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هر جمعه منتشر می شود

پیش بینی هایی برای سال آینده

 جهان در سال ۲۰۲۲

با نزدیک شــدن به سال 2۰22، یک سؤال بزرگ در ذهن 
همه ما بی جواب مانده است: پس از همه گیری دنیا به کجا 
خواهیم رفت؟ بابا ونگا، پیشــگوی معروف نابینای بلغاری 

می گوید به سمت تاریکی می رویم.
به نظر می رســد ونگلیا پاندوا گوشــترووا پیش از آنکه در 
ســال 1۹۹6 در سن ۸۴ سالگی از دنیا برود یک نسخه از 
دغدغه های تغییرات اقلیمی را مطالعه کرده و بر اساس آن 

سال های پس از مرگش را تیره وتار دیده بود.
جــدا از قحطی در هند، آتش در اســترالیا و پیدا شــدن 
ویــروس جدید به دلیل آب شــدن یخ های ســیبری که 
دیگر پیش بینی های نامعقولی هم از سمت بابا ونگا حساب 
نمی شوند، درزمینه فناوری، سالمت، پول، حمل ونقل، خانه 
وزندگی خانوادگی، می توانیم از یک واقعیت اطمینان داشته 

باشیم: همه چیز به سرعت در حال تغییر است.

همه گیری و آینده سالمت: ماسک با ما خواهد ماند

کوویــد-1۹ تا حد زیادی جهان را غافلگیر کرد. زمانی که 
ســازمان بهداشت جهانی در 11 مارس 2۰2۰ همه گیری 
را اعالم کرد، تعداد کمی از ما گمان می کردیم که این امر 
منجر به دو سال تعطیلی، فاصله گذاری اجتماعی و اختالل 
در زندگی عادی که به آن عادت داشــتیم می شود. به نظر 
می رســید که اوضاع در اواسط سال 2۰21 در حال عادی 
شدن است، اما شیوع سویه دلتا و بعداً سویه اومیکرون بار 

دیگر محدودیت ها را بازگرداند.
آیا ســال 2۰22 ســالی خواهد بود که کووید-1۹ از یک 
بیماری همه گیــر به یک اندمیک –بیماری بومی- تبدیل 
می شود؟ این همان چیزی است که همه ما به آن امیدواریم، 
اما بازگشتی به ســال 2۰1۹ وجود ندارد. پیش بینی شده 
است مردم حداقل برای ده سال آینده برای حفظ سالمت 
اطرافیانشــان و کسانی که نقص سیستم ایمنی دارند، در 

اماکن عمومی ماسک بزنند.
واکســن کووید-1۹ برای همیشه نحوه ایجاد واکسن ها و 
احتماالً سایر روش های درمانی را تغییر خواهد داد. اینکه 
ساخت و توسعه واکســنی یک دهه زمان ببرد مسئله ای 
غیرعادی نیست، اما این واکسن ها طی 1۰ ماه با استفاده از 
علم ژنتیک و فناوری mRNA ساخته شدند که از مهم ترین 

پیشرفت های پزشکی است.

خداحافظی با شــهرهای بزرگ و ســالم به دورکاری و 
روستانشینی

رفتــن ســر کار از جنبه های زندگی بودنــد که در طول 
همه گیری شاید بیش از همه تحت تأثیر قرارگرفته و دچار 
اختالل شــدند. درحالی که مدارس تا حد زیادی به صورت 
حضوری بازگشته اند، روند بازگشت به کار بسیار کندتر بوده 
است. بسیاری از کارمندان تصمیم گرفته اند که تعادل کار/
زندگی را در شــیوه کار از راه دور و از منزل ادامه داده، به 
مناطق دورتر از مرکز شهر نقل مکان کنند تا فضای بیشتر و 

هوای تازه داشته باشند.
درعین حال بسیاری از کارفرمایان نیز شیفته دستاوردهای 
بهره وری کار از راه دور و خالص شدن از پرداخت اجاره بهای 

گزاف دفاتر مرکز شهر و صرفه جویی در هزینه ها شده اند.

استفاده کمتر از پول نقد و رواج کیف های الکترونیکی

بسیاری از ما می توانیم حال وروز اجدادمان را که باید قبول 
می کردند یک تکه کاغذ به اندازه طال باارزش شده را درک 
کنیم؛ اما رمز ارزها در قرون 21 برای ثابت کردن جای پای 
خود به اندازه اســکناس چند قرن وقت ندارند. این بازار که 
قول آزادی اقتصادی و رهایــی از قدرت دولت ها از آن به 

گوش می رسد، برای خیلی ها ناشناخته است.
امسال ارزهای رمز پایه رکوردهای جدیدی را شکستند و 
سرمایه بیشتری را به خود جلب کردند. برنامه مبادله رمز 
 TikTok چند بار در طول ســال 2۰21 از Coinbase ارز
و YouTube عبور کرد و بیشــترین دانلود را در اپ استور 

اپل داشت. برخی بیت کوین، محبوب ترین رمز ارز جهان را 
محافظی در برابر تورم می دانند. سیاستمداران، ورزشکاران 
و دیگر افراد در ســال 2۰21 شــروع به دریافت چک های 
حقوقی خود با بیت کوین کردند. بعید است به این زودی ها 
کارفرمای شما حقوق ماهانه تان را به صورت رمز ارز پرداخت 

کند.

فضا، سفر و اینترنت نسل جدید

یکی از چشمگیرترین تحوالت سال 2۰22 مسابقه فضایی 
جدید است. چین و روسیه بر روی پروژه ساخت یک پایگاه 
بر روی ماه در آینده )سال 2۰۳۰( و همچنین فرود آوردن 
یک ربات روی یک ســیارک )در سال 2۰2۴( با یکدیگر 
همکاری می کنند. ناسا در ماه دسامبر 1۰ فضانورد آینده 
خود را با نگاهی جاه طلبانه برای مأموریت آینده ســفر به 

ماه معرفی کرد.
شرکت های فضایی خصوصی اسپیس ایکس، بلو اوریجین 
و ویرجین گاالکتیک همگی غیرنظامیان را در سال 2۰21 
به فضا فرستادند و همگی وعده  از آینده پررونق گردشگری 
فضایی می دهند. جاه طلبی آن ها در سال 2۰22 بزرگ تر 

هم خواهد شد.
در همین حال استارلینک و بلو اوریجین اسپیس ایکس و 
پروژه کویپر آمازون هزاران ماهواره مدار پایین را در ســال 
2۰22 بــه جو پرتاب خواهند کــرد. مأموریت آن ها برای 
آوردن اینترنــت پهن باند ســریع و قابل اعتماد با قیمت 
مناســب به هر گوشه از سیاره است؛ اما عارضه جانبی این 
پروژه به وجود آمدن هزاران قطعه زباله فضایی اســت که 
می توانند دید تلسکوپ های ستاره شناسان را مختل کنند، با 
فضاپیماها برخورد کنند و حجم عظیمی از زباله های فضایی 

ایجاد کنند. ظاهراً آن ها هرگز فیلم Wall-E را ندیده اند.

پول در بازار خودروهای الکتریکی

خودروهای الکتریکی یا برقی، از جمله تســال مدل ۳ که 
در ســپتامبر به پرفروش ترین خودروی اروپا تبدیل شد، 
پس از موفقیت های بســیار در سال 2۰21 برای موفقیتی 
عظیم در ســال 2۰22 آماده می شوند. عمر وسایل نقلیه 
سوخت فسیلی به سر رســیده است. ایاالت متحده خرید 
خودروهای سوخت فسیلی را تا سال 2۰۳5 متوقف خواهد 
کــرد، بریتانیا این کار را تا ســال 2۰۳۰ انجام خواهد داد 
و ائتالف گســترده تری از کشورها سال 2۰۴۰ را به عنوان 
تاریخ جهانی برای پایان دادن به خودروهای سوخت فسیلی 

تعیین کرده اند.
ایالن ماســک، مدیرعامل تســال، پیش بینی کرده است 
که شاسی بلند کامپکت تســال مدل Y در سال 2۰22 به 
پرفروش ترین خودرو در سراسر جهان از نظر درآمد تبدیل 
می شــود و از پیکاپ فورد F-15۰ و تویوتا کروال کامپکت 
پیشی می گیرد؛ اما بزرگ ترین داستان خودروهای الکتریکی 
در ســال 2۰22 احتماالً به بازار آمدن کامیون ها است که 

صنعت باربری را متحول خواهد کرد.

آینده در فراجهان

 آخرین موضوعی که باید منتظر باشید در سال 2۰22 در 
مورد آن زیاد بشنوید متاورس یا فراجهان است.

بسیاری از ما دوست داریم  در نسخه ای از»جنگ ستارگان« 
یا »آواتار« قدم بگذاریم. دشــوار اســت که متوجه انفجار 
بازی های آنالین در طول همه گیری نشده باشیم؛ اما بیایید 
انتظارات متــاورس خود را برای ســال 2۰22 پایین نگه 
داریم. کارهای زیادی باید انجام شود تا گوشی های واقعیت 
مجازی بهتری ســاخته شده و اکوسیستمی از جهان های 
مجازی واقعاً همه جانبه بســازیم. اگر در سال 2۰22 چند 
جرقه دلگرم کننده از متاورس داشته باشیم، باید خودمان را 
بسیار خوش شانس بدانیم. فعالً بعضی ها شروع به خریدن 
زمین در این فرا جهان کرده اند. به نظر شما سرمایه گذاری 

دیوانه واری است یا یک آینده نگری تجاری؟

چرا چین به دنبال نجات برجام است؟

آیا چین به اندازه روسیه در مذاکرات اتمی نقش دارد؟

حتی پوشش »وانگ کان« مثل باقی اعضای شرکت کننده در 
مذاکرات نجات توافق هسته ای »برجام« نیست. می شود او را 
با پاپیونی که بر گردن دارد، بین دیگر دیپلمات های حاضر در 

وین به راحتی تشخیص داد.
وانگ کان، ســفیر دولت چین در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، مثل همتای روسی خبرساز و توییتربازش، »میخائیل 
اولیانف«، برای افکار عمومی چهره آشــنایی نیست. با این 
حال، او هم مثل سفیر روسیه، نماینده اصلی دولت خود در 

مذاکرات احیای برجام است.
چین و روسیه هیچ کدام معاون یا مدیرکل وزارت خارجه خود 
را به مذاکرات وین نمی فرستند اما دو کشور بازیگران مهمی  
هستند که هر بار گفت وگوها به مرحله ای سخت می رسند و 
کم کم می شود مذاکرات را شکست خورده فرض کرد، به میان 
می آیند و طرفین اختالف، یعنی جمهوری اسالمی و ایاالت 

متحده را به هم نزدیک می کنند.
»علی باقری کنی«، معاون وزارت امور خارجه و مذاکره کننده 
ارشد جمهوری اسالمی مطابق پروتکل های چینی ها که در 
دوره شــیوع کرونا میهمان خارجی کمتر می پذیرند، برای 
مشورت به چین نمی رود اما تماس های تلفنی میان دو طرف 

به طور مرتب برقرار است.
دپلمات های چین بیش از یک دهه اســت که در مذاکرات 
اتمــی ایران نقش کلیدی بازی می کنند بدون این که توجه 
زیادی به خود جلب کنند. شــرکت ها و اتباع چینی بعد از 
نهادها و افراد در جمهوری اســالمی، بیشترین تعداد تحریم 
شــدگان ایاالت متحده را به دلیــل دور زدن تحریم های این 
کشــورعلیه ایران یا کمک به جمهوری اسالمی برای بی اثر 

کردن تحریم های امریکا دارند.
چین به طور ســنتی بزرگ ترین خریدار نفت خام ایران بوده 
اســت. برخی از پاالیشگاه های چین بر اساس کیفیت و نوع 
نفت خام ایران که نوع خاصی از نفت سنگین است، طراحی 
و ســاخته شده اند. برای همین، این پاالیشگاه ها چاره ای جز 
استفاده و ادامه خرید از این نوع نفت خام ندارند. در حالی که 
فروش نفت ایران هم آسان نیست و حتی بنادر چین اجازه 
ورود کشتی های ایرانی را از بیم تحریم های امریکا نمی دهند، 
خرید نفت ایــران به قیمت ارزان می تواند برای هر دو طرف 

ایرانی و چینی یک بازی برد-برد باشد. 
ایران نفت تحریم شده و بی مشتری خود را به قیمتی ارزان تر 
به چین می فروشــد و چین هم نفتی را که باید با قیمتی 
باالتر می خرید، با بهایی کمتر اما با ســختی بیشتر، مثل 

خرید از نفت کش روی دریا، تهیه می کند.

چرا چین برای نجات توافق برجام تالش می کند؟

رفع تحریم شــرکت های چینی و بخشش جریمه احتمالی 
آن ها با اتمام تحریم های امریکا علیه جمهوری اسالمی و ادامه 
خرید نفت ارزان اما به روش های راحت تر مثل تحویل در بنادر 

این کشور، انگیزه فوری چین از نجات توافق برجام است. 
اما این تنها مشوق چین برای برداشته شدن تحریم های امریکا 
علیه ایران نیست. چینی ها قرارداد 25 ساله ای با جمهوری 
اسالمی امضا کرده اند که فروش نفت ارزان به مدت ربع قرن 
به این کشور، از پیش پا افتاده ترین تعهدات ایران در آن است. 
جمهوری اســالمی در این قرارداد، توســعه و کنترل بخش 
بسیار وسیعی از زیرساخت های خود را به چین سپرده است 
که از بهره داری از معادن و مخازن نفتی تا ســاخت و کنترل 

فرودگاه های کشور را شامل می شود.
حضور پررنگ در منطقه خلیج فارس، سیاســت بلندمدت 
چین اســت. وزیر خارجه این کشــور بهار 1۴۰۰ در یک تور 
طوالنی به کشــورهای خلیج فارس، بــه ایران هم رفت و در 
تهران قرارداد 25 ســاله را امضا کرد که با مخالفت و نگرانی 

شدید ایرانی ها مواجه است. 
روسیه هم مثل چین به دنبال تثبیت جایگاه خود در خلیج 
فارس است؛ آن هم در دوره ای که ایاالت متحده حضور خود 
را در این منطقه کم رنگ کرده است. چین حاال با روسیه در 
منطقه خلیج فارس رقابت می کند و با ایاالت متحده -کشوری 
که تنش با آن از دوره ریاســت جمهوری »دونالد ترامپ« باال 
گرفته اســت- بر ســر مهار برنامه اتمی جمهوری اسالمی 

همکاری می کند.
ایران موضوعی است که چین و امریکا را با هدفی واحد بر سر 
یک میز نشانده، همان طور که فرصتی برای روسیه است تا 
با  کشورهای غربی بر سر یک مساله ثالث تماس های خود 

را برقرار نگه دارد. 

روابط اروپا و امریکا بر سر دخالت های آشکار و پنهان نظامی 
و امنیتی روســیه در اوکراین، با مسکو تیره شده است و این 
کشــور را تحریم کرده اند. اما ایران با سیاست های جمهوری 
اســالمی، تنفس گاهی برای این کشورها شــده است تا به 
محض رســیدن به آن، همه اختالفات قدیمی خود را کنار 

بگذارند.

پای چین از چه زمانی به پرونده مذاکرات اتمی ایران 
باز شد؟

چین از زمانی که پرونده اتمی جمهوری اســالمی ایران به 
شــورای امنیت سازمان ملل ارجاع شــد، به جمع بازیگران 
جدی هسته ای تهران پیوست. پیش از آن، سه کشور اروپایی 
بریتانیا، فرانســه و آلمان بودند که نقش واسطه بین ایران 
و امریــکا هم بازی می کردند. اما حضور در شــورای امنیت، 
فرصتی به چین و روسیه داد تا به جمع دولت های موثر بر 
سرنوشت پرونده اتمی جمهوری اسالمی اضافه شوند. با این 
همه، چین از قبل از شورای امنیت، نقش ناصح مشفق برای 

برنامه اتمی ایران داشت.
وزیر خارجه چیــن در دهه 1۳۸۰، در زمانی که پرونده اتمی 
ایران تازه به بحران های بین المللی اضافه شده بود، به تهران 
ســفر کرد و دیداری هم با »حسن روحانی«، مذاکره کننده 

اصلی هسته ای جمهوری اسالمی داشت. 
روحانی در کتاب خاطراتش نوشته است که وزیر خارجه چین 
در آن دیدار به تصمیم گیران جمهوری اســالمی نصیحت 
کرده بود همانند چین، دوره ای را برای قدرتمند شدن از نظر 
اقتصادی در نظر بگیرند و طی این مدت، برنامه اتمی را هم 
کنار بگذارند تا زمانی که بنیه اقتصادی کشــور قوی شود. 
ســپس اگر الزم شد، با قدرت های جهانی برای برنامه اتمی 

وارد چانه زنی و مذاکره شوند.
نظــام حاکم بر ایران به نصیحت چیــن عمل نکرد و برای 
دست یابی به برنامه اتمی، به ویژه چرخه سوخت اتمی، عجله 
داشــت. برای دوره ای نیز کوتاه غنی سازی اورانیوم را متوقف 
کرد اما صبر خود را زود از دست داد. حاال نزدیک به دو دهه 
است که برنامه اتمی و تحریم های ناشی از آن باعث شده اند 
نرخ رشد اقتصادی ایران از مثبت هفت درصد به منفی هفت 
برســد و هنوز هم اختالفات اتمی حل نشــده بین ایران و 

قدرت های جهانی باقی بمانند.

چین در مذاکرات اتمی چه نقشی بازی می کند؟

در جریان مذاکرات 22 ماهه جمهوری اسالمی با وزرای خارجه 
قدرت های جهانی که بازیگر اصلی آن ایاالت متحده بود، چین 
به ظاهر نقش حاشیه ای داشت. افکار عمومی تصور می کردند 
وزیر خارجه چین زمانی به مذاکرات می پیوندد که توافقات 

اصلی بین ایران و جمهوری اسالمی به دست آمده باشد. 
اما »محمدجواد ظریف«، وزیر وقــت امور خارجه جمهوری 
اســالمی در کتاب خاطرات خود از مذاکرات برجام با نام »راز 
ســر به مهر«، تصویری دیگر هم ارایه کرده اســت. به روایت 
او، وزیــر چینی هر زمان که بن بســتی در مذاکرات پیش 
می آمد، طرحی برای نجات گفت وگوها از شکســت می آورد 
که هم مالحظات جمهوری اسالمی در آن درج شده بود، هم 

خواسته های ایالت متحده.
در مذاکرات احیای برجام که جمهوری اسالمی و ایاالت متحده 
با ممنوعیتی که آیت اهلل »علــی خامنه ای« به گفت وگوها 
تحمیل کرده، مستقیما با هم مذاکره نمی کنند، نقش چین 

هم تغییر کرده است.
کشوری که توافقات ایران و امریکا را به عنوان یکی از اعضای 
دایم شورای امنیت تامین می کرد، اینک میانجی دو کشور 
است تا توافق اتمی که شش ســال پیش به دست آمد، از 

حالت اغما خارج و دوباره احیا شود.
چین در انتظار اجرایی شــدن قرارداد 25 ساله با ایران است 
که با وجود تحریم های ایاالت متحده، غیرممکن اســت. به 
همین دلیل است که وانگ کان، سفیر پایپون زده این کشور 
با روسیه، سفیر کشور رقیب خود همکاری می کند، با ایاالت 
متحده که به دلیل مسایل تجاری و اختالف بر سر تایوان و 
آب های چین جنوبی روابطی متشــنج دارد، اختالفات را به 
طور موقت کنار می گذارد و ساعت ها با »راب مالی«، نماینده 

ایاالت متحده در هتل »کوبورگ« وین به مذاکره می نشیند.
هرکجا که احتمال به بن بست رسیدن مذاکرات وجود دارد، رد 
پایی هم از سفیر چین است و به ناگهان سفیر روسیه اعالم 
می کند که مذاکرات فعال در مسیر درستی قرار گرفته است.

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

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

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.

ترودو: چین برای ایجاد تفرقه
 بین نظام های دموکراتیک می کوشد، 

بنابراین باید با هم متحد شویم
جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز یکشنبه 26 دسامبر در گفتگو با 
تلویزیون گلوبال ضمن هشدار درباره تالش های تفرقه افکنانه چین برای 
دورکردن نظام های دموکراتیک از یکدیگر، از کشــورهای غربی خواست 
برای مقابله با فشارها و رفتارها اختالف برانگیز چین با یکدیگر متحد شوند.
بــه گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونریال، ترودو تاکید کرد: »ما باید 
بهتر و بیشــتر از همیشــه برای مقابله با چین متحد شویم و مانع از آن 
شویم که این کشور بین ما شکاف ایجاد کند. ما به شکلی سالم با یکدیگر 
رقابت می کنیم اما در این میان چین به روشــی کامال هوشمندانه و البته 
شرورانه تالش می کند ما را در برابر یکدیگر قرار دهد. بنابراین الزم است که 

نظام های دموکراتیک غربی در برابر چین جبهه ای متحد تشکیل دهند.«
نخست وزیر کانادا هشتم دسامبر از تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک 
زمستانی پکن خبر داد. کانادا در واقع با اتخاذ این تصمیم، پای در مسیری 

گذاشت که پیش از آن آمریکا، انگلیس و استرالیا وارد آن شده بودند.
ورزشکاران کانادایی در بازی های المپیک زمستانی پکن که چهارم فوریه 
آغاز خواهد شد، شرکت خواهند کرد اما برای مراسم افتتاحیه این بازی ها 

هیچ نماینده ای از دولت کانادا به چین نخواهد رفت.
روابط دو کشور به تازگی از یک بحران دیپلماتیک عمیق و بی سابقه ناشی 

از بازداشت منگ وانژو، مدیر عامل شرکت بزرگ هوآوی، خارج شد.

اعتراف یک مقام جمهوری اسالمی: 
باید مراقب خانواده مسووالن نظام 

در کانادا باشیم

مدت هاســت که در جامعه ایرانیان 
کانادا و خود ایران این موضوع مطرح 
می شود که خانواده و نزدیکان تعداد 
زیادی از مقام های جمهوری اسالمی 
و حتی تعدادی از خود آنها در کانادا 

حضور دارند.
به گزارش هفتــه، اگرچه از این افراد 
آمــار دقیقی وجود نــدارد، اما هر از 
چند گاهی نام یکی از آنها بر سر زبان 
می افتد. گل سر سبد همه آنها محمود 
خاوری، رئیس اسبق بانک ملی، است 
که پس رو شدن یکی از پرونده های 
بزرگ مفاســد اقتصادی در ایران سر 
از کانادا در آورد و بعدها معلوم شــد 
که او شهروند کانادا است. در جریان 
پرونده های دیگر مفاسد اقتصادی از 
جمله پرونــده مربوط به اختالس در 
پیتروشــیمی و پرونده بسیار معروف 
اکبر طبری هم مشــخض شــد که 
بعضی از متهمان ردیــف باالی این 

پرونده ها در کانادا حضور دارند.
حــاال یکــی از مقام های سیاســی 
و اقتصــادی با نفــوذ در جمهوری 
اسالمی به نوعی به حضور قابل توجه 
تعداد زیــادی از خانواده ها و نزدیکان 
مقام های جمهوری اسالمی در کانادا 
ا اعتراف کرده و حتی خواســتار آن 
شــده که با توجه بــه احتمال نفوذ 
دســتگاه های امنیتی سایر کشورها 
در این افراد باید برای صیانت از آنها 

فکری شود.
حمیدرضا ترقــی عضو حزب موتلفه 
اسالمی که سابقه عضویت در مجلس 
شورای اسالمی را دارد و از سیاسیون 
ذی نفوذ در اقتصاد ایران است به ایسنا 
گفته: »در برخی کشورها مثل کانادا 
که سفیر نداریم، امکان نظارت بر سفر 
خانواده های مسئوالن وجود ندارد. من 
معتقدم نیاز است تا شیوه مراقبت و 
صیانت از خانواده های مسئوالن تغییر 
داده شــود، زیرا دشمن دنبال نفوذ و 

سوء استفاده از خانواده های مسئوالن 
است و باید حتی از فرزندان مسئوالنی 
که بــرای تحصیل به خارج کشــور 

می روند، مراقبت کرد.«
هــر چند ترقی این حضور را در کادر 
»ســفر« می گذارد و نه قاب بزرگتر 
»زندگی«، اما خــود این اعتراف هم 
بیانگر آن اســت که تــا چه حد این 
موضــوع حضور خانــواده و نزدیکان 
مقام های جمهوری اسالمی در کانادا 
عمومیــت دارد که یکــی از اعضای 
وابسته به قدرت در جمهوری اسالمی 
درباره آن حرف می زند و نســبت به 
ضرورت صیانت از این افراد هشــدار 

می دهد.
البته ترقی حرف های جالب دیگری 
هم درباره سفر فرزندان و خانواده های 
مســئوالن جمهــوری اســالمی به 
کشورهایی مانند کانادا مطرح کرده 
اســت از جمله اینکــه »در این باره 
قانونــی نداریم، بلکه دســتگاه های 
اطالعاتــی و امنیتــی بــه صورت 
دورادور و نامحســوس بر این سفرها 
با هدف صیانت از خانواده مســئوالن 
نظارت می کننــد تا آن ها در دام های 
دســتگاه های جاسوســی آمریکا و 
صهیونیست ها گرفتار نشوند. البته یک 
قانون هم درباره  عدم تابعیت خارجی 

گرفتن فرزندان از قبل وجود دارد«.
به هرحال واقعیتی که حمیدرضا ترقی، 
از آن حرف می زند از موضع مخالفت با 
زندگی و سفر مسئولین به کشورهای 
دیگر نیست. بلکه بحث او »محافظت 
و مراقبت« از فرزندان این نظام است 
که ترجیح داده اند در دور از سرزمینی 
که پدرانشان ساخته اند زندگی کنند. 
فرزندانی که بارها ایرانیان جامعه کانادا 
– و خیلی کشورهای دیگر- نسبت به 
آنها انتقادهای تندی داشته اند نه تنها 
به خاطر اســتفاده از موقعیت آقازاده 

بودنشان که به دلیل عملکردشان.

تغییرات اقلیمی، دغدغه جدید سرویس های اطالعاتی کانادا
 اتاوا آمادگی الزم برای مقابله با این چالش را ندارد

در شرایطی که تغییرات آب وهوایی 
روز بــه روز امنیت ملــی کانادا را 
تهدید می کند، سرویس های  بیشتر 
اطالعاتی کانادا این چالش را جدی تر 
از گذشته گرفته است اما در این میان 
کارشناسان نیز زنگ هشدار را به صدا 
درآورده و اذعــان کرده اند که کانادا 
برای مقابله موثر با این چالش آمادگی 

الزم را ندارد.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
سرویس های اطالعاتی و امنیتی کانادا 
SCRS از زمان تشکیل در بحبوحه 
جنگ ســرد، عمدتــا توجه و تالش 
خود را برای مدیریت ســه خطر که 
تهدیدهای آشــکار برای امنیت ملی 
کانادا محسوب می شود، متمرکز کرده 
است: تروریسم، جاسوسی و دخالت 
کشــورهای خارجی در سیاست ها و 

امور داخلی کشور.
اما سرویس های اطالعاتی کانادا اکنون 
مقابله با چالش تغییرات آب وهوایی را 
نیز به اولویت هــای خود اضافه کرده 

است.
تریشــیا گدس، معاون امور سیاسی 
SCRS ماه گذشــته در کنفرانسی 
اعالم کــرد: »تغییــرات آب وهوایی 
پدیده ای اســت که تاثیرات عمیقی 
بر کانادا و امنیت ملی کشــور خواهد 
داشت بنابراین بسیار حیاتی است که 

ما از این چالش غاقل نشویم.«
وینســت ریگبی که تا همین اواخر 
در مســایل مرتبط با امنیت ملی به 

جاســتین ترودو نخست وزیر فدرال 
کانادا مشــورت می داد، معتقد است 
که تغییرات آب وهوایی برای امنیت 
کانادا تهدیدی جدی و کامال ملموس 
است: »مسلما یک رانش زمین یا یک 
زلزله امنیت ملی ما را تهدید نمی کند 
امــا باران های ســیل آســا و جاری 
شدن ســیالب ها که هر سال شدت 
و تعدادشان بیشتر می شود، می تواند 

امنیت کانادا را به خطر اندازد.«
وینســت ریگبی که کارشناس مرکز 
بین المللی  و  راهبــردی  مطالعــات 
واشنگتن اســت، می گوید تغییرات 
آب وهوایی شــدید اقتصــاد کانادا را 
تهدید می کند. این پدیده تا اندازه ای 
بافت اجتماعی ما را تهدید می کند و 
می تواند روش هــا و عملکرد ما را در 

استفاده از منابعی که در اختیار داریم، 
مختل کند.

عالوه بــر این تغییــرات آب وهوایی 
قابلیــت آن را دارد که زمینه ســاز 
یا  ژئوپلیتیک گسترده  بی ثباتی های 

مهاجرت های جمعی ناخواسته شود.
پائیز امسال دولت آمریکا هشدار داد 
که تغییرات اقلیمی می تواند تا نیمه 
قــرن حاضر موجــب آوارگی و کوچ 
اجباری ده ها میلیون نفر از ســاکنان 
زمین شود و فقط در آسیا، زیرصحرای 
آفریقــا و آمریکای التین حدود 1۴۳ 

میلیون نفر را آواره کند.
آقای ریگبی می گویــد هر چه زمان 
بگذرد، خطر مناقشــات بر سر منابع 
آب در جهان افزایش خواهد یافت و 
این تهدید کوچکی نیست که کشوری 
مثل کانادا بخواهد آن را کم اهمیت 

بشمارد.
رقبای ژئوپلیتیک تالش می کنند به 
موازات ذوب شــدن یخ ها و کاهش 
گســتره های یخی، کنترل منابع آب 
موجود در قطب شــمال را به دست 

گیرند.
آقای ریگبی افزود: »قطعا در سال های 
آینــده رقابت بر ســر منابع معدنی، 
ذخایر نفت و گاز و منابع دریایی قطب 
شمال بیشتر و بیشــتر خواهد شد. 
برخی از کشورها مثل چین روز به روز 
عالقه بیشــتری به این منطقه نشان 
می دهند. روســیه نیز از هر فرصتی 
برای تقویت حضور و نفوذ خود در این 

منطقه استفاده می کند.«
تریشیا گدس بر این عقیده است که 
ســرویس های اطالعاتی کانادا برای 
درک بهتر حساســیت قطب شمال 
و رقابت هــای آتی بر ســر منابع این 
سرزمین یخ زده، باید بیشتر از گذشته 
ســرمایه گذاری کنند و در این راستا 
تغییرات  و  آب وهوایی  کارشناســان 

اقلیمی استخدام کنند.
 CST مرکز امنیت مخابــرات کانادا

که آژانس جاسوسی الکترونیک کانادا 
محسوب می شود، از نقشی که باید در 

این عرصه ایفا کند، آگاه است.
ایوان کورونوفســکی، سخنگوی این 
سازمان می گوید از آنجا که تغییرات 
آب وهوایی همچنان در سراسر جهان 
تاثیرات گسترده ای بر جا می گذارد، 
پیش بینی های استراتژیک و اطالعات 
مــا می تواند برای شــرکای دولتی و 
نهادهای سیاســت گذاری یا تصمیم 

گیرنده کشور بسیار ارزشمند باشد.
ســایمون دالبی، اســتاد جغرافیا و 
مطالعات زیست محیطی در دانشگاه 
ویلفرد لوریر نیز که در زمینه ارتباط 
بین تغییرات آب وهوا، امنیت محیطی 
و مسایل ژئوپلیتیک تحقیق می کند، 
می گوید بســیار الزم و مهم است که 
استراتژی امنیت ملی کانادا با در نظر 
گرفتن چالش تغییرات آب وهوایی به 

روزرسانی شود.
به گفته این کارشناس جامعه کانادا در 
برابر تغییرات آب وهوایی غیرمنتظره و 
شدید کامال آسیب پذیر است و کشور 
آمادگی الزم برای مقابله با این چالش 
روزافــزون را ندارد. ما در شــرایطی 
قرار داریــم که باید نقــاط ضعف و 
آســیب پذیر خــود را در برابر خطر 
تغییــرات آب وهوایی بــه کلی مورد 
بررســی مجدد قراردهیم و در عین 
حال الزم است پایه های یک اقتصاد 
جدیــد را بریزیم که آســیب پذیری 
کمتری در برابر پیامدهای این چالش 

داشته باشد.
آقــای ریگبی تاکید کــرد: »جامعه 
اطالعاتی کانادا باید برای ارزیابی بهتر 
خطر تغییــرات آب وهوایی و تجهیز 
کشور به ابزارهای موثر مقابله با این 
چالــش در کوتاه مدت و میان مدت، 
نقش پررنگ تــری ایفا کند. من فکر 
نمی کنم که کانــادا در این زمینه به 

اندازه کافی تالش کرده باشد.«
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 کاهش توان محافظتی واکسن ها به زیر ۱۵ درصد! 
هشدار سازمان جهانی بهداشت 

درباره افزایش بستری شدن های ناشی از کرونا در روزهای آینده
بر اســاس داده های جدول مشــاوره 
علمی انتاریو، حفاظتی که واکسن های 
کووید 1۹ در برابر ویروس کرونا ایجاد 
می کنند، به طور چشمگیری کاهش 
یافته و به زیر 15 درصد رسیده است.

بــه گــزارش هفتــه و بــه نقــل 
»سی بی سی«، دکتر پیتر جونی، مدیر 
علمی این گروه، گفته است: »داده ها 
نشــان می دهند در حالی که دو دوز 
واکسن در برابر بیماری شدید شما را 
محافظت می کند، اما توانایی آن برای 
جلوگیری از ابتال به شــدت در حال 

کاهش است.« 
بر اســاس داده ها، تــوان محافظتی 
واکسن، در افرادی که دو دوز زده اند، 
به 1۴.۹ درصد کاهش یافته است – از 

تقریباً ۹۰ درصد در ماه گذشته.
جونی گفت: »محافظت از واکسن در 
برابر عفونت مانند برف زیر آفتاب در 
حال ذوب شدن اســت و اومیکرون 
در حــال فــرار از سیســتم ایمنی 
اســت و دیگر هیچ تمایزی بین فرد 
واکسینه شــده و فرد واکسینه نشده 

وجود ندارد.«
حفاظت از واکســن به کاهش خطر 

ابتال اشاره دارد.
جونی گفت داده های بریتانیا نشــان 
داده اســت که دوز ســوم واکســن 
کوویــد-1۹ می تواند خطــر ابتال به 

عفونــت را تا پنج برابر کاهش دهد و 
او خواستار تســریع کارزار برای زدن 

آنها شد.
جونی گفت: »احتماالً باید حدود دو 
هفته صبر کنید تا دوز ســوم دوباره 
محافظت کامل را ارائه دهد. محافظت 
کامل به این معنی است که خطر ابتال 
به عفونت تقریباً چهــار تا پنج برابر 

کاهش می یابد.«
اومیکرون حاوی بیش از ۳۰ جهش در 
پروتئین شاخکی اش است که برخی 
از آنها با مقاومت در برابر خنثی سازی 
پروتئین  هســتند؛  مرتبط  پادتن ها 
شاخکی  بخشی از ویروس کرونا است 

که به ورود آن به ســلول های انسانی 
کمک می کند.

علیرغم تضعیف آشکار محافظت در 
برابر ابتال، داده ها نشان می دهند که 
دو دوز همچنــان بیش از ۹۰ درصد 
محافظت در برابر بســتری شــدن 
در بیمارســتان و پذیرش در بخش 

مراقبت های ویژه می دهد.
جونی گفت که این دلیلی اســت بر 
اینکه واکسن ها در دستیابی به هدف 
اولیه خود موفق بوده انــد، اگرچه او 
هشدار داد که وضعیت ممکن است 
در روزها و هفته های آینده تغییر کند.

در حالی که بســیاری از کشورهای 
جهان این روزها برای مقابله با شیوع 
سویه اومیکرون محدودیت ها و تدابیر 
پیشــگیرانه جدیدی به اجرا گذاشته 
و برخی از آن هــا مثل فنالند حتی 
مرزهــای خود را به روی مســافران 
خارجی واکســینه نشــده بسته اند، 
ســازمان جهانی بهداشت هشدار داد 
ســویه اومیکرون طی روزهای آینده 
موجــب افزایش قابل توجه شــمار 
بیماران بستری شده در بیمارستان ها 

خواهد شد.
به گــزارش رادیــو کانــادا، کاترین 
اسمالوود، از مسئوالن بلندپایه سازمان 
جهانی بهداشت در اروپا، روز سه شنبه 
2۸ دسامبر اعالم کرد با این که سویه 
اومیکــرون منجر به اشــکال وخیم 
بیماری نمی شود اما شیوع سریع آن 
به زودی شمار زیادی از مبتالیان به 
ویژه آن هایی را که واکسینه نشده اند، 

روانه بیمارستان ها خواهد کرد.
این مسئول سازمان جهانی بهداشت 
هشــدار داد نباید بیــش از اندازه به 
داده های اولیه مربوط به خفیف بودن 
عوارض اومیکرون تکیه کنیم چرا که 
در حال حاضر موارد ابتال به اومیکرون 

عمدتا در میان جمعیت جوان و سالم 
کشــورهایی دیده شده است که نرخ 

باالی واکسیناسیون دارند.
برخــی از کارشناســان معتقدند که 
قابلیت انتشار سریع سویه اومیکرون 
می تواند کم خطر بودن آن را جبران 
کند و سیســتم بهداشــت و درمان 
کشــورها را بــا دردســرهای جدی 
روبرو کند چه بسا آن که در روزهای 
اخیر نرخ روزانه ابتال به کووید1۹ در 
بسیاری از کشورها از ابتدای پاندمی تا 

کنون سابقه نداشته است.
چین یکی از این کشورها است که در 
فاصله ۴۰ روز مانده به آغاز بازی های 
المپیک زمســتانی پکن با شــیوع 
بی ســابقه ویروس روبرو شده است. 
چین امروز سه شــنبه از 2۰۹ مورد 
جدید ابتال به کووید1۹ خبر داد که 
باالترین نرخ روزانه ابتال به کووید1۹ 
در 21 ماه اخیر است. مقامات پکن روز 
سه شنبه برای مقابله با شیوع ویروس، 
صدها هزار نفر دیگر را قرنطینه کردند.

ســوئد نیز اعالم کرد از روز سه شنبه 
تست کووید1۹ برای کلیه مسافرانی 
که وارد این کشور می شوند، اجباری 

است.
فنالند از این هــم فراتر رفت و اعالم 
کرد از امروز کلیه مســافران خارجی 
واکســینه نشــده حتی آن هایی که 
تست منفی کووید1۹ در دست دارند، 
اجازه ورود به این کشــور را نخواهند 

داشت.
فرانســه نیز قرار است به زودی برای 
بیماران و تماس های آن ها  قرنطینه 
مقررات قرنطینه جدید به اجرا گذارد.

آلمان نیز در آســتانه سال نو رشته 
تدابیر جدیــدی برای مهار شــیوع 

فزاینده ویروس به اجرا گذاشت.

درخواست پزشکان از کانادایی ها:
 برای انجام تست کووید به

 اورژانس بیمارستان ها مراجعه نکنید
ایرونیا- این روزها برخی بیمارستان ها 
با انبوهی از افــراد با عالئم خفیف یا 
بدون عالمت مواجه هســتند که به 
دنبال آزمایش کووید-1۹ هستند و 
همین مسئله سبب ایجاد صف های 
طوالنی برای انجام تست و با پیگیری 

درمان شده .
از ایــن رو یک پزشــک در انتاریو از 
کانادایی هــا می خواهد که از مراجعه 
به اورژانس خودداری کنند، مگر اینکه 

عالئم متوسط   یا شدید باشد.
دکتــر اندرو هیلی، رئیس پزشــکی 
اورژانس در سیستم بهداشتی ویلیام 
اوســلر در منطقــه تورنتــو بزرگ، 
می گوید هجــوم افرادی که به دنبال 
آزمایــش کووید-1۹ با عالئم خفیف 
هســتند، می تواند موجب”تأخیر در 

مراقبت از سایر بیماران” شود
هیلی تاکید کرد که افرادی که عالئمی 
مانند درد قفسه سینه، تنگی نفس یا 
تب باال را تجربه می کنند که در خانه 
قابل کنترل نیستند، باید به اورژانس 
مراجعه کنند. در غیر این صورت، افراد 
با عالئم خفیف یا بدون عالئم باید به 

یک مرکز آزمایش مراجعه کنند.

وی گفت: اگر می دانید که دلیل اصلی 
مراجعه شما گرفتن تست کووید است 
یا عالئم خفیفی دارید و می خواهید 
تایید کنید که مبتــال به کووید-1۹ 
هستید، هدف از مراکز آزمایش برای 
همین منظور اســت. بخش اورژانس 
واقعا نمی توانــد این میزان حجم را 

مدیریت کند.
نوع بسیار قابل انتقال اومیکرون باعث 
افزایش موارد کووید-1۹ در سراســر 
کانادا شده است. در نتیجه، ظرفیت 
مراکز آزمایش کووید-1۹ در سراسر 
کانادا محدود شده است. در برخی از 
نقاط کشور، مردم مجبور شده اند 1۰ 
روز یا بیشتر برای یک قرار مالقات در 

یک مرکز آزمایش منتظر بمانند.
هیلی می گوید افــرادی که با عالئم 
خفیف ســر و کار دارند و نمی توانند 
وقت آزمایش کووید-1۹ پیدا کنند، 
باید در خانه بماننــد و خود را ایزوله 

کنند.
“اگــر عالمــت دار هســتید، هیچ 
آزمایشی نمی تواند شما را از قرنطینه 
خارج کند، بنابراین لطفاً در خانه خود 

را قرنطینه کنید.”

با گسترش سویه  امیکرون،
 دولت فدرال شرایط دریافت 

کمک های کووید را گسترش می دهد

جاستین  نخست وزیر  دولت  ایرونیا- 
ترودو در حال افزایش تعداد بیزینس 
هایی است که می توانند از برنامه های 
کمکی کووید1۹ استفاده کنند، زیرا 
واریانت امیکرون باعث افزایش موارد 
ابتال و اعمــال محدودیت های جدید 
در کانادا می شــود. استان های کانادا 
در روزهــای اخیر گرفتــار افزایش 
تصاعدی موارد ابتال و آزمایشگاه های 
نمونه گیری در برخی مکان ها مملو از 

بیماران شده اند.
تــرودو در کنفرانــس مطبوعاتی با 
کریســتیا فریلند، وزیر دارایی گفت 
شــرکت ها و افرادی که تحت تأثیر 
محدودیت هــای ظرفیت جدید قرار 
می گیرند، واجد شرایط کمک مالی 
طوالنی مدت خواهند بود. دولت در 
بیانیه ای اعالم کرد شرکت ها بسته 
به میزان درآمدی که از دســت داده 
اند، می توانند یارانه دستمزد و اجاره 
بین 25 تا 75 درصد را دریافت کنند.

اگر کارگــران حداقل نیمی از درآمد 
خود را به دلیل قرنطینه های بهداشت 

عمومی کوویــد1۹ از دســت داده 
باشند، می توانند مزایا دریافت کنند. 
اســتان هایی از جمله کبک، انتاریو 
و بریتیش کلمبیــا در روزهای اخیر 
محدودیت هایی را برای ســالن های 
برگزاری  مکان های  کافه ها،  ورزشی، 
رویداد و ســایر بیزینــس ها اعمال 

کرده اند.
در مــاه اکتبر، فریلنــد برنامه های 
حمایتی گســترده دولــت از افراد و 
بیزینس ها را تعطیل و آنها را با کمک 
های هدفمند جدید برای صنایعی که 
بیشترین آسیب را دیده اند، جایگزین 
کرد. او گفت هزینه برنامه های جدید 
در ابتدا 7.۴ میلیارد دالر )6 میلیارد 
دالر آمریکا( تخمین زده می شــد، 
اما تغییرات جدید ۴ میلیارد دالر به 
برچسب قیمت ها اضافه خواهد کرد.

دولــت در به روزرســانی مالی هفته 
گذشــته ۴.5 میلیــارد دالر بــرای 
هزینه های بیشتر مربوط به کووید1۹ 

کنار گذاشت.

نگرانی از مهمان ناخوانده جدید: 
سویه ترکیبی »دلمیکرون«

افزایش مــوارد ابتال به ســویه اومیکرون در کشــورهای اروپایی توجه 
کارشناسان را به احتمال بروز موج جدید کووید-1۹ معطوف کرده است.

در حالی که کارشناســان در حال شناخت ســویه اومیکرون هستند تا 
راهبردهای پیشــگیرانه در برابر آن را ترسیم کنند، سویه جدیدی توجه 
آن ها را به خود جلب کرده است. کارشناسان معتقدند، این سویه جدید با 
نام »دلمیکرون« عامل سونامی کووید در ایاالت متحده آمریکا و اروپا بوده 
است. آن ها می گویند، تشخیص »دلمیکرون« دشوار نیست، زیرا ترکیبی 

از دو سویه دلتا و اومیکرون است.
از نظر کارشناســان، »دلمیکرون« یک واریانت جدید جهش یافته مانند 
آلفا و بتا نیست، بلکه ترکیبی از پروتئین اسپایک از دو واریانت بر سطح 
ویروس کروناست. همین ویروس دوسویه است که در کشورهای غربی به 
سرعت شیوع یافته است. سویه دلتا عالئم سختی از خود نشان می دهد و 
احتمال بستری شدن در بیمارستان بعد از ابتال به آن باالست. ابتال به این 
سویه می تواند عالئم درازمدتی مانند سرگیجه، درد مفاصل و ریزش مو 
به همراه داشته باشد. اما وقتی از اومیکرون سخن می گوییم، این برداشت 
وجود دارد که این سویه نشــانه های خفیف تری دارد. اگرچه این سویه 
سریع تر سرایت می یابد، اما عالئم سخت و ریسک بستری شدن کمتری 
از خود نشان می دهد. با این حال کارشناسان معتقدند که سویه اومیکرون 
می تواند بر قدرت دفاعی بدن و واکسن ها غلبه کند. نخستین عالئم ابتال 

به سویه اومیکرون گلودرد، سردرد و خستگی است. 
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از همین حاال خــود را برای افزایش 
قیمت شیر و محصوالت لبنی در سال 
آینده آماده کنید. پیش بینی می شود 
قیمت شیر و فرآورده های آن به ویژه 
پنیر، ماست و کره سال 2۰22 آشکارا 
افزایش یابد چرا که »کمیسیون شیر 
کانــادا« افزایش ۸.۴ درصدی قیمت 
شــیر خام را پیشــنهاد کرده است. 
این افزایش قیمت که معادل تقریبا 
6 سنت در هر لیتر می شود، از فوریه 
آینده به اجرا گذاشــته خواهد شد و 
همین یک تغییر بر کلیه فعالیت های 
صنعت محصوالت لبنی و هزینه سبد 
غذایی خانوارهای کانادایی تاثیرگذار 

خواهد بود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
کمیســیون شــیر کانادا در توضیح 
پیشــنهاد خود اعالم کــرد قیمت 
باالتری که فعاالن صنعت تبدیل شیر 
می پردازند، افزایش هزینه های تولید 
ناشــی از پیامدهای پاندمی را برای 
کشــاورزان و دامداران جبران خواهد 

کرد.
در اســتان انتاریو ۳5۰۰ مزرعه شیر 

قیمت محصوالت لبنی در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت

گسترش تدریجی سلطه سویه جدید کرونا
 و تاثیر آن بر اقتصاد کانادا

پرونده اقتصادی کانادا در سال 2۰21 
با همه افت و خیزش با خبری شــوم 
حاکــی از ورود ســویه ای جدیــد و 
به شدت مسری به نام اومیکرون پایان 
یافت. در این سال بانک مرکزی کانادا 
به سختی بین دو بازوی مهم اقتصادی 
یعنی تورم و بازیابی اقتصادی پس از 
بحران نفس کشید. از سویی تنظیم 
نــرخ بهره برای کاهــش تورم هدف 
دولــت بــود و از ســوی دیگر بانک 
مرکزی نمی خواست از رونق و شدت 
رشد اقتصادی آن هم در زمان بحران 
کرونا کاسته شــود. شک و تردید در 
تمام گزارش های ســه ماهه در مورد 
زمان و میزان افزایــش نرخ بهره به 
چشم می خورد. اکنون در پایان سال 
اقتصاددانــان گمان می کنند که نرخ 
بهره بسیار زودتر از پیش بینی قبلی 
بانک مرکزی یعنی برای سه ماهه دوم 
به وقوع بپیوندد. گمان می رود اواخر 
ماه ژانویه ســال آینده بانک مرکزی 
سرانجام به تصمیمی که مدت هاست 
بر ســر آن بحث و گفتگوست جامه 
عمل بپوشاند. با این رویداد احتمال 
مــی رود تــا روند رشــد اقتصادی و 
همین طور تــورم به طــور هم زمان 
کاهش یابند، آن هــم در زمانی که 
ســویه جدید کرونا یعنی اومیکرون 
موج جدیدی از قرنطینه و بسته شدن 
کسب وکارها را به دنبال داشته و خود 
عاملی برای کندی چرخ اقتصاد باشد.

دلیــل اصلــی کــه بانــک مرکزی 
ســویه اومیکــرون را در این تصمیم 
نادیده می گیرد این اســت که تورم 
به خودی خود در شیب صعودی است 
و سویه جدید می تواند با اختالل در 
چرخه عرضه و تقاضا بر افزایش قیمت 
محصــوالت و مواد غذایــی بیفزاید؛ 
بنابراین بانک مرکزی سویه اومیکرون 
را بیشتر خطری منجر به افزایش تورم 
می داند تا کاهش رشد اقتصادی. قرار 
است روز بیست و ششم ژانویه بانک 
مرکزی چشم انداز سیاست های پولی 
برای ســال جدید را اعالم کند. دلیل 
اصلی این چرخش ســریع این است 
که کارشناسان بانک مرکزی و حوزه 
اقتصاد کانادا به این نتیجه رسیده اند 
که ممکن است سایه تورم از آنچه فکر 
می کردند سرسختانه تر و برای مدتی 

طوالنی تری باقی بمانــد و ازاین رو با 
اشراف به اینکه ممکن است زمستان 
امســال با بسته شدن مجدد مشاغل 
همراه باشد دل به این تصمیم دادند. 
کارشناســان معتقدند در سال آینده 
ممکن است نرخ بهره در چهار مرحله 

افزایش یابد.
کار بانک مرکزی در این زمینه سخت 
است چرا که باید بدون مسدودکردن 
مسیر رشــد اقتصادی تورم را نیز با 
نزدیک کردن آن به نرخ هدف یعنی 
دو درصد، مهار کند. به گزارش اداره 
آمــار کانادا نرخ تورم در ماه نوامبر به 
چهار و هفت دهم درصد رسیده است. 
این اتفاق در سال 2۰۰۳ نیز رخ داده 
بود که افزایش ســریع نــرخ بهره از 
سوی بانک مرکزی را به دنبال داشت. 
در روزهای اخیر نیــز بانک مرکزی 
گروه  پیشتاز کشــورهای  انگلستان 
جی7 در افزایش نرخ معیار بانکی از 
یک دهم درصد به بیست و پنج صدم 
درصد بود. نرخ تــورم در بریتانیا به 
حدود پنج و یک دهم درصد رســیده 
است این در حالی است که نرخ هدف 
برای تورم مانند کانادا حدود دو درصد 
است. این موضوع شاید موجب شده 
تا بانک مرکــزی کانادا پیش از بانک 
همسایه یعنی ایاالت متحده دست به 

اتخاذ چنین تصمیمی بزند.
یکی از پیامد هــای افزایش نرخ بهره 
می توانــد اندکی کاهــش در حجم 
معامالت مسکن باشد. بهای مسکن 
در دو سال گذشته به طرز بی سابقه ای 
افزایش یافته و گمان نمی رود به راحتی 
پایین بیاید. افزایش نرخ بهره ممکن 
است اندکی بازار مسکن را از حرارت و 
تب وتاب بیندازد ولی کارشناسان حوزه 
امالک معتقدند قیمت ها همچنان در 
اوج باقی خواهند ماند. از سوی دیگر 
 CREA آژانس امالک و مسکن کانادا
پیش بینی می کند که کاهش حرارت 
در بازار مسکن و نزدیک شدن میزان 
عرضه و تقاضا احتمال می رود باعث 
افزایش بیشتر قیمت ها شود. اگرچه 
ایــن مقــدار افزایش قیمت بســیار 
کمتر از سال 2۰21 خواهد بود. این 
سازمان پیش بینی می کند که بهای 
مسکن کانادا که در پی بحران کووید 
1۹ به شــدت افزایش یافت تا مدتی 
طوالنی کاهش نیابد و بنابراین بعید 
است افزایش نرخ بهره بتواند چندان 
در کاهش آن نقش مؤثر و سریعی ایفا 
کند. در ماه نوامبر قیمت متوسط ملک 
نســبت به ماه قبل حدود دو و هفت 
دهم درصد و نســبت به مدت مشابه 
در سال گذشته حدود بیست و پنج 
و سه دهم درصد افزایش داشته است. 

طبق گزارش این آژانس، بیشــترین 
قیمت متوسط امالک در کانادا مربوط 
به بریتیش کلمبیا و انتاریو و کمترین 
آن بــا اختالفی فاحــش مربوط به 

نیوبرانزویک و نیوفاندلند است.
یکــی از دیگر راه هایــی که از طرف 
اعضای کابینه دولت ترودو برای حل 
معضل مســکن مطرح شده ممنوع 
کردن خرید خانه توســط خریداران 
خارجی اســت. احمد حســین وزیر 
سابق مهاجرت و وزیر کنونی مسکن 
در مصاحبــه ای با رویتــرز گفت که 
مســکن باید در اختیار کانادایی ها و 
برای مصرف آنان باشــد نه وسیله ای 
برای ســرمایه گذاری منفعل توسط 
سرمایه داران خارجی. وی همچنین از 
طرح شهرداری ها برای تراکم مسکن 
اســتقبال کرد. طرحی که در زالندنو 
پیاده شــده و به ســازندگان اجازه 
ساخت سه ملک در فضای یک ملک 
تــک خانواده را می دهــد. بنا به نظر 
وزیر مسکن چنین طرحی منجر به 
ساخت واحدهای مسکونی بیشتری 
خواهد شــد. دولت ترودو در سومین 
دور پیروزی تشکیل دولت قول داده 
تا از هجوم ســرمایه گذاران خارجی 
جلوگیری کرده و حدود یک میلیون 
و چهارصد هزار واحد مسکونی برای 
مردم بسازد و مسکن قابل استطاعت 

برای همه اقشار جامعه فراهم کند.
تولید ناخالص ملی کانادا در آخرین 
گزارش اداره آمار کانادا در ماه دسامبر 
حدود هشت دهم درصد رشد مثبت 
داشــته اســت و این میــزان در ماه 
اکتبر محاسبه شــده که هنوز سویه 
اومیکرون ســبب محدویت ها و موج 
جدید قرنطینه نشده بود. این مقدار 
حــدود چهاردهم درصــد از میزان 
مربــوط به ماه فوریــه 2۰2۰ یعنی 
قبل از همه گیری کرونا کمتر اســت 
ولــی بااین حال همین میزان رشــد 
اعتمادبه نفس الزم را به بانک مرکزی 
برای افزایــش زودرس نرخ بهره داد. 
این میزان از رشــد در تولید ناخالص 
ملی با وجود سیل های استان بریتیش 
کلمبیا جای خوش بینی دارد. مطالعات 
نشــان می دهد بخش هایــی مانند 
هتلداری و گردشگری و رستوران ها 
که پیش ازایــن به دلیل بحران کرونا 
دستشــان از ســود بازار کوتــاه بود 
در این رشــد نقش داشــته اند. این 
بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصاد 
کانادا با وجود بحران سالمت، کماکان 
آهسته ولی پیوسته است. به عقیده 
درنظرگرفتن  بــا  اقتصاددانان حتی 
ورود سویه جدید اومیکرون به کشور 
و افزایش محدودیت های مربوط به آن 

همچنان رشد اقتصادی کانادا حاکی 
از این اســت که محــرک اقتصادی 
همچنان قوی اســت. میزان تخمین 
زده شــده برای رشــد ناخالص ملی 
حتی با وجود اومیکرون در سه ماهه 
آخر ســال جاری حــدود پنج و نیم 

درصد است.
اداره آمار کبک نیز در گزارشی رشد 
تولید ناخالص ملی این استان را سه 
و نیــم درصد اعالم کــرد. به عقیده 
کارشناسان علت باال بودن این میزان 
از حد انتظار کم شــدن محدودیت ها 
در ســه ماهه دوم و بــه دنبــال آن 
اشتیاق مصرف کنندگان به استفاده از 
خدمات، خرید محصوالت و رفتن به 
رستوران ها به ویژه در فصل توریستی 
اســت. با وجود باالتر بــودن از حد 
انتظار، تولید ناخالص ملی کبک در 
سه ماهه دوم از سایر استان های کانادا 
کمتر بوده است. به عالوه همچون سایر 
بخش های کانادا، با افزایش تدریجی 
محدودیت های ناشــی از ورود سویه 
اومیکرون احتماالً این روند روبه رشد 
اقتصاد کبک در هفته های آتی کمی 
کندتر خواهد شد. کارشناسان دلیل 
اصلی ایــن افزایش تولیــد ناخالص 
در سه ماهه ســوم را ناشی از افزایش 
افزایش  مصرف کنندگان،  هزینه های 
هزینه هــای دولت کبک و همچنین 
به واردات  افزایش نســبت صادرات 
می داننــد. برعکس، کاهش شــدید 
ساخت وســاز در امالک مســکونی 
در سه ماهه سوم ســال میزان ملک 
قابل عرضه در بازار مسکن و همچنین 
در آمد شرکت های ساختمانی را کم 

کرده است.
بنا بر آنچه به عنوان جمع بندی انتهای 
سال گفته شــد، در تمام بخش های 
اقتصادی بحران سالمتی و به خصوص 
سویه جدید نقش اساسی ایفا خواهد 
کرد. آنچه مسلم اســت رخدادهای 
ناخوشــایند و غیرمنتظره همواره در 
پیش روی کشور و اقتصاد قرار خواهند 
داشــت ولی اقتصاد کانــادا تا کنون 
و طی این بحران دوســاله تصویری 
نسبتاً استوار نشان داده است. طبیعتاً 
مهم ترین عامل در این ثبات پشتیبانی 
دولت فــدرال و دولت های اســتانی 
از افراد و شــرکت ها است ولی نباید 
ایــن حمایت های  فراموش کرد که 
دولتی خود بخش مهمی از بدهی های 
ملی است که پس از بازیابی اقتصاد از 
آفت کرونا برای تعدیل آن راهکارهای 

مناسب ارائه شود.

آرمین آریانپور
منبع: نشریه هفته

وجــود دارد که همگــی خانوادگی 
هســتند و 75 کارخانه تبدیل شیر 
نیز وجود دارد که در آن شــیر خام 
پاســتوریزه می شــود و فرآورده های 
لبنــی مختلف مثل کره، ماســت و 
پنیر تولید و بســته بندی می شوند تا 
در فروشگاه های به شهروندان عرضه 

شوند.
بونی دن هــان و خانــواده اش از دو 
مزرعه شیر در منطقه سیمکوئه بهره 
برداری می کنند. آقای هان می گوید 
هزینه هــای او طی دو ســال اخیر 
آشــکارا افزایش یافته است و خرج و 
دخلش دیگر با هم جور در نمی آید: 
»نمی توانیم شــیر تولید کنیم، فقط 

هزینه کنیم و درآمدی نداشته باشیم. 
اگر این طور پیش برود مزرعه خود را 

از دست خواهیم داد.«
سیلون شارلبوآ مدیر آزمایشگاه صنعت 
کشــاورزی و مواد غذایی دانشــگاه 
می گوید  هالیفاکس  در  دالهاوســی 
افزایش قیمت شیر خام قطعا موجب 
افزایش بهای دیگر محصوالت لبنی 
در فروشگاه ها خواهد شد. به گفته او، 
قیمت شیر احتماال در سال جدید در 
فروشگاه ها 1۰ درصد افزایش خواهد 
یافت و برخی فرآورده های لبنی مثل 
کره، پنیر و ماســت نیز تا 15 درصد 

گران خواهند شد.

چشم انداز تیره بازار مسکن
 برای خریداران با رسیدن قدرت خرید 

به پایین ترین حد سه دهه اخیر

 RBC ایرونیا- طبق گــزارش جدید
مسکن  خرید  قدرت   ،Economics
در کانادا در سه ماهه سوم سال 2۰21 
به بدترین سطح در ۳1 سال گذشته 

رسید.
به گفتــه رابرت هــوگ، اقتصاددان 
RBC مجمــوع هزینه های مالکیت 
خانه به ۴7.5 درصد از درآمد   خانوار 
متوسط در ســه ماهه اخیر افزایش 
یافته اســت. این یک افزایش متوالی 
دو درصدی بود و در مقایســه با سال 
گذشته نزدیک به شش واحد افزایش 

داشت.
RBC عواملی مانند پرداخت های وام 
مســکن، مالیات بر دارایی و خدمات 
آب و برق بــرای اندازه گیری هزینه 

های مالکیت را در نظر می گیرد.
هوگ در این گزارش نوشــت: »نیاز 
به عرضه بیشــتر هرگز به این اندازه 
زیاد نبوده. این نکته در سال گذشته 
به مراتب واصح تر بودچرا که شــاهد 
مولتی آفرها در شهرهایی بودیم که 
قبال به نــدرت یا هرگز آن  را به خود 
سابقه نداشت و در مکان هایی که قبال 
به آن عادت داشتند هم شدت گرفت 
. به نظرم تا زمانی که تقاضا و عرضه 
متعادل تر شود، قیمت ها به افزایش 

خود ادامه خواهند داد.«
ونکــوور با توجه به اینکه هزینه های 
مالکیت 6۴.۳ درصد از درآمد   خانواده 
متوسط در سه ماهه سوم را تشکیل 

می داد و ۰.۹ واحد نســبت به ســه 
ماهه قبل افزایش یافت، بر اساس آمار 
شرایط بدتری نسبت به دیگر شهرها 

داشت . 
در همین حال در تورنتو این نسبت 
به 61.۹ درصد افزایش یافت که 2.7 
واحد نسبت به سه ماهه دوم افزایش 
داشــت — که نمایانگر وخامت قابل 
توجه در قدرت خرید تمام بازارهایی 
اســت که توسط RBC پیگیری می 

شود.
در این گزارش هوگ گفت که چشم 
انداز برای خریداران در ســال جدید 
“تیره” است، به ویژه در شرایطی که 
بانــک مرکزی کانادا زمینــه را برای 
افزایش نرخ ســال آینده فراهم می 

کند.
جدیدترین پیام رسمی بانک مرکزی 
این بوده است که شرایط به احتمال 
زیاد برای افزایش نرخ ها در “سه ماهه 
میانی” سال آینده مساعد خواهد بود. 
به باور هوگ »وخامــت بالقوه قابل 
توجه قدرت خرید می تواند بسیاری 
از خریــداران را از بازار – یا حداقل از 
یک بازار یا طبقه بندی مسکن خارج 
کند. این مکانیسم خود اصالحی بازار 
کارآمد است. تا زمانی که عرضه کند 
باشد، بخش اعظمی از تنظیم تعادل 
مجدد در سمت تقاضای معادله قرار 

می گیرد.«



77 Issue 1561 Friday December 31, 2021 سال 27 شماره 1561جمعه ۱۰ 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: $34,338

49,000 km

Was: $36,138
NOW: $31,888

56,000 km

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

177,000 km

Was:$18,695

2019 SUBARU WRX AWD

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

Was: $45,356
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD manual models with an annual lease rate of 0%/3.99%/3.99%. Total lease 
obligation is $11,575/$16,506/$13,284. Weekly lease payment of $81/$75/$60 for a 33/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895/$795 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease 
offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,825, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. 
$0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential 
manual models with an annual finance rate of 0%/0.99%. Cost of borrowing is $0/$585. Selling price is $27,549/$20,334. Weekly payments are $88/$64 for 72/72 months. $0/$495 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment 
amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary 
by dealer. ^0 payments (payment deferral) for 90 days is available on promotional finance offers of in-stock 2021/2022 Hyundai models. Payment deferral applies to only promotional finance offers on approved credit and proof of income may be required. 
If the payment deferral offer is selected, the original term of the finance contract will be extended by 2 months (60 days). Hyundai Auto Canada Corp. will pay the interest during the first 2 months (60 days) of the finance contract, after which the purchaser 
will pay all principal and interest owing in equal installments over the remaining term of the contract. Payments on finance contracts are paid in arrears. ^^For finance contracts payable on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment 
deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 90 days from purchase. Down payments are not subject to the payment deferral offer and are due on the date the contract is signed. Hyundai Auto Canada Corp. reserves 
the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply. Ask your dealer for details. ♦Price of model shown: 2022 TUCSON Ultimate Hybrid AWD Shimmering Silver/2022 
KONA N Line with Ultimate package AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $43,757/$35,857/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding 
GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†^♦^^Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject 
to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

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

2021 ELANTRA

months† on all 2021 
ELANTRA models

Get

financing

0.99% 72
for

Standard key features include:

•  Heated front seats

•  Dual power-adjustable heated side mirrors

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

Plus, don’t pay for  90 days^

Sales Event

Hottest 
 Lineup

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $895 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

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

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

on select models 

Lease◊ or finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com
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N Line AWD model with Ultimate package shown ♦ Ultimate model with Tech package shown ♦

Sales Event

Boxing
Month

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the 2.5L Essential FWD for: 

weekly 

$ 75 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors 

2022 KONA

for 48 months  
with $795 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly 

$ 60 at 3.99%

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 ELANTRA

for 48 months  
with $1,095 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.49%

on select models 

Finance†  from

0 %
on all models

Don’t pay for

90 days^

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

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

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

Additional information:

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

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

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

آینده خرده فروشان کانادایی: 
رونق یا ورشکستگی

در ســال نو، برخی از خرده فروشان 
کانادایــی با ورشکســتگی احتمالی 
روبــه رو خواهند شــد و برخی دیگر 
شاید کسب وکارشان حتی رونق گیرد.

بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
می گویند  تحلیلگران  »سی تی وی«، 
که خرده فروشان نحوه عملکرد خود را 
در مهم ترین دوره فروش سال بررسی 
خواهند کرد تا شــانس بقای خود را 
در میان مشکالت زنجیره تامین، که 
بعید به نظر می رسد به این زودی حل 
شــود، ارزیابی کنند. اما اینکه سال 
2۰22 بهتر یا بدتر از ســال 2۰21 

خواهد بود بحثی چالشی است.
راهبردنویــس  ایان گــری،  دیویــد 
خرده فروشــی و موســس شــرکت 
 ،DIG360 مشــاوره خرده فروشــی
می گوید: »دیدگاه ما این اســت که 
پس از تعطیالت، توفان دوم بی نقصی 

در راه است… ما در سال جدید شاهد 
ورشکستگی های نامتناسبی خواهیم 

بود.«
ســال 2۰2۰ برای خرده فروشی های 
کانادا بد بود، زیرا یک رشــته بی امان 
ورشکستگی و تعطیلی – که با شیوع 
همه گیری تســریع شــد – نشانگر 
نابودی ده ها خرده فــروش بود. برای 
مثال، بسیاری از مشاغل سنتی مد و 

پوشاک از بین رفتند.
گری گفــت: »کاری که همه گیری 
انجام داد این بود که همه مشــکالت 
را به یک باره آشکار کرد. راه حل های 

چسب زخمی دیگر کار نمی کرد.«
بســیاری از زنجیره هــای چند برنِد 
»میراثی« حتی قبل از کووید-1۹ در 
لبه  پرتگاه بودند.  گری گفت که برخی 
از آنها اکنــون افتاده اند، در حالی که 
برخی دیگر – تحت فشار – موفق به 

توقف بر لبه شده اند.
در نهایت، سال 2۰21 ورشکستگی ها 
بسیار کمتر از آن چیزی بود که برخی 
پیش بینــی می کردند. کســانی که 
توانســتند تحوالت بی سابقه ای را در 
سال اول کووید تحمل کنند، در سال 
دوم بر جای ماندند و در برخی موارد 

حتی رشد کردند.
با این حال، با ورود این بیماری همه گیر 
به ســال ســوم خود، مجموعه ای از 
شرایط پیچیده می تواند برای برخی 

از مشاغل دردسر ایجاد کند.
در حالی که تعدادی از شرکت ها تحت 
حمایت ورشکســتگی قرار گرفتند و 
کمی فرصت تنفس به دست آوردند، 
همه نمی توانند به درســتی ساختار 

خود را بازسازی کنند.
گری گفت: »ما نیمی از داستان های 
بیرون را نمی دانیم – آنها کامال بی سر 

و صدا اتفاق می افتند.«
همچنیــن انتظار مــی رود که عدم 
قطعیــت در زنجیــره تامین حداقل 
تا ســال 2۰2۳ ادامه داشــته باشد. 
مشــاغلی کــه از حمایت های دولت 
زیادی برخوردار شده اند یا در پرداخت 
اجاره و بهــره وام ها مهلت گرفته اند، 
شاهد کاهش این حمایت ها خواهند 

بود.
گری می گوید: »فکــر می کنم همه 
سعی می کنند تعطیالت را پشت سر 
بگذارند، زیرا اگر بتوانید تعطیالت را 
پشت ســر بگذارید، می توانید اعداد 
خوبی به دســت آورید. ممکن است 
شــانس مبارزه داشته باشید. اما فکر 
می کنــم این یک تعطیالت بســیار 
ناهموار خواهد بود. بعضی ها خودشان 
را بازسازی می کنند. تعداد بسیار کمی 

ممکن است نتوانند.«
گری توضیح داد که از نظر تاریخی، 
بازگرداندن فــروش و درآمد از ژانویه 
تا ژوئن می تواند بسیار سخت باشد، 
و این به ویژه به خرده فروشان مستقل 

ضربه سختی خواهد زد.

زنده ماندن یا شکوفا شدن؟

لیزا هاچسون، مشاوره خرده فروشی، 
انتظار دارد که شــاهد کاهش تعداد 

 در سال ۲۰۲۱ 
کانادا رکورد پذیرش مهاجر را شکست

پرژن میرور- کانــادا رکورد پذیرش 
مهاجر در یک سال را با پذیرش بیش 
از ۴۰۰ هزار مقیم دائم در سال 2۰21 

شکست.
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگی کانادا با انتشــار بیانیه ای 
در روز 2۳ دسامبر 2۰21 این مطلب 
را تاییــد کرد و اعالم کــرد که این 
دومین بار در تاریخ کشور کانادا پس 
از تاسیس این کشور در سال 1۸67 
میالدی است که این حجم از مهاجر 

در یک سال پذیرفته شدند. 
نخســتین باری که کانــادا بیش از 
۴۰۰ هــزار مهاجــر جدیــد را در 
یک ســال پذیرفت مربوط به ســال 
1۹1۳می باشــد اما با شــروع جنگ 
جهانــی اول، مهاجرت بــه کانادا در 

سال های بعد از آن کاهش یافت.
پیــش از آغاز همه گیــری بیماری 
کووید-1۹، دولت فدرال کانادا پذیرش 
۳۴1 هزار مهاجر جدید را برای سال 
2۰2۰ هدف گذاری کــرده بود. اما 
به دلیل محدودیت های مسافرتی به 
عمل آمده پــس از بروز همه گیری، 
تنها 1۸۴ هزار مهاجر جدید به عنوان 

مقیم دائم در کانادا پذیرفته شدند.
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگی کانادا توانســته اســت از 
طریــق اصالحات در سیســتم فنی  
بررسی پرونده های مهاجرتی به اهداف 
طرح رده بندی مهاجرتی خود دست 

یابد. 
پیــش از بروز همه گیــری بیماری 
از  مهاجــران  اغلــب  کوویــد-1۹، 
کشورهای دیگر وارد کانادا می شدند. 
در ســال 2۰21، وزارت مهاجــرت، 
شهروندی و پناهندگی کانادا تمرکز 
خود را بر روی افرادی که داخل کانادا 
بودند و برای دریافت اقامت دائم تقاضا 

کرده بودند گذاشت. دلیل منطقی این 
تصمیم این بوده است که افرادی که 
داخل کشور هستند کمتر تحت تاثیر 
مشکالت مسافرتی مرتبط با بیماری 
کووید-1۹ که ممکن است مانع ورود 
آنها به کانادا جهت دریافت اقامت دائم 

شود قرار گرفتند.
بر اساس آمار رســمی دولت فدرال، 
پیش از آغــاز همه گیری، حدود ۳۰ 
درصــد از مهاجران جدیــد در گروه 
اقتصادی، هنگام دریافت اقامت دائم 
خود داخل کاناد حضور داشــتند و 
7۰ درصد دیگر از خارج کشــور وارد 
کانادا می شــدند. در سال 2۰21 این 
روند معکوس شد و حدود 7۰ درصد 
این مهاجران داخل کانادا بودند و ۳۰ 
درصد از خارج کانادا وارد کشور شدند.

و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پذیرش  عملیات  کانــادا  پناهندگی 
مهاجــر جدید را به ســمت تبدیل 
وضعیت اقامت موقت به اقامت دائم 

تغییر جهت داده است.
پیش از شــروع همه گیری بیماری 
کووید-1۹، هــر ماه بین 25 الی ۳5 
هــزار مهاجر جدیــد وارد کانادا می 

شــدند، که این رقم در ماه های بهار 
و تابستان که هوا گرمتر است بیشتر 
بود. میزان پذیرش مهاجر جدید در 
اوایل ســال جاری میالدی کند شده 
بــود اما از مــاه ژوئن و بــا تغییر در 
محدودیت های مسافرتی، ماهانه بیش 
از ۳5 هــزار مهاجر جدید وارد کانادا 
شدند و این روند در ماه های گذشته 
به بیش از ۴5 هزار مهاجر جدید در 

هر ماه رسید.
دستیابی به هدف پذیرش ۴۰1 هزار 
مهاجر تــازه وارد یکی از اولویت های 
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگی کانادا در سال 2۰21 بود. 
اکنــون که این هــدف دولت فدرال 
محقق شــده وزارت مهاجرت کانادا 
مصمم است تا اهداف پذیرش مهاجر 
برای ســال های بعدی را نیز محقق 

کند.
بر اساس برنامه از پیش تعیین شده 
پذیرش مهاجر برای سال های 2۰21 
الی 2۰2۳، کانــادا به دنبال پذیرش 
۴11 هزار مهاجر تازه وارد در ســال 
2۰22 و ۴21 هزار مهاجر برای سال 

2۰2۳ است.

فروشگاه های شرکت های بزرگ تر به 
جای بسته شدن کل زنجیره  باشد.

هاچسون در مصاحبه ای تلفنی گفت: 
»آن فروشگاه هایی که فقط در وسط 
هستند احتماال نابود می شوند. آنهایی 
که واقعاً آسیب پذیر بودند رفتند … 
آنهایی که جان ســالم بــه در بردند 

قوی تر بودند.«
به گفته تحلیلگران، در حالی که برخی 
از سودها کاهش یافته است، سودهای 
بادآورده قبلی این شرکت ها را قادر به 

سرمایه گذاری مجدد کرده است.
به گفته هاچسون و گری، بسیاری از 
برندگان دو ســال گذشته، از جمله 
خرده فروشــان لباس های ورزشی و 
آن هایی کــه برندی تخصصی دارند، 
باید به عملکرد خوب خود ادامه دهند.

شرکت های پوشــاک و مد در طول 
همه گیری ضربه ویرانگری را متحمل 
شدند، زیرا کارمندان اداری که از خانه 
کار می کردند کت و شلوار، کراوات و 

کفش های پاشــنه دار را با زیرپوش و 
لباس راحتی عوض کردند. اما اینکه 
آیا بازگشت تدریجی پیش بینی شده 
به دفتــر در ســال 2۰22 منجر به 
فروش بهتر برای خرده فروشــان مد 

خواهد شد یا خیر، باید دید.
هاچسون گفت: »مردم دوباره لباس 
می خرند، می خواهند لباس بپوشند، 
امــا در عیــن حال متفــاوت لباس 

می پوشند.«
کارشناســان خرده فروشــی هشدار 
می دهند کــه خرده فروش های چند 
برنــد، مانند فروشــگاه های بزرگ و 
خرده فروشان لباس های عمومی، در 

موقعیت سخت تری قرار دارند.
بههر روی، ســال سخت آینده سالی 
است که اگر کسب وکارها به درستی 
موقعیت خود را ارزیابی نکنند ممکن 
است برای همیشه از کسب وکارشان 

خداحافظی کنند.

افزایش برخی مالیات ها در سال ۲۰۲۲
مداد- به گزارش Taxpayer، فدراســیون مالیات دهنــدگان کانادا روز 
دوشنبه گزارش ســاالنه تغییرات مالیاتی سال نو خود را منتشر کرد تا 
تغییرات عمده مالیاتی را که در ســال 2۰22 رخ می دهد، برجسته کند. 
این گزارش شامل مواردی از افزایش مالیات کربن گرفته تا افزایش مالیات 
بر الکل، حقوق و دســتمزد و مالیات بر دارایی، در سال جدید شده و بر 
اساس آن مشخص می شــود تعداد زیادی افزایش مالیات در حوزه های 
گوناگون وجود دارد. بر این اســاس دولت فدرال از مالیات دهندگانی که 
در سال 2۰22، بیش از ۴۰ هزار دالر درآمد داشته باشند، پول بیشتری 

کسر خواهد کرد.
افزایش مالیات برنامه بازنشســتگی کانادا برای کارگران و مشاغل، ۳۳۳ 
دالر اضافی در سال 2۰22 )برای حداکثر درآمد مستمری( هزینه خواهد 
داشــت. افزایش مالیات بیمه کار برای هر کارگر 6۳ دالر اضافی در سال 
2۰22 و بــرای بیزینس ۸۹ دالر اضافی )برای حداکثر درآمد قابل بیمه( 

هزینه خواهد داشت.
افزایــش مبلغ اولیه شــخصی فــدرال باعث صرفه جویــی ۸۹ دالری 
مالیات دهندگان می شــود. مالیات کربن فدرال برای سومین بار در طول 
همه گیری به 11 ســنت در هر لیتر بنزین در اول آوریل 2۰22 افزایش 
می یابد. مالیات های الکل برای سومین بار در طول همه گیری در آوریل 
2۰22 افزایش می یابد. مالیات هــا در حال حاضر حدود نیمی از قیمت 
آبجو، 65 درصد قیمت شراب و بیش از سه چهارم قیمت مشروبات الکلی 

را تشکیل می دهند.
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مشاوره اولیه رایگان

خاطرات شیرین دورانی که با پرواز ۷۵۲ پایان یافت 
کتاب “من جا ماندم” از علیرضا قندچی منتشر شد

دو ســال پس از سانحه ی سرنگونی 
پــرواز 752 اوکراین، کتاب »من جا 
ماندم« نوشته ی علیرضا قندچی که 
همسر و دو فرزندش را در این سانحه 

ازدست داده است، منتشر شد.
علیرضا قندچی که ســانحه ی پرواز 
752 هواپیمایــی اوکراین، شــانس 
دوبــاره دیــدن فرزندانــش، دانیال 
)پارســا( ۸ ساله و درسای 17 ساله و 
همسرش فائزه فلسفی را از او گرفت، 
با انتشار کتاب »من جا ماندم« سعی 
در جاودانــه کردن نــام عزیزانش و 
همچنین مــرور خاطرات شــیرین 

زندگی در کنار آنها را داشته است.
»دیگــر هیچ پروازی شــما را به پدر 
نمی رســاند« و »مــن جــا ماندم« 
دل نوشته ی این پدر مغموم است در 
وصف این هجران عظیم و حک شده 

بر روی آرامگاه عزیزانش.
او از فرزندانش می گوید، از درســای 
هنرمند که هم در زمینه موســیقی 
و هم ساخت انیمیشــن استعدادی 
فوق العــاده داشــت و در یوتیوب و 
اینستاگرام مخاطبان زیادی را جذب 
کرده بود. از پارسا که به قدری کوچک 
بود کــه فرصت کافی برای کشــف 
استعدادها و معرفی خودش پیدا نکرد. 
از همسرش می گوید که زنی مهربان، 
قــوی و بااســتعداد و دانش آموخته 

دانشگاه صنعتی شریف بود.
در »پیش نوشــت پدرانــه« کتــاب 
می خوانیم: »هنر پدر بودن را از پدرم 
یاد گرفتم. از پدری که مهرش همچون 
پیچکی در تاروپود وجودم تنیده بود و 
جز نوازش های پدرانه و نگاه پرمحبت، 
چیزی از او به خاطر ندارم. پدر و مادرم 
نخستین آموزگارانم بودند که الفبای 
عشــق را از آنها یاد گرفتم. از مکتب 
آنها آموختم بســتری از محبت برای 
فرزندانم بسازم و نهایت توانم را برای 
شکوفا کردن استعدادهایشان به کار 

بندم تا زیر سایه ی امنیت و حمایت 
پدرانه رشد کنند و ببالند. تا دلشان 
گرم باشد. تا نترسند. تا اشتباه کنند. تا 
اوج بگیرند. گمان نمی کنم هرگز برای 
گفتن از آنها دیر باشد. می دانم هنوز 
هم چشمشــان به پدر است و من بر 
آنم که تا جانــی در بدن دارم، از آنها 

بنویسم.«
»هدف و انگیزه ی من از نگارش این 
کتاب در حقیقت ادای دین است به 
فرزندانم که با تولدشــان روح تازه ای 
به زندگی ام بخشــیدند و دریچه ای 

تازه برای دیــدن زیبایی های زندگی 
به روی من گشودند. این کتاب ادای 
احترامی اســت به همسر عزیزم که 
نخبه ای توانمند برای ســرزمینش و 
مادری مهربان بــرای فرزندانش بود. 
همچنین می خواهم به تمام کسانی 
که همچــون من در قعــر این اندوه 
نشســته اند، پیغامی کوچک برسانم. 
می خواهم بگویم درســت است که 
همه ی ما محکوم شده ایم به زندگی 
توأمان با این رنج بزرگ، اما باید به یاد 
بیاوریم چه روزهای شاد و خوشبختی 

را تجربه کرده ایم. یادمان بیاید زندگی 
بسیار به ما بخشید و چه بسا دیگرانی 
به خوشبختی ما غبطه خورده باشند. 
بیایید به یاد روزهای شاد گذشته، از 
حضور آنها در زندگی مان، پیش از آن 
فاجعه، قدردانی کنیم. بیایید آیینی 
بسازیم و در آن یاد و نام عزیزانمان و 

خوبی هایشان را پاس بداریم.«
»من می خواهم این کتاب را دیگران 
بخوانند. خاطرات مردی را بخوانند که 
خاطره ی عزیزانش را با چنگ ودندان 
حفظ می کند و از البه الی این سطرها 
می توان دید تا چه حد خوشــبخت 
بوده است. حتی می شــود رایحه ی 
خوش آن روزهای رفته را از برگ برگ 
این کتاب استشمام کرد. اگرچه اندوه 
بــر روزهایم چنبــره زده و رخوت و 
افسردگی مرا دربرگرفته اما با اندک 
توانــی که در من مانــده، از توبره ی 
احساسم، کلماتم را پیدا می کنم و در 
این روزهــای رخوت و مالل، چراغی 
کوچک برایشــان روشــن می کنم. 
می خواهــم به آنها بگویــم اگر هزار 
بار دیگر هــم به دنیا می آمدم، بازهم 
می خواستم پدر آنها باشم. ممنون که 
در همان عمر کوتاهتان آن قدر خوب 
بودید، آن قدر نبوغ و زیبایی به جهانم 
بخشــیدید. شــما بودید که اشتیاق 
پدری کــردن را در من بیدار کردید. 
به وسعت دلتنگی بیکرانه ام دوستتان 

دارم. به امید دیدار«
اولین چاپ این کتاب را انتشــارات 
کراسه در پاییز 1۴۰۰ و در تیراژ هزار 
نسخه منتشر کرده است. دسترسی 
www. به کتــاب از طریق ســایت

امکان پذیر   ghandchifamily.com
است.

تابلوهایی به یاد جانباختگان
 هواپیمای اوکراینی در مرکز تورنتو

انجمن خانواده های جانباختگان پرواز پی اس752 اوکراین، در آســتانه دومین 
ســالگرد سرنگونی این هواپیما، بیلبوردهایی را با عنوان »عدالت برای قربانیان 

پرواز پی اس752« در دو نقطه از مرکز شهر تورنتو نصب کردند.
به گزارش هفته و به نقل از اینستاگرام حامد اسماعیلیون، در این بیلبوردها با 

اشاره به تعداد سرنشینان این هواپیما، آمده: »176 بیگناه«.
هفته گذشته کشورهای کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین برای جمهوری اسالمی 
ضرب االجل تازه ای تعیین کردند تا به پرسش ها و ابهامات مربوط به چگونگی 

ساقط کردن هواپیما و روند رسیدگی به آن پاسخ دهد.
دولت کانادا روز 2۴ ژوئن در گزارشــی ســرنگونی هواپیمای اوکراینی در ماه 
ژانویه 2۰2۰ را برآمده از بی مباالتی، بی لیاقتی و بی مالحظگی عمدی مقامات 

جمهوری اسالمی دانست.

حامد اسماعیلیون: مربع هشتم ژانویه  
تقویم نماینده  ایرانی تبار خالی است!

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752، از 
مجید جوهــری نماینده ی ایرانی تبار ریچموندهیل در مجلس کانادا، به دلیل 
انتشار تقویم سال جدید که در آن نشانی از یادبود جانباختگان در روز هشتم 

ژانویه نبود انتقاد کرد.
به گزارش هفته، حامد اســماعیلیون در صفحه توییتر خود نوشــت: »مجید 
جوهری، نماینده ی ایرانی تبار ریچموندهیــل در مجلس کانادا، تقویمی را به 
خانه ها می فرستد که مربِع هشــتم ژانویه خالی ست. روز ملی قربانیان سوانح 

هوایی در کانادا و روزی که ده ها هموطنش توسط سپاه به قتل رسیدند.«
مدتی از این توییت اسماعیلیون نگذشته بود که مجید جوهری از اصالح تقویم 
در صفحه توییترش خبر داد: »لطفاً تقویم اصالح شده 2۰22 ما را ببینید که 
در آن تاریخ مهم ۸ ژانویه تصحیح شــده است تا به صورت دیجیتالی در همه 
سیستم عامل ها توزیع شود.« او از خانواده ها و عزیزان قربانیان پرواز برای درک 

این اشتباه و تصحیح آن قدردانی کرده است.
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1346 Lonsdale Ave. North Vancouver, BC V7M 2H8
Tel: 604-983-2020

The Meat Shop The Meat Shop 
& Deli& Deli

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

604-475-2044   &   604-773-6008

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

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

 به اطالع همگان می رساند.

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

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

انتشار مقاله  ای جنجالی درباره حجاب در مجله معتبر پزشکی کانادا
انتشــار مقاله ای دربــاره حجاب در 
مجله معتبر پزشکی کانادا، منجر به 
عذرخواهی و درخواســت حذف آن 
شــد. در این مقاله به موضوع حجاب 
اجبــاری خصوصــا برای کــودکان 
پرداخته شده  که باعث خشم گروهی 

از مسلمانان شده است.
به گزارش هفته و به نقل از سی تی وی 
نیوز، اخیــرا در ژورنال معتبر انجمن 
مقاله ای   ،)CMAJ( کانادا  پزشــکی 
منتشر شــده با عنوان “از ابزار ظلم 
به عنوان نماد تنوع و شمول استفاده 
نکنیــد.” که باعث به وجــود آمدن؛ 
بحث های زیادی در مورد حجاب شده 
است. آن هم در فاصله کوتاهی از سر 
و صدایــی که اخــراج فاطمه انوری، 
معلم مســلمان و محجبه، پایه سوم 
ابتدایی طبق »الیحه 21« به همراه 

داشت و البته هنوز هم ادامه دارد.
ماجرای این مقاله از اینجا شروع شد 
کــه مجله انجمن پزشــکی کانادا از 
تصویر دختــران نوجوانی برای یکی 
از مطالب خود استفاده کرده بود که 
یکی از آنها حجاب داشــت. موضوع 
مطلب هم درباره مداخالت اجتماعی 

در مراقبت های اولیه بود. 
در ادامه انتشــار ایــن مطلب، دکتر 
شریف امیل، جراح کودکان مونترال، 
مقاله ای نوشــت که طــی آن عنوان 
شده بود: »من به انتخاب زنان، احترام 
می گــذارم تا هویت خود را آنطور که 
می خواهند، بیان کنند و نشان دهند؛ 
امــا آزار و تبعیضی که برخی از زنان 
برای پوشیدن حجاب تجربه می کنند؛ 
هم »واقعی« اســت و هم »اشتباه« 
است و نمی توان این واقعیت را تغییر 
داد کــه حجاب، نقــاب و برقع، ابزار 
ســرکوب میلیون ها دختــر و زن در 
سراسر جهان شــده که حق انتخاب 

ندارند .

من بــه زنانی که حجــاب را رهایی 
بخــش می دانند، احتــرام می گذارم 
امــا باید زنان و دخترانی را نیز به یاد 
بیاوریم که حجــاب را ظالمانه و زن 

ستیزانه می دانند.«
بعد از انتشار این مقاله شورای مشورتی 
مســلمانان کانــادا؛ آن را نمونه ای از 
اسالم هراســی دانست و به دنبالش، 
واکنش ها و بحث های شــدیدی هم 
در رســانه های اجتماعی درگرفت تا 
اینکه دکتر کریستن پاتریک- سردبیر 

موقت CMAJ-  عذرخواهی کرد.

حجاب در ایران؛ انتخاب نیست اجبار 
است

دکتــر امیــل همچنیــن حجــاب 
بیشــتر زنان مســلمان در سراســر 
دنیــا را موضوعی خــارج از انتخاب 
شخصی شان دانسته و می گوید: »من 
به شــدت با تمام قوانینی که زنان را 
صرفا به دلیل داشــتن حجاب از کار 
محروم می کند، مخالف هستم. در این 
مدت هم از کسانی که احساساتشان 

با نوشته من هم راستا بوده؛ پیام های 
زیادی گرفته ام. از جمله یک پزشک 
ایرانی در ونکوور که شــاهد برخورد 
جــدی با دختری بــوده که در حال 

رانندگی حجاب نداشته است.«
در جــای دیگری از مطلــب باز هم 
به وضعیت ایران اشــاره شده است: 
»در کشــورهایی مانند ایران، داشتن 
حجاب، اجباری اســت و اعتراض به 
قوانین حجاب اجباری منجر به حبس 

طوالنی مدت شده است.«

نفرت آنالین و خشونت واقعی

لینا الباکر، مســئول دفــاع کبک از 
شــورای ملی مســلمانان کانادا، اما 
دراین باره گفته است: »در زمانی که 
کانادایی ها نگران نوع اخیر کووید-1۹ 
در کشور هستند، آخرین چیزی که 
ما بــه آن نیاز داریم تفرقه افکنی آن 
هم توسط یک مجله انجمن پزشکی 
کانادا اســت. نبایــد فراموش کنیم؛ 
نفرت آنالین به خشونت واقعی دامن 

می زند.«

دکتــر امیل اما این حــرف الباکر را 
رد کرد: »من در همه ســال هایی که 
جراحی اطفال انجام دادم؛ حتی یک 
بار هم شکایتی به دلیل بی احترامی به 
یک بیمار یا کارآموز مسلمان نگرفتم، 
اما به عنوان یــک اقلیت مذهبی در 
عربستان سعودی و مصر بارها بعضی 
از اعضــای خانواده ام تا نیم ســاعت 
برای تاکسی منتظر می ماندند، چون 
رانندگان به زنان بی حجاب خدمات 

نمی دادند.«
این پزشــک به تعداد »باورنکردنی« 
پیام های تنــد، زننده و تهدیدآمیزی 
که به او منتقل شده هم اشاره می کند 
و می گوید: »من تصمیم نداشــتم به 
حجاب، آنطــور که برخی می گویند، 
حمله کنم و این مقاله تنها در پاسخ 
به عکســی بود که به نظرم بســیار 
نامناسب می آمد. هرچند معتقدم که 
متفاوت  دیدگاه های  باید  کانادایی ها 
داشته باشند، اما برای نشان دادن یک 
کودک با حجاب، استداللی نمی توانم 

پیدا کنم.«

اقدام جنجالی مدرسه ای در تورنتو
 با لغو نشست نادیا مراد 
برنده جایزه صلح نوبل

مدرســه ای در تورنتو جلســه دیدار 
دانش آموزانــش را با نادیــا مراد، زن 
2۴ ســاله ایزدی و یکی از برندگان 
جایزه صلح نوبــل 2۰1۸ را از ترس 
اســالم هراسی لغو کرد. این عملکرد 
انتقاد های بســیاری را موجب شده 
است. مخالفان  می گویند این قبیل 
تصمیم گیری ها از نفوذ اسالم گرایان 

در مدارس حکایت دارد.
به گــزارش »هفتــه« و بــه نقل از 
torontosun، در فاصلــه کوتاهی از 
معذرت خواهی نشریه معتبر پزشکی 
بــه دلیل چــاپ مقاله ای  کانادایی 
درباره حجاب، مدرسه هیئت امنایی 
در تورنتو جلسه ای را که برای دیدار 
دختران دانش آموزان با »نادیا مراد« 
زن ایزدی و نویسنده کتاب »آخرین 
دختر« برنامه ریزی کرده بود؛ حذف 
کرد. نادیا در سن 1۴ سالگی، توسط 
جهادی های داعش ربوده و به بردگی 
جنسی گرفته شده بود. داستان کتاب 
واقعی است و از اسارت و مبارزه نادیا 

با دولت اسالمی می گوید.
این تصمیم را هلن فیشــر سرپرست 
بــه  و  گرفتــه   TDSB مدرســه 
مدرسه  کتاب  باشگاه  سازمان دهنده 
گفته است که دانش آموزان نباید در 
رویدادی که برای فوریه برنامه ریزی 
شــده؛ شرکت کنند. رکس مورفی از 
روزنامه نشنال پست ضمن بیان این 
مطلب که نادیــا از آن گودال جهنم، 
به طرز باورنکردنی فرار کرد و کتابی 
نوشت که در راســتای دفاع از زنان 
جوان سرکشی اســت که در مقابل 
ظلم می ایســتند؛ گفته است: »نادیا 
بــا دفاع از آرمان زنــان در هر جایی 
که بودند، توانست به قله های بزرگ 
افتخار جهان، یعنی جایزه صلح نوبل 

دست پیدا کند. برای بسیاری از ما که 
قتل عام مردم ایزدی عراق را توسط 
داعشــی ها دنبال کرده ایم؛ شجاعت 
نادیا مراد شگفت انگیز است و البته از 
طرف دیگر، تصمیم TDSB هم یک 
شوک بزرگ است؛ چون بوی جهل و 
اطاعت از نگرش اسالم گرایانه می دهد 
که در بســیاری از مؤسسات به ویژه 
مدارس شــهری و کافه تریا ها نفوذ 
کرده و آن ها را بــه نمازخانه تبدیل 
کرده و آپارتاید جنســیتی را به طور 

کامل به نمایش گذاشته است.
تانیا لی سازمان دهنده باشگاه کتاب 
هــم که از تبادل نظر با هلن فیشــر 
شوکه شده است، خطاب به سرپرست 
مدرسه نوشــته: » دولت اسالمی به 
معنای یک سازمان تروریستی است و 
ربطی به مسلمانان عادی ندارد. هیئت 
مدیره مدرسه تورنتو هم باید از تفاوت 

آن ها باهم آگاه باشند. «
البته این تنها حذف در راستای اسالم 
هراسی نبودو سخنرانی ماری هنین، 
وکیل و نویســنده هم، دقیقاً توسط 
باشــگاه کتاب و سرپرســت مدرسه 
TDSB به همین شکل حذف شده 
بوده که با تکرار دوباره درباره نادیا به 

به خبری بین المللی تبدیل شد.
با بــاال گرفتن انتقاد ها، هیئت مدیره 
مدرســه تالش کرد تا از موضع خود 
عقب نشینی کند.  کالین راسل رالینز، 
مدیر آموزش مدرســه هم بیانیه ای 
صادر کرد با این عنوان »یک توضیح! 
« و در ادامه آورد که: » این تصمیم، 
مدیره  هیئت  موضع  منعکس کننده 
مدرســه ناحیه تورنتو نیست و تنها 
به این دلیل گرفته شــده که قبل از 
جلســه، کارکنان فرصــت خواندن 

کتاب ها را پیدا نکرده بودند. «
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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«

به پاس یک عمر خدمت علمی
 اعطای نشان کانادا

 به یک دانشمند ایرانی تبار 
برنامه دولت فدرال کانادا برای ممنوعیت استفاده از پالستیک

پرژن میــرور- برنامــه دولت فدرال 
کانادا برای پایان دادن به اســتفاده از 
کیسه های پالستیکی و ظروف یکبار 
مصرف غذا توسط استیون گیلبولت، 

وزیر محیط زیست کانادا منتشر شد.
بر اســاس برنامه اعالم شده از سوی 
وزیر محیط زیســت کانادا، چگونگی 
ممنوعیت ســاخت، فروش و واردات 
اینگونه اقالم به همراه کارد و چنگال، 
چوب همزن و نی های پالستیکی تا 
پایان سال 2۰22 تشریح شده است. 
البته تولید این محصوالت در کانادا به 

قصد صادرات همچنان مجاز است.
در این برنامه، وسایل غذاخوری شامل 
چنگال، چاقو، قاشــق، و چوب های 
همــزن مخصوص غذاخوری اســت 
کــه اگــر در آب داغ و نه آب جوش 
غوطه ور شوند شــروع به آب شدن 
می کنند. البته برخی استثنائات برای 
نی های پالستیکی انعطاف پذیر یکبار 
مصرف وجود دارد تا برای افراد دارای 
معلولیت و همچنین اســتفاده برای 

مقاصد پزشکی مشکل آفرین نباشد.
عموم مردم می تواننــد نظرات خود 
درباره پیش نویس ایــن برنامه را تا 
تاریخ 5 مارس 2۰22 به صورت کتبی 
ارائه دهند و زمان بندی مقررات نهایی 
بستگی به بازخورد دریافتی از مردم 

خواهد داشت.
قوانین سازمان تجارت جهانی، کانادا 
را ملزم می دارد تا ظرف مدت شــش 
ماه پس از انتشــار برنامه دولت آن را 

اجرایی کند، اما وزیر محیط زیســت 
کانادا انتظار دارد مقررات جدید پایان 

سال 2۰22 اجرایی شود.
در گزارش محیط زیست و تغییرات 
اقلیمی که توسط مؤسسه دلوییت در 
ســال 2۰1۹ انجام گرفت، گفته شد 
که در کانادا در ســال 2۰16 حدود 
۳،۳ میلیون تن ضایعات پالستیکی به 
دور ریخته شــده و کمتر از یک دهم 

این مقدار بازیافت شده است.
در سراســر کانادا فقط 12 شــرکت 
بازیافت وجــود دارد. دولت کانادا در 
نظر دارد تا ســال 2۰۳۰ حدود ۹۰ 
درصد ضایعات پالســتیکی خود را 

بازیافت کند و آقای استیون گیلبولت 
نیز اعالم کرده است که دولت در حال 
استانداردسازی و هماهنگی بازیافت 

در سراسر استان های کشور است.
در سال 2۰16 تقریباً ۳۰ هزار تن از 
ضایعات پالستیکی وارد محیط زیست 
کانادا شد و همین امر باعث آلودگی 
رودخانه ها، سواحل و جنگل ها توسط 
لیوان های پالستیکی قهوه، بطری های 
آب و کیسه های بسته بندی و حمل 

مواد غذایی شد.
دفاع محیط زیســتی، نام یک گروه 
فعال محیط زیســتی کانادایی است 
که از این برنامه دولت فدرال استقبال 
کرده امــا درباره تولیــد محصوالت 
پالستیکی و صادرات آن نگران است.

کرن ویرسیگ، مدیر برنامه پالستیک 
گــروه دفاع محیط زیســتی در این 
زمینه گفته است: “ دولت باید تولید 
یکبار مصرف  محصوالت پالستیکی 
برای صــادرات را ممنــوع کند، در 
غیر اینصورت محصوالت پالستیکی 
ســاخت کانادا باعث آلودگی ســایر 

کشورها می شود.“
وی ادامه داده است: “ دولت همچنین 
باید فهرست کاالهای پالستیکی یکبار 
مصرف را گســترش دهــد، از جمله 
نوشیدنی های  پالستیکی  لیوان های 
سرد و گرم و درپوش آنها که به طور 
مداوم در محیط زیســت دور ریخته 

می شوند.“
بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط 
دولت فدرال کانادا در ســال 2۰2۰ 
گزارش  پالســتیک،  آلودگی  درباره 
شده اســت که 77 درصد از ۴۸۰۰ 
هزار تن پلیمر پالستیک تولید شده 
کانادا در سال 2۰16 به خارج از کشور 

صادر شده است. 
گرچــن فیتزجرالد، مدیر برنامه ملی 
بنیاد سیرا کالب کانادا، یکی دیگر از 
گروه های فعال محیط زیست از برنامه 

دولت فدرال برای ممنوعیت استفاده 
از مواد پالســتیکی اســتقبال کرده 
اما گفته اســت که این فهرست باید 

گسترش یابد.
وی در بیانیــه خود گفته اســت: “ 
ما همچنین باید ایــن ممنوعیت را 
گســترش دهیم تا تمــام اقالم غیر 
ضروری پالستیکی یکبار مصرف را در 
بر گیرد و انتظار داریم این فهرست در 

سال جدید گسترش یابد.“
آقای جاســتین ترودو، نخست وزیر 
کانادا در ســال 2۰1۹ گفته بود که 
ممنوعیت استفاده از مواد پالستیکی 
یکبار مصرف می باید از اوایل ســال 
2۰21 به اجرا درآید، اما مشــکالت 
همه گیری بیماری کووید-1۹ ارزیابی 
علمــی مبنی بر اعالم ســمی بودن 
پالســتیک را به تعویق انداخت. بروز 
همه گیــری همچنین باعث کاهش 
سرعت کار برای اعالم کاالهای مورد 

نظر این برنامه شد.
در ماه ِمی 2۰21 کمپانی های تولید 
کننده محصوالت پالســتیکی یکبار 
مصرف با تشکیل یک ائتالف درباره 
تعیین محصوالت پالستیکی به عنوان 
مواد ســمی از دولت کانادا به دادگاه 

شکایت کردند.
این ائتالف استدالل می کند که تعیین 
محصوالت پالستیکی به عنوان مواد 
سمی و خطرناک برای این صنعت که 
بسیاری از محصوالت حیاتی و مهم 
را تولید می کند و مضر نیستند، یک 

اتهام و برای این صنعت زیانبار است.
وزیر محیط زیســت کانادا نیز گفته 
اســت که این دعــوی حقوقی هیچ 
تاثیــری بــر پیشــرفت برنامه های 
دولــت نخواهد داشــت، همچنانکه 
دعوی حقوقی علیــه افزایش قیمت 
ســوخت های کربنی نتوانست مانع 
افزایش قیمت این سوخت ها توسط 

دولت فدرال شود.

آیا خرید مسکن در کانادا 
توسط خارجی ها ممنوع می شود؟

پرژن میــرور- وزیر مســکن کانادا 
گفت خرید مســکن در کانادا توسط 
خریداران خارجی باید به طور موقت 
ممنوع شود تا به کاهش بحران قیمت 
مسکن که مردم با آن مواجه هستند 

کمک کند. 
آقای احمد حوسن، وزیر مسکن کانادا 
در گفتگوی خود با خبرگزاری رویترز 
گفت که مسکن باید برای مردم کانادا 
باشد که در آن زندگی کنند نه برای 
ســرمایه گذاری خارجی منفعل، و 
حمایت خــود از آغاز اقدامات برخی 
از شهرهای کانادا برای افزایش تراکم 
جمعیت مانند آنچه اخیراً در نیوزلند 
اجرا شــده که اجازه می دهد تا ســه 
خانه در اغلب زمین های تک خانواری 

ساخته شود را اعالم کرد.
وی در ادامــه گفت: “ هر اقدامی که 
عرضه مسکن را افزایش دهد، استفاده 
از زمین را بهتر کند، و باعث ساخت 
مسکن بیشتر در یک مقدار مشخص 

از زمین شود چیز خوبی است.“ 
چند سالی اســت که کانادا با بحران 
ملی مســکن دســت و پنجــه نرم 
می کند، زیرا تقاضای فزاینده مسکن 
مرتبط با همه گیری کووید-1۹ فراتر 
از شــهرهای بزرگ رفته و به مراکز 
کوچک تر گســترش یافته است که 

نمی توانند با عرضه همراه باشند.
در حــال حاضر قیمت میانگین یک 
خانه در کانــادا 7۸۰ هــزار و ۴۰۰ 
دالر است، که نشان از افزایش 25.۳ 
درصدی در ســال جــاری و افزایش 
۸1.۴ درصــدی از نوامبر 2۰15 که 
آقای جاســتین ترودو قــدرت را در 
دســت گرفت تاکنــون دارد. قیمت 
مسکن از زمان شروع همه گیری در 
شهرهای کوچکتر نسبت به شهرهای 
بزرگتر از افزایش بیشتری برخوردار 

بوده است.

 Order of نشــان کانــادا یا همــان
Canada کــه یکــی از باالتریــن 
افتخارات غیرنظامی کانادا به حساب 
می آید، برای قدردانی از افرادی است 
که کمک های فوق العاده ای به کشور 
انجام داده اند. مهران انوری، دانشمند 
ایرانی تبــار موفق شــد کــه در این 

فهرست قرار بگیرد.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
سی بی سی، دکتر انوری استاد دانشگاه 
»مک مستر« کانادا است و در حوزه 
بیماری هــای مزمــن و دارو درمانی 
انوری مدرک  تحقیق می کند. دکتر 
پزشکی خود را از دانشگاه نیوکاسل 
انگلستان دریافت کرد و دوره آموزشی 
جراحی را در دانشــگاه مک مســتر 
کانادا در سال 1۹۸۹ به پایان رساند. 
او در سال 1۹۹2 به عنوان استادیار به 
دانشگاه مک مستر پیوست و با توجه 
به موفقیت های خود در سال 1۹۹6 
به مرتبه دانشــیار ارتقا یافت. سپس 
در ســال 2۰۰۰ به عنوان استاد تمام 

رسید.
عالقه عمده دکتر انوری گســترش 
استفاده از جراحی های کم تهاجمی 
و جراحــی رباتیک اســت. مجموعه 
آثار او در ســطح بین المللی شناخته 
می شود و مورد تایید قرار گرفته است. 
پروفسور انوری یکی از اولین جراحانی 
در کانــادا بود که در ســال 1۹۹6 از 
رباتیک در جراحی استفاده کرد و در 
ســال 2۰۰۳، اولین خدمات جراحی 
تله روباتیک در جهان را تأسیس کرد. 
این دستاورد او حتی امروزه در کتاب 
علوم پایه هشتم دانش آموزان استان 

انتاریو هم شرح داده شده است.
او مدیر ارشــد علمی ماموریت های 
بــود.   ۹ NEEMO 7 و NEEMO
این ماموریت ها پروژه های مشــترک 
دانشگاه مک مســتر، آژانس فضایی 
کانادا و ناسا بودند که وظیفه آزمایش 
توانایی فنــاوری جدیــد رباتیک و 
تله جراحی را بر عهده داشتند. هدف 
از این پــروژه بلندپروازانه این بود که 
به یک غیرپزشک اجازه دهد تا عمل 
جراحــی کمکــی را در یک محیط 
محدود انجام دهد، طوری که شرایط 
را در فضا شبیه ســازی می کند. او به 
عنوان یکی از پیشگامان جراحی تله 
رباتیک شناخته می شــود و رئیس 
ســابق MIRA، انجمنی اســت که 
جراحــان رباتیک در سراســر جهان 
همچنین  می کنــد.  نمایندگــی  را 
دکتر انوری به عنوان یکی از اعضای 
موســس انجمن جراحان و پزشکان 

درمان چاقی در کانادا است.

نشان کانادا چیست؟

نشان کانادا یک نشان ملی است و بعد 
از نشان شایستگی، دومین نشان عالی 
کشور شناخته می شــود. این نشان 
 Companion، در سه ســطح شامل
Officer و Member تقســیم بندی 
می شــود. Companion یــا همان 
همراهان Order of Canada افرادی 
هستند که باالترین درجه شایستگی 
را برای کانادا احراز کرده  اند و انسانیت 
ویژه ای در صحنه ملی یا بین المللی از 
خود نشان داده اند. Officer یا همان 
افســران Order of Canada سطح 
برجسته ای از استعداد و خدمات را به 
 Member .کانادایی ها نشان داده اند
 Order of Canada یا همان اعضای
کمک اســتثنایی بــه کانادایی ها در 
ســطح، گروه یا فعالیــت محلی یا 

منطقه ای کرده انــد. دکتر انوری، در 
 Order of Canada فهرست افسران

قرار گرفت.
فرمانــدار کل کانــادا از طرف ملکه، 
این نشــان را اهدا می کند. منتخبان 
توســط یک هیئت مشورتی انتخاب 
می شــوند و به طور رســمی توسط 
فرماندار کل کانادا معرفی می شوند. 
از ژانویه 2۰2۰، حدود هفت هزار نفر 
موسیقی دانان،  دانشمندان،  از جمله 
سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران، 
تاجران، ســتاره های سینما، خیرین 
 Order of و دیگــران به عضویــت
Canada منصوب شــده اند. فرآیند 
تاسیس Order of Canada نیز در 
اوایل ســال 1۹66 آغاز شد و در 17 

آوریل 1۹67 به نتیجه رسید.

آقای ترودو که برای سومین بار پیروز 
انتخابات سراســری کانادا شد، وعده 
اقدامات جدیدی را برای بهبود قدرت 
خرید مســکن، از جمله ممنوعیت 
موقت خرید مسکن توسط خارجی ها 
و ســاخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
خانه جدید یا بازسازی شده طی چهار 

سال را داده است.
آقــای احمد حوســن گفــت که از 
توســط  مســکن  خرید  ممنوعیت 
خارجی ها حمایت می کند اما جزییاتی 
درباره چگونگی و زمان اجرای آن ارائه 
نکرد و آن را به وزیــر اقتصاد، خانم 
کریستیا فریلند موکول کرد. وی اشاره 
کرد که مالیات 1 درصدی بر امالک 
خالی یا کم استفاده مالکین خارجی 
از اول ژانویه آینده اعمال خواهد شد 
و گفت که دولت لیبرال ســخت در 
تالش است تا مالیات های دیگر مانند 
مالیات ضد نوسازی را در اسرع وقت 

اعمال کند.
اطالعات رسمی نشان می دهند که در 
سال 2۰1۹، چهار و سه دهم درصد 
از خانه های ونکوور تحت مالکیت افراد 

غیر مقیم کانادا بود .
ادامــه  در  کانــادا  وزیــر مســکن 
صحبت های خــود گفت که اقدامات 
مشــاوره ای برای ایجاد برنامه اجاره 
به شرط تملیک شــروع شده که به 
مستاجرین کمک می کند تا نخستین 
خانه خــود را خریداری کنند. دولت 
لیبرال همچنین وعده یک برنامه پس 
انداز پیــش پرداخت بدون مالیات را 

برای خریداران بار اول داده است.
اما منتقدین بر این باور هســتند که 
حمایت هــای در نظر گرفته شــده 
برای خریداران بار اول، باعث افزایش 
قیمت ها خواهد شــد مگــر اینکه با 
اقدامــات الزم جهــت کاهش تقاضا 

همراه شود.
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حمید زرگرزاده

کانادا به این زودی ها
 پذیرای گردشگران بین المللی 

نخواهد بود
بخش گردشــگری کانــادا از جمله 
بخش هایی است که به شدت تحت 
تأثیر همه گیری قرار گرفته اســت. با 
وجود عدم قطعیت درباره ی آینده ی 
سویه ی اومیکرون، وزیر فدرال مسئول 
این صنعت گفته اســت که بازگشت 
مســافران بین المللی هنوز می تواند 

بسیار دور باشد.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
بوآســونو،  رنــدی  »سی بی ســی«، 
وزیر گردشــگری، گفته اســت: »در 
همه گیری،  روزهــای  تاریک تریــن 
گردشگران کانادایی به درون مرزهای 
کشور محدود شــدند و فکر می کنم 
حداقل تا ]سه ماهه سوم[ سال 2۰22 

بیشتر شاهد این روند باشیم.«
در کانــادا، 7۸ درصــد از هزینه های 
گردشگری از مسافران داخلی است، 
امــا بازدیدکننــدگان بین المللی به 
طــور متوســط 1۰۴7 دالر برای هر 
ســفر خرج می کننــد، در حالی که 
گردشگران داخلی کمتر از یک چهارم 

آن را خرج می کنند.
بث پاتر، رئیس و مدیر عامل انجمن 
صنعت گردشــگری کانادا، می گوید: 
»ســفرهای داخلی گامی مهم برای 
راه اندازی مجدد صنعت ما است، اما 
]این[ نمی تواند شکاف درآمدی ناشی 
از توقف ســفرهای بین المللی را پر 

کند.«
این بخــش در طول دوره همه گیری 
بیش از 5۰ درصد کوچک شده است 
و از صنعــت 1۰5 میلیارد دالری در 
سال قبل از همه گیری به صنعتی به 
ارزش حدود 5۳ میلیارد دالر در حال 
حاضر کاهش یافته است. این کاهش 
۴۰ درصدی در هزینه کردهای داخلی 
و ۸7 درصــدی در هزینه کردهــای 

بازدیدکنندگان بین المللی است.

پاتر  ماننــد  صنعــت  ســهامداران 
می گوینــد که این بخش در ســال 
آینده با سه چالش مهم روبرو است: 
اولین مورد فقط زنده ماندن تا زمان 
بازگشت گردشگران است. دومی تأثیر 
محدودیت های مداوم بر ســفر است، 
در حالی که سومی کمبود نیروی کار 

ناشی از همه گیری است.
در ســال 2۰2۰، با قرنطینه شــدن 
کشور و بسته شــدن مرزها به روی 
مسافران بین المللی، بخش گردشگری 
مجبور به اخراج ۴۳ درصد از نیروی 
کار خود شد – حدود ۹۰۰ هزار شغل.

برخی از این مشــاغل از آن زمان به 
کار بازگشــته اند، اما در طول ده ماه 
اول سال، نیروی کار این صنعت ۳6۰ 
هزار نفر از تعــداد افرادی که قبل از 
همه گیری به سر کار می رفتند، کمتر 

بود.
سوزی گرینول، رئیس و مدیر عامل 
اتحادیه هتل های کانادا، به سی بی سی 
نیوز گفت: »ما مجبور شدیم بسیاری 
از کارگرانی را که داشتیم اخراج کنیم 
و بســیاری از آنها دیگر بازنخواهند 
گشــت. آنها برنمی گردند، نه به این 
دلیل که دلشان در گردشگری نیست، 
بلکه به این دلیل که ما هنوز، 1۹ ماه 
بعد، در موقعیتی نیستیم که بتوانیم 
تک تک کارگران را دوباره اســتخدام 

کنیم«.
این صنعت می گویند  کارکشته های 
که کمبود نیروی کار صرفاً ناشــی از 
کاهش تقاضای کوتاه مدت نیست که 
پس از بازگشایی مرزها خود درست 
شــود – که نشــان دهنده دور شدن 

دائمی کارگران از این بخش است.
بث پاتر، رئیس و مدیر عامل انجمن 
صنعت گردشــگری کانــادا، گفت: 
»صنعت مــا دچار آســیب هایی در 

مهاجرت گسترده جوانان کانادایی ازاستان های دیگر به نوااسکوشیا
امسال شــمار جوانان کانادایی که از 
دیگر استان های کانادا، به ویژه انتاریو، 
به نواسکوشــیا نقل مــکان کرده اند 
افزایشی چشمگیر یافته، تا آن جا که 
کل جمعیت این استان برای نخستین 
بار از مرز یک میلیون نفر فراتر رفته 

است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی ســی«، طبق آمار کانادا، در 
سه ماهه دوم سال جاری، نوا اسکوشیا 
با ۴67۸ نفر، پس از بریتیش کلمبیا، 
دومین افزایش جمعیت در کشور را 
در مهاجرت بین استانی تجربه کرده 

است.
 آمارها نشــان می دهد کــه جوانان 
2۰ تا ۳۴ ساله بین سه ماهه چهارم 
سال 2۰2۰ تا 2۰21 بیشترین شمار 

مهاجران را تشکیل داده اند.
این گروه های سنی حدود ۴1 درصد 

از افرادی را تشــکیل می دهند که در 
این بازه زمانی به اســتان نقل مکان 

کردند.
ربکا یانگ، مدیر اقتصاد مالی و استانی، 

این ارقام را “بی سابقه” خواند.
پایتخت نوا اسکوشیا نیز از بزرگترین 
رشــد در تاریــخ 272 ســاله خود 

برخوردار است.
بیــن ژوئیــه 2۰2۰ و ژوئیه 2۰21، 
جمعیــت هالیفاکــس 11۳۹۴ نفر 
افزایش داشته است که جمعیت کل 
را به کمتر از ۴6۰ هزار نفر می رساند.

 کیفیت زندگی شــهر و تعادل بین 
امکانات شهری، حومه ای و روستایی 
چیزی اســت که به جــذب جوانان 

بیشتر به منطقه کمک می کند.
چالــش در حــال حاضــر انجــام 
توجــه  قابــل  ســرمایه گذاری های 
در مســکن، حمــل و نقل ســبز و 

زیرســاخت ها برای تقویت این رشد 
و حفــظ افرادی اســت که تصمیم 
گرفته اند بــه اینجا نقل مکان کنند، 
که بســیاری از آنها اهمیت زیادی به 

پایداری می دهند.
با رشد اســتان، فشار بر مراقبت های 
بهداشــتی، آموزش و مســکن نیز 
افزایش می یابــد – همه بخش هایی 
که در حــال حاضــر مجموعه ای از 

چالش های خود را تجربه می کنند.
این شــامل ازدحام بیــش از حد در 
مدارس، لیست انتظار برای پزشکان 
خانواده و جراحی ها، و بحران مسکن 

در سراسر استان است.
جیــل بالســر، وزیــر کار، مهارت و 
مهاجرت گفت که بــه ویژه در مورد 
مسکن، بخشی از برنامه دولت جذب 
نیروی کار ماهر برای کمک به ساخت 

مسکن بیشتر است.

بالسر گفت: »شنیدن این پیام برای 
جوانان به ویژه مهم است، اینکه کار 
وجود دارد، ما کیفیت زندگی خوبی 
داریم و همچنین می خواهیم مردم به 

اینجا نقل مکان کنند.«
او گفــت کــه تغییــرات اخیــر در 
جریان هــای مهاجــرت همچنیــن 
مراقبت های  متخصصــان  به جذب 
از جمله پرستاران،  بهداشتی بیشتر 
پزشکان خانواده و دستیاران مراقبت 

مداوم کمک می کند.
بالســر گفت: »اگر ما مــردم را برای 
کمک به اینجــا بیاوریم – این دقیقاً 
همان چیزی است که در حال حاضر 

به آن نیاز داریم.«
در همین حال، سازگاری با تورم – از 
جمله افزایش هزینه مسکن – نیز در 
ماه های آینده یک چالش خواهد بود.

زمینه ی خوشــنامی اش شده است، 
زیرا مردم ما را ناپایدار می بینند، زیرا 
مــا در معرض محدودیت های زیادی 
بوده ایــم. ما واقعاً کارمندان خود را از 
دست داده ایم. آنها به ما گفته اند که به 
صنعت بازنخواهند گشت، زیرا صنعت 
ما را مکانی باثبات برای ادامه کار خود 

نمی دانند.«

پاتر گفت که این خســارات شــامل 
کارکنان خط مقدم و سایر موقعیت ها 
مانند نظافتچی، ظرف شــوی، وکال و 

حسابداران می شود.
گرینول گفت: »مــا تقاضای زیادی 
برای گردشــگران داخلــی خواهیم 
داشت که بزرگترین چالش ما نیروی 
کار و اطمینــان از اینکه می توانیم به 

همه این تقاضاها پاسخ دهیم خواهد 
بود.«

برای اطمینــان از آمادگــی کانادا، 
صنعــت از دولت فــدرال می خواهد 
تا برنامه کارگــران خارجی موقت و 
جریان های مهاجرت را برای پر کردن 
تقاضــای کارگران کلیــدی در این 

بخش، اصالح کند.
آنها همچنین می خواهند شاهد احیای 
برنامه هایی باشــند که دانشــجویان 
بین المللــی را هدف قرار می دهد که 
مشاغل فصلی در بخش گردشگری را 

انتخاب می کنند.
بوآسونو گفت که او پذیرای این ایده 
اســت و در حال حاضــر اقداماتی را 
در زمینه مهاجرت انجام داده اســت 
تا اطمینان حاصل شود که بخش او 

کارگران مورد نیاز خود را دارد.
بوآسونو به سی بی سی گفت: »در هفته 
اول وزیر شــدن، شاید روز سوم، من 
قبالً با ]وزیر مهاجرت  شــان فریزر[ 
و ]وزیــر کار ســیموس اوریگان[ در 
این مــورد صحبت می کــردم. این 
گفت وگویی فعال در دولت ما است و 

ما در ســال 2۰22 روی این موضوع 
خواهیم کرد تا واقعاً در دراز مدت به 

این مسئله بپردازیم.«
ذینفعان می گویند کــه برای جذب 
کارگــران جدیــد باید آســیب های 
اعتباری را که در اثر همه گیری به این 

صنعت وارد شده است اصالح کنند.
پاتر گفت: »ما بایــد به آنجا برویم و 
کانادایی ها را تشــویق کنیم که این 
صنعت عالی برای کار کردن است. ما 
باید نه تنها بر والدین و معلمان، بلکه 
دانش آموزان، حتی از دوران راهنمایی، 
تأثیر بگذاریم تا فرصت های بزرگی در 

صنعت ما وجود داشته باشد.«
بوآسونو گفت که او می خواهد جوانان 
را تشویق کند که مشاغل گردشگری 
را به عنوان مشاغلی عالی ببینند که 
می توانیــد برای تمــام زندگی خود 

داشته باشید.
به گفته کارکشــته های این صنعت، 
بازســازی ایــن نیــروی کار نیاز به 
قابلیت پیش بینی دارد و ساده سازی 
محدودیت های سفر به این امر کمک 

خواهد کرد.
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سالگشت درگذشت مؤلف تاريخ طبري
301 هجري خورشیدي درچنین روزی ابوجعفر 
محمد جرير طبري تاريخنگار شهیر ايران و مولف تاريخ 
»اخبار الرس���ل والملوك« از اين دنیا رفت. اثر مهم او که 
در 16 جلد انتشاريافته است به »تاريخ طبري« معروف 

است. 
تالش برای برانداختن پهلوی ها

روزنامه های تهران 27 بهم���ن ماه 1306  خبر از 
اعدام سرهنگ محمود پوالدين داده و نوشته بودند که وی 
مغز اصلی طرح توطئه برای قتل رضاشاه بود. سرهنگ 
پوالدين سحرگاه 24 بهمن ماه در پادگان باغ شاه )پادگان 
حّر( تیرباران شده بود. درس���ت 30 سال پس از اعدام 
س���رهنگ پوالدين، سرلشکر ولی ]محمد ولی[ قره نی 
معاون ستاد ارتش و رئیس رکن دوم )اطالعات ارتش( به 

همان اتهام دستگیر و بازداشت شد.
رضاشاه پهلوی مناسبات ايران با آمريکا را قطع کرد

رضاش���اه پهلوی پس از دريافت گزارش رئیس 
هیات ديپلماتیک ايران در واش���نگتن، 27 بهمن 1314  
دس���تور داد که روابط ايران با اياالت متحده آمريکا قطع 

شود.
غفار جالل عالء رئیس نمايندگي ايران در آمريکا 
گزارش کرده بود که پلیس شهر واشنگتن اتومبیل وي 
را متوقف و با اين که خودرا ديپلمات و دارای مصونیّت 

معرفي کرده بود به او ورقه جريمه داد. 
گلوله ای که به حسین فاطمی شلیک شد

دکتر حسین فاطمی 25 بهمن ماه 1330 در گورستان 
معروف به مقبره ظهیرالدوله هدف گلوله يک عضو 14 
ساله جمعیت فدائیان اسالم قرارگرفت و مجروح شد. 
فاطمی ناشر روزنامه ملی گرای باختر امروز از متحدين 

دکتر مصدق و در آن زمان 38 ساله بود. 
دخالت کلیساي کاتولیک در سیاست

16 فوريه 1568 کلیساي کاتولیک به پشتیباني از 
پادشاه وقت اسپانیا در يک اعالمیه تکفیريه سه میلیون 
هلندي پروتس���تان را متهم به الحاد کرد و سزاوار مرگ 

خواند. 
اين اتهام در جريان جنگ هاي 80 ساله وارد آمده 
بود. هلندي ها براي نجات خود از سلطه پادشاه کاتولیک 

مذهب اسپانیا، اين جنگ ها را آغاز کرده بودند. 
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نی ز دود دل پرآتش ما می نالد
تو مپندار که از باد هوا می نالد

عندلیبی ست که در باغ نوا می سازد
خوش سرايی ست که در پرده سرا می نالد

 بی زبانست و ندانم که که را می خواند
در فغانست و ندانم که چرا می نالد

من دلخسته اگر زانکه ز دل می نالم
باری آن خسته بی دل ز کجا می نالد

می فتد هر نفسی آتشم اندر دل ريش
بس که آن غمزده بی سر و پا می نالد

می زنندش نتواند که ننالد نفسی
زخم دارد نه به تزوير و ريا می نالد

بس که راه دل ارباب حقیقت زده است
ظاهر آنست که در راه خدا می نالد
نه دل خسته که يک دم ز هوا خالی نیست
هر که را می نگرم هم ز هوا می نالد
هیچکس همدم ما نیست به جز نی و او نیز
چون بديديم هم از صحبت ما می نالد

ناله و زاری خواجو اگر از بی برگیست
او چه ديدست که هردم ز نوا می نالد
خواجوی کرمانی

 سرایه

قاب امروز

بازار میدان نقش جهان اصفهان   /عکس از : مرصاد جعفری 

مالقات طوالني رئیس جمهوري با امام خمیني
آقاي دکتر سید ابوالحس���ن بني صدر رئیس 
جمهوري کشورمان ساعت 18 و پانزده دقیقه ديروز 
در بیمارس���تان قلب مهدي رضائي به حضور امام 

خمیني رهبر انقالب اسالمي ايران رسید. 
اين مالقات بمدت بیست دقیقه بطول انجامید و 
طوالني ترين مالقاتي بود که پس از بستري شدن امام 

در بیمارستان صورت گرفته است. 
ساختن دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب است

نماز جمعه ديروز تهران به امامت حجت االسالم 
خامنه اي  امام جمعه تهران و با حضور نماينده مردم 
آمريکا و با شرکت صدها هزار نفر از قشرهاي مختلف 

مردم در محوطه دانشگاه تهران برگزار شد. 
حجت االسالم خامنه اي امام جمعه تهران طي 
دو خطبه نماز ديروز گفت:... اکنون نوبت آنس���ت 
که اين خانه باز س���ازي و نوسازي بشود و ساختن 
دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب اس���ت و 
حکومت از آن خدا و از آن مردم است و آحاد مردم 
بايد بتوانند مطمئن بش���وند که رأي نظر، خواسته، 
مصلحت و اراده آنان در شکل و اداره جامعه موثر 

واقع مي شود. 
همه آزاديخواهان بايد از رئیس جمهوري حمايت کنند

بعدازظهر پنجشنبه دکتر کريم سنجابي يکي از 
رهبران جبهه ملي در جلس���ه سخنراني هفتگي اين 
حزب طي سخناني از سیاست دولت موقت انقالبي در 

مقابل آمريکا بشدت انتقاد کرد. 
سنجابي در پايان س���خنان به انتخابات رئیس 
جمهوري اش���اره کرد و گفت وظیفه همه ملیون و 
گروه هاي سیاسي اين است که از رئیس جمهوري در 

اين شرايط حساس حمايت شود. 
گنبد کاووس، آرام است

سید ابراهیم درازگیسو فرماندار شهرستان گرگان 
ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: اوضاع 
شهر گنبد آرام است و رفت و آمد در شهر جريان دارد 
و تعدادي از مغازه هاي اين ش���هر در برخي از نقاط 
براي تأمین مايحتاج عمومي مردم باز هستند. ضمنًا 
کار پاکسازي ش���هر از لحاظ جمع آوري سنگرها و 

کیسه هاي شن نیز آغاز شده است. 
فرماندار شهرستان گرگان که ديروز از گنبد به 
گرگان بازگشته بود، از کلیه کسبه، پیشه وران و ديگر 
گروه هاي مردم گنبد خواست که با بازگشت آرامش به 

گنبد، به سرکار و کسب روزانه خود بازگردند. 
آغاز محاکمه ذبیحي، دعاگوي رسمي شاه مخلوع!

ش���عبه چهارم دادگاه انقالبي اس���المي مرکز 
بمنظور رسیدگي به اتهامات سیدجواد ذبیحي مداح 
مخصوص خاندان پهلوي روز پنجشنبه تشکیل جلسه 
داد. در ابتداي جلسه دادگاه نماينده دادستان به دفاع از 
کیفرخواست به شرح زير پرداخت: 1 � تحکیم مباني 
رژيم منفور پهلوي از طريق استخراف افکار عمومي 
در لباس روحانیت و استثمار مردم و مداحي و ثناگويي 
به خاندان جابر پهلوي عموماً و شخص محمدرضا 

خصوصاً.
2 � اس���تفاده از راديو تلويزيون براي دعاگويي 
جهت بقاء عمر و طول سلطنت. کسي که جابرترين 

فرد روي زمین بود. 
اعتراض به راديوـ  تلويزيون فارس

شیراز � صبح ديروز نمايندگان انجمن اسالمي 
معلمان شیراز، به عنوان اعتراض به برنامه هاي راديو 
تلويزيون فارس، در منزل آيت اهلل دستغیب امام جمعه 

شیراز اجتماع کردند. 
اين عده به قس���مت هايي از: برنامه هاي راديو 
تلويزيون فارس از جمله قسمتي که در آن فرهنگ 
سنتي ارتجاعي نامبرده شده بود و چند قسمت ديگر 

اعتراض داشتند. 
دعوت از دارندگان حواله زمین در محدوده شمیران

شمیران: بنیاد مسکن انقالب اسالمي شمیران 
طي اطالعیه اي از کلیه افرادي که از دفترخانه سازمان، 
حواله زمین در محدوده ش���میران در دست دارند و 
تاکنون جهت رسیدگي مراجعه نکرده اند خواست 
که تا آخر وقت روز پنجش���نبه دوم اسفندماه آينده با 
در دست داشتن اصل حواله و يک نسخه فتوکپي به 
اين شعبه واقع در خیابان نیاوران، خیابان عمار، کوچه 

عرفات مراجعه کنند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 27 بهمن ماه 1358 
)برابر با 29 ربیع االول 1400، 16 فوریه 1980( نقل شده است.
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سالگشت درگذشت مؤلف تاريخ طبري
301 هجري خورشیدي درچنین روزی ابوجعفر 
محمد جرير طبري تاريخنگار شهیر ايران و مولف تاريخ 
»اخبار الرس���ل والملوك« از اين دنیا رفت. اثر مهم او که 
در 16 جلد انتشاريافته است به »تاريخ طبري« معروف 

است. 
تالش برای برانداختن پهلوی ها

روزنامه های تهران 27 بهم���ن ماه 1306  خبر از 
اعدام سرهنگ محمود پوالدين داده و نوشته بودند که وی 
مغز اصلی طرح توطئه برای قتل رضاشاه بود. سرهنگ 
پوالدين سحرگاه 24 بهمن ماه در پادگان باغ شاه )پادگان 
حّر( تیرباران شده بود. درس���ت 30 سال پس از اعدام 
س���رهنگ پوالدين، سرلشکر ولی ]محمد ولی[ قره نی 
معاون ستاد ارتش و رئیس رکن دوم )اطالعات ارتش( به 

همان اتهام دستگیر و بازداشت شد.
رضاشاه پهلوی مناسبات ايران با آمريکا را قطع کرد

رضاش���اه پهلوی پس از دريافت گزارش رئیس 
هیات ديپلماتیک ايران در واش���نگتن، 27 بهمن 1314  
دس���تور داد که روابط ايران با اياالت متحده آمريکا قطع 

شود.
غفار جالل عالء رئیس نمايندگي ايران در آمريکا 
گزارش کرده بود که پلیس شهر واشنگتن اتومبیل وي 
را متوقف و با اين که خودرا ديپلمات و دارای مصونیّت 

معرفي کرده بود به او ورقه جريمه داد. 
گلوله ای که به حسین فاطمی شلیک شد

دکتر حسین فاطمی 25 بهمن ماه 1330 در گورستان 
معروف به مقبره ظهیرالدوله هدف گلوله يک عضو 14 
ساله جمعیت فدائیان اسالم قرارگرفت و مجروح شد. 
فاطمی ناشر روزنامه ملی گرای باختر امروز از متحدين 

دکتر مصدق و در آن زمان 38 ساله بود. 
دخالت کلیساي کاتولیک در سیاست

16 فوريه 1568 کلیساي کاتولیک به پشتیباني از 
پادشاه وقت اسپانیا در يک اعالمیه تکفیريه سه میلیون 
هلندي پروتس���تان را متهم به الحاد کرد و سزاوار مرگ 

خواند. 
اين اتهام در جريان جنگ هاي 80 ساله وارد آمده 
بود. هلندي ها براي نجات خود از سلطه پادشاه کاتولیک 

مذهب اسپانیا، اين جنگ ها را آغاز کرده بودند. 
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نی ز دود دل پرآتش ما می نالد
تو مپندار که از باد هوا می نالد

عندلیبی ست که در باغ نوا می سازد
خوش سرايی ست که در پرده سرا می نالد

 بی زبانست و ندانم که که را می خواند
در فغانست و ندانم که چرا می نالد

من دلخسته اگر زانکه ز دل می نالم
باری آن خسته بی دل ز کجا می نالد

می فتد هر نفسی آتشم اندر دل ريش
بس که آن غمزده بی سر و پا می نالد

می زنندش نتواند که ننالد نفسی
زخم دارد نه به تزوير و ريا می نالد

بس که راه دل ارباب حقیقت زده است
ظاهر آنست که در راه خدا می نالد
نه دل خسته که يک دم ز هوا خالی نیست
هر که را می نگرم هم ز هوا می نالد
هیچکس همدم ما نیست به جز نی و او نیز
چون بديديم هم از صحبت ما می نالد

ناله و زاری خواجو اگر از بی برگیست
او چه ديدست که هردم ز نوا می نالد
خواجوی کرمانی

 سرایه

قاب امروز

بازار میدان نقش جهان اصفهان   /عکس از : مرصاد جعفری 

مالقات طوالني رئیس جمهوري با امام خمیني
آقاي دکتر سید ابوالحس���ن بني صدر رئیس 
جمهوري کشورمان ساعت 18 و پانزده دقیقه ديروز 
در بیمارس���تان قلب مهدي رضائي به حضور امام 

خمیني رهبر انقالب اسالمي ايران رسید. 
اين مالقات بمدت بیست دقیقه بطول انجامید و 
طوالني ترين مالقاتي بود که پس از بستري شدن امام 

در بیمارستان صورت گرفته است. 
ساختن دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب است

نماز جمعه ديروز تهران به امامت حجت االسالم 
خامنه اي  امام جمعه تهران و با حضور نماينده مردم 
آمريکا و با شرکت صدها هزار نفر از قشرهاي مختلف 

مردم در محوطه دانشگاه تهران برگزار شد. 
حجت االسالم خامنه اي امام جمعه تهران طي 
دو خطبه نماز ديروز گفت:... اکنون نوبت آنس���ت 
که اين خانه باز س���ازي و نوسازي بشود و ساختن 
دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب اس���ت و 
حکومت از آن خدا و از آن مردم است و آحاد مردم 
بايد بتوانند مطمئن بش���وند که رأي نظر، خواسته، 
مصلحت و اراده آنان در شکل و اداره جامعه موثر 

واقع مي شود. 
همه آزاديخواهان بايد از رئیس جمهوري حمايت کنند

بعدازظهر پنجشنبه دکتر کريم سنجابي يکي از 
رهبران جبهه ملي در جلس���ه سخنراني هفتگي اين 
حزب طي سخناني از سیاست دولت موقت انقالبي در 

مقابل آمريکا بشدت انتقاد کرد. 
سنجابي در پايان س���خنان به انتخابات رئیس 
جمهوري اش���اره کرد و گفت وظیفه همه ملیون و 
گروه هاي سیاسي اين است که از رئیس جمهوري در 

اين شرايط حساس حمايت شود. 
گنبد کاووس، آرام است

سید ابراهیم درازگیسو فرماندار شهرستان گرگان 
ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: اوضاع 
شهر گنبد آرام است و رفت و آمد در شهر جريان دارد 
و تعدادي از مغازه هاي اين ش���هر در برخي از نقاط 
براي تأمین مايحتاج عمومي مردم باز هستند. ضمنًا 
کار پاکسازي ش���هر از لحاظ جمع آوري سنگرها و 

کیسه هاي شن نیز آغاز شده است. 
فرماندار شهرستان گرگان که ديروز از گنبد به 
گرگان بازگشته بود، از کلیه کسبه، پیشه وران و ديگر 
گروه هاي مردم گنبد خواست که با بازگشت آرامش به 

گنبد، به سرکار و کسب روزانه خود بازگردند. 
آغاز محاکمه ذبیحي، دعاگوي رسمي شاه مخلوع!

ش���عبه چهارم دادگاه انقالبي اس���المي مرکز 
بمنظور رسیدگي به اتهامات سیدجواد ذبیحي مداح 
مخصوص خاندان پهلوي روز پنجشنبه تشکیل جلسه 
داد. در ابتداي جلسه دادگاه نماينده دادستان به دفاع از 
کیفرخواست به شرح زير پرداخت: 1 � تحکیم مباني 
رژيم منفور پهلوي از طريق استخراف افکار عمومي 
در لباس روحانیت و استثمار مردم و مداحي و ثناگويي 
به خاندان جابر پهلوي عموماً و شخص محمدرضا 

خصوصاً.
2 � اس���تفاده از راديو تلويزيون براي دعاگويي 
جهت بقاء عمر و طول سلطنت. کسي که جابرترين 

فرد روي زمین بود. 
اعتراض به راديوـ  تلويزيون فارس

شیراز � صبح ديروز نمايندگان انجمن اسالمي 
معلمان شیراز، به عنوان اعتراض به برنامه هاي راديو 
تلويزيون فارس، در منزل آيت اهلل دستغیب امام جمعه 

شیراز اجتماع کردند. 
اين عده به قس���مت هايي از: برنامه هاي راديو 
تلويزيون فارس از جمله قسمتي که در آن فرهنگ 
سنتي ارتجاعي نامبرده شده بود و چند قسمت ديگر 

اعتراض داشتند. 
دعوت از دارندگان حواله زمین در محدوده شمیران

شمیران: بنیاد مسکن انقالب اسالمي شمیران 
طي اطالعیه اي از کلیه افرادي که از دفترخانه سازمان، 
حواله زمین در محدوده ش���میران در دست دارند و 
تاکنون جهت رسیدگي مراجعه نکرده اند خواست 
که تا آخر وقت روز پنجش���نبه دوم اسفندماه آينده با 
در دست داشتن اصل حواله و يک نسخه فتوکپي به 
اين شعبه واقع در خیابان نیاوران، خیابان عمار، کوچه 

عرفات مراجعه کنند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 27 بهمن ماه 1358 
)برابر با 29 ربیع االول 1400، 16 فوریه 1980( نقل شده است.
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فروردین: شما مجبورید حتی به مسائل خیلی جزئی هم توجه کنید، چرا که در 
غیر این صورت زندگیتان آشفته و بی نظم می شود. اگر مهلتی برای کارهایتان در 
نظر گرفته شده خیلی مهم است که به آن اهمیت بدهید، برای اینکه عدم توجه 

شما به این موضوع باعث می شود اطرافیان تان عمل شما را سوء تعبیر کنند. 

اردیبهشت: ممکن اســت شما تصمیم استواری داشته باشید که باعث شود 
حتی به شــرایط و دور و بر خودتان هم توجه زیادی نکنید. اما کمبود آگاهی 
از خودتان اکنون می تواند تاثیر منفی شــدیدی روی زندگی تان داشته باشد. 
به ارزش های خود پایبند باشید تا از نظر روحی سالمت بمانید اما تنها اگر به 

تفاوتی با دیگران دارید آگاه باشید می توانید موفق باشید. 

خرداد :  شما برای دست یابی به جواب حاضر نیستید خیلی به خودتان زحمت 
بدهید، اما شاید مجبور باشید هرچیز بی اهمیت تری از جواب “مثبت” را قبول 
کنید. ادست یابی به نتیجه ای روشن و واضح به حدی که بتوانید برنامه ریزی های 

دیگری هم داشته باشید، طول می کشد. برای رسیدن به موفقیت عجله نکنید.

تیر: شــما برای انجام کارهایتان بیــش از حد از دیگران کمک می گیرید، فکر 
نمی کنید که دیگر زمان آن فرا رســیده اســت که خودتان به تنهایی تصمیم 
بگیرید البته می توانید از تجربه های یا مشــورت های دیگران نیز بهره ببرید اما 
حرف آخر را خودتان بزنید. سعی نکنید جلب توجه کنید؛ به جای حرف زدن در 

مورد خود سعی کنید با اعمالتان خود را مطرح کنید.

مرداد : روش خاص شــما برای نگاه کردن به جهان می تواند برای دیگران هم 
الهام بخش باشــد، بنابراین وقتی در مورد نگرش خود نسبت به آینده صحبت 
می کنیــد، هیچ حقیقتی را مخفی نکنید. با فکر کردن به نگرانی ها و آرزوهای 
بیهــوده و به دردنخور وقتتان را تلف نکنید. در عوض فقط لحظه حال را درک 

کرده و لذت ببرید.

شهریور : تازگی ها به شما فرصت ویژه ای داده شده است.اما باید بدانید که برای 
اســتفاده کردن از این فرصت چه کارهایی باید انجام بدهید. البته شما عاقل تر 
شده اید چون یاد گرفته اید از اتفاقاتی که در گذشته پیش آمده درس بگیرید. 
اما اگر خیلی سریع از این یافته های خود استفاده نکنید، فرصتی را که به شما رو 

آورده را برای همیشه از دست خواهید داد.

مهر :در تفکرات تان شما وارد جزیره ای شده اید که در وسط دریا قرار دارد و از 
هیچ سمت و سویی به جایی راه ندارد و شما در این راه تنها هستید. اما تمام این 
تفکرات زائده ذهن شما است، شما در حال حاضر در بهترین موقعیت قرار دارید 
فقط کافی است که دســت خود را کمی جلو برده، خوشبختی و موفقیت های 

واقعی را لمس کنید.

آبان :  اکنون دیگر مانعی وجود ندارد که باز هم شما را عقب نگاه دارد. اگر اخیرا 
در کاری شروع اشتباهی داشته اید االن بهترین زمان برای شروعی دوباره است. 
موفقیت تنها به کسانی اختصاص دارد که مقاوم و ثابت قدم هستند. بنابراین از 
این نترسید که با تصمیمات خوب در اجتماع حاضر شوید. پس سخت کار کنید 

تا رویاهای خود را به تحقق رسانید.

آذر : شاید خویشتن داری بهترین خصوصیت اخالقی شما نباشد، اما می تواند 
شما را از دردسرها دور نگه دارد. شما باید به تعهداتی که می دهید بیشتر توجه 
کنید. شما اگر بیشتر از توانتان مسئولیت قبول کنید، ممکن است همه چیز را 
خرابتر کنید. پس قبل از دادن جواب مثبت خوب فکر کنید. تا بعد دچار دردسر 

نشوید.

دی :  شما هنگامی که در رأس هرکاری قرار داشته اید خوب درخشیده اید، اما 
این روزها  امور فرعی کامالً برای شما در اولویت قرار دارند. شما به جای اینکه 
وارد جهان بیرون بشوید، بیشتر مجذوب سیر و سفر کردن با رویاهایتان شده اید. 
بهتر اســت خالقیت داشته باشید، انگیزه های جدید پیدا کنید تا از این رخوت 

خالص شوید.

بهمن : شــما بیشتر از اینکه به فکر شاد بودن باشید بیشتر نگران این هستید 
که چگونه می توانید با کاردانی خود و توانایی هایتان دیگران را تحت تاثیر قرار 
دهید. شما حتی اگر مورد عالقه دیگران هم باشید، باز هم احساس رضایت کامل 
نمی کنید. شما باید فراتر از ظاهر خود و دیگران را ببینید تا بتوانید شاد باشید 

و از زندگی لذت ببرید.

اسفند :  ایــن روزها شما کارهای جدیدی را آغاز کرده اید که فوق العاده برای 
پیشرفت شما موثر می باشند، زیرا نقشه و برنامه ریزی این کارها را مدت های 
مدیدی است که در ذهن خود می پرورانید. فقط کمی باید سرعت خود را زیاد 
کنید و با ســرعت بیشــتری پیش بروید زیرا دنیا و جهــان اطراف ما د رحال 

پیشرفت سریع می باشد .
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3ـ فاطمه دهکردیـ  بندرعباس

افقي:
1. مأمور برانگیختن مردگان در روز قیامتـ  دستگاه 

تنظیم خودكار
2. متالطمـ  ضررـ  نام پسر خسروپرويزـ  اصفهان قديم

3. ابريشم بي نقشـ  زنده بودنـ  علم طلسم و جادو
4. نوعي پنیر از شیر بريده شدهـ  موضوعـ  پست، پايین 

ـ آلت برنج كوبي
5. بانوي بزرگ زادهـ  انبازيـ  اجاره دهنده

6. مخترع تلفنـ  از رودهاي مرزيـ  اشارهـ  بخش 
زيرين لباس

7. مترسكـ  پشت هم انداز، متقلبـ  رودي در جنوب 
ـ حرف شرط

8. نوعي پنجرهـ  دست افزار مكانیكـ  غذاي پیچیدني
9. گاو نرـ  خبري جعلي كه پايه و اساس نداردـ  مادر 

همه
10. سهلـ  پارساـ  آهسته و آرام

11. واحد سطحـ  كودك تازه راه افتادهـ  مرضي از راه 
زخمـ  نمك اسید بوريك

12. فلزي نرمـ  كشوري عربيـ  از توابع  استان اصفهان 
ـ زينت رو

13. هوس خانم باردارـ  مردمك چشمـ  انتقال بیماري
14. درخت تسبیحـ  گلي ُپر َپر و زيباـ  رسومـ  لون

15. صبحانه نخوردهـ  طرز سخن گفتن، تلفظـ  رخت، 
پوشاك

16. حرف نداـ  پسرانـ  رواديدـ  لم يزرع
17. نوعي شیشه عینك كه با تابش نور رنگ آن تیره تر 

مي گرددـ  فیبر سفید
عمودي:

1. مايه پلیدي هاـ  مراجعه به دادگاه براي رسیدگي 
دوباره به پرونده

2. آب آذريـ  مادرـ  ماهرـ  سكوي پرتاب موشك
3. گزارشـ  ماه سوم میالديـ  حمله، هجوم

4. از مصالح ساختمانيـ  نوعي عصاـ  بیماري كم خوني 
ـ درخت انگور

5. شهري در فرانسهـ  در سفره هفت سین بجويیدش 
ـ بزرگان

6. نوعي كیك اسفنجيـ  رودي اروپاييـ  وسیله برف 
روبيـ  جديد

7. قدم يك پاـ  شكل گرفتنـ  انتقامـ  سخن
8. سرخ، قرمزـ  ساكنین خراسان عهد هخامنشيـ  

چربي گوسفند
9. فوريـ  دالليـ  لطیفه

10. منسوب به امتـ  منگولهـ  بازدارنده، نهي كننده
11. رقصیدنـ  دفعات، بارهاـ  چشم داشتـ  شكل

12. نت سومـ  خرـ  آبگوشت ايرانيـ  آتش شعله دار

حرف )م ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3873

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. معلم اولـ  پادشاهـ  باعث
14. سمت، جانبـ  لوطي، التـ  از شهرهاي استان 

زنجانـ  پدر
15. استاد دانشگاهـ  روز قیامتـ  فرستادن

16. عملي در كشاورزيـ  پرنده اي حالل گوشتـ  
امانت دار، معتمدـ  حرف دهان كجي

17. آبشاري معروف در آمريكاـ  شهري صنعتي 
در آلمان
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3873

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
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 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.
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امانت دار، معتمدـ  حرف دهان كجي

17. آبشاري معروف در آمريكاـ  شهري صنعتي 
در آلمان
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3861
1ـ شهرزاد کامرواـ  تهران
2ـ مهدی رحیمیـ  سمنان

3ـ فاطمه دهکردیـ  بندرعباس

افقي:
1. مأمور برانگیختن مردگان در روز قیامتـ  دستگاه 

تنظیم خودكار
2. متالطمـ  ضررـ  نام پسر خسروپرويزـ  اصفهان قديم

3. ابريشم بي نقشـ  زنده بودنـ  علم طلسم و جادو
4. نوعي پنیر از شیر بريده شدهـ  موضوعـ  پست، پايین 

ـ آلت برنج كوبي
5. بانوي بزرگ زادهـ  انبازيـ  اجاره دهنده

6. مخترع تلفنـ  از رودهاي مرزيـ  اشارهـ  بخش 
زيرين لباس

7. مترسكـ  پشت هم انداز، متقلبـ  رودي در جنوب 
ـ حرف شرط

8. نوعي پنجرهـ  دست افزار مكانیكـ  غذاي پیچیدني
9. گاو نرـ  خبري جعلي كه پايه و اساس نداردـ  مادر 

همه
10. سهلـ  پارساـ  آهسته و آرام

11. واحد سطحـ  كودك تازه راه افتادهـ  مرضي از راه 
زخمـ  نمك اسید بوريك

12. فلزي نرمـ  كشوري عربيـ  از توابع  استان اصفهان 
ـ زينت رو

13. هوس خانم باردارـ  مردمك چشمـ  انتقال بیماري
14. درخت تسبیحـ  گلي ُپر َپر و زيباـ  رسومـ  لون

15. صبحانه نخوردهـ  طرز سخن گفتن، تلفظـ  رخت، 
پوشاك

16. حرف نداـ  پسرانـ  رواديدـ  لم يزرع
17. نوعي شیشه عینك كه با تابش نور رنگ آن تیره تر 

مي گرددـ  فیبر سفید
عمودي:

1. مايه پلیدي هاـ  مراجعه به دادگاه براي رسیدگي 
دوباره به پرونده

2. آب آذريـ  مادرـ  ماهرـ  سكوي پرتاب موشك
3. گزارشـ  ماه سوم میالديـ  حمله، هجوم

4. از مصالح ساختمانيـ  نوعي عصاـ  بیماري كم خوني 
ـ درخت انگور

5. شهري در فرانسهـ  در سفره هفت سین بجويیدش 
ـ بزرگان

6. نوعي كیك اسفنجيـ  رودي اروپاييـ  وسیله برف 
روبيـ  جديد

7. قدم يك پاـ  شكل گرفتنـ  انتقامـ  سخن
8. سرخ، قرمزـ  ساكنین خراسان عهد هخامنشيـ  

چربي گوسفند
9. فوريـ  دالليـ  لطیفه

10. منسوب به امتـ  منگولهـ  بازدارنده، نهي كننده
11. رقصیدنـ  دفعات، بارهاـ  چشم داشتـ  شكل

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

13. معلم اولـ  پادشاهـ  باعث
14. سمت، جانبـ  لوطي، التـ  از شهرهاي استان 

زنجانـ  پدر
15. استاد دانشگاهـ  روز قیامتـ  فرستادن

16. عملي در كشاورزيـ  پرنده اي حالل گوشتـ  
امانت دار، معتمدـ  حرف دهان كجي

17. آبشاري معروف در آمريكاـ  شهري صنعتي 
در آلمان
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

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

»برقی و گازی«
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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. 1561

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»


