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لیبرال ها : »کاروان آزادی« تالشی خارجی
 برای براندازی دموکراسی و اقتصاد کاناداست

به گزارش نشنال پست، وزرای لیبرال 
محاصره های مرزی و اشغال مداوم مرکز 
شهر اتاوا را به عنوان حمالتی با بودجه 
و سازمان دهی شــده خارجی توصیف 
کردند که هدف آن تضعیف حاکمیت 
کشــور، براندازی دموکراسی و اقتصاد 
کانادا اســت. به گفته بیــل بلر، وزیر 
آمادگی اضطراری، دولت معتقد است 
این محاصره ها بســیار موذیانه تر از آن 

چیزی است که نشان دهد کانادایی ها 
از دســتورات واکسیناسیون کووید1۹ 
ناراحــت هســتند. شــواهد محکمی 
دیده ایم که نشان می دهد معترضین، 
مسیرهای ورودی کانادا در یک حمله 
عمدتاً با بودجه خارجــی، هدفمند و 
هماهنگ شده مسدود کردند که هدف 
این کار به وضوح آســیب رساندن به 
کانادا و کانادایی ها و قطع فعالیت های 

حیاتی بود.
در همین حال استفاده از قانون شرایط 
اضطراری برای پایان دادن به تظاهراتی 
کــه کانادا را با بحران روبــه رو کرده از 
حمایت یکپارچــه ی پارلمان برخوردار 
نیســت. نیودموکرات هــا از لیبرال ها 
حمایت می کنند، اما حزب محافظه کار 

و بلوک کبکوآ با آن مخالف هستند.
با وجود رفع راهبندان در گذرگاه های 

مرزی، لیبرال ها از تصمیم خود برای به 
کارگیری قانون شرایط اضطراری دفاع 
می کنند و می گویند اگرچه مخرب ترین 
محاصره ها قبالً پایان یافته اســت، اما 
ایــن قانون به آن ها اجــازه می دهد تا 
بتوانند جلوی تندروترین معترضانی که 
شانس خود را در جای دیگری امتحان 
می کنند، گرفته و در نتیجه از اقدامات 

بعدی جلوگیری کنند.
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هر جمعه منتشر می شود

گذار از همه گیری جهانی
 و تعریفی جدید از شرایط نرمال

دنیا چگونه باید برای زندگی با کووید آماده شود؟
در ابتدای پیدایش کرونا، بیشــتر مردم امیدوار بودند که این ویروس به همان سرعتی که آمده، ناپدید شود. اما این 
اتفاق حتی با عمومی شــدن واکسن نیز میسر نشد و پاندمی بخشی بزرگی از زندگی عادی و اجتماعی اکثر مردم را 
تحت تاثیر قرار داد. پس از آن، در ماه مه سال 2020، سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرد که ویروس کرونا می تواند 
به یک ویروس اندمی تبدیل شود. سویه های اخیر دلتا و اومیکرون این پیش بینی را قوت بخشیدند و نشان دادند که 

این ویروس تا چه میزان خاصیت سازگاری و انطباق پذیری مشابه آنفوالنزا دارد.
امروز جوامع با شرایط اندمی نزدیک تر شده اند؛ وضعیتی خفیف تر از پاندمی که ویروس ضعیف  شده اما به صورت پایدار 
در جامعه باقی می ماند و حاال این ما هستیم که باید خود را با حضور همیشگی آن وفق دهیم و سبک زندگی خود را 

به گونه ای تغییر دهیم تا در همزیستی با آن، کمترین آسیب متوجه ما باشد.

جهان مشتاقانه چشــم به شکست 
کامل کووید1۹ دوخته است، اما این 
امید ممکن است ناامید شود؛ زیرا در 
بســیاری از نقاط، همه گیری بدون 
وقفه ادامه دارد. برخی از کشــورها، 
درحال حاضر، باالترین میزان بستری 
و مرگ ومیر را تجربه می کنند و حتی 
در مناطقی که این آمار فروکش کرده 
اســت، نقطه پایان، شــاید آینده ای 
نزدیک نباشــد. کشــورهای زیادی 
نمی توانند به ایمنی جمعی برسند و 
علت آن می تواند انتقال بسیار سریع 
نــوع دلتا و اومیکرون، واکســن های 
نامطمئن و اقدامات بهداشت عمومی 
ناکافی است. رســاندن کووید1۹ به 
صفر و حذف کامــل آن غیرممکن 
اســت. مردم باید یــاد بگیرند که با 

کووید1۹ زندگی کنند.
اتفاقــی که اکنون درحــال رخ دادن 
است، اتفاق عجیب و غریبی نیست. 
درکل، اپیدمی هــا بــه یکــی از این 
دو روش خاتمــه می یابنــد: یا همه 
زنجیره های انتقال را می بندیم و موارد 
را به صفر می رســانیم، مانند اپیدمی 
ابوال؛ یا بیماری جدید به بخشــی از 
مجموعه بیماری هــای عفونی بومی 
اضافه می شــود، مانند ســل. گاهی 
اوقات، یک بیماری بومی ریشــه کن 
می شــود، مانند آبله؛ اما در بیشــتر 
مواقع، در جامعه باقی می مانند. تغییر 
از  همه گیــری جهانی به یک آندمی 
برخی  بومی( مســتلزم  )همه گیری 
مالحظــات عملی و رفتاری اســت؛ 
یکی از آنها آمادگــی روحی و روانی 
مردم است تا به این زودی ها منتظر 
یک پایان پاک از کووید1۹ نباشــند 
و همزیستی با این بیماری را حداقل 

برای میان مدت یاد بگیرند.
بیماری اندمیک را نباید یک بیماری 
مــورد  در  دانســت.  کنترل نشــده 
کووید1۹، باید نگاه مان را به آن عوض 
کنیم و به جای اینکه آن را یک تهدید 
بدانیم که یکبار می آیــد و کار ما را 
یکسره می کند، آن را به عنوان بخشی 
از زندگی روزمره بپذیریم. هر ســاله 
تعداد زیادی انســان جان شان را در 
تصادفات جاده ای از دست می دهند 
و جامعه برای کاســتن از این تلفات، 
ابزارهایی برای ایمن تر کردن وســائل 
نقلیه و ســفرهای جــاده ای طراحی 
می کند، مثل کمربند ایمنی، کیسه 
هوا، قوانین جدید رانندگی و غیره. با 
وجود این خطرات، بسیاری از ما قبل از 
سفر، به خطرات جاده فکر نمی کنیم؛ 
سوار ماشین می شویم، کنربند ایمنی 
را می زنیــم و راه می افتیم. زندگی ما 
در کنار خطــر کووید نیز به زودی بر 
همین منوال خواهد بود و بخشی از 
مخاطرات زندگی عادی روزمره مان به 

نظر خواهد رسید، به همان اندازه که 
در فصل آنفوالنزا خود را آماده مواجهه 

با آن می کنیم.
برای مدیریت کامل آندمی کووید1۹، 
باید چهار عامل درنظر گرفته شــود: 
اول اینکــه جامعــه باید میــزان بار 
قابل قبولی را که بیماری به بخش های 
مختلف، ازجمله، بــازار کار و بخش 
آموزش تحمیل می کنــد را تعیین 
نماید. ســپس، رویکردی جامع برای 
ارائه  ردیابی میزان پیشروی بیماری 
داده، پروتکل های جدید برای مدیریت 
بیماری را تعریف و شــیوه هایی برای 
کاهش ســرعت انتقال آن ارائه کند. 
این چهار مــورد در کنــار هم یک 
رویکرد جامع بــرای مدیریت آندمی 
این  کووید-1۹ را تشکیل می دهند. 
یک کار بسیار گســترده است و نیاز 
به همکاری همه بخش های جامعه، 
از جمله دولت، ارگان های مربوط به 
مراقبت های بهداشــتی، کارفرمایان، 
بخش علوم انسانی و عموم مردم دارد.

ارائه  تعریف جدیدی از شرایط نرمال

جامعه باید تعریف جدیدی از شرایط 
نرمال و عادی ارائه داده و ســه اصل 
مهــم را اعمال کنــد: اول اینکه باید 
تأثیر کووید بر »کل جامعه« شناخته 
شود. بار بیماری بر سالمت افراد بسیار 
مهم اســت، اما هر کشوری می تواند 
براساس مشــکالت خاص اقتصادی 
و اجتماعی خــود نیز اهدافی تعیین 
یا بستری شدن  بار مرگ ومیر  نماید. 
در بیمارستان ها و تأثیر آن بر ظرفیت 
سیستم مراقبت های بهداشتی ادامه 
خواهد داشت. اما کووید، نه تنها باعث 
مرگ یا بیماری شدید شده است، بلکه 
بر فعالیت های روزانه مثل یادگیری و 
کار و سالمت روان نیز تأثیر گذاشته 
اســت. به این ترتیب، معیارهایی مثل 
روزهــای کاری بی بــازده، تعطیلی 
مشاغل و میزان غیبت از مدرسه نیز 

باید در نظر گرفته شود.
تعریف یک نرمــال جدید در دنیایی 
که طی دوسال گذشته، بر روی موارد 
ابتالی روزانه و نتایج مثبت آزمایشات 
متمرکز بوده، یک چالش جدید است 
که باید با دقت انجام شود. معیارهای 
مناســب احتماالً بسته به جغرافیای 
هر کشــور متفاوت خواهــد بود: در 
کشورهایی که کووید-1۹ باعث تزلزل 
سیستم بهداشــتی می شود، جامعه 
می تواند تمرکز اصلی خود را بر کنترل 
شــدت بیماری متمرکز کند، تا بار 
اضافی بر بیمارستان ها تحمیل نشود. 
هر کشــوری باید جمعیــت جامعه، 
تاب آوری  شــهروندی،  احساســات 
اقتصادی، وضعیت واکسیناســیون و 

سایر عوامل هدف را مشخص کند.
اهدافی که کشورها تعیین می کنند، 
بایــد واقع بینانه باشــند و نیازهای 
مختلف جامعه را در تعادل نگه دارند. 
در بسیاری از کشورها، صفرشدن آمار 
مبتالیان، هدف مناسبی نخواهد بود، 
زیرا مستلزم اقدامات مداوم بهداشتی 
و محدودیت های گسترده برای اقشار 
مختلــف جامعه، به ویژه  مشــاغل و 
مدارس است. برخی کشورها، مانند 
نیوزلنــد، ناچاراً باید اهــداف خود را 
از اول برنامه ریــزی کنند؛ زیرا آنها با 
وضع محدودیت های شدید و طوالنی 
توانســتند به آمار صفر برســند، اما 
مطمئنا قــادر نخواهند بود به همین 
منــوال ادامه دهنــد و باید برای این 
دوران گــذار از پاندمــی بــه آندمی 
برنامه ریــزی جدیدی انجــام دهند. 
اهدافی که کشورها تعیین می کنند، 
باید واقع بینانه باشند؛ درغیراینصورت، 
افراد جامعه عالقه خود را به پایبندی 
به آنها از دســت خواهند داد.  اهداف 
نباید به گونه ای تعیین شــوند که بار 
بیشــتری بر روی اقشار خاصی مثل 
شــاغلین در خطوط مقدم مبارزه با 

کووید بیافتد.

پیگیری میزان پیشرفت

هنگامــی کــه اهــداف به صــورت 
چندبخشی و واقع بینانه تعیین شدند، 
حوزه های قضایی باید پیشرفت آنها 
را به صورت شــفاف بررسی کنند و 
معیارهای نظــارت بر بیماری، مانند 
میزان بستری شــدن در بیمارستان، 
مرگ ومیــر و همچنیــن معیارهای 
اجتماعی، مانند روزهای مدرســه و 
روزهای کاری ازدست رفته را ردیابی 
کننــد. اقدامات بهداشــت عمومی، 
مانند پوشاندن صورت، فاصله گذاری 
فیزیکی و آزمایش نیز باید براســاس 
آســتانه های ازپیش تعریف شــده ای 
به کار گرفته شــوند. در اقتصادهای 
به هم پیوسته امروزی، معیارها باید در 
سطح جهانی نظارت شوند تا دینامیک 
انتقال و ظهور انواع جدید مشــخص 
شده و کشورها سیاست های مربوط 
به محدودیت های سفر را اطالع رسانی 

کنند.
بخشــی از برنامه نظارت بر بیماری 
شــامل تعیین توالی ژنومــی برای 
پیگیــری ظهــور گونه هــای جدید 
اســت که تغییر در رویکرد مدیریت 
بیماری های بومی را ضروری می سازد. 
بسیاری از کشــورها در سال جاری 
پیشرفت سریعی در گسترش ظرفیت 
 SARS-CoV-2 خود برای توالی یابی

داشته اند.
هرچــه داده هــا و تمرکــز بــر آنها 

بیشتر شــود، توانایی ما برای تحلیل 
بیشــتر  نیز  معنادار  پیش بینی های 
خواهد شــد. تالش هایی مانند مرکز 
اطالعــات همه گیری جهانی و بومی 
در سازمان جهانی بهداشت در برلین، 
طرح بریتانیا برای برقراری رادار جهانی 
همه گیری، و مرکز جدید پیش بینی و 
تجزیه تحلیل شیوع بیماری در مرکز 
کنترل و پیشــگیری از بیماری های 
ایاالت متحده باید به پیشــرفت در 
پیش بینی همه گیــری کمک کند. 
همانطــور کــه درک مــا از عواملی 
مانند فصلی بــودن، اختالط ناهمگن 
و ایمنی قبلی بهتر می شود، توانایی 
ما برای پیش بینی های معنادار برای 
جغرافیاهای خــاص افزایش می یابد. 
در نهایت، انتقال یافته ها به مردم باید 

به صورت ساده و کامل باشد.

به حداقل رســاندن میزان بیماری و 
مرگ 

برای دستیابی به یک وضعیت عادی 
جدید که در آن کووید بخشی زندگی 
روزمره باشد، جوامع باید تالش کنند 
تا میزان ابتال به بیماری، شیوع آن را 
به حداقل برســانند؛ باید برای از بین 
بــردن اختالل در کیفیــت زندگی، 
رفاه اجتماعــی و بهره وری اقتصادی 
افراد اقدامات ضروری را اتخاذ کنند. 
این چالش پیــش رو در چهار جبهه 
باید اتفاق بیافتنند: توسعه و مدیریت 
واکسن، مقیاس بندی درمان های موثر، 
آماده سازی سیستم های بهداشتی و 

نیازهای خاص اقشار آسیب پذیر.

واکسن ها

برای عادی ســازی جامعــه، میزان 
از  کارآیی واکســن در پیشــگیری 
موضوعی  کووید-1۹  شــدید  موارد 
بسیار حیاتی است. در کشورهایی که 
ببیش از نود درصد از واجدین شرایط 
کامالً واکسینه شده اند، موارد شدید 
کووید-1۹ به ندرت دیده می شود و 
تقریباً تمام محدودیت های بهداشت 
عمومی برداشــته شده است. در طی 
ماههای آینده، ما برای تشویق مردم 
به دریافت واکسن با پیچیدگی هایی 
روبه رو خواهیم بود مانند متقاعدکردن 
افراد مردد نســبت به واکســن برای 
ایمن ســازی و ایمن سازی در سنین 
پایین تــر. دســتیابی و حفــظ آمار 
واکسیناسیون در سطوح باال، به ویژه 

با فروکش شــدت بیماری، نیازمند 
تالش هــای مــداوم و جدیــد برای 
مشارکت و آموزش مصرف کنندگان 
است. سیاســت های بخش عمومی 
و خصوصــی و ارزش هــای فرهنگی 
مشترک باید انگیزه هایی را برای همه 
موارد فوق ایجاد کنند و روشن کنند 
که ایمن ســازی یک هنجار مشترک 
اجتماعی است که برای زندگی مؤثر 

با کووید-1۹ بومی الزم است.
ما درحال گذار از مرحله ای تزریق یک 
یا دو دوز واکسن به هستیم که افراد 
باید طبق یک روال خاص، واکســن 
تقویتی را دریافت کنند. برای جلوتر 
مانــدن از ویروس، خود واکســن ها 
باید به تکامل ادامه دهند. استراتژی 
واکسن، از توسعه و ساخت تا انتخاب، 
تهیــه و توزیع، باید با اطالعات به روز 
در مورد فواصل مناسب برای دوزهای 
تقویتی و نسبت خطر به فایده برای 
گروه های خاص مانند  افراد مسن یا 

دارای نقص ایمنی همراه باشد.

درمان ها

هنگامی که افراد آلوده می شــوند، 
اهمیــت درمان های موثــر بیش از 
پیــش آشــکار می شــود. برخی از 
مونوکلونال  آنتی بادی های  پزشکان، 
را بسیار مؤثر می دانند و برخی دیگر، 
یک اســتروئیدی مانند دگزامتازون، 
نوشــیدن مایعات فراوان و استراحت 
مطلــق را راه بهتر درمــان می دانند. 
داده هــای جدید نوید نســل بعدی 
داروهــای ضد ویــروس خوراکی را 
می دهند کــه می تواند به جلوگیری 
از پیشرفت بیماری و بستری شدن در 
بیمارستان و حتی مرگ کمک کند. 
مختلف  درمان های  از  مجموعــه ای 
می تواند تا حد زیادی به محدودکردن 
مرگ ومیر ناشی از کووید کمک کند و 

یک اولویت بسیار بزرگ باشد.
بــا ورود درمانهــای متفــاوت، باید 
شــیوه های درمانی جدیــد و قدیم  
در یک اســتاندارد مراقبت گنجانده 
شــوند، به ویژه در جوامعی که بیشتر 
در معــرض خطر ابتال بــه عفونت و 
مرگ هستند و نیز آن هایی که برای 
دسترســی به مراقبت های بهداشتی 
منسب مشــکل دارند. برای هدایت 
جامعه به این ســمت، سیستم های 
بهداشتی باید طیف وسیعی از عالئم 
مرتبط با کوویــد را در طوالنی مدت 
مشخص کنند و درمان های مناسب 

و نوآوری هــای جدیــدی را بهبــود 
بخشند و مشکالت پس از این عفونت 

ویروسی را کمتر کنند.

 سیستم های سالمت

برخــی سیســتم های بهداشــتی و 
متخصصان مراقبت های بهداشتی با 
برخی تصمیمــات خود، تاریک ترین 
لحظات یکی دو سال گذشته را رقم 
زدند. برای مدیریت شیوع بیماری ها 
در آینــده، سیســتم های مراقبتی و 
بهداشــتی باید برنامه های بیشتری 
ارائه دهند که بتواند به سرعت ظرفیت 
سیستم بهداشتی و مراقبتی باال برده 
و درصورت شیوع  محلی یا گسترده 
و نوســانات فصلی   نیازهــای روز را 
بــرآورده کند. بــرای مدیریت بهتر 
اندمی، باید بیشتر بر روی مراقبت های 
پیشــگیرانه ای تمرکز کــرد که طی 
دوران همه گیری نادیده گرفته شده 

یا به تعویق افتاده اند.

گروه های آسیب پذیر

آخرین عامل حیاتی برای محدودکردن 
مرگ ومیر ناشی از کویید، اطالع رسانی 
صحیح به افرادی است که بیشتر در 
معرض خطر هستند. برخی از گروه ها، 
به دلیل زندگی در محیط های شلوغ 
اجتماعی-اقتصادی  و  آســیب های 
ناشــی از آن، یا به علت دسترســی 
ضعیــف به مراقبت های بهداشــتی، 
بیشــتر از دیگــران تحت تأثیر قرار 
گرفته انــد. همزمان با کاهش تمرکز 
عمومی بر کووید،  جوامع باید اتخاذ 
از اســتراتژی هایی که بار اضافی را بر 
دوش اقشار آسیب پذیر وارد می کند، 
اجتناب کنند. افرادی که مشــاغلی 
در خطوط مقدم مبــارزه با کووید و 
با دستمزد پایین دارند، افرادی که در 
محیط های شلوغ تر زندگی می کنند 
و کسانی که دسترســی کمتری به 
مراقبت های بهداشــتی دارند، اغلب 
بیشــترین بــار را در طــول دوران 

همه گیری به دوش می کشند.
برابری باید در تمام تصمیمات برای 
محدودکردن بیماری و مرگ درنظر 
گرفته شــود. هــر رویکــردی برای 
زندگی با همه گیری بومی باید دارای 
استراتژی های مناسب برای دسترسی 
به ایــن اقلیــت و برنامه هایی برای 

اطمینان از دسترسی آنها به واکسن ،
ادامه در صفحه 14
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

77۸-2۳۳-7۹۳۹

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

کامیونداران معترض؛ 
چه شد که به اینجا رسیدیم؟

نگاهی اجمالی از آغاز تا امروز
 به شکاف و تفرقه ای که عمیق تر می شود

اعتراضات موسوم به »کاروان آزادی« که در ابتدا قرار بود صدای دادخواهی 
تعدادی راننده ی کامیون بیکار شــده، باشــد، این روزها به سرخط اصلی 
خبرهای بین المللی تبدیل شده و در دیگر کشورها نیز مردم عادی را به سر 

شوق آورده است.
یک گروه که جاســتین ترودو آنها را »اقلیت حاشــیه ای«، »نژادپرست«، 
»زن ستیز«، »افراطی« و این روزها حتی به شکل غیرمستقیم »تروریست« 
خوانده، آنقدر بزرگ شد و آنقدر مرد و زن و کودک و سفید و سیاه و بومی و 
مهاجر رنگارنگ دور آنها جمع شدند که برای اولین بار در تاریخ کانادا از قانون 
»شرایط اضطراری« استفاده شد تا نخست وزیر بتواند گره ای را که با دست باز 

می شد، با دندان باز کند.
اما این ماجرا چرا آغاز شد؟ چرا نخست وزیر به جای اینکه نقش یک رهبر را 
بازی کند، با توهین و تمسخر معترضان، هیزم بر این آتش افزود؟ چرا مدتی 
از انظار عمومی پنهان شد؟ چرا برای کنترل چند صد راننده ی کامیونی که 
تا همین دیروز قهرمان نامیده می شدند، به سراغ استفاده از قانونی رفته که 

مشابه آن قبالً فقط در دو جنگ جهانی استفاده شده است؟

در روزهــای نخســت همه گیری و 
زمانیکــه کانادایی هــا از هجوم یک 
دشمن نامرئی اما کشنده، وحشت زده 
شده بودند، دیدن هر روزه ی جاستین 
ترودو، نخســت وزیر کشور، در مقابل 
منزل مســکونی اش، جایی که مانند 
همه ی کانادایی ها در آن ایزوله شده 
بود، دلگرم کننــده و امیدبخش بود. 
کانادایی ها هــر روز حدود ظهر، پای 
تا  تلویزیون های خود می نشســتند 
ببیننــد فرمانده ی این نبــرد نابرابر، 
برای به زانــو درآوردن کروناویروس 
و حمایت از کانادایی ها چه برنامه ی 

جدیدی ارائه می دهد.
در آن روزهای سخت، جاستین ترودو 
به نماد ملی و قهرمان ملتی تبدیل شده 
بــود که آینده را مبهم و نظم زندگی 
خــود را در خطر می دیدند. او مردی 
بود که همه ی ســاختارهای دست و 
پاگیر بروکراتیک کشور را با مسئولیت 
خــود و چراغ ســبز دیگــر رهبران 
احزاب مخالف به کناری گذاشــت و 
با امضای فرمــان اعطای کمک های 
مالی سخاوتمندانه، خیال کانادایی ها 
را حداقل از تامین غذا و سقف باالی 
ســر، راحت کرد. او سیاســتمداری 
بود که با تمرکــز روی کانادایی ها و 
نیازهای آنان در آن دوران ســیاه، به 
رهبری برای همه کانادایی ها تبدیل 
شده و توصیه هایش، خواهش هایش 

و فرمان هایش بالفاصله اجرا می شد.
تالش او بــرای آرام کــردن مردم و 
کنترل اوضاع در پشــت پرده، آنقدر 
تاثیرگزار شــده بود کــه او و کانادا 
را بــه نمــادی از موفقیت در کنترل 
بحران همه گیری تبدیل کرده بود و 
درصد رضایت کانادایی ها از عملکرد 

این نخست وزیر لیبرال، هر روز باالتر 
می رفت. اما این جاســتین ترودوی 
دوست داشــتنی مدت زیــادی دوام 
نیاورد و داســتان از جایی شروع شد 
که ترودو تصمیم گرفت با سیاســی 
کردن موضوع همه گیری، کمی هم به 

منافع حزبی خود بیندیشد.
اواخر تابســتان ســال گذشــته و با 
ورود و توزیع نخستین محموله های 
واکســن  در کشــور و در حالــی که 
ترودو اطمینان داشت هنوز شیرینی 
کمک های مالــی CERB زیر دندان 
مردم است، به دیدار فرماندارکل کانادا 
رفت و درخواست داد تا مجلس منحل 

و انتخابات زودهنگام برگزار گردد.
حــزب متبوع او و دولــت لیبرال در 
آن زمان در مجلســی اقلیتی، زمام 
امور کشــور را در دســت داشتند و 
جاســتین ترودو مجبور بود برای هر 
اقدامی، جلــوی دیگر رهبران احزاب 
مخالف ســر خم کند. او که داشــت 
خــود را بــرای بازســازی اقتصادی 
پــس از کرونــا آماده می کــرد و به 
سخاوتمندانه ی  دست و دل بازی های 
دولتــش در دوران کرونــا و نتایــج 
نظرسنجی ها از میزان محبوبیت خود، 
پشــت گرم بود، امیدواری داشت که 
مردم بــرای قدردانی، به او و حزبش، 
مجلسی حداکثری بدهند. در مجلس 
حداکثری، یک حزب به تنهایی بیش 
از نیمی از کرســی های مجلس را در 
اختیــار دارد و بنابراین می تواند هر 
الیحه یا مصوبه ای را به راحتی تایید 

و به جلو ببرد.
مــدت کوتاهــی کــه از رقابت های 
انتخاباتی گذشت، نظرسنجی ها نشان 
داد که ورق در حال برگشــتن است 

و کانادایی هــا در میانه ی یک بحران 
جهان گیر، قصــد ندارند قدرت کامل 
را به یک حزب بدهند و می خواهند 
با تقسیم قدرت بین احزاب مخالف، 
کشور را در تعادل و دولت را پاسخگو 
نگه دارند. حتی در یک دوره ی کوتاه، 
تصور بــر این بود کــه احتمال دارد 
حزب محافظه کار کانادا بتواند اقلیت 
مجلس را از آن خود کند و قدرت را از 

دست لیبرال ها درآورد.
اما طبیعتا این مقصدی نبود که ترودو 
بــه عنوان رهبر حــزب لیبرال برای 
»کارناوال انتخاباتــی« خود طراحی 
کرده بــود، به همیــن دلیل پس از 
حدود دو ســال تالش صادقانه برای 
متحد نگــه داشــتن کانادایی ها در 
مبــارزه با همه گیــری و ارائه ی یک 
رهبری مثال زدنی کــه در آن دوران 
مانند چوبی بر ســر رهبــران دیگر 
کشــورهای جهان کوبیده می شــد، 
ناگهان ترودو منافــع حزبی خود را 
بر منافع ملی ترجیح داد و به ســراغ 
حیله ی قدیمی سیاســتمداران رفت 
تا بلکه بــازی را عوض کرده و دوباره 
کنترل را به دست گیرد: »تفرقه بینداز 

و حکومت کن!«

 کانادایی هــای »پــاک« در مقابل 
کانادایی های »ناپاک«

نظرســنجی ها در دوران انتخابــات 
نشــان مــی داد کــه همــه گیری 
کوویــد1۹ بزرگ تریــن دغدغــه ی 
فکری کانادایی هاست و ترودو خوب 
می دانســت که اگر اجــازه دهد این 
دغدغه ی فکری توسط احزاب مخالف 
واکاوی شود، نقاط ضعف بی شماری 
در عملکرد حزب متبوع او به عنوان 
حزب حاکم، در برابر بحران همه گیری 
رو خواهد شد، نقاط ضعفی که وجود 
آنها کامال هم طبیعی اســت. اصوال 
فقط نامه های نانوشــته، غلط ندارند. 

پس ترودو می بایست به روشی، نگاه 
مردم را روی خود و حزبش، متمرکز 

نگه دارد. اما چگونه؟
و  انتخاباتــی  کمپین هــای  اوج  در 
همزمان با اینکه کانادایی ها علی رغم 
میل شان مجبور شــده بودند خود را 
برای حضور در پای صندوق های رای 
آماده کنند، کمپین واکسیناســیون 
هم در جریــان بــود. در آن دوران، 
نظرسنجی ها نشان می داد که اکثریت 
قریب به اتفاق کانادایی ها مشتاقانه یا با 
کمی تردید، منتظر رسیدن نوبت شان 
برای دریافت واکسن هستند. اشتیاقی 
که پــس از حدود دو ســال ایزوله و 
در خانه نشــینی، بیکاری، وحشت از 
مرگ و فروریختن همه ی بنیان های 
اقتصادی و اجتماعی پیرامون شان رخ 
داده بود. مردمی که با اعتماد به حرف 
بهداشتی  مسئوالن  و  سیاستمداران 
می کردنــد  تصــور  مملکت شــان، 
واکسن ها »منجی بشریت« هستند و 
با تزریق شــان قرار است همه چیز به 

حالت عادی بازگردد.
در چنین وضعیتی که مردم انتهای این 
تونل تاریک و وحشتناک را می دیدند 
یا حداقل تصــور می کردند که پایان 
نزدیک است، ناگهان جاستین ترودو 
بــه عنوان سیاســتمداری که منافع 
حزبی خــود را در خطر می دید، یک 
فرصــت عالی به دســت آورد: »ضد 

واکسن ها«
یــا  واکســن  تزریــق  مخالفیــن 
ضدواکســن ها، یــک اقلیت کوچک 
کانادایی هستند که به دالیل مختلفی 
مایل به تزریق واکســن های موجود 
نیســتند. دالیلی از جمله اعتقادات 
مذهبی، توهم توطئــه، بی اعتمادی 
به دولت ها، تردیــد درباره ی عوارض 
جانبی واکسن هایی که هنوز تاییدیه 
نهایی خــود را از وزارت بهداشــت 
نگرفتــه بودند یا هــر دلیل دیگری 
کــه از نظــر اکثریــت کانادایی ها و 

خود مــن به عنوان نگارنــده ی این 
یادداشــت، غیرقابل قبول بود و این 
را آمار واکســینه  شــده ها در مقابل 
نشان می دهد.  واکسینه نشده ها  آمار 
میلیون ها کانادایی واکســن زدند در 
حالیکه خیلی  از آنها می دانستند که 
ممکن است عوارضی در کار باشد، اما 
خطر آن را برای رهایی از این بن بست 
به جان خریدند. هم برای نجات جان 
خودشان و هم ایفای وظیفه اشان در 
برابر جامعه. اما کانادا کشــور آزادی 
اســت و هر کس مختار است تا برای 
مصــرف دارو و درمان خــود، نظر ا 
داشــته باشــد و ما یاد گرفته ایم که 
دادن حق انتخاب به آدم ها هزینه ای 
دارد که پرداخت آن به داشتن آزادی 

می ارزد.
وقتی مشخص شد ضدواکسن ها یک 
اقلیت کوچک و احتماال مطرودی از 
جامعه هستند، طعمه ی خوبی گیر 
آمده بود تا ترودو با تقسیم کانادایی ها 
به دو گــروه »پاک« و »ناپاک«، نظر 
مثبت مــردم را به خود جلب کند و 
توجه آنها را از موضوعاتی که رقبایش 

بر علیه او می گفتند، دور نماید.
این شــد که ترودو در اوج رقابت های 
انتخاباتی، همه مخالفان خشــمگین 
خود را با یک قلم مو رنگ کرد و آنها 
را خطری برای کودکان جامعه نامید: 
»این مردم دارند کودکان خودشان و 
کودکان ما را به خطر قرار می اندازند«

این جمله ی ساده که رگه های درهم 
تنیده ای از درستی و نادرستی در آن 
پنهان شده بود، طی روزها و ماه های 
پس از آن به خط اصلی فکری جامعه 
تبدیل شد و دولت لیبرال تالش کرد 
تا صدای هر مخالفی را با آن خاموش 
کند. ترک خوردن جامعه شروع شده 
بود و ترودوو که گمان می کرد با فدا 
کردن بخش کوچکــی از جامعه که 
برایش دردسرساز هم بودند، خواهد 
توانســت دوباره کنترل اوضاع را به 

دست گیرد، به فشار بیشتر برای طرد 
کردن »ناپاک ها« ادامه داد.

حمله به این گروه نفرت انگیز

این تاکتیک جــواب داد و ترودو نه 
تنها توانســت نتیجه ی یک انتخاب 
شکست خورده را برگرداند و حداقل 
دوباره همــان اقلیت مجلس را از آن 
خود کند،  بلکه از جامعه، چراغ سبزی 
دریافت کرد تا بقیه ی سیاســت های 
پســاکرونایی خــود را نیز با حمایت 

بیشتری جلو ببرد.
اما کانادایی ها دیگر متفرق شده بودند 
و گروه »پاک« با خونسردی چشمش 
را بــر روی له کردن گــروه »ناپاک« 
بسته بود چون باور کرده بود که این 
گــروه عصیانگر، خطری برای امنیت 
جانی او و مخصوصا کودکانش هستند.
ابتدا تصور می شد که واکسن نزده ها 
تنها کسانی هســتند که ویروس را 
منتقل می کنند اما وقتی این نظریه 
رد شد، ادعا شد واکسن نزده ها »تنها« 
کســانی هســتند که باعث جهش 
ژنتیکی ویروس می شوند. ادعایی که 
پایه و اساس علمی آن هم رد شد، اما 
این ادعاها آنقدر توسط سیاستمداران 
گفته شــده که در ذهن بسیاری از 
مردم نقش بسته و بیرون آوردن آن 
مستلزم یک دوره ی بلند التیام بخشی 

اجتماعی است.
اجازه دهید همین جــا یک موضوع 
را روشــن کنم تا اتهامی به نگارنده 
وارد نشــود. من »اعتــراف« می کنم 
که واکسن ها موثر هستند و بر علیه 
واکسن ها تبلیغ نمی کنم بلکه ایمان 
دارم خطرناک جلوه دادن واکســینه 
نشــده ها بــرای جامعــه یک خط 
اطالعاتی غلط بود کــه احتماال »با 
نیت خیر« و به منظور تشویق بیشتر 
مردم بــه واکسیناســیون ورد زبان 

سیاستمداران شد.
با این حجــم تبلیغاتی کــه درباره 
واکسینه نشده ها یا آدم های »ناپاک« 
انجام شــد، بــه شــکلی طبیعی از 
نظــر »پاک ها«، آدم هــای »ناپاک« 
آدم هایی شــدند که نفس شان بوی 
مرگ می داد و لمس بدنشــان، سم 
»ناپاک ها«  می کــرد.  خونــت  وارد 
انســان های ماقبل تاریخی شدند که 
با افکار پریشان و عقب افتاده ی خود 
باعــث ایجاد ســویه های جدیدی از 
کروناویروس می شدند و همین چند 
نفر به تنهایــی راه یک ملتی را برای 
رهایی از همه گیری، سد کرده  بودند.

اما جاســتین ترودو در یک برنامه ی 
تلویزیونی به زبان فرانســوی پا را از 
این هم فراتر گذاشــت و بخشــی از 
واکسینه نشده ها را تندروهایی خواند 
که »افراطی، زن ستیز و نژادپرست« 
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هستند. بنابراین همه ی شمشیرها از 
رو بسته شده بود!

تزریــق چنیــن تفکری از ســوی 
سیاستمداران و مخصوصاً نخست وزیر 
کشــور، باعث شــد تا جامعه که از 
طوالنی شــدن همه گیری به ستوه 
آمــده بــود، نه تنها چشــمش را بر 
روی محــدود کردن حقــوق قانونی 
»ناپاک ها« ببندد بلکه به دولت انتفاد 
کند که چرا شدیدتر و خشن تر رفتار 
نمی کند. در رسانه های اجتماعی حتی 
از کمپ های قرنطینه، زندانی کردن و 
جدا کردن آنها از اجتماع هم صحبت 

به میان آمد.
همه ی این تهدیدات و گرفتن برخی 
حقوق اساســی زندگی اعمال شد تا 
شــاید »ناپاک ها« بر سر عقل آیند 
و آســتین های خود را بــاال بزنند و 
واکســن را تزریق کنند. خیلی ها هم 
که می فهمیدنــد دولت چه می کند، 
این اقدام را رد شــدن از خط قرمز با 
»نیت خیر« ارزیابــی کردند، گرفتار 
»ایدئولوژی مذهب دانش« شــدند و 
سکوت نمودند تا دولت باز هم بیشتر 
بر شکاف به وجود آمده بین کانادایی ها 
فشار وارد کند و »دره ی بی اعتمادی« 

بین مردم را وسیع تر کند.
اما از یک جایی به بعد، سیاستمداران 
در همان گرداب فکری که خودشان 
ســاخته بودند، گیــر افتادند و تمام 
حرف هایی را که می زدند چنان باور 
کردند که ناخواســته دائما فشــار را 
بیشــتر کردند، توجیهات عجیب تر 
شد، مردم »پاک« تهاجمی تر شدند 
و مردم »ناپاک« شدیدتر به گوشه ای 
رانده شــدند. این سیکل آنقدر تکرار 
شد تا جاییکه قرار شد شغل و زندگی 
»ناپاک«ها ویران شود. در چند مورد 
از دیدار »ناپاک« ها با فرزندان شــان 
جلوگیری شد. کارشــان را از دست 
دادند و علنا در جامعه مورد سرزنش 

قرار گرفتند.
برای اینکه یادمــان بیفتد جامعه تا 
چه حد شستشوی مغزی داده شده، 
کافیست فقط به کامنت هایی که در 
رسانه های اجتماعی منتشر می شود، 
نگاهی بیندازید تــا بفهمید که کل 
کشــور در چه گرداب فکری بزرگی 

گرفتار شده است.

آغاز یک اعتراض کامیونی

ماجرای اعتراضات رانندگان کامیون 
آنجایــی  از  آزادی«  »کاروان  و 
شروع شــد که دولت کانادا در ادامه 
سیاســت های ســختگیرانه ی خود 
برعلیه واکسینه نشــده های کانادایی 
یا همــان »ناپاک «ها تصمیم گرفت 
تــا ورود و خروج راننــدگان کامیون 
واکسینه نشده از مرز آمریکا را سخت 

و تقریبا غیرممکن کند.

از ایــن رو و آنگونه کــه نمایندگان 
رانند ه هــای معترض ادعا می کنند با 
طرف آمریکایی مذاکــره می کند تا 
قانون اعمال پاسپورت واکسن در مرز 
را بــرای رانندگان ترانزیت هم اعمال 
کند. قانونی که باعث می شود راننده ی 
واکسینه نشــده به ازای هر بار تردد 
از مرز، مجبور بــه 14 روز قرنطینه 
اجباری شــود و این یعنــی از بین 
رفتن شــغل و درآمد حدود 16 هزار 
راننــده ی ترانزیت کانادایی که به هر 
دلیلی تصمیم گرفته اند واکسن نزنند. 
دلیل یا دالیل واکسن نزدن رانندگان 
کامیون احتماال از نظر بسیاری از ما 
غیرمنطقی اســت اما مگر هر چه در 
این کشــور توســط بقیه کانادایی ها 
انجام می شــود، از نظر ما منطقی و 

درست است؟
رانندگانی که با این دستورالعمل مورد 
فشــار دولت اتاوا قرار گرفته بودند، 
کار دیگری بلد نیســتند جز تاختن 
در جاده های بی انتها و زندگی شــان 
به شدت به درآمد حاصل از این کار 
وابسته  است. رانندگانی که در روزهای 
نخست همه گیری و وقتی بسیاری از 
ما از تــرس در خانه های خود بیکار 
نشســته بودیــم و CERB دریافت 
می کردیم، کاروان بزرگ غذارســانی 
به کانادا را قطع نکردند و شــجاعانه 
برای تامین غذا و مایحتاج کانادایی ها 
دل به بیابان زدند. آنها تا همین چند 
ماه پیش »قهرمان« بودند و جاستین 
ترودو در اوایل همه گیری شــخصا از 
آنها تشکر کرده بود و کمپین هشتک 
#ThankATrucker را راه انداختــه 

بود.
اما حاال و چون مایل نبودند واکســن 

نژادپرســت،  ناگهان شــدند  بزنند، 
افراطی، زن ستیز، غیرکانادایی و یک 
گروه »اقلیت حاشــیه ای « که افکار 
ضد کانادایی دارند و این اواخر حتی 

تروریست هم نامیده شدند!
این شــد کــه راننــدگان کامیون 
واکسن نزده، همه چیز را از دست رفته 
دیدند و تصمیم گرفتند برای احقاق 
حق خود به اتاوا بیایند تا حق بزرگ 
خود به عنوان یک کانادایی را به عمل 

درآورند، حق اعتراض!
اما به محض اینکه این کاروان به راه 
افتاد، سواستفاده از آنها شروع شد. از 
یک طرف جناح سیاســی راست که 
برای مقابله بــا لیبرال ها در مجلس 
یه زمین و زمان چنگ می زنند، سوار 
موج اعتراضات شدند و تالش کردند تا 
بهره ی خود را از این جریان ببرند و از 
سویی دیگر جناح سیاسی چپ شامل 
لیبرال ها و نیودموکرات ها هم تالش 
کردند تا به هر بهانه ای، انواع و اقسام 
اتهامات را بــه کامیونداران معترض 
ببندند تــا هم جلوی موج ســواری 
راست ها را بگیرند و هم طرفداران دو 
آتشه ی خود را تهییج کنند تا صحنه 

را ترک ننمایند.
این دعــوای جناحی کــه رانندگان 
کامیــون قربانی بی چــون  و چرای 
آن بودند ناگهان تبدیل شــد به یک 
جنگ طبقاتی بزرگ که روشنفکران 
و پایتخت نشــینان را مقابل طبقه ی 
کارگر و زحمتکشــی قــرار داد که 
جرمش این بود که به غلط یا درست، 

تصمیم گرفته بود واکسن نزند!
ایــن کاروان که خود را کاروان آزادی 
می نامــد ابتدا » اقلیت حاشــیه ای« 
و کوچک نامیده شــد، اما به زودی 
آنقدر از شــرق تا غرب کشور آدم به 
این اعتراضات پیوست که در اقدامی 
غیرقابل قبول، شهر اتاوا و گذرگاه های 
مرزی بسیاری را بستند و تجمع آنها 
در اتاوا به ده ها هزار نقر رســید. بعد 
آنها را مشتی سفیدپوست نژادپرست 
نامیدنــد اما ویدیوهایی که توســط 
»شــهروند خبرنگاران« منتشر شد، 
نشان می داد که از سیک و مسلمان تا 
سیاهپوست و بومی، از قبایل شمالی 
تا ساکنان غرب و شرق کشور، از زن 
و مرد و کودک تا پزشک و پرستار و 
کارگر ساده، از کهنه سربازان بازنشسته 
تا افسران پلیس استعفا داده، در این 

تجمع حضور دارند.
دولت و رســانه های بزرگ کانادا هر 
کاری کردند تا ایــن گروه را متوقف 
کننــد، اما هر قدمی که برداشــتند، 
»کاروان آزادی« را بزرگ تــر، قوی تر، 
متحدتــر و کانادایی تــر کردند. اگر 
بخواهیم هر کالمــی را که از دهان 
سیاستمداران و روزنامه نگاران بزرگ 
کشور خارج می شود، باید باور کنیم 
که با یــک دخالت خارجی و حرکت 
برنامه ریزی »دشــمنان« کشور برای 

به زانو درآوردن نخســت وزیر روبرو 
هستیم. اما تصویر دوربین های زنده از 
داخل اجتماعات با متن  منتشر شده ی 
اخبار روزنامه ها و ســخنان پرحرارت 

سیاستمداران، فرق بسیاری دارد.

تفاوت بین اعتــراض و هرج ومرج 
و مــرزی که کامیونــداران رعایت 

نکرده اند

اعتراض و تجمع اعتراضی حق اولیه و 
غیرقابل انکار هر کانادایی است، چون 
ما در یک کشور آزاد زندگی می کنیم 
امــا حکمرانی قانون و تــن دادن به 
آن نیز وظیفه ی هر کانادایی اســت، 
چون اینجا یک کشــور دموکراتیک 
و قانونمند اســت. قرار نیست عده ای 
معترض که شاید در خیابان انبوه به 
نظر برســند، بنیان های دموکراتیک 
یک کشــور را مختل کنند و ادامه ی 

حکمرانی قانون را غیرممکن سازند.
حرکت مشــابه کامیونداران معترض 
در چند ســال اخیر بی سابقه نبوده 
است. در زمان بستن لوله های نفتی 
آلبرتا به ایاالت متحده و بستن مسیر 
راه آهن در سال گذشــته در حوالی 
مونترال نیز حرکت مشابهی انجام شد 
منتهی تفــاوت در این بود که در دو 
بار گذشته جاستین ترودو، جاگمیت 
ســینگ )رهبر حزب نئودمکرات( و 
همین روزنامه نــگاران عصبانی که از 
برچسب زدن به کامیونداران معترض 
هیچ ابایــی ندارند، با آن اعتراضات و 
راهبندان ها و فلج کردن کشور، همراه 

و موافق بودند.
معترضان در کشوری مانند کانادا حق 
دارند برای هر مدتی که مایل هستند 
و به هر روشــی که فکــر می کنند 
درست اســت، به خیابان ها بریزند و 
صدای خود را آنقدر بلند کنند تا توجه 
همه به آنها جلب شود. اما بعد از آن 
باید بقیه ی کار را به سیاستمداران در 
احزاب مخالف دولت بسپارند تا فشار 
را در مجلس افزایش دهند و از دولت، 
امتیاز بگیرند. این روشــی است که 
دموکراسی در آن کار می کند. آزادی 

ابراز عقیده ی آنها زمانی تمام می شود 
که آزار و اذیت بقیه شروع شود یا قرار 
باشد اعتراضات وسیله ای برای تغییر 
دولت گردد. در کشور کانادا شورش 

علیه دولت ممنوع است.
بستن مرزها و اقامت طوالنی مدت در 
اتاوا به شکلی که برای مردم مزاحمت 
ایجاد کند، اعتراض نیست، بلکه مانند 
ســرنگون کردن مجســمه ها، آتش 
زدن کلیســاها، شکستن شیشه های 
فروشگاه ها یا پر کردن لوله های نفتی 
آلبرتــا با فوم و مســدود کردن آنها،  
آشوب و هرج و مرج است. هم این کار 

محکوم است و هم آن کارها
اما قاعدتا معترضان باید حق داشته 
باشند هر روزی که دل شان می خواهد 
تظاهرات به راه بیندازند و در پایتخت 
کشور خود جمع شوند. اتاوا فقط یک 
شهر برای اتاوایی ها نیست و پایتخت 
کشــوری اســت که در آن درباره ی 
همه ی ارکان زندگــی کانادایی ها از 
شــرق تا غرب و از شمال تا جنوب، 
تصمیم گرفته می شود. زندگی در این 
شهر زیبا، افتخار بزرگی است که به 
دلیل وجود ارکان قدرت و سیاســت 
در آن، ممکن اســت گاهــی اوقات 
با تجمعات اعتراضی دچار ســختی 
می شود. این اتفاق ممکن است برای 
بسیاری از اتاوایی ها ناراحت کننده و 
آزاردهنده باشد اما این هزینه ای است 
که باید بابت آزاد بودن پرداخت کرد. 
امروز ممکن است معترضان دادی را 
فریاد بزنند که موافق نظر بسیاری از 
اتاوایی ها نباشد، اما فردا نوبت آنها و 

داد آنها هم فرا خواهد رسید.
امــا در این میان وظیفه ی یک رهبر 
خوب، متحد نگه داشتن مردم و تالش 
برای آرام کردن اوضاع است. رفتاری 
که جاســتین ترودو در چند هفته ی 
گذشته از خود نشان داده، فرسخ ها با 
این انتظار فاصله داشته است. هویت 
کانادایی کسی را به جرم اعتراض به 
یک سیاســت خاص نمی تــوان از او 
سلب کرد و هیچ نخست وزیری حق 
ندارد تا با تحقیــر و تهدید مخالفان 
مردمی خود، بخشی از کشور را علیه 

بخشی دیگر بشوراند.
همه ی ما فارغ از میــزان موافقت یا 
مخالفت خود با جاستین ترودو یا هر 
نخست وزیر دیگری، کانادایی هستیم. 
سخنان جاستین ترودو در چند روز 
گذشــته که پس از یک هفته غیبت 
از چشم همه رخ داد، هرچند در ابتدا 
نشــانه هایی از آرامش داشــت اما به 
ســرعت دوباره عصبی شد تا او حتی 
معترضان را به جدا کردن فرزندانشان 
از آنها تهدید کند. او معترضان را تهدید 
کرد که زندگی شــان از هم پاشیده 
خواهد شد، اموالشان مصادره خواهد 
شد و پروانه ی کارشان لغو خواهد شد. 
حاال هم با تصویب غافلگیرکننده ی 
قانون شرایط اضطراری به سراغ مال 

و اموال معترضان رفته است.
این لحن، به آرام شدن آدم هایی که 
احســاس می کنند ته خط هستند، 
هیچ کمکی نمی کند بلکه فقط آنها 
را به ســمت تندروتر شــدن هدایت 
می کنــد. موضوعی که بســیاری از 
نمایندگان مجلس حتی چند نفری 
نخســت وزیر  خود  هم حزبی های  از 
نیز به آن ایــراد گرفته اند و ترودو را 
متهم کرده انــد که تالش دارد تا این 
اعتراضات را به رادیکال شدن، بکشاند. 
رادیکال شدن اعتراضات مجوزی بر ای 
دولت و پلیس خواهد بود تا با تمام قوا 
بر معترضان بتازند و بســاط آنها را از 
خیابان جمع کنند و صدای مخالف 

را خفه کنند.
تــا اینجــای کار، اکثــر معترضان 
علی رغم اینکه اکثــر آنها از طبقه ی 
کارگــر و معمولی جامعه هســتند، 
از  آرام تــر  و  منطقی تــر  بســیار 
بیشــتر سیاســتمداران و مخصوصا 
روزنامه نــگاران با موضــوع برخورد 
کرده  انــد و وارد بازی تندرو شــدن 
نشــده اند. آنها طی دو هفته گذشته 
هر روز نســبت به روز قبل منظم تر، 
آرام تــر و بهتر شــده اند و هر جا که 
حکمی قانونی برایشان صادر شده، به 
آن گردن نهاده اند و نشان داده اند که 

دارند قواعد بازی را یاد می گیرند.
لطفا ورق بزنید
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 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

 همین موضوع سیاستمداران طیف 
سیاســی چــپ و راســت و برخی 
روزنامه نگاران روشنفکر را که عادت 
داشــته اند هر چه می گویند را بقیه 
مانند وحی الهی قبول کنند، به شدت 

عصبانی  کرده است.

چه خواهد شد؟

اتفاقات چند هفته ی گذشته و حرکت 
مشــتی راننده ی کامیون از طبقه ی 
متوســط که به قول جاستین ترودو 
فقط یک »اقلیت حاشیه ای« هستند، 
به همین روزها و این حوادث خالصه 
نخواهد شــد و به نظر می رسد روی 
آینده ی سیاسی کانادا تاثیری ماندگار 
بر جای خواهد گذاشت. بیشتر مردمی 
که این روزها از خانه های خود بیرون 
آمدند و کنار کامیونداران واکسن نزده 
قرار گرفتند، خود واکسینه شده بودند 
و حتی دوز سوم را هم گرفته بودند. 
بنابراین به نظر می رسد این حرکت 
دیگر درباره واکسن و محدودیت های 
کرونایی نیســت بلکه »یــادآوری« 
بزرگی است به سیاستمداران که آنها 
باید بــرای »مردم« و به نمایندگی از 
آنها »حکمرانی« کنند و نه بر »مردم«!

در روزهای گذشــته چهار نماینده ی 
لیبرال از نگاه حاکم بر رهبری حزب 
نظرســنجی ها  کرده اند.  انتقاد  خود 
نشان می دهد که محبوبیت جاستین 
ترودو به شکل بی سابقه ای در کانادا 
کاهش یافته و حرف و حدیث هایی از 
احتمال برکنــاری او از رهبری حزب 
و جایگزینی اش با کریســتیا فریلند، 
معاون فعلی نخست وزیر نیز به گوش 
رسیده است. خیلی ها اقدام جاستین 
تــرودو برای تصویب قانون شــرایط 
اضطراری کــه به دولــت اختیارات 
فوق العــاده ای می دهــد را فقط یک 
تالش بــرای وانمود کردن به کنترل 
بحرانی می دانند که به دســت خود 
ترودو ایجاد شده، بحرانی که می شد با 
دندان باز کرد اما ترودو تصمیم گرفت 

با دندان بازش کند.

آنچه هنوز نمی دانیم

اما ما هنوز خیلــی چیزها از اتفاقات 

پشت پرده ی این ماجراها را نمی دانیم 
و آنچه نمی دانیم بسیار مهم تر از آن 

چیزهایی است که می دانیم.
برای مثال ما نمی دانیم چرا نخست وزیر 
با توهین و تمسخر رانندگان کامیون، 
آنها را عمالً تهییج کرد تا به تهدیدات 
خود بــرای حرکت به ســمت اتاوا، 
جامه ی عمل بپوشانند. ما نمی دانیم 
چرا نخســت وزیر با سکوت و پنهان 
شــدن یک هفته ای از انظار عمومی، 
اجازه داد این بحران ریشه گیر شود. ما 
نمی دانیم چرا ایالن ماسک که یکی از 
بزرگ ترین پروژه  های زندگیش تولید 
کامیون های برقی بدون راننده است، 
آنقدر در روزهای نخســت از حرکت 
کامیونــداران کانادایی حمایت کرده 
اســت. ما نمی دانیم چرا درست 12 
ساعت قبل از اعالم شرایط اضطراری 
وب ســایت  نخســت وزیر،  توســط 
جمع آوری کمک بــرای کامیونداران 
هک شده و نمی دانیم این کار توسط 
چه کســی انجام شــده و چرا تالش 
بزرگی توســط برخی روزنامه نگاران 
و فعاالن سیاســی چپ گرا در جریان 
است تا اسامی اهداکنندگان کانادایی 
افشا شــود و زندگی آنها تحت تاثیر 
قرار گیرد. مــا نمی دانیم چرا دولت 
اصرار دارد از لوایح ضدتروریســتی بر 
علیه عده ای راننده ی کامیون استفاده 
کند که به بیکار شدن خود به دلیل 
یک دستورالعمل دولت اعتراض دارند. 
ما نمی دانیم چرا دولت برخالف اعالم 
نخســت وزیر مبنی بر موقتی بودن 
شــرایط اضطراری، نخســتین قدم 
خود را کنترل دائمــی بازار رمزارزها 
و شــرکت های جمــع آوری کمک 
مالی اعالم کرده اســت. ما نمی دانیم 
چرا دولت تصمیــم گرفته با تبدیل 
موسســات مالی کشور به یک سالح 
سرکوب، زندگی مالی معترضان را با 
بحرانی همیشگی و مادام العمر روبرو 
کند. و این ندانسته ها همچنان ادامه 
دارد که این شک را بزرگ تر می کند 
که شاید کسی دارد اطالعاتی را از ما 

پنهان می کند.
شــاید با رو شدن یک خط اطالعات 
بیشتر، کل داستان تغییر کند و نظر 
همه ما عوض شود اما با تکیه بر آنچه 
امروز می دانیم، مشــخص است که 

کانادایی ها توانسته اند به جهان نشان 
دهند چگونه می تــوان از پایین ترین 
طبقــه ی کارگری به خیابان ها آمد و 
بدون آتش زدن یک شــهر، تخریب 
اموال عمومــی، لرزه بر اندام طبقه ی 
اشــرافی جامعــه انداخــت. چگونه 
می توان پلیس بــود و با یک تجمع 
اعتراضی عظیم روبرو شــد اما خون 
از دماغ کســی جاری نشود و چگونه 
می توان با رقص و موزیک و وســایل 
بازی بچه ها، قشــر تمامیت خواه یک 
جامعه را به چالش کشــید. و در آخر 
اینکه متاســفانه چگونه همیشه در 
پایــان حرکت های مردمــی، قربانی 
بازی های سیاســی سیاســتمداران 

می شود.
یقه چرک،  کارگرهای  کانادا کشــور 
دســت های پینه بســته و تن های 
عرق کرده ای اســت که شرافتمندانه 
چرخ های عظیم اقتصادی و اجتماعی 
این مملکت را می چرخانند. کشــور 
زنــان و مردانی که بــا عرق جبین و 
زور بازو، نان بر ســر سفره ی خانواده 
خود می گذارند. اینجا کارگری کردن 
یک سنت تکریم شده ی صدها ساله 
اســت که ارج و قرب دارد و کودکان 
این سرزمین از وقتی کوچک هستند 
به کارگری کردن تشویق می شوند تا 
بفهمند نانی که سر سفره آنها گذاشته 
می شود، با چه زحمتی به دست  آمده 

است.
این کشور زیبا و این  آزادی بی همتا، 
به رایگان به دست نیامده است. این 
مردم تالش بســیار کرده اند و از حق 
و ناحق ها، زجر بســیار کشیده اند تا 
چتری درســت شــود که دیگران از 
چهارگوشه ی دنیا برای آمدن به زیر 
آن لحظه شماری می کنند. ما به عنوان 
تازه مهاجران باید بسیار مراقب این چتر 
باشیم. نباید »قربانی«، »تندرو« یا از 
سویی دیگر »بی خیال« شد و یادتان 
نرود که دموکراسی یعنی یک مخالفی 
هم وجود دارد که حق زندگی و اظهار 
نظر دارد. به جوامعی که در آن، ظاهرا 
همه با هم موافق و یک شکل و یک 
دل هستند، »دیکتاتوری« می گویند.
شهرام یزدان پناه
»نشریه مداد«

اکثریت کانادایی ها معتقدند
 زمان برداشتن کامل محدودیت ها 

و تحت فشار قرارندادن واکسینه نشده ها 
فرا رسیده است

ایرونیــا- برخالف ماه هــای اخیر ، 
حاال به نظر می رسد رهبران استانی 
برای کاهش یا حذف محدودیت های 
اجتماعی کووید 1۹ دست به رقابت 
زده اند و حتــی برخی معتقدند این 
رونــد غافلگیر کننده امتیــازی  به  
معترضانی باشــد که در هفته های 
اخیر مخالفتهایشان را علنی تر کرده 

اند.
البته آنها خاطر نشــان کرده اند در 
صورتی که شــمار بیماران در بخش 
اورژانس بیمارستانهای محل  افزایش 
ناگهانی داشته باشد و مراقبت از مردم  
به خطر بیافتد، بار دیگر محدودیتها را 

از سر می گیرند.
در چنیــن شــرایطی نتایــج یک 
نظرســنجی ملی که روز سه شنبه 
 Maru توسط  موسسه افکار عمومی
منتشر شــد ،نشان می دهد دو سوم 
)63٪( کانادایی ها معتقدند زمان آن 
رســیده که محدودیت های اعمال 
شده  کووید را کنار بگذاریم و بجای 
فرار کردن ، باید زندگی با این ویروس 
را شروع کنیم . اکثر افراد موافق این 
ایده در اســتان کبــک )72 درصد( 
و پس از آن  انتاریــو )65٪( و آلبرتا 
)63٪(، منیتوبا / ساسکاچوان )٪57(، 
اســتانهای آتالنتیک )55٪( زندگی 

می کنند.
بعالوه، اکثریــت )56٪( کانادایی ها 
موافقند که زمان آن رسیده است که 
فشار بر کسانی را که از واکسینه شدن 
امتناع می کنند، متوقف کنیم چرا که 
این  گروه اگر تا به حال واکسن نزده 
باشند، به احتمال فراوان دیگر قصد 
این کار را ندارند و تنها نتیجه اعمال 
فشار بر آنها ، ایجاد واکنشهایی است 
که زندگی را برای همه دشوار خواهد 

کرد .
درصــد افراد موافق با ایــن ایده  در 

استان آلبرتا )68٪( ، انتاریو )٪58(
سپس به طور مســاوی در مانیتوبا/

ساســکاچوان )54٪(، کبک )٪54(،  

آتالنتیک کانــادا )54٪(، و در نهایت 
در بریتیش کلمبیا از همه کمتر است 

.)٪47(
از ســوی دیگر اقلیــت قابل توجهی 
)45٪( از کانادایی ها معتقدند  زمان 
آن رسیده  که مسئوالن ارشد پزشکی 
و مقامات بهداشتی عقب نشینی کنند 
و کمتر  در مــورد اینکه چه چیزی 
برای “جامعه ما” بهترین است، دست 

به تصمیم گیری بزنند!
این دیــدگاه در آلبرتا )62٪( و کبک 
)62٪( درصد طرفــدار دارد و پس از 
آن درصــد موافقان در انتاریو )٪51(، 
)4۹٪(و   ساســکاچوان   / مانیتوبــا 

آتالنتیک کانادا )44٪( بوده است .
در بریتیش کلمبیا  تنها 41 درصد با 

این دیدگاه موافق هستند.
در بخشــی دیگر از این نظرسنجی 
آمــده  در اوایل ژانویــه، 38 درصد 
کانادایی ها  فردی در خانواده یا حلقه 
دوستان خود می شناختند که در ده 
روز گذشته به کووید1۹ مبتال شده 

بود.
به خوبی می توان اســتدالل کرد که  
پیشــرفت ویروس بــه جوامع – به 
خانه های بســیاری از افرادی که تا 
آن زمان کامالً واکســینه شده بودند 
و می توانستند در برابر بیماری ناشی 
از آن مقاومت کنند )یا حتی شناخت 
کسانی که عالئم را “خفیف” توصیف 
کردند( – نقطه عطفی بود که منجر 
به اعتماد به نفس اکثر کانادایی ها شد 
و اکثر آنها باور کردند زمان آن رسیده  
که  از شدت محدودیتها کاسته شده و 
آنها با احتیاط زندگی خود را  به شکل 

عادی ادامه دهند
این یافته ها همچنین یک شرط را در 
باز کردن بیشتر جوامع نشان می دهد: 
اینکه هــر محدودیتی کــه اکنون 
کاهش می یابــد، می تواند در صورت 
افزایش شدید آمار و فشار بر سیستم 
مراقبت های بهداشتی جامعه  دوباره 

به اجرا گذاشته شود.

طبق الیحه ی پیشنهادی دولت 
ورود کودکان به تجمع اعتراضی »کاروان آزادی« ممنوع می شود

مداد- اواخر روز سه شــنبه  نسخه ی 
اولیــه ی الیحــه ی دولت بــرای به 
رای گذاشــتن الیحه »اعالم شرایط 
اضطراری« منتشر شد. در این الیحه 
به همراه آوردن کودکان زیر 18 سال 
بــه 5۰۰ متری محوطه ی اعتراضات 
موســوم به »کاروان آزادی« ممنوع 
شــده اســت. این در حالی است که 
تجمعات اعتراضی چند هفته ی اخیر 
در اتاوا با وجود لوازم بازی کودکان، به 

یک کارناوال شادی تبدیل شده بود.
به گزارش »گلــوب اند میل«، دولت 
فدرال در این الیحه تجمع در اطراف 
ساختمان های قانون گذاری و بناهای 
تاریخی ملی را ممنوع کرده است، در 
این شرایط حتی صحبت از محاصره 
مــرزی آلبرتا و مانیتوبا نیز توســط 

پلیس مطرح شده است.
بر اساس مقررات فدرال مربوط به این 
قانون که اواخر روز سه شنبه منتشر 
شــد، اعالم شــده که این اختیارات 
می توانــد برای ممنوعیــت هرگونه 
تجمع عمومی غیرقانونی در نزدیکی 
زیرســاخت های حیاتی کــه به طور 
منطقی انتظار می رود منجر به نقض 

صلح شود، مورد استفاده قرار گیرد.

بندرها،  فرودگاه هــا،  مقــررات  این 
و  بین المللــی  کانال هــا، پل هــای 
بین اســتانی و بیمارســتان ها را به 
عنوان نمونه هایی از زیرســاخت های 
حیاتــی معرفی کــرده و همچنین 
»مکان های حفاظت شــده« از جمله 
ساختمان پارلمان و محوطه پارلمان، 

ساختمان های  رسمی،  اقامتگاه های 
دولتــی و بناهای یادبــود جنگ را 
مشخص می کند که ممکن است به 
عنوان منطقه ممنوعه محسوب شوند.
روز  ترودو  جاســتین  نخســت وزیر 
سه شنبه در مجلس به دلیل استفاده 
از این قانون که قبال حتی در شرایط 

خیلی بحرانی تری نیز استفاده نشده 
بــود، با انتقاد شــدید محافظه کاران 

مواجه شد.
قانون شرایط اضطراری دولت را ملزم 
می کند که یک پیشــنهاد و گزارش 
مفصل در مجلس عوام و سنا ارائه کند 
که در آن استفاده برنامه ریزی شده از 
این قانون مشــخص شود. این طرح 
بایــد ظرف هفت روز بــرای بحث و 
رأی گیری در هــر دو مجلس عوام و 

سنا مطرح شود.
دولت لیبرال روز دوشنبه برای اولین 
بار از زمانی که پارلمان این قانون را در 
دهه 1۹8۰ به عنوان جایگزینی برای 
قانــون اقدامات جنگی تصویب کرده 
بــود، از قانون »شــرایط اضطراری« 
استفاده کرد. قانون قبلی در دو جنگ 
جهانــی اول و دوم و ســال 1۹7۰  
زمانیکه شاخه ی نظامی جدایی طلبان 
کبکی دست به گروگان گیری و ترور 
شخصیت ها زده بودند، مورد استفاده 

قرار گرفته بود.
نمایندگان محافظه کار، نخست وزیر را 
به دامن زدن بر آتش اختالفات و ادامه 
اعتراض ها متهم و ابراز نگرانی کردند 
که چون قرار نیســت هفتــه آینده 
مجلس عوام تشــکیل جلسه دهد، 
ممکن است نمایندگان تا اوایل مارس 
فرصتی برای مناظره و رأی گیری در 

مورد این اقدامات نداشته باشند.
کندیــس برگــن، رهبــر موقــت 
محافظه کاران نخســت وزیر را متهم 
کرد به افرادی که با او مخالف هستند، 
انگ می زند ولی ترودو در پاسخ گفت 
که این محافظه کاران هستند که به 

تنش موجود دامن می زنند.
ایو فرانسوآ بالنشه، رهبر بلوک کبکوآ، 
از نخست وزیر خواست تا روشن کند 
کــه از این اختیارات در کبک، جایی 
که نخســت وزیر فرانســوآ لوگو نیز 
این هفتــه گفته بود که به آن نیازی 
نیست، استفاده نخواهد شد. جاستین 
ترودو در این رابطه اعالم کرد پلیس 
محلی تصمیم خواهد گرفت که آیا به 
استفاده از این اختیارات نیاز است یا 

خیر.
جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
نیودموکرات اما گفته که آماده حمایت 
از استفاده از قانون شرایط اضطراری 

است.
دولت به زودی الیحه ی پیشــنهادی 
خود برای استفاده از شرایط اضطراری 
را به مجلس ارائه می کند. با توجه به 
حمایت بی قید و شرط نئودموکرات ها 
از دولــت، این الیحــه احتماال رای 

خواهد آورد.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202
Email: 2500202@gmail.com

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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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!

2017 Honda Accord sport hybrid2013 PORSCHE BOXTER 2018 MERCEDES CLA 250 2019 KIA SOUL LUXURY EV

NOW: $68,566
37,000 km

Was: $70,366

 Stk#H22583A 33,000 km  Stk#B22013
NOW: $34,338

49,000 km

Was: $36,138
NOW: $31,856

27,000 km

Was: $33,656
NOW:$31,685

69,000 km

Was:$33,485

2019 SUBARU WRX AWD

Stk#H22220A  Stk#H22602A  Stk#B22005
NOW: $33,652 

Was: $35,452
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$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 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. 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 $1,725, 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. ♦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 $43,857/$35,957/$30,557. 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

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

Standard key features include:

• Heated front seats
• Heated side mirrors

2022 TUCSON

for 48 months  
with $1,695 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 $1,495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 2.99%

Ultimate Hybrid AWD model shown ♦

WinterI
Sales Event

on select 2022 models

Lease◊ or finance†  from

0.99 %

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
براى دانشجویان، دارندگان ویزاى 

تحصیلى و یا ویزاى کار،
 دارندگان کارت اقامت و تازه واردین
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$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 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. 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 $1,725, 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. ♦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 $43,857/$35,957/$30,557. 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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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$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 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. 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 $1,725, 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. ♦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 $43,857/$35,957/$30,557. 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. 
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•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$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 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. 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 $1,725, 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. ♦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 $43,857/$35,957/$30,557. 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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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$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 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. 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 $1,725, 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. ♦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 $43,857/$35,957/$30,557. 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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◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new 2022 ELANTRA Essential manual/2022 TUCSON 2.5L Essential FWD/2022 KONA Essential FWD/2022 ELANTRA Essential manual models with an annual lease rate 
of 0.99%/3.99%/3.99%/2.99%. Total lease obligation is $8,039/$17,321/$13,340/$11,895. Weekly lease payment of $56/$75/$60/$50 for a 33/48/48/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$1,695/$795/$1,495 and first monthly payment 
required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,725/$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 ELANTRA Essential manual models with an annual finance rate of 0.99%. Cost of borrowing is $206. Selling price is $20,155. 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 $1,725, 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. ♦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 $43,857/$35,957/$30,557. 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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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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SalamVancouver.comPersian, Weekly 30Issue 90 Vol. 3   Friday, Oct. 23, 2020

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
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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

hyundaicanada.com
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

Was: $52,999      Now: $51,780 Now: $51,780 
12,223 Km           Stock# HB20274

Was:$25,999      Now: $23,852 Now: $23,852 
36,44336,443 Km          Stock# HB20288

Was: $24,785     Now: $22,785 Now: $22,785 
37,476 37,476 Km         Stock# H19396A

Was: $14,888    Now: $12,888Now: $12,888
71,86371,863 Km        Stock# HB20273

2020 Hyundai Palisade Ultimate, White 2017 Elantra LE, Silver2017 Hyundai Tucson SE, Silver2018 Hyundai Tucson SE 1.6T, Gray2017 Honda Ridgeline Touring, Truck, Gray

Was: $37,388    Now: $35,388 Now: $35,388 
90,01490,014 Km         Stock# H20479A

Example selling price of $22,434 on the Preferred Auto IVT

Preferred Auto IVT features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic 
Collision Warning

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

Get up to $4,000 in price adjustmentsΩ on select models.
Lease◊ or finance† from 0% on other select models.

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

•  7.0" touch-screen display with rearview camera
•  Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

•  Available HTRAC™ All-Wheel Drive
•  Standard Android Auto™  and Apple CarPlay™‡

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

±±±±±±... hhyyyyyyuunddaaicaaaaannnnnnnnnnaaddddddaaa.cccooomm

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

†Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2020 Elantra Preferred Auto IVT models with an annual finance rate of 0%. Cost of borrowing is $0. Selling price is $22,434. Weekly payments are $62 for 84 months. $0 
down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,710, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, 
licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2020 Elantra Essential manual/2020 Kona 2.0L Essential FWD with an annual lease rate of 0%/2.49%. 
Total lease obligation is $9,505/$12,429. Weekly lease payment of $61/$55 for a 36/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$895 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes 
Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810, levies and all applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all 
models. 16,000 km allowance per year applies. Additional charge of $0.12/km. ΩPrice adjustments are calculated against the vehicle’s starting price. Price adjustments of up to $4,000 available on cash purchase only of all new in-stock 2020 Tucson models. 
Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD. Price adjustments applied before taxes. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. 

Price of model shown: 2020 Elantra Ultimate Intense Blue/2020 Kona Ultimate AWD Pulse Red/2020 Tucson Ultimate AWD Aqua Blue is $29,642/$34,592/$40,192. Price includes Delivery and Destination charges of $1,710/$1,810/$1,810, levies and all applicable 
charges (excluding GST/PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer.  †◊Ω Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour 
is subject to availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer cannot be combined or used in conjunction with any other available offers. 
Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in 
workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change 
or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer for complete details. Android Auto™ is compatible with Android phones running Android Lollipop or newer. Android Auto may not be available on all devices and may not 
be available in all countries or regions. Additional apps may be required. Visit www.android.com for further details and any applicable limitations. Android and Android Auto are trademarks of Google Inc. ‡Apple CarPlay™ works with iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5 and later models running the latest version of iOS 7 and above. Apple CarPlay™ may not be available on all devices and may not be available in all countries or regions. Visit www.apple.com for further details and any applicable limitations. Apple and 
Apple CarPlay are trademarks of Apple Inc. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks are the property of their respective owners. 

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

www.lougheedhyundai.com
Sales: 604-523-3009

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو و یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید!

ارائه کننده اتومبیل های 

شرکت های مشهور و معتبر 

هیوندای و آکورا

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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 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

◊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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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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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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until March 4, 2022, while quantities last. 

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

جنبش رانندگان کامیون، »کاروان آزادی«، 
چگونه بر اقتصاد کانادا اثر می گذارد؟

اقتصاد کشــورهای جهان و زنجیره 
تامیــن و حمل و نقل کاال به خودی 
خود بر اثر بحــران همه گیری کرونا 
دچار ضعف و نقصان بود. حال با ادامه 
اعتراض های اخیر به سبزه نیز آراسته 
شد! به دنبال اعتراض های ابتدای ماه 
فوریه در برابر اجبار واکسیناســیون 
اجبــاری رانندگان کامیــون که در 
آغاز از اتاوا و در مقابل پارلمان کانادا 
شــروع شــد، معترضان که عمدتا 
رانندگان کامیون و کشاورزان هستند 
از سه شنبه هفته گذشته تصمیم به 
بستن مهم ترین شریان اقتصادی میان 
آمریکا و کانادا، یعنی پل امباســادور 

گرفتند.
این پل فلزی دو و نیم کیلومتری در 
سال 1۹2۹ و چند هفته پس از رکود 
اقتصادی بزرگ آمریکا به بهره برداری 
رسیده و در زمان افتتاح بزرگ ترین پل 
معلق فلزی جهان محسوب می شده 
است. شــرکتی که این پل را ساخت 
یکی از شرکت های سازنده پل گلدن 
گیــت Golden Gate Bridge در 
سان فرانسیسکو است که توانست آن 
را هشت سال پس از پل امباسادور به 
اجرا در آورد. این پل از سال 1۹7۹ در 
اختیار شرکت بین المللی پل دیترویت 
 Moroun با مالکیت خانــواده مارون
از شــهر دیترویت آمریکا قرار گرفت 
و مجرای اصلی عبــور مواد غذایی از 
شــرق کانادا و محصوالت تجاری از 
جمله قطعات خودرو میان ویندزور در 
استان اونتاریو و دیترویت و میشیگان 
در آمریکا است. برای کمتر شدن نفوذ 
و مونوپلی یک خانواده بر منطقه، پلی 
دیگر با هدف کاهش شدت ترافیک در 
این محدوده در حال ساخت است که 
البته اعتراض خانواده مارون را نیز به 
دنبال داشته است. این پل جدید که 
با بودجه دولت فدرال کانادا در حال 

اجراســت به افتخار بازیکن کانادایی 
تیم هاکی »بال قرمزهای دیترویت«، 

گوردی هاوی نام گذاری شده است.
ساالنه حدود دو و نیم میلیون کامیون 
از ایــن پل عبــور می کنند و حجم 
محصوالت تجاری کــه از این پل به 
ســمت دو کشور رهســپار می شود 
حدود بیش از ســیصد میلیون دالر 
آمریکا – نزدیک به چهارصد و پنجاه 
میلیون دالر کانادا – در روز و ساالنه 
صد و سی میلیارد دالر یعنی معادل 
یک چهارم حجم مبادالت اقتصادی 
میان دو کشــور و معادل کل حجم 
مبادالت تجاری میان ایاالت متحده 
و بریتانیا است. بنابراین مشخص است 
تنها بستن یک پل با این اهمیت چه 
میزان خسارت اقتصادی ممکن است 
در بر داشــته باشــد. از هر دو طرف 
کانادایی و آمریکایی، وزرا، فرمانداران 
ایالت ها، شــهردارها و سایر مقامات 
از دولت فدرال درخواســت کرده اند 
هرچه سریع تر برای حل این مشکل 

راه چاره ای پیدا کند.
برای بســتن این پل نیــاز به هزاران 
نفــر نیســت. بلکه با شــرکت تنها 
بخش کوچکــی از رانندگان کامیون 
و وســایل نقلیه سنگین کافی است 
تا با کامیون ها و تریلرهای بزرگشان 
عبور و مرور را در این شریان اقتصادی 
مســدود کنند. در ماه اکتبر ســال 
گذشــته نیز این پل به دلیل اخطار 
مربــوط به یک حملــه بمب گذاری 
مسدود شد ولی در همان روز شرایط 
به حالت عادی بازگشت ولی اینبار با 
انسداد عمدی و طوالنی مدت آن به 
وسیله رانندگان، پیش بینی می شود 
کشور وارد شــرایطی بحرانی از نظر 

سیاسی و اقتصادی شود.
جنبش راننــدگان کامیون در ابتدا با 
شرکت تعدادی از کامیون داران آغاز 

شــد اما پس از مدتی راستگرایان و 
همینطور مخالفان شــخص نخست 
وزیر جاســتین ترودو به این جنبش 
پیوســتند. چهره هــای  اعتراضــی 
سرشــناس آمریکایــی نیز همچون 
دونالد ترامپ و ایالن ماســک از این 
جنبش حمایــت کرده اند. زمانی که 
گرداننــدگان این جنبش احســاس 
کردند با تجمع در اتــاوا و در مقابل 
پارلمان حرفشــان به کرسی نخواهد 
نشست تصمیم گرفتند با بستن پل 
ارتباطی اصلی در شــرق کانادا دولت 
تــرودو را به زانــو درآورند. با این کار 
نه تنها بســیاری از سیاستمداران و 
صاحبان صنایع را به خشــم آوردند 
بلکه کار سایر رانندگان کامیون را نیز 
سخت تر کردند. پلیس هر چه در توان 
داشــت برای جلوگیری از انسداد پل 
به خرج داد ولــی نتیجه بخش نبود. 
با بســته شدن این مســیر حیاتی، 
کامیون ها باید از مسیر سارینا که در 
1۰8 کیلومتری پل امباســادور قرار 
گرفته عبور کنند که در آن حدود پنج 
تا هشت ساعت تاخیر خواهند داشت 
و برایشان جز مســیری طوالنی تر و 
سپری کردن ســاعات خسته کننده 
و طاقت فرسا ارمغانی دیگر به دنبال 

ندارد.
شرایط از آنجا بدتر شد که معترضان 
برای باالبردن شــدت صدمات وارده 
به دولت به سراغ ســایر بزرگراه ها و 
شریان های اصلی تجاری میان آمریکا 

و کانادا رفتند.
بستن شریان اقتصادی و مختل کردن 
شــبکه حمل و نقل و زنجیره تامین 
کاال می تواند با بــه تعویق انداختن 
فرآیند تولید در کارخانه های مختلف 
منجــر به ضررهای مســتقیم مالی، 
کاهش ســاعات کاری کارگران و در 
بدترین حالت تعطیلی واحد صنعتی 

یا اخراج نیروی انسانی شود.
پل امباسادور برای صنعت خودروسازی 
ایاالت متحده و قطعه سازان کانادایی 
بسیار شــریانی حیاتی است. روزانه 
محموله هایی شامل خودرو و قطعات 
آن بــا ارزش حدود صد میلیون دالر 
از این پل بین ایاالت متحده و کانادا 
مبادله می شود. حداقل شش کارخانه 
بزرگ تولید خــودرو در نزدیکی مرز 
آمریــکا و کانادا و در محــدوده پل 
امباســادور از این اعتراضات و بسته 
شدن مسیر به سمت دیترویت تاثیر 
مستقیم خواهند گرفت. شرکت تویوتا 
اعالم کرد به دنبال اخالل در سیستم 
حمــل و نقل و تامیــن کاال مجبور 
است سه واحد تولیدی را که مسئول 
 RAV4 SUV و Lexus RX ساخت
هستند در کمبریج استان اونتاریو به 
حال تعلیق در آورد. ســخنگوی این 
شــرکت اعالم کرد که با وجود تاثیر 
مالی ســنگینی که این اعتراض ها بر 
شرکت تویوتا خواهد گذاشت ولی با 
دفتر نخست وزیری در ارتباط است 
و امیدوار است که دولت بتواند شرایط 
را هرچه ســریع تر بــه حالت عادی 
برگرداند. جنرال موتورز مجبور شد در 
 SUV دو کارخانــه تولید خودروهای
و   Traverse شــورلت  تولیدکننده 
بیوک Enclave در شــهر النسینگ 
میشیگان دو شیفت کاری را تعطیل 
کند. شــرکت فورد در استان اونتاریو 
ظرفیت تولید کارخانه هایش را پایین 
آورد و این در حالی است که شرکت 

استالنیس صاحب برند جیپ، دوج 
و کرایسلر در چندین واحد تولیدی 
در کانــادا و ایاالت متحده شــامل 
کارخانه هــای تولیــد وانت پیکاپ 
 Grand Cherokee و جیپ Ram
در اطراف دیترویت و میشیگان، از 
روز چهارشنبه شیفت های شب را 

محدود کرد.
تولیدکنندگان لبنیات و مواد غذایی 
از دیگر قربانیان این حرکت اعتراضی 
هستند. به گفته ورونیک پرو رئیس 
صادرکنندگان  و  تولیدکننــدگان 
کبک، صنعت کشاورزی و دامداری 
کبک بــه خصوص بخــش تولید 
لبنیات می تواند قربانی این شرایط 
شود. به گفته وی روزانه چهار هزار 
کامیون از این مسیر عبور می کنند 
و مسدود کردن آن می تواند اثرات 
جبران ناپذیری بر اقتصاد محلی وارد 

کند.
صنعــت دامداری کانــادا نیز از آن 
جمله صنایعی اســت که می تواند 
از اعتراض های اخیر اثرات مخربی 
دریافــت کنــد. اســتان آلبرتا که 
بزرگترین تولیدکننده فرآورده های 
گوشــتی کشــور اســت روزانــه 
محموله هایی بــه ارزش میلیون ها 
دالر ذرت برای خوراک دام دریافت 
می کند. صادرکنندگان گوشت که 
مقصد تجاری شان مصرف کنندگان 
آمریکایی هســتند عمدتا از ســه 
شریان اصلی و از مسیر استان های 
آلبرتا، منیتوبــا و بریتیش کلمبیا 

ایــاالت متحده  محصوالتشــان را به 
می رســانند. در این مسیر نیز دو پل از 
سه پل اصلی توسط معترضان مسدود 
شــده است. از آن جمله می توان به پل 
امرسون در استان منیتوبا اشاره کرد که 
یکی دیگر از شریان های مهم ارتباطی 
میان دو کشور است. اهمیت محصوالت 
گوشــتی از این نظر اســت که باید با 
کامیون های مخصوص حمل شــوند و 
اختالل در حمل و نقل می تواند به فاسد 

شدن فرآورده های گوشتی منجر شود.
این بحران می تواند برای رشد اقتصادی 
کانادا اثر منفی داشــته باشد. به گفته 
کارشناسان اثر مخرب آن قطعی است 
و با گذشــت زمان بیشتر می شود و به 
نقل قول از تیف مک کلم، رئیس بانک 
مرکزی کانادا، اثر ایــن اعتراض ها اگر 
به زودی به اتمام نرسند می تواند قابل 

توجه باشد.
به نظر می رســد میان پلیس اســتان 
اونتاریو، و اعتراض کنندگان گفتگوهایی 
در جریان است و نتایج بسیار ناچیزی 
نیز به دست آمده است. در سایر استان ها 
نظیــر منیتوبا و آلبرتا که مســیرهای 
حیاتی آنــان نیز به وســیله اعتراض 
کنندگان محلی مسدود شده است هنوز 
نتیجه قابل اتکایی به دست نیامده است. 
حتی پس از آنکه جیسون کنی نخست 
وزیر آلبرتا الزام وجود پاسپورت و اجبار 
برای واکسیناسیون را لغو کرد، معترضان 
هنوز بر سر مواضعشان ایستاده اند و در 
این شــرایط واقعا مشخص نیست که 

دیگر چه خواسته ای دارند.
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$4,900,000
1482-Chippendale Road, West Vancouver
24 year old 6000 sq. ft. 3 level house, 

12,200 sq. ft. view property

MUST SELLMUST SELL

Myron D. Slobogean   604-720-2130
Sutton Group-West Coast Realty

kinman Mulholland

دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

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

Kinman Mulholland

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

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

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

Farshadx@hotmail.com

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

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

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

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

در حال حاضر
 مهم ترین مشاغل موردنیاز

 در کانادا کدامند؟
یکــی از روش هایی کــه می توان به 
لیست مهم ترین مشــاغل موردنیاز 
 Indeed کانادا دست یافت مراجعه به
است. عالوه بر Indeed بسیاری دیگر 
از مراکــز و شــرکت های کاریابی در 
وب سایت های مختلف تبلیغات برای 
استخدام نیروی کار موردنیاز در کانادا 
دارند. در میان لیست طویل مشاغل 
موردنیاز 11 شغل زیر در صدر لیست 

قرار دارند.

به  ارائــه خدمات  1- مســئولین 
مشــتریان- کووید1۹ موجب شد 
تا این شــغل در رأس لیست مشاغل 
موردنیــاز کانادا قرار گیــرد. در حال 
حاضر بالغ بر 38۰۰۰ موقعیت شغلی 
خالی برای مسئولین ارائه خدمات به 
مشتریان در سراسر کانادا وجود دارد 
که تنهــا 2۰۰۰۰ موقعیت در انتاریو 
و ۹۰۰۰ موقعیت شغلی در بریتیش 
کلمبیا خالی است. استان های انتاریو، 
نوااسکوشیا،  بریتیش کلمبیا، کبک، 
نیوبرانزویک، مانیتوبــا، پرنس ادوارد 
آیلند، آلبرتا، ساسکاچوان و نیوفانلند و 
البرادور کالً با کمبود نیروی کار برای 

این موقعیت شغلی مواجه هستند.

2- رانندگان سرویس های دلیوری- 
فاصله هــای اجتماعــی نحــوه ارائه 
فروشگاه ها  و  رســتوران ها  سرویس 
را به طورکلی متحول نموده اســت. 
این کســب وکارها بــرای هماهنگ 
ساختن خود مجبور به ایجاد تغییرات 
زیــادی شــدند و از طرفــی قوانین 
و محدودیت هــای ناشــی از کووید 
ســفارش های آنالین را بــه زندگی 
انســان ها با سرعت زیادی وارد نمود. 
بدین جهت نیاز به رانندگان دلیوری 
و راننــدگان کامیــون را بــه میزان 
قابل توجهی افزایــش داد. هم اکنون 
بالغ بر 5۰۰۰ موقعیت شغلی خالی 
برای این حرفه در سراسر کانادا وجود 
دارد. از جمله استان هایی که با کمبود 
بیشــتری مواجه هستند می توان به 

انتاریو و بریتیش کلمبیا اشاره کرد.

۳- برنامه نویسان کامپیوتر - باتوجه به 
اینکه بسیاری از کمپانی ها به سرعت 
انتقــال می یابند  به صــورت آنالین 
جای تعجب نیست که برنامه نویسان 
و توسعه دهندگان نرم افزار در کانادا 
پرتقاضا هستند. متوسط حقوق این 
متخصصین در کانادا 71۰22 دالر در 
سال و متوسط حقوق اولیه 53217 
دالر در سال است. بازار کار در کانادا 

مملو از موقعیت های شغلی برای این 
متخصصین است. هم اکنون بالغ بر 
1۹۰۰۰ موقعیت شغلی در این زمینه 
در کل کانادا خالی است. استان های 
بریتیــش کلمبیــا و انتاریو باالترین 
درصد نیاز را در میان دیگر استان ها 

دارند.

4- کارگران ضروری کسب وکارهای 
کســب وکارهای  خرده فروشــی- 
خرده فروشــی با کمبــود نیروی کار 
به صــورت جــدی مواجه هســتند. 
داروخانه هــا، مغازه های فروش موارد 
غذایی و… با وجــود رعایت قوانین 
دوران پاندمیــک کارگران این مراکز 
خرید خرده فروشی بیشتر از همه در 
معرض خطر ابتال به کووید قرار دارند 
بدین دلیل بسیاری از این کارگران با 
ادامه کار راحت نیســتند. هم اکنون 
بالغ بر 2۰۰۰ موقعیت خالی شغلی در 
این زمینه وجود دارند و در هر چهار 
ماه 3۰۰۰ تا 5۰۰۰ موقعیت شغلی به 

این تعداد اضافه می شوند. استان های 
انتاریــو، کبک، بریتیــش کلمبیا و 
نیوفاندلند و البرادور با بیشترین نیاز 

مواجه هستند.

طراحــان  و  گــران  ۵-تحلیــل 
سفارش های  امنیتی-  سیستم های 
آنالین نیاز به این متخصصین را به اوج 
خود رسانده. استفاده بیشتر از اینترنت 
برای خرید، سرگرمی، بانکداری و… 
نیاز به امنیــت و رمزگذاری را بیش 
از گذشته کرده است. انتظار می رود 
امنیت سایبری به ویژه در دهه آینده 
بیشتر و گسترده تر شود. به طورکلی 
مشــاغل حرفه ای امنیت ســایبری 
در کانــادا هرســال 7 درصد افزایش 
می یابد. هم اکنــون در کانادا بالغ بر 

3۰۰۰ موقعیت شغلی برای این حرفه 
خالی اســت میانگین حقوق ساالنه 
یک متخصص امنیت ســایبری در 
ســال 2۰2۰ به میزان ۹7۰۰۰ دالر 
بوده اســت. هم اکنون بالغ بر 35۰۰ 
موقعیت شــغلی خالی در زمینه این 
تخصص خالی اســت. اســتان های 
انتاریو و بریتیش کلمبیا و نیوفاندلند 
و البرادور در کانادا با بیشترین کمبود 

مواجه هستند.

6- دستیاران امور دفتری - باتوجه به 
اینکه بســیاری از شرکت ها از کار در 
محل دفتر فاصله می گیرند دستیاران 
امور اداری برای کمک به این انتقال 
بیش از قبل موردنیاز هستند به عالوه 
بخش های حقوقی، بهداشت و ایمنی، 

دیجیتال،  بازاریابی  اجرایی،  عملیات 
خدمات مشــتری، منابع انســانی و 
حســابداری بسیار شــلوغ تر از حد 
معمول هستند. بسیاری از شرکت ها 
قبل از همه گیــری کووید1۹ نیازی 
به این دستیاران امور اداری نداشتند 
زیرا با این حد تقاضــا روبرو نبودند. 
این دســتیاران  فعالیت  به موجــب 
اداری امکان دورکاری برای بسیاری 
مهیا شــده است. در حال حاضر بالغ 
بر 5۰۰۰ موقعیت شــغلی خالی در 
کانادا بــرای این حرفه وجــود دارد. 
مناطق پرتقاضا در کانادا انتاریو، کبک 

و بریتیش کلمبیا هستند.

زنجیره  و  تدارکات  متخصصین   -7
خرده فروشــی  بخش های  تأمین- 
مایحتــاج ضروری بیش از گذشــته 
رو به رونق هســتند باتوجه به اینکه 
صنعت حمل ونقل یک شــبه تقریباً 
2 برابر شــده است این متخصصین 
تــدارکات نقش مهمی برای تأمین و 
نگهداری مواد موردنیاز فروشگاه ها و 
انبارهای خرده فروشــی مواد ضروری 
ایفاد می کنند. هر متخصص تدارکاتی 
کــه تجربه تأمین و شبکه ســازی با 
توزیع کنندگان را داشته باشد، در حال 
حاضر موردنیاز است. در حال حاضر 
بالغ بر 15۰۰ موقعیت شغلی باز در 
این زمینه وجود دارند. اســتان های 
انتاریو، کبک، نوااسکوشیا، مانیتوبا و 
بریتیش کلمبیا به ترتیب بیشترین 
نیــاز را برای تأمین این نیروی کاری 

دارند.

۸- متخصصین پشتیبانی اطالعات و 
فناوری - دورکاری نیاز به متخصصین 
پشــتیبانی فناوری و اطالعات را به 
میــزان ده برابر افزایش داده اســت. 
بر اســاس نظریه Randsat این یک 
تغییر لرزه است و به نظر می رسد این 
موقعیت ها بــرای درازمدت خواهند 
بود. ســخت افزار، VPN، شبکه های 
خانگــی و ویدئــو کنفرانس ها تماماً 
اطالعات  فناوری  متخصصان  توسط 
پشتیبانی می شوند. ناگفته نماند که 
مهندســینی که در مرحله نخست 
ابزار های مجــازی را ایجاد می کنند 
در برخی از موارد بــا دورکاری و در 
بســیاری از موارد به صورت حضوری 
ســرویس های تخصصی خود را ارائه 
می کنند. در حــال حاضر نزدیک به 
7۰۰۰ موقعیت شــغلی بــرای این 
متخصصین در کانادا خالی است که 
همواره این تعداد رو به افزایش است. 
استان های انتاریو، کبک، نوااسکوشیا، 
نیوبرانزویک، مانیتوبا و بریتیش کلمبیا 
به ترتیب با نیاز بیشتری روبرو هستند.

9- کارگران انبار - عالوه بر کارگران 
و  خرده فروشــی  فروشــگاه های 
متخصصین تدارکات زنجیره تأمین، 
کارگران انبار نیز به شدت مورد نیاز 

هســتند. جهت توزیــع محصوالت 
سفارش داده شده به صورت آنالین، 
به این کارگران بیش از گذشــته نیاز 
اســت. هزاران موقعیت شغلی خالی 
سفارشــات،  جمع کنندگان  بــرای 
اپراتورهــای لیفت تــراک، رانندگان 
کامیون، بســته بندان و سایر مشاغل 
مرتبط بــا انبار داری وجــود دارند. 
هم اکنون بالــغ بر 1۰5۰۰ موقعیت 
شــغلی خالی در این زمینه در کانادا 
وچود دارد. استان های انتاریو، کبک، 
نوااسکوشــیا، پرینــس ادوارد آیلند، 
مانیتوبا، نیوبرانزویک، بریتیش کلمبیا 
و ساسکاچوان با کمبود نیروی کار در 

این زمینه روبرو هستند.

10- کارگــران نظافتچــی و تعمیر 
و نگهــداری- بــا تغییــر مــداوم 
دستورالعمل های بهداشتی و امنیتی 
در زمــان همه گیــری بــرای ایمن 
نگه داشتن کارکنان و مشتریان اجرا 
می شود به این کارگران نیاز بیشتری 
برای کمک بــه نظافت و ضدعفونی 
است. امکان مشاغل ضروری همانند 
انبارها،  بیمارســتان ها،  فروشگاه ها، 
تأسیسات تولیدی همواره در افزایش 
اســتخدام این کارگران هستند. هم 
بــر 115۰۰ موقعیت  بالــغ  اکنون 
شــغلی خالی برای این دسته وجود 
دارد و دومین شغل پرتقاضا در کانادا 
محسوب می گردد. تمامی استان های 
کانادا با کمبود در این موقعیت شغلی 

مواجه هستند.

11- پرســتاران دارای مجوز- اخذ 
مجــوز و ثبت نام رســمی به عنوان 
پرســتار زمان بر اســت و با شــیوع 
بیماری همه گیر، سیستم مراقبت های 
بهداشــتی و درمانی در معرض خطر 
به واســطه این کمبود هستند. مراکز 
برای حفظ  بهداشــتی  مراقبت های 
به درســتی  خود  شــیفت  کارگران 
در تالش هســتند. بیمارســتان ها، 
کلینیک های دولتی و خصوصی، مراکز 
نگهداری از سالمندان متوجه شده اند 
که این کمبود بســیار چشمگیر تر از 
قبل از همه گیری است و تأمین نیرو 
زمان بر است. هم اکنون بالغ بر ۹۰۰۰ 
موقعیت شــغلی برای این حرفه در 
کانادا خالی است. این حرفه در رتبه 
سوم کمبود نیروی کار در کانادا قرار 
دارد. تمامی استان های کانادا با کمبود 

نیروی کار پرستاران روبرو هستند.
به طورکلــی به تنهایی در یازده حرفه 
فوق بالغ بر 125۰۰۰ موقعیت خالی 
شــغلی وجود دارد که کانادا از طریق 
نیــروی کار داخلی قادر به تأمین آن 
نیست. با وجود روند افزایش در کمبود 
نیروی کار در تمامی مشاغل، نیاز به 
افزایش در گزینش مهاجرین هر روز 

بیشتر از روز قبل خواهد شد.
معصومه علی محمدی
)نشریه هفته(

تورم ۵.۱ درصدی در کانادا،  باالترین میزان از سال ۱۹۹۱

در ژانویه، نــرخ تورم در کانادا به 5.1 
درصد رســیده که باالترین میزان از 

سال 1۹۹1 است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی سی«، آمار کانادا گزارش داده 
است که حتی اگر هزینه های خوراک 
و انرژی هم از سبد هزینه های زندگی 
کاسته شــود، باز تورم به 4.3 درصد 
می رسد که این هم باالترین از 1۹۹۹ 

تا به امروز است.
هزینه ی مواد غذایی همچنان در حال 
افزایش اســت و بهای مواد خوراکی 
خریده شــده از فروشــگاه ها در سال 
منتهی به ژانویه 6.5 درصد باال رفته 
و این پرشــتاب ترین افزایش از سال 

2۰۰۹ است.
 Too Good To سام کاشانی« مدیر«
Go است. این برنامه ای است که، در 
همکاری با فروشگاه های محلی مواد 
خوراکی، مشتریان را از تخفیف های 
درست حسابی آگاه می کند. کاشانی 
از اهمیت تورم برای مصرف کنندگان 
می گویــد و می افزاید که برنامه ی ما 
2۰۰ هزار کاربر دارد و این نشانه ای از 
دغدغه مندی مصرف کنندگان نسبت 
به افزایش هزینه های خوردنی ها است.
کاشانی می گوید: »کم وبیش همه چیز 

در جا فروخته می شود.«

این تنهــا خوردنی ها نیســتند که 
سرسام آور گران شده اند. سقفی باالی 
سر داشــتن هم امروزه هزینه هایی 
فراوان دارد؛ چنان که هزینه ی سرپناه 
در ســالی که گذشــت 6.2 درصد 
افزایــش یافت و این پرشــتاب ترین 

افزایش از سال 1۹۹۰ بوده است.
بهــای بنزین در ماهی که گذشــت 
4.8 درصــد افزایش یافــت و اکنون 
31 درصد بیشتر از این زمان در سال 

گذشته است.
آن کسانی که باک خودرویشان را از 
بنزین پر می کنند، قیمت باالی بنزین 
را متوجه می شوند، اما این هزینه های 
باالتر انرژی در زمینــه ی ترابری به 
کســب وکارها نیز آســیب می زند، و 
مصر ف کننده هــم کاال را به ناچار به 

قیمتی باالتر باید خریداری کند.
رویس مندز، اقتصاددان، می گوید: »با 

باال رفتن بهای انرژی، تورم هم باالتر 
می رود؛ تورمی که دور است تا پیش 

از آوریل کاهشی شود.«
انتظار می رود تا آن زمان، بانک مرکزی 
کانادا نرخ بهره ی معیار خود را اندکی 
باالتر برده باشد که این نخستین گام 
در راستای مهار این تورم ناامیدکننده 

خواهد بود.
کانادا تنها کشوری نیست که با تورم 
باال دست وپنجه نرم می کند. نرخ تورم 
ایاالت متحده در ژانویه به 7.5 درصد 
رسید که باالترین سطح در 4۰ سال 

گذشته بوده است.
گفتنی اســت، هر چند اقتصاددانان 
انتظار داشــتند نرخ تورِم کانادا باال 
باشد، با همه ی این، نرخ 5.1 درصدی 
باالتــر از رقم 4.8 درصــدی بود که 

کارشناسان انتظار داشتند.
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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«

برخالف نظر کارشناسان و مشاورین امالک ،
رشد شمار امالک نوساز کانادا 
در پنج سال اخیر بیش از میزان

 رشد جمعیت بود
ایرونیا- در بحث پیرامون علت افزایش 
سرســام آور قیمت مسکن در کانادا 
، یکــی از مهمتریــن دالیلی عنوان 
شــده  از سوی مشــاورین امالک و 
برخی کارشناســان کمبود عرضه و 
افزایش نامتناسب جمعیت به ویژه در 
شهرهای بزرگ است اما گزارش اخیر 
سازمان آمار کانادا خالف این مسئله را 

نشان می دهد.
به عنوان مثال داده های سرشــماری 
جدید که نگاهی تازه به عدم تطابق 
بین عرضه و تقاضای مسکن داشته،  
نشان می دهد. تعداد خانه ها در تورنتو 
با سرعتی سریع تر از جمعیت شهر در 

پنج سال گذشته افزایش یافته است.
بر این اساس شمار واحدهای مسکونی  
در منطقــه تورنتو بین ســال های 
2۰16 تــا 2۰21 با 7 درصد افزایش 
به 2,3۹4,2۰5 رســید. اما در همین 
مدت زمان ،جمعیــت این منطقه با 
4,6 درصد افزایــش به 6,2۰2,225 

نفر رسید.
با وجود این تعداد واحد نوســازی که 
وارد بازار شــده اند ،متوســط بهای 
مسکن در سراســر کشور 41 درصد 
گران تر از ژانویه 2۰2۰ اســت و در 
تورنتو، قیمتها در دو سال گذشته 52 

درصد افزایش یافته است.
ارشــد  پورتراقتصــاددان  داگالس 
بانک مونتــرال درباره این آمار جالب 
می گویــد: »این واقعیــت که تعداد 
خانه ها به شدت و حتی سریع تر از کل 
جمعیت در پنج و 1۰ ســال گذشته 
افزایش یافته است، نشان می دهد که 
عرضه مسکن به تنهایی این مشکل 
را حل نخواهد کردو سیاست گذاران  
باید به بررســی نوع تقاضــا در بازار 

بپردازند.
آژانس مســکن فدرال، بســیاری از 
اقتصاددانان و مشاورین فعال صنعت 
امالک و مســتغالت بارها گفته اند  
کمبود مســکن  در کانادا وجود دارد 
و یکی از راه حل های بحران مقرون 
به صرفه مسکن در این کشور، افزایش 
ســاخت و ســاز امالک و مستغالت 
مسکونی اســت اما هیچکدام اشاره 
نکــرده اند عرضه به چــه میزان می 
تواند برای رفع تقاضای سیری ناپذیر 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی کافی 

باشد.
از ســوی دیگر سرشــماری نشــان 
می دهد در سراســر کشــور، تعداد 
واحدهــای عرضه شــده – شــامل 
خانه های مســتقل، تــاون هاوس و 
آپارتمان – بــا 5,7 درصد افزایش به 
16284235 واحــد بین ســال های 
2۰16 تا 2۰21 رســیده اســت. در 
همین بازه زمانی، جمعیت کشــور با 
5,2 درصــد افزایش به 36۹۹1۹81 

نفر رسید.
این آمار جزو اولین بخش از داده های 
منتشر شده از سرشماری آمار کانادا 

در سال 2۰21 بودند
داده ها نشان می دهد که این کشور 
شهری تر شده اســت و ساکنان آن 
در مرکز شــهرها با سرعت بیشتری 
نسبت به پنج ســال گذشته ساکن 
شــده اند. جمعیت مرکز شهر تورنتو 
سه برابر سریعتر از کل شهر رشد کرد. 
در مونترال، نرخ مرکز شهر پنج برابر 

بیشتر از شهر بزرگتر بود.
در مونترال، تعداد واحدهای مسکونی 
5,7 درصــد افزایش یافت و جمعیت 

4,6 درصد افزایش یافت. در ونکوور، 
تعداد واحدهای مسکونی و جمعیت با 

سرعتی تقریباً برابر افزایش یافت.
در آتالنتیــک کانادا، تعداد خانه ها با 
نرخ کمتری نسبت به جمعیت افزایش 
یافت. در آلبرتا، که با کاهش صنعت 
نفت ســروکار دارد، تعداد خانه های 
خصوصی با سرعتی بسیار سریع تر از 

جمعیت استان افزایش یافت.
برخی معتقدنــد در تورنتو، افزایش 
تعداد خانه ها می تواند با این واقعیت 
مرتبط باشد که ســاکنان بیشتری 

تصمیم می گیرند تنها زندگی کنند.
سرشماری سال 2۰16 نشان داد که 
خانواده های یک نفره رایج ترین نوع 
خانواده در کانادا بوده و برای اولین بار 
از زوج های دارای فرزند پیشی گرفته 

است.
در آن زمان، یک مقاله تحقیقاتی  از 
مرکز آمار کانادااشاره کرد روند زندگی 
به تنهایــی باعث افزایش تقاضا برای 
واحدهای مسکونی کوچکتر و انفرادی 
شــده اســت و به این ترتیب امکان 
ســاخت واحدهای بیشتری در متراژ 

های کوچکتر وجود دارد.

رقابت مهاجران تازه وارد کانادا بر سر خرید مسکن
از آنجایی کــه بازار مســکن کانادا 
همچنان افزایش صعودی دارد، یک 
نظرسنجی از مهاجران جدید خریدار 
خانه در بازار امالک و مستغالت کانادا 
نشان داده است که برخی از مهاجران 
حتی حاضرنــد قیمت هایی باالتر از 
قیمت پیشــنهادی برای خرید خانه 

پرداخت کنند.
به گزارش هفته به نقل از وبســایت 
»گلوب انــد میل«، هیئت منطقه ای 
 )TRREB( امالک و مستغالت تورنتو
در جمع بندی بازار پایان ســال خود، 
برخــی از نتایج نظرســنجی روابط 
عمومی Ipsos )شــرکت تحقیقاتی 
و مشــاوره بازار چندملیتی( را که از 
ســال 2۰15 با این امالک در زمینه 
تحقیقات بازار مســکن کار می کند، 
ارائه کرد. بر اســاس این نظرسنجی 
مهاجــران جدیــد در 5 ســال اول 
ورودشــان به کانــادا باالترین درصد 
خرید خانه را نسبت به جمعیت غیر 

مهاجر دارند.
شان سیمپسون، معاون امور عمومی 
ایپســوس در کانادا گفت: »مهاجران 
فقیر وارد کانادا می شــوند و سال ها 
آپارتمان های نامطلوب اجاره می کنند 
و بــرای به دســت آوردن شــغل و 
تحصیل تالش می کننــد. آنچه این 
داده ها به ما نشان می دهد این است 
کــه آنها پس از چند ســال، قادر به 

خرید خانه می شوند.«
طبق نظرســنجی آنالین Ipsos از 
1۰۰۰ خریــدار بالقوه خانه و 25۰۰ 
مالک خانه در میان پاســخ دهندگان 
مهاجــر خود کــه در تورنتو زندگی 
می کننــد، 4۹ درصد پــس از کمتر 
از 5 ســال اقامت در تورنتو صاحب 
خانه هستند. منطقه پیل که شامل 
و  برامپتون  می سیســاگا،  شهر های 
کالدون است، برای تازه واردان جذاب 

به نظر می رسد.
 طبق بررســی های به دست آمده از 
بین صاحبان خانه ها، 43 درصد بین 
6 تا 1۰ سال پیش و 32 درصد فقط 
در 5 سال گذشته به کانادا مهاجرت 

کرده بودند، صاحب خانه شده اند.
روابــط عمومی  نتایج نظرســنجی 
Ipsos نشان می دهد که مهاجران به 
طور کلی بیشتر از جمعیت غیر مهاجر 
به مالکیت خانه عالقه مند هستند. به 
طور کلی، 38 درصد از پاسخ دهندگان 
صاحب خانــه، مهاجــران کانادایی 
بوده اند. از این تعداد، 5۰ درصد بیش 
از 21 ســال در کانــادا بوده اند، 23 
درصد بین 1۰ تا 2۰ سال پیش و 27 
درصد در 1۰ ســال گذشته به کانادا 

مهاجرت کرده اند. 
در میان مهاجران مورد بررســی که 
قبالً صاحب خانه نبودند، 33 درصد 
گفتنــد که احتمــاالً خانه می خرند 
در مقایســه با 26 درصد از جمعیت 
عمومی کانادا که گرایش کمتری به 

خرید خانه دارند.
حتی برخی از تــازه واردان که قدرت 
خرید خوبی هم دارند، از قیمت خرید 
یک خانه مستقل شــوکه می شوند 
و اغلب به ســمت گزینه های مقرون 
به صرفه تر گرایش پیدا می کنند. طبق 
نظرسنجی  Ipsos، مهاجران تازه وارد 
بیش از دو برابر سایر خریداران خانه 
برای خرید خانه های نیمه مســتقل 
)ترکیبــی بین یک واحد آپارتمانی و 

یک خانه( اقدام می کنند.

شــان سیمپســون گفت: »در میان 
کسانی که احتماالً خرید می کنند و 
کمتر از 1۰ سال در اینجا بوده اند، 24 
درصد خانه های نیمه مستقل می خرند 
این در حالی است که تنها 13 درصد 
از جمعیت بومی اقدام به خرید خانه 

می کنند.
داده هــای TRREB روند مســکن 
ارزان تر را افزایش داده است. در حالی 
که بیشترین بخش از خانه هایی که 
در ۹۰5 منطقه کانادا در سال 2۰21 
فروخته شــدند، خانه های مســتقل 
بودند )بیــش از 43275 خانه تغییر 
کردند و 18 درصد نســبت به سال 
2۰2۰ افزایــش یافتند(، فروش انواع 
خانه های مقرون به صرفه تر و مرتبط با 
زمین مانند خانه های مسکونی کاندو 
و خانه های نیمه مستقل حتی سریع تر 
رشــد کرد و به ترتیــب 25 درصد 
)161۹7 فروش( و 2۰ درصد )7181 
فروش( افزایش یافت. رشد قیمت به 
همان اندازه افزایش یافت که میانگین 
قیمت GTA برای یک خانه مستقل 
با 34.2 درصد افزایش به 5.1میلیون 
به 178.1میلیون  نیمه مستقل  دالر، 
دالر )34 درصد افزایش( و خانه های 
شهری به طور متوسط 8378۰۰ دالر 

)افزایش 27 درصد( رسید.
خانه های  فــروش  باالترین حجــم 
نیمه مســتقل و خانه های شهری در 
منطقه پیل در ژانویــه با 175 خانه 
نیمه مستقل فروخته شده )124 نیمه 
مستقل تنها در برامپتون، و دو برابر 
۹۰5 منطقه دیگر( با میانگین قیمت 
24. 1 میلیون دالر بوده اســت. تنها 
شهر تورنتو خانه های شهری بیشتری 
در ژانویه فروخت )138 تا 151 خانه 
با میانگین قیمــت فروش ۹۰6681 
دالر(. قیمت های منطقه پیل نیز به 
باالترین سطح خود در کشور رسید، 
حتی با میانگین قیمت 78. 1 میلیون 
دالری، 1۰۰۰۰۰ تــا 2۰۰۰۰۰ دالر 
کمتر از قیمت های یورک، هالتون و 

تورنتو بود.
 Royal پائوال می چل، فروشنده ای در
 LePage Meadowtowne Realty
که به مــدت 35 ســال در منطقه 
برامپتون کار کرده است، رقابت برای 
خانه ها را »کامالً دیوانه کننده« می داند 
و می گویــد که در میــان خریداران 
مهاجری که در لیســت او قرار دارند، 
داغ ترین رقابت بر سر قیمت ها برای 
خانه هایی اســت که جای پیشرفت 
دارند. او گفــت: »مهاجران با اعضای 
خانواده متحد می شــوند و بر سر هر 
ملکی که پتانسیلی برای سوئیت های 
خانوادگی یا افزایش قیمت داشــته 
باشد، مشاجره می کنند. ما یک لیست 
با 33 پیشنهاد داشــتیم که قیمت 
خرید آن هــا 3۰۰۰۰۰ دالر باالتر از 
قیمت در نظر گرفته شــده خانه ها 

بود.«
داده های ایپسوس نشان می دهد که 
وقتی در مورد قیمتی که می خواهند 
برای خانه بپردازند صحبت می شود، 
مهاجران تــازه واردی کــه به دنبال 
پرداخــت بیــش از 7۰۰۰۰۰ دالر 
هستند، می گویند که مایل اند نزدیک 
به 1۰۰۰۰۰ دالر بیشتر از میانگین 

خریداران بومی کانادایی بپردازند.
آقای بهاسین و خانم می چل می گویند 
که اغلب شاهد جنگ های مناقصه ای 
هســتند که در آن خریداران به یک 
کارگزار تازه کار قیمتی باالتر از ارزش 
یک خانه پیشنهاد می دهند و مسائل 
این چنینی ممکن است یکی از دالیل 

تورم قیمت مسکن باشد.
اما به گفته شنالی ِد مل، رئیس هیئت 
امــالک و مســتغالت برامپتون، به 
احتمال زیاد رشد قیمت در برامپتون 
بیشتر به دلیل کمبود عرضه در بازاری 
است که تقاضا را افزایش داده است. 
او گفت: »من دوست دارم داده هایی 
برای حمایت از قیمت داشته باشم اما 

ما ارقام مشخصی نداریم.«

علیرغم افزایش قیمت نفت، 
ارزش دالر کانادا ثابت مانده است

ایرونیا- بهای نفت خام در بازارهای جهانی به رکوردهای جدیدی رسیده 
که طی سالهای اخیر بی سابقه بوده ، اما به نظر می رسد کانادا نفت خیز 
دیگــر از مزایای این افزایش قیمت بهره نمی بــرد و ارزش دالر کانادا در 
برابر ارزهای معتبر جهانی از جمله دالر آمریکا به مراتب کمتر از چند ماه 

گذشته است .
افزایش قیمت نفت همیشــه برای کانادا شمشیر دولبه بوده است. از یک 
سو برای بخش بزرگ انرژی موجب درآمد بیشتر بوده . اما از سوی دیگر  
مصرف کنندگان هزینه بیشتری در پمپ بنزین ها متحمل می شوند و  
شرکت ها شاهد افزایش هزینه های مواد اولیه هستند. با این حال، بخش 

انرژی کانادا این بار شرایط بسیار متفاوتی از دوران رونق قبلی  دارد.
استفان براون، اقتصاددان ارشد کانادا در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی 
عنوان کرد: بخش نفت  به اندازه سابق محرک رشد تولید ناخالص داخلی 
نیســت. با توجه به محدودیت های ظرفیت خط لوله،  تولید نفت کانادا 
همچنان در نزدیکی ســطح 2۰18 باقی مانده است و  با در نظر گرفتن 
اینکه امکان کنترل ظرفیت صادرات وجود ندارد، تولیدکنندگان ناچارند با 
کمبود صادرات از درآمد خود برای پرداخت بدهی ها استفاده می کنند تا  

اینکه سرمایه گذاری جدیدی در بخشهای مختلف انجام دهند. «
او اشاره می کند  میزان سرمایه گذاری در بخش انرژی ۰,3 درصد تولید 

ناخالص داخلی  و کمتر از یک سوم سال 2۰14 باست.
از آن زمان، شــرکت های نفتی کانادا عملیات خود را ساده سازی کردند، 
فناوری بیشتری را پیاده سازی کردند، نیروی کار خود را کاهش دادند و بر 

بهبود ترازنامه های خود تمرکز کردند.
از آنجایی که فرصت کمی برای پاســخ فوری به عرضه وجود دارد و زمان 
می برد تا درآمدهای باالتر صادرات نفت به بقیه اقتصاد از جمله به شکل 
دستمزدهای باالتر در بخش نفت سرازیر شود،  حتی این خطر وجود دارد 
که با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، تأثیر منفی اندکی بر فعالیت 

اقتصادی کانادا داشته باشد.
برای مصرف کنندگان، قیمت های باالتر نفت به این معنی است که بیشتر 

بودجه خانوار آنها به سمت بنزین می رود.
بــه این ترتیب میزان افزایش درآمد کانــادا از محل فروش نفت با توجه 
به محدودیت تولید حتی با وجود نفت بشــکه ای ۹۰ دالر هم نمی تواند 
همچون سالهای 2۰12 و 2۰13 که شــاهد برابری ارزش دالر آمریکا و 

کانادا بودیم ، منجر به افزایش نرخ برابری دالر کانادا شود.
 )WTI( پیش بینی براون برای قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
در ســال جاری 68 دالر آمریکا به ازای هر بشــکه است که بعداً در سال 
2۰23 به 63 دالر در هر بشکه کاهش خواهد یافت. اما اگر WTI به سطح 
فعلی ۹۰ دالر در هر بشــکه نزدیک شود، پیش بینی او برای تورم انرژی  
11 درصد در سال جاری است که بیش از دو برابر پیش بینی پنج درصد 

قبلی اش خواهد بود.
او گفت اگر WTI در سطح فعلی خود باقی بماند، پیش بینی تولید ناخالص 
داخلی کانادا برای ســال جاری با یک دهم درصد افزایش به 3,7 درصد 
و چشم انداز رشد او در ســال 2۰23 با ۰,4 درصد افزایش به 2,7 درصد 

خواهد رسید.
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رهزگ نمیرد آن هک دلش زنده شد هب عشق

از کلیه دوستان و رسوران رگامی 
هک رد رماسم خاکسپاری و وداع با زعزی از دست رفته ما

همچنین زعزیانی هک با ارسال ایپم اهی  محبت آمیز همدردی سبب التیام و آرامش 
رشکت رکدند  و 

خانواده داغدار ما رگدیدند بی نهایت سپاسگزار و شارک می باشیم.

تحصیلی
رسکار خانم افطمه )مینو(، آریا، علی 

حمید عشقی، اربیشم، اپشا، سایمون

سپاسگزاری
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده

 درمان  و مراقبت هایی باشــد که به 
بهترین نحو آنها را ایمن نگه خواهد 

داشت.

گذار تدریجی

برخی پژوهشــگران می گویند پایان 
پاندمی کنونــی و تبدیل آن به یک 
اندمــی به این معنا نیســت که باید 
همــه مالحظاتــی که تاکنــون در 
نظــر می گرفتیم را رهــا کنیم. هر 
قدر بیشــتر بتوانیــم منحنی تعداد 
مبتالیــان را مســطح کنیم )جلوی 
رشــد تعداد مبتالیان را بگیریم(، از 
تعداد بســتری ها نیز کاسته شده و 
زمان بیشــتری برای واکسینه  کردن 
همه مردم و البتــه بچه ها در اختیار 
خواهیم داشت. هر قدر ویروس بیشتر 
به سراغ افراد غیرواکسینه برود، شاید 
سریع تر به وضعیت اندمی برسیم، که 
البته به معنای از دســت رفتن جان 
تعداد بیشتری از انسان ها خواهد بود. 
در همه گیری بومــی، گذار تدریجی 
می تواند بار تحمیلی کووید بر سالمت 
افــراد را کمتر کند، احتمــال بروز 
سویه های جدید را به حداقل برساند 
اینکه شــیوع همه گیری  و احتمال 
منجر به اختالل در کل جامعه شود 
را کاهش دهــد. در این روند جدید 
بازگشــت به شــرایط نرمال، چهار 
رویکرد باید به بخشی منظم از زندگی 
روزمره تبدیل شوند: دسترسی آسان 
به آزمایــش، تعامالت ایمن در محل 
کار، مدرســه و مکان های تفریحی و 
سرگرمی و البته واکنش سریع  نسبت 

به کانون های انتقال.
و  آزمایــش  بــودن  دســترس  در 
ســرعت آن کمک می کند تــا افراد 
و جوامع بتواننــد اقدامات الزم برای 
محدودکردن انتقال بیماری را انجام 
دهند. روش هایی چــون غربالگری، 
تشخیص و نظارت بر آزمایشات باید 
برای به طور موثر به کار گرفته شوند. 
تاثیر دسترسی فراگیر به آزمایش برای 
همه اعضای جامعه، به ویژه کسانی که 

بیشــتر در معرض خطر هستند، در 
کاهش انتقال ثابت شده است.

از آنجایــی که انتقال مــی تواند در 
هر تجمعــی اتفاق بیفتــد، ازجمله 
محل کار، مدارس، رویدادها و مراکز 
عمومی، پس باید تعامالت ایمنی را 
در نظر گرفت. کم کم، شیوه های کار، 
آموزش و معاشــرت افراد با یکدیگر 
بــه حالت عادی یا تقریبــاً عادی باز 
می گردنــد، امــا این اتفــاق باید به 
به صورت ایمن بیفتند تا انتقال بیماری 
را افزایش ندهد و مخرب نباشد )مانند 
بستن کمربند ایمنی برای ایمنی در 
جاده(. بخش عمومــی و خصوصی 
هــر دو نقش مهمی ایفــا می کنند. 
مجموعه ای از سیاســت ها و شیوه ها 
)مانند پوشــیدن ماســک یا دست 
ندادن با یکدیگر(، عوامل بازدارنده و 
مشوق ها )مانند پیوستن به اجتماعات 
عمومی( احتماالً ورود به شرایط نرمال 
را تسریع می کند و مجموعه جدیدی 
از هنجارهــای اجتماعی و فرهنگی 
تعریف خواهد شــد. به مــرور زمان، 
می تواند خطر  زیرســاخت ها  بهبود 
انتقــال در فضاهای داخلی را کاهش 
دهد. به عنــوان مثال، طراحی مجدد 
فاصله گذاری  بــرای  کاری  فضاهای 
از  افزایش استفاده  فیزیکی مناسب، 
فیلترهای HEPA و بهبود جریان هوا 

می تواند خطر انتقال را کاهش دهد.
در نهایت، با شــیوع  محلی بیماری 
که علی رغــم تعامالت گســترده  و 
ایمــن  رخ خواهنــد داد، جوامع باید 
زیرساخت های واکنش سریع را برای 
محدود کردن انتقال تصاعدی بیماری 
در اختیار داشــته باشند. درحالی که 
ظرفیت بررسی پرونده و ردیابی تماس 
در برخی از مقاطع در طول همه گیری 
فراگیر شده است، آنها می توانند نقش 
مهمی در پاسخ به شیوع های محلی تر 
ایفا کنند. واحدهای آزمایش ســیار 
با قابلیت اســتقرار سریع، با پرسنل 
مجرب و دانش کافــی، می توانند به 
اندازه مهم باشــند. همکاری  همان 
در بخــش عمومــی و خصوصــی و 

استفاده ادامه از صفحه 2گذار از همه گیری جهانی ازجمله  بهداشتی-  سیستم 
از پلتفرم های ارتباطی مشترک و به 
اشتراک گذاشــتن داده ها در صورت 
امکان – برای پاسخ دهی سریع و مهار 
کانون های انتقال، حیاتی خواهد بود. 
این رویکردها گرچه در شــیب روبه 
باالی کووید، خیلی دیر به کار گرفته 
شدند، اما امید اســت که بتوانند در 
شیب رو به پایین آن، نقش مهم خود 
را ایفا کنند. در مجموع، مدیریت بومی 
کوویــد نیازمند یک تغییر اجتماعی 
مهم اســت و هر چهــر مجرای مهم 
آن نقش مهم خود را ایفا به خوبی ایفا 

کنند:
دولت ها می تواننــد در مورد اولویت 
اهداف، به تصمیم واحد برســند، با 
یکدیگر تعامالت سازنده برقرار کرده 

و انگیزه های مناسبی را تعیین کنند.
کارفرمایان نقش بســیار برجسته ای 
دارند. آنها سیاست هایی را برای محل 
کار خود تعیین کــرده و به کارکنان 
خود فرصــت می دهند تا با تغییرات 

خو بگیرند.
سیستم های بهداشتی می توانند بین 
نیازهای متعارض، تعادل مناسبی را 
ایجاد کرده و برای شــیوع موج های 

احتمالی برنامه ریزی کنند.
مردم می توانند اتفاقات و عملکردهای 
دو سال گذشته را به چالش بکشند و 

رفتارهای جدیدی اتخاذ کنند.
هزینه ها نقش مهمی را ایفا خواهند 
کرد؛ زیــرا ایــن الزامات مســتلزم 
ســرمایه گذاری پایدار بوده و بسیار 
مهم است که مسئوالن در کشورهای 
مختلف، ســرمایه گذاری کافی برای 
مدیریت آندمیی را اتجام دهند. شاید 
سخت ترین تغییر، تغییر ذهنیت ها و 
باورها باشــد. باید کم کم بپذیریم که 
کووید-1۹ یک پدیده موقتی نیست 
و مــا نمی توانیــم آن را در خاطرات 
خود دفن کنیم. زندگی با این پدیده، 
نیازمند یک تغییر ساختاری در نحوه 
زندگی  و رفتار ماســت. اما اگر واقعاً 
می خواهیم زندگــی خود را بازیابیم، 

اکنون، زمان آن فرا رسیده است.

زهرا فرودی )مداد(

کانادا امسال ۴۳۲ هزار مهاجر را خواهد پذیرفت

بــه تازگی، دولت کانــادا برنامه های 
مهاجرتی 2۰24-2۰22 خود را اعالم 

داشته است.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی آی سی«، کانادا بار دیگر ظرفیت 
مهاجرپذیــری اش را افزایش داده، تا 
آن جا که به جای پذیرش 411 هزار 
مهاجر در سال 2۰22، این میزان به 

432 هزار مهاجر رسیده است.
اهداف کانادا برای ســه ســال آینده 

چنین است:
2۰22: 431 هــزار و 645 مقیــم 

همیشگی
مقیــم   55 و  هــزار   447  :2۰23

همیشگی
2۰24: 451 هزار مقیم همیشگی

وزیــر مهاجرت، شــان فریــزر، در 
بیانیه ای گفته اســت: »این برنامه بر 
جذب نیروهای ماهری متمرکز است 
که به اقتصاد کانادا کمک و از این راه 
کمبود نیروی کار را جبران می کنند. 
همچنین، پیوســتن خانواده های به 
یکدیگر و نیز یاری به آسیب پذیرترین 
جمعیت جهان از طریق اسکان مجدد 

پناهندگان در اولویت های ماست.«
در ســال 2۰22، حدود 56 درصد از 
مهاجران تــازه وارد از راه برنامه های 
استانی  نامزدی  اینتری،  اکســپرس 
و اقامــت موقــت )TR2PR( که در 
سال 2۰21 هنوز باز بودند وارد کانادا 

شدند.
گفتنی اســت که برنامــه ی نامزدی 
اســتانی برنامــه  ی اصلــی پذیرش 
مهاجــران خواهد بــود و از این راه 
83 هــزار و 5۰۰ تازه وارد در ســال 
2۰22 به کانادا خواهند آمد. پذیرش 
اکسپرس اینتری در امسال به نصف 
کاهش خواهد یافت و در سال 2۰24 
پذیرش از این راه )اکسپرس اینتری( 
به روال عادی خود برخواهد گشت و 
این زمانی خواهد بود که از این طریق 
111 هــزار و 5۰۰ مهاجر وارد کانادا 

شوند.
کانادا همچنین در پی جذب 4۰ هزار 
مهاجــر در ســال 2۰22 و 32 هزار 
مهاجر در 2۰23 تحت برنامه ی اقامت 

موقت خواهد بود.
در این میان، گزینش های اکسپرس 
اینتری به صــورت د وهفته ای ادامه 
خواهد داشت و کانادا همچنان در حال 
اکسپرس  درخواســت های  پردازش 
اینتری خواهد بود. عالوه بر این، اکثر 
استان ها و مناطق کانادا از زمان شروع 
همه گیــری، دعوت نامه های نامزدی 

استانی را همچنان صادر کرده اند.
24 درصد از پذیرش شــدگان سال 
2۰22 خانواده هــا خواهنــد بود که 
8۰ هزار نفر همسر و شریک زندگی 
و فرزند خواهند بــود و 25 هزار نفر 
تحت برنامه ی والدین و پدربزرگ ها و 

مادربزرگ ها است
2۰ درصــد دیگر پذیرفته شــدگان 
هم کســانی خواهند بــود که تحت 
برنامه های پناهندگی و بشردوستانه 
وارد خواهنــد شــد. 4۰ هــزار نفر 
پناهجــوی افغانی در پوشــش این 
برنامه انــد. پس از آن در ســال های 
2۰23 و 2۰24 کانادا پذیرش پناهجو 

را کاهش خواهد داد.
گفتنی است، تا ســال 2۰15، کانادا 
پذیرای حــدود 25۰ هزار مهاجر در 
سال بود. در ســال 2۰16، این رقم 
به 3۰۰ هزار مهاجر رســید. قبل از 
همه گیری، هدف بــرای حدود 34۰ 
هزار مهاجر در سال تعیین شده بود، 
اما به دلیــل همه گیری، مهاجرت به 
زیــر 2۰۰ هزار نفر در ســال 2۰2۰ 

کاهش یافت.
ســپس دولت کانادا در اکتبر 2۰2۰ 
اعالمیه غافلگیرکننده ای صادر کرد و 
گفت که به استقبال 4۰۰ هزار مهاجر 
می رود تا اقتصاد آسیب خورده ی خود 
از کرونا را بهبود دهد و این در تاریخ 

این کشور بی سابقه بوده است.
سال گذشته هم رکورد تازه واردان در 
کانادا شکسته شد و به 4۰5 هزار مقیم 
همیشگی رســید که بیشتر به علت 
تغییر وضعیت باشندگان در کانادا از 
موقت به اقامت دائم یا همیشگی بود.
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اطالعیه سازمان ها  و نهادهاي سیاسي  و 
اجتماعي و فرهنگی

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

دانشجویان ایرانی در کانادا زیر ضرب کرونا
عده زیادی از دانشجویان خارجی در 
زمان همه گیری کرونا با مشکالت و 
چالش های بسیاری دست و پنجه نرم 
می کنند. برگزاری دوره های آنالین نیز 
برای آن ها با وجود مزایا، معایبی را نیز 

به همراه دارد.
طبق گفته دانشجویان از جمله معایب 
این دور های مجازی، عدم دسترسی 
درست به منابع و باال بودن هزینه های 
دانشگاه نسبت به دوره های حضوری 
اســت. به گفته فرزاد ولــی یکی از 
 ،UPEI دانشــجویان ایرانی دانشگاه
کالس هــای مجــازی بــرای او که 
به صورت پاره وقت کار می کند مزایای 
بسیاری دارد اما همچنان شهریه های 
دانشــگاه هماننــد قبــل از دوران 
همه گیری کروناست چرا که قبل از 
کرونا آن ها برای کالس های حضوری 
خود باید دو برابر دانشجویان کانادایی 
شــهریه پرداخت می کردند که این 
شهریه همچنان تغییری نکرده است.

به گفته یک دانشــجوی ایرانی سال 
 UPEI اول حرکت شناســی دانشگاه
کانادا، او ترجیح می دهد کالس های 
مجازی داشته باشد چراکه می تواند 
تعادل بیشــتری بین کار و دانشگاه 
ایجاد کند. به عقیده او که این موضوع 
برای اکثر دانشــجویان خارجی نیز 

صادق است.
به گزارش هفته به نقل از سی بی سی 
نیوز، فرزاد ولی یکــی از بزرگ ترین 
دالیلی را که کالس هــای آنالین را 
به جــای حضوری ترجیــح می دهد 
را مدیریــت زمان خــود می داند و 
کالس های آنالین دانشــگاه را برای 
دانشجویان خارجی یک فرصت تلقی 
می کند که هم زمان کار پاره وقت خود 
را نیز انجام دهند و مجبور نیستند کار 

خود را از دست دهند.

“اطالعات کلی راجع به 
پر کردن فرمهای مالیاتی و سیستم مالیاتی کانادا”

جهت دریافت پاسخ سواالت خود در این زمینه،
 در جلسه ای که بدین منظور تشکیل می گردد حضور بهم رسانید

 در این جلسه در مورد موضوعات زیر بحث خواهد شد.
*  فهرست درآمدهاي مشمول مالیات و معافیتهای مالیاتی

* مزایای حاصل از ارسال فرمهای مالیاتی  
* چه کسانی باید فرمهای مالیاتی را پر کنند؟ * ُسوال و جواب

دو شنبه 28 فوریه از ساعت 4 تا 6 بعدازظهر  
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیریو با شماره 

2۹31-۹88-6۰4 و ایمیل   lidaa@nsms.ca تماس حاصل فرمایید و 
ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس

حاصل شود. این برنامه به زبان فارسی و به صورت آنالین برگزار خواهد شد. 
اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین به ورک شاپ 

بعد از ثبت نام متعاقبا اعالم خواهد شد.
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد..

اهدای بورسیه تحصیلی بنیاد کانادا و ایران به دانشجویان

 بنیاد کانادا و ایران همانند سالیان گذشته آمادگی خود را برای اهدای کمک 
هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان واجد شرایط اعالم میکند.
 از کلیه متقاضیان دعوت میشود  فرم های مرتبط را از وب سایت بنیاد 

دانلود کرده و تا  تاریخ 15 ماه جون 2۰22 ارسال نمایند. 
پرونده های ناقص مورد ارزیابی قرار نمی گیرند

برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 1۹77-8۰۰-  6۰4  تماس گرفته 
و پیام خود را بگذارید  تا با شما تماس گرفته شود.ضمنا میتوانید پیام خود را 

با ایمیل به admin@cif-bc.com   ارسال دارید.
 آدرس پستی  ویبسایت بنیاد کانادا و ایران عبارتند از:

PO Box 91231, West Vancouver, BC, V7V 3N6
Website:www.cif-bc.com 

او گفت: »واقعاً برای ما ســخت است 
کــه کار و درس را هم زمان مدیریت 
کنیم و مسلماً کالس های آنالین در 
این شرایط برای دانشجویان ایرانی یا 
دانشجویان خارجی بهتر است چراکه 
ما می توانیم 3 روز کار کرده یک روز 

استراحت کنیم.«
این دانشجوی ایرانی با اشاره به اینکه 
هزینه های تحصیل برای دانشجویان 
خارجی در دانشــگاه  UPEI بیش از 
دو برابر شهریه دانشجویان کانادایی 
اســت، گفت: به عنوان  مثال، شهریه 
برای یــک دانشــجوی تمام وقت و 
خارجــی در مقطع کارشناســی در 
دانشکده هنر یا علوم 7548 دالر به 
اضافه شهریه اســتاندارد 645۰ دالر 
است که در مجموع باید 13۹۹8 دالر 

هزینه پرداخت کند.
او در ادامــه با تأکید بــر اینکه برای 
یادگیــری مجــازی هزینــه زیادی 
می پــردازد، افزود: »البته حجم کار و 
کیفیت تدریس با کالس های حضوری 
یکسان است و اساتید و مربیان تمام 
تالش خــود را می کنند تا مطالب را 

توضیح دهند تا با دانشجویان همگام 
باشــند. حجم تکالیف هم باالست و 

آزمون های زیادی باید انجام دهیم.«
فــرزاد می گویــد: »با تمــام مزایای 
کالس های  مجــازی،  کالس هــای 
حضوری به دانشجویان خارجی کمک 
می کند تا بیشتر ارتباط برقرار کنند 
و به محیط زندگی شان عادت کنند، 
البته دانشــگاه با توجه به همه گیری 
کرونا، بهتریــن کاری را که می تواند 
انجــام می دهد چراکــه کالس های 
دانشگاه UPEI تا 27 فوریه به صورت 
مجازی و آنالین برگزار می شــود اما 
کالج هلنــد پس از قطعــی ارتباط 
اینترنتــی دو هفتــه ای از 31 ژانویه 
کالس های حضوری برای دانشجویان 

برگزار کرد.«
اریکز فاســین که دانشجوی برزیلی 
سال اول کالج هلند است، گفت: »من 
فکر می کنم تعامل انســانی یکی از 
مهم ترین جنبه های یادگیری است، 
چــون همان طور کــه از دیگران یاد 
می گیرید، تجربیــات خود را با آن ها 
به اشــتراک می گذارید. کالس های 
حضوری به من کمک کرد تا با مکان 
زندگی خود در جزیــره ادوارد کنار 
بیایم چون من به تازگی و در آگوست 
2۰21 با خانواده ام به کانادا مهاجرت 

کرده ام.«
این دانشجوی برزیلی نیز به هزینه های 
باالی شهریه برای دانشجویان خارجی 
نسبت به دانشجویان کانادایی اشاره 
کــرد و گفت: »یادگیــری حضوری، 
هزینه های باالیی را که دانشــجویان 
خارجــی در کالج هلنــد می پردازند 
توجیه می کند، چراکه دانشــجویان 
ســال اول 44۰۰ دالر اضافــی برای 
شهریه پرداخت می کنند و اگر کالج 
قصد دارد به یادگیــری آنالین ادامه 

دهد، هزینه ها باید بازنگری می شود.«
به گفته فاسین با وجود ترجیح من بر 
یادگیری حضوری، یادگیری مجازی 
در  آســیب پذیر  دانشــجویان  برای 
شرایط همه گیری کرونا و سایر افرادی 
که در حین تحصیــل کار می کنند، 
مزایایی دارد. چراکــه من به صورت 
نیمه وقت کار می کنم و همسرم هم 
تمام وقــت کار می کند و ما دو دختر 

کوچک هم داریم.
او گفت: »البتــه کالس های مجازی 
برای من فوایدی زیادی دارد. ازجمله 
اینکه می توانم از فرزندانم مراقبت کنم 
چراکه ما مجبور بودیم گاهی پرستار 

بچه استخدام کنیم.«
اشــلی کالرک، مربی دانشــجویان 
خارجی در دانشــکده UPEI، گفت: 
»اگرچه یادگیــری حضوری بهترین 
گزینه بــرای دانش آمــوزان به نظر 
می رسد اما یادگیری مجازی می تواند 
تقریباً به همان اندازه کارآمد باشد، اگر 

درست ارائه شود.«
به گفته اشــلی، یــک کالس آنالین 
می توانــد واقعاً به خوبی انجام شــود 
و همچنان می تواند به دانشــجویان 
کمک کند تــا با زندگــی در کانادا 
سازگار شــوند اما این اتفاق به طور 
تصادفی نمی افتد، هم دوره آنالین و 
هم حضوری می تواند فوق العاده باشد 
اما اگــر دوره های آنالین هم کیفیت 

دوره های حضوری را حفظ کنند.
کالرک معتقــد اســت کــه اکثــر 
دانشــجویان خارجی ســال اول از 
پشتیبانی و دسترسی مناسب به منابع 
برخوردار نیســتند. آن هــا در تالش 
هستند تا با فرهنگ، آب و هوا، زندگی 
و دانشــگاه خود سازگار شوند اما این 
کار را در مکانی جدید با شــبکه ها و 

پشتیبانی کمتری انجام می دهند.

روزنامه پیوند  را آنالین بخوانید!

www.paivand.com
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هفته

آسان

متوسط

سخت

فروردین: به نظر می رســد شما به زودی به  اهداف خودخواهید رسید اما بعد 
اتفاقی پیش می آید که خودتان را متفاوت از همیشه می بینید. مثل این است که 
روی االکلنگ قرار دارید اما مطمئن باشید که اوضاع همیشه اینگونه نمی ماند. 
و بعد از این شما رویکرد دیگری نسبت به آن چیزهایی که می خواهید به آنها 

دست پیدا کنید خواهید داشت.

اردیبهشت: شــما از کمک کردن به افراد دیگر دست کشیده اید، برای اینکه 
می خواهید پیام خود را بلندتر و واضح تر به گوش آنها برســانید. یا شــاید هم 
می خواهید خودتان را از قید پروژه ای که فکر می کنید به بیراهه رفته آزاد کنید. 
در هر دو مورد شما باید به انگیزه هایتان اهمیت بدهید. ذخیره کردن انرژی تان 

کار عاقالنه ای است.

خرداد : شما احساس می کنید که به گل نشسته اید؛ این احساس شما از آنجا 
ناشــی می شــود که قبال درباره کاری قول داده بودید و االن نمی دانید بایددر 
رابطه با آن چکار کنید .خوشبختانه رفتار و حالت مثبت داشتن می تواند شما را 
به هدف تان رهنمون کند موفقیت از آن شماست اگر بتوانید بر باورهای محدود 

کننده خود غلبه کنید.

تیر: وقت آن رســیده که در برنامه های بزرگ خود تجدید نظر کنید. به جای 
اینکه با شجاعتی دروغین و بدون توجه به احساسات تان کار کنید، تفکر و تعمق 
درونی داشــته باشید و بدون اینکه وانمود کنید که می دانید واقعاً چه اتفاقاتی 
افتاده است، بهتر است در مورد تغییر دیدگاه هایتان راجع به موضوعات اساسی 

با کسی صحبت نکنید.

مرداد : این روزها  برای شما سخت است که نظم و ترتیب همیشگی تان را حفظ 
کنید، برای اینکه تغییرات غیر منتظره ای در برنامه های شــما به وقوع پیوسته 
است که کارکردن بر اساس برنامه های اصلی تان را غیرممکن ساخته است. اما به 
جای اینکه سعی کنید روی موضوعاتی که نمی توانید تغییرشان دهید کار کنید، 

یک روش جدید برگزینید. 

شــهریور : صبر شــما در تمام کارهایی که انجام می دهیــد به نمونه قابل 
تمجید برای همگان تبدیل شده است. شما با صبر خود توانسته اید بسیاری از 
سختی هاکه گریبان گیر شما بودند در عرض مدتی کوتاه حل نمایید. فقط گاهی 
با دیدی منفی به زندگی نگاه می کنید. بهتر است دید منفی تان را کنار بگذارید.

مهر :  معموالً شــما ترجیح می دهید به جای برنامه ریزی کردن و طبق برنامه 
مشخص کار کردن، به طور غریزی کاری را انجام دهید. شما زمانی که ذهنتان 
را با برنامه ریزی ها و روابط محدود می کنید، احساس می کنید که تحت فشار قرار 
گرفته اید،. به جای مخالفت کردن با اصول و قوانین، آنها را سرمشــق خود قرار 

داده تا بازده کاریتان بیشتر شود.

آبان : با وجود همه نامالیمات روحی که دارید، بهتر است ذهن آشفته خود را 
سازماندهی کنید. خیال پردازی های شما درباره زندگی اکنون بسیار زیاد است،. 
چشــم انداز رویاهایتان را از دست ندهید، آنها می توانند در طول این روزها که 

یک تغییر اساسی د رپیش رو دارید شما را از نظر روحی تغذیه و تامین کنند.

آذر : اگرچه شما می توانید هر موقعیتی که به نظرتان خیلی مهم و جدی آمده 
است را به اندازه کافی توجیه کنید، ولی تصمیم گیری های جدیتان بیشتر از آن 
چیزی که فکر می کردید نیازمند دقت و تمرکز هستند. باید بیشتر وقت بگذارید، 
با عجله به دنبال جواب نهایی گشــتن فقط اوضاع را بدتر می کند و مشکالت 

بیشتری را به همراه دارد.

دی : شــما فکر می کنید به آخر خط رسیده اید و نمی دانید در قدم بعدی چه 
کار باید بکنید. از یک طرف به خاطر دیدگاه های مثبت تان فردی مناسب برای 
رهبری هستید؛ از طرف دیگر در حال حاضر اصالً دلتان نمی خواهد مسئولیت 
دیگری را قبول کنید. به خاطر داشته باشید هر تصمیمی که االن بگیرید بعداً هر 

وقت مجبور شدید می توانید فکر خود را عوض کنید.

بهمن : ممکن است این روزها نگران و مضطرب باشید از اینکه نمی دانید باالخره 
از دل تان پیروی کنید یا عقل تان؛ حقایق یک طرف جمع شده اند، اما دل شما 
چیز دیگری می گوید. ممکن است آنچه که فکر می کنید امروز درست است، فردا 
اشتباه از آب دربیاید.اما شما به احساس تان اعتماد کنید. مطمئن باشید که غریزه 

شما هیچ وقت گمراه تان نمی کند.

اسفند :  فکر و خیاالت شما مانع از رسیدنتان به مقصود دلخواه شده است و 
شما هر کاری که انجام می دهید فکر می کنید مطابق با با انتظاراتتان نبوده است.
بهتر است که راه و روشهای شخصیتان را امتحان کنید تا محرکهایی که باعث 
رسیدن شما به موفقیت می شوند را بهتر بشناسید. درنهایت شما به مقصود خود 

خواهید رسید.
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حمايت از پيروان آيين زرتشت
يزدگرد يکم شاه ساساني ايران پس از آغاز سلطنت، 
15 اپريل سال 399 ميالدي به مسيحيان قلمرو ايران آزادي 
مذهبي داد و با ارسال پيامي به ُرم به دولت و سناي روم 
يادآور شد كه دس���تور داده است همه تدابير و عمليات 
خصمانه بر ضد روم پايان يابد و بازرگانان رومي بتوانند در 
قلمرو ايران آزادانه به داد و ستد بپردازند و تحت حمايت 

شهربانان ايران باشند.
يزدگرد در پيام خود تاكيد كرده بود كه انتظار عمل 
متقابل ازسوي دولت روم دارد مخصوصا در زمينه آئين 
زرتشت كه دولت ايران مکّلف به حمايت از پيروان آن در 

سراسر جهان است.
پيمان صلح صد ساله ايران و روم

 15 اپريل س���ال 422 ميالدي ميان ايران و روم �  دو 
اَبَر قدرت وقت �  يك پيمان صلح صد س���اله امضاء شد. 
اين پيمان در پي يك جنگ دو س���اله ميان دو كش���ور به 
 امضاء رس���يد. اين جنگ را ارتش ايران به فرماندهي ژنرال 
»مهر نرسي« مازندراني برنده شده بود و پيشنهاد صلح از سوي 

رومي ها داده شد تا پيشروي ژنرال ايراني متوقف شود . 
جنجال ازدواج فاطمه پهلوي با يك مرد آمريكايي

اعتراض به ازدواج فاطمه پهلوي خواهر شاه وقت 
با يك مرد تبعه امري���کا، در26 فروردين 1329 هجري 
خورشيدي در ايران شدت گرفته بود. اين ازدواج در ايتاليا 
انجام شده بود. اعتراض و مخالفت به اين لحاظ بود كه 
ازدواج يك زن مسلمان با مرد غير مسلمان ممنوع و به 
عالوه ازدواج يك زن تبعه ايران با يك مرد تبعه كش���ور 
ديگر منوط به كسب اجازه قبلي از دولت ايران )وزارت 
امورخارجه( است .    فاطمه بعدا از شوهر آمريکايي اش 
طالق گرفت و با فرمانده نيروي هوايي ايران كه او نيز بعدا 

در يك تمرين هوايي كشته شد ازدواج كرد.
سانسور نشريات و بركناري ريشليو از قدرت

دوك دو ريشليو نخست وزير وقت فرانسه دستور 
داد كه از 15 اپريل در س���ال 1820 در فرانسه بارديگر 
سانسور نشريات كه انقالب اين كشور آن را مطلقا ممنوع 
كرده بود برقرار ش���ود كه با مخالفت احزاب و اعتراض 
انجمن هاي اديبان و روشنفکران رو به رو شد و متعاقب آن 
 اكثريت پارلماني اش را از دست داد و مجبور به كناره گيري

 شد و ميراث انقالب محفوظ ماند .
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 سرایه

چون بار فلك بس���ت به افس���ون ما را
وز خان���ه خود كش���يد بي���رون ما را

از ب���س ك���ه بال نمود گ���ردون ما را
چون ش���ير دهانيست پر از خون ما را
مسعود سعد سلمان

پند بزرگان

با ولخرجی فقط مال نمی رود ، زمان ارزشش 
فراتر است و آن هم نابود می شود.

حکیم ارد بزرگ
» تجربه « يك معلم سختگير است: اول امتحان 

می كند، بعد درس می دهد.
ورنون الو

قاب امروز

مشاغل آسيب دیده و كسادي بازار در دوران كرونا   / عکس از: مينا نوعي

كليه سينماهاي اصفهان مصادره شد 
اصفهان خبرگزاري پ���ارس � دادگاه انقالب 
اس���المي اصفهان اعالم كرد در تاريخ 4ر12ر1358 
پس از رسيدگي به پرونده سينماداران اصفهان كليه 
سينماهاي اصفهان را به دليل اينکه در جهت خالف 
شرع مقدس اسالم فعاليت دارند به نفع خانواده هاي 
شهداي گلگون كفن اصفهان مصادره كرد. بر اساس 
راي دادگاه س���ينما هاي مذكور از اين پس زير نظر 
هيئتي از نمايندگان دادگاه انقالب اسالمي اصفهان � 
فرهنگ و هنر � بنياد امداد شهداء  � سپاه پاسداران و 

گروه تئاتر ابوذر اداره خواهد شد. 
جزاير سه گانه زير كنترل نيروي دريائي قرار گرفت 

با آغاز مانور ني���روي دريائي در تنگه هرمز و 
خطوط مرزه���اي دريائي ايران جزاير تنب بزرگ و 
كوچك و ابوموسي زير كنترل دقيق نيروي دريائي 

درآمد. 
از ديروز مانور عظيم نيروي دريائي جمهوري 
اسالمي ايران براي نمايش قدرت رزمي اين نيرو با 
حضور دريادار طباطبائي فرمانده نيروي دريائي آغاز 

گرديد. 
اين مانور عظيم دريائي در منطقه تنگه هرمز و در 

خطوط مرزي دريائي ايران انجام مي شود. 
پيام امام به پاپ 

تهران � خبرگ���زاري پارس امام خميني رهبر 
و بنيان گذار جمهوري اس���المي ايران در پاسخ پيام 
پاپ ژان پل دوم رهب���ر كاتوليك هاي جهان پيامي 
فرستادند. بخشي از متن پيام امام خميني كه ساعت 
9 امروز در اختيار خبرگزاري پارس قرار گرفت به 

اين شرح است: 
از دعاي شما به درگاه خداوند متعال براي ملت 
مبارز ما شکر گذارم و لکن متذكر مي شوم كه جناب 
ش���ما از انگيزه هاي تيرگي هاي ديگر و مشکالت 
خطرناك بزرگتر كه مرقوم داشته ايد نگران نباشيد كه 
ملت اسالمي ايران از مشکالتي كه در اين قطع روابط 
بوجود آيد استقبال مي كند و از خطرهاي بزرگتر كه 
مرقوم ش���ده است هراس ندارد و آن روز براي ملت 
ما خطرناك است كه روابطي نظير روابط رژيم خائن 
سابق تجديد شود و با اميد به خداي متعال تجديد 

نخواهد شد. 
160 روحاني و دانشگاهي در عراق اعدام شدند

به دنبال انتشار خبر شهادت حضرت آيت اهلل 
صدر رهبر شيعيان توسط عمال رژيم بعث، روحانيون 
و مقامات رس���مي ايران در م���ورد اين خبر اظهار 

بي اطالعي كردند. 
در همين حال در شهرهاي قم و مشهد عزاي 
عمومي اعالم شد و طبقات مردم به دعوت جامعه 
روحاني���ت و حوزه علميه دس���ت به تظاهرات و 

راهپيمايي زدند. 
آيت اهلل ش���يرازي گفت: اخيرا صدام حسين 
گفته است براي ما مهم نيست كه چهار ميليون نفر را 
بکشيم، و نيز اخيرا مقرر كرده است كه در عراق 20 
هزار نفر را اعدام كنند و طبق آخرين گزارشي كه از 
عراق به من رسيده، رژيم بعث 160 نفر از روحانيون 

و دانشگاهيان را اعدام كرده است. 
نيروهاي ايران بر اوضاع مسلط هستند 

علي هنرور � مرتضي خاكي از منطقه جنگي 
باويس���ي مرز ايران و عراق گزارش مي دهند: صبح 
ديروز )دوش���نبه( ما خبرنگاران اعزامي اطالعات 
با يك فروند هليکوپتر 214 هوانيروز كرمانش���اه و 
همچنين يك فروند هليکوپتر جنگي كبري به منطقه 
باويسي � جائيکه چند روز قبل بين نيروهاي مهاجم 
عراقي و نيروهاي ايران درگيري بوجود آمد � رفتيم در 
اين منطقه نيروهاي ارتش ما مستقر هستند و به فاصله 

چند كيلومتري نيروهاي عراقي سنگر گرفته اند. 
آخرين اخطار به موتورسواران مزاحم 

دايره مبارزه با منکرات به كليه موتورسواراني كه 
با سر و صدا در خيابان ها ايجاد مزاحمت مي كنند و 
در سر چهارراه ها معابر عمومي به طور دسته جمعي 
اجتماع مي كنند و شب ها مزاحم سرنشينان اتومبيل هاي 
سواري مي شوند، براي آخرين بار اخطار كرد از اين 
عمل ضد مردمي خود دست بردارند وگرنه از سوي 
دادستاني انقالب اس���المي دستگير خواهند شد و 

موتور آنها به مدت سه ماه توقيف خواهد شد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 26 فروردین ماه 1359 
)برابر با 29 جمادي االول 1400، 15 آوریل 1980(  نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

.
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حمايت از پيروان آيين زرتشت
يزدگرد يکم شاه ساساني ايران پس از آغاز سلطنت، 
15 اپريل سال 399 ميالدي به مسيحيان قلمرو ايران آزادي 
مذهبي داد و با ارسال پيامي به ُرم به دولت و سناي روم 
يادآور شد كه دس���تور داده است همه تدابير و عمليات 
خصمانه بر ضد روم پايان يابد و بازرگانان رومي بتوانند در 
قلمرو ايران آزادانه به داد و ستد بپردازند و تحت حمايت 

شهربانان ايران باشند.
يزدگرد در پيام خود تاكيد كرده بود كه انتظار عمل 
متقابل ازسوي دولت روم دارد مخصوصا در زمينه آئين 
زرتشت كه دولت ايران مکّلف به حمايت از پيروان آن در 

سراسر جهان است.
پيمان صلح صد ساله ايران و روم

 15 اپريل س���ال 422 ميالدي ميان ايران و روم �  دو 
اَبَر قدرت وقت �  يك پيمان صلح صد س���اله امضاء شد. 
اين پيمان در پي يك جنگ دو س���اله ميان دو كش���ور به 
 امضاء رس���يد. اين جنگ را ارتش ايران به فرماندهي ژنرال 
»مهر نرسي« مازندراني برنده شده بود و پيشنهاد صلح از سوي 

رومي ها داده شد تا پيشروي ژنرال ايراني متوقف شود . 
جنجال ازدواج فاطمه پهلوي با يك مرد آمريكايي

اعتراض به ازدواج فاطمه پهلوي خواهر شاه وقت 
با يك مرد تبعه امري���کا، در26 فروردين 1329 هجري 
خورشيدي در ايران شدت گرفته بود. اين ازدواج در ايتاليا 
انجام شده بود. اعتراض و مخالفت به اين لحاظ بود كه 
ازدواج يك زن مسلمان با مرد غير مسلمان ممنوع و به 
عالوه ازدواج يك زن تبعه ايران با يك مرد تبعه كش���ور 
ديگر منوط به كسب اجازه قبلي از دولت ايران )وزارت 
امورخارجه( است .    فاطمه بعدا از شوهر آمريکايي اش 
طالق گرفت و با فرمانده نيروي هوايي ايران كه او نيز بعدا 

در يك تمرين هوايي كشته شد ازدواج كرد.
سانسور نشريات و بركناري ريشليو از قدرت

دوك دو ريشليو نخست وزير وقت فرانسه دستور 
داد كه از 15 اپريل در س���ال 1820 در فرانسه بارديگر 
سانسور نشريات كه انقالب اين كشور آن را مطلقا ممنوع 
كرده بود برقرار ش���ود كه با مخالفت احزاب و اعتراض 
انجمن هاي اديبان و روشنفکران رو به رو شد و متعاقب آن 
 اكثريت پارلماني اش را از دست داد و مجبور به كناره گيري

 شد و ميراث انقالب محفوظ ماند .
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 سرایه

چون بار فلك بس���ت به افس���ون ما را
وز خان���ه خود كش���يد بي���رون ما را

از ب���س ك���ه بال نمود گ���ردون ما را
چون ش���ير دهانيست پر از خون ما را
مسعود سعد سلمان

پند بزرگان

با ولخرجی فقط مال نمی رود ، زمان ارزشش 
فراتر است و آن هم نابود می شود.

حکیم ارد بزرگ
» تجربه « يك معلم سختگير است: اول امتحان 

می كند، بعد درس می دهد.
ورنون الو

قاب امروز

مشاغل آسيب دیده و كسادي بازار در دوران كرونا   / عکس از: مينا نوعي

كليه سينماهاي اصفهان مصادره شد 
اصفهان خبرگزاري پ���ارس � دادگاه انقالب 
اس���المي اصفهان اعالم كرد در تاريخ 4ر12ر1358 
پس از رسيدگي به پرونده سينماداران اصفهان كليه 
سينماهاي اصفهان را به دليل اينکه در جهت خالف 
شرع مقدس اسالم فعاليت دارند به نفع خانواده هاي 
شهداي گلگون كفن اصفهان مصادره كرد. بر اساس 
راي دادگاه س���ينما هاي مذكور از اين پس زير نظر 
هيئتي از نمايندگان دادگاه انقالب اسالمي اصفهان � 
فرهنگ و هنر � بنياد امداد شهداء  � سپاه پاسداران و 

گروه تئاتر ابوذر اداره خواهد شد. 
جزاير سه گانه زير كنترل نيروي دريائي قرار گرفت 

با آغاز مانور ني���روي دريائي در تنگه هرمز و 
خطوط مرزه���اي دريائي ايران جزاير تنب بزرگ و 
كوچك و ابوموسي زير كنترل دقيق نيروي دريائي 

درآمد. 
از ديروز مانور عظيم نيروي دريائي جمهوري 
اسالمي ايران براي نمايش قدرت رزمي اين نيرو با 
حضور دريادار طباطبائي فرمانده نيروي دريائي آغاز 

گرديد. 
اين مانور عظيم دريائي در منطقه تنگه هرمز و در 

خطوط مرزي دريائي ايران انجام مي شود. 
پيام امام به پاپ 

تهران � خبرگ���زاري پارس امام خميني رهبر 
و بنيان گذار جمهوري اس���المي ايران در پاسخ پيام 
پاپ ژان پل دوم رهب���ر كاتوليك هاي جهان پيامي 
فرستادند. بخشي از متن پيام امام خميني كه ساعت 
9 امروز در اختيار خبرگزاري پارس قرار گرفت به 

اين شرح است: 
از دعاي شما به درگاه خداوند متعال براي ملت 
مبارز ما شکر گذارم و لکن متذكر مي شوم كه جناب 
ش���ما از انگيزه هاي تيرگي هاي ديگر و مشکالت 
خطرناك بزرگتر كه مرقوم داشته ايد نگران نباشيد كه 
ملت اسالمي ايران از مشکالتي كه در اين قطع روابط 
بوجود آيد استقبال مي كند و از خطرهاي بزرگتر كه 
مرقوم ش���ده است هراس ندارد و آن روز براي ملت 
ما خطرناك است كه روابطي نظير روابط رژيم خائن 
سابق تجديد شود و با اميد به خداي متعال تجديد 

نخواهد شد. 
160 روحاني و دانشگاهي در عراق اعدام شدند

به دنبال انتشار خبر شهادت حضرت آيت اهلل 
صدر رهبر شيعيان توسط عمال رژيم بعث، روحانيون 
و مقامات رس���مي ايران در م���ورد اين خبر اظهار 

بي اطالعي كردند. 
در همين حال در شهرهاي قم و مشهد عزاي 
عمومي اعالم شد و طبقات مردم به دعوت جامعه 
روحاني���ت و حوزه علميه دس���ت به تظاهرات و 

راهپيمايي زدند. 
آيت اهلل ش���يرازي گفت: اخيرا صدام حسين 
گفته است براي ما مهم نيست كه چهار ميليون نفر را 
بکشيم، و نيز اخيرا مقرر كرده است كه در عراق 20 
هزار نفر را اعدام كنند و طبق آخرين گزارشي كه از 
عراق به من رسيده، رژيم بعث 160 نفر از روحانيون 

و دانشگاهيان را اعدام كرده است. 
نيروهاي ايران بر اوضاع مسلط هستند 

علي هنرور � مرتضي خاكي از منطقه جنگي 
باويس���ي مرز ايران و عراق گزارش مي دهند: صبح 
ديروز )دوش���نبه( ما خبرنگاران اعزامي اطالعات 
با يك فروند هليکوپتر 214 هوانيروز كرمانش���اه و 
همچنين يك فروند هليکوپتر جنگي كبري به منطقه 
باويسي � جائيکه چند روز قبل بين نيروهاي مهاجم 
عراقي و نيروهاي ايران درگيري بوجود آمد � رفتيم در 
اين منطقه نيروهاي ارتش ما مستقر هستند و به فاصله 

چند كيلومتري نيروهاي عراقي سنگر گرفته اند. 
آخرين اخطار به موتورسواران مزاحم 

دايره مبارزه با منکرات به كليه موتورسواراني كه 
با سر و صدا در خيابان ها ايجاد مزاحمت مي كنند و 
در سر چهارراه ها معابر عمومي به طور دسته جمعي 
اجتماع مي كنند و شب ها مزاحم سرنشينان اتومبيل هاي 
سواري مي شوند، براي آخرين بار اخطار كرد از اين 
عمل ضد مردمي خود دست بردارند وگرنه از سوي 
دادستاني انقالب اس���المي دستگير خواهند شد و 

موتور آنها به مدت سه ماه توقيف خواهد شد. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 26 فروردین ماه 1359 
)برابر با 29 جمادي االول 1400، 15 آوریل 1980(  نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جدول شرح در متن

جد ول سود وکو 3790
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   كه 

هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول 3779
  1ـ  جمشید پاکدلـ  تهران

2ـ خسرو گلشنی نژادـ  مالیر
3ـ علی پورمحبیـ  شهرری BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1. آراستن كتاب با طالـ  روزنامه نگار

2. غیرعرب و تركـ  نوعي زیتونـ  نهادي فرهنگي وابسته 
به سازمان ملل متحد

ــیليـ  میوه  3. واحدي در وزنـ  كهنه و دیرینهـ  چك و س
هزار دانه

ــابقهـ   ــفـ  آینده به گوش بختیاریهاـ  مس ــته و ص 4. دس
فلزي پرمصرف

5. عالمت جمعـ  واگیرـ  نوعي مبل دراز راحتيـ  بوي رطوبت
6. منسوب به قنواتـ  هجرتـ  افترا

7. ضمیر جمع مخاطبـ  اندرونـ  تصدیق آلمانيـ  نوعي 
ماهي آبهاي جنوبي

ــر رطوبتـ   ــاهي فرنگيـ  اث ــيـ  شاهنش ــاع فوتبال 8. دف
مسافرخانه بین راهي

ــیمیایی رادیو اکتیوـ   ــهري در آلمانـ  یک عنصر ش 9. ش
بیهوشي

10. مسكوك نقرهـ  ویتامین انعقاديـ  جدایي زن و شوهر 
ـ نفس خسته

11. اوالدـ  پوزـ  از چاشنیهاي غذایيـ  باغ شداد
12. گیاهـ  مسابقه سرعت اتومبیل رانيـ  اثر پذیرفتن

ــشـ  حرف  ــحـ  توتونـ  كوش ــول صری ــت مفع 13. عالم
صریح

ــفالتهـ  نوعي جوش  ــانـ  جاده هموار غیر آس 14. داغ و نش
عفوني و چركيـ  نشانه

15. خانهـ  از اجزاء دوگانه صورتـ  كمك هزینه تحصیلي 
دانشجویيـ  نام قدیم مشكین شهر

16. شهر زیتونـ  مهمترین شعبه نژاد سفیدـ  سهولت
17. سازي ضربي داراي حلقه هایي فلزيـ  ورزشي گروهي

عمودي:
1. در انتهاي دم صورت فلكي دب اصغر بجوییدشـ  پستي 

ورزشي در فوتبال و بعضي ورزشها
2. پایندهـ  صمغي گیاهي خوشبو كنندهـ  كمربند كره زمین

3. جمع جنین به عربيـ  از پسوندهاي شباهتـ  نوعي دانه 
خوراك پرندگانـ  متضاد معنوي

4. یار رامینـ  قابلهـ  كنده كاري روي چوبـ  گور
5. منقار مرغـ  جوهرگینـ  علمـ  سوداي ناله

6. راهي در آسمانـ  پوشش چشمـ  عارضه اي در بدن
7. برد معروفـ  خسارتـ  حیوان نجیب

ــك در خاورمیانهـ   ــوري كوچ ــزار نجارـ  كش ــت اف 8. دس
اسیداستیك خوراكيـ  تخم مرغ انگلیسي

9. گودـ  كجاستـ  ایتالیاي باستانيـ  شما به انگلیسيـ  مبرا
10. اوـ  بعض هیچي ـ  شجاعـ  برزن

11. رنگـ  چهار دندان نیشـ  نوعي پاپوش
ــید نیتریك با یك باز یا یك فلزـ  دانه كش  12. تركیبي از اس

بي آزارـ  نشاني
ــكـ  تعمیركار خودرو  ــمان، فل 13. از گروههاي خونيـ  آس

حرف )  ا  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3779
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14. رودي در سیبريـ  جوانمردـ  سخت، شدیدـ  بخل

ــم مذهبي  ــه در هنگام مراس ــتا ك ــهاي اوس 15. یكي از بخش
مي خوانندـ  در شیشه محتوي نوشابهـ  باـ  بازگشتن به وطن

16. رنگي سیاه براي كفش كه از آهن و سركه سازندـ  واژه، 
لغتـ  هواپیمایي ملي كشور افغانستان

17. طوفاني سهمگین در آمریكاـ  روشنفكر
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  1ـ  جمشید پاکدلـ  تهران

2ـ خسرو گلشنی نژادـ  مالیر
3ـ علی پورمحبیـ  شهرری BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1. آراستن كتاب با طالـ  روزنامه نگار

2. غیرعرب و تركـ  نوعي زیتونـ  نهادي فرهنگي وابسته 
به سازمان ملل متحد

ــیليـ  میوه  3. واحدي در وزنـ  كهنه و دیرینهـ  چك و س
هزار دانه

ــابقهـ   ــفـ  آینده به گوش بختیاریهاـ  مس ــته و ص 4. دس
فلزي پرمصرف

5. عالمت جمعـ  واگیرـ  نوعي مبل دراز راحتيـ  بوي رطوبت
6. منسوب به قنواتـ  هجرتـ  افترا

7. ضمیر جمع مخاطبـ  اندرونـ  تصدیق آلمانيـ  نوعي 
ماهي آبهاي جنوبي

ــر رطوبتـ   ــاهي فرنگيـ  اث ــيـ  شاهنش ــاع فوتبال 8. دف
مسافرخانه بین راهي

ــیمیایی رادیو اکتیوـ   ــهري در آلمانـ  یک عنصر ش 9. ش
بیهوشي

10. مسكوك نقرهـ  ویتامین انعقاديـ  جدایي زن و شوهر 
ـ نفس خسته

11. اوالدـ  پوزـ  از چاشنیهاي غذایيـ  باغ شداد
12. گیاهـ  مسابقه سرعت اتومبیل رانيـ  اثر پذیرفتن

ــشـ  حرف  ــحـ  توتونـ  كوش ــول صری ــت مفع 13. عالم
صریح

ــفالتهـ  نوعي جوش  ــانـ  جاده هموار غیر آس 14. داغ و نش
عفوني و چركيـ  نشانه

15. خانهـ  از اجزاء دوگانه صورتـ  كمك هزینه تحصیلي 
دانشجویيـ  نام قدیم مشكین شهر

16. شهر زیتونـ  مهمترین شعبه نژاد سفیدـ  سهولت
17. سازي ضربي داراي حلقه هایي فلزيـ  ورزشي گروهي

عمودي:
1. در انتهاي دم صورت فلكي دب اصغر بجوییدشـ  پستي 

ورزشي در فوتبال و بعضي ورزشها
2. پایندهـ  صمغي گیاهي خوشبو كنندهـ  كمربند كره زمین

3. جمع جنین به عربيـ  از پسوندهاي شباهتـ  نوعي دانه 
خوراك پرندگانـ  متضاد معنوي

4. یار رامینـ  قابلهـ  كنده كاري روي چوبـ  گور
5. منقار مرغـ  جوهرگینـ  علمـ  سوداي ناله

6. راهي در آسمانـ  پوشش چشمـ  عارضه اي در بدن
7. برد معروفـ  خسارتـ  حیوان نجیب

ــك در خاورمیانهـ   ــوري كوچ ــزار نجارـ  كش ــت اف 8. دس
اسیداستیك خوراكيـ  تخم مرغ انگلیسي

9. گودـ  كجاستـ  ایتالیاي باستانيـ  شما به انگلیسيـ  مبرا
10. اوـ  بعض هیچي ـ  شجاعـ  برزن

11. رنگـ  چهار دندان نیشـ  نوعي پاپوش
ــید نیتریك با یك باز یا یك فلزـ  دانه كش  12. تركیبي از اس

بي آزارـ  نشاني
ــكـ  تعمیركار خودرو  ــمان، فل 13. از گروههاي خونيـ  آس

حرف )  ا  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.
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فردا- آژانس درآمد کانادا از چند روز 
پیش، اقدام به ارسال نامه ای رسمی 
به آن دسته از مالیات دهندگانی کرده 
کــه کمک هزینه  دولتی ویــژه دوره 

همه گیری )موســوم به CERB( را 
در ســال 2۰2۰ دریافت کردند. در 
این نامه رســمی، از مالیات دهندگان 
خواسته می شــود اطالعات بیشتری 

 کوشش 
دو غول شبکه های اجتماعی برای 

حذف کمدین ایرانی-کانادایی
»نیما ناظری« کمدین ایرانی-کانادایی 
اســت که در تیک تاک و اینستاگرام 
به موفقیت و معروفیت شگفت انگیزی 
دســت یافته اســت. اینک اما هر دو 
شــرکت آینده او را تهدید می کنند. 
این دو غول شــبکه های اجتماعی، 
زمانی تــا آن جا پیــش رفته اند که 
نمایه تیک تاک نیما را حذف کرده اند 
و برای او خط و نشــان کشیده اند و 
هشدارهایی برای پیروی بی چون وچرا 

از شیوه نامه هایشان صادر کرده اند.
به گزارش هفته و به نقل از »نشنال 
پســت«، در تیــک تاک کــه اقبال 
توده ها با میزان »بازدید« و »پسند« 
اندازه گیری می شود، چنین مقایسه ای 
را می توان پیش کشــید: ویدیوهای 
امی شــومر در مجموع 3.۹ میلیون 
بار پسندیده شــده اند، در حالی که 
نیما که هنوز در خانه ی پدرومادرش 
در کزویِک انتاریو زندگی می کند و از 
سال 2۰2۰ است که ویدیو می سازد، 
11.5 میلیون بار پسند داشته است. 
تِرُور نوح، کمدیِن نامی، هم تنها 5.7 
میلیون پســند در نمایــه اش دارد و 
چنیــن در رقابت با نیما حرفی برای 

گفتن ندارد.
نیما ناظری در این دو رســانه بسیار 
هواخواه دارد، چراکه به خوبی شکل 
و شمایل این دو رسانه را می شناسد 
و بر آنها چیره است و این نیز به علت 
ساخت ویدیوهایی کوتاه از چند ثانیه 
تا چند دقیقه اســت. این ویدیوهای 
کوتاه مخاطبان گریزپا از اتالف وقت 
را مثل آهن ربا به خود جذب می کند.

نیمــا تمرکزش بر مســائل ملیتی و 
بومی است و این آن چیزی است که 
مخاطبانش را که اکثرا چندملیتی اند 

خــوش می آید. بــرای نمونه، هنگام 
کریســمس، نیمــا مجموعــه ای از 
داستان هایی خنده دار را بارگذاری کرد 
که نشان می داد چگونه کاریکاتورهای 
بابانوئل نامه  مختلف می توانند برای 
بنویسند. این شامل نسخه ای یونانی، 
نسخه ای عربی و یک نسخه بازیکن 
هاکی، در میان چندین کلیشه دیگر، 
با تمام لباس ها، لوازم جانبی، لهجه ها 

و زبان های ملیت های مختلف بود.
نیما را می توان به عنوان جانشــین 
راسل پیترز در نظر گرفت. کالیتون 
پیتــرز، برادر بزرگتر و مدیر راســل، 
گفتــه اســت کــه او از هواخواهان 
سفت وسخت نیما است. شباهت بین 
این دو کمدین روشــن است: هر دو 
اهل تورنتو هستند، و هر دو می دانند 
که خندیدن به کانادایی ها را نمی توان 
از خندیدن به خرده فرهنگ هایی که 
ترکیب چندملیتی کانادا را می سازند، 

جدا کرد.
با پیشی گرفتن محبوبیت او از دیگر 
کمدین هــا، می توان تصــور کرد که 
ناظری به آینده خود امیدوار اســت. 
ولی چنین نیســت او نومید اســت، 
درصدد  اجتماعی  شبکه های  چراکه 

حذف او هستند.
در اوت 2۰21، تیک تاک او را به دلیل 
آن چه »نقض چندگانه شیوه نامه ها« 
خوانده از تیک تاک به طور دائم کنار 
گذاشته و همه ی ویدیوهای او را بی 
هیــچ دلیلی حذف کــرده بود. نیما 
اعتراض کرد و در برابر به جای پاسخ 
مشتی پیام های خودکار دریافت کرد. 
او درخواست تجدید نظر کرد که تیک 
تاک بر  تصمیمش ایســتاد و بر آن 
پایفشاری کرد که با پیگیری خبرنگار 

نشنال پســت نمایه اش دوباره برقرار 
شــد. هر چند تیک تاک هر از گاهی 

باز ویدیوهای او را حذف می کند.
موضوع به تیک تاک ختم نشده است 
و در دسامبر، اینستاگرام پا به میداِن 

حذف نیما گذاشت.
ایــن شــبکه های اجتماعــی، بــا 
تثلیث  بهانه ی  به  شیوه نامه هایشان، 
چپ گرایانه ی تنوع، فراگیری و برابری 
در پی خفه کردن صداها کاربرانشان 

هستند.

در اینســتاگرام زمانی که نیما 131 
اخطاری  داشــت،  دنبال کننده  هزار 
شــدیداللحن دریافت کــرد، زمانی 
کــه در نقش پابلو اســکوبار در حال 
نوشــتن نامه ای به بابانوئــل بود، آن 
هم با پیراهنی آستین کوتاه و سبیل 
و درست شبیه خود اسکوبار. فرسته یا 
پست او حذف شد، چراکه به گفته ی 
اینســتاگرام این ویدیــو »بر خالف 
شیوه نامه های ما در زمینه ی خشونت 

یا سازمان های خطرناک است.«

اخطارهای تیک تــاک نیز از همین 
دســت اســت و آنها تفاوتی بین به 
نمایش گذاشتن افراد و سازمان های 
خطرناک بــا تبلیغ این ســازمان ها 
یا افراد قائل نمی شــوند. اگر چنین 
رفتارهایــی درســت باشــد آن گاه 
پلیس باید به سراغ سریال تلویزیونی 
Narcos نیز می رفت. بدیهی است که 
چنین کاری مضحک و مسخره است، 
ولی امری واقعی است که کار نیما را 

تهدید می کند.
واژه هــا نیز در منطق این رســانه ها 
چنین اســت و آنها هیچ تمایزی در 
کاربرد یک واژه برای اشــاعه ی تنفر 
و نژادپرستی با کاربرد همان واژه در 

بافتی دیگر نمی گذارند.
اگر چه حســاب های نیمــا در تیک 
تاک و اینســتاگرام هنــوز فعال اند، 
ولی او را چنان تحریم کرده اند که با 
دســتکاری در جست وجوها نام او در 
باالی جست وجوها دیده نشود و نیز 
در خبرخوان محتــوای تولیدی، کار 
او جایی نداشته باشــد و به کاربران 
توصیه نشود. این تاکتیک هایی بسیار 

رایج است که شبکه های اجتماعی از 
آن برای مســدود کردن کاربری که 

ناپسندشان است استفاده می کنند.
رویارویی با چنین شرایطی برای نیما 
که دانشــگاه تورنتو را برای کمدین 
شدن رها کرده بســیار سخت بوده، 

ولی بسان پدرش امیدوار است.
پدر و مادر ناظری به عنوان پناهنده از 
ایران به کانادا آمدند. انقالب اسالمی 
به رهبــری آیت اهلل خمینی آینده ای 
مبهم را نشــان می داد و این زوج به 
دنبال کشوری آرام برای خانواده شان 
بودنــد. اما قبل از فــرار ناظری، پدر 
نیما به سرطان ریه مبتال شد. درمان 
او تهاجمی بود: بخشــی از دستگاه 
تنفسی او برداشته شــد، اما سپس 
توده  ای در حال گســترش در پای او 
دیده شــد که برای نجات جانش به 

ناچار پایش را بریدند.
وقتی ســرانجام به کانادا رســیدند، 
پدر ناظــری که مهندس بود در آغاز 
راننده ی تاکســی شد. ناظری به من 
گفت کــه چگونه پدرش همیشــه 
باوقــار رفتار می کــرد، حتی پس از 
آنکه مسافران کانادایی پرشماری بی 
آن که کرایه بدهند از تاکسی پایین 
می پریدند و پا به فرار می گذاشــتند، 
چراکــه ایــن مســافران بی وجدان 
می دانســتند که در برابر یک راننده 
معلول فرار آسان اســت. اما پدرش 
خوشــحال بود که بچه هایش را در 
کشــوری بزرگ می کرد که آزادند، و 
در نهایــت او امیدوارانه دوباره به کار 

مهندسی بازگشت.
اما شــاید تصور پدرش فقط خیالی 
خام بوده اســت: بیــرون از ماهیتابه 
دین ساالرانه ی سفت و سخت اسالمی 
و در آتش اســتبداد مترقی ناروشن. 
ناظری اکنون از ازمیان رفتن رویاها و 
حرفه  خود از سوی چپ های نابردبار 
که هر روز محتمل تر به نظر می رسد 
می ترسد. هوادارنش هم ممکن است 
پس از چندی تنها به مرور خاطره ی 

او دل خوش دارند.

 دوست پسر سابق الناز حاج تعمیری متهم به آزار جنایی شد
پرژن میرور- محمد لیلو، دوست پسر 
سابق الناز حاج تعمیری که چند هفته 
پیش در شهر ساحلی واساگا در انتاریو 
ربوده شد، ماه گذشته توسط پلیس 

بازداشت و متهم به آزار جنایی شد.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، 
محمد لیلو 34 ســاله ســاکن شهر 
مونترال، روز 21 ژانویه 2۰22 توسط 
پلیس استانی انتاریو دستگیر شده و 
متهم به آزار جنایی شــده است. وی 
در روز 25 ژانویه با سپردن وثیقه آزاد 
می شود و قرار است در روز 22 فوریه 
2۰22 به صــورت مجازی در دادگاه 
شهر کالینگوود در انتاریو حضور یابد.

شبکه خبری سی بی سی گفته است 
که پلیس نام فــرد قربانی در پرونده 

محمد لیلو را اعــالم نکرده اما چند 
منبع خبری به این شــبکه گفته اند 
که فرد قربانی الناز حاج تعمیری بوده 
است. الناز حاج تعمیری 37 ساله که 
ساکن تورنتو بوده، در شب 12 ژانویه 
توسط سه مرد که لباس مبدل پلیس 
به تن داشتند از خانه  یکی از بستگان 
خود در شهر ساحلی واساگا که شمال 

تورنتو قرار دارد ربوده شد.
منابع شــبکه خبری ســی بی سی 
گفته اند که محمد لیلو دوســت پسر 
ســابق الناز حاج تعمیری بوده است 
و ایــن دو در ماه اکتبر 2۰21، رابطه 
خود را قطع کــرده بودند. این منابع 
همچنیــن گفته اند کــه آزار و اذیت 
جنایی ادعا شده در هفته های منتهی 

به ناپدید شدن الناز حاج تعمیری رخ 
داده بود.

پیش از این شبکه سی بی سی گزارش 
داده بود که در تاریخ 21 دسامبر الناز 
توسط دو مرد در پارکینگ ساختمانی 
در ریچموند هیــل مــورد حمله قرار 
می گیرد و به دلیل ضربه ای که به سر 
او وارد می شود بین 35 تا 4۰ بخیه به 
سر او زده شده بود. منابع خبری سی 
بی سی گفته اند که هنگام حمله دو 
مرد به الناز در ماه دسامبر فرد دیگری 
در اتومبیل الناز شاهد اتفاقات بوده و 
این شــاهد به پلیس گفته است که 
یکی از دو مرد حمله کننده از حمله 
به الناز با تلفن همراه خود فیلمبرداری 

می کرده است.
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-404-4073

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
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

بابک قوی پنجه      236-777-9085

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى
 با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى و کانادایى- 
طالق (شرعى)- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت میخک 
ودفتر واشنگتن- تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship  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

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

آگهی خود را  در صفحه 
نیازمندی های پیوند درج کنید. 

604-921-4726

با ما تماس بگیرید:    
604-921-4726

این مکان
 برای آگهی شما
 رزرو شده است.

آموزشگاه رانندگی
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

کالس  نقاشی
زیر نظر:   مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

مورد نیاز اجاره
آپارتمان یک و یا دوخوابه در وست ونکوور

حدفاصل خیابان یازدهم تا هفدهم - مارین درایو
لطفا با شماره 2499-۸09-604 تماس حاصل فرمائید.

جویای پیوند همسری
یه دلبر نازی می خوام
زیبا مث قرص ماه باشه
نه... جیب و وفادار باشد

پس اگه بشه، این تی لی فون
پیام مهر و محبت میشه
157۰ 6۰4-4۰4-۰164
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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. 1568

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

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»
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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»


