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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

فالکت ها را 
چگونه توجیه می کنند؟

حکومــت جمهوری اســامی ایــران به دلیــل فقدان 
مسئولیت پذیری و پاســخگویی، نظارت ناپذیری و تمرکز 
قدرت در مرکز کشور و دستگاه رهبری، از هر قدرت قانونی 
و غیر قانونی برای انجام خواسته هایش برخوردار است. بنابر 
این اگر مشــکلی در کشور حل نمی شود، به فقدان قدرت 
یا عدم دسترســی به منابع مربوط نمی شود، بلکه ناشی از 
ناکارآمدی، ناشایســتگی مقامات به هنگام انتصاب، فساد، 
و نادرستی سیاست ها اســت. حکومت جمهوری اسامی 
البته برای توجیه این امور نمی تواند به ریشه ها ارجاع دهد 
و به همین لحاظ به سراغ بهانه ها و توجیهات قابی، دهان 

پرکن، و ظاهرا عامه پسند می رود. 
در این نوشــته به پنج دسته از مشکات بنیادی کشور و 
توجیهات قابی بــرای وجود آن ها می پردازم. برای توجیه 
ناتوانی حکومت برای حل آن هــا نیز موضوعاتی به میان 
کشــیده می شوند که از دست بشر یا حکومت ها خارجند، 
مثل تغییرات اقلیمی یا دخالت ابرقدرت ها در آب و هوای 
دنیا، توطئه قدرت های خارجی، و اموری که گذشته است. 
در برخی از توجیهات مثل دولتی شدن امور نیز خود را به 
فراموشی می زنند که چه کسانی اقتصاد و فرهنگ کشور را 

دولتی کرده اند و از آن بهره برده اند و می برند.

مشکالت زیست محیطی: تغییرات اقلیمی، همسایگان، و 
جنگ »یونی« امریکا

پــس از باال گرفتن اعتراضات در مــورد کم آبی، مقامات و 
بوق های تبلیغاتی به سه دسته توجیه دست زدند. مجتبی 
ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، با تقلید از گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، که همه   
مشکات این ایالت را بر گردن گرم شدن زمین می اندازد، 
می گوید: »امروز کل کشور با مشکل کمبود آب مواجه است 
که دالیل آن هم به تغییر اقلیم بازمی گردد.« )تابناک، ۹ آذر 
1۴00( عامل این تغییرات نیز نه چین و هند و روسیه، بلکه 

تمدن غربی است و ایرانیان راهی جز دعای باران ندارند. 
دسته دوم به سراغ دســت درازی همسایگان به آب های 
مشــترک می روند: »ترکیه با سدسازی بر رودهای منتهی 
به کردستان و آذربایجان شــرقی حق آبه ایران را تضییع 

می کند.« )کاظم موسوی، عضو مجلس از اردبیل، تابناک 
۹ آذر 1۴00(

کار دسته سوم در چارچوب نظریه توطئه قابل فهم است؛ 
این که امریکا و کشورهای اروپایی ابرهایی را که به سمت 
ایران می آیند، از باران خالی می کنند، یا با »استفاده دشمن 
از ساح های اکولوژیکی و درگیرکردن کشور ما در جنگ 
آبی ـ اقلیمی« )خبرگزاری تســنیم 22 آذر 1۴00( یکی 
از مصاحبه شــوندگان می گوید: »ترکیه توانایی باران زایی 
ابرها را قبل از این که به کشور ما برسند به طور کامل تخلیه 

می کند.» )همان جا(
ادعاهــای این فرد در مورد نقش امریکا شــگفت انگیز، اما 
بی پایه و اساس است: »در زمان حاضر آمریکا تمرکز خود 
را روی استفاده از تکنولوژی نظامی در محیط زیست کرده  
است ... یکی از این تکنولوژی ها استفاده از »ساح هارپ« 
است. هارپ ساحی است که با تغییر در میدان مغناطیسی 
زمین بر فرآیندهای طبیعی اثر می گذارد و شرایط اقلیمی 
را به نفع کشوری که تکنولوژی استفاده از آن را دارد، عوض 
می کند. هارپ بر ذرات باردار در خطوط مغناطیسی زمین 
تأثیر می گذارد. اتم های خنثی را به یون تبدیل می کند و 
توفان الکترومغناطیســی ایجاد می کند و با این کار انرژی 
را در هر نقطه ای از جهان که می خواهد، متمرکز می کند 
و به آب، کشــاورزی و اقلیم کشــور هدف آسیب می زند. 
یکی دیگــر از روش های جنگ آبیـ  اقلیمی، جنگ یونی 
است که در آسمان انجام می شود. آمریکا پهپادهایی را که 
حاوی نانوذرات هستند، به کشورهای هدف می فرستد و این 
ذرات اتمسفر آن منطقه را خراب می کنند و جلو بارش را 
می گیرند. این ذرات در کشتزارها می نشینند و حاصلخیزی 
خاک را از بین می برند.« این گونه ســخنان بی اساس که 
ناکارآمــدی مقامات و اتاف و ناشایســتگی های آن ها را 
پوشش می دهند، هیچ مبنای مشاهداتی و تحقیقاتی ندارند. 
این افراد صرفا بر اســاس همین مهماتی که می بافند، در 

دانشگاه ها استخدام می شوند. 

مشکالت اقتصادی: رژیم سابق و دولت قبل

همراهان رئیســی که امروز همه در دولت مقام گرفته اند، 

همراهان رئیسی که امروز همه در دولت مقام گرفته اند، در رقابت با دولت روحانی و برای انداختن مشکالت 
بر گردن آن  در دوران تبلیغات انتخابات قالبی، این قول را که مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها است 
کنار گذاشتند، و روشن است که بالفاصله بعد از روی کار آمدن نمی توانستند به آن بازگردند. اما پس از به 
دست گرفتن سکان دولت، مشکالت را به دولت یا حتی رژیم سابق نسبت می دهند. به سراغ دولت های 
قبل از روحانی نیز نمی روند، چون مجبور می شوند دولت احمدی نژاد را نیز سرزنش کنند و به دلیل آن  که 
بسیاری از اعضای تیم احمدی نژاد در دولت رئیسی حضور دارند، نمی خواهند چنین کنند. هنوز در ادبیات 
مقامات جمهوری اسالمی و روزنامه کیهان، بسیاری از مشکالت به دوران پهلوی که بیش از چهار دهه از 

پایان کار آن می گذرد، نسبت داده می شود.

در رقابــت با دولت روحانی و برای انداختن مشــکات بر 
گردن آن  در دوران تبلیغات انتخابات قابی، این قول را که 
مشکات اقتصادی ناشی از تحریم ها است کنار گذاشتند، و 
روشن است که بافاصله بعد از روی کار آمدن نمی توانستند 
به آن بازگردند. اما پس از به دســت گرفتن سکان دولت، 
مشکات را به دولت یا حتی رژیم سابق نسبت می دهند. به 
سراغ دولت های قبل از روحانی نیز نمی روند، چون مجبور 
می شوند دولت احمدی نژاد را نیز سرزنش کنند و به دلیل 
آن  که بسیاری از اعضای تیم احمدی نژاد در دولت رئیسی 
حضور دارند، نمی خواهند چنین کننــد. هنوز در ادبیات 
مقامات جمهوری اســامی و روزنامه کیهان، بســیاری از 
مشکات به دوران پهلوی که بیش از چهار دهه از پایان کار 

آن می گذرد، نسبت داده می شود. 
بوق های تبلیغاتی رژیم هر روز مطالبی منتشر می کنند که 
محتوای آن خالی بودن خزانه در پایان دولت روحانی، یا باال 
آوردن قرض یا کمبود بودجه در دولت وی است. برخی از 
مقامات دولت قبل گه گاه به این ادعاها پاسخ می دهند، اما 
صدای آن ها در میان داد و هوار بوق های موجود که همه در 

اختیار رئیسی و همراهان وی است، گم می شوند. 

مشکالت روابط بین الملل: ظلم غرب

این نوع توجیه بیت الغزل همیشــگی مقامات و بوق های 
تبلیغاتی رژیم بوده است و آن را هیچ وقت و با هیچ چیزی 
عوض نخواهند کرد. در دوره مذاکرات هســته ای، مقامات 
»معصومانی« هســتند که دو دهــه دروغگویی و اتاف و 
فرصت ســوزی برای صدها میلیارد دالر درآمد کشور را به 
خاطــر برنامه اتمی غیرصلح آمیز خود بر گردن دولت های 
غربی می اندازند. در مذاکراتی که در وین جریان داشــته 
اســت، عامل کندی مذاکرات یا به نتیجه نرســیدن آن 
همیشــه زیاده خواهی طرف مقابل است و نه خواسته های 
نامعمول مقامات. تروریسم و گروگانگیری و راهزنی و حمله 
به کشورهای همسایه از نظر آن ها رخ نداده است. خامنه ای 
مکررا از این عبارت استفاده کرده که دوران بزن و دررویی 
غرب تمام شده است. این اظهار نظر و اعمال حکومت، دقیقا 
به این معنا بوده اســت که  دوران بزن و دررویی جمهوری 

اسامی ایران آغاز شده است. 
عبــارت تحریم هــای »ظالمانه« از زبــان آن ها نمی افتد. 
توجیهاتــی از این قبیــل خاص رژیم های کمونیســتی، 
فاشیستی، و اسام گرا بوده است. البته خریدار این فرافکنی 
در داخل کم شده است و به همین علت مقامات به رقبای 
داخلــی بیش از دولت هــای غربی در ایــن زمینه حمله 
می کننــد. برخی از مقامات این مظلوم نمایی را با ادعاهای 
ابرقدرتی خود سازگار نمی یابند و از آن ها دست کشیده اند.  

مشکالت حکمرانی: سرزنش یکدیگر

یکی از عادات مجلس و دولت در جمهوری اسامی ایران 
این بوده اســت که ناکارآمدی خــود را بر گردن قوه دیگر 
بیندازند، گویی خودشــان یک باره از آسمان به زمین نازل 
شده اند. اما وقتی این دو با هماهنگ هستند، مثل مجلس 
ششم و دولت خاتمی، مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد، و 
مجلس یازدهم و دولت رئیسی این فرافکنی ممکن نیست. 
در ایــن حال مجلس و دولت باهم به ســراغ دولت قبلی 
می روند یا از گروه خــود فاصله می گیرند. یکی از اعضای 
مجلــس یازدهم در یک مصاحبــه می گوید: »نمایندگان 
خودشــان هم نمی دانند به چه رأی می دهند و شــب در 
تلویزیون می بینند.« یک عضو دیگر نیز از دســتکاری در 

بودجه خبر می دهد. 

مشکالت بهره وری و رشد: دولتی سازی

اکنون که قدرت و ثروت و منزلت های کشور همه در اختیار 
قشــر کوچک وفادار به علی خامنه ای است و مردم فقیرتر 
و بیکارتر شــده اند، این فرصت برای مقامات فراهم شــده 
است که مشکات را بر گردن دولتی شدن و بزرگ شدن 
دولت بیندازند تا مســئولیت معیشت مردم از دوش آن ها 
فروافتد. کســانی مثل قالیباف که امروز بخشی از حجیم 
ترین و متمرکزترین حکومت در تاریخ ایران را در دســت 
دارند، مشکات را بر گردن دولتی بودن امور می اندازند )الف 
27 آذر 1۴00(. مقامات دولت رئیســی با انحصاری کردن 
منابع در دست سپاه  و بیت و شرکت های دولتی، از مردم 
با دست های خالی می خواهند رشد ۸ درصدی وعده داده 
شــده برای سال 1۴01 را محقق سازند )سخنگوی دولت 

2۳ آذر 1۳۴0(.

کانادا و چین،
 تکنولوژی و اقتصاد 

یا تحریم و تقابل؟
دولت کانادا قرار است به زودی به پیشنهاد شرکت بزرگ 
ارتباطات هواوی برای ایجاد اینترنت و شبکه تلفن همراه 
نسل پنجم پاسخ منفی دهد و این شرکت را تحریم کند. 
این تصمیم بنا به دالیل مختلفی از جمله »امنیت ملی، 
منافع اقتصادی و همچنین حفاظت از منافع کشورهای 
متحد« گرفته خواهد شد. این تصمیم توسط  گی سن-
ژاگ سفیر پیشــین کانادا در چین و از دست اندرکاران 
موسسه مطالعات بین الملل دانشگاه UQAM و میشل 
ژونو-کاتســویا از مقامات سابق اداره اطاعات و امنیت 
کانادا که در حال حاضر رئیس گروه نورث گیت اســت 

تأیید شد.
گروه نورث گیت NorthGate ســازمانی تخصصی در 
زمینه تعیین و تشــخیص ریسک شرکت های فعال در 
کانادا از لحاظ امنیتی، تروریسم، جاسوسی و موارد مانند 
آن است. شرکت هواوی یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 
بازیگران در زمینه ارتباطات است و نشریه وال استریت 
ژورنال در تاریخ دوازدهم اکتبر امسال ارزش این شرکت 

را حدود نود میلیارد دالر برآورد کرده است.
نسل پنجم شبکه تلفن همراه یا 5جی استاندارد جدید 
جهانی اســت که پس از نسل های اول تا چهارم عرضه 
می شود. نســل پنجم اینترنت در واقع خواهد توانست 
هرکس و هر چیزی را به هم مرتبط کند. این نســل از 
شبکه قادر به پشتیبانی از فن آوری جدید اینترنت اشیاء 
نیز خواهد بود. به عاوه، سرعت و ظرفیت اینترنت در این 
نسل از نسل های ماقبل خود به شکل قابل توجهی باالتر 
خواهد بود. همچنین نســل پنجم به دلیل ظرفیت باال 
کمتر از نسل های پیش از خود دچار انسداد و اخال در 
انتقال داده خواهد شد. امری که این تکنولوژی را برای 

کاربران و به ویژه شرکت ها جذاب می کند.
تکنولوژی نســل پنجم هواوی در حال حاضر کمی در 
کانادا مورداســتفاده قرار گرفته است. مشترکین تلفن 
همراهی که از محصوالت این شرکت استفاده می کنند و 
همین طور شرکت های بزرگ ارتباطات که درگذشته از 
تجهیزات و تکنولوژی هواوی را خریداری کرده و کماکان 
استفاده می کنند از این جمله هستند. به گفته میشل 
ژونو-کاتسویا، دولت کانادا باید در تصمیمی که قرار است 
به زودی اعام کند تکلیف آن بخشی از شبکه ارتباطات 
را که از تجهیزات هواوی استفاده می کنند را نیز مشخص 

کند.
بحث در مورد اینکه دولت جاســتین ترودو به شرکت 
هواوی چراغ سبز برای ورود به کانادا می دهد یا خیر داغ 
اســت. هرچند به عقیده برخی از کارشناسان مثل روز 

روشن است که جواب منفی است.
گذشته از ســابقه نه چندان خوب چین در جمع آوری 
اطاعات حســاس، دیگر شرکا و متحدین اصلی کانادا 
 Five یعنی کشــورهای عضــو گروه »پنج چشــم« یا
Eyes عملیات هواوی را به شــکل جــدی ممنوع یا 
محدود کرده اند. گروه پنج چشم شامل کانادا، بریتانیا، 
استرالیا، زالندنو و ایاالت متحده آمریکا است که پس از 
جنگ جهانی دوم باهدف همکاری مشترک اطاعاتی و 
امنیتی تشکیل شد و تمام اعضای آن تا کنون نسبت به 
فعالیت هواوی بدبین بوده اند؛ بنابراین، اگر کانادا با هواوی 
همکاری کند ممکن است سایر کشورهای این گروه از 
همکاری اطاعاتی با کانادا دست بکشند و از ترس اینکه 
اطاعات حساسشان به دســت دشمن نرسد دیگر به 
کانادا اعتماد نکنند. کانادا نیز ازآنجاکه مانند بریتانیا و 
ایاالت متحده سرویس اطاعاتی قدرتمندی ندارد پس از 
این نخواهد توانست از کمک های آن ها برای خنثی کردن 
خطرهای تروریستی بالقوه در خاکش یا خطرهایی که 
شهروندانش را در کشــورهای خارجی تهدید می کند 

استفاده کند.
با تمام این اوصاف، هنوز ممکن است دولت کانادا برای 
حفظ روابط حســنه با چین به این تقاضا پاسخ مثبت 
دهد. آنچه مســلم اســت این اســت که با قبول یا رد 
این پیشنهاد، شــرکت ها و سازمان های کانادایی از شر 

جاسوسی در امان نخواهند بود.

منبع: نشریه هفته
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1-3 BEDROOM HOMES IN 
NEIGHBOURHOOD ONE

90% SOLD

NOW SELLING

The City of Lougheed is a 37-acre community on SkyTrain that will change the region. 
Build your legacy in Neighbourhood One.

2 bedrooms from the high $700,000s and 3 bedrooms from the high $800,000s.  
منبع: نشریه هفته
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

کمک بشردوستانه ۵۶ میلیون دالری 
کانادا به افغانستان

روز چهارشــنبه، 22 دســامبر برابر 
با یکم دی، دولت کانــادا اعام کرد 
کــه 56 میلیون دالر بــرای کمک 
اختصاص  افغانستان  به  بشردوستانه 
می دهــد. این اقــدام کانــادا در پی 
درخواســت ســازمان ملل متحد و 
کمیته بین المللی صلیب سرخ برای 
جمع آوری کمک از کشورهای جهان 
برای حمایت بشردوســتانه از مردم 
افغانستان و جلوگیری از بحران انسانی 

در آن کشور، انجام می شود. 
ارجیت سنگ ســاجن، وزیر توسعه 
بین المللی و مسئول توسعه اقتصادی 
اقیانوس آرام کانادا، نگرانی  خود را از 
وضعیت بحرانی اقتصادی و گرسنگی 
و قحطی روزافزون در افغانستان، ابراز 
کرد. او گفت که کشــورش »متعهد 
اســت تا در همکاری با سازمان های 
بین المللــی و نهادهایــی که تجربه 
کمک های بشردوستانه دارند، به مردم 
افغانستان کمک کند و در عین حال 
اطمینان حاصل کنــد که کمک ها 
به دســت مردم نیازمند افغانســتان 

می رسد.«
در اطاعیه ای از ســوی دولت کانادا، 
آمده اســت که این کمــک مالی در 
خصوص مســایل بشردوســتانه، به 

متحدان کانادا اجــازه خواهد داد تا 
امکانات نجات بخشــی ماننــد غذا، 
دارو، و خدمات حفاظتی برای مردم 
آســیب پذیر افغانستان تهیه کنند و 

برای مقابله با بحران آماده باشند. 
وزیر توسعه بین المللی کانادا تصریح 
کــرد: »میلیون هــا نفر در سراســر 
افغانستان به کمک فوری نیاز دارند و 
من هر کاری که ممکن باشد، انجام 
می دهم تا کمکی را کــه نیاز دارند، 
به آن ها برسانم. من همچنان متعهد 
به کمک به مردم افغانســتان هستم 
و با شــرکای با تجربه و سازمان های 
غیردولتــی کار خواهم کرد تا ببینم 
کانادا چه کارهــای دیگری می تواند 
برای کمک به مردم افغانستان انجام 

دهد.«
درایــن اطاعیــه ای آمــده اســت: 
»تحوالت اخیر در افغانســتان، نیاز 
به کمک های بشردوستانه را تشدید 
کرده اســت.«  با توجــه به وضعیت 
فعلی اقتصادی در افغانستان، تخمین 
زده می شــود که در ســال پیش  رو 
دست کم 2۴ میلیون نفر در افغانستان 
به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند 
داشت. این رقم در آغاز سال 2021 به 

1۸ میلیون نفر می رسید.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسالمی با اشاره به پرونده هواپیمای اوکراینی: 
دادخواستی از کانادا به دادگاه ما ارسال نشده است

حامد اسماعیلیون: کلمه حقیقت را غرامت ترجمه نکنید!
»پرونده هواپیمای اوکراینی به دلیل 
نواقصی که داشت، به دادسرا عودت 
داده شــده تا با رفع نقص به دادگاه 
ذبیح اهلل خدائیان،  ارســال شــود.« 
ســخنگوی قوه قضاییــه جمهوری 
اسامی ضمن بیان این مطلب، یکی 
از نقص هــای پرونده را عــدم اعام 
نظر کارشناس، به اولیای دم دانسته 
و گفته اســت: »پرونده در دادســرا 
رســیدگی و به همراه کیفرخواست 
به دادگاه ارسال شده و در نتیجه آن 
چند جلســه – دادرسی- هم برگزار 

شده است.«
ســخنگوی قوه قضاییه کــه خود و 
دولت  بارهــا صاحیت  همکارانش، 
کانادا را برای رســیدگی به سرنگونی 
پــرواز 752 رد کرده  انــد؛ همچنین 
عنوان کرده: »دادخواستی از کانادا، به 

دادگاه تسلیم نشده است.«
جمهوری اسامی این خبر را در فاصله 
کوتاهــی بعد از صــدور ضرب االجل 
کشــورهای کانادا، بریتانیا، ســوئد و 
اوکراین منتشــر می کند؛ با اینکه در 
طی این دو سال، خود را مالک پرونده 
و نسبت به فشارهای بین المللی برای 
پاسخگویی؛ بی توجه نشان داده است.

این چهار کشور؛ به جمهوری اسامی 
وقــت داده  اند تا موافقت خود را برای 
شــرکت در مذاکرات 22 ژانویه که 
درباره حقیقت یابی سقوط هواپیمای 
752 است؛ اعام کند؛ وگرنه نتیجه 
صبر تمــام شــده این کشــورها و 
خانواده های قربانیان؛ توقف گفت وگو 
با جمهوری اسامی و پیگیری پرونده 
در قالب قوانیــن بین المللی خواهند 

بود.

حامد اسماعیلیون: کلمه حقیقت را 
غرامت ترجمه نکنید!

بعد از صدور ضرب االجل چهار کشور 
کانادا، بریتانیا، ســوئد و اوکراین که 
در رســانه های فارســی زبان بازتاب 
گسترده  ای داشــت؛ به گفتگو درباره 
»غرامت« اشاره شــده بود؛ درحالی 
که تا پیش از این، خانواده های پرواز 
اوکراین، موضوع غرامت را بسیار کم 
اهمیت تر از حقیقت یابی و دادخواهی 
که خواســته اصلی شان بود؛ دانسته 
بودند. موردی که جمهوری اسامی 
در این دو ســال، برای اینکه پرونده 
را در مســیر حل و فصل نشان دهد؛ 
مدعــی پرداخت آن به تعــدادی از 

خانواده ها شده بود.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن 
خانواده قربانیان پرواز پی اس 752 که 

همســر و دخترش را در این پرواز از 
دست داد؛ در توییتی که همان زمان 
منتشــر کرد؛ خطاب به رسانه های 
فارسی زبان نوشــت: »غرامت را در 
انگلیســی compensation گویند. 
آن چه در بیانیه چهار کشــور، علیه 
 reparation ،جمهوری اسامی آمده
است که معنایی فراتر از غرامت دارد 
و بخش اصلی آن » حقیقت« است. 
در فارسی معادلی برای آن نداریم، اما 

هرچه هست غرامت معنا نمی دهد.«

افزایش فشار بین المللی به جمهوری 
اسالمی

به نظر می رســد با نزدیک شدن به 
دومین سالگرد سرنگونی پرواز پی اس 
752 به دســت موشــک های سپاه 
پاسداران و جان باختن 176 مسافر 
و خدمه، فشارهای بین المللی بیشتر 

شــده اســت و در مقابل جمهوری 
اســامی هم که چنــدی پیش دو 
دادگاه با حضور 10 افسر رده پایین به 
عنوان متهم برگزار کرد، در نامه ای به 
خانواده های جان باختگان پرواز اعام 
کرد که شکایت شان را علیه گروهی 
از مقام هــای و نهادهایی که مطرح 
کرده  اند؛ بررسی نخواهد کرد و حتی 
اجازه نداد که وکایشــان به پرونده 

دسترسی پیدا کنند.

هشدار وزیر بهداشت کانادا به مسافران: ممکن است سفر به کام تان تلخ شود
 Jean-Yves Duclos ژان-ایو دوکلو
وزیر بهداشــت کانادا به شهروندان 
هشــدار داد با توجه به تغییر سریع 
شــرایط پاندمی در داخــل و خارج 
کشور، هر لحظه ممکن است مقررات 
پیشــگیرانه ای که دولــت فدرال در 
مرزها به اجرا گذاشــته است، تغییر 
کند بنابراین توصیه دولت فدرال به 
شهروندان این اســت که در شرایط 
فعلــی تا حــد ممکن از ســفرهای 
خارجی خودداری کنند و در صورت 
خروج از کشور بدانند که ممکن است 

در بازگشت بدجور غافلگیر شوند.
به گزارش هفته، به نقــل از ژورنال 
دو مونریال، وزیر بهداشــت کانادا با 
تاکید بر این کــه تغییرات احتمالی 
در مقــررات و محدودیت های مرزی 
در روزهای آینده به هیچ وجه از حاال 
قابل پیش بینی نیست، هشدار داد هر 
ســناریویی برای روزها و هفته های 
آینده ممکن است و شاید مسافران 
بین المللی در بازگشــت به کشور به 

ناچار قرنطینه شوند.
آقای دوکلو افزود این احتمال وجود 
دارد کــه هشــدار برای ســفرهای 

خارجــی به ســطح ۴ که هشــدار 
حداکثری اســت، افزایــش یابد. در 
ســطح هشــدار حداکثری دولت از 
حفاظت  برای  می خواهد  شهروندان 
از ســامت جامعه از هر گونه سفر 

خارجی خودداری کنند.
در حال حاضر هشــدار ســفرهای 
خارجی سطح ۳ است که به موجب 
آن دولت از شــهروندان می خواهد از 
هر گونه ســفر غیرضروری به خارج 
اجتناب کنند. اما به گفته آقای دوکلو 
ارتقای سطح هشدار به ۴ به هیچ وجه 

غیرمحتمل نیست.
آقــای دوکلو افزود ممکن اســت با 
وخیم تر شــدن پاندمــی در جهان، 
محدودیت در ســفرهای بین المللی 
تشدید و بسیاری از پروازها لغو شود 
و مســافران کانادایی در کشورهای 
خارجی گیر بیفتند یا این که حتی 
به علت مقررات ســختگیرانه برخی 
کشورها قرنطینه شوند. این احتمال 
نیز وجــود دارد که اتبــاع کانادایی 
در طول ســفر در خارج کشــور به 
کوویــد1۹ مبتا شــوند و تا رهایی 
کامل از این بیماری امکان بازگشت 

به کشور را نداشته باشند. بنابراین در 
این شرایط بهترین تصمیم خودداری 
از سفر و محدودکردن هر چه بیشتر 

تماس ها است.

وزیر بهداشت کانادا هشدار داد بحران 
کنونی زمانی تشدید خواهد شد که 
پرســنل درمان نیز بــه کرونا مبتا 
شــوند و بخش بهداشت و درمان در 

این شرایط حساس، از خدمات آن ها 
محروم شود.

بــه گفته آقای دوکلــو، اقداماتی که 
دولت کبــک برای مقابله با شــیوع 
ویروس اتخاذ کرده، الزم و مناســب 
است. وزیر بهداشت از روشی که دولت 
کبک برای تزریق دوز سوم در پیش 
گرفته است )در اولویت قرار دادن افراد 
آسیب پذیر و پرسنل بخش درمان و 
بهداشت(، استقبال کرد. بقیه استان ها 
مثل انتاریو، واکسیناسیون دوز سوم 
برای همه افراد باالی هجده ســال را 

مجاز دانسته اند.
ژان ایو دوکلو خاطرنشان کرد که طی 
چند هفته آینده بــا تایید احتمالی 
داروهای ضدویروســی، ابزار دیگری 
به زرادخانه مبارزه با کووید1۹ اضافه 
خواهد شد که استفاده از آن می تواند 
از شدت بیماری بکاهد. به گفته آقای 
دوکلو این داروها در حال حاضر توسط 
وزارت بهداشــت کانادا تحت بررسی 
هستند. دولت فدرال برای تهیه این 
داروها با شرکت های دارویی سازنده 
قراردادهای الزم را منعقد کرده است.
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توصیه مهم به ایرانیان کانادا: 
اگر قصد سفر دارید، احتماال سرگردان می شوید!

کسانی که به سفر رفته اند و یا قصد 
مسافرت دارند؛ باید بدانند که ممکن 
اســت برگشت شــان به کانــادا و یا 
ورودشان به کشور مقصد با مشکات 
جدی روبرو شود و در صورت به وجود 
آمدن چنین مواردی، کشــور کانادا 
نمی توانــد به آن ها کــه توصیه ها را 

نادیده گرفته اند؛ کمک چندانی کند.
در حالی که دولت فدرال، اکیدا توصیه 
کرده؛ افراد برنامه ســفر خود را لغو 
کنند؛ هنوز ایرانیان کانادایی بسیاری، 
برنامه های سفرشــان را دارند. کافی 
است ســری به فضای مجازی بزنید 
و ببینید؛ چگونه افراد برای رفتن به 
کشور های مختلف، بلیت های به صرفه 
به همدیگر معرفی و توصیه می کنند. 
آن ها هنور برای لغو پــرواز خود؛ در 
شــک و تردید هســتند. در صورتی 
که ممکن است؛ سفر چند روزه شان 
که به قصد دیدار و اســتراحت انجام 
می شود؛ جز مبتا شدن به بیماری، 
قرنطینه شــدن در کشــور مقصد و 
ســرگردانی از فرودگاهی به فرودگاه 
دیگر و در نهایت انتظار برای ورود به 

کانادا حاصلی نداشته باشد.

نخســت وزیر: مرز بــه روی اتباع 
خارجی بسته می شود

جاســتین ترودو، بار ها به شهروندان 
کانادایــی توصیــه کرده اســت؛ از 
ســفر های غیرضــروری بــه خارج 
خودداری کنند و خبر هایی هم مبنی 
بر این رســیده که دولت برای مهار 

شیوع ســویه اومیکرون، یک سناریو 
سختگیرانه تر را در نظر دارد و ممکن 
است؛ مرز های کشور را به روی همه 
اتباع خارجی که سفرشان غیرضروری 
تشخیص داده می شود، ببندد. نکته ای 
که ایرانیان کانادا بایــد به آن توجه 

بسیار زیادی داشته باشند.

کانادا  به  برگشــت  بهداشت:  وزیر 
سخت می شود

وزیر بهداشــت کانادا؛ پتی هاجو هم 
به کلیه کانادایی ها هشــدار داده؛ از 
ســفر های غیر ضروری پرهیز کنند؛ 
چون هنوز در بسیاری از نقاط جهان 
از جمله برخــی از ایالت های آمریکا 
و کشــور های آمریکای التین کرونا 
کنترل نشــده اســت. مهم تر اینکه 
قوانین سفر برای کانادایی ها، هم در 

کانادا و هم در دیگر کشور ها می تواند 
به سرعت تغییر کند و مسافران دچار 
مشکل شــوند. حتی در طی 1۸ ماه 
گذشته تعداد زیادی کانادایی ، هنگام 
ورود به کشور مقصد متوجه شده اند 
که قوانین آن کشور ها تغییر کرده و 
ورود آن ها به آن کشــور یا بازگشت 
آن ها به کانادا، با چالش مواجه شده 

است.

وزیر حمل و نقل: اومیکرون مرز های 
جهان را تغییر می دهد

عمر الغبرا، وزیر حمل و نقل کانادا هم 
نسبت به تغییر قوانین مرزی کشور ها 
تحت تاثر اومیکرون هشــدار داده و 
به افرادی که قصد سفر دارند؛ گفته 
اســت: » اگر این قوانین اعمال شود؛ 
کانادایی هایی که به خارج از کشور سفر 

می کنند، به احتمال زیاد ســرگردان 
می شــوند. ما می گوییم سفر نروید؛ 
این توصیه نه تنها برای محافظت از 
کانادایی ها در برابر این نوع کرونا، بلکه 
برای جلوگیری از مشکات ناشی از 
هر گونه تغییر ناگهانی اقدامات مرزی، 
چه در کانادا و چه در سراســر جهان 
اســت. ما نمی خواهیم ببینیم هیچ 
کانادایی جایی گرفتار شده و یا مجبور 
به مقابله با بیماری در خارج از کشور 

است.«

رئیس حقوق مســافران هوایی: از 
ترس سرگردانی؛ برگشتم به کانادا!

گابور لوکاچ، رئیس حقوق مســافران 
هوایی، در حال ســفر بــه اروپا بود 
که اومیکرون به کانادا رســید. او به 
ســرعت برنامه پروازش را تغییر داد 
و به کانادا بازگشــت، چراکه به گفته 
خودش بزرگترین ترس او سرگردان 
شدن در کشــوری دیگر بود. لوکاچ 
می گویــد: »مســافرت در وضعیت 
کنونی ایده خوبی نیســت و مسافران 
می توانند پــرواز خود را لغو و یا برای 
زمان دیگری؛ پروازشان را رزرو کنند 
وگرنه مجبور هستند؛ هزینه- مالی و 

جانی- زیادی را بپردازند.
او به مســافران توصیه کــرده؛ برای 
بازگرداندن پول خود، از شرکت های 
 Expedia هواپیمایی؛ حتماً از طریق
یا وب ســایت های مســافرتی دیگر 
به صــورت آناین بیمه مســافرتی 

خریداری کنند.
با احتساب همه این موارد و قوانینی 
که لحظه به لحظه بــه آن ها اضافه 
می شــود؛ ســخت گیری هایی کــه 
کشــور های مختلــف اعــام و اجرا 
می کنند؛ به هیچ وجه، رفتن به سفر 
در تعطیات 2022 توصیه نمی شود؛ 
حتی اگر برای کنسل کردن بلیتی که 

تهیه کرده اید؛ ضرر زیادی کنید.

کارشناسان: اومیکرون خفیف
 و شبیه سرماخوردگی است

برخــی از داده های اولیه از سراســر 
جهان نشــان می دهد که بســیاری 
از افرادی که به ســویه ی اومیکرون 
ویروس کرونا آلوده شــده اند، عائم 

خفیف تری دارند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
را  بیماری  این  »سی بی سی«، برخی 
توصیف  بیشتر شبیه سرماخوردگی 
کرده انــد، در حالی کــه برخی دیگر 
عائــم معمــول کوویــد 1۹ را هم 

نداشته اند.
اما کارشناسان کانادایی قبول دارند که 
خیلی زود اســت که تصور کنیم این 
نوع پس از انتشار در میان جمعیت، 
همه را به همین شکل تحت تأثیر قرار 

می دهد.
دکتر لیزا بارت، پزشک بیماری های 
عفونی و محقق دانشگاه دالهوسی در 
نوا اسکوشیا، گفت: »هنوز تصور نکنید 
که این فقط یک ویروس بدون آسیب 
است که در حال گردش است. وقت 
آن نرسیده که این را سرماخوردگی 

بدانیم.«
آنها همچنین هشــدار می دهند که 
بیــش از حد بر عائم و نشــانه های 
خــاص تأمــل نکنید – حتــی اگر 
یک مورد مانند یک ســرماخوردگی 
وحشتناک باشد، اومیکرون هنوز یک 
نوع بسیار قابل انتقال با پتانسیل چهار 
برابر کردن تعداد موارد در سرتاســر 

کشور است.
با همــه ی ایــن، اولیــن داده های 
اومیکرون در بریتیش کلمبیا از شیوع 
بیماری در میان ده ها دانشجوی جوان 

در دانشگاه ویکتوریا آغاز شد.
همه موارد تا به امروز خفیف بوده اند 
و هیچ یک در بیمارســتان بستری 

نشده اند.
عائم مشابه سرماخوردگی در ایاالت 

متحده و اروپا گزارش شده است
از  پیشــگیری  و  کنتــرل  مرکــز 
بیماری های ایاالت متحده روز جمعه 
نوشــت که اکثر ۴۳ مورد اومیکرون 
در ایــاالت متحده عائمی شــبیه 

سرماخوردگی داشته اند.

در این گزارش آمده اســت: »عائم 
شایع گزارش شده سرفه، خستگی و 

احتقان یا آبریزش بینی بود.«
افراد کمتری عائم آشــنای کووید 
مانند تب، تنگی نفس یا اســتفراغ را 
گزارش کردند. فقط ســه نفر گفتند 
که حس چشایی یا بویایی خود را از 

دست داده اند.
بر اســاس گزارش روز دوشنبه مرکز 
اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری، 
اکثر موارد در اتحادیه اروپا نیز خفیف 
یا بــدون عامت بوده اند. یک تحلیل 
اولیه از آفریقــای جنوبی همچنین 
گفته که اومیکرون به نظر می رســد 

مایم تر است.
البته توصیه ها همچنان باقی می ماند: 
به فاصله گذاری اجتماعی ادامه دهید، 
دست های خود را بشویید، از ماسک 
مناسب اســتفاده کنید، پنجره ها را 
بــاز کنید تا تهویه هوا بهتر شــود و 
تــا جایی که می توانید واکســن ها و 

تقویت کننده های خود را بزنید.

نتایج اولیه  بررسی ایمنی واکسن های مختلف در برابر اومیکرون
مداد- به گزارش سی.تی.وی، در حال 
حاضر ســویه اومیکرون در کانادا به 
دلیل افزایش تعداد مبتایان به نوع 
تبدیل شــده  کووید1۹  نگران کننده 
است. این سویه تعداد زیادی جهش 
را در پروتئین اسپایک ویروس نشان 
می دهد که ممکن است به طور بالقوه 
بتواند از ایمنی ایجاد شــده توســط 

واکسن فرار کند.
هر یک از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
واکسن ازجمله فایزر، مدرنا، آسترازنکا 
و جانسون اندجانسون گفته اند که در 
حال بررسی تأثیر واکسن هایشان در 
برابر ویروس هســتند. در کنار این، 
آن ها تاش می کنند واکسن های خود 
را برای نوع اومیکرون ارتقا بخشیده و 
به آزمایش های بالینی در این رابطه 

ادامه خواهند داد.

به گفته مدرنا، سومین دوز از واکسن 
mRNA کرونای این شــرکت به نام 
Spikevax به نظر می رسد محافظت 
قابل توجهــی در برابــر نــوع جدید 
اومیکرون ایجاد می کند. این واکسن 
می تواند سطح آنتی بادی خنثی کننده 

را ۳7 برابر بیشــتر از سطوح پیش از 
تزریق دوز تقویت کننده، افزایش دهد. 
درواقع یــک دوز تقویت کننده 100 
میکروگرم،  به جــای 50  میکروگرم 
سطح آنتی بادی های خنثی کننده را 
۸۳ برابر در مقایســه با سطوح پیش 

از تقویت افزایش می دهد.
شــرکت فایزر نیز اعام کرد میزان 
خنثی سازی دو دوز واکسن فایزر در 
برابر اومیکرون به طــور قابل توجهی 
کاهش پیدا می کند اما با تزریق دوز 
به  آنتی بادی ها  سطح  تقویت کننده، 
حدی می رســد که نــوع اومیکرون 
قابل مهار خواهد بود. دوز ســوم فایزر 
آنتی بادی خنثی کننده را 25  سطح 

برابر افزایش می دهد.
آســترازنکا اعام کرد هیچ مدرکی 
مبنی بر اینکه این واکسن از بیماری 
جلوگیری  اومیکــرون  نوع  شــدید 
نمی کند، وجــود ندارد امــا در کل 
به بررســی های خود ادامه می دهد. 
جانسون اندجانســون نیــز در حال 
آزمایــش بالینــی دوز تقویت کننده 

واکسن خود است
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نگرانی کسب وکارهای کانادایی از بازپرداخت وام های دوران پاندمی
با فرارســیدن ســال 2022، موعد 
بازپرداخــت وام هایــی کــه دولت 
فدرال کانادا به علت شــیوع بیماری 
همه گیری به برخی کسب وکارها داده 

است هم فرامی رسد.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی تی وی«، این موضوع نگرانی هایی 
بازپرداخت  را دربــاره ی چگونگــی 
این وام ها در کســب وکارها، به ویژه 
کرده  ایجاد  کوچک،  کسب وکارهای 

است.
سپس، دو هفته مانده به کریسمس، 
یک هدیه کوچــک: وزیــر دارایی، 
کریســتیا فریلند، گفت که به عنوان 
بخشــی از به روزرســانی اقتصادی و 
بودجه، مهلت بازپرداخت وام ها تمدید 

خواهد شد.
رئیس انجمن بازرگانی مستقل کانادا، 
کلی، اما در پاســخ به این پرسش که 
در چه مدت باید بازپرداخت کنیم و 
قوانین چیست؟ می گوید که ما هنوز 

پاسخی برای این موضوع نداریم.
گفتنی اســت که حســاب تجاری 
اضطراری کانــادا وام هایی به ارزش 
۴۸.۴ میلیارد دالر کانــادا به تقریباً 
۸۸6 هزار شــرکت ارائه کرده است 
که بیشترین بخش از آنها، تقریباً ۴1 

درصد، در انتاریو هستند.
دولت این پول را به ســرعت تأمین 
کرد تا شــرکت ها بتوانند از آن برای 
هزینه های مختلف مانند اجاره، آب و 

حقوق و دستمزد استفاده کنند.
هنگامــی که دولت بــرای اولین بار 

برنامه CEBA را در شروع همه گیری 
ایجاد کرد، مهلت بازپرداخت را تا ۳1 
دسامبر 2022 تعیین کرد، برای هر 
وام گیرنده ای که می خواست بهره ای 
نپردازد و بخشــی از وام هم بخشیده 

شود.
کلی گفت که مهلت زمانی آن زمان 
منطقــی به نظر می رســید و گمان 
می رفت ظرف چند هفته یا چند ماه 

کشور از این حالت خارج می شود.
 او افزود که محدودیت های بهداشت 
عمومی که بر مشاغل و موسسات غیر 
انتفاعی تأثیر می گذارند، تا زمانی که 
همه گیری هســت، ادامه دارند و بر 
درآمد آنها تأثیر می گذارند. در حالی 
کــه محدودیت ها کاهــش یافته اند، 
ســویه ی اومیکرون عــدم اطمینان 
مجددی در مورد آنچه ممکن اســت 

در راه باشد به بار آورده.

کلی گفــت: »در واقع، مــا از دولت 
می خواهیم تــا حمایت خــود را از 
شرکت های کوچک و متوسط افزایش 
دهد. بسته به اینکه کارها کجا پیش 
می رود، ممکن است به وام بزرگ تری 
از CEBA برای کمک به کسب وکارها 

نیاز داشته باشیم.«
این انجمن دولت فدرال را تحت فشار 
قــرار داده بود تا مهلت بازپرداخت را 
تا دسامبر 202۴ به عقب بیندازد تا 
به وام گیرندگان بیشتری کمک کند 
از گزینه های بهره صفر و بخشــش 

استفاده کنند.
کلــی گفت که فکــر می کند حدود 
نیمی از مشاغل کوچک ممکن است 
در موقعیتی باشــند که بازپرداخت 
وام CEBA خــود را در طول ســال 
2022 آغاز کنند. نیمی دیگر ممکن 
است برای شرکت هایی در بخش های 

خرده فروشی، مهمان داری، گردشگری 
و خدمات بیشتر طول بکشد.

کلی خاطرنشــان کرد: »به جزئیاتی 
در مــورد زمان پرداخــت این وام ها 
نیاز داریم تا کســب و کارها بتوانند 

برنامه ریزی را شروع کنند.«
با ایــن حال، داده های اصلی در مورد 
اقتصاد کانادا در ســال جدید تا حد 

زیادی مثبت است.
بازار کار تا پایان تابستان تمام زیان های 
ناشی از شروع همه گیری سال گذشته 
را جبران کــرد و نرخ بیکاری در ماه 
نوامبر در حدود 0.۳ درصد نسبت به 
سطح قبل از همه گیری ثبت شده در 

فوریه 2020 بود.
اقتصاد همچنین به حدی رشد کرده 
است که اداره آمار کانادا تخمین زده 
است که کل فعالیت اقتصادی در ماه 
اکتبر 0.5 درصد کمتر از سطح قبل 

از همه گیری بوده اســت. اما شک و 
تردیدها وجود دارند.

گزارش آمار کانادا در ماه گذشته نشان 
داد که انتظار می رود 15.1 درصد از 
مشــاغل در بازپرداخــت کمک های 
دولتی طی 12 ماه آینده “چالش های 

عمده ای” داشته باشند.
گزارش فصلی در مورد شرایط کسب و 
کار نشان می دهد که بیشتر مشاغل با 
نگرانی های بدهی در صنایع خدماتی، 
مانند مسکن، خدمات غذایی، هنر و 
سرگرمی، هســتند که هنوز به طور 
کامل از رکود اقتصادی سال گذشته 

بازنگشته اند.
از دســت دادن مهلــت بازپرداخت 
به این معنی نیســت که دولت یک 
شرکت را صرف نظر از وضعیت مالی 
خود مجبــور بــه بازپرداخت وجوه 
می کنــد. در عــوض، دریافت کننده 
توانایی بخشودگی بخشــی از وام را 
از دست می دهد و با نرخ بهره ساالنه 

پنج درصد مواجه می شود.
وام هــای CEBA تنهــا بدهی هایی 
نیستند که کســب وکارهای کوچک 
دارند. کلی گفت که نظرســنجی از 
اعضای او نشــان می دهد که آنها به 
طور متوسط 170 هزار دالر بدهی در 

طول همه گیری به بار آورده اند.
بخشی از آن اجاره پرداخت نشده یا 
صورت حساب های پرداخت نشده به 
تامین کنندگان است. برخی از آن ها 
هم روی کارت های اعتباری است که 
مالــکان را در معرض نرخ بهره باالتر 

قرار می دهد.

 از ۲۹ دسامبر
افزایش حداقل دستمزد فدرال

 به ۱۵ دالر در ساعت
دولت فدرال روز جمعه اعام کرد از 
2۹ دســامبر حداقل دستمزد فدرال 
به 15 دالر در ساعت افزایش خواهد 

یافت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
سیموس اورگان، وزیر کار کانادا جمعه 
شب 17 دســامبر با انتشار بیانیه ای 
اعام کرد کارگران بخش خصوصی 
تحت قوانیــن و مقررات فدرال نیز از 
این افزایش بهره مند خواهند شــد. 
اورگان افــزود در برخی اســتان ها و 
سرزمین های کانادا حداقل دستمزد 
باالتر از 15 دالر در ســاعت است. در 
این مناطق، حداقل دستمزد استانی 
برای کارگران فعال در این اســتان ها 

اعمال خواهد شد.
طبق بیانیــه وزارت کار، در تغییرات 
قانون کار کانــادا در رابطه با حداقل 
دســتمزد فدرال، به صراحت تاکید 
شــده اســت که حداقل دستمزد به 
موازات رشــد تورم افزایش می یابد. 
از سال 2022، هرســاله اول آوریل، 
حداقل دســتمزد فدرال بر اســاس 
 )IPC( شاخص قیمت مصرف کننده
سال قبل که آژانس آمار کانادا منتشر 

می کند، تنظیم می شود.
طبق برآوردهای صورت گرفته توسط 
دولت کانــادا، حدود 26 هزار کارمند 
بخش خصوصی تحت قوانین فدرال 
که در حال حاضــر کمتر از 15 دالر 
در ســاعت دریافت می کنند، از نرخ 
جدید برخوردار خواهند شــد. اکثر 
این افراد در استان های انتاریو و کبک 
کار می کنند. بررســی ها حاکی از آن 
اســت که 5۹ درصد این افراد مرد و 
۴1 درصدشــان زن هستند. بیشتر 

ایــن افــراد در بخش حمــل و نقل 
غیرجاده ای، حمــل و نقل جاده ای، 
مخابرات، رادیو و تلویزیون، خدمات 

پستی و خدمات بانکی کار می کنند.
دولت کانادا در بودجه ســال 2021 
حداقل دستمزد فدرال را 15 دالر در 

ساعت پیشنهاد کرده بود.
در خبری دیگر در ارتباط با وضعیت 
حقوق و دستمزد در کشور، سنا اعام 
کرد الیحه مرخصی اســتعاجی با 

حقوق را تصویب کرده است.
ســنای کانادا الیحــه اختصاص ده 
روز مرخصی اســتعاجی باحقوق به 
کلیه کارگران مشمول قوانین فدرال 
و همچنیــن محافظــت از کارکنان 
مراقبت های بهداشتی در برابر آزار و 

ارعاب را تصویب کرد.
الیحه C-3 به رغم برخی ماحظات 
و تردیدها، به علت وضعیت اضطراری 
بهداشــتی حال حاضر کشور، بدون 
مخالفت اعضای ســنا تصویب شد. 
دولــت فدرال پیــش از این تصویب 
مقررات و تدابیر مقابله با کرونا را قبل 
از گسترش بیشتر سویه اومیکرون در 

کشور خواستار شده بود.
سنای کانادا همچنین جمعه شب 17 
دسامبر روند تصویب الیحه C-2 را به 
منظور اختصاص حمایت های ویژه از 
کســب و کارها و کارگرانی که تحت 
تاثیر پیامدهای پاندمــی کرونا قرار 

می گیرند، تسریع کرد.
این دو الیحه در شرایطی چراغ سبز 
ســناتورها را دریافت کرد که شیوع 
سریع اومیکرون دولت را مجبور کرده 
است بار دیگر تدابیر محدود کننده در 

کشور به اجرا گذارد.

توقف بازگشایی کسب وکارها در کانادا 
با گسترش سویه  اومیکرون

برخــی از بزرگتریــن کارفرمایان در 
کانادا، به دلیل گســترش ســویه ی 
اومیکــرون، برنامه هــای بازگرداندن 
تدریجی برخــی از کارکنان به کار را 
متوقف کرده اند و این عواقب مخربی 
برای مشاغلی دارد که به آنها متکی 

هستند.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
بزرگ  شــرکت های  »سی بی سی«، 
مالــی، از جمله بانک هــای بزرگ و 
شــرکت های بیمه، همگی در حال 
بازگرداندن تدریجی برخی از کارکنان 
به ســر کار بودند. اما آنها با توجه به 
گسترش ســریع واپســین سویه ی 

کووید این برنامه را متوقف کرده اند.
Manulife قصد داشــت کار اداری را 
در 2۴ ژانویه از ســر بگیــرد، اما این 
هفته در یادداشتی به کارمندان گفت 
که این برنامه ها را کنار گذاشته است.

یان دی سیلوا، رئیس هیئت تجاری 
شــهر، وضعیت را “بحرانی” خواند و 
گفت: »ما 2500 کسب و کار کوچک 
در مرکز شهر داریم که به کارمندان 
متکی هستند تا کسب وکارشان ادامه 

یابد.«
در شهرهای دیگر هم چنین داستانی 
وجود دارد. مانند بسیاری از مشاغل، 
شــرکت کاریابی مستقر در مونترال، 
شــروع  بــا   ،Ranstad Canada
همه گیری، مدل کارِی کارکنان خود 
را به ســمت کار از خانــه تغییر داد. 
پاتریک پولین، رئیس این شــرکت، 
می گوید که این سیستم کار می کرد، 
اما شــرکت شروع به بازگشت به کار 
حضوری به صورت محدود کرده بود، 
اما اکنون همه چیــز از برنامه خارج 

شده است.

او در مصاحبه ای گفت: »ما شعبه ها 
را باز کرده ایم و به برخی از کارمندان 
اجازه می دادیم به آن شعب بازگردند، 

اما اکنون آنها را تعطیل کرده ایم.«

به تعویق انداختن جلسات اداری

در حالی که نوع بســیار قابل انتقال 
اومیکرون در حال گســترش است، 
برنامه های بازگشت به دفترهای کاری 
متوقف شده اند و همین امر در مورد 
هر نوع دیگر از جلسات حضوری بین 

کارکنان نیز صادق است.
او گفــت: »ما می دانیم که شــام ها 

و ناهارهای کریســمس زیادی بین 
تیم ها برگزار می شــود و… از تیم ها 
خواسته ایم که این گردهمایی ها را به 

تعویق بیاندازند.«
پس از گذشــت نزدیک به دو ســال 
از یک بیمــاری همه گیر، این خبری 
ناراحت کننده برای کارکنانی اســت 
که امیدوار بودند بتوانند در این فصل 
تعطیات کمی اســتراحت کنند. اما 
این خبر ویرانگر است برای مشاغلی 
که از خدمات رســانی بــه آنها امرار 

معاش می کنند.
کســب وکارهای کوچکــی کــه به 
بزرگ تــر در هســته  کارفرمایــان 

مرکزی شهر خدمات می دهند، واقعاً 
نمی توانستند در زمان شیوع بیماری 
همه گیر بــه کار از خانــه بپردازند، 
بنابرایــن بســیاری از آنها تــا پایان 

همه گیری تعطیل شدند. 
از آنجایی که کارزار واکسیناســیون 
کانادا در ســال 2021 افزایش یافت، 
جریان آهسته و پیوسته ای از حجم 

کاری را به آنها بازگرداند.
اما اکنون آن روند دوباره کند می شود. 
فروشــگاه  واســیگی صاحب  آندره 
در   Vassi Menswear پوشــاک 
تورنتو اســت: یک مرکز خرید عابر 
پیاده زیرزمینی که ســاختمان های 
اصلی مرکز شــهر را بــه هم متصل 
می کنــد و از نظر عملکــردی تمام 
مشتریان این منطقه را به خود جذب 

می کند.
او می گوید سال 2020 بدترین سال 
برای کسب وکارش در 25 سالی است 
که او آن را اداره می کند، اما تا نوامبر 
2021، فروش به نصف میزان قبل از 
همه گیری بازگشت. اکنون، او دوباره 
شاهد کاهش سرعت است و می داند 
که بدترین ها ممکن است هنوز در راه 

باشند.

صاحبان مشاغل مشتاق راه حل های 
بلندمدت هستند

نادژ نوریان صاحب قنادی این حس را 
می داند. او قبل از همه گیری، ساالنه 
بیــش از 200 هزار نفر را می دید که 
در کنار کسب وکارش قدم می زدند. او 
می گوید که این میزان به حدود 10 تا 

20 درصد کاهش یافته است.
مانند بســیاری از کانادایی هــا، او با 
خود می اندیشــید کــه تزریق باالی 
واکسیناسیون در کانادا به بازگرداندن 
همه چیــز به حالت عــادی کمک 
می کند، اما با نزدیک شــدن به پایان 
سال 2021، او می گوید که وضعیت 

“ناامیدکننده” است.
او در مصاحبه ای با رادیو-کانادا به زبان 
فرانسوی گفت: »من کاماً نمی دانم 

باید چه کار کنم.«
دی ســیلوا می گوید کسب وکارهایی 
که با آنها صحبــت می کند به دلیل 
نوســانات ناشــی از ویروس نه تنها، 
بلکه از تغییرات ناگهانی در برنامه های 
دولتی، از گذرنامه های واکسن گرفته 
تا انتشار آهسته دوزهای تقویت کننده 

و آزمایش های سریع، ناامید شده اند.



77 Issue 1560 Friday December 24, 2021 سال 27 شماره 1560جمعه  3 دی  ۱۴۰۰

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

2013 HONDA CR-V EXL2016 MAZDA CX-3 2019 HONDA ODYSSEY EXL 2017 Lexus ES350 sedan

NOW: $25,388
78,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
برای دانشجویان، دارندگان ویزای 

تحصیلى و یا ویزای کار،
 دارندگان کارت اقامت و تازه واردین

Was: $27,188

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

96,000 km

Was: $21,588
NOW: $31,888

56,000 km

Was: $33,688
NOW:$16,895

177,000 km

Was:$18,695

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



۹9 Issue 1560 Friday December 24, 2021 سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵ سال 27 شماره 1560جمعه  3 دی  ۱۴۰۰ 7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

برنامه های حمایتی فدرال
 برای مقابله با سویه اومیکرون

مداد- در پی تعطیلی های جدید، اتاوا 
برنامه های حمایتی جدیدی را برای 
افراد و مشــاغل فراهم خواهد کرد تا 
به منظور مقابله با سویه اومیکرون، به 
این گروه ها کمک شــود. درحالی که 
الیحه C-2 و بسته اقدامات حمایتی 
آن اجرایی شــده، کارال کوالترو، وزیر 
کار اعام کرد دولت همچنان در کنار 
کانادایی هــا خواهد بــود. این الیحه 
برای ارائه کمک اضافی در پاســخ به 
کووید1۹ شامل هفت برنامه حمایتی 

است:
* مزایای قرنطینه کارگــران کانادا: 
۳00 دالر در هفته کــه به کارگران 
واجد شرایطی که به دالیل بهداشت 
عمومی در منطقه خود مستقیماً تحت 
تأثیر قرنطینه مربوط به کووید1۹ قرار 

دارند، تعلق می گیرد.
* برنامــه حمایت از قرنطینه محلی: 
به مشاغلی که با قرنطینه های موقت 
محلی جدید مواجه هستند، مبلغی تا 
حداکثر مقدار کمک های مالی موجود 
تحــت برنامه های یارانه دســتمزد و 

یارانه اجاره را ارائه می دهد.
* برنامــه افزایش مزایــای محرک 
اقتصادی کانادا: 500 دالر در هفته از 
۴2 به ۴۴ هفته برای کارمندان و افراد 
خوداشتغالی که قادر به کار نیستند، 
پرداخت خواهد شــد زیرا این افراد 
مجبور به مراقبــت از فرزند زیر 12 
سال یا یکی از اعضای خانواده خود که 
نیاز به مراقبت دارند، هستند. این امر 
در صورتی اعمال می شود که مدرسه، 
برنامــه معمولی یا تســهیات آن ها 
تعطیل شده یا در دسترس نبوده و یا 
افراد بیمار، در قرنطینه یا در معرض 
خطر عوارض جدی سامتی ناشی از 

کووید1۹ باشند.
* مزایــای بیماری محرک اقتصادی 
کانــادا: 500 دالر در هفته به مدت 
حداکثر شش هفته برای کارمندان و 
افراد خوداشتغالی که به دلیل بیماری 
کووید1۹، ناچــار به قرنطینه بوده یا 
از سامت جســمی برای انجام کار 

برخوردار نبوده، در دسترس است.
* برنامــه محــرک گردشــگری و 
یارانه دســتمزد  از طریق  هتلداری: 
و یارانــه اجاره از افراد واجد شــرایط 
به  به عنوان مثال،  حمایت می کنــد، 
هتل ها، اپراتورهــای تور، آژانس های 
مسافرتی و رستوران ها، یارانه هایی که 
نرخ آن می تواند به 75 درصد برسد، 
ارائه می شود. کارگران کازینوها، بارها، 
اسپاها، سالن های ورزشی و تئاترهایی 
که تعطیل شده اند، واجد شرایط این 

برنامه هستند.
* برنامه بازیابی مشاغل: با بیشترین 

با تصمیم اتاوا، 
هزاران نفر دیگر از کمک های اضطراری بهره مند می شوند

با توجه به تصمیم جاســتین ترودو، 
نخست وزیر کانادا، در خصوص بسط 
برنامه حمایتی کمک های اضطراری 
دولت فــدرال در شــرایط قرنطینه، 
هــزاران کانادایی دیگــر می توانند از 
کمک هزینه هفتگــی ۳00 دالری 

بهره مند شوند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، دولت ترودو روز چهارشنبه 22 
دســامبر اعام کرد دسترسی به این 
برنامه حمایتی را گسترش می دهد. 
این برنامه در اصل به کارگران کسب و 
کارهایی اختصاص یافته که به دستور 
مقامات اســتانی به مــدت 1۴ روز 

تعطیل شده اند.
کریســتیا فریلند، وزیر دارایی کانادا، 
اعــام کرد به لطــف تغییر مقرراتی 
که دولت فدرال ایجاد کرده اســت، 
امتیازات این برنامه شــامل حال آن 
دسته از کارگرانی هم خواهد شد که 
ظرفیت کسب و کارهایشان حداقل 
50 درصــد کاهش یافته اســت. به 
این ترتیب هــزاران کارگر به ویژه در 
اســتان های انتاریو و کبک می توانند 
از این برنامه حمایتی بهره مند شوند. 
دولت های انتاریــو و کبک به تازگی 

ظرفیت پذیرش مشتری بسیاری از 
مشاغل را به دلیل افزایش موارد ابتا 

به کووید1۹ کاهش داده اند.
دسترسی به این برنامه حمایتی برای 
این دســته از کارگران )کارگرانی که 
ظرفیت کســب و کارشان 50 درصد 
کاهش یافته اســت( تنها برای دوره 
زمانــی 1۹ دســامبر تــا 12 فوریه 
گسترش پیدا خواهد کرد در حالی که 
برنامه اصلی تا هفتم مه ادامه خواهد 

یافت.
طبــق اعــام دولت فــدرال، برنامه 
حمایت از مشــاغل و کارگــران در 
شــرایط قرنطینه که شــامل یارانه 
دستمزد و یارانه اجاره بهای واحدهای 
تجاری می شود، به همین ترتیب برای 
مقطع زمانی ذکرشده گسترش پیدا 

خواهد کرد.
کریستیا فریلند تصریح کرد گسترش 
ایــن برنامه ها ۴ میلیــارد دالر برای 

وزارت دارایی هزینه خواهد داشــت. 
دولت فدرال قبا اعتبارات الزم برای 
این برنامه ها را در زمان به روزرسانی 
اقتصادی که هفته گذشته ارائه شد، 

کنار گذاشته بود.
جاستین ترودو همچنین اعام کرد 
که اتاوا ده ها میلیون تست غربالگری 
ســریع را طی هفته هــای آینده در 

سراسر کشور توزیع خواهد کرد.
نخســت وزیر کانــادا بــار دیگــر از 
شــهروندان خواســت برای محدود 
کردن هر چه بیشــتر شیوع ویروس، 
تماس هــای خود را تــا حد ممکن 
محدود کنند. تــرودو برای تاکید بر 
خطرناک بــودن اوضاع یادآوری کرد 
که شش نفر از اطرافیانش به تازگی 

به کووید1۹ مبتا شده اند.
تــرودو افزود مطابق بــا توصیه های 
بهداشــت عمومــی، مراقــب عائم 
احتمالــی بیماری در بدنش اســت، 
تست های غربالگری سریع را استفاده 
می کنــد )که البته همــه آن ها فعا 
منفی بوده اند(، تماس های خود را تا 
حد امکان محدود می کند و در صورت 
آلودگی به ویروس، موضوع را به اطاع 

شهروندان خواهد رساند.

آسیب از طریق یارانه دستمزد و یارانه 
اجاره، با نرخ یارانه تــا 50 درصد، از 
ســایر مشــاغل با ضررهای سنگین 

حمایت می کند.
* برنامه اشتغال برای بهبود اقتصادی 
کانادا: کارفرمایانی واجد شرایط این 
برنامه هســتند که زیان درآمد فعلی 
آن ها بیش از 10 درصد باشــد و این 
برنامه جدید نرخ یارانه را به 50 درصد 

افزایش می دهد.
الزم بــه ذکر اســت که بر اســاس 
برآوردهــای دولت، این برنامه ها بین 
2۴ اکتبــر تا هفتم می، 7/۴ میلیارد 
دالر هزینه خواهد داشت. بااین حال، 
۴/5 میلیــارد دالر اضافی در صورت 
افزایش نیازها به دلیل گسترش سویه 

اومیکرون در نظر گرفته شده است.
در بیانیــه ای که توســط دفتر وزیر 
اقتصاد، کریستیا فریلند ارسال شد، 
می دهد  اطمینان  دولت به شهروندان 
که به طورفعال این طرح های حمایتی 
را  ارزیابی کرده و تاش خواهد کرد 
مشــخص کند آیا تنظیمات نظارتی 
برای ارائه انعطاف پذیری بیشتر و ارائه 
اقدامات حمایتی منــدرج در الیحه 

C-2 ضروری است یا خیر.

اخراج پیرمرد تورنتویی پس از ۲۰ سال اقامت در کانادا
پیرمرد تورنتویی، پس از بیش از  20 
سال اقامت در کانادا، به دلیل تمدید 
نشدن مجوز کاری اش، با اخراج مواجه 

است.
به گزارش هفته، ســاموئل نیاگا، در 
حالی که اشــک روی صورتش جاری 
بود، به »گلوبال نیوز« گفت: »من این 
کشور را بیشــتر از هر کشور دیگری 
دوست دارم. این کشور خانه من است، 

پس چرا باید ازش اخراج شوم؟«
این پیرمرد 75 ســاله در سال 2000 
به عنــوان پناهنده در جریــان اوج 
جنبش های دموکراسی خواهی و فشار 
برای ایجاد سیســتمی چندحزبی از 
کنیا گریخت. او می گوید که به دلیل 
ترس از تعقیب سیاســی پس از سوء 
قصــد به جان خود آنجا را ترک کرده 

است.
نیاگا با اشــاره به ران راستش اضافه 
کرد: »آنهــا من را مجــروح کردند، 
اینجا زخمی دارم که نشــان می دهد 

می خواستند من را بکشند.«
آریل هلندر، وکیل نیاگا، می گوید که 
دولت فدرال به مدت 17 ســال برای 
او مجوز کار صادر می کرد تا اینکه در 
سال 2017 او شغل خود را به عنوان 
نگهبان امنیتی در آپارتمانی در تورنتو 

از دست داد، زیرا مجوز کارش منقضی 
شده بود. درخواست ها برای ماندن در 
کانادا به دالیل بشردوســتانه رد شده 

است.
او افــزود: »آنهــا فقط حقــوق خود 
را نمی داننــد. او نمی دانســت کــه 
درخواســت مجــدد بنا بــه دالیل 
بشردوستانه و دلســوزانه یک گزینه 
است، او نمی دانست که اگر درخواست 
مجوز کار رد شــود، می تواند دوباره 

درخواست دهد.«
 )CBSA( آژانس خدمات مرزی کانادا
در یک تصمیم پنج صفحه ای که توسط 
گلوبال نیوز به دست آمده است، دالیل 
اخراج و اینکه چرا افسر امنیت داخلی 
به تعویق اخــراج نمی پردازد، توضیح 
داد. این افســر بیان می کند که نیاگا 
از ســال 2010 از اخراج قریب الوقوع 

خود اطاع داشت، افسر همچنین از 
طریق ارزیابی خطر احساس کرد که 
در صورت بازگشت به کنیا جان او در 

خطر نخواهد بود.
افسر امنیت داخلی در ادامه نوشت: 
»در حالی که اذعان دارم که ممکن 
است مدتی طول بکشد تا او دوباره 
در جامعه کنیا ادغام شــود، اما باید 
درک کرد که این نتیجه تاســف بار 
و در عیــن حال ذاتــی این فرآیند 
است و برای او سختی غیر معمول یا 

نامتناسب ایجاد نمی کند و نمی توانم 
نتیجه بگیرم کــه انتقال به کنیا در 
حال حاضر متقاضــی را در معرض 
خطر مرگ، تحریم شــدید یا رفتار 

غیر انسانی قرار می دهد.«
هلندر می گوید که نمی داند چرا اداره 
مهاجرت، پناهندگی و شــهروندی 
کانــادا )IRCC( تا ســال 2017 به 
صدور مجوز کار ادامه داده است. او 
می افزاید کــه نمی دانم چرا ناگهان 
اخراج او این قدر مهم و فوری است؟
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

افزایش نرخ بهره در اوایل ۲۰۲۲ 
برای مقابله با تورم

مــداد- به گزارش مونترآل ژورنال، تیف ماکلــم، رئیس بانک کانادا، احتمال 
افزایش نرخ بهره را در ژانویه به منظور مقابله با تورم باز گذاشت.

بــه گفته اقتصاددانان با افزایش نرخ بهره، تقاضا کاهش پیداکرده و فشــار بر 
زنجیــره  عرضه کاهش می یابد که اگر همچنان ادامه پیدا کند قیمت ها را به 

گونه ای افزایش می دهد که در 1۸ سال گذشته مشاهده نشده است.
کارشناسان معتقدند هر چه بانک مرکزی برای اقدام بیشتر منتظر بماند، باید 
افزایش شدیدتری در نرخ بهره اعمال کند، درحالی که با اقدام سریع تر می توان 
با افزایش  معتدل تر و تدریجی تر نرخ بهره، تورم را کنترل کرد تا پذیرش شرایط 

موجود برای کانادایی ها آسان تر شود.
این سیاستی است که به نظر می رسد به تقلید از بانک انگلستان، اولین بانک 
مرکزی کشــورهای جی7 که نرخ اصلی خود را از هفته گذشته افزایش داده، 

اتخاذشده است.
بــه نظر اقتصاددانان نرخ تــورم کانادا بیش از ۴/7 درصد اســت و اگر مانند 
انگلستان نرخ تورم خود را محاسبه کند، نرخ تورم فعلی حداقل شش درصد 
بیشتر خواهد بود. به عقیده آن ها، اداره آمار کانادا افزایش قیمت مواد غذایی را 

در محاسبه ی نرخ بهره دست کم گرفته است.

با وجود تورم بی سابقه،
رییس بانک مرکزی برای جلب اعتماد کانادایی ها قول شفافیت داد!

ایرونیا- فردی که در راس امور بانک 
مرکزی کانادا قرار دارد، می گوید این 
بانک از میزان تورمی ماه گذشــته ، 
ناراضی است چرا که او قول داده بود 

افزایش قیمت ها را مهار کند.
 تیــف مکلم گفت ایــن موضوع که 
کانادایی ها مطمئن باشــند سرعت 
افزایش قیمت ها خیلی باال نمی رود، 
به اعتماد آن ها به بانک مرکزی برمی 

گردد.
مرکــز آمار کانادا اخیــرا گزارش داد 
که سرعت تورم ساالنه در ماه نوامبر 
ثابت ماند، زیرا شاخص قیمت مصرف 
کننده ۴.7 درصد در مقایسه با سال 
قبل افزایش یافته است که باالترین 
سطح در 1۸ سال گذشته محسوب 

می شود.
اما او همچنین خاطرنشان کرد تورم 
باال برای بسیاری از کانادایی ها مشکل 
ســاز است زیرا با افزایش هزینه های 
زندگــی، خانوارها در پرداخت بدهی 

خود با مشکل مواجه می شوند.
این ارقــام دو روز پس از توافق بانک 
مرکزی کانادا و دولــت فدرال برای 
حفظ محــدوده تورم هــدف بانک 
مرکزی از یک تا سه درصد به دست 

آمد، اما به طور رســمی تر به بانک 
اجازه داد هنــگام تصمیم گیری در 
مورد نرخ بهره، بــازار کار را زیر نظر 

داشته باشد.
مکلم گفت دستورات الزام آور جدید 
به این معنی است که اگر بانک ببیند 
تورم ممکن است به تقویت بازار کار 

کمــک کند، گاهی اوقــات آن را در 
باالترین محدوده هدف خود نگه می 

دارد.
او در کنفرانس مطبوعاتی پایان سال 
به خبرنگاران گفــت: »ثبات قیمت 
مهمترین کار است، زیرا اگر ما آن را 
درست انجام ندهیم، هیچ چیز دیگری 

کارساز نخواهد بود و  سعی می کنیم 
در تمامی اقدامات مان برای رسیدن 

به این هدف شفاف سازی کنیم. .«
تــو نگویــن، اقتصــاددان شــرکت 
حســابداری RSM کانــادا گفــت 
دستمزدها معموال نســبت به تورم 
عقب هستند، اما با توجه به بازار کار 
فشرده که باعث می شود دستمزدها 
در حــال حاضر به طور قابل توجهی 
برای متقاضیــان کار افزایش یابند، 
مبلغ پرداختی به کارگران می تواند 
به زودی به سرعت افزایش قیمت ها 

برسد.
عامل اصلی تورم در ماه نوامبر بار دیگر 
قیمت بنزین بود که در مقایسه با ماه 
مشابه سال قبل ۴۳.6 درصد افزایش 
داشــت و اندکی بیشتر از رشد ۴1.7 

درصدی اکتبر سال گذشته بود.
نرخ تورم ســاالنه در مــاه نوامبر اگر 
قیمت بنزین حذف می شــد، مانند 

اکتبر ۳.6 درصد بود.
همچنین افزایش قیمت مواد غذایی 
باعث افزایش بی سابقه شاخص قیمت 
مصرف کننده در ماه گذشته شد که 
به دلیل اختــاالت زنجیره تامین و 
عملکرد پایین محصول با سریعترین 
سرعت ســاالنه خود از ژانویه 2015 

رشد کرد.
اســتفن تپ، اقتصاددان ارشــد اتاق 
بازرگانی کانادا گفت فشــار بر قدرت 
هزینه های  مصرف کننــدگان  خرید 
کسب وکار را نیز افزایش می دهد زیرا 
اقتصاد با کمبود نیروی کار، اختاالت 
زنجیره تامین و تردید در مورد واریانت 

امیکرون دست و پنجه نرم می کند:
»اگر شــرکت ها شــروع بــه انتقال 
بیشــتر ایــن افزایــش هزینه ها به 
مصرف کنندگان خود کنند، فشــار 

قیمت ها ادامه پیدا می کند.«
نوامبر هشــتمین ماه متوالی بود که 
نرخ تورم باالتر از محدوده هدف بانک 
مرکزی کانادا قرار گرفت. انتظار نمی 
رود این افزایش برای همیشــه ادامه 
داشته باشد. رویس مندز، اقتصاددان 
ارشد CIBC گفت افزایش قیمت ها 
باید تا بهار کند شود، اما لزوما معکوس 

نخواهد شد
اســتفان بــراون، اقتصاددان ارشــد 
 Capital Economics کانادایــی 
گفت که افزایش این اقدامات نشــان 
می دهد که فشارهای تورمی در حال 

گسترش است.
بانک مرکزی کانادا بــرای اولین بار 
افزایــش نرخ بهــره را حداقل تا ماه 
آوریل پیش بینی نمی کند. این نرخ 
از زمانی کــه پاندمی اقتصاد کانادا را 
تقریبا دو سال پیش تحت تأثیر قرار 

داد، 0.25 درصد بوده است.

ایرونــا- ویکتور دودیگ، مدیر اجرایی بازرگانی امپریال بانک کانادا گفت دولت 
کانادا ظرفیتی برای مقرون به صرفه کردن مسکن دارد و باید هم اکنون در این 

مورد اقدام کند.
او گفت راه حل های احتمالی برای افزایش هزینه های مســکن در کشور شامل 
بهبود ارتباطات حمل ونقل به مراکز شهری، افزایش سهام اجاره، سرعت بخشیدن 
به تاییدیه ســاخت و سازهای جدید در سطح شهرداری و افزودن مشوق های 
فدرال برای تســریع این تصویب ها می شود. او افزود این ایده ها باید عملی و 

نتایج آنها باید سنجیده شود.
دودیگ در گفتگویی با بلومبرگ ، گفت: »زمان آن فرا رسیده است. واقعا زمانی 

برای تعلل در این زمینه ها وجود ندارد.«
»سی.آی.بی.سی« یکی از بزرگترین ارائه کنندگان وام مسکن کاناداست که تا 
تاریــخ ۳1 اکتبر 250.2 میلیارد دالر )1۹5 میلیارد دالر آمریکا( وام تضمینی 

اماک در دفاتر بخش بانکداری داخلی خود دارد.
انجمن اماک کانادا این هفته اعام کرد که قیمت مسکن در این کشور در ماه 
نوامبر نســبت به سال گذشته بیش از 25 درصد افزایش یافته است؛ رکوردی 
که از کمبود عرضه تاریخی ناشی می شود. دودیگ گفت که رشد جمعیت – از 
طریق مهاجرت و زاد و ولد – نیز محرک اصلی این هزینه های فزاینده است و 

راه حل ها باید به گونه ای اجرا شوند که شروع به ارائه تسکین کوتاه مدت کنند:
»چنانچه سیاســتگذاران در سطح شهری، اســتانی و فدرال گرد هم بیایند تا 
طرحی را ترسیم کنند، فکر می کنم بتوانید کارها را خیلی سریع پیش ببرید.«

»سی.آی.بی.ســی« این هفته برنامه بازگرداندن کارگران به دفاتر خود در ماه 
ژانویه را به دلیل افزایش تعداد مبتایان به کووید و نگرانی ها در مورد واریانت 
امیکرون به حالت تعلیق درآورد. دودیگ گفت »سی.آی.بی.ســی« برنامه های 
بازگشت به دفتر خود را در اوایل ژانویه مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد داد و از 

دستورالعمل های مقامات بهداشت عمومی پیروی خواهد کرد.

مدیر بازرگانی بانک» سی.آی.بی.سی«:
واقعا وقت آن رسیده که برای کنترل 

قیمت مسکن در کانادا اقدام کنیم

چرا تورم واقعی در کانادا، بیشتر از نرخ اعالمی است؟

فردا- بــرای بســیاری از کانادایی ها 
که قیمــت درج شــده روی فاکتور 
خریدهای مختلــف را با قیمت  یکی 
دو ســال پیش مقایســه می کنند، 
میزان افزایش صورت گرفته باالتر از 
نرخ های تورم اعامی به نظر می رسد. 
آیا ممکن است تورم اعام شده توسط 
ســازمان آمار کانادا، منعکس کننده 

همه واقعیت ها نباشد؟
گلوب اند میل به تازگی در مقاله ای 
به بررسی این موضوع پرداخته است:

نرخ تورم ســاالنه کانادا در نوامبر به 
۴/7 درصد رسید که بیشترین میزان 
افزایــش از ســال 1۹۹1 تاکنون به 
شــمار می رود. در این میان، یکی از 
چهره های سرشناس اقتصادی کانادا 
بر این باور اســت که تورم واقعی در 

کشور، باالتر از این رقم است.
درک هولــت )Derek Holt( اندکی 
پس از انتشار نرخ تورم نوامبر توسط 
سازمان آمار کانادا، در مقاله ای نوشت 
که معیار مورد اســتفاده توسط این 
سازمان برای محاسبه تورم، ایراداتی 
اساســی دارد. آقای هولت که مدیر 
بازارهای سرمایه اسکوشیا بانک است 
در این مقاله به این نکته اشــاره کرد 
که نرخ تورم اعام شــده با واقعیت ها 

همخوانی ندارد.
اما اگر این ادعا درســت باشــد، نرخ 
تــورم واقعی چقــدر اســت؟ آقای 
هولت می گوید نــرخ واقعی حدود 6 
درصد اســت. به این ترتیب، فاصله 
تورم در کانادا با همسایه جنوبی )که 
اکنون حدود 6/۸ درصد است( کمتر 

می شود.
آقای هولت می گوید جای یک دسته 
مهــم از محصوالت در محاســبات 
سازمان آمار کانادا خالی است که آن 
هم به خودروهــای کارکرده مربوط 
می شود. در محاسبات تورم در کانادا، 
قیمت این خودروهــا در نظر گرفته 
نمی شــود. این در حالی اســت که 
قیمت خودروهــای کارکرده طی دو 
سال اخیر با افزایش قابل توجهی روبرو 

بوده است.
اختال در زنجیره تامین به بسیاری 

از صنایع آســیب رســانده است. اما 
کمتر صنعتی همچون خودروسازی 
از این موضوع آســیب دیده اســت. 
کمبود تراشه های نیمه رسانا در سراسر 
جهان موجب کاهــش تولید خودرو 
شده اســت. در نتیجه، بســیاری از 
شــرکت های اجاره دهنده خودرو، از 
نوســازی ناوگان و عرضه خودروهای 
قدیمــی به بازار صــرف نظر کردند. 
این وضعیت موجــب کاهش عرضه 
خــودروی کارکــرده به بازار شــد. 
همچنین به دلیــل نگرانی برخی از 
مردم درباره سامت وسایل حمل ونقل 
عمومی طی دوره همه گیری، فروش 
خودروهای کارکرده نیز افزایش یافت.

همه اینها سبب شد قیمت خودروهای 
کارکرده، به شــدت باال برود. در ماه 
نوامبر، قیمــت خودروهای کارکرده 
در ایاالت متحده رشــد ســاالنه ۳1 
درصــدی را تجربه کرد. این وضعیت 
به قــدری وخیم بود کــه در برخی 
موارد، بعضی از خودروهای کارکرده 
با قیمتی بیشتر از خودروی نو همان 

مدل معامله شد.
وضعیــت بــازار خــودرو در کانادا 
نیز چنــدان از ایــاالت متحده بهتر 
نیســت. با این وجود، افزایش قیمت 
خودروی کارکرده در شاخص قیمت 
مصرف کننده در نظر گرفته نمی شود. 
البته در مــاه جوالی، گلوب اند میل 
دلیل این موضوع را از ســازمان آمار 
کانادا پرســید و این سازمان نیز عدم 
دسترســی به داده هــای کافی را به 

عنوان دلیل اصلی مطرح کرد.

البته آقای هولت می گوید سال هاست 
ایــاالت متحــده و بریتانیــا به این 
داده ها دسترسی دارند و بهانه کانادا 
برای عدم دسترســی به این داده ها، 

پذیرفتنی نیست.
در حال حاضر، چند منبع مختلف برای 
بررسی قیمت خودروهای کارکرده در 
بــازار کانادا وجــود دارد. برای مثال، 
 Canadian( کنیدیــن بلک بــوک
بــرای  شــاخصی   )Black Book
محاسبه تغییر در قیمت خودروهای 
کارکرده دارد. این شــاخص نشــان 
می دهد قیمــت این خودروها در ماه 
نوامبر رشــدی ۹/5 درصدی نسبت 
به ماه قبل و نیز رشدی ۳۸ درصدی 
نســبت به ســال قبل داشت که هر 
دوی این ارقــام، رکوردهای جدیدی 
در این زمینه به شمار می روند. آقای 
هولت می گوید با در نظر گرفتن این 
شاخص می توان گفت که نرخ واقعی 
تورم حدود 1/۳ بیشتر از میزان جاری 
)۴/7 درصد( است و به حدود 6 درصد 

خواهد رسید.
این کارشــناس سرشناس اقتصادی 
می گوید با توجه به نقش تعیین کننده 
نرخ تــورم در تصمیمات اقتصادی و 
حساسیت بازارهای ســرمایه به آن، 
تــورم در کانادا باید به شــکلی بهتر 
محاسبه شود. نرخ تورم حتی ممکن 
است روی دستمزدها و مزایای شغلی 
برخی افــراد هم تاثیر بگــذارد و به 
همین دلیل، نمی توان منکر گسترده 

اثرات آن بر زندگی عامه مردم 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

استرس پاندمی کووید ۱۹
دندانپزشکان دندان های ساییده، 

ترک خورده و شکسته  را در مراجعان
به مراتب بیشتر مشاهده می کنند

دندانپزشکانی که در 20 ماه گذشته 
افزایش تعداد بیمــاران دارای دندان 
های ترک خورده، شکسته و آسیب 
دیده را گزارش کرده اند، می گویند 
اســترس و اضطراب ناشی از پاندمی 
کووید1۹ در حال آشــکار شدن در 

دهان مردم است.
بروس وارد، دندانپزشک منطقه ونکوور 
گفت که متوجه شده فشارهای ناشی 
از پاندمی باعث می شود افراد بیشتری 
به طور غیرارادی فــک های خود را 
فشــار داده و در هنگام خواب دندان 
های خود را با نیرویی شــدید به هم 

بسایند.
وارد در توصیف صدای ساییده شدن 
که اغلب برای اولین بار دیگران متوجه 
آن می شوند، گفت: »مثل این است 
که دو تکه عاج به هم ساییده شوند.«

او گفت عائم دندان قروچه عبارتند 
از درد فک در هنگام صبح، ســردرد 
و درد شــدید دندان، اما گاهی اوقات 

بسیار بدتر نیز می شود.
وارد، در مورد دندان های بیماری که 
در اثر ســاییدن ضعیف شده بودند، 

گفت: »من دو دندان )اخیرا( کشیدم 
که درســت از وسط و در ته دندان و 
درســت از طرف دیگر شکافته شده 

بودند.«
رئیس ســابق انجمن دندانپزشــکی 
بریتیش کلمبیا گفت که در جلسات 
زوم بــا همکارانــش شــرکت کرده 
است که می گویند اخیرا دندان های 
آسیب دیده تری را در نتیجه ساییدگی 
مشــاهده کرده انــد؛ وضعیتی که به 
عنوان دندان قروچه شناخته می شود: 
»این موضوع به ویــژه در طول یک 
سال و نیم گذشــته، رشد زیادی در 

سراسر بیزینس ما داشته است.«
او در ادامه افزود دندان قروچه و فشار 
دادن فک معموال با اســترس مرتبط 
اســت و سطح اســترس در افراد در 

طول پاندمی افزایش یافته است.
دندان ها قطعا می توانند فشار جویدن 
را تحمل کنند، اما ساییدن غیرارادی 
عملکرد آن ها را به طور چشمگیری 
افزایش می دهد، تا جایی که دندان 
ها ممکن اســت ترک خورده، لب پر 

یا شل شوند.

خستگی کانادایی ها از همه گیری، پس از شیوع اومیکرون
بــا کاهــش مــداوم مــوارد جدید 
کووید-1۹ در شروع فصل پاییز، همه 
چیز بــرای کانادایی ها امیدوارکننده 
به نظر می رســید. و بــا ادامه تزریق 
واکسن ها و کاهش محدودیت ها، به 
نظر می رسید که زندگی روزمره دوباره 

شروع به عادی شدن می کند.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، اما از 
آن زمان همه چیز به شــدت تغییر 
کرده اســت. تعداد موارد روزانه کرونا 
در کشــور از اواســط نوامبر و تنها با 
ظهور ســویه جدید کرونا اومیکرون 
به طور مداوم رو به افزایش اســت. به 
گفته احمد فراس خالد، کارشــناس 
سیاست های سامت و استاد دانشگاه 
یــورک، این افزایش اخیــر موارد به 
ســطح جدیدی از خستگی در میان 

کانادایی ها کمک می کند.
او افزود: اگر از نظر احساسی، ذهنی و 
جسمی از این بیماری همه گیر خسته 
این نوع کاتالیزوری برای  شــده اید. 
خستگی بیشتر و خستگی جسمانی 

بیشتر است. ســویه اومیکرون مانند 
قرار دادن گاز در یک موقعیت از قبل 

قابل اشتعال است.
همانطور که خالد توضیح داد، ظهور 
این نوع جدید باعث می شود بسیاری 
از کانادایی هــا احســاس کنند که 
همه گیری هنوز به پایان رسیده است.
او با بیان اینکه خســتگی کانادایی ها 
از همــه گیــری موجب احســاس 
بی انگیزگی می شود زیرا مردم تمایل 
کمتری به پیروی از اقدامات بهداشت 
عمومی و تاش برای محافظت از خود 

و اطرافیان خود دارند. افزود:
ظرفیــت ذهنی افراد بــا یک بحران 
طوالنی  مــدت یا مزمن بهداشــت 
عمومــی مانند کوویــد1۹ به حدی 
کاهــش می یابــد کــه دیگــر در 
تصمیم گیری هایشان به همان سطح 

احتیاط عمل نمی کنند.
خالد با اشاره به دشواری های مربوط 
به رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
تصریح کرد: با وچود خســتگی های 
ناشــی از بیماری همه گیــر، مردم 
اکنون دیگر انگیزه ای برای پیروی از 
توصیه های بهداشــت عمومی، مانند 
کوچک نگــه داشــتن تجمعات یا 
پوشیدن ماســک ندارند. اساساً، این 
»فیلترها« که معموالً افراد را از انجام 

رفتارهایی که ممکن اســت سامت 
آن ها را به خطر بیندازد، باز می دارند. 

دیگر مورد توجه قرار نمی گیرند.
او گفت: »با خســتگی هایی ناشی از 
بیمــاری همه گیر، آنچــه در نهایت 
اتفاق می افتد این اســت که به مرور 
زمان مردم از رعایت قوانین خســته 
می شوند. فکر مردم نیز به دلیل فقدان 
کلمات بهتر، از فکر کردن به عواقب 

آن از نظر ذهنی امتناع می ورزد.
خالد تصریح کرد: استرس های اضافه 
شده از جنبه های دیگر زندگی، مانند 
کار یا امور مالی، تنها شانس ابتا به 

خستگی همه گیر را افزایش می دهد.
او با تاکید بر اینکه استرس بزرگترین 
عامل تعیین کننــده برای پیامدهای 
بدتر سامتی در هر فردی است افزود: 
ما می دانیم که اســترس می تواند بر 
عملکرد روزانه افراد و توانایی به خاطر 
سپردن اجزای کلیدی زندگی ما تأثیر 

بگذارد.
روان شناسی  استادیار  اسپونار،  کارل 
در دانشگاه رایرسون و مدیر آزمایشگاه 
حافظه مدرســه، نیز گفت: استرس 
یکی از بزرگ ترین عواملی اســت که 
در ایجاد آنچه »مغز همه گیر« نامیده 

می شود، نقش دارد.
او افزود: “مغز همه گیر” و  “مه مغزی” 
عباراتی هستند که به ما کمک کردند 
مجموعــه ای از عائمــی را که افراد 
تمایل دارند به طــور مداوم گزارش 
می کننــد مانند مشــکات تمرکز، 
کمبود توجه ]و[ کمبــود حافظه را 

درک کنیم.
به گفته وی افزایش ســطح استرس 
تجربه شــده در زندگــی روزمره در 
نتیجه همه گیری کووید1۹ و اقدامات 
قرنطینه ناشی از آن به شدت با “مغز 

همه گیر” مرتبط است.

برای جلوگیری  از تلفات ایست قلبی 
شهرداری ونکوور ۱۰۰۰ دستگاه شوک خودکار

 در سطح شهر نصب می کند

ایرونیا- شــهرداری ونکوور اوایل ماه جــاری طرحی را تصویب کرد که 
1000 دستگاه شوک خودکار )AED( و همچنین تجهیزات کمک های 

اولیه در سراسر شهر قرار می دهد. 
طبق اخبار منتشــره، این طرح توسط آمبوالنس سنت جان بی سی و 
یوکان به عنوان بخشی از برنامه Start Me Up بی سی ارائه شده است 
که به دنبال پرکردن خاء های موجود در دسترســی به دســتگاه های 
شوک و سایر لوازم کمک های اولیه است. هر جایگاه نصب شده در سراسر 
شهر شامل یک دستگاه شوک، همچنین یک کیت نالوکسون و یک جعبه 

کمک های اولیه خواهد بود.
به گفته کن لگات، مدیرعامل آمبوالنس ســنت جان بی سی و یوکان، 
ساالنه حدود ۴0000 ایست قلبی ناگهانی در کانادا رخ می دهد: »از این 
۴0000 عدد حدود 6000 تا هر ساله در بی سی اتفاق می افتد. ایست 
قلبی ناگهانی می تواند هر فردی را در هر سنی و در هر مکانی تحت تاثیر 
قرار دهد.«  بر اساس این خبر ونکوور در حال حاضر 75 دستگاه AED در 
سراسر شهر دارد، اما آنها عمدتا  در داخل ساختمان ها با ساعات فعالیت 

تنظیم شده قرار دارند. 
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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
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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«

پاسخ به پرسش های عمومی
 درباره چرایی شدت یافتن 
تدابیر محافظتی در مقابل 

سویه اومیکرون
مــداد- در روزهای اخیــر و پس از 
آنکه شدت و سرعت رشد سویه تازه 
ویــروس SARS-CoV-2  که به نام 
اومیکرون نامیده شــده است، بیشتر 
شناخته شد، تاش های متعددی در 
کشورهای مختلف برای مقابله با این 

موج شکل گرفت.
در کانــادا به طور خاص بســیاری از 
محدودیت های قبلی بار دیگر به اجرا 
گذاشته شدند و از مردم دعوت شده 
است تا در فصل تعطیات احتیاط های 

شدیدتری را مد نظر قرار دهند.
دعوت برای دریافت دز تقویتی )سوم( 
در حالی سرعت گرفته است که برخی 
از کشــورها )مانند اسراییل( در حال 
آماده شدن برای توصیه به ُدز تقویتی 

دوم )چهارم( هستند.
این سرعت سریع انتشار از یک سو و 
از سوی دیگر اقدامات شدید دولت ها 
بــرای مهار ایــن مــوج در کنار این 
واقعیت که بســیاری از مردم در این 
دوره یک یا دو دز واکسن را دریافت 
کرده اند، باعث ابراز اضطراب، خستگی 
و حتی بدبینی دوباره بخشی از مردم 

به سیاست های مهار همه گیری شد.
ایــن اعتراض ها به خصــوص به این 
دلیل شــدیدتر از پیش بــود که به 
نظر می آمد با واکسینه شدن بخش 
بزرگی از مردم و آغاز تزریق دز سوم و 
عملکرد مثبت آن در مقابل سویه رایج 
که سویه دلتا بود، ما در حال حرکت 
سریع به ســمت پایان دوران بحرانی 
همه گیری هستیم. در این بین ظهور 
و توســعه سریع اومیکرون باعث شد 
بسیاری احساس کنند که کل داستان 

همه گیری از ابتدا آغاز شده است.
این اعتراض ها به چند دسته تقسیم 
می شــود. بخشــی مبتنی بر نظریه 
توطئه جهانی و همدستی دولت های 
جهان برای مهار مردم است، گروهی 
دیگر به مباحث آزادی دربرابر اجبار 
به واکسینه شدن اشاره می کنند. این 
موارد ارتباطی با سویه اومیکرون ندارد 
و در طول دو سال گذشته بارها به آن 

پرداخته شده است.
تعدادی از سواالت اما درباره این سویه 

خاص است.
ما ســعی کردیم نظرات مخاطبان را 
در فضاهــای مختلف رصد کرده و به 
ســوال های مربوط به این سویه به 
طور خاص بر اساس داده های موجود 

پاسخ دهیم.
عمده سوال های موجود به بیانی در 
قالب این دو ســر فصل طبقه بندی 

می شدند:

اعالم  اطالعات  اساس  بر  این سویه 
شده از سوی مراکز بهداشتی جهانی 
شدت کمتری دارد و کمتر از سویه 
دلتا و ســویه های قبلی منجر به 
بیماری و بستری می شود پس چرا 
تا این حد درباره آن ســخت گیری 

می شود؟
بر اســاس اعام ســازمان بهداشت 
جهانــی و نهادهــای نظــارت بــر 
بیماری هــای عفونی در جهان، هنوز 
داده ها ما برای ابراز نظر قطعی درباره 
شدت بیماری کافی نیست. هنوز هیچ 
مقاله داوری شده ای در این خصوص 
منتشر نشده است و تنها منبع ارزیابی 

موجود داده های اولیه است.
بررســی داده های اولیــه درباره این 

ویروس نشــان می دهد که احتمال 
باالیی وجود دارد که به دلیل جهش 
های ایجاد شده در این ویروس میزان 
بروز عوارض ناشــی از ابتای به آن 
نســبت به سویه دلتا که سویه دارای 
بیشترین میزان بروز عوارض بود، به 

طور چشمگیری کمتر باشد.
به عبــارت دیگر اگر ایــن داده های 
ابتدایی تایید شوند و رفتار این سویه 
تغییر نکند شــاهد آن خواهیم بود 
که درصد کســانی که به دلیل ابتا 
به این ســویه عوارض حاد بروز داده، 
نیازمند بستری در بیمارستان بوده و 

احیانا در اثر آن جان خود را از دست 
دهند نسبت به درصد مشابه در میان 
کسانی که به سویه دلتا مبتا می شوند 

به طور قابل ماحظه ای کمتر است.
اما در مقابل تمام داده های اولیه نشان 

از آن دارد که سرعت تکثیر این سویه 
در بــدن و به دنبال آن ضریب انتقال 
آن به طور قابل توجهی از سویه های 
پیشین و از جمله سویه غالب پیشین 

که دلتا بود باالتر است.

مساله نهایی را باید در تعادل این دو 
کنار هم دید.

برای مثال اگــر از هر هزار نفری که 
در معرض مبتــا به دلتا بودند 100 
نفر مبتا می شــدند و از بین آن ها 
پنج نفر به وضع بحرانی می رسیدند 
)اعداد صرفا برای مثال است( همان 
جمع هزار نفره زمانی که در معرض 
اومیکرون قرار می گیرد ممکن است 
تا 700 نفر به ویروس مبتا شوند اما 
در مقابل تنها یک درصدشــان )یک 
پنجم دلتا( به وضعیت بحرانی برسند. 
اما این عدد یک درصد را حاال باید در 
هفت برابر ابتا ضرب کرد. بنابراین از 
یک جمع هزار نفره مواجه با دلتا اگر 
در نهایت پنج نفر وضعشــان بحرانی 
می شد ممکن است به دلیل ضریب 
انتشار بیشتر عدد نهایی کسانی از یک 
جمع هزار نفره که به شــرایط حاد 
مبتا می شوند حدود هفت نفر باشد.

البته این اعداد فقط برای مثال است 
و هنوز داده های بیشتری برای میزان 

دقیق این مساله نیاز داریم.
به همین دلیل ما شاهد شیوع سریع 
بیماری در جهان هســتیم و نگرانی 
بیمارستان ها  ظرفیت  کمبود  درباره 
به دلیل همین ضریب باال اســت که 
کاهش قــدرت بیماری را خنثی می 
کند. در گزارشــی که ساعاتی پیش 
منتشــر شــد از ایاالت متحده خبر 
رسیده است که بیمارستان های بیش 
از 60 ناحیه این کشور به طور کامل 

پر شده است.
بنابراین به دلیل سرعت باالی انتشار 
این ســویه )به دلیل تغییراتی که در 
پروتیین شــاخک یا اسپایک آن رخ 
داده اســت( با وجودی که داده های 
اولیه نشــان از آن دارد که شــدت 
بیماری میان مبتایان  کمتر است اما 
عدد نهایی شرایط بحرانی افراد ممکن 
است به طور چشمگیری افزایش یابد.

پس  است  موثر  واکسیناسیون  اگر 

چرا باز هم این همه محدودیت برای 
افراد واکسینه شده وضع می  شود؟

مساله مهم دیگر واکسیناسیون است. 
واکسیناسیون، احتمال ابتای ما به 
ســویه های موجود پیشین از جمله 
ســویه دلتا را به طــور قابل توجهی 
کاهش داده بود. با این وجود به دلیل 
افت تدریجی پادتن های تولید شده 
در اثر واکســن در بدن میزان ایمنی 
ما نیز کاهش می یابــد و نیاز به دز 

یادآوری داشتیم.
در کنــار ایــن کاهــش طبیعی اما 
جهش های ایجاد شــده در شاخک 
یا اسپایک ســویه اومیکرون به گونه 
ای اســت کــه تشــخیص آن برای 
واکســن های موجــود را دشــوار تر 
می کند. بــرای درک ارتباط این دو 
موضوع باید به یاد بیاوریم که عمده 
واکسن های موجود بدن ما را در مقابل 
همین پروتین شاخک ها آموزش می 
دهند و اگر تغییــر در این پروتیین 
به قدری باشــد که سیستم دفاعی 
تربیت شده توسط واکسن نتواند آن 
را شناسایی کند، واکســن اثرش را 

کاهش می دهد.
داده های اولیه نشــان می دهد عمده 
واکسن ها در برابر این سویه افت قابل 
توجهی را نشان می دهند. دو واکسن 
فایزر و مدرنا ســطح قابــل قبولی از 
دفاع – که البته کمتر از میزان مقاوت 
در برابر دلتا اســت – را از خود بروز 
می دهند ولی ســایر واکســن ها به 
خصوص سینوفارم و اسپوتنیک افت 

شدیدی دارند.
این موضوع باعث می شود تا بر سرعت 

انتقال بیماری نیز افزوده شود.
اما آیا این ها به معنی این اســت که 
وضع به بدی ابتدای همه گیری است؟ 

پاسخ منفی است.
در حــال حاضر مــا داده های دقیق 
تــر و امکانــات واکنش ســریعتری 
دربرابر ویــروس داریم. همین وضع 
با اعتراض بسیاری  محدودیت ها که 
همراه اســت و زمان عملیاتی کردن 
آن یکــی از آموخته هــا از دوره اول 
همه گیری است. همچنین ما نه تنها 
واکسن های فعلی را در اختیار داریم 
که در صورت نیاز طی ســه ماه امان 
تولید واکسنی تازه برای این سویه یا 
سویه های احتمالی دیگر وجود دارد.

از طرف دیگــر امکانات درمانی ما به 
طور قابل توجهی بهبود یافته است. 
همین هفته سازمان نظارت بر دارو و 
غذای آمریکا دو داروی مهار بیماری 
)قرص درمانی( را تایید کرد. همینطور 
می دانیم چه روش هایی برای مقابله 

ناکارآمد است.
به همین دلیل شرایط اگرچه به طور 
موقــت به نظر به شــدت و وخامت 
روزهای ابتدایی همه گیری است اما 
با اندکی رعایت امکان گذار سریع تر 

از این دوره وجود دارد.

بهترین ماسک ها  در برابر اومیکرون 
چه ماسک هایی هستند؟

از کانادایی ها خواســته می شــود تا 
انــواع خاصی از ماســک ها را به نفع 
ماسک هایی که کارشناسان می گویند 
محافظت بیشتری در برابر نوع جدید 
اومیکروِن در حال گسترش دارند کنار 

بگذارند.
به گزارش هفته و به نقل از »گلوبال 
نیوز«، رئیس میز مشاوره علوم انتاریو، 
دکتر پیتر جونــی، جمعه گفت که 
ماســک های پارچه ای تک الیه برای 
محافظت در برابــر اومیکرون کافی  

نیستند.
جونی به اســتفاده از ماســک های 
تنفســی انN95( ۹5( به عنوان یک 

گزینه مؤثرتر اشاره کرد.
بحث مجــدد در مورد اســتفاده از 
ماســک در حالی مطرح می شــود 
که موج پنجم مبتنــی بر اومیکرون 
همچنان تعداد مبتایان روزانه را در 
کانادا به رکوردهایی می رساند که طی 
ماه ها مشاهده نشده است و استان ها 
را مجبور می کند تــا مجموعه ای از 
اقدامات و محدودیت های بهداشــت 

عمومی را اعمال کنند.
توصیــه جونی برای کنار گذاشــتن 
ماســک های پارچــه ای تک الیه در 
میان فراخوان برخی از کارشناســان 
بهداشت عمومی برای بررسی مجدد 
و  ماســک گذاری  دستورالعمل های 
تشویق فعال تر استفاده از ماسک های 
تنفسی و پزشکی به جای ماسک های 

پارچه ای است.
کالیــن فرنس، همه گیرشــناس در 
دانشــگاه تورنتو، گفــت که مقامات 
بهداشت عمومی باید به شدت استفاده 
از ماسک های ان۹5 را در محیط های 

عمومی داخلی تشویق کنند.
فرنــس گفت که هــر کارزاری برای 
اســتفاده از آنها باید شــامل منابعی 
برای کمک بــه کانادایی ها در یافتن 
ماسک هایی باشد که بهترین تناسب 

را دارند.
در ماه نوامبر، دفتر بهداشت عمومی 
دســتورالعمل های   )PHAC( کانادا 
خود را در مورد استفاده از ماسک به 
روز کرد و مطرح کرد که ماسک هایی 
مانند ان۹5 موثرتر از ماسک های غیر 

پزشکی هستند.
دفتر بهداشت عمومی کانادا در صفحه 
وب اطاعات ماسک خود گفت: »به 
طور کلی، در حالی که ماســک های 
غیر پزشــکی می توانند به جلوگیری 

از گســترش کووید کمــک کنند، 
ماسک های  و  پزشــکی  ماسک های 
تنفســی محافظت بهتــری را ارائه 

می کنند.«
ایــن دفتر همچنیــن اســتفاده از 
ماسک های پزشــکی یا ماسک های 
تنفسی را برای افرادی که در گروه های 
آسیب پذیر در معرض خطر قرار دارند، 
یا کسانی که در معرض خطر ابتا به 
کووید در محــل کار یا زندگی خود 

هستند، توصیه کرد.
رئیس بهداشت عمومی کانادا، دکتر 
ترزا تام، همچنین به کانادایی ها تاکید 
کرد که از دســتورالعمل های به روز 
شده دفتر بهداشت عمومی کانادا در 
مورد تهویه داخل ساختمان و استفاده 
صحیح از ماسک و مناسب بودن آنها 

پیروی کنند.
در حالی کــه به نظر می رســد که 
عنوان  بــه  تنفســی  ماســک های 
اســتاندارد طایی برای محافظت در 
برابر اومیکرون در بین کارشناســان 
بهداشت عمومی و مسئوالن مطرح 
می شود، آنها سریعاً به این نکته اشاره 
می کنند که محافظــت اضافی ارائه 
شده توسط ماسک ها بسیار وابسته به 
این است که افراد ماسک ها را درست 

بر چهره بزنند.
این جزئیاتی اســت که دکتر جرالد 
ایوانــز، رئیس بیماری هــای عفونی 

دانشگاه کوئینز، به آن اشاره کرد.
ایوانز گفت: »میزان محافظت اضافی 
که از یک ماســک تنفســی ان۹5 
دریافت می کنید…اگر به درســتی 
زده نشده باشد، فقط تا حدی بهتر از 

ماسک پزشکی است.«
در حالی که اگر ماسک های تنفسی 
به درستی زده شوند، مناسب اند، ایوانز 
همچنین به هزینه باالی تهیه منظم 
آنها و همچنین عدم وجود شــواهد 
قطعی مبنی بــر جلوگیری از انتقال 

با ان۹5 در محیط های عمومی اشاره 
کرد.

ایوانز گفت: »بنابراین هیچ مطالعه ای 
وجود ندارد که نشان دهد زدن ان۹5 
از نظر آماری یا بالینی انتقال کووید 
را بیش از یک ماسک پزشکی کاهش 

می دهد.«
ایوانــز همچنین گفت کــه افزایش 
انتقال اومیکرون به این دلیل نیست 
که “در هوا بیشتر” است، بلکه به این 
علت است که این ویروس به سرعت 
در سلول هایی که آلوده می کند، تکثیر 

می شود.
با این حال، نتیجه گیری نهایی ایوانز 
این اســت: »اگر پول زیــادی دارید 
و می توانیــد ماســک ان۹5 بخرید، 
بخرید. اما اگر می توانید ماسک طبی 
تهیه کنید – آنها خیلی گران نیستند 
ولی اگر نمی توانید این را بپردازید، اما 
ماسک های پارچه ای خوبی دارید، از 
آنها استفاده کنید، فراموش نکنید که 

آنها را تمیز کنید.«
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مداد- داده های تازه منتشرشــده اداره آمار کانادا نشــان می دهد که میزان 
مهاجرت به کانادا در ســه ماهه سوم ســال 2021 به رکورد جدیدی دست 

یافته است.
سه ماه ژوئیه تا سپتامبر با 122 هزار و 7۴۸ مهاجر، باالترین میزان مهاجرت 
در هر سه ماهه از سال 1۹۴6 و بیش از سه برابر بیشتر از سه ماهه سوم سال 

2020 که ۴0 هزار و 116 مهاجر وارد کانادا شده بودند را نشان می دهد.
افزایش مهاجرت همچنین به افزایش رشد جمعیت کانادا به سطوح پیش از 
همه گیری کمک کرده است، به طوری که جمعیت کشور در اول اکتبر 2021 
به ۳۸ میلیون و ۴۳6 هزار و ۴۴7 نفر رسیده که افزایشی 1۹0 هزار و ۳۳۹ 

نفری یا 0/5 درصدی نسبت به اول ژوئیه 2021 داشته است.
در اکتبر 2020، دولت فدرال یک هدف مهاجرتی 1/2 میلیون نفری را طی 
سه سال به عنوان اقدامی کوتاه مدت جهت بهبود اقتصادی پس از همه گیری 
اعام کرد. اما این اقدام می تواند بازارهای مسکن، به ویژه بازارهای کلیدی در 

شهرهای مونترال، ونکوور و تورنتو را به چالش بکشد.

رکورد باالی سطح مهاجرت به کانادا 

پناهندگانی که از رسیدن به کانادا 
ناامید شده اند

 تأخیر در بررسی بیش از
 ۱۱۴ هزار درخواست پناهندگی

زنی که ســه ســال پیش از سوریه 
گریخــت، می گوید کــه تاخیرهای 
مداوم اداره مهاجرت به این معناست 
که زندگی او هر روز در خطر اســت، 
زیرا او ناامیدانه منتظر آمدن به کانادا 

است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی ســی«، نور و دوستش فواد 
در ســال 201۹ از ســوریه به لبنان 
گریختند و امیــدوار بودند به کانادا 
بیایند. فواد مشــکات قلبی جدی 
داشــت و منتظر بود برای معالجه به 

کانادا بیاید.
نور شــبی را به یاد می آورد که فواد 
پیامی در واتس اپ فرســتاد و گفت 
امیدوار است درخواست پناهندگی اش 
تسریع شود. نور گفت: »یک روز پس 

از آن متن، او درگذشت.«
فواد می گفت کــه به کانادا می رود و 
من را به آنجا می آورد. حاال می ترسم 
نه به کانادا کــه به جایی که او رفت 

بروم!
ایــن زن ۳7 ســاله همجنس گــرا 
درخواست پناهندگی خود را در 25 
می 2020 به دولت فدرال ارسال کرده 
بود. او گفت که زمان رسیدگی در آن 
زمان 2۴ ماه بود. طبق تارنمای اداره 
مهاجرت، پناهندگان و شــهروندی 
کانادا )IRCC(، زمان رســیدگی به 
درخواست پناهندگان از لبنان اکنون 
۴6 ماه است. و برخی از کارشناسان 
مهاجرت می گویند که به نظر می رسد 
این روند به نفع متقاضیان در برخی 
کشورها نسبت به سایر کشورها است.

نور گفت: »۴6 ماه وحشتناک است. 
زندگی من در حال تلف شدن است. 
من از تاخیر افسرده و از دست دادن 

امید به ترک لبنان شوکه شده ام.«

سی بی سی در اوایل این ماه گزارش 
داد که با وجود نزدیک به 1.۸ میلیون 
درخواست مهاجرتی که در فهرست 
آی آر سی سی وجود دارد، تاخیرهای 
مداوم پرونده ها را به تعویق انداخته 
است. مقامات فدرال این عقب ماندگی 
را به همه گیری نســبت می دهند و 
مسافرتی  محدودیت های  می گویند 
بین المللی و ظرفیت عملیاتی محدود 
در خارج از کشــور موانعی را ایجاد 

کرده است.
طبق گزارش آی آر سی ســی، تا 15 
دســامبر، کانــادا 11۴ هــزار و ۴6 
درخواست پناهندگی دارد – ۴1 هزار 
و 61۹ با کمــک دولت و 72 هزار و 
۴27 پناهنده تحت حمایت خصوصی 

– که هنوز رسیدگی نشده است.
آی آر سی ســی در یک بیانیه ایمیلی 
اعام کرد که کانادا بیش از 12 هزار 
پناهجــو را بین مارس 2020 تا اوت 

2021 اسکان داده است.
نور بــه عنوان یــک متقاضی تحت 
حمایت خصوصی از طریق کاپیتال 
رینبو امیدوار بود که این روند سریعتر 
انجام شــود، زیرا امنیت او در خطر 

است.
نور اخیراً توسط یک پلیس مورد آزار 
و اذیت قرار گرفت و اطاعات تماس 

او به زور گرفته شد.
او گفت: »او شــروع به تماس با من 
برای باج گیری برای رابطه جنســی 
کرد. من جرات کردم او را مســدود 
کنم، اما می ترسم در خیابان راه بروم. 
من نمی توانم خانه خود را تغییر دهم، 
زیرا کسی به راحتی به ما خانه اجاره 

نمی دهد.«
شریک نور دیابتی است و هیچ گونه 
کمک پزشــکی در لبنــان دریافت 

نمی کند. در نتیجه سامت روان او رو 
به وخامت است. نور این نگرانی ها را با 

سفارت کانادا در میان گذاشت.
او گفت: »پاســخ آنها ســرد و تقریباً 
انکار بــود. هیچ راهی بــرای تماس 
با آی آر سی ســی وجود نــدارد. این 
ناامید کننده اســت، اما امیدوارم که 

روزی بیاید که ایمن و آزاد باشم.«
لیزا هبرت، رئیــس هیئت مدیره در 
پناهــگاه کاپیتال رینبــو، گفت که 
درخواســت های گروه برای تســریع 
در رســیدگی به پرونده نور توســط 

آی آر سی سی دو بار رد شده است.
هبرت گفت که تأخیرها باعث آسیب 
به پناهندگان می شود، به ویژه زمانی 
که آنها در معرض خطر هســتند و با 
تهدیدهای جامعه یا دولت مواجه اند، 
زیرا آنهــا “به عنــوان پناهنده غیر 

قانونی” تلقی می شوند.
او گفت: »زمان پردازش نامناســب و 

نابرابر سال هاست که موضوع است.«
آی آر سی ســی در ایمیلی تأخیرهای 
مداوم را تأیید کرد و گفت که فناوری 
را بهبود بخشــیده و عملیات خود را 

دیجیتالی کرده است.
محدودیت های مسافرتی بین المللی، 
محدودیت هــای مــرزی، ظرفیــت 

عملیاتی محدود در خارج از کشور و 
ناتوانی متقاضیان در به دست آوردن 
اســناد به دلیل تأثیرات کووید-1۹، 
موانعی را در روند پردازش ایجاد کرده 

است.
آنــان گفتند: »می دانیــم که برخی 
از متقاضیــان بــا رســیدگی بــه 
درخواست های خود زمان انتظار قابل 
توجهی را تجربه کرده اند و ما تا حد 
امکان به تاش خود ادامه می دهیم تا 

زمان رسیدگی را کاهش دهیم.«
ارشــام پارسی، کنشــگر مدنی و از 
گفت:  دگرباشــان،  حقــوق  فعاالن 
»نزدیــک به 60 پناهجــو در ترکیه 
گیر افتاده اند. می خواهیم آنها را قبل 
از کشته شدن یا خودکشی به کانادا 

بیاوریم.«
پارســی اخیــراً پــس از پذیــرش 
پناهندگان در انتظار طوالنی مدت در 
ســوئیس و استرالیا، دو درخواست را 
از آی آر سی سی پس گرفت. او گفت 
که آی آر سی سی سریعاً به ایمیل های 
او درباره خروج پاسخ می دهد، اما به 
سؤاالت دیگر او پاسخ چندان مؤثری 

نداده است.
او افــزود: »ما به عنــوان مدافع تمام 
تاش خــود را انجــام می دهیم، اما 

تصمیم نهایی با مقاماتی است که به 
آنهــا رای دادیم. ما آنها را برای انجام 
کار استخدام کردیم، اما آنها این کار 

را نکردند.«
لو جانسن دانگزاالن، وکیل مهاجرت 
در تورنتو، می گوید که روند مهاجرت 
به کانادا اغلب غیر قابل پیش بینی و 

خودسرانه است.
او گفت که آی آر سی سی به متقاضیان 
پاسخ نمی دهد مگر اینکه آنها پناهنده 

افغان باشند.
آشکار  »نشــانه های  دنگزالن گفت: 
بحــران افغانســتان وجود داشــت. 
حداقل باید یک طرح احتمالی وجود 
می داشت. متأســفانه ما در آن زمان 

گرفتار انتخابات شدیم.«
او گفت که دولت بــا لحن مثبت با 
عملیات پناهندگان ســوری یکی از 
»بزرگتریــن و موفق ترین کارزارها« 
را آغاز کرد که بر اســاس آمار کانادا، 
بین 1 دسامبر 2015 تا پایان فوریه 
 555 و  هــزار   25 کانــادا   ،2016
پناهجوی سوری را اسکان داد. طرح 
فــدرال از آن زمان تاکنون نزدیک به 
7۳ هزار پناهنده ســوری را به خود 

جذب کرده است.
دنگزالن افزود که دولت هنوز برنامه 
مشخصی برای حل مشکات معوقه 

اعام نکرده است.
وحیده اخاس اسمیت، وکیل کار در 
تورنتو، و خانواده اش از پنج بستگان او 
که قبل از تسلط طالبان از افغانستان 
به تاجیکستان فرار کرده اند، حمایت 

کرده اند.
نــه ماه پس از ارســال درخواســت 
پناهندگی بــرای عمویش و خانواده 
چهار نفــره اش، او گفت کــه زمان 
رسیدگی در زمان ارسال 21 ماه بود 
که اخیراً به 2۹ ماه افزایش یافته است.

اسمیت گفت که با وجود اینکه اعضای 
خانواده او پناهندگانی هســتند که 
توسط کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل بررسی شده اند، اما تمام 
هزینه های آنها بر عهده خانواده است.

اســمیت که خود پناهنده افغان در 
دهه 1۹۸0 بود، گفت که این روند در 

آن زمان بسیار ساده تر بود.
او متحیر اســت که همان دولتی که 
به سرعت بیش از 25 هزار پناهجوی 
ســوری را اســکان داد، چگونــه با 
پناهندگان افغان چنین دست و پنجه 

نرم می کند.
اسمیت با اشک گفت: »از سه سالگی 
عمویــم را ندیده ام. او هنگام صحبت 
کــردن در تماس های ویدئویی گریه 

می کند.«
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انقالب نظام حکومتی ایران را تغییر داد
22 بهمن 1357، انقالب ایران با انتش���ار اعالمیه 
ارتش���بد عباس قره باغی رئیس ستاد ارتش مبنی بر بی 
طرف شدن نظامیان و بازگشت آنان به سربازخانه ها، فرار 
شاپور بختیار، افتادن رادیو � تلویزیون به دست انقالبیون، 
سقوط کالنتری های پلیس، خودکشی ژنرال ایرج مقدم 
رئیس تس���لیحات ارتش و افتادن زّرادخانه ها به دست 
جمعیت و افراد، کشته شدن ژنرال بَدره ای فرمانده نیروی 
زمینی، نافرمانی و شورش نظامیان پادگان عشرت آباد 
و تیرخوردن س���ه ژنرال، افتادن زندان دژبان در پادگان 
جمشید آباد � محل بازداش���ت مقامات سابق ازجمله 
س���پهبد نصیری و ... به دست انقالبیون، دستگیر شدن 
ژنرال رحیمی رئیس شهربانی وقت )پلیس( و نیز فرماندار 

نظامی تهران و ... پیروز شد .
»داور« خودكشي كرد

علي اکبر داور وزیر دارایی وقت کابینه محمدعلی فروغی 
21 بهمن 1315  درخانه اش در تهران درگذشت که گفته شده 
است با خوردن تریاک خودکشي کرده بود. علت درگذشت 
او اعالم نش���د و همچنین انگیزه وی از خودکشی احتمالی. 
وی قانون مدنی کشوررا با مالحظه فقه شیعه تدوین کرد که 

هجدهم اردیبهشت 1307  از تصویب مجلس گذشت. 
قتل محمد مسعود ناشر روزنامه »َمرِد امروز«

محمد مسعود ناشر روزنامه »َمرد امروز« 22 بهمن1326  
در تهران به قتل رسید. وی هنگام خروج از چاپخانه محل 
چاپ روزنامه اش در خیابان اکباتان هدف گلوله قرار گرفته 
بود. محمد مسعود در روزنامه اش از مقامات، احزاب و افراد 
متعدد انتقاد کرده بود و در نتیجه پس از قتل او، هرکس براي 

رفع سوء ظن از خود دیگري را متهم مي کرد.
استاد عباس اقبال موّرخ و محقق

بیست و یكم بهمن ماه س���الروز وفات موّرخ و 
محقق نامدار ایران، عباس اقبال آشتیاني است که در سال 
1334 در ش���هر ُرم دیده ازجهان فروبست. وي در عین 
حال ناشر مجله »یادگار« بود. بنابراین؛ مي توان اورا در 
شمار روزنامه نگاران کشور نیز رقم زد. تالیفات استاد اقبال 
آشتیاني بسیارند ازجمله سرگذشت امیر کبیر، جنگ هاي 
ایران و انگلستان، تاریخ طبرستان، تاریخ بحرین و جزایر 
خلیج فارس، درباره تاریخ کرمان و .... سالي نبود که استاد 

اقبال یكي �� دو کتاب منتشر نكند . 

امروز در تاريخ
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 سرایه

قومی متحیرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین

می ترسم از آنكه بانگ آید روزی
کی بیخبران راه نه آنست و نه این
خیام

پند بزرگان

هر چه کمتر به زندگی وابس���ته شویم زنده تر 
خواهیم بود .

 ریمان
در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روند.
حمید مصدق
زایش و پیشروی در همه چیز ، بهانه زندگیست.
 حکیم ارد بزرگ

قاب امروز

روز پیروزی انقالب

رادیو تلویزیون نباید به گروه هاي فشار وابسته باشد
در پایان جلسه دیش���ب شوراي انقالب دکتر 
حبیبي گفت: از جلسه مسائلي که در جلسه امشب 
شوراي انقالب مورد بررسي قرار گرفت. اول اینكه 
جدول بندي مربوط به انتخابات مجلس تصویب شد و 
نكته مهم در مورد این جدول این است که نمایندگان 
تهران � ش���میران و شهرري یك کاسه شدند و قرار 
بر این ش���دکه این س���ه منطقه که با هم یك حوزه  
رأي مي شوند، 30 نفر نماینده داشته باشد. در مورد 
خط مشي آینده رادیو تلویزیون دکتر حبیبي گفت: 
سیاست هاي کلي عبارتست از اینكه ما یك اصل کلي 
را باید قبول کنیم که رادیو تلویزیون در خدمت انقالب 
اسالمي باید باش���د و گروه گرائي نكند و برحزب و 
دسته معیني به خصوص گروه هاي فشار وابسته نباشد 

و این به عنوان یك اصل پذیرفته شده است.
تصمیمات مهم در مورد محاكمه گروه فرقان، مصادره ها 

و بازداشت ها
روز گذشته علي قدوسي دادستان کل انقالب 
اس���المي ایران در یك مصاحبه مطبوعاتي و رادیو 
تلویزیوني شرکت کرد و به پرسش خبرنگاران داخلي 
پیرامون بازداشت چندتن از مقامات مملكتي در رابطه 
با افشاگري دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، محاکمه 

امیر انتظام و مصادره اموال پاسخ گفت:
در ابتدا یكي از خبرنگاران پیرامون بازداش���ت 
آقاي ناصر میناچي س���ئوال کرد. قدوسي در پاسخ 
گفت: مسئله بازداشت آقاي میناچي همانطور که در 
مصاحبه هاي مختلف و تلفن هائي که از رسانه هاي 
گروهي ش���ده گفتم که ما یك مقام قضائي هستیم و 
مقام قضایي اگر اعالم جرمي یا شكایتي از کسي شد 
آن وقت باید ادله طرفین را بگیرد و بعد مطالعه بكند 
و با توجه به ادله طرفین زمینه را ببیند که آیا باید او را 
بازداشت بكند یا نه. قدوسي درباره گروه فرقان گفت: 
گروه  فرقان هی���چ فرد مؤثري بین مردم ندارد و اکثر 
اینها اعتراف کرده اند که ما این قتل ها را انجام داده ایم 
خیلي از آنها هم اظهار ندامت کرده اند و حتي حاضر 
شده اند که اگر س���مپاتهایي در خارج دارند آنها هم 
بدانند که اینها باورشان آمده که اشتباه کرده اند و مطالب 
را بگویند. انش���ااهلل همه از صدا و سیماي جمهوري 
ایران پخش خواهد شد و همه آقایان خواهند شنید و 
اکثر اینها به نظر بنده روي موازیني که از قضا اطالع 
دارم اعدامي هس���تند براي اینكه با صراحت به قتل 

اعتراف کرده اند.
پاسخ میناچي به افشاگري هاي دانشجویان خط امام

دکتر ناصر میناچي وزیر ارشاد ملي دیروز پس از 
ایراد سخناني در حسینیه ارشاد در ارتباط با افشاگري 
دانشجویان در پاسخ به نخستین پرسش خبرنگاران 
گفت: چه کسي منكر افشاگري است باید همه اسناد 
ملي و اسنادي که در ساواک است روزي افشا شود اما 
به وسیله چه کسي � اگر دانشجویان به  آقاي قدوسي 
دادستان که منتخب امام است و قاضي و متشرع است 
اعتقاد دارند چرا مدارک و اسناد را در اختیار ایشان قرار 
نمي دهند و چطور انتظار دارند که به آنها اجازه داده 
شود هرکاري که مي خواهند انجام دهند به هر حال این 
اسناد باید در اختیار هیئتي که منتخب امام است قرار 
گیرد با مجرمان افشا شوند. اما نباید دو نفر یك مطلب 
را ترجمه کنند و اظهار نظر و تحلیل را هم جزو متن 
بیاورند و همانجا یك نفر را محكوم کنند این عمل 

شرعي و اسالمي نیست.
آزادي میناچي، دخالت قوه مجریه در كار قوه قضائیه است

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شب گذشته 
در یك مصاحبه مطبوعاتي تلویزیوني به چند پرسش 
عمومي پاسخ دادند. در این مصاحبه دانشجویان آزاد 
شدن میناچي را دخالت قوه مجریه مقننه در کار قوه 
قضائیه خواندند و دعوت مناظره تلویزیوني میناچي 

را نیز رد کردند.
ابتدا از دانشجویان سئوال شد که با توجه به گفته 
بني صدر در مورد لزوم عدم وجود مراکز تصمیم گیري 

متعدد چه نظر دارند؟
سخنگوي دانشجویان پاسخ داد: مساله اي مطرح 
ش���ده که دولتي در میان دولت بوجود آورده اند اما 
این سوال را مطرح مي کنیم که آیا اظهار نظر کردن و 
احتماالً نظ���ر مخالف دولت دادن در فضایي که باید 

آزادي بیان باشد دولت در دولت شدن است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 21 بهمن ماه 1358 
)برابر با 23 ربیع االول 1400، 10 فوريه 1980( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
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انقالب نظام حکومتی ایران را تغییر داد
22 بهمن 1357، انقالب ایران با انتش���ار اعالمیه 
ارتش���بد عباس قره باغی رئیس ستاد ارتش مبنی بر بی 
طرف شدن نظامیان و بازگشت آنان به سربازخانه ها، فرار 
شاپور بختیار، افتادن رادیو � تلویزیون به دست انقالبیون، 
سقوط کالنتری های پلیس، خودکشی ژنرال ایرج مقدم 
رئیس تس���لیحات ارتش و افتادن زّرادخانه ها به دست 
جمعیت و افراد، کشته شدن ژنرال بَدره ای فرمانده نیروی 
زمینی، نافرمانی و شورش نظامیان پادگان عشرت آباد 
و تیرخوردن س���ه ژنرال، افتادن زندان دژبان در پادگان 
جمشید آباد � محل بازداش���ت مقامات سابق ازجمله 
س���پهبد نصیری و ... به دست انقالبیون، دستگیر شدن 
ژنرال رحیمی رئیس شهربانی وقت )پلیس( و نیز فرماندار 

نظامی تهران و ... پیروز شد .
»داور« خودكشي كرد

علي اکبر داور وزیر دارایی وقت کابینه محمدعلی فروغی 
21 بهمن 1315  درخانه اش در تهران درگذشت که گفته شده 
است با خوردن تریاک خودکشي کرده بود. علت درگذشت 
او اعالم نش���د و همچنین انگیزه وی از خودکشی احتمالی. 
وی قانون مدنی کشوررا با مالحظه فقه شیعه تدوین کرد که 

هجدهم اردیبهشت 1307  از تصویب مجلس گذشت. 
قتل محمد مسعود ناشر روزنامه »َمرِد امروز«

محمد مسعود ناشر روزنامه »َمرد امروز« 22 بهمن1326  
در تهران به قتل رسید. وی هنگام خروج از چاپخانه محل 
چاپ روزنامه اش در خیابان اکباتان هدف گلوله قرار گرفته 
بود. محمد مسعود در روزنامه اش از مقامات، احزاب و افراد 
متعدد انتقاد کرده بود و در نتیجه پس از قتل او، هرکس براي 

رفع سوء ظن از خود دیگري را متهم مي کرد.
استاد عباس اقبال موّرخ و محقق

بیست و یكم بهمن ماه س���الروز وفات موّرخ و 
محقق نامدار ایران، عباس اقبال آشتیاني است که در سال 
1334 در ش���هر ُرم دیده ازجهان فروبست. وي در عین 
حال ناشر مجله »یادگار« بود. بنابراین؛ مي توان اورا در 
شمار روزنامه نگاران کشور نیز رقم زد. تالیفات استاد اقبال 
آشتیاني بسیارند ازجمله سرگذشت امیر کبیر، جنگ هاي 
ایران و انگلستان، تاریخ طبرستان، تاریخ بحرین و جزایر 
خلیج فارس، درباره تاریخ کرمان و .... سالي نبود که استاد 

اقبال یكي �� دو کتاب منتشر نكند . 

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

 سرایه

قومی متحیرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین

می ترسم از آنكه بانگ آید روزی
کی بیخبران راه نه آنست و نه این
خیام

پند بزرگان

هر چه کمتر به زندگی وابس���ته شویم زنده تر 
خواهیم بود .

 ریمان
در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روند.
حمید مصدق
زایش و پیشروی در همه چیز ، بهانه زندگیست.
 حکیم ارد بزرگ

قاب امروز

روز پیروزی انقالب

رادیو تلویزیون نباید به گروه هاي فشار وابسته باشد
در پایان جلسه دیش���ب شوراي انقالب دکتر 
حبیبي گفت: از جلسه مسائلي که در جلسه امشب 
شوراي انقالب مورد بررسي قرار گرفت. اول اینكه 
جدول بندي مربوط به انتخابات مجلس تصویب شد و 
نكته مهم در مورد این جدول این است که نمایندگان 
تهران � ش���میران و شهرري یك کاسه شدند و قرار 
بر این ش���دکه این س���ه منطقه که با هم یك حوزه  
رأي مي شوند، 30 نفر نماینده داشته باشد. در مورد 
خط مشي آینده رادیو تلویزیون دکتر حبیبي گفت: 
سیاست هاي کلي عبارتست از اینكه ما یك اصل کلي 
را باید قبول کنیم که رادیو تلویزیون در خدمت انقالب 
اسالمي باید باش���د و گروه گرائي نكند و برحزب و 
دسته معیني به خصوص گروه هاي فشار وابسته نباشد 

و این به عنوان یك اصل پذیرفته شده است.
تصمیمات مهم در مورد محاكمه گروه فرقان، مصادره ها 

و بازداشت ها
روز گذشته علي قدوسي دادستان کل انقالب 
اس���المي ایران در یك مصاحبه مطبوعاتي و رادیو 
تلویزیوني شرکت کرد و به پرسش خبرنگاران داخلي 
پیرامون بازداشت چندتن از مقامات مملكتي در رابطه 
با افشاگري دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، محاکمه 

امیر انتظام و مصادره اموال پاسخ گفت:
در ابتدا یكي از خبرنگاران پیرامون بازداش���ت 
آقاي ناصر میناچي س���ئوال کرد. قدوسي در پاسخ 
گفت: مسئله بازداشت آقاي میناچي همانطور که در 
مصاحبه هاي مختلف و تلفن هائي که از رسانه هاي 
گروهي ش���ده گفتم که ما یك مقام قضائي هستیم و 
مقام قضایي اگر اعالم جرمي یا شكایتي از کسي شد 
آن وقت باید ادله طرفین را بگیرد و بعد مطالعه بكند 
و با توجه به ادله طرفین زمینه را ببیند که آیا باید او را 
بازداشت بكند یا نه. قدوسي درباره گروه فرقان گفت: 
گروه  فرقان هی���چ فرد مؤثري بین مردم ندارد و اکثر 
اینها اعتراف کرده اند که ما این قتل ها را انجام داده ایم 
خیلي از آنها هم اظهار ندامت کرده اند و حتي حاضر 
شده اند که اگر س���مپاتهایي در خارج دارند آنها هم 
بدانند که اینها باورشان آمده که اشتباه کرده اند و مطالب 
را بگویند. انش���ااهلل همه از صدا و سیماي جمهوري 
ایران پخش خواهد شد و همه آقایان خواهند شنید و 
اکثر اینها به نظر بنده روي موازیني که از قضا اطالع 
دارم اعدامي هس���تند براي اینكه با صراحت به قتل 

اعتراف کرده اند.
پاسخ میناچي به افشاگري هاي دانشجویان خط امام

دکتر ناصر میناچي وزیر ارشاد ملي دیروز پس از 
ایراد سخناني در حسینیه ارشاد در ارتباط با افشاگري 
دانشجویان در پاسخ به نخستین پرسش خبرنگاران 
گفت: چه کسي منكر افشاگري است باید همه اسناد 
ملي و اسنادي که در ساواک است روزي افشا شود اما 
به وسیله چه کسي � اگر دانشجویان به  آقاي قدوسي 
دادستان که منتخب امام است و قاضي و متشرع است 
اعتقاد دارند چرا مدارک و اسناد را در اختیار ایشان قرار 
نمي دهند و چطور انتظار دارند که به آنها اجازه داده 
شود هرکاري که مي خواهند انجام دهند به هر حال این 
اسناد باید در اختیار هیئتي که منتخب امام است قرار 
گیرد با مجرمان افشا شوند. اما نباید دو نفر یك مطلب 
را ترجمه کنند و اظهار نظر و تحلیل را هم جزو متن 
بیاورند و همانجا یك نفر را محكوم کنند این عمل 

شرعي و اسالمي نیست.
آزادي میناچي، دخالت قوه مجریه در كار قوه قضائیه است

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شب گذشته 
در یك مصاحبه مطبوعاتي تلویزیوني به چند پرسش 
عمومي پاسخ دادند. در این مصاحبه دانشجویان آزاد 
شدن میناچي را دخالت قوه مجریه مقننه در کار قوه 
قضائیه خواندند و دعوت مناظره تلویزیوني میناچي 

را نیز رد کردند.
ابتدا از دانشجویان سئوال شد که با توجه به گفته 
بني صدر در مورد لزوم عدم وجود مراکز تصمیم گیري 

متعدد چه نظر دارند؟
سخنگوي دانشجویان پاسخ داد: مساله اي مطرح 
ش���ده که دولتي در میان دولت بوجود آورده اند اما 
این سوال را مطرح مي کنیم که آیا اظهار نظر کردن و 
احتماالً نظ���ر مخالف دولت دادن در فضایي که باید 

آزادي بیان باشد دولت در دولت شدن است.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز يكشنبه 21 بهمن ماه 1358 
)برابر با 23 ربیع االول 1400، 10 فوريه 1980( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
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فروردین: ممکن است مجبور شوید برنامه هایتان را تغییر دهید، اما شما ابتدا 
باید چندین بار کارهایتان را بررسی کرده و نسبت به اینکه این تغییرات کاماًل 
الزم بوده اند، اطمینان حاصل کنید. اگر شما فکر می کنید که بدون هماهنگ 
بودن بــا اطرافیانتان قادر خواهید بود کارتــان را پیش ببرید، می توانید باعث 

عصبانیت دیگران شوید. 

اردیبهشت: .شما نظرها و ایده هایی را دارید که مانع از رسیدن شما به آینده ای 
برتر می شود، بهتر است حداقل برای مدتی این اهداف و مقاصد را کنار بگذارید تا 
بتوانید ساده تر به اهداف تان برسید. شما تا حدودی فردی بیش از حد محتاط 

هستید، شرایطی در زندگی هر شخصی پیش می آید که باید ریسک کرد.

خرداد :  این روزها  همه شــرایط آمده است ولی شما خودتان را آماده نکرده 
اید. پس حتی اگر به اندازه تمام انســان های دیگر عجله دارید، بهتر است برای 
پیش بردن برنامه هایتان چند روزی صبر کنید. االن اصال به فکر این نباشید که 
دیگران چه فکری می کنند، اعتماد کردن به غریزه خودتان هیچ مشکلی برایتان 

ایجاد نمی کند.

تیر: شما اغلب اوقات در نیمه مبهم و پنهان ضمیر ناخودآگاه خود بسر می برید. 
بعضی اوقات این سفرهای درونی بسیار پیچیده است وبه طوری شما را در خود 
فرو می برد که کامال شما را غرق می کند. به هر حال اکنون می توانید در داخل 
و بیرون این سایه های تاریک گشت و گذار کنید .آرام باشید؛ االن مجبور نیستید 

تا از تصورات تان نتیجه خاصی بگیرید.

مرداد : شــما این روزها خیلی پرمشغله هســتید و زیاد از این موضوع راضی 
نیستید، اما اطرافیانتان هم فعالیتهای شما را محدود کرده اند و به شما فرصت 
زیاد کار کردن را نمی دهند. فراموش نکنید که نگرش های شما به اندازه چیزهای 
دیگر می توانند در خوشبختی شما تأثیر داشته باشند. انرژی های مثبت را جذب 

کنید و آن را به دوستانتان هم انتقال بدهید.

شهریور : افراد و اطرافیانتان به کمک شما احتیاج دارند و نیازمند هستند.بهتر 
است به انها کمک کنید.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 مثبت را 

برداشت کنید.

مهر : شما نباید کارهای خود را به تاخیر بیندازید، اگر کارهای مالی دارید که 
باید بهشــان بپردازید، تا دیر نشده آنها را شروع کنید. فراموش نکنید این جور 
کارها حتما نباید کارهای جالبی باشند! باوجود این مدیریت کردن مسائل مالی 
و بدهی هایتان می تواند احساس آسایش و امنیت شما را بیشتر کرده و آسوده 

خاطرتان کند.

آبان :  معموالً شما فقط بر پایه نیازهای خودتان تصمیم گیری می کنید، اما حاال 
در هر تصمیمی که می گیرید باید اطرافیانتان را هم در نظر بگیرید. اگر شــما 
بخواهید فقط به خودتان توجه کرده و دیگران را نادیده بگیرید، ممکن است در 
کارهای شما اشتباهات جدی رخ دهد. سعی نکنید که به دیگران رودست بزنید؛ 

فقط کاری را که صحیح است انجام دهید.

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

استقامت بزرگترین اسلحه شما برای رسیدن به موفقیت است.

دی :  شــما دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کرده اید و یا پیدا خواهید کرد، 
نظراتی که در سابق راجع به زندگی برایتان ارزش داشته اند دیکر برای تان رنگی 
ندارند. شما تمایل دارید همیشه و در همه صحنه های زندگی اول باشید، تغییر 
مســیرتان نیز به همین دلیل است زیرا احساس می کنید در جایگاهی که باید 

باشید نیستید. 

بهمن : ممکن است حقیقت به شــدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی 
است که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل از 
چیزهایی که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان را جمع 
کنید! برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنید صدمات جبران 

ناپذیری می بینید. 

اسفند : شما مجبور می شوید فعال آرزوهای خود را در مقابل نیازتان به امنیت 
کنار بگذارید. و اگر شــما اتفاقاتی که در زندگی تــان می افتد را بیش از اندازه 
شخصی کنید، مشکلتان پیچیده تر می شود. نیازی نیست به زور کارتان را جلو 
ببرید. فقط باید از چیزهایی که دارید استفاده کنید و تا موقعی که این طوفان 

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

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

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

09304740289 پیامك نمایند.
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و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
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اسامی برندگان جدول  3860
1ـ مرجان کمالیـ  رامسر

2ـ محمدرضا علیرضاییـ  تهران
3ـ فاطمه گودرزیـ  مشهد

افقي:
1. شاخه اي از علم فیزیك كه به بررسي رابطه گرما و 

صورتهاي دیگر انرژي مي پردازدـ  نفس سركش
2. كوهي كه حضرت آدم از بهشت در آنجا فرود آمد 

ـ ژاندارم
قله رشته كوه  بلندترین  ـ  3. حرف تعجب خانمها 
زاگرسـ  خزنده خوش خط و خالـ  پوشش روز باراني 

و آفتابيـ  شعله، زبانه آتش
4. بي ریاـ  رمزینهـ  غیرمجاز، حرام

5. از شعائر مذهبيـ  آب شرعيـ  موسس كشور ایران 
ـ بیروني ترین بخش پوست گیاهان 

6. قایقـ  توافقـ  جاویدـ  حرف فاصله
7. چهره ـ گیاهي خوشبو با مصرف طبي ـ نام مادر 

گرامي حضرت عیسي)ع(ـ  حرف همراهي
8. بنا، معمارـ  قدم یكپاـ  مایع حیاتـ  پول چین

9. از خود گذشتنـ  آنكه نسبت خانوادگي با انسان دارد 
ـ نیستي، مرگ

10. ردهـ  عدد ورزشيـ  مركز ایتالیاـ  تاریخ نگار
11. تصدیق آلماني ـ از توابع استان كرمان ـ سازمان 
علمي، فرهنگي و تربیتي سازمان ملل متحدـ  درخت 

انگور
12. منقار مرغ ـ كشمش درشت ـ رودي در اروپا ـ 

بخشش، كرم
13. قالبي، غیراصليـ  پیامبر در دهان ماهيـ  تلخـ  پربها

14. مالك، داراـ  مونث عارفـ  ستارگان
15. سدي در جنوبـ  واحد گوسفندـ  قومي نیمه آریایي 

در عهد هخامنشیانـ  تیزـ  پول ژاپن
16. شكست خوردهـ  مشهورترین اثر والتر اسكات

17. برادر حضرت موسي)ع(ـ  قواي بحریه
عمودي:

1. پیشه عكاس باشيـ  كاسه بزرگ 
2. بوم شناسيـ  پند

3. فلز سرخـ  نبردـ  رد، جاي پاـ  سگـ  پیمانه، اندازه
4. چوب خمیر پهن كنـ  اخويـ  دعوا، منازعه

5. بخشـ  شبیهـ  پول قطرـ  وال
6. شهري در آلمانـ  مركز افغانستانـ  زودـ  جانب، 

طرف
7. همتاـ  پزشك ایراني مشهور عهد ساسانيـ  بخشي از 

نمازـ  نوعي كاالبرگ
8. اشارهـ  خرده سنگـ  باال آمدن آب دریاـ  آشنا

9. فرخندهـ  پایتخت كشور ویتنامـ  عنوان رسمي درجه 
داران تا رده سرهنگي

10. كساديـ  كافيـ  حرف یاوهـ  پنج به انگلیسي
11. ویتأمین انعقادي خونـ  نوعي نمایش هم شاد و هم 

غم انگیزـ  دستور كار یك مجلسـ  او
12. بخشي ازدست و پاـ  راهي در آسمانـ  محل عبور 

ـ هواي متحرك

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3860 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3872

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.

13. گیرنده امواج ـ  ثمر درختـ  جاي پردرختـ  
اصطالحي فوتبالي

14. آبیار ـ از شهرهاي سوئد ـ شهادت و تأیید بر 
درستي یا نادرستي امري

15. كلمه درد و رنجـ  شهر بارانـ  كشتي جنگيـ  
خانهـ  گشاده

16. میدان اسب دوانيـ  نوعي نرم تن وول خوردني
17. متفق و متحدـ  اسكلت، كالبد
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3ـ فاطمه گودرزیـ  مشهد

افقي:
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صورتهاي دیگر انرژي مي پردازدـ  نفس سركش
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17. برادر حضرت موسي)ع(ـ  قواي بحریه
عمودي:

1. پیشه عكاس باشيـ  كاسه بزرگ 
2. بوم شناسيـ  پند

3. فلز سرخـ  نبردـ  رد، جاي پاـ  سگـ  پیمانه، اندازه
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13. گیرنده امواج ـ  ثمر درختـ  جاي پردرختـ  
اصطالحي فوتبالي

14. آبیار ـ از شهرهاي سوئد ـ شهادت و تأیید بر 
درستي یا نادرستي امري
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3860
1ـ مرجان کمالیـ  رامسر

2ـ محمدرضا علیرضاییـ  تهران
3ـ فاطمه گودرزیـ  مشهد

افقي:
1. شاخه اي از علم فیزیك كه به بررسي رابطه گرما و 

صورتهاي دیگر انرژي مي پردازدـ  نفس سركش
2. كوهي كه حضرت آدم از بهشت در آنجا فرود آمد 

ـ ژاندارم
قله رشته كوه  بلندترین  ـ  3. حرف تعجب خانمها 
زاگرسـ  خزنده خوش خط و خالـ  پوشش روز باراني 

و آفتابيـ  شعله، زبانه آتش
4. بي ریاـ  رمزینهـ  غیرمجاز، حرام

5. از شعائر مذهبيـ  آب شرعيـ  موسس كشور ایران 
ـ بیروني ترین بخش پوست گیاهان 

6. قایقـ  توافقـ  جاویدـ  حرف فاصله
7. چهره ـ گیاهي خوشبو با مصرف طبي ـ نام مادر 

گرامي حضرت عیسي)ع(ـ  حرف همراهي
8. بنا، معمارـ  قدم یكپاـ  مایع حیاتـ  پول چین

9. از خود گذشتنـ  آنكه نسبت خانوادگي با انسان دارد 
ـ نیستي، مرگ

10. ردهـ  عدد ورزشيـ  مركز ایتالیاـ  تاریخ نگار
11. تصدیق آلماني ـ از توابع استان كرمان ـ سازمان 
علمي، فرهنگي و تربیتي سازمان ملل متحدـ  درخت 

انگور
12. منقار مرغ ـ كشمش درشت ـ رودي در اروپا ـ 

بخشش، كرم
13. قالبي، غیراصليـ  پیامبر در دهان ماهيـ  تلخـ  پربها

14. مالك، داراـ  مونث عارفـ  ستارگان
15. سدي در جنوبـ  واحد گوسفندـ  قومي نیمه آریایي 

در عهد هخامنشیانـ  تیزـ  پول ژاپن
16. شكست خوردهـ  مشهورترین اثر والتر اسكات

17. برادر حضرت موسي)ع(ـ  قواي بحریه
عمودي:

1. پیشه عكاس باشيـ  كاسه بزرگ 
2. بوم شناسيـ  پند

3. فلز سرخـ  نبردـ  رد، جاي پاـ  سگـ  پیمانه، اندازه
4. چوب خمیر پهن كنـ  اخويـ  دعوا، منازعه

5. بخشـ  شبیهـ  پول قطرـ  وال
6. شهري در آلمانـ  مركز افغانستانـ  زودـ  جانب، 

طرف
7. همتاـ  پزشك ایراني مشهور عهد ساسانيـ  بخشي از 

نمازـ  نوعي كاالبرگ
8. اشارهـ  خرده سنگـ  باال آمدن آب دریاـ  آشنا

9. فرخندهـ  پایتخت كشور ویتنامـ  عنوان رسمي درجه 
داران تا رده سرهنگي

10. كساديـ  كافيـ  حرف یاوهـ  پنج به انگلیسي
11. ویتأمین انعقادي خونـ  نوعي نمایش هم شاد و هم 

غم انگیزـ  دستور كار یك مجلسـ  او
12. بخشي ازدست و پاـ  راهي در آسمانـ  محل عبور 

ـ هواي متحرك

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3860 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3872

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.

13. گیرنده امواج ـ  ثمر درختـ  جاي پردرختـ  
اصطالحي فوتبالي

14. آبیار ـ از شهرهاي سوئد ـ شهادت و تأیید بر 
درستي یا نادرستي امري

15. كلمه درد و رنجـ  شهر بارانـ  كشتي جنگيـ  
خانهـ  گشاده

16. میدان اسب دوانيـ  نوعي نرم تن وول خوردني
17. متفق و متحدـ  اسكلت، كالبد
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اسامی برندگان جدول  3860
1ـ مرجان کمالیـ  رامسر

2ـ محمدرضا علیرضاییـ  تهران
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زاگرسـ  خزنده خوش خط و خالـ  پوشش روز باراني 

و آفتابيـ  شعله، زبانه آتش
4. بي ریاـ  رمزینهـ  غیرمجاز، حرام

5. از شعائر مذهبيـ  آب شرعيـ  موسس كشور ایران 
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1.0

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

0 % financing
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-  8" multimedia 
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integrated navigation

- Sunroof
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on select 2021 Kia models
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+
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

دارای جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازی، 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(     604-404-4073

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

برای تعیین وقت حضوری 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

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

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

تدریس
فیزیک - ریاضی

 تمامی سطوح دبیرستان و دانشگاه
توسط عضو هیات علمی دانشگاه

با ۲۰ سال سابقه تدریس

نادره ترکمان
604-۳۹6-6622

1566

اجارهاجاره
آپارتمان مبله دوخوابه 

در وودکرافت با تمامی امکانات، 
استخر، سونا و جکوزی

 اجاره داده می شود.
»کوتاه مدت یا بلند مدت«

1559 604-600-5۸۸6
ــــــــــــــــــــــــ

فروش
تعمیر و سرویس
ماشین های نو
و دست دوم 

»دونر«

تلفن تماس: 77۸-246-۳۸۳۹

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

604-921-4726

کالس نقاشی
زیر نظر: 
 مریم رئیس روحانی
)604( 913-0015
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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. 1560

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»


