کار ادامه 
خواهد داشت. اما در ماه ژوئن، سازنده 
نامــه ای به خریداران ارســال کرد و 
گفت به دلیل تاخیر در صدور مجوز 

قراردادهای آنها را فسخ کرده است. با 
این حال، در نامه آمده است، اگر 25 
درصد بیشتر پرداخت کنند، می توانند 
قرارداد فروش جدیدی را امضا کنند 
– در مورد برتو و گاردنر، این مبلغ 95 

هزار دالر بود.
برتــو و ســایر خریــداران از دادگاه 
می خواهند که ســازنده را به اجرای 
قراردادهای فــروش اصلی خود وادار 
کند. برتو گفت که این پرونده احتماال 
سال آینده به داوری خواهد رفت. وی 
افزود، چند هفته پیــش، زمانی که 
قاضی دستور مسدود کردن واحدهای 
مــورد نظر را صادر کرد، خریداران به 
برد کوچکی دســت یافتند، بنابراین 
این شرکت نتوانســت آنها را قبل از 

تصمیم گیری بفروشد.
پس از اتفاقاتی از این دســت، داگ 
فورد، نخســت وزیر انتاریو، قول داده 
اســت که دولتش تغییراتی را برای 
جلوگیری از وقوع این مســائل ایجاد 
کند. دفتــر او از اظهار نظر بیشــتر 

خودداری کرده است.
بلر درومی، وکیل امالک و مستغالت 
تورنتو، که وکالت مشــتریانی را در 
موقعیت های مشابه دارد، می گوید که 
روند لغو قرارداد در واکنش به افزایش 
هزینه های ســاخت و ســاز و قیمت 

مسکن به وجود آمده است.
درومی گفت: »قبــل از همه گیری، 
چیزی شــبیه به این وجود نداشت. 
هیچ ســازنده ای نبود که فکر کند به 
سراغ مشتری خود برود و بگوید که ما 

به پول بیشتری نیاز داریم«.
او گفت که در حالی که ســازندگان 
معموالً از حقــوق خود برای افزایش 
یکجانبه قیمت در قراردادهای پیش از 
ساخت برخوردار هستند، که می تواند 
به نفع آنها باشد، اما اعتماد خریداران 

احتمالی را تضعیف می کند.

نیوبرانزویک،  الکلی  مشروب  شرکت 
گفت کــه این اســتان در نیمه دوم 
همه گیری، رونق غیــر منتظره ای را 
در فروش شــامپاین و شراب گازدار 
ثبت کرده است. او در ایمیلی گفت: 
»متاسفانه این افزایش بی سابقه تقاضا 
ما را در موقعیتی قرار داده اســت که 
احتماالً در آستانه کریسمس برخی 
از محبوب ترین شامپاین ها را نداشته 

باشیم«.
افزایش فروش الکل در دوران بیماری 
همه گیری همراه بــا افزایش فروش 
معمول تعطیالت می تواند قفسه های 
فروشــگاه ها را از برخــی محصوالت 

خالی کند.
قفســه های  اسکوشــیا،  نــوا  در 
مشروب فروشــی ها در حال حاضر با 
کمبود شــامپاین، اســکاچ، ویسکی 
تولیــد ایــاالت متحــده و برخی از 
شراب های نیوزلند، شیلی و آرژانتین 

روبه رو هستند.
بورلی ور، ســخنگوی شرکت شراب 
نوا اسکوشیا، گفت: »ما در قفسه هایی 
که در آنجا با کمبود مواجه هستیم، 
تابلوهایــی داریم که به مشــتریان 
می گوید بــه دلیل کمبــود عرضه، 

محصول موقتاً موجود نیست.«
دیویــد موریــس، ســخنگوی اداره 
مشــروبات الکلی ساسکاچوان، گفت 
که ساســکاچوان هم با مشــکالت 
زنجیره تامین الکل مواجه اســت، اما 
همچنان دارای نرخ دسترسی باالی 
9۶ درصدی برای 500 محصول برتر 

فروخته شده در این استان است.
وی در ایمیلی گفت که مشکالت بر 
شراب استرالیا، نیوزلند و کشورهای 
آمریکای جنوبی بیشــترین تأثیر را 

داشته است.
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

$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

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

$699,000

1806-909 
Mainland Street,

Vancouver

تاون هاوس سه خوابه با 2/5 سرویس حمام،
1500 اسکورفیت زیربنا، کامال نوسازی شده، کفپوش چوبی، کابینت 
و اپالینسس نو در آشپزخانه، نقاشی شده، بسیار دلباز و نقشه خوب، 
شومینه گازی، حیاط بزرگ محصور و اختصاصی، در فاصله چند قدمی 

به مرکز خرید لین ولی، کتابخانه و ایستگاه اتوبوس

$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

$1,780,000

4465 
Underwood Ave.

North Van

$520,000

1406-958
Ridgeway Ave,

Coquitlam

1008-2016
Fullerton Ave,

North Van

$417,000

$1,289,000
2659 Fromme Road, North Vancouver



1۴14 Issue 1559 Friday December 17, 2021 سال 27 شماره 1559جمعه  26 آذر  ۱۴۰۰

انتشار کتاب 
»به کیف که رسیدم زنگ می زنم«
در آستانه دومین سالگرد سرنگونی 

هواپیمای اوکراینی

منیرو روانی پور، نویسنده، در آستانه 
هواپیمای  سرنگونی  سالگرد  دومین 
مسافربری پرواز پی اس 752 از انتشار 
کتابــی تحت عنوان »بــه کیف که 

رسیدم زنگ می زنم«؛ خبر داد.
روانی پور روز دوشنبه با اعالم این خبر 
در صفحه فیس بوک خود نوشــت: 
»ده ماه بعــد از این حادثه هولناک، 
بازماندگان برخــی از این گل نثاران، 
به ســراغ من آمدند تا خاطراتشــان 
را بنویســند. این کتاب خاطره های 
نوشته شده؛ گفته شده و خاطره آن 
چیزی است که در کالس اتفاق افتاد. 
روایت گریه ها، حســرت ها، خنده ها 
و شادی هاســت و شما در این کتاب 
شیوه رهیابی و کوچینگ یک مدرس 

خاطره نویسی را می بینید.«
این نویســنده که از ســال 200۶ به 
همراه همسرش بابک تختی )نویسنده 
و ناشــر ایرانی( در آمریــکا زندگی 
می کند و بخشی از فعالیت اش در این 
سال ها عالوه بر نویسندگی؛ متمرکز 
بر برگزاری کالس های نویسندگی و 
خاطرات نویسی بوده؛ در طی ماه هایی 
که برای اعضای خانواده این مسافران، 
کالس آنالین خاطرات نویسی برگزار 
می کرد؛ بارها درباره این تجربه سخت 
و دردنــاک و حضــورش در فضای 
دانشگاهی برای معرفی کتاب نوشته 

بود.
او می گوید: »درنشستی که در دانشگاه 
داشتم؛ فهمیدم که محققان و استادان 
معتبر دانشگاه ها به راحتی می توانند 
یک خبر هولناک را نشنوند. چرا که 
همه درگیر تویتــر و فیس بوک…

نیستند.«
هوریان سهراب؛ مادر نگار برقعی که به 
همراه همسرش الوند صادقی؛ خواهر 
همسرش، سهند صادقی و خواهر زاده 
همسرش، ســوفی امامی پنج ساله، 
از جانباختگان این پــرواز بود؛ هم با 
انتشار تصویری از این کتاب نوشت: 
»ده ماه از ســرنگونی هواپیمای پی 
اس 752 در اثر شــلیک موشک های 
سپاه پاســداران جمهوری اسالمی و 
پرپرشدن عزیزانمان گذشته بود. حال 
خوبی نداشتیم. بسیاری از ما دست به 
خودکشی زده بودند و به کمک همسر 
و فرزندان بازمانده، از مرگ نجات یافته 
بودند. ما قادر به نوشــتن جمله  ای، 
حتی گفتن کلمــه ای نبودیم و تنها 
دو راه داشتیم؛ یا مرگ خودخواسته 
و شانه از زیر بار مسوولیتی که بر روی 
دوشمان نهاده شده بود؛ خالی کردن 
و یا نوشــتن برای جلوگیری از تکرار 

چنین جنایتی.«
هوریان سهراب؛ درباره ی تجربه این 
کالس و تاثیر منیــرو روانی پور هم 
نوشته: »او بدون چشمداشت ما را زیر 
بال و پر خــود گرفت. در طول دوره؛ 
بارها و بارها تنفس اعالم کرد تا نفس 
بکشیم و صورت خیس از اشکمان را 
بشوییم. او هنرمندانه و متبحرانه، ذره 
ذره و آهســته ما را به صحنه زندگی 

بازگرداند.«
نســخه  ای بوک »به کیف که رسیدم 
زنگ می زنم« در گوگل پلی قابل تهیه 
اســت و این امکان هم به افراد داده 
شده تا شــصت صفحه از کتاب را به 

رایگان بخوانند.

تورنتو بهترین شهرجهان برای زنان شاغل شناخته شد
تورنتو، بر اساس رتبه بندی بلومبرگ 
به عنوان بهترین شــهر جهان برای 

زنان شاغل انتخاب شد.
نشریه اقتصادی بلومبرگ تحلیلی از 
نحوه رتبه بندی 15 شــهر جهان در 
معیارهای کیفیت زندگی برای زنانی 
که قصد ادامه شــغل و حرفه خود را 

دارند انجام داد.
در این تحلیل پنج نکته اصلی امنیت، 
تحرک، زایمان، برابری و ثروت مورد 
بررســی قرار گرفته است. 15 شهر 
مورد بررسی بلومبرگ بر اساس نقش 
آنهــا در تجارت جهانــی و جذابیت 
آنها برای جذب اســتعداد های جهان 

انتخاب شدند.
بیش از ۳ هزار زن 1۸ الی ۶0 ســاله 
از 15 کشــور جهان در این تحقیق 
شرکت کردند و از آنها درباره هر یک 
از پنج نکته اصلی مورد اشاره سواالتی 

پرسیده شد.
پــس از انجام این تحقیــق، به طور 
کلی شــهر تورنتو رتبه نخست را به 
خود اختصاص داد. شهرهای سیدنی، 
سنگاپور،پاریس و لندن به ترتیب در 

رده های بعدی قرار گرفتند.
شهر تورنتو در زمینه برابری، زایمان 
و ثروت در رده های باال قرار گرفت اما 
در زمینه تحرک به دلیل فرسودگی 
سیســتم حمل و نقل این شهر رتبه 
ضعیفی کســب کرد. موضوع آینده 
شــغلی برای زنان مهاجر تازه وارد از 

اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
بــه طور کلــی اغلب مهاجــران در 
سال های نخست کاری خود به کانادا 
می آیند. از این رو، زنان به اندازه مردان 
خود مشتاق هســتند تا در مشاغلی 
متناسب با مهارت های خود کار کنند 
و از نردبان اجتماعی – اقتصادی باال 

روند.
اگرچه مردان مهاجر اغلب به عنوان 
مهاجران اقتصادی به کانادا وارد می 
شــوند، اما ســهم زنان در این گروه 
مهاجرتی روز به روز در حال افزایش 
اســت. این پیشــرفت هم برای زنان 
مهاجر و هم سیاســت گذاران کانادا 

مهم است. 
در نتیجه، این انتظار بین زنان مهاجر 
تازه وارد و سیاســت گذاران کانادایی 
منطقی اســت که زنان تــازه وارد با 

توجه به سطح باالی سرمایه انسانی 
خود مانند تحصیالت، ســن، تجربه 
کاری و مهارت های زبانی در بازار کار 

کانادا موقعیت مناسبی داشته باشند.
مطالعات کانادایی نشــان داده است 
که ادغام ضعیف در بازار کار در میان 
زنان مهاجر تــازه وارد می تواند باعث 
جابجایی خانواده های تازه وارد شود 
به طوری که هم زنــان و هم مردان 

خانواده بتوانند آینده شغلی بهتری را 
در جای دیگری دنبال کنند.

در تحقیق نشریه بلومبرگ مشخص 
شده است در حالیکه شهر تورنتو از 5 
امتیاز ممکن امتیاز ۳،۶۶ را به دست 
آورده شهر ســائوپولو در برزیل با به 
دست آوردن امتیاز 2،۶۸ در رتبه آخر 

این رده بندی ایستاده است.
عملکرد بین بهترین و بدترین شهر 

نشــان می دهــد کــه نابرابری های 
جنسیتی ســاختاری و اجتماعی در 
همه جا شــایع است. لندن پایتخت 
بریتانیا که امتیاز خوبی در زمینه های 
برابری و ثروت به دست آورد، به دلیل 
عــدم ایمنی و بــروز اتفاقاتی که در 
ماه های گذشته برای زنان شاغل در 
این شهر افتاد با امتیاز ۳،52 در رده 

پنجم این رده بندی ایستاد.
الرا زینک، مدیر و رییس اجرایی گروه 
زنان در بازارهای مالی، گفته است: “ 
درحالیکه تورنتو شــهری است که از 
نظر فرهنگی متنــوع، پویا و هیجان 
انگیز اســت، اما در این شهر اقدامات 
زیادی برای برابری جنســیتی باید 

انجام گیرد.“ 
با اینکــه تورنتــو از طرف نشــریه 
بلومبرگ به عنوان بهترین شهر جهان 
برای زنان شاغل انتخاب شده اما الرا 
زینک در ادامه صحبت های خود گفته 
است: “  زنان کمتر در بازار کار حضور 
دارند، رتبه پایین تر و معموالً درآمد 
کمتری دارند و معموالً با مجموعه ای 
از موانع ساختاری در محیط کار روبرو 

هستند.“

سرنخ هایی تازه از قتل میلیاردرهای تورنتویی
پلیس فیلمــی از مظنون قتل بری و 
هانی شرمن، میلیاردرهای تورنتویی، 

منتشر کرده است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، پلیس روز سه شنبه 
گفــت تصویر یک فرد ناشــناس در 
فیلمی امنیتی از نزدیکی ملک چند 
میلیــون دالری شــرمن در تورنتو، 
در همــان بازه زمانی که قتل آنها در 
دســامبر 2017 رخ داد، گرفته شده 

است.
گروهبان برانــدون پرایس گفت که 
پلیس ساعت ها فیلم های امنیتی در 
ارتباط با این قتل ها را بررســی کرده 
است، اما “یک فرد باقی مانده” که آنها 

قادر به شناسایی او نیستند.
پرایس گفت: »ما نتوانســتیم تعیین 
کنیم که هدف این فــرد از بودن در 
اینجا چه بوده است. اقدامات او بسیار 

مشکوک است.«
پرایس افزود که این ویدئو امنیتی در 
“ساعت های عصر یا شب 1۳ دسامبر 
2017” گرفته شده است، یعنی همان 
روزی که ایــن زوج آخرین بار زنده 

دیده شدند.
بازرسان گفته اند که نتایج کالبدشکافی 
نشــان می دهد که ایــن زوج در اثر 
“فشار بر گردن” جان خود را از دست 

داده اند.
بری و هانی در حالت نیمه نشســته 
روی عرشــه استخر سرپوشیده خانه 
خود در نورث یورک و با کمربندهایی 

از نرده آویزان پیدا شدند.
در حالی کــه برخی منابع پلیس در 
ابتدا به رسانه ها گفتند که این حادثه 
ممکن اســت یک قتل-خودکشــی 
باشد، پلیس در نهایت آن را به عنوان 

یک قتل طبقه بندی کرد.
پرایس گفت کــه از مردم می خواهد 
به گام های فرد توجه ویژه ای داشــته 
باشند تا ببینند آیا این به کسی کمک 
می کند تا مظنون را شناسایی کند یا 
خیر. او گفت مظنون با هر قدم، پای 

راست خود را لگدوار به باال می آورد.
رنگ پوست، وزن و جنسیت مظنون 

مشخص نیست.
پلیس گفت فیلم منتشر شده در روز 
سه شــنبه تنها ویدئویی نیست که از 
مظنون در اختیار دارد. پرایس گفت 
که او آن کلیپی را منتشر کرده است 
که “بیشــترین احتمال” را دارد که 

کسی بتواند شخص را شناسایی کند.
پرایس افــزود کــه او همچنین رد 
نمی کند کــه فردی که در این ویدئو 
گرفته شــده می تواند دلیل موجهی 
برای حضور در آن منطقه داشته باشد.
در نوامبــر 2020، پلیــس گفت که 
یــک فرد دارای انگیــزه برای قتل را 
شناسایی کرده است، اما از ذکر نام آن 

فرد خودداری کرد.
خانواده شــرمن قبــالً از نحوه انجام 
تحقیقات پلیس انتقــاد کرده بودند 
و در ســال 201۸ برای اطالعات در 
مورد اینکه چه کســی ایــن زوج را 
کشته است، 10 میلیون دالر جایزه 

تعیین کردند.
پرایس گفــت که پاداش 10 میلیون 

دالری هنوز در دسترس است.
خانواده شــرمن تیمی از بازرســان 
خصوصــی را اســتخدام کردند که 
مدعی شدند پلیس از کارکنان داخلی 
انگشت نگاری نکرده و گفتند پلیس 
شواهد احتمالی مبنی بر ورود اجباری 

به خانه شان را نادیده گرفته است.
ژوئن گذشــته، دادگاهی وصیت نامه 
بری شرمن را باز کرد و نشان داد که 
9 ماه قبل از کشته شدن او تغییرات 

قابل توجهی داشته است.
او دستور داد دارایی های خود، خارج از 
کسب و کار اصلی اش، به طور مساوی 
بین چهار فرزند بزرگســالش تقسیم 

شود.

هزینه حفاظت از شاهزاده هری از جیب مردم کانادا
پــرژن میــرور- هزینــه حفاظت از 
شاهزاده هری و خانواده او برای دیدار 
از کانادا در یــک دوره کمتر از چهار 
ساله برای مالیات دهندگان کانادایی 

بیش از ۳۳۴ هزار دالر بوده است.
بر اساس اسناد به دست آمده توسط 
شــبکه خبری سی بی سی از پلیس 
فدرال کانادا طبق قانون دسترسی به 
اطالعات، نشان می دهند که حفاظت 
از شاهزاده هری در ارتباط با دیدارهای 
او از کانادا بین اول آوریل 2017 و ۳1 
مارس 201۸ برای مالیات دهندگان 
کانادایی مبلغ 1۸2 هزار و ۴۳0 دالر 

هزینه در بر داشته است.
در ژانویه سال 2020، زمانیکه دوک 
و دوشــس ساســکس اعالم کردند 
که قصد دارند بخشــی از سال را در 
کانــادا زندگی کننــد، پلیس فدرال 
کانادا تخمین زد که حفاظت از آنها و 
پسرشان زمانی که داخل کانادا باشند 
می تواند در هر ماه ۳۳ هزار دالر برای 

مالیات دهندگان هزینه داشته باشد.
حضور شــاهزاده هری در بازی های 
اینویکتوس در ســال 201۸ به دلیل 
اینکــه یکی از اولین ســفرهایی بود 

که همراه با مگان مارکل هنرپیشــه 
آمریکایی که در تورنتو زندگی می کرد 
و در انظار عمومی ظاهر شــد، توجه 
رســانه های کانادایی را به خود جلب 

کرد.
این زوج در ســال 201۶ در لندن با 
یکدیگــر مالقات کردنــد، در نوامبر 
2017 نامــزد کردند و در ِمی 201۸ 
ازدواج کردند که در پی آن شــاهزاده 

هری لقب دوک ساســکس و مگان 
مارکل عنوان دوشــس ساسکس را 

دریافت کردند.
هنوز مشخص نیســت که شاهزاده 
هری تا پیش از ازدواج چند بار برای 
مالقات با مگان مارکل به تورنتو سفر 

کرده است.
 پلیس فــدرال کانادا از ارائه جزییات 
چگونگی سفر شاهزاده هری و توضیح 

درباره نحوه هزینــه کرد مبلغ 1۸2 
هــزار و ۴۳0 دالر خــودداری کرده 

است.
دفتــر آقای مارکــو مندیچینو، وزیر 
امنیــت عمومی کانادا پرســش های 
مطرح شده از سوی سی بی سی را به 
پلیس فدرال کانادا ارجاع داده است. 
سخنگوی ســازمان آرچِول دوک و 
دوشس ساسکس به درخواست شبکه 
خبری ســی بی سی برای گفتگو در 

این زمینه هیچ پاسخی نداده است.
فدراسیون مالیات دهندگان کانادایی 
که نخســتین بار هزینه حفاظت از 
شــاهزاده هری و همسرش در کانادا 
توســط پلیس فدرال این کشــور را 
فاش ساخت، گفته است که خواستار 
شفافیت بیشــتر درباره محل هزینه 

کرد پول مالیات دهندگان است.
فرانکو تارازانو، مدیر این فدراسیون به 
ســی بی سی گفته است: “ این فقط 
چند دالر و چند ســنت نیست. این 
هزاران هزار دالر اســت که از جیب 
مالیات دهنــدگان کانادایی پرداخت 
می شود. بنابراین ما سزاوار توضیح و 
شفافیت کامل در این زمینه هستیم.“
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

بنیاد کاناداوایران 

بنیاد کانادا و ایران شب یلدا را با بزمی دوستانه در فضای مجازی
 در ساعت 7 شب  17 دسامبر2021 برگزار میکند. 

ورود به برنامه برای همگان آزاد میباشد. 
برای کسب اطالع بیشتر در مورداین برنامه با تلفن ۶0۶-۸00-1977 

تماس حاصل فرمایید و یا پیام خود را به ایمیل بنیاد
که ذیال  ذکر شده ازسال نماید.

 admin@cif-bc.com
 Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84851862141

ایرونیا- ده ها مالک مجتمع مسکونی 
در سوری بریتیش کلمبیا دو سال پس 
از اینکه متوجه شدند ساختمان آنها 
بر مبنای قانون ســاخته نشده است، 
از سازنده و پیمانکارانی که پشت این 

پروژه هستند شکایت کردند.
صاحبخانه هایی که در این مجتمع 
واحد دارند، امســال شکایتی مفصل 
علیه سازنده، پیمانکار، مدیر ساخت 
و ســاز، معمار و مهندسان – تقریبا 
همه کســانی که در ساخت این برج 
نقش داشــته اند – ارائه و ادعا کردند 
خانه هایشــان ارزش خود را از دست 
داده اســت. در دادخواســت آمــده: 
عیوب  و  ســاختمانی  »کاستی های 
خطرناک منجر به خسارت مستمر به 

اموال و طبقات شده است.«
بر اســاس دادخواســت، این دعوی 
آخرین تحول در بیش از هفت سال 
تحقیقات و اختالفات بر ســر برجی 
است که وقتی در سال 201۳ تکمیل 
شد، قرار بود خانه ای “به روز و مدرن” 

برای صدها خانواده باشد. 
اولترا، ساختمان مدرن بتونی شیشه 
ای در خیابانی بن بســت قرار گرفته 
که تنها چند دقیقه پیاده تا تاالر شهر 
سوری فاصله دارد. بیش از ۳۶0 واحد 
در ایــن مجتمع با پنت هاوســی به 

قیمت 1.۶ میلیون دالر وجود دارد.
مشــکالت مربوط به برج در ســال 
2019 پــس از تعلیــق دو مهندس 

درگیر در ساختمان عمومی شد.
اولی، جان برایســون پــس از اینکه 
بررسی ها نشان داد طراحی های سازه 
او برای ســاختمان مطابق با قوانین 
ساختمانی بی ســی نیست، استعفا 
داد و موافقت کرد که دیگر هرگز به 
عنوان مهندس در بی سی کار نکند؛ 
به ویژه زمانی که صحبت از ظرفیت 
ساختمان برای مقابله با بادهای شدید 
و رویدادهــای لــرزه ای بزرگ مانند 

زلزله می شد.
در حکم تایید شــده از سوی قاضی 
که جزئیات پرونده را شرح می دهد، 
آمده که برایســون از کد ملی اشتباه 
ساختمان به جای کد بی سی استفاده 
کرده که برای طراحی قســمت های 
خاصی از ســاختمان در نظر گرفته 
شــده بود. به گفته بازرسان برخی از 
محاسبات الزامی به هیچ وجه لحاظ 

نشده بودند.
شــکایت مالکان در سال جاری ادعا 
کرد که سازنده، پیمانکار، مدیر ساخت 
و ساز و معمار اصلی مسئول تشخیص 
اشتباه برایسون بودند و به درستی بر 

طراحی و ساخت نظارت نکرده اند.
این دادخواست همچنین نام شهر را 
ذکر کرد و گفت که وظیفه داشــته 
از مطابقت طرح ها اطمینان حاصل 

کند.
هیچ یــک از اتهامات در دادگاه ثابت 

نشده است.

شکایت مالکان مجتمع ساختمانی 
در مترو ونکوور از سازنده و پیمانکاران

 به دلیل عدم رعایت قانون

ردپای هکرهای ایرانی و چینی در اختاللی که 
موجب تعطیلی وبسایت آژانس درآمد و مالیات کانادا شد

کارشناسان امنیت سایبری می گویند 
اختاللی کــه موجب تعلیق خدمات 
آنالیــن آژانــس درآمــد و مالیات 
کانادا شــد، یکی از بدترین اشــکال 
آســیب پذیری انفورماتیک است که 
پیش از این دیده نشده بود. به گفته 
متخصصین حرفه ای امنیت سایبری، 
هکرهای چینی و ایرانی که از حمایت 
دستگاه های حکومتی کشورهایشان 
بهره می برنــد و همچنیــن اوباش 
اینترنتی استخراج کننده رمزارزها در 

اختالالت ایجادشده دست داشته اند.
به گزارش هفته، به نقــل از گلوبال 
نیــوز، وزارت امنیــت داخلی آمریکا 
زنگ هشــدار را در این زمینه به صدا 
درآورده و بــه همه آژانس های فدرال 
دستور داده است در اسرع وقت باگ 
امنیتی به وجود آمده را برطرف کنند 
چرا که به راحتــی قابل بهره برداری 
اســت. این وزارت خانه همچنین به 
همه گروه ها و شــرکت هایی توصیه 
کرده اســت برای مقابله با پیامدهای 
این حمله سایبری، روی سیستم های 

اینترنتی خود فایروال نصب کنند.
نقــص امنیتی مورد بحث که در یک 
ابزار پرکاربرد موسوم به Log4j ردیابی 
شده، به مهاجمان سایبری این امکان 
را می دهد که به راحتی و به سرعت 
کنتــرل همه چیز از سیســتم های 
کنترل صنعتی گرفته تا ســرورهای 
وب و دســتگاه ها و لوازم الکترونیکی 

مصرفی را به دست گیرند.
آژانــس درآمــد و مالیــات کانادا و 
همچنیــن دولت کبک بــه تازگی 
خدمات آنالین خــود را به علت آن 
چه از آن به عنوان »آســیب پذیری 
امنیتی« یادشده است، به حال تعلیق 

درآوردند.
جن استرلی، عالی ترین مقام آمریکایی 
در عرصه امنیت سایبری، روز دوشنبه 
در گفت وگــو با مســئوالن ایالتی و 

محلی و همچنین برخی فعاالن بخش 
خصوصی تاکید کرد رخنه امنیتی به 
وجود آمده یکی از وخیم ترین یا حتی 
شاید بهتر اســت بگویم وخیم ترین 
شــکاف امنیتی اســت که در طول 
فعالیت حرفه ای ام با آن مواجه شده ام.
 Check شــرکت امنیت ســایبری
Point روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد ۴۴ درصد از شــبکه های 
اینترنتی شــرکت ها را اسکن کرده و 
1.۳ میلیون تالش برای بهره برداری 
از آســیب امنیتی ایجادشده ردیابی 
کرده که عمدتا کار اوباش اینترنتی و 
گروه های مخرب فعال در فضای وب 
بوده است. طبق همین بیانیه، هدف از 
این حمله سایبری نصب یک بدافزار 
استخراج رمزارز بوده که در پنج کشور 
از آن برای اســتخراج مخفیانه پول 

دیجیتال استفاده می کنند.
هنوز هیچ مورد موفقیت آمیز آلودگی 
باج افزاری که از این نقص اســتفاده 
اما  می کند، ردیایی نشــده اســت. 
کارشناسان بر این عقیده هستند که 

چنین اتفاقی خواهد افتاد.
جــان گراهام کامینــگ، مدیر فنی 
شرکت Cloudflare که از وب سایت ها 
در برابر حمالت سایبری و تهدیدات 
آنالین محافظــت می کند، می گوید: 
»من فکر می کنم دو هفته باید صبر 

کنیم تا ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده 
و چه پیامدهایی داشته است چرا که 
هکرها وارد سیستم سازمان ها شده اند 
و با گذشت زمان خواهند فهمید که 
چگونه و چه کاری باید انجام دهند.« 
شان گاالگر، پژوهشگر ارشد شرکت 
می گوید   ،Sophos سایبری  امنیت 
آن چــه فعــال با آن روبرو هســتیم 
آرامش قبل از طوفان اســت. پیش 
بینی ما این اســت که طولی نخواهد 
کشید مهاجمان احتماال به هر آن چه 
که دنبال آن هستند، دسترسی پیدا 
کنند و از شکاف های ایجاد شده برای 
پول به جیب زدن یا اجرای نقشه های 
بعدی خود که دسترســی به نام های 
کاربــری و رمزهای عبور از آن جمله 

است، بهره برداری کنند.

جان هالتکوئیســت، تحلیلگر ارشد 
تهدیدات در شرکت امنیت سایبری 
Mandiant نیــز می گوید هکرهای 
ایرانــی تحــت حمایت  چینــی و 
دولت های متبوع خود در گذشــته 
نیز از این نقص برای اهداف مختلف 
از جمله جاسوسی سایبری استفاده 
کرده اند و تصور می شود برخی هکرها 
وابسته به دولت های دیگر نیز همین 

کار را انجام دهند.
این کارشــناس به هدف یــا اهداف 
احتمالی هکرهای چینی یا موقعیت 
جغرافیایی اهداف مد نظر آن ها اشاره 
نکرد اما تاکید کرد که هکرهای ایرانی 
به شدت تهاجمی هستند و پیش از 
این نیز در حمالت باج افزاری با اهداف 

عمدتا خرابکارانه دست داشته اند.
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آغاز تجربه اي نامطلوب براي ايران
     ســـازش ناپلئون و تزار الكساندر اول در هفتم 
ژوئيه 1807 در « تيلسيت » و تقسيم اروپا ميان خود و باز 
شدن دست روسيه براي جنگ با عثماني و ايران و تصرف 
آالسكا طعم تلخ ديپلماسي غرب را به عباس ميرزا چشانيد 
و تهران با مرخص كردن مستشـــاران نظامي فرانسه به 
فرماندهي ژنرال گاردان عمال در آغوش قدرت سوم يعني 

انگلستان قرار گرفت كه در آرزوي چنين فرصتي بود.
شاه قاجار از منطقه سليمانيه صرف نظر كرد!

محمدشـــاه قاجار به اصرار انگلستان و روسيه، سوم 
فوريه سال1846 ميالدي از حاكميت ايران بر منطقه سليمانيه  
صرف نظر و با انتقال آن به دولت عثماني موافقت كرد. اين 
منطقه تا آن زمان گوشه اي از قلمرو بالمنازع ايران بود. ساكنان 
اين منطقه عمدتا ُكرد و نيز تُركمان بودند. تا زمان واگذاري 
سليمانيه به عثماني، اين دولت بر بسياري از سرزمين هاي 

عربي و از جمله بين النهرين و حجاز دست يافته بود.
اصالح قانون اساسي تنها با  6     تن !

شش نفر به انتخاب مجلس شـــوراي ملي براي 
 تدوين اصول متمم قانون اساســـي انتخاب شدند و از 
14 بهمن ماه ســـال 1285 خورشيدي كار خود را آغاز 
كردند. به عبارت ديگر وظايف مجلس موسسان و نهايتا 

رفراندم عمومى به اين هيات كوچك واگذار شده بود!.
تهران در چنگ قحطي، بيمارى و مرگ

از آغاز زمســـتان 1296 هجرى خورشيدي در شهر 
تهران كمبود مواد غذايي ناشـــى از جنگ جهانى اول كه 
تا ايران كشـــانيده شده بود و نيروهاى نظامى دولت هاى 
متخاصم ايران را هم صحنه نبرد خود ساخته بودند، آشكار 
شد. اين وضعيت از 14 بهمن اين سال شدت يافت و مردم 
در چند نقطه شهر تشكيل اجتماع داده و به دولت اعتراض 
 كردند كه چرا قبال پيش بيني هاي الزم را به عمل نياورده بود .
 يكي از داليل اين كمبود در تهران، نا امني راه ها بود . 

استقرار مهاجران روس در كاليفرنيا
يك دســـته از روس هايي كه به سواحل غربي آمريكا 
مهاجرت كرده بودند دوم فوريه 1811 در شمال سانفرانسيسكو 
مستقر شدند و يك مركز خريد و فروش داير كردند. دوم فوريه 
 سال بعد  ايوان كوسكوف روسى در ساحل خليج بودگا و
 در 33 كيلومترى شمال سانفرانسيسكو ساخت يك دژ نظامى 

را آغاز كرد كه اينك به «فورت روس» معروف است.

امروز در تاريخ
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نقش زن هاى نقش جهان اصفهان /عكس از : مريم آل مومن

بني صدر فردا در حضور امام سوگند ياد مي كند
آئين اداي سوگند نخستين رياست جمهوري 
ايران، فردا، در حضور امام، در بيمارستان قلب رضايي 

ـ تهرانـ  برگزار مي شود. 
دكتر سيدابوالحسن بني صدر كه با نزديك به 11 
ميليون رأي مستقيم مردم، در انتخابات رياست جمهوري 
به پيروزي رسيد و عنوان رئيس جمهوري اسالمي 
ايران را از آن خود كرد، فردا، پس از اداي سوگند، رسمًا 

كار خود را در اين سمت آغاز خواهد كرد. 
در مراسم اداي ســـوگند كه صبح فردا برگزار 
خواهد شد، اعضاي شـــوراي انقالب و گروهي از 
شخصيت هاي مذهبي و سياســـي كشور شركت 

خواهند داشت. 
برخوردهاي خونين در كردستان و كرمانشاهان

گزارش هاي رســـيده از مناطق كردنشـــين 
كرمانشاهان و كردستان حاكي است كه درگيري در 

اين منطقه به شدت ادامه دارد. 
طبق آخرين گزارش ها كه تا صبح امروز به تهران 
مخابره شـــده درگيري در اطراف پاوه و جوانرود و 
نوسود تا ديشب به شدت ادامه داشت و طي آن عده اي 
از پاسداران و افراد قياده موقت و «جاش»ها كشته و 

مجروح شدند.
خبرنگار اطالعات از ســـنندج گزارش داد كه 
طبق اطالع رسيده از سوي حزب دمكرات كردستان 
تشكيالت سنندج، ساعت 3 بامداد ديروز پيش مرگان 
حزب دمكرات موفق شدند با وارد آوردن صدمات به 

افراد پاسدار وارد شهر كامياران شوند. 
هيأت ويژه دولت مأمور پايان دادن به درگيري هاي 

كردستان شد
در پي درگيري هاي اخير كردستان و كشته شدن 
عده اي در كامياران و مناطق ديگر، ديشب اعالم شد 
كه هيأت ويژه حســـن نيت دولت براي كردستان، از 
سوي شـــوراي انقالب با اختيارات كامل مأمور شد 
تا به خونريزي در اين منطقـــه پايان داده، آرامش را 

مستقر كند.
داريوش فروهر، عضو هيأت ويژه دولت گفت: 
هيأت ويژه دولت براي كردستان، در شوراي انقالب 
پيرامون رويدادهاي تأسف آور چند روز گذشته در 
بخش هائي از منطقه كردنشين غرب كشور گزارش 
داد و پس از بررســـي و تبادل نظر قرار شد، هيأت 
ويژه همچنان با اختيار كامل همه كارهاي لشكري و 

كشوري را در نظر داشته باشد. 
دكتر حاج سيدجوادي و الهيجي بطور منفرد

 در انتخابات شركت خواهند كرد
بدنبال اعالم چند فهرست از اسامي كانديداهاي 
مجلس شوراي ملي دكتر علي اصغر حاج سيدجوادي 
و دكتر كريم الهيجي در يك گفتگو تلفني با اطالعات 
ضمن تشكر از گروه ها و هيأت هايي كه آنها را به عنوان 
نامزد هاي انتخاباتي براي مجلس شوراي ملي معرفي 
كرده اند اعالم داشتند اين معرفي ها دليل وابستگي آنها 
به گروه، حزب و يا هيأت اعالم كننده نيست و افزودند 
كه به طور منفرد در انتخابات مجلس شـــوراي ملي 

شركت خواهند كرد.
به كليه كاركنان دولت وام مسكن پرداخت مي شود

شـــوراي انقالب جمهوري اســـالمي ايران 
بنا به پيشنهاد مشترك ســـازمان برنامه و بودجه و 
ســـازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت 
بانك مركزي ايران مقـــررات مربوط به اعطاي وام 
مسكن به مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتي را به شـــرح زير تصويب كرد و اين مقررات 
 براي اجرا به كليه وزارتخانه ها و مؤسســـات دولتي

 ابالغ شد:
* ماده 1ـ اعتبار بانكـــي براي پرداخت وام به 
مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در 
حدود چهل ميليارد (40/000/000/000) ريال است 
كه معادل پنجاه درصد آن از طرف بانك مركزي ايران 
تأمين و در اختيار عامل (بانك ملي ايران) قرار مي گيرد 
و بانك مزبور نيـــز مبلغي معادل آن را از اعتبار خود 
براي پرداخت وام مسكن به مستخدميني كه از طرف 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي معرفي خواهند شد، 

اختصاص خواهد داد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 14 بهمن ماه 1358 
(برابر با 16 ربيع االول 1400، 3 فوريه 1980) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
چون بخت به تدبير نكو نتوان كرد

 بى فايده سعى و گفت و گو نتوان كرد
گفتم بروم صبر كنم يك چندى

هم صبر برو كه صبر ازو نتوان كرد
سعدى

پند بزرگان

اگر مى خواهى خـــوب زندگى كنى، خوب از 
هوشت استفاده كن.

هگل
اگر مى خواهى زندگى خودت را نبازى،سعى كن 

وقت خودت را هدر ندهى.
 پل ورلن

دوشنبه 14 بهمن 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27491    
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آغاز تجربه اي نامطلوب براي ايران
     ســـازش ناپلئون و تزار الكساندر اول در هفتم 
ژوئيه 1807 در « تيلسيت » و تقسيم اروپا ميان خود و باز 
شدن دست روسيه براي جنگ با عثماني و ايران و تصرف 
آالسكا طعم تلخ ديپلماسي غرب را به عباس ميرزا چشانيد 
و تهران با مرخص كردن مستشـــاران نظامي فرانسه به 
فرماندهي ژنرال گاردان عمال در آغوش قدرت سوم يعني 

انگلستان قرار گرفت كه در آرزوي چنين فرصتي بود.
شاه قاجار از منطقه سليمانيه صرف نظر كرد!

محمدشـــاه قاجار به اصرار انگلستان و روسيه، سوم 
فوريه سال1846 ميالدي از حاكميت ايران بر منطقه سليمانيه  
صرف نظر و با انتقال آن به دولت عثماني موافقت كرد. اين 
منطقه تا آن زمان گوشه اي از قلمرو بالمنازع ايران بود. ساكنان 
اين منطقه عمدتا ُكرد و نيز تُركمان بودند. تا زمان واگذاري 
سليمانيه به عثماني، اين دولت بر بسياري از سرزمين هاي 

عربي و از جمله بين النهرين و حجاز دست يافته بود.
اصالح قانون اساسي تنها با  6     تن !

شش نفر به انتخاب مجلس شـــوراي ملي براي 
 تدوين اصول متمم قانون اساســـي انتخاب شدند و از 
14 بهمن ماه ســـال 1285 خورشيدي كار خود را آغاز 
كردند. به عبارت ديگر وظايف مجلس موسسان و نهايتا 

رفراندم عمومى به اين هيات كوچك واگذار شده بود!.
تهران در چنگ قحطي، بيمارى و مرگ

از آغاز زمســـتان 1296 هجرى خورشيدي در شهر 
تهران كمبود مواد غذايي ناشـــى از جنگ جهانى اول كه 
تا ايران كشـــانيده شده بود و نيروهاى نظامى دولت هاى 
متخاصم ايران را هم صحنه نبرد خود ساخته بودند، آشكار 
شد. اين وضعيت از 14 بهمن اين سال شدت يافت و مردم 
در چند نقطه شهر تشكيل اجتماع داده و به دولت اعتراض 
 كردند كه چرا قبال پيش بيني هاي الزم را به عمل نياورده بود .
 يكي از داليل اين كمبود در تهران، نا امني راه ها بود . 

استقرار مهاجران روس در كاليفرنيا
يك دســـته از روس هايي كه به سواحل غربي آمريكا 
مهاجرت كرده بودند دوم فوريه 1811 در شمال سانفرانسيسكو 
مستقر شدند و يك مركز خريد و فروش داير كردند. دوم فوريه 
 سال بعد  ايوان كوسكوف روسى در ساحل خليج بودگا و

 در 33 كيلومترى شمال سانفرانسيسكو ساخت يك دژ نظامى 
را آغاز كرد كه اينك به «فورت روس» معروف است.
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بني صدر فردا در حضور امام سوگند ياد مي كند
آئين اداي سوگند نخستين رياست جمهوري 
ايران، فردا، در حضور امام، در بيمارستان قلب رضايي 

ـ تهرانـ  برگزار مي شود. 
دكتر سيدابوالحسن بني صدر كه با نزديك به 11 
ميليون رأي مستقيم مردم، در انتخابات رياست جمهوري 
به پيروزي رسيد و عنوان رئيس جمهوري اسالمي 
ايران را از آن خود كرد، فردا، پس از اداي سوگند، رسمًا 

كار خود را در اين سمت آغاز خواهد كرد. 
در مراسم اداي ســـوگند كه صبح فردا برگزار 
خواهد شد، اعضاي شـــوراي انقالب و گروهي از 
شخصيت هاي مذهبي و سياســـي كشور شركت 

خواهند داشت. 
برخوردهاي خونين در كردستان و كرمانشاهان

گزارش هاي رســـيده از مناطق كردنشـــين 
كرمانشاهان و كردستان حاكي است كه درگيري در 

اين منطقه به شدت ادامه دارد. 
طبق آخرين گزارش ها كه تا صبح امروز به تهران 
مخابره شـــده درگيري در اطراف پاوه و جوانرود و 
نوسود تا ديشب به شدت ادامه داشت و طي آن عده اي 
از پاسداران و افراد قياده موقت و «جاش»ها كشته و 

مجروح شدند.
خبرنگار اطالعات از ســـنندج گزارش داد كه 
طبق اطالع رسيده از سوي حزب دمكرات كردستان 
تشكيالت سنندج، ساعت 3 بامداد ديروز پيش مرگان 
حزب دمكرات موفق شدند با وارد آوردن صدمات به 

افراد پاسدار وارد شهر كامياران شوند. 
هيأت ويژه دولت مأمور پايان دادن به درگيري هاي 

كردستان شد
در پي درگيري هاي اخير كردستان و كشته شدن 
عده اي در كامياران و مناطق ديگر، ديشب اعالم شد 
كه هيأت ويژه حســـن نيت دولت براي كردستان، از 
سوي شـــوراي انقالب با اختيارات كامل مأمور شد 
تا به خونريزي در اين منطقـــه پايان داده، آرامش را 

مستقر كند.
داريوش فروهر، عضو هيأت ويژه دولت گفت: 
هيأت ويژه دولت براي كردستان، در شوراي انقالب 
پيرامون رويدادهاي تأسف آور چند روز گذشته در 
بخش هائي از منطقه كردنشين غرب كشور گزارش 
داد و پس از بررســـي و تبادل نظر قرار شد، هيأت 
ويژه همچنان با اختيار كامل همه كارهاي لشكري و 

كشوري را در نظر داشته باشد. 
دكتر حاج سيدجوادي و الهيجي بطور منفرد

 در انتخابات شركت خواهند كرد
بدنبال اعالم چند فهرست از اسامي كانديداهاي 
مجلس شوراي ملي دكتر علي اصغر حاج سيدجوادي 
و دكتر كريم الهيجي در يك گفتگو تلفني با اطالعات 
ضمن تشكر از گروه ها و هيأت هايي كه آنها را به عنوان 
نامزد هاي انتخاباتي براي مجلس شوراي ملي معرفي 
كرده اند اعالم داشتند اين معرفي ها دليل وابستگي آنها 
به گروه، حزب و يا هيأت اعالم كننده نيست و افزودند 
كه به طور منفرد در انتخابات مجلس شـــوراي ملي 

شركت خواهند كرد.
به كليه كاركنان دولت وام مسكن پرداخت مي شود

شـــوراي انقالب جمهوري اســـالمي ايران 
بنا به پيشنهاد مشترك ســـازمان برنامه و بودجه و 
ســـازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت 
بانك مركزي ايران مقـــررات مربوط به اعطاي وام 
مسكن به مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتي را به شـــرح زير تصويب كرد و اين مقررات 
 براي اجرا به كليه وزارتخانه ها و مؤسســـات دولتي

 ابالغ شد:
* ماده 1ـ اعتبار بانكـــي براي پرداخت وام به 
مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در 
حدود چهل ميليارد (40/000/000/000) ريال است 
كه معادل پنجاه درصد آن از طرف بانك مركزي ايران 
تأمين و در اختيار عامل (بانك ملي ايران) قرار مي گيرد 
و بانك مزبور نيـــز مبلغي معادل آن را از اعتبار خود 
براي پرداخت وام مسكن به مستخدميني كه از طرف 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي معرفي خواهند شد، 

اختصاص خواهد داد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 14 بهمن ماه 1358 
(برابر با 16 ربيع االول 1400، 3 فوريه 1980) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
چون بخت به تدبير نكو نتوان كرد

 بى فايده سعى و گفت و گو نتوان كرد
گفتم بروم صبر كنم يك چندى

هم صبر برو كه صبر ازو نتوان كرد
سعدى

پند بزرگان

اگر مى خواهى خـــوب زندگى كنى، خوب از 
هوشت استفاده كن.

هگل
اگر مى خواهى زندگى خودت را نبازى،سعى كن 

وقت خودت را هدر ندهى.
 پل ورلن

جدول سودوکو

فروردین: شما از فعالیت های اجتماعی تان خسته شده اید ، برای مدتی استراحت 
کنید اما الزم است بدانید که شما در حال حاضر در سکوی پرش قرار دارید و 
هر لحظه موفقیت بزرگی در عرصه ی اجتماعی نصیب شما خواهد شد. افرادی 
هســتند که می خواهند عرصه زندگی را بر شما محدود سازند با هوشیاریتان 

جلوی این افراد را بگیرید.

اردیبهشت: .به الهامات قلبی خود گوش دهید زیرا شما را راهنمایی می کنند 
تا به مقصدتان سریع تر دست پیدا کنید.الهامات تان را جدی بگیرید و از انها به 
سادگی عبور نکنید.از افکار و فعالیت های دیگران نتیجه های مثبتی را برداشت 
کنید نه این که افکارتان را سمت پیامدهای منفی سوق دهید. بهتر است منفی 

بافی را کنار بگذارید.

خرداد : شما نسبت به همیشه سرحال تر هستید، اما زیاد مشتاق نیستید که 
دیگران بفهمند که چه احساسی دارید. اما این موضوع می تواند یک گسستگی 
بین تفکرات منطقی و احساسات قلبی شما ایجاد کند. سعی نکنید که دیگران 
را هم درگیر این کشکمش های درونی خودتان بکنید، برای اینکه آنها نمی توانند 

هیچ کمکی بهتان بکنند. 

تیر: در فکر و خیال بودن بدین معنی نیســت که شما در رویا و خیاالت خود 
غرق شــده اید، اما حاال به اندازه کافی وسوســه تان می کند! وقتی مدام جلوی 
پایتان سنگ انداخته می شود، حفظ کردن نگرش های مثبت کار دشواری است. 
حتی ممکن است فکر کنید برای پیروز شدن در برابر کسانی که با شما مخالفت 

می کنند و بر ضدتان هستند باید سخت تر کار کنید.

مرداد : شما مدام به خود امیدواری می دهید که حتما فردا از امروز بهتر است، 
اینکه شما به آینده تان امیدوار هستید بسیار مثبت و انگیزه ساز است، اما الزم 
اســت که گام های مثبتی را نیز در این مسیر بردارید. شما تا حدودی سطحی 
بین شده اید. تنها تفکر در رابطه با مسائل و مشکالت راه حلی را پیش پای شما 

نمی گذارد باید برای این کار قدم هایی را بردارید.

شهریور :شما درحالیکه باید آنچه از دیگران می خواهید و آنچه درعوض به آنها 
می دهیــد را در نظر بگیرید، باید جانب احتیاط را هم رعایت کنید.  فعالیتهای 
گروهی معوق مانده دوباره احیا می شــوند. اما شما سریع واکنش نشان ندهید؛ 
شاید چند روز طول بکشد تا احساساتتان شفاف و واضح شوند، بخصوص اگر به 

احساسات مربوط به گذشته فکر می کردید.

مهر :  این روزها قادرید که بســیار جدی فکر کنید، گرچه ممکن است درگیر 
نگرانی هایی شوید. از این که ذهنتان را معطوف به گذشته کنید، مطالب بسیاری 
می آموزید، این کار به شما نشان می دهد که در حال حاضر چگونه باید رفتار 
کنید. ممکن است تشخیص دهید که تاریخ در خطر تکرار دوباره است، مگر این 

که شما دست به اقدام کاری شوید.

آبان :   شــمادر این روزها کمی نگران هستید زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی 
شــما رخ داده است به همین دلیل در قلب تان تشویش های زیادی را احساس 
می کنید. قدم هایتان را کمی آهسته تر بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید 

جوانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید، شما کامال درست فکر می کنید.

آذر : شــما در این روزها جرات و شــهامت خاصی پیــدا گرده اید که در برابر 
تمامی مشکالت با مقاومت بیشتری بایستید، به ندای درونی قلبتان گوش دهید. 
مواظب افکار بدتان باشــید اجازه ندهید که این افکار بر شما تسلط یابند، شما 
نباید خود پسند و مغرور شوید زیرا اگر تا کنون نیز موفق بوده اید به خاطر تالش 

اطرافیان تان بوده است.

دی :  شما اغلب قادرید که زندگی آینده خود را تصور کنید واین خلق و خوی 
شــما را از دیگران متمایز می کند. به هر حال باید یــک پای خود را در آینده 
گذاشــته و دیگری را در لحظه حال! از این طریق، می توانید آرزوهای خستگی 
ناپذیر خود را برای فردایی بهتر ادامه دهید، اما در روند کار واقع بین باشــید و 

انتظار زیادی نداشته باشید.

بهمن : شــما در این روزها چشمان تان را بیشتر باز کرده اید و به زندگی تان 
دقیق تر می نگرید، تا جزییات زندگی را نیز دریابید.باید سعی کنید بین زندگی 
شخصی و روحیات تان یک تعادلی برقرار کنید زیرا روحیه شما با زندگی گه در 
حال حاضر تجربه می کنید سنخیتی ندارند به همین دلیل کمی برایتان مشکل 

به نظر می رسد.

اسفند : شــما وقتی که می بینید قادر نیستید با کار سخت و زیاد و روشهای 
تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید به خودتان شک می کنید. اما زیاد 
خوب نیست که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد خود وقت را تلف کنید. فقط 
از جایتان بلند شوید و هرچه در توانتان است انجام دهید. از نتیجه کار شگفت 

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

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

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

09304740289 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول  3859
1ـ بیتا مصطفویـ  زاهدان
2ـ مونا چکامیـ  نوشهر

3ـ سعید طهماسبیـ  تهران

افقي:
1. مجموعه جانداران يك محیط به همراه كلیه عوامل و 
تشكیل دهنده هاي آن محیط را گويندـ  اداره مرتبط با 

عوامل و نوسانات جوي
2. معلوماتـ  جمع رأيـ  انتقال دهنده

برادر حضرت  ـ  يار سامسون  ـ  تكذيب  3. متضاد 
ابراهیم)ع( كه هنگام سوزاندن بتها سوخته شد

4. خانه يیالقيـ  گلهاي برجسته كه با رشته هاي طال يا 
نقره روي پارچه مي دوزندـ  وال

5. باد سخت همراه با برف و سرماـ  گرفتارـ  پايه و ركن 
اساسي موسیقي ايرانيـ  شهر نیروگاهي مازندران

6. خانم متعجب مي گويد ـ خاندان ـ عضو تنفسي ـ 
دلربا، جلب كنندهـ  اصل و عین مطلب

7. باد خنك و ماليمـ  اشاره به نزديكـ  مرده
8. عمارتـ  چپق فرنگيـ  سخنان بیهوده

9. بي حسـ  ماركسیست انقالبي معروف آرژانتینيـ  از 
سالحهاي جنگي انفجاري

10. فرزندزادهـ  سبكسرـ  از توابع استان فارس
11. زرشكـ  كشت بارانيـ  پارچه اي مثل اطلس

12. اندكـ  ماه سوم میالديـ  خوش طبعـ  نفس خسته 
ـ كافي

13. برگ كاغذـ  شهر طالبيـ  آن لحظهـ  خانه شعري
14. اسب زردـ  فروماندهـ  يك پاي صبحانه

15. سه گروهانـ  مالمتـ  شهرباد
16. ساز و برگ اسبـ  ماده بیهوشي قديميـ  عندلیب

17. شب و روزـ  عملي براي پیشگیري از بارورسازي 
در مردان
عمودي:

1. فرقه اي از آيین مسیحیتـ  نیك انديش
2. اشارهـ  پژواكـ  از سنگهاي صیقل پذير

3. سببـ  بز پیش آهنگ گلهـ  شمع و چراغ
4. از مواد روغني گیاهـ  به خدمت گرفتن اداريـ  ماده 

شفادهنده
5. خاطرهـ  دردناكـ  ترسـ  قوت اليموت

6. آب بندـ  مزه دهان جمع كنـ  بوسه صدادارـ  ملخـ  
تكرارش آواز خنده است

7. شجاعـ  طريقهـ  هجوم، حمله
8. تب نوبهـ  طالي فرنگيـ  هم شغل، هم پیشه

9. دودليـ  غده تنظیم كننده فعالیت ساير غدد بدن 
ـ ماه خارج

10. وسیله ورزش وزنه برداريـ  جدـ  معتدل
11. كجاوهـ  واحد چلوكبابـ  حالت بیزاري از ديدن 

چیزي بد
12. اشاره به دورـ  غالف شمشیرـ  رودي مرزيـ  عدد 

روستاـ  از دامهاي اهلي
13. سلطان ـ سازي باديـ  بي اساسـ  فرشته

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

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

14. روي بندـ  آماده سفر شدنـ  هنر كنده كاري 
روي چوب

15. صنعتي ترين كشور اروپاـ  لقب رستمـ  از توابع 
نیر اردبیل

ـ  نافرماني  ـ  دارد  زبــان  لكنت  كه  16. كسي 
مادربزرگ

17. خوش اقباليـ  دلتنگي به سبب دوري از وطن يا 
دلتنگي از يادآوري گذشته هاي تلخ و شیرين
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اسامی برندگان جدول  3859
1ـ بیتا مصطفویـ  زاهدان
2ـ مونا چکامیـ  نوشهر

3ـ سعید طهماسبیـ  تهران

افقي:
1. مجموعه جانداران يك محیط به همراه كلیه عوامل و 
تشكیل دهنده هاي آن محیط را گويندـ  اداره مرتبط با 

عوامل و نوسانات جوي
2. معلوماتـ  جمع رأيـ  انتقال دهنده

برادر حضرت  ـ  يار سامسون  ـ  تكذيب  3. متضاد 
ابراهیم)ع( كه هنگام سوزاندن بتها سوخته شد

4. خانه يیالقيـ  گلهاي برجسته كه با رشته هاي طال يا 
نقره روي پارچه مي دوزندـ  وال

5. باد سخت همراه با برف و سرماـ  گرفتارـ  پايه و ركن 
اساسي موسیقي ايرانيـ  شهر نیروگاهي مازندران

6. خانم متعجب مي گويد ـ خاندان ـ عضو تنفسي ـ 
دلربا، جلب كنندهـ  اصل و عین مطلب

7. باد خنك و ماليمـ  اشاره به نزديكـ  مرده
8. عمارتـ  چپق فرنگيـ  سخنان بیهوده

9. بي حسـ  ماركسیست انقالبي معروف آرژانتینيـ  از 
سالحهاي جنگي انفجاري

10. فرزندزادهـ  سبكسرـ  از توابع استان فارس
11. زرشكـ  كشت بارانيـ  پارچه اي مثل اطلس

12. اندكـ  ماه سوم میالديـ  خوش طبعـ  نفس خسته 
ـ كافي

13. برگ كاغذـ  شهر طالبيـ  آن لحظهـ  خانه شعري
14. اسب زردـ  فروماندهـ  يك پاي صبحانه

15. سه گروهانـ  مالمتـ  شهرباد
16. ساز و برگ اسبـ  ماده بیهوشي قديميـ  عندلیب

17. شب و روزـ  عملي براي پیشگیري از بارورسازي 
در مردان
عمودي:

1. فرقه اي از آيین مسیحیتـ  نیك انديش
2. اشارهـ  پژواكـ  از سنگهاي صیقل پذير

3. سببـ  بز پیش آهنگ گلهـ  شمع و چراغ
4. از مواد روغني گیاهـ  به خدمت گرفتن اداريـ  ماده 

شفادهنده
5. خاطرهـ  دردناكـ  ترسـ  قوت اليموت

6. آب بندـ  مزه دهان جمع كنـ  بوسه صدادارـ  ملخـ  
تكرارش آواز خنده است

7. شجاعـ  طريقهـ  هجوم، حمله
8. تب نوبهـ  طالي فرنگيـ  هم شغل، هم پیشه

9. دودليـ  غده تنظیم كننده فعالیت ساير غدد بدن 
ـ ماه خارج

10. وسیله ورزش وزنه برداريـ  جدـ  معتدل
11. كجاوهـ  واحد چلوكبابـ  حالت بیزاري از ديدن 

چیزي بد
12. اشاره به دورـ  غالف شمشیرـ  رودي مرزيـ  عدد 

روستاـ  از دامهاي اهلي
13. سلطان ـ سازي باديـ  بي اساسـ  فرشته

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

جدول متقاطع
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نیر اردبیل
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مادربزرگ
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دلتنگي از يادآوري گذشته هاي تلخ و شیرين
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6. خانم متعجب مي گويد ـ خاندان ـ عضو تنفسي ـ 
دلربا، جلب كنندهـ  اصل و عین مطلب

7. باد خنك و ماليمـ  اشاره به نزديكـ  مرده
8. عمارتـ  چپق فرنگيـ  سخنان بیهوده

9. بي حسـ  ماركسیست انقالبي معروف آرژانتینيـ  از 
سالحهاي جنگي انفجاري

10. فرزندزادهـ  سبكسرـ  از توابع استان فارس
11. زرشكـ  كشت بارانيـ  پارچه اي مثل اطلس

12. اندكـ  ماه سوم میالديـ  خوش طبعـ  نفس خسته 
ـ كافي

13. برگ كاغذـ  شهر طالبيـ  آن لحظهـ  خانه شعري
14. اسب زردـ  فروماندهـ  يك پاي صبحانه
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4. از مواد روغني گیاهـ  به خدمت گرفتن اداريـ  ماده 

شفادهنده
5. خاطرهـ  دردناكـ  ترسـ  قوت اليموت

6. آب بندـ  مزه دهان جمع كنـ  بوسه صدادارـ  ملخـ  
تكرارش آواز خنده است

7. شجاعـ  طريقهـ  هجوم، حمله
8. تب نوبهـ  طالي فرنگيـ  هم شغل، هم پیشه

9. دودليـ  غده تنظیم كننده فعالیت ساير غدد بدن 
ـ ماه خارج
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چیزي بد
12. اشاره به دورـ  غالف شمشیرـ  رودي مرزيـ  عدد 
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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 ۲0 سال سابقه تدریس

نادره ترکمان
604-۳۹6-6622

1566

زیر نظر:  مریم رئیس روحانیکالس نقاشی

)604( 913-0015

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

1559 ۶0۴-۳۶۸-7995
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.
1559 ۶0۴-۶00-5۸۸۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 هفته آگهی در نیازمندی های 
پیوند  فقط 20 دالر 
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1559

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»


