
سال 27 شماره 1554جمعه 2۱ آبان ۱۴۰۰

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

دندانپزشک خانواده 
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

Vol. 27 Issue1554 Friday November 12, 2021

778-558-8272

مدیریت امالك مسکونی 
و خدمات اجاره

فروزان یزدان
Licensed Property Manager

604-817-9933604-817-9933

Are You Readinag This?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
604-921-4726 

این مکان  برای آگهی شما رزرو شده است!

دفتر حقوقی  هـما یحـیوی
وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادا

مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی )طالق(

604-620-9598
info@yalaw.ca

(US Waiver( جهت رفع ممنوعیت به آمریکا
و کانادا با ما تماس بگیرید.

Issue No. 

1554

Tel: 604-889-4349

منبع مستقیم برای دسترسی به وام

bkahkesh@nationcapital.ca

آیا به وام مسکن اول، دوم و سوم نیاز دارید؟
ما مى توانیم به شما کمک  کنیم!

با بهروز کاهکش تماس بگیرید

دفتر وکالت «هانسون»
نازنین کهن

 وکیل رسمی بریتیش کلمبیا

#300 – 1401 Lonsdale Ave., North Vancouver, BC V7M 2H9

604-۹۸4-7۵۵۵
 www.hansonco.ca

هشدار کارشناسان اقتصاد:
با افزایش مجدد قیمت موادغذایی ،

روزهای سخت در انتظار کانادایی هاست

به گفته برخی کارشناسان، کانادایی ها 
احتماال تا چند ماه دیگر شاهد افزایش 
قیمت خواروبار در فروشگاه های مواد 

غذایی محل خود خواهند بود.
سیلوین شارلبوا، مدیر ارشد آزمایشگاه 
تحلیل مــواد غذایی کشــاورزی در 
دانشگاه دالهوزی هالیفاکس گفت به 
طور کلی قیمت مواد غذایی از ژانویه 
تاکنون حدود پنج درصد افزایش یافته 

است. وی اضافه کرد ما در حال حاضر 
در »سومین دور از روند متوالی افزایش 

قیمت ها« هستیم.
با نگاهی به سال 2022، انتظار می رود 
که باقی مسائل، عمدتا در مورد نیروی 
کار، عواملی باشند که همچنان بر کل 
زنجیــره تامین و حمــل و نقل تأثیر 

بگذارند.
در همین حال تیف ماکلم، رئیس بانک 

مرکزی کانادا، می گوید که تورم ممکن 
است بیش از حد انتظار طوالنی شود.

بر اســاس آخرین داده های اداره آمار 
کانــادا، نرخ تورم کانادا در حال حاضر 
4.4 درصد اســت که نســبت به 4.1 
درصد در ماه اوت افزایش یافته است. 
بانک مرکــزی انتظار دارد نرخ تورم تا 
پایان ســال جاری به نزدیک 5 درصد 
برســد.نرخ بهره بانک بــرای کاهش 

هزینه های استقراض کوتاه مدت برای 
مشاغل و خانوارها و ترغیب به بهبود 
اقتصادی، در نــرخ 0.25 درصد باقی 

مانده است. 
با توجه به نگرانی های جدید در مورد 
تورم که بسیار فراتر از پیش بینی های 
اولیه بود، بانک مرکزی جدول زمانی 
افزایــش نرخ بهره را به ســال 2022 

تغییر داده است.
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هر جمعه منتشر می شود

رضا تقی زاده

زمینه ها و مالحظات
 جنگ تمام عیار

 اسرائیل علیه ایران

توسل به عملیات نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران توسط 
دولت اســرائیل، در اجرای راهبردی که به نام نخست وزیر 
پیشــین آن کشــور »دکترین )مناخیم( بگین« خوانده 
می شود، پرهزینه ترین و آخرین گزینه ای است که به منظور 
متوقف کردن برنامه های اتمی »مشکوک به داشتن ابعاد 
نظامی« حکومت تهران، می تواند مورد توجه اسرائیل قرار 

گیرد.
در روزهای اخیر مسئوالن ارشد نظامی اسرائیل از تخصیص 
اعتبــاری یک و نیم میلیارد دالری بــرای تدارک و انجام 
عملیات نظامی علیه ایران یاد کرده اند و آویگدور لیبرمن، 
وزیر خارجه پیشــین و وزیر دارایی کنونی آن کشــور، در 
گفت  وگو با سایت اسرائیلی »واال نیوز« برخورد نظامی دو 
کشــور را تنها در گرو زمان خوانده و انجام آن را محتوم و 

اجتناب ناپذیر معرفی کرده است.
در اظهار نظر دیگری پیرامون نحوه برخورد مؤثر با برنامه 
اتمی ایران، نفتالی بنت، نخســت وزیر اسرائیل، در حاشیه 
گردهمایی اقلیمی ســران، در شهر گالســگو، پیروی از 
الگوی »جنگ ســتارگان«؛ طرح راهبردی رونالد ریگان، 
رئیس جمهور دهه هشتاد آمریکا، برای مقابله با تهدید های 
اتمی و موشکی اتحاد جماهیر شوروی سابق را مطرح کرد 
که با توجه به طبیعت متفاوت ایران، الگویی متناســب به 

نظر نمی رسد.
کامالً متفاوت با وضعیت اتمی دو کشور عراق و سوریه که 
به ترتیب در سال های 1۹۸1 و 2007 هدف حمله نظامی 
اسرائیل قرار گرفتند، برنامه های اتمی ایران توسعه یافته و 
تأسیسات وابسته به آن در پهنه ای وسیع، از جمله در جوار 
اماکن مســکونی و تأسیسات شهری پراکنده اند. به عالوه، 
رآکتور اتمی ۹00 مگاواتی ایران در بوشهر سال هاست که 
گرم اســت و کار می کند و هر نوع حمله نظامی علیه آن 
می تواند به فاجعه زیست محیطی برای کل منطقه تبدیل 

شود.
اگرچه ایران فاقد ظرفیت دفاعی کارآمد برای بازدارندگی 
اســت و قادر به دفع حمله هوایی خارجی علیه تأسیسات 
حســاس نظامی و اتمی خود نیز نیست، در عین حال از 
ظرفیت تهاجمی تالفی جویانه قابل مالحظه ای برخوردار 
است که به نوبه خود می تواند هزینه های حمله نظامی را در 
اندازه هایی غیر قابل پیش بینی برای کشور مهاجم باال ببرد.
علی شــمخانی، دبیر شــورای امنیت حکومــت تهران، 
هزینه های کشــور)های( مهاجم علیه ایــران را »هزاران 
میلیارد دالر« برآورد کرد که طبیعتاً بسیار اغراق آمیز است، 
اما، برای کشور کوچکی در اندازه های اسرائیل، با جمعیت 
اندکی بیــش از 10 درصد جمعیت ایران، هر نوع تخریب 
علیه زیر ساخت های شهری و شهروندان آن کشور می تواند 
سنگین تلقی شــود؛ معادله ای که در چارچوب محاسبات 
»سود و زیان« پیش از طراحی و توسل به عملیات نظامی 
مورد توجه رهبران نظامی و سیاســی اسرائیل قرار خواهد 

گرفت.

»گزینه سامسون« و »دکترین بگین«

با وجود تغییر لحن محسوس دولتمردان واشینگتن طی 
روزهــای اخیر در حد کوبیدن به طبل جنگ، سیاســت 
کنونی آمریکا در رابطه با تخلفات اتمی ایران همچنان حفظ 
تمام تخم مرغ ها در سبد مذاکرات اتمی وین است؛ راهبردی 
که تاکنون به نتیجه ملموس و موضوعی نرســیده، سهل 

است که روند تخلفات اتمی حکومت تهران را سرعت نیز 
داده است.

در صورت شکســت تالش های سیاسی واشینگتن و ادامه 
وضعیــت کنونی که نفتالی بنــت از آن به عنوان »جنگ 
سرد ایران و اسرائیل« یاد کرده، مداخله مستقیم اسرائیل 
را می توان یکی از گزینه های محتمل برای متوقف کردن 

حرکت ایران به سمت سالح اتمی تلقی کرد.
اسرائیل کشــور کوچکی است، با جمعیت نسبتاً کم )زیر 
10 میلیون( و در نتیجه آسیب پذیر. ایجاد زرادخانه اتمی 
که رهبران اســرائیل هرگز به وجود آن نه اعتراف روشن و 
رســمی کرده اند و نه داشتن آن را انکار، ظرفیت بالقوه ای 
است برای دفاع از موجودیت اسرائیل که می تواند به عنوان 

تهدید مورد استفاده قرار بگیرد.
علی رغم تمام فشــارهای جهانی، اسرائیل )مشابه با هند، 
پاکستان و کره شمالی( از پیوستن به پیمان منع گسترش 
سالح های اتمی )ان پی تی( خودداری ورزیده است. بنا بر 
ارزیابی سال 1۹7۶ سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
در آن تاریخ اســرائیل بین 10 تا 20 بمب اتمی در اختیار 
داشت. در ســال 2002 برآورد می شد که شمار بمب های 

اتمی اسرائیت به 75 تا 200 رسیده باشد.
کنث براوور، یکی از ناظران امور نظامی اســرائیل، مدعی 
است که شمار بمب های اتمی در اختیار اسرائیل می تواند 
تا 400 فروند باشــد و قابل پرتاب از زمین توسط موشک، 
حمل با هواپیما و یا پرتــاب از زیردریایی که این ظرفیت 
هولناک به عنوان »حمله ثانوی« حتی در صورت از میان 
رفتن بخش بزرگی از کشور اسرائیل همچنان می تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد.
ظرفیت اتمی اسرائیل با یک ارزیابی محافظه کارانه شامل 
احتماالً بیش از یکصد بمب اتمی و همچنین ســالح های 
توپخانه ای اســت که در آنها گلوله های ســاخته شده از 
فلز اورانیوم ضعیف شــده مورد استفاده قرار گرفته است. 
این ظرفیت برای اســرائیل نیروی باز دارنده اســت، ولی 
بازدارندگی دفاعی اسرائیل تنها محدود به در اختیار گرفتن 

سالح های تهاجمی اتمی نیست.
هر چند اســرائیل اعالم کرده که پیش از مورد حمله قرار 
گرفتن، مبادرت به اســتفاده از سالح های اتمی علیه هیچ 
کشــوری نخواهد کرد )اظهاراتی که بــه نوبه خود، تأیید 
تلویحی داشتن ظرفیت های اتمی است(، در اجرای طرح 
دفاع جامع دیگری موسوم به »گزینه سامسون«، استفاده از 
تمام ظرفیت های نظامی ممکن )از جمله سالح های اتمی( 
را برای مبادرت به تهاجم گسترده تالفی جویانه، علیه کشور 

مهاجم، در دستور کار دارد.
در کتاب »گزینه سامســون« نوشته سیمور هرش، برنده 
جایزه ادبی معتبر »پولیتزر« که ســال 1۹۹1 منتشر شد، 
مؤلف با ذکر جزئیات به تشریح استراتژی بازدارندگی اتمی 
اســرائیل و سیاست خارجی آمریکا در این رابطه پرداخته 

است.
یکی از نمونه های عزم اسرائیل برای اجرای راهبرد »گزینه 
سامسون«، جنگ یوم کیپور در سال 1۹7۳ است که طی 
آن ارتش های عرب )عمدتاً مصر( ارتش اســرائیل را عقب 
راندند و گلدا مایر نخســت وزیر وقت این کشور با احساس 
خطر، دســتور آماده شدن 1۳ بمب اتمی را برای حمل با 
موشک و هواپیما صادر کرد و دولت نیکسون را وادار ساخت 
به منظور پیشــگیری از فاجعه اتمی به برقراری پل هوایی 
ارسال فوری مهمات و تجهیزات نظامی به اسرائیل مبادرت 

کند.
در نگاه ناظران، این رویداد و اقدام خانم مایر، نخستین تهدید 
جدی برای استفاده از راهبرد نظامی »گزینه سامسون« و 

کاربرد سالح اتمی به عنوان گزینه نهایی بود.
چهار سال بعد از جنگ یوم کیپور، و در سال 1۹77 حزب 
راست گرای لیکود به رهبری مناخم بگین به پیروزی رسید، 
و بگین به منظور تضمین موجودیت اســرائیل، نظریه ای 
را تدویــن کرد که به موجب آن اســتفاده »ظرفیت های 
پیشــگیرانه« و »بازدارندگی« با وسعت و قدرت بیشتری 

مورد توجه قرار گرفته بود.
بر اساس »دکترین بگین«، اسرائیل تمام تالش خود را به 
کار می بندد تا بازیگر منطقه ای دیگری هرگز به سالح های 
اتمی مجهز نشود؛ نظریه ای که در سیاست خارجی آمریکا 
به روشــنی بازتاب یافته و از زبان دولتمردان واشینگتن، 
اینچنین جاری شده که: »هرگز به ایران اجازه دست یافتن 

به بمب اتمی داده نخواهد شد«.
به موجب دکترین بگین، اسرائیل نه تنها کلیه ظرفیت های 
در اختیار خود را برای پیشــگیری از گسترش سالح های 
اتمی در منطقه به کار می گیرد که در این چارچوب، حمالت 
پیشگیرانه را نیز برای محروم کردن دیگر کشورهای منطقه 

از دست یافتن به سالح اتمی مورد مالحظه قرار می دهد.
بعد از عملیات اپرا در عراق و عملیات باغ در دیرالزور سوریه، 
نصب کرم سایبری موســوم به استاکس نت در تجهیزات 
اتمی ایران در سال 2010، در اجرای راهبرد یاد شده قابل 

تبیین است.

احتمال جنگ اسرائیل علیه ایران جدی است؟

آســیب پذیری و در خطر قرار گرفتن موجودیت اسرائیل 
)آن طور که نتانیاهو نخست وزیر سابق بارها تأکید کرده( 
از یک ســو، و از سوی دیگر دو تجربه نظامی علیه عراق و 
سوریه، جای کمی برای تردید در عزم اسرائیل جهت انهدام 
پیشــگیرانه از حرکت هر کشور منطقه برای ساخت بمب 

اتمی باقی می گذارد.
حســین موســویان، مذاکره کننده اتمی و معاون پیشین 
دبیر شورای امنیت ملی حکومت تهران، در گفت وگویی با 
نگارنده در سال 2011 میالدی اعتراف کرد که جمهوری 
اسالمی آگاه است که در صورت شکست مذاکرات با اروپا، 
اسرائیل پیش از تکمیل شدن رآکتور آب سنگین اراک، آن 

را هدف حمله نظامی قرار خواهد داد.
یکسال پیش از آن، با استفاده از کرم رایانه ای استاکس نت 
و حمله سایبری به نطنز، وضعیت امنیت منطقه در حدی 
بحرانی شــد که نماینده وقت روسیه در پیمان آتالنتیک 
شمالی با اشاره به موضوع، نسبت به خطر بروز یک فاجعه 

اتمی تازه در جهان هشدار داد.
به این ترتیب، می توان گمان قوی برد که اسرائیل در ساعت 
11 و پیش از برداشتن گام آخر از سوی حکومت تهران به 

سمت بمب اتمی برای متوقف کردن ایران اقدام کند.
طبیعت اقدام محتمل اسرائیل، در صورت بی نتیجه ماندن 
تالش های سیاسی و مذاکره، در هر حال متفاوت با جنگ 

تمام عیار و حمله گسترده نظامی علیه ایران خواهد بود.
در صورت اتخاذ تصمیم اسرائیل به استفاده از ظرفیت نظامی 
علیه ایران، بدون شک خنثی کردن پیشگیرانه ظرفیت های 
تهاجم موشــکی ایران نیز مورد توجه برنامه ریزان نظامی 

قرار می گیرد. در ســناریویی این چنین، تعداد هدف های 
حمله نظامــی در درون ایران می تواند از ده ها فراتر رفته و 
به صدها مورد، از جمله تأسیسات موشکی، زیرساخت های 
شهری، مراکز فرماندهی نظامی و تأسیسات اتمی فعال ولی 
غیر پرتو زا، توسعه یابد که تدارک چنین حمالتی نیازمند 
تدارکاتی پیچیده و پرهزینه برای انجام چند روز عملیات 
نظامی مستمر است، توأم با حمالت همزمان سایبری که 
شاید انجام مؤثر آن به تنهایی از عهده ظرفیت های کنونی 

در اختیار اسرائیل خارج است.
ژنرال بنی گانتز، وزیر دفاع اســرائیل شاید به منظور پاک 
کردن شــائبه های جدی، حتی در درون آن کشور، نسبت 
به قابلیت های دولت این کشــور برای ورود به یک جنگ 
تمام عیار علیه ایران، روز سه  شنبه در محل مجتمع صنایع 
نظامی رافائل تأکید کرد که »اگر جنگی درگیرد، ما آماده 
هســتیم عملیاتی را اجرا کنیم که مشابه آن را در گذشته 

کسی ندیده است«.
گذشــته از ضرورت آماده ســاختن تجهیزات، تدارکات و 
پیش بینی هزینه های مالی، نظامی و انســانی یک جنگ 
تمام عیار علیه ایران، هزینه های سیاسی و تبلیغات منفی 
جنگ نیز عاملی است که دولت و نظامیان اسرائیل به آن 

فکر می کنند.
واکنش های جهانی نسبت به استفاده اسرائیل از ظرفیت های 
نظامــی علیه ایــران می تواند فوری و برای اســرائیل که 
بخصوص بعــد از امضای پیمان صلح ابراهیم در مســیر 
عادی سازی مناسبات با کشــورهای عربی و بهبود چهره 
جهانی خود به موفقیت های چشم گیری رسیده پرهزینه 
باشــد، چنانکه در مورد حمالت پیشین به عراق، سوریه و 
استفاده از کرم رایانه ای استاکس نت علیه ایران مورد انتقاد 

گسترده قرار گرفت.
ابهام در مورد بهترین راه برخورد با جمهوری اســالمی و 
برنامه های توسعه اتمی آن در حدی است که روزنامه های 
اصلی اســرائیل ماننــد هاارتص و جروزالم پســت ابعاد و 
احتماالت و ضرورت مبادرت یا پرهیز از جنگ تمام عیار با 
ایران را به بحث آزاد گذاشته اند، هر چند که همین سیاست 
رسانه ای نیز می تواند بخشی از جنگ سرد مابین دو کشور 

تلقی شود.
در چنین فضای مبهم و پیچیده ای شاید اسرائیل سیاست 
توسعه »جنگ سایه« علیه ایران، به تحلیل بردن تدریجی 
و ضعیــف کردن بیش از پیش حاکمیت مذهبی تهران از 
راه افزایش فشــارهای درونی و بیرونی، پشتیبانی و دامن 
زدن به نارضایتی هــای داخلی، به خدمت گرفتن بیش از 
پیش ابزارهای مورد استفاده در دوران جنگ سرد، زیر فشار 
قرار دادن حزب اهلل در جنوب لبنان و حاکمیت حماس در 
نوار غزه، و البته مبادرت به حمالت سایبری پیشرفته علیه 
نفرات و تأسیســات نظامی و اتمی حساس ایران را دست 
کم برای دو یا سه سال آینده، عمل گرایانه تر از تدارک یک 
هجوم نظامی گسترده و بسیار پرهزینه علیه ایران تشخیص 
بدهد، در عین حال که همچنان در رسانه ها به طبل جنگ 

می کوبد.
نکته با اهمیت و قابل مالحظه ای که می تواند بررســی و 
تحلیل باال را به طور کامل در ســایه قرار دهد، استفاده از 
عنصر غافلگیری است که تمام کشورهای جهان در تدارک 
هر حمله نظامی تمام عیار همیشه مورد استفاده قرار داده اند.

با وجود تغییر لحن محسوس دولتمردان واشینگتن طی روزهای اخیر در حد کوبیدن به طبل جنگ، 
سیاســت کنونی آمریکا در رابطه با تخلفات اتمی ایران همچنان حفظ تمام تخم مرغ ها در سبد 
مذاکرات اتمی وین است؛ راهبردی که تاکنون به نتیجه ملموس و موضوعی نرسیده، سهل است که 
روند تخلفات اتمی حکومت تهران را سرعت نیز داده است. در صورت شکست تالش های سیاسی 
واشینگتن و ادامه وضعیت کنونی که نفتالی بنت از آن به عنوان »جنگ سرد ایران و اسرائیل« یاد 
کرده، مداخله مستقیم اسرائیل را می توان یکی از گزینه های محتمل برای متوقف کردن حرکت 

ایران به سمت سالح اتمی تلقی کرد.
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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

دکتر تم: کانادا در کاهش رشد همه گیری پیشرفت خوبی داشته است

مداد-به گزارش نشنال پست، دکتر 
ترزا تم، افسر ارشد بهداشت عمومی 
اعالم کرد که گروه ســنی 11 ساله 
و پایین تر بیــش از 20 درصد موارد 
روزانه ابتال به کووید1۹ را تشــکیل 
می دهد درحالی که این گروه ســنی 
فقــط 12 درصد از جمعیت کشــور 
را شــامل می شــود. به نظر می رسد 
سنی  گروه های  سایر  واکسیناسیون 
و ایمنی آنها از یک ســو و بازگشایی 
مدارس و احتمال انتقال آسان بیماری 
در بین کودکان از سویی دیگر، عامل 

این اتفاق باشد.
برای اولین بار پس از آغاز همه گیری 
کووید1۹، کودکان دبستانی بیشترین 
تعداد مبتالیان جدید روزانه را به خود 
اختصاص داده انــد. به گفته مقامات 
بهداشت فدرال، بررسی واکسن فایزر 
برای کودکان زیر 12 ســال توســط 
بهداشــت کانادا در هفته های آینده 

تکمیل خواهد شد.
مدل سازی ملی نشــان می دهد که 
باالترین میزان ابتال اکنون در کودکان 
کمتر از 12 سال مشاهده شده، چراکه 
این گروه سنی هنوز واکسینه نشده اند. 
دکتر تم تأکید کرده است که بررسی 
واکســن برای خردساالن در سالمت 
کانادا در دســت انجام است و »چند 

هفته، نه چند ماه« طول می کشد.
به اعتقاد کارشناســان، واکســن ها 

افزایش نسبی موارد ابتال به کووید۱۹ 
در بین کودکان کانادایی ۱۱ سال به پایین

دکتر ترزا تام معتقد است
 الزام تست کووید برای ورود به کانادا 

نیاز به بازنگری دارد

ایرونیا- پزشک ارشد کانادا می گوید 
الزامات آزمایش برای مسافرانی که در 
مرز کانادا علیه کووید1۹ واکســینه 
شده اند، به ویژه برای سفرهای کوتاه 

باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
روز جمعــه آژانس خدمــات مرزی 
کانادا الزامات آزمایش برای مسافران 
واکسینه شده ورودی به کانادا را قبل 
از بازگشــایی مرز با آمریکا در هفته 

آینده گوشزد کرد.
دکتر ترزا تام، افســر ارشد بهداشت 
عمومی روز جمعه در یک نشســت 
توجیهی گفت: »اما این سیاست “به 
طور دقیق بررســی می شود.” صرفا 
برای اطمینان دادن به همه، ما با دقت 

به آن نگاه می کنیم.«
به گفته ســخنگوی وزیر بهداشــت 
فدرال، هیچ تغییری تا قبل از دوشنبه، 
وقتی که آمریکا مرز زمینی خود را به 
روی کانادایی های واکسینه شده باز 

می کند، ایجاد نخواهد شد.
در حال حاضر هر فردی که وارد کانادا 
می شود باید تست مولکولی جدیدی 
را ارائه دهد که نتیجه منفی کووید1۹ 

را نشان می دهد.
با در نظر گرفتن هزینه 150 تا ۳00 
دالر برای هر تســت، این یک گزینه 
گران قیمت ؛ به ویــژه برای خانواده 
هایی به شــمار می آیــد که مدت 
کوتاهی خارج از کشور به سر برده اند. 
منتقدان به ویژه از سیاست سفرهای 
کوتاه در سراسر مرزهای آمریکا ناامید 
شده اند، که به مســافران اجازه می 
دهد قبل از گذراندن 72 ســاعت در 
ایاالت متحده در کانادا آزمایش داده 
و سپس تست منفی کانادایی خود را 
برای ورود مجدد به کشور ارائه دهند.

دکتر عرفان داال، رئیس هیئت مشاوره 
فــدرال در مورد آزمایش و غربالگری 
کووید1۹ گفت: »مطمئن نیستم که 
بتوانم منطق آزمایش مســافرانی که 
برای یک سفر بسیار کوتاه به آمریکا 
می روند را درک کنم. حتی اگر قرار 

بود از این مســافران جواب آزمایش 
بخواهیم،   آزمایشی که در کانادا و قبل 
از شروع سفر انجام شود، مفید نخواهد 

بود.«
او گفت اگر نگرانی از این اســت که 
مسافر ممکن اســت در آمریکا آلوده 
شود، با توجه به دوره نهفتگی ویروس، 
انجام تست چند روز پس از بازگشت 

به کانادا منطقی تر است.
طبق گفته تام این سیاســت در ابتدا 
برای کاهش انتقال بیماری در هر دو 
طرف مرز در نظر گرفته شــده بود و 
اهالی شهرهایمرزی را از تست دادن 
در آمریکا طی یک سفر کوتاه نجات 

می داد:
»با در نظر گرفتن برخی تغییرات در 
قوانین طی مــاه های اخیر، فکر می 
کنم همه این موارد نیاز به بررســی 

مجدد دارند.«
دکتر هاوارد نجو، معاون بهداشــت 
عمومی گفــت حتی برخی از افرادی 
که طبق قوانین فعلی وارد کانادا شده 
اند، پس از ورود به این کشور، تست 
آنها مثبت بوده اســت. آخرین آمار 
بهداشــت عمومی نشان می دهد که 
این نکته درمورد حدود 0.1۸ درصد 
از مسافران واکسینه شده صدق می 

کند:
»ممکن اســت این درصد بسیار کم 
به نظر برسد، اما اگر تعداد مسافرانی 
که به کانادا برمی گردند افزایش یابد، 
ممکن است عدد مطلق مسافرانی که 
وارد می شــوند و مبتال به کووید1۹ 

هستند رقم قابل توجهی باشد.«
فهمیدن اینکه چند نفر مجبور شده 
اند برنامه های خود را به دلیل مثبت 
شدن  تستشان لغو کنند، دشوار است 
زیرا هیچ راهی برای ردیابی آنها وجود 

ندارد.
تام هشدار داد که اگرچه موج چهارم 
در مســیر درســتی در حال کاهش 
اســت، اما کانادا همچنــان در برابر 

موجی دیگر آسیب پذیر است.

برابــر  در  کــودکان  از  می تواننــد 
آســیب های غیرمســتقیم ناشی از 
آزمایش های مکرر، قرنطینه و تعطیلی 
به طورکلی،  مدارس محافظت کنند. 
بیشــتر کودکان، زمانــی که مبتال 
می شــوند، یا عالئم کووید1۹ ندارند 
یا عالئم بسیار کمی را بروز می دهند. 
از بیــش از ۳50 هــزار مورد مثبت 
کووید1۹ در بین بیماران کانادایی زیر 
1۹ ســال، کمتر از یک درصد عالئم 
شدید بیماری از خود نشان می دهند.

بر اســاس مطالعه منتشرشــده در 

مجله انجمن پزشــکی کانادا در ماه 
گذشــته، تعداد کمی از کودکان در 
دوره ی موج هــای اولیــه همه گیری 
و  بستری شــده اند  بیمارســتان  در 
حتی در میان کودکان بستری شــده 
در بیمارســتان، دلیل بستری شدن 
بســیاری از آن ها کووید نبوده  است. 
در طول این همه گیــری، 17 مورد 
مرگ تأییدشــده در کودکان زیر 1۹ 
ســال، 17۳5 بستری در بیمارستان 
و 2۳0 مورد بستری در مراقبت های 

ویژه وجود داشته است.
کانادا حدوداً چهار میلیون و ۳00 هزار 
خردســال کمتر از 12 سال دارد که 
برابر با 12 درصد از جمعیت کشــور 
اســت، بااین حــال این گروه ســنی 
دســت کم 20 درصد از میزان ابتال را 

به خود اختصاص داده است.
 بر اســاس جدیدترین مدل ســازی 
همه گیری که روز گذشــته از سوی 
ســالمت عمومی کانادا منتشرشده، 
نرخ کاهش رشــد همه گیری »کمی 
آهســته« شــده و ممکن است در 
ماه های آینده شــاهد افزایش رشــد 

مقطعی باشیم.
اما به گفته دکتر تم، کانادا در کاهش 
رشد همه گیری پیشرفت خوبی داشته 
اســت و به نسبت آخرین مدل سازی 
که ماه اکتبر منتشرشــده، میانگین 
آمارهای روزانه ابتال در سراسر کشور 

به روند نزولی ادامه داده.
بر اساس این مدل ســازی، اگر روند 
فعلی در ســطح ملی ادامه پیدا کند، 
میزان همه گیری در ماه دســامبر به 

هزار ابتال در روز خواهد رسید.
کانادا  بهداشــتی  مقامات  همچنین 

اعالم کردند تعــداد مبتالیان کمتر 
واکسیناسیون  باالی  نرخ  کووید1۹و 
به ایــن معنی نیســت کــه مردم 
می توانند اقدامات بهداشــت عمومی 
را کنــار بگذارند. واکســن کووید1۹ 
و واکســن های ســاالنه آنفوالنزا از 
عفونت های تنفسی محافظت می کند 
و ماسک، تهویه مناسب و اجتناب از 
اماکن شلوغ باعث افزایش ایمنی در 

برابر بیماری های تنفسی می شود.
به گفتــه ترزا تم، با توجه به فشــار 
سیستم های بهداشتی در بخش هایی 
از کشــور، احتمال ابتــال به بیماری 
شدید در فصل زمســتان همچنان 
باال است و کانادایی ها باید به ویژه در 
مناطقی که پوشــش واکسیناسیون 
کمتری وجود دارد، هوشــیار باشند. 
بااین حال احتماالً بیماری های تنفسی 
در زمستان امسال بازخواهند گشت. 
در حال حاضر برخی از استان ها شاهد 

افزایش بیماری های تنفسی بوده اند.
گفتنی اســت بیمارســتان کودکان 
بریتیش کلمبیا تعداد زیادی از بیماران 
مبتال به ویروس های تنفسی ازجمله 
پاراآنفوالنزا، یک نوع عفونت ویروسی 
مسری و ویروس سنسیشیال تنفسی 
)RSV( را گــزارش کــرده که مانند 
سرماخوردگی معمولی شروع می شود 
اما می تواند وارد ریه ها شــده و باعث 
عفونت های جــدی مانند ذات الریه و 

برونشیولیت )التهاب تایژک( شود.
از اواسط ســپتامبر تا اواسط اکتبر، 
۳0 درصــد از کل مراجعــات بــه 
بخش اورژانس بیمارســتان کودکان 
بریتیش کلمبیا به بیماری های تنفسی 

تعلق داشت.

دو سوم کانادایی ها خواهان 
کاهش یا پایان دادن به کمک های

 مربوط به کرونا هستند
مداد- به گزارش سی.تی.وی ، بر اساس یک نظرسنجی جدید انجام شده 
توسط مرکز پژوهشــی نانوس )Nanos(، دو سوم کانادایی ها معتقدند 
مزایــای دولت فــدرال مرتبط با بیماری همه گیر یــا باید کاهش یافته 
یا به طورکامل پایان پذیرد. بر این اســاس ۳۶ درصد از پاسخ دهندگان 
احساس می کنند کمک های دولتی برای کمک به کانادایی ها برای مقابله 
بــا همه گیری باید کاهش یابد، درحالی که ۳1 درصد معتقدند باید این 
کمک ها به پایان برسند و تنها هفت درصد از پاسخ دهندگان می گویند 
این کمک ها باید افزایش یافته و 21 درصد معتقدند که باید در ســطوح 

فعلی ادامه یابد و پنج درصد نیز در این رابطه نامطمئن هستند.
ازنظر جغرافیایی، پاسخ دهندگان در انتاریو و بریتیش کلمبیا بیشتر طرفدار 
افزایش یا ادامه کمک ها در ســطوح فعلی بودند درحالی که شهروندان 
کبک و مناطق آتالنتیک گزارش دادند که بیشتر طرفدار کاهش یا پایان 

کامل کمک ها هستند.
در 21 اکتبر، کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر، اعالم کرد که کمک های 
فعلی مرتبط با کرونا منقضی و با مجموعه جدیدی از برنامه های حمایتی 

هدفمند جایگزین می شود.
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مرزهای باز 
و امنیت سفر به آمریکا

مداد- این هفته مرزهای زمینی میان 
کانادا و ایاالت متحده باز شده است و 
با رعایت برخی از مقررات و از جمله 
ارائه مدرک واکسیناســیون و تست 
منفی امکان رفت و آمد به دو ســوی 
مرز پس از مدتی طوالنی از سر گرفته 

شده است.
شــاید شــما هم که از عــدم امکان 
مســافرات در طی دو ســال گذشته 
خسته شده اید به این فکر افتاده باشید 
که بد نیســت در همین روزها سری 
به یکی از شهرهای همسایه جنوبی 
بزنید و حداقل چند روزی را به گشت 

و گذار و استراحت بپردازید.
اگر به این مساله فکر می کنید کمی 
احتیاط کنید. به یاد داشته باشید که 
همه گیری هنوز به اتمام نرسیده است 
و اگرچه واکسیناسیون گسترده تا حد 
زیادی روند توسعه بیماری را کاهش 
داده است اما هنوز بسیاری از مناطق 

با خطر جدی مواجه هستند.
همان طور که در خبرهای این چند 
وقت هــم دیده و شــنیده اید، روند 
بیمــاری در بســیاری از بخش های 
آمریکا و کانادا روند افزایشــی داشته 

است.
دلیل این مساله به کاهش محدودیت 
ها از یک سو و از سوی دیگر احتماال 
به دلیل فصل پاییز است که به طور 
سنتی زمان بروز و توسعه آنفلونزاهای 

فصلی است.
شما اگر قصد سفر به ایاالت متحده را 
دارید پیش از آغاز سفر به این موارد 

فکر کنید.
آیا این ســفر ضروری است یا تنها به 
قصــد تفریح صورت مــی گیرد. اگر 
ضرورت جدی در ســفر وجود ندارد 
شاید بد نباشد اندکی سفر خود را به 
تاخیر بیندازید تا با خیال راحت تر به 
این سفر بروید. به یاد داشته باشید که 
شما حتی اگر واکسینه شده باشید باز 
هم ممکن اســت در معرض ابتال به 
ویروس باشید و در این صورت ممکن 
است همه زحمات دو سال قبل خود 
برای فرار کردن از دست این ویروس 

را به باد دهید.
همین طور به یاد داشته باشید که بر 
اساس داده های کنونی می دانیم که 
ابتالی پیشین و واکسیناسیون اگرچه 
سیستم دفاعی بدن ما را تقویت کرده 
است اما این میزان دفاع به مرور زمان 
کاهش پیدا کرده است و برای همین 
هم بحث ُدز ســوم یا بوستر و تقویت 

کننده واکسن مطرح است.
همینطور به یاد داشته باشید میزان 
مقاومت بدن پس از ابتال به بیماری 
با ســرعت بیشتری نســبت به افراد 

واکسینه شده کاهش پیدا می کند.
نکته دوم اینکه اگر با همه این موارد 
هنوز بر قصد خود برای ســفر تاکید 
دارید پیش از سفر وضعیت بیماری 
در مقصــد خــود را بررســی کنید. 
همان طور که در نقشه باال می بیند، 
وضعیت در مناطق شمال شرق ایاالت 
متحده در حال حاضر بهتر است اما 
در مناطق شمال و شمال غرب روند 

بیماری رو به صعود است.
بــرای همیــن هم مطمئن شــوید 
منطقه ای که می روید نســبتا امن 

باشد.
شهرها و ایالت هالی مختلف ایاالت 
متحده دســتور العمال های مراقبت 
بهداشتی متفاوتی دارند و در برخی 
از مناطق به خصوص مناطق جنوبی 
خیلی از قوانین ســاده شده است و 
به اندازه کافی ایمنی بخش نیســت. 
برای همین اگر مقصد شــما یکی از 
این مناطق است سعی کنید احتیاط 

بیشتری به خرج دهید.
به این معنی که برای بازدید یا حضور 
در برنامه هایی که به صورت گروهی 
برگزار می شود حتما در نظر داشته 
باشید که افرادی بدون واکسیناسیون 
در برخــی از رویدادهــا در برخی از 
شــهرهای آمریکا می توانند حضور 
داشته باشند و اگر رعایت نکنید شما 
در خطر ابتالی باالیی قرار می گیرید.

رعایت برخی از موارد فاصله فیزیکی 
و اســتفاده از ماســک و ضدعفونی 
دســت ها کماکان یکــی از بهترین 
روش هــای حفاظت علیــه ویروس 
حتی در صورت واکسینه شدن است 
و در این فص به طور خاص با رعایت 
این موارد نه تنها می توانید از ابتال به 
کووید در امان باشــید که می توانید 
اطمینان بیشــتری داشته باشید که 
اسیر بیماری های ویروسی فصلی و 
به خصوص آنفلونزاهای فصلی – که 
به خودی خود می توانند خطرناک و 

حتی مرگبار باشند – نخواهید شد.
همینطور فکر بدی نیست اگر پیش از 
چنین سفری – یا حتی بدون اینکه 
قصد ســفر داشته باشــید – در این 
ایام واکسن آنفلونزای فصلی را تزریق 
کنید تا اطمینان بیشتری دربرابر ابتال 
به گونه های مختلف آنفلونزا داشته 

باشید.
شما تا کنون با فداکاری بسیار خود و 
خانواده خود را از این ویروس در امان 
نگاه داشته اید و همه نشانه ها حاکی 
از این است که ما مسیر رو به بهبودی 
را در پیش داریم. حیف اســت اگر به 
دلیلی غیر ضروری همه تالش های 

خود در این ماه ها را بر باد دهید.

درخواست حذف تست های پرهزینه پی سی آر 
در مرز آمریکا و کانادا

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
برایان هیگینز، نماینده ایالت نیویورک 
در کنگــره آمریکا، روز دوشــنبه در 
درخواستی  مطبوعاتی  کنفرانســی 
صریح و جدی از دولت کانادا داشت: 
»تست های بیهوده پی سی آر را حذف 
کنید و بازگشــایی مرزها را جشــن 

بگیرید.«
آقای هیگینز افزود: »شهروندان برای 
کاهش شــیوع ویروس کرونا خود را 
کامال واکســینه کرده اند. آن ها کاری 
که از دستشان بر می آمده است، انجام 
داده اند بنابراین حق دارند که بتوانند 

آزادانه در مرز تردد کنند.«
شهرداران ویندزور، سارینا، نیاگارا فالز 
در استان انتاریو و نیاگارا فالز در ایالت 
نیویورک نیز کــه در این کنفرانس 
مطبوعاتی در کنــار برایان هیگینز 
حضور داشــتند، حذف تســت های 

پی سی آر را در مرزها خواستار شدند.
مایکل برادلی، شــهردار ســارینا در 
انتاریــو تاکید کرد مردم برای ســفر 
کــردن به آن ســوی مرز مشــتاق 
هستند. تنها چیزی که می تواند ذوق 
آن ها را برای سفر کور کند، تست های 
غربالگری اســت. یک خانواده چهار 
نفره برای سفر به آمریکا باید هزار دالر 
فقط بابت تست پی سی آر هزینه کند. 

این یک هزینه اضافه سنگین است.
در حــال حاضر هر مســافری که از 

آمریکا قصد ورود به کانادا را دارد باید 
نتیجه منفی یک تست ملکولی که به 
تازگی داده است، ارائه کند. مسافران 
کانادایی برای یــک اقامت کوتاه در 
آمریکا می توانند در کانادا تست بدهند 
و تا 72 ساعت را در آمریکا بگذرانند. 
در بازگشــت آن ها می توانند نتیجه 
منفی تســتی را که در کانادا داده اند، 
ارائه کنند. تست های سریع غربالگری 

در مرز قابل قبول نیست.
مقامات آمریکا و کانادا در نشســت 
مطبوعاتی خود به اتفاق تاکید کردند 
قیمت هر تســت ملکولی غربالگری 
کووید1۹ بین 150 تا ۳00 دالر است 
و بســیاری از خانواده های کم درآمد 
امکان پرداخت چنیــن هزینه ای را 

ندارند.

دریو دیلکنز، شــهردار وینــدزور، با 
تاکید بر این که تســت های اجباری 
غربالگری در مرز آمریکا بیشتر از همه 
خانواده های کم درآمد را دچار مشکل 
خواهد کرد، گفت: »اعضای بسیاری 
از خانواده ها ماه هاســت که همدیگر 
را از نزدیــک ندیده اند. آن ها طی 1۹ 
ماه اخیر شانس شرکت در رویدادهای 
بســیار مهمی مثل ازدواج و عزا را از 
دست داده اند. اکنون راه باز شده است 
امــا همچنان یک مانــع جدی برای 
مســافرت خیلی از خانواده ها وجود 
کووید1۹  غربالگری  تست های  دارد. 
گران و غیرمنطقی است و نه تنها مانع 
از سفر شهروندان می شود بلکه جلو 

رونق کسب وکارها را هم می گیرد.«

پس از گذشت ۲۰ ماه مرز زمینی آمریکا و کانادا باز شد
پــرژن میرور- مرز زمینــی آمریکا و 
کانادا پس از نزدیک به 20 ماه که به 
دلیل جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا از روز 21 مارس 2020 بســته 
شده بود روز 7 نوامبر 2021 مجدداً 

باز شد.
محدودیت هــای مســافرتی بین دو 
کشور آمریکا و کانادا از تابستان سال 
جاری کاهش یافته بود و افرادی که 
به طور کامل واکسن کووید-1۹ خود 
را دریافت کرده بودند می توانستند از 

سمت آمریکا وارد کانادا بشوند. 
در اواسط تابستان امسال دولت کانادا 
محدودیت ســفرهای غیر ضروری از 
آمریکا به کانادا را کمتر کرد و مجوز 
سفر زمینی شهروندان و افراد مقیم 
آمریکا از طریق اتومبیــل و قطار را 
صادر کرد در حالی که دولت آمریکا 
هم اکنون دست به اقدام متقابل زده 

است.
روز 7 نوامبــر 2021 نخســتین روز 

پس از آغاز همه گیری کرونا است که 
شهروندان و افراد مقیم هر دو کشور 
کانادا و آمریکا می توانند از 11۹ نقطه 
مرزی بین دو کشــور عبور کنند، اما 
همچنان مقــررات و محدودیت های 
بسیاری وجود دارد که مسافران باید 
پیش از اقدام به سفر از آنها آگاه شوند.

مهمترین شرط ســفر بین آمریکا و 
کانادا بــرای مســافران، انجام کامل 
واکسیناســیون کووید-1۹ می باشد، 
چراکه مقامات مرزی هر دو کشــور 
از ورود افرادی کــه در برابر بیماری 
نشــده اند  واکســینه  کوویــد-1۹ 

جلوگیری خواهند کرد.

ماموران مرزی آمریکا تنها به افرادی 
اجازه ورود به این کشــور را می دهند 
که مدرک قانونی دیجیتال یا کاغذی 
انجام کامل واکسیناسیون کووید-1۹ 
با واکسن های مورد تایید این کشور 
از جمله واکســن های فایزر، مدرنا و 
آسترازنکا را انجام داده باشند و هنگام 
ورود بــه آمریکا این مــدرک را ارائه 

دهند.
در صــورت انجام واکسیناســیون با 
دو نوع واکســن مختلف اما شــامل 
واکســن های مورد تایید آمریکا نیز 
مســافران ورودی به این کشور اجازه 
ورود دریافــت خواهنــد کرد. فاصله 
زمانی مورد تایید بین دو نوع واکسن 

دریافت شده حداقل 17 روز است.
با بازگشــایی مرز زمینی بین آمریکا 
و کانــادا پس از 20 مــاه، انتظار در 
گذرگاه های مرزی نیز افزایش یافته 
و در برخی از نقاط مرزی، مســافران 
برای انجام تشریفات رسمی عبور از 
مرز گاهی تا بیش از دو ســاعت در 

صف انتظار بوده اند.
معموالً هر ســفری در نقطه ای پایان 
خواهد یافت، اما بازگشت به کانادا به 

سادگی ورود به آمریکا نخواهد بود.
مســافران ورودی به کانادا از سمت 
آمریــکا، نه تنها باید مــدرک انجام 
واکسیناسیون کامل و اطالعات الزم 
دیگر را از طریق اپلیکیشن اِرایو کن 
ارائــه دهند بلکه بایــد نتیجه منفی 
تســت کرونا در 72 ساعت پیش از 
ورود به کانادا را نیز در دســت داشته 

باشند.
کودکان زیر 12 سال که هنوز در برابر 
بیماری کووید-1۹ واکسینه نشده اند 
حتی با نتیجه منفی تست کرونا باید 
پس از ورود به کانادا به مدت 2 هفته 

قرنطینه شوند. 
کودکان زیر 5 ســال از این مقررات 
مستثنی هســتند و نیازی به انجام 
تســت کرونا پیــش از ورود به کانادا 

ندارند.
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رئیس بانک مرکزی کانادا:
 تورم گذراست اما کوتاه مدت نیست

تیف ماکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، 
می گوید که تورم ممکن است بیش از 

حد انتظار طوالنی شود.
به گــزارش هفته، ماکلم در مصاحبه 
با »سی تی وی« گفت: »فکر می کنم 
گذرا بــرای اقتصاددانــان به معنای 
دائمی نیست. برای بسیاری از مردم 
هم گذرا به این معنی اســت که به 
سرعت تمام می شود و شاید من دقیقا 
نمی دانم کلمه درســت چیست، اما 
احتماال چیزی است که شما می دانید، 

گذرا، اما نه کوتاه مدت.«
بر اســاس آخرین داده های اداره آمار 
کانادا، نرخ تورم کانادا در حال حاضر 
4.4 درصد اســت که نسبت به 4.1 
درصد در ماه اوت افزایش یافته است. 
بانک مرکزی انتظار دارد نرخ تورم تا 
پایان سال جاری به نزدیک 5 درصد 

برسد.
کانادایی ها تورم را در برخی کاالهای 
مصرفی، مانند گوشــت، محصوالت 
لبنی، بنزین و وسایل نقلیه، با پوست 

و استخوان حس کرده اند.
ماکلــم می گویــد: »می خواهــم به 
کانادایی ها اطمینان دهم که تورم را 
کنترل می کنیم. ما ابزارها را داریم و 
آنها را برای متعادل کردن نرخ تورم به 

کار می گیریم.«
این ابزارها عبارت اند از سیاست های 
پولی ناظر بر تسهیل وام دهی بانک ها، 
برنامه ای که در ابتــدای همه گیری 
آغاز شد، چنین که بانک اوراق قرضه 
دولتی را خریــداری می کند، عرضه 
پول را افزایش می دهد تا نرخ بهره را 

پایین نگه دارد.
نرخ بهره بانک برای کاهش هزینه های 
استقراض کوتاه مدت برای مشاغل و 
خانوارها و ترغیب به بهبود اقتصادی، 
در نرخ 0.25 درصد باقی مانده است.

در ســال 2020، بانک مرکزی کانادا 
تا ســال 202۳ افزایش نرخ بهره را 
پیش بینی نکــرده بود. بــا توجه به 
نگرانی های جدیــد در مورد تورم که 
بســیار فراتر از پیش بینی های اولیه 
بود، ماکلم این جدول زمانی را به سال 

2022 تغییر داد.

موضوع  در  کانادا  آســیب پذیری 
مسکن

تورم بر بازار مسکن نیز تأثیر می گذارد 
و قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 
14.4 درصد افزایش یافته اســت. اما 
ماکلم می گوید که نرخ های بهره پایین 
باعث افزایش تقاضا برای مسکن شده 

است.
وی گفت: مدتی اســت که در مورد 
مســکن نگرانیم. کانادا در این زمینه 

آسیب پذیر است.
شرکت وام مسکن و مسکن کانادا این 
نگرانی هــا را تکرار و بیان می کند که 
بازار مسکن در برابر یک رکود بالقوه 
آســیب پذیرتر اســت. ارزیابی بازار 
مسکن این شرکت به نرخ بهره پایین، 
حمایت های دولتی و درآمدهای قابل 
تصرف، بــه عنوان محرک های اصلی 

افزایش خرید خانه، اشاره می کند.

ماکلم می گویــد کانادایی ها برای به 
دست آوردن خانه ای که می خواهند 
تالش زیادی می کنند، اما پیش بینی 
نمی کند کــه این نوع افزایش قیمت 

مسکن به طور نامحدود ادامه یابد.

او گفت: »از کانادایی ها نامه می گیرم، 
از خانواده های جوان بازخورد می گیرم. 
می دانم که مردم روزگار سختی دارند 
و راه  حل این مشکل عرضه است، ما 

باید عرضه مسکن را افزایش دهیم.«

بیت کوین چطور؟

رئیس بانک کانادا بیت کوین را بخشی 
از آینده ارز دیجیتال نمی داند.

ماکلم گفــت: »اجــازه دهید واضح 
بگویــم، بیت کوین یک ارز دیجیتال 
نیست. مردم از بیت کوین برای خرید 

چیزها استفاده نمی کنند.«
ماکلم می گوید که ارز دیجیتال یک 
سرمایه گذاری است و میزان خرید و 

فروش آن بسیار کم است.
با این حــال، با اقتصــاد دیجیتالی 
فزاینده، بانک کانادا ســرمایه گذاری 
برای توسعه بالقوه یک ارز دیجیتال 
کرده اســت. ماکلم می گوید تصمیم 
در مورد داشــتن ارز دیجیتال بانک 
مرکزی کانادا به عهــده وزیر دارایی 

است.
او گفــت: »می دانیم کــه اقتصاد ما 
در حال دیجیتالی تر شــدن است و 
همه گیری این روند را تســریع کرده 

است.«

پیش بینی دردسرهای احتمالی
 برای کسانی که دوره همه گیری 

وام گرفته اند
فردا- به گزارش فایننشال پست بانک 
مرکزی کانادا هفته پیش اعالم کرد 
سیاست خرید اوراق قرضه دولتی را 
متوقف می کند. به این ترتیب، کانادا 
اولین کشــور در جمع هفت کشور 
صنعتی )جی7( بود که این سیاست 

را متوقف کرد.
همچنیــن احتماال به زودی شــاهد 
افزایش نرخ بهره هم باشــیم. برخی 
کارشناســان می گویند نرخ بهره در 
چند مرحلــه افزایش می یابد. به این 
ترتیب که در ســال 2022 با شش 
افزایش 0/25 درصدی روبرو خواهیم 
بود و در نهایت، یــک افزایش 0/25 
درصــدی نیز در ســال 202۳ روی 

می دهد.
افزایــش نرخ بهره، روی بســیاری از 
جنبه هــای اقتصادی کشــور تاثیر 
می گذارد. اما این افزایش، چه تاثیری 

روی بدهی خانوارها دارد؟ 
بنجامیــن تــال )اقتصاددان ارشــد 
سی آی بی ســی( بر این باور اســت 
کسانی که طی دوره همه گیری اقدام 
به دریافــت وام کردند، پس از پایان 
دوره )ترم( کنونــی وام خود ممکن 
است با مشکالت مالی ناشی از افزایش 

بهره روبرو شوند.
افزایش  طی دوره همه گیری، شاهد 
10 درصدی بدهی کل خانواده های 
کانادایی بودیــم. این بدهی طی این 
بازه به بیــش از 2/5۳ تریلیون دالر 
رسید. حدود هفت درصد از کل این 
بدهی به وام مسکن اختصاص دارد که 
یک چهارمش از نوع وام مسکن با نرخ 

شناور است.
با در نظــر گرفتن اینکــه میانگین 
وام های مسکن طی دوره همه گیری با 
افزایش 20 درصدی به 450 هزار دالر 
رســیدند، افزایش یک درصدی نرخ 

بهره می تواند سبب شود وام گیرندگان 
طی این دوره هر ماه 2۳0 دالر بیشتر 

بابت اقساط پرداخت کنند.
بنابرایــن، اولین تاثیــر افزایش نرخ 
بهره، کندتر شدن روند بازار مسکن و 
احتماال صنعت ساخت وساز است. اما 
نرخ های جدید بهره، چه تاثیری روی 
کســانی که قبال وام مسکن گرفتند 

دارد؟
تخمیــن زده می شــود دوره )ترم( 
حدود ۳50 میلیارد دالر وام مسکن 
در سال جاری به پایان برسد. از آنجا 
که نرخ بهره در ســال 2017 بیشتر 
بود، کســانی که پنج سال پیش وام 
گرفته بودند، با نرخ بهره کمتری روبرو 
می شوند و در نتیجه، خطری متوجه 
آنها نیست. در واقع چون در سال های 
201۸ و 201۹ نیز نرخ بهره باالتر از 
زمان حال بود، شاید این وام گیرندگان 

هم با مشکل خاصی روبرو نشوند.
اما آن دسته از کانادایی هایی که طی 
دوره همه گیــری اقدام بــه دریافت 
وام مســکن کردند، ممکن اســت با 
چالش هایی جدی روبرو شوند. طی دو 
سال اخیر، تعداد زیادی از کانادایی ها 
اقدام به گرفتن وام مســکن کردند و 
تعداد موسســات مالی وام دهنده نیز 
طی این دو ســال بیش از ۶0 درصد 

افزایش داد.
اگر نرخ های بهره تا ســال 2025 باال 
باقی بماند، اثرات دریافت گسترده وام 
مسکن طی دوره همه گیری خودش 
را نشــان داده و ممکن است بحرانی 

جدی در کشور ایجاد شود.
به همین دلیل، افزایش ســریع نرخ 
بهره که برخی به دنبال آن هستند، 
ممکن است بعدها موجب پیامدهایی 

نامطلوب به همراه آورد.

بانک »سی.آی.بی.سی» خطاب به خریداران مسکن:
 برای افزایش نرخ بهره آماده شوید

ایرونیا- یک اقتصاددان برجسته تورنتو 
گفت گرچه روند قیمتها بازار مسکن 
در ماه های اخیر بــه ویژه در تورنتو  
کرد  فراموش  بوده،نبایــد  “افراطی” 
که  بانک مرکــزی کانادا به احتمال 
فــراوان نرخ بهره  را از ابتدای ســال 
2022 حداقل شش بار افزایش دهدو 
از این رو پس خریداران خانه باید هر 
چه زودتر حود را آماده شرایط جدید 
پرداخت اقساط وامهای دریافتی کنند. 
بنجامین تــال، معــاون اقتصاددان 
ارشد بازارهای جهانی CIBC  گفت: 
»من فکر می کنم با وجود نرخ های 
امروزی خطر ورود به بازار وجود دارد. 
مــا همچنان با نرخ بهــره اضطراری 
سروکار داریم. یادمان باشد اینها نرخ 
های بهره عادی نیستند و در نهایت 

افزایش خواهند یافت.«
»اگر هم اکنون در بازار و به فکر خرید 
خانه ای بزرگ با وام مسکن هستید، 
بیایید یک لحظه به آن فکر کنیم. اگر 
نرخ هــا 10، 150، 200 صدم درصد 
باالتر برود، می توانید از پس این وام 
بربیاییــد؟ اگر نه، یک خانه کوچکتر 

بخرید یا اجاره کنید.«
»نرخ بهــره بانکی در حال حاضر 25 
صدم درصد اســت. اگر بــازار خوب 
باشد، ممکن اســت به 1.5 یا شاید 
2 درصد برسد. این یک افزایش قابل 

توجه در طول زمان است.«
تال گفت که نرخ های باالتر در آینده 
نزدیک، احتماال پیامدهای بزرگ تری 
برای خریداران جدید خواهند داشت 
تا برای کسانی که در حال حاضر وام 

مسکن دارند:
»میانگین وام مسکن در حال حاضر، 
وام مســکن جدید، حدود 450000 
دالر اســت، پس حســاب کنید. اگر 
نرخ بهره را 100 صدم درصد افزایش 

دهید، بایــد 250 دالر اضافه در ماه 
بپردازید؛ پــس موضوع کم اهمیتی 

نیست.« 
او گفت مالکان خانه هایی که در چند 
سال آینده نیاز به تامین مالی مجدد 
وام مســکن خود دارند، ممکن است 
کمتــر تحت تأثیر قــرار بگیرند زیرا 
کانادا در سال های 2017 و 201۸ در 
شرایطی با نرخ بهره باالتر قرار داشت.

در حالی کــه نرخ های بهــره باالتر 
می تواند بازار مسکن را تحت تأثیر قرار 
دهد، تال فکــر نمی کند که لزوما به 
بهبود توان مالی منجر شود، زیرا تورم 
باالتر در حال حاضر هرگونه افزایش 
دســتمزد معنادار ناشــی از کمبود 

نیروی کار را جبران می کند:
»من فکر می کنم وقتی نوبت به توان 
مالی می رســد، واقعا سرعت افزایش 

نرخ بهره کلیدی است. دوباره، بازار در 
ســال 2022 بر مبنای شش افزایش 
نرخ قیمت گذاری می شود. این بسیار 
بسیار افراطی است و ما می دانیم که 
تفاوت قابل توجهی بین آنچه که بازار 
فکر می کند و آنچــه در واقع اتفاق 
خواهــد افتاد وجــود دارد. اما واضح 
اســت که مجبوریم در آینده به نرخ 

بهره باالتر فکر کنیم.«

بر اساس یک نظرسنجی کانادایی ها قصد دارند
 در این فصل تعطیالت بیشتر خرید کنند

ایرونیا- نظرســنجی جدید خرید در 
تعطیالت به خرده فروشان این امید 
را می دهد که مصرف کنندگان آماده 
بازگشــت به الگوهای خرید پیش از 

پاندمی هستند.
چهارمین نظرســنجی ساالنه خرید 
فروشــی  تعطیالت شــورای خرده 
کانادا نشــان داد که کانادایی ها در 
قیاس با ســال گذشته نسبت به این 
فصل تعطیالت خوشبین تر و آماده 
بازگشت به فروشگاه های فیزیکی و 

خرج کردن پول بیشتری هستند.
دایان بریزبویس، رئیس و مدیرعامل 
شورای خرده فروشی کانادا به »سی.

تی.وی نیــوز« تورنتــو گفت: »من 
فکر می کنم پیام اصلی این اســت 
که مصــرف کنندگان آمــاده خرید 

هستند.«
این نظرسنجی نشان داد که ۳0درصد 
از شرکت کنندگان قصد دارند قبل از 
نوامبر و ۳۶درصد در ماه نوامبر خرید 
خود را شروع کنند -اعدادی باالتر از 

سال گذشته.
کانادایی هــا تا تعطیــالت به طور 
متوسط   7۹2 دالر هزینه می کنند، 
در حالی که خریداران انتاریویی بیشتر 
هزینه می کنند – به طور متوســط   

۸۶۳ دالر.
در حالی که بسیاری هنوز به صورت 
آنالین هدیه ســفارش مــی دهند، 
این نظرسنجی نشــان داد که نوعی 

تمایل برای بازگشت به مراکز خرید و 
فروشگاه ها به منظور تعامل رودررو با 

خرده فروشان وجود دارد.
بریزبویس گفت: »همه ما احساس می 
کنیم کــه آن نوع ارتباط و آن تجربه 

حضور در فروشگاه را می خواهیم.«
این نظرســنجی نشــان داد که ۶۳ 
درصــد مایل به خرید در فروشــگاه 
هســتند، در حالی که ۳7 درصد به 

صورت آنالین خرید می کنند.
بــا این حــال، خریــداران همچنان 
نگران پروتکل های کووید1۹ هستند 
و می خواهند زودتر خرید کنند تا از 
شلوغی جلوگیری کنند. دلیل دیگر 
بــرای خرید زودتــر از موعد نگرانی 
در مورد مســائل زنجیره تامین است 
که مــی تواند پیدا کــردن برخی از 

محصوالت را سخت تر کند.
بیش از نیمی از خریداران همچنین 
می گویند یکی از مهمترین نکاتی که 
هنگام خرید چیزی به آن توجه می 
کنند حراج است؛ به همین دلیل است 
کــه 4۳ درصد بــرای خرید در بلک 
فرایدی، ۳5 درصد در ســایبر ماندی 
و ۳4 درصد در باکسینگ دی برنامه 

ریزی می کنند.
کارت های هدیه همیشه یک کادوی 
محبوب به حســاب می آینــد، اما 
امسال افراد کمتری قصد دارند از آنها 
استفاده کنند. تنها 1۶ درصد گفتند 
که امسال کارت هدیه می دهند، در 
حالی که این رقم در فصل تعطیالت 

گذشته 21 درصد بود.
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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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◊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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◊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
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ELANTRA models
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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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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

2015 MERCEDES CLA 2502012 TOYOTA SIENNA LE 2019 HONDA ODYSSEY EXL 2016 TOYOTA COROLLA LE

NOW: $16,898
147,000 km

امکان خرید قسطی 
اتومبیل

 و ارائه تسهیالت ویژه
براى دانشجویان، دارندگان ویزاى 

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

Was: $18,698

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

96,000 km

Was: $21,588
NOW: $17,566

88,000 km

Was: $19,366
NOW: $23,651

72,000 km

Was:$25,451

2018 KIA SPORTAGE EX AWD

Stk#H22220A  Stk#H22380A  Stk#R22119A
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
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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^^.



۹9 Issue 1554 Friday November 12, 2021 سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵ شماره ۱55۴ جمعه 2۱ آبان ۱۴۰۰ 7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

پلیس پرونده  شلیک ۴۰ گلوله 
به یک ایرانی در ونکوور را 

به دلیل نداشتن اطالعات بست!
به مهاجری ایرانی که هنگام کار در 
کوکیتالِم ونکوور در ماه ژانویه 40 
گلوله شلیک شده بود، پس از ماه ها 
انتظار، اعالم شد که این پرونده به 
دلیل نداشتن اطالعات بسته شده 

است!
به گــزارش هفتــه و بــه نقل از 
در  احمدی راد،  نادر  »سی بی سی«، 
ساعات اولیه 10 ژانویه 2021، برای 
تحویل ســفارش غذا به خانه ای در 
بلوک 1400 خیابان کینگســتون 

رسید.
همین که خــودروی خود را پارک 
کرد، چهار مرد مسلح او را محاصره 
و سپس به سویش تیراندازی کردند.

احمدی راد می گوید بعداً پلیس به او 
گفت که بیش از 40 گلوله در محل 
پیدا شــده است که 7 گلوله از آنها 
به صورت، بــازو و پهلوی او اصابت 

کرده اند.
پیش تــر »هفته« در »گزارشــی« 
به سرنوشــت نامعلوم این پرونده 
اشاره کرده بود و اینک احمدی راد 
می گوید که رایانامــه )ایمیلی( به 
دستش رســیده که از بسته شده 
پرونده خبر داده است. او می گوید: 
»ایمیل گفته بود ما اطالعاتی تازه 
پیدا نکردیم و پرونده را بسته ایم. از 
شــنیدن این خبر تعجب کردم که 
پلیس تحقیقات از این افراد بسیار 

خطرناک را متوقف کرده است.«
احمدی راد می گوید در سال 201۸ 
از ایــران به کانــادا مهاجرت کرده 
اســت تا زندگی  ای آرام را در کنار 

خانواده اش در کانادا تجربه کند.
او به فارسی گفته است: »ما به کانادا 
و به این شهر زیبا مهاجرت کردیم 
تا از آرامش خاطر، امنیت و ایمنی 
برخوردار باشــیم، ولــی نمی توانم 
چنین چیزی را باور کنم و هنوز در 

شوکم.«

احمدی راد هنوز با آسیب های جسمی 
و روحی که در آن شــب بر او وارد شده 

است، دست وپنجه نرم می کند.
او می گوید:  »هر نوع ســروصدایی مرا 
می ترســاند. می ترســم. من از تاریکی 
می ترســم. وقتــی شــب می شــود، 

می ترسم.«
او گفت که صحنه هایــی از تیراندازی 
هنــوز به یــادش می آینــد و او را آزار 

می دهند.
نادر می گوید که پلیس به او گفته است 
کــه او را عوضی گرفته اند و او در زمانی 

نادرست در مکانی نادرست بوده است.
وی همچنین می گوید که حداقل یکی از 
حمله کنندگان را پلیس شناسایی کرده 
بود، چون بالفاصلــه پس از تیراندازی، 
پلیس خودرویی در حال ســوختن را 
در بلوک ۳500 خیابان گیسالســون 
)Gislason( پیدا کرد و تصور می شود 
این خودرو بی ارتباط با این ماجرا نیست.

با این حال، هیچ کــس در این پرونده 
دستگیر نشــده و پرونده ی احمدی راد 

بدون نتیجه بسته شده است!
احمدی راد گفته اســت: »متأسفانه در 
آغاز ســکونتم در این شــهر این اتفاق 
وحشتناک برای من رخ داد و شوربختانه 

عدالتی هم ندیده ام.«

تحقیقی تازه نشان می دهد
 برای یک کانادایی با توانایی پرداخت ۲۰ درصد پیش پرداخت،

 خرید خانه به مراتب گزینه بهتری از اجاره کردن است
ایرونیا- مالکیت خانه برای بســیاری 
از کانادایــی ها اولویت اصلی اســت. 
در حالی که خرید خانه نقطه عطفی 
در نظر گرفته می شــود و می تواند 
کیفیت زندگی شما را بهبود ببخشد، 
اکثر مردم امیدوارند که خرید آنها یک 
تصمیم مالی درست نیز باشد. اخیرا 
یک مطالعه نشان داده برای کسانی 
که می توانند پیش پرداخت کافی را 
تضمین کننــد، در ۹1 درصد موارد 
تحت بررســی، خرید خانه در کانادا 
بیشــتر از اجاره بلندمدت سودمند 
است. در این سناریوها فرض می شود 
که مالک مــی تواند 20 درصد پیش 

پرداخت را تامین کند.
کارن یولوســکی، مدیرعامل شرکت 
 Royal LePage امــالک  خدمات 
گفت: »کانادایی ها به دالیل زیادی به 
شدت برای مالکیت خانه ارزش قائل 
هستند. این نه تنها برایشان غرورآفرین 
است، بلکه احتماال بزرگترین و مهم 

ترین ســرمایه گذاری مالی است که 
اکثر مردم انجام خواهند داد.

از لحاظ تاریخی، مالکیت خانه برای 
کانادایی ها بسیار سودآور بوده است، 
بسیاری از آنها سرمایه گذاری شان در 
امالک را در برنامه ریزی بازنشستگی 
خود لحاظ کرده اند. داشتن یک خانه 

عمدتا به عنوان روشی برای پس انداز 
پول و سرمایه گذاری در نظر گرفته 

می شود.«
مطالعه ای که توســط ویل دانینگ، 
اقتصاددان و تحلیلگر بازار مســکن 
صورت گرفتــه، از داده های قیمت 
برای 27۸ ســناریو در سراسر کشور 

اســتفاده می کند )تقسیم بندی بر 
اساس شهر و نوع مسکن( و با استفاده 
از داده های تاریخی، پیش بینی های 
آینده و درنظر گرفتن مالکیت خانه به 
عنوان سرمایه گذاری به سؤال متداول 
“خرید خانه بهتر است یا اجاره آن؟”، 

از زوایای مختلف می پردازد.
در حالــی که مجمــوع هزینه های 
ماهیانه خرید یک خانه ممکن است 
بیشــتر از اجاره آن باشد، یک عامل 
مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته 
شود. پرداخت های وام مسکن شامل 
اصــل پول و بهره اســت و اصل پول 
را می تــوان نوعی پس انداز، هرچند 
اجباری دانست. در حالی که صاحب 
خانه باید هر ماه تمام مبلغ را بپردازد، 

اصل آن هزینه واقعی نیست.
عالوه بر ایــن، مؤلفه بهره در ماه اول 
بیشترین مقدار را دارد و به تدریج در 
طول عمــر وام کاهش و عمال میزان 
پس انــداز اجباری هر مــاه افزایش 

می یابد.
در 25۳ مــورد از 27۸ مورد مطالعه 
شده )۹1%(، هزینه خالص مالکیت 
)کل هزینه مالکیــت منهای صرفه 
جویی کــه از طریق بازپرداخت اصل 
سرمایه رخ می دهد( کمتر از هزینه 
اجاره است. در گزارش از این عامل به 
عنوان “مزیت مالکیت” یاد شده است. 
در سه ماهه دوم سال جاری، به طور 
متوسط   هزینه خالص مالکیت خانه 
7۶۹ دالر در ماه کمتر از هزینه اجاره 

خانه ای معادل آن بود.
در ۹ درصد ســناریوهایی که اجاره 
بیشتر از خرید ســودمند بود، اغلب 
مــوارد در خانه هــای لوکــس و در 
محله های گران قیمت متمرکز بودند. 
عالوه بر این حداقل پس انداز ماهانه 

برای این جمعیت 245.2 دالر بود.

با افزایش مجدد قیمت موادغذایی ،
روزهای سخت در انتظار کانادایی هاست

ایرونیا-به گفته برخی کارشناســان، 
کانادایی ها احتماال تا چند ماه دیگر 
شــاهد افزایش قیمــت خواروبار در 
فروشگاه های مواد غذایی محل خود 

خواهند بود.
سیلوین شارلبوا، مدیر ارشد آزمایشگاه 
تحلیل مــواد غذایی کشــاورزی در 
دانشــگاه دالهــوزی هالیفاکس روز 
یکشــنبه به کانال سی تی وی نیوز 
گفت که به طور کلــی قیمت مواد 
غذایی از ژانویــه تاکنون حدود پنج 

درصد افزایش یافته است:
»ممکن است اکنون پنج درصد کم به 
نظر برسد، اما برای مصرف کنندگانی 
که به دنبال محصوالت مشابه هستند، 
برخی از محصوالت در واقع 20 تا 25 

درصد افزایش یافته اند.«
وقتــی نوبت بــه تــورم جهانی غذا 
می رسد، شــارلبوا می گوید که ما در 
حال حاضر در »سومین دور از روند 
متوالــی افزایش قیمتها« هســتیم، 
که متاسفانه به معنای “چندین ماه 
سخت برای خواروبارفروشی هاست.”

او مــی گوید که همــه متوجه این 
افزایش ها در باجه گوشت شده اند؛ 
جایی که قیمت گوشــت گاو بیش 
از 50 درصد افزایش یافته اســت. او 
می گوید کــه قیمت مرغ معموال هر 

سال دو تا سه درصد افزایش می یابد، 
اما اکنون 1۳ درصــد افزایش یافته 
است. گوشــت خوک نیز گران شده 

است.
هزینه هــای مــواد اولیــه در بخش 
فرآوری نیز در حال افزایش اســت و 
اقالمی مانند پاستا و سس ها گران تر 

می شوند.
شــارلبوا می گوید انتظار می رود که 
بسیاری از فرآوری ها میزان تنوع در 
غذاهای تولیدی خود را کاهش دهند:

»بنابراین اگر در چند ماه آینده جای 
خالی روی قفســه ها دیدید، وحشت 
نکنید، فقط آرام باشید. این فقط به 
این دلیل است که خواروبارفروشان در 

حال تنظیم مجدد ســبد محصوالت 
برندهای خود هستند. اتفاقی که در 
حال حاضر رخ می دهد این است که 

فقط ما از کاه کوه می سازیم.« 
با نگاهی به ســال 2022، انتظار می 
رود که باقی مســائل، عمدتا در مورد 
نیروی کار، عواملی باشند که همچنان 
بر کل زنجیــره تامین و حمل و نقل 

تأثیر بگذارند.
شــارلبوا گفــت: »ما بــرای حفظ 
کارمندان پول بیشتری می پردازیم 
که این خبری خوب برای کارمندان 
اســت، اما می دانیــد، زمانی که در 
محیطی با ظرفیت باال و حاشیه کم 
هستید، قیمت ها باید تعدیل شوند.«
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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
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“REDUCED” 
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

OPEN HOUSE
Sat. Nov. 13th 2-4

بهبود وضعیت بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در کانادا
اقتصاد کانادا در مــاه اکتبر با ایجاد 
۳1 هزار شــغل، نرخ بیــکاری را به 
پایین ترین حد در دوران همه گیری 

رساند.
با افزایش ۳1 هزار فرصت شغلی در 
اقتصاد کانادا، ماه گذشته نرخ بیکاری 
به پایین ترین حد در دوران همه گیری 

رسید.
به گزارش رســانه هدهد کانادا، این 
درحالی است که اقتصاددانان هشدار 
می دهند افزایش فرصت های شغلی به 

طور فزاینده ای دشوار است.
با ایجاد ۳1 هزار شغل در ماه گذشته، 
نرخ بیکاری برای پنجمین ماه متوالی 
کاهش پیدا کــرد و از ۶.۹ درصد در 

سپتامبر به ۶.7 درصد رسید.
بنابر گــزارش مرکز  آمــار کانادا با 
بیکاری که  احتســاب کانادایی های 
جویای کار نیســتند، نرخ بیکاری در 
ماه اکتبر ۸.7 درصد و از ۸.۹ درصد 

در سپتامبر کمتر بوده است.
ناتان جانــزن و کلر فن، اقتصاددانان 
رویال بانک کانادا با انتشــار تحلیلی 
نوشت که نرخ بیکاری همچنان باالتر 
از نرخ قابل قبول یعنی حدود شــش 

درصد است .
لیا نورد، مدیر ارشــد استراتژی های 
نیروی کار اتــاق بازرگانی کانادا نیز 
گفت که پــر کردن تقریباً ۹00 هزار 
شغل خالی فعلی خیلی دشوار است. 
حتی دشوارتر از سه میلیون شغلی که 

در ابتدای همه گیری از بین رفت.
بخشی از مشــاغل که در ماه اکتبر 
افزایــش یافتند در صنایــع بودند از 
جمله در بخش خرده فروشی که در 

طی همه گیری به شدت آسیب دیده 
بود. وضعیت اشتغال این صنعت برای 
اولین بار از ماه مارس به سطح قبل از 

همه گیری خود بازگرداند.
در عــوض در بخش مســکن و مواد 
غذایی شــاهد کاهــش فرصت های 

شغلی بودیم.
سری تاناباالسینگام، اقتصاددان ارشد 
تی.دی بانک کانادا معتقد اســت که 
این موضوع تا حدی به محدودیت های 

مجدد در آلبرتا مرتبط است.
داگالس پورتر، اقتصاددان ارشد بانک 
مونتریال نیز گفت کــه این کاهش 
همچنین ممکن اســت نشان دهنده 
مشکالت مربوط به استخدام در بارها 

و رستوران ها باشد.
به گفتــه آمار کانادا فقــط نیمی از 
کارمندانی که بین ماه های آگوست و 
اکتبر شغل خود را در این صنعت از 
دست دادند، با ایجاد ۳1 هزار شغل به 

کارهای خود بازگشتند.
تقریباً از هــر 10 کارگر بیکار که در 
عرض 12 ماه به ســر کار بازگشته، 
هفت نفر به همان شغلی که پیش از 

همه گیری داشته اند برگشته اند.
بهنــوش عامری، اقتصاددان ارشــد 
شــورای اطالعات بازار کار، گفت که 
داده ها نشــان دهنده هیچ نشانه ای از 
»استعفای جمعی« در کانادا نیست، 
بلکه مســائل مربوط بــه بخش های 
خاص، به ویــژه در صنایع خدماتی با 
تماس زیاد مانند مســکن و خدمات 

غذایی بوده است.

جدول وضعیت اشتغال در ماه اکتبر

نرخ بیکاری: ۶.7 درصد )۶.۹(
نرخ اشتغال: ۶1.0 درصد )۶0.۹(

میزان مشارکت: ۶5.۳ درصد )۶5.5(

 1.۳۶5.۶00 بیــکاران:  تعــداد 
)1.421.۸00(

 1۹.1۶2.400 شــاغالن:  تعــداد 
)1۹.1۳1.200(

نرخ بیکاری جوانان )15 تا 24 سال(: 
10.2 درصد )11.۳(

بیکاری مردان )باالی 25(: ۶.۳ درصد 
)۶.4(

نرخ بیکاری زنان )بــاالی 25(: 5.۸ 
درصد )5.۹(

جدول نرخ اســتخدام استان ها در 
ماه اکتبر و مقایسه با ماه قبل از آن 

)داخل پرانتز ماه قبل از آن(

کبک 5.۶ درصد )5.7(
انتاریو 7.0 درصد )7.۳(

بریتیش کلمبیا 5.۶ درصد )5.۹(
نیوفاندلنــد و البــرادور 1۳.۹ درصد 

)1۳.1(
جزیــره پرنــس ادوارد ۹.1 درصــد 

)11.۳(
نوا اسکوشیا ۸.۳ درصد )۸.0(
نیوبرانزویک ۹.1 درصد )۹.۳(

مانیتوبا 5.۳ درصد )5.۶(
ساسکاچوان ۶.2 درصد )۶.۳(

آلبرتا 7.۶ درصد )۸.1(

جدول نرخ بیکاری استان ها در ماه 
اکتبر و مقایســه با ماه قبل از آن 

)داخل پرانتز ماه قبل از آن(

کبک 5.۶ درصد )5.7(
انتاریو 7.0 درصد )7.۳(

بریتیش کلمبیا 5.۶ درصد )5.۹(
نیوفاندلنــد و البــرادور 1۳.۹ درصد 

)1۳.1(
جزیــره پرنــس ادوارد ۹.1 درصــد 

)11.۳(
نوا اسکوشیا ۸.۳ درصد )۸.0(
نیوبرانزویک ۹.1 درصد )۹.۳(

مانیتوبا 5.۳ درصد )5.۶(
ساسکاچوان ۶.2 درصد )۶.۳(

آلبرتا 7.۶ درصد )۸.1(

ترودو  دولت نخست وزیر جاســتین 
ماه گذشــته پس از بهبود اشــتغال، 
برنامه های حمایتی گســترده کووید 
1۹ را به پایان رســاند. بــا توجه به 
تورم بسیار باالتر از انتظار و بازگشایی 
مجدد بازار کار، بانک مرکزی کانادا ماه 
گذشته اعالم کرد که می تواند افزایش 
نرخ بهره را سه ماه زودتر از آنچه قباًل 

انتظار می رفت آغاز کند.
افزایــش اشــتغال در اکتبر همه در 
بخش تمام وقت بود کــه ۳۶ هزار و 
400 شغل ایجاد کرد. بخش پاره وقت 
5200 موقعیت شغلی را از دست داد.
گفتنی اســت کــه متوســط نرخ 
بیکاری کانادا در بازه زمانی 1۹۶۶ تا 
2021 معــادل 7.۸4 درصد بوده که 
پایین ترین رقم ثبت شده مربوط به 
ژوئن 1۹۶۶ با 2.۹ درصد و باالترین 
رقم ثبت شده مربوط به می 2020 با 

1۳.7 درصد بوده است.
در سال 2020 بیشترین اشتغال زایی 
ماهانه مربوط به ماه ژوئن و کمترین 
اشتغال زایی مربوط به ماه آوریل بوده 

است.
به طور میانگین در بازه زمانی 1۹7۶ 
تا 2021، اقتصاد کانادا در هر ماه 1۹ 
هزار و 4۸ فرصت شغلی ایجاد کرده 
است که باالترین اشتغال زایی ماهانه 
مربوط به آوریل 201۹ با 10۶ هزار و 
500 مورد و کمترین اشتغال زایی نیز 
مربوط به ژانویه 200۹ با منفی 124 
هزار و ۸00 فرصت شغلی بوده است.

حمایت دوسوم کانادایی ها
 از برابری مالیاتی در کشور

به گزارش هفته و به نقل از »نشنال 
پســت«، از میــان 1554 کانادایی 
شــرکت کننده در نظرســنجی، 25 
درصد گفتند که قویاً از برابری حمایت 
می کنند، برنامه ای که بر اســاس آن 
دولت فدرال درآمد مالیاتی را مجدداً 
توزیــع می کند تــا اطمینان حاصل 
شود که همه استان ها دارای سطوح 
مشابهی از خدمات عمومی هستند. 
42 درصد دیگر گفتند که تا حدودی 

از آن حمایت می کنند.
در همه پرســی ماه گذشته در آلبرتا، 
۶1.7 درصــد از مردم آلبرتا به حذف 
برابری از قانون اساســی رای مثبت 
دادنــد. این اســتان از دهــه 1۹۶0 
پرداختی برابری دریافت نکرده است.

آلبرتا،  نخســت وزیر  کنی،  جیسون 
نتیجــه همه پرســی را یــک بیانیه 
“قدرتمند” خواند. او هنگام انتشــار 
نتیجــه در 2۶ اکتبر گفت: “ما کاماًل 
از نخست وزیر انتظار داریم که به روند 
اصالح قانون اساسی احترام بگذارد و 
با حسن نیت با آلبرتا بنشیند و مذاکره 

کند.”
نخست وزیر جاستین ترودو گفت هر 
گونه اصالحیه قانون اساسی مستلزم 
“اجماع قابل توجه در سراسر کشور” 
است. وی خاطرنشان کرد که حذف 
بخشــی از قانون اساســی مستلزم 
موافقت دولت فدرال و هفت اســتان 
است که حداقل 50 درصد از جمعیت 

کانادا را نمایندگی می کنند.
تــرودو همچنیــن از کنــی بــرای 
همه پرســی انتقاد کرد و خاطرنشان 
کرد آخرین بــاری که فرمول برابری 
به روز شد، در زمان دولت نخست وزیر 
سابق استفان هارپر بود که کنی وزیر 

کابینه بود.
نظرســنجی آنالین لگر، که بین 2۹ 
اکتبر و 1 نوامبر انجام شــد، نشــان 
می دهد که هر دو دســته استان های 
به اصطالح “دارا” – که پول دریافت 
نمی کنند اما کمک های مالیاتی فدرال 
آنها برای پرداخت های برابر استفاده 
می شود – و استان هایی که به اصطالح 
“دارا” نیستند – استان هایی که این 
پرداخت ها را دریافت می کنند- از این 

برنامه حمایت می کنند.
نظرســنجی لگر نشــان داد که ۶2 

درصــد از پاســخ دهندگانی که در 
استان های »دارا« زندگی می کنند، از 
برابری حمایت می کنند، همانطور که 
7۸ درصد از پاســخ دهندگانی که در 
می کنند،  زندگی  »ندار«  استان های 

حمایت می کنند.
اگرچه کانادایی ها عمدتــاً از برابری 
آنها  اکثریــت  می کردند،  حمایــت 
می گفتنــد که برخــی از دولت های 
اســتانی از مزایــای ناعادالنــه این 
برنامه اســتفاده می کنند. 21 درصد 
از پاســخ دهندگان به شــدت با این 
موضوع موافــق بودند و ۳۳ درصد تا 
حدودی موافق بودند. 17 درصد هم 

مخالف بودند.
از  در همیــن حــال، 54 درصــد 
شــرکت کنندگان در نظرسنجی در 
کانــادا گفتند که برخی از دولت های 
در  تصمیم گیــری  هنگام  اســتانی 
استان خود، از مزایای سیستم برابری 

استفاده ناعادالنه می کنند.
و اکثریت اندک )51 درصد( احساس 
کردند که دولت فدرال و همه استان ها 
باید بخشی از هر بحثی در مورد تغییر 

برابری باشند.

مدیر عامل ایرکانادا 
یادگیری زبان فرانسه را آغاز کرد

مایکل روسو، مدیر عامل بزرگ ترین شرکت هواپیمایی کانادا، که یک هفته 
کابوس وار را پشت سر گذاشته است، روز سه شنبه ۹ نوامبر با ارسال نامه ای 
بــه کارکنان ایرکانادا تاکید کرد یادگیری زبان فرانســوی را نزد یک معلم 
خصوصی آغاز کرده اســت. به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونریال، 
ســخنرانی مدیر عامل ایرکانادا به زبان انگلیسی در اتاق بازرگانی مونترال و 
اظهارنظر او درباره زبان فرانسوی موجی از انتقادات شدید علیه او برانگیخت 
و موجب شد بیش از دو هزار شکایت از او و شرکت ایرکانادا به کمیساریای 

زبان های رسمی ارسال شود.
آقای روسو در نامه خود اعالم کرد: »همکاران عزیز، همان طور که می دانید، 
صحبت های من در پاســخ به روزنامه نگاران درباره میزان آشنایی ام با زبان 
فرانسوی، تعابیر و تفاسیر متعدد و شدیدی برانگیخت. من بابت حرف هایی 
که زدم و فشارهایی که به همین علت به شرکت ایرکانادا وارد شد، صمیمانه 
ابراز تاسف می کنم. من مسئولیت کامل حرف هایی را که هفته پیش به زبان 
آوردم، بر عهده می گیریم. افرادی که مرا می شناسند به خوبی می دانند که 

این گفته ها انعکاس ارزش ها و باورهای من نیست.
احترام، بخش انفکاک ناپذیر ارزش های ما و همه تالش هایی اســت که در 
ایرکانــادا انجام می دهیم. همان گونه که هفته پیش قول دادم، بار دیگر بر 
تعهدم برای یادگیری زبان فرانسوی تاکید می کنم و باید به شما بگویم که 

یادگیری این زبان را نزد یک معلم خصوصی آغاز کرده ام.«
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

Depth / Size (ft.):
Lot Area (sq.ft.):
Flood Plain:

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

Frontage (feet):
Approx. Year Built:
Age:
Zoning:
Gross Taxes:

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

Dist. to Public Transit: Dist. to School Bus:

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Finished Floor (Main):
Finished Floor (Above):
Finished Floor (Below):
Finished Floor (Basement):
Finished Floor (Total):

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

REA Full Public The enclosed information, while deemed to be correct, is not guaranteed.
PREC* indicates 'Personal Real Estate Corporation'.

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

Restricted Age:
# of Pets: Cats: Dogs:
# or % of Rentals Allowed:

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

Mgmt. Co's Name:
Mgmt. Co's Phone:

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

R2489279 $2,059,000
$1,998,000

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

STRATA LOT 2, PLAN BCS1296, DISTRICT LOT 601, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT, TOGETHER WITH AN INTEREST IN
THE COMMON PROPERTY IN PROPORTION TO THE UNIT ENTITLEMENT OF THE STRATA LOT AS SHOWN ON FORM 1 OR V, AS

026-293-323

4'4
12'8
10'3
11'10
8'4
12'3
7'3
10'7
10'10
5'1

10'11
16'1

14'10
13'6
17'2
17'4

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

22'10
11'0
9'10
6'6

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

AMAZING HOME in EDGEMONT! The qualities & size of a luxurious detached home with the convenience of low maintenance townhouse living, in a
quiet, private setting. This beautifully updated stunning home offers 4 bedrooms, 3.5 baths, 3000+ sqft, a ton of storage, an attached double garage
PLUS extra large driveway for 2 more cars. Enjoy airy, true OPEN CONCEPT living on the main, featuring 18’ ceilings in the living room. Enjoy a
beautifully updated kitchen with Viking appliances, quartz counters, glass backsplash. Enjoy high-ceilings, hardwood floors, double French doors
leading onto a private, sunny, SOUTH-FACING WALK-OUT PATIO. 3 generous-sized bedrooms up including a spectacular master suite with walk-in
closet & stunning ensuite. Below is a large rec room, 4th bed, full bath & storage.

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

Foyer
Living Room
Dining Room
Family Room
Kitchen
Master Bedroom
Walk-In Closet
Bedroom
Bedroom
Laundry

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, Water

2 Storey w/Bsmt.
Frame - Wood
Mixed, Wood

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

Central Location, Cul-de-Sac, Private Setting, Recreation Nearby, Shopping Nearby, Ski Hill Nearby
ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window Coverings, Microwave

Fully Finished

Pets Allowed w/Rest., Rentals Allwd
w/Restrctns

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

منزل لوکس باچشم انداز بسیار زیبا از اقیانوس.
6000 اسکورفیت زیربنا در 3 طبقه،

5 اتاق خواب و 5/5 سرویس حمام و دستشویی،
بسیار روشن و دلباز، با نقشه خوب، 3 شومینه گازی،

بالکن بزرگ رو به حیاط زیبا، مجهز به استخر در فضای باز،
در یکی از مناطق خوب در وست ونکوور،
نزدیک به مدارس ابتدایی و دبیرستان

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

$2,059,000
1203-3080 Lincoln Ave., Coquitlam

$698,000

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

Depth / Size:
Lot Area (sq.ft.):
Flood Plain:

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

Frontage (feet):
Approx. Year Built:
Age:
Zoning:
Gross Taxes:

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

Dist. to Public Transit: Dist. to School Bus:
Title to Land:

Property Disc.:
PAD Rental:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Finished Floor (Main):
Finished Floor (Above):
Finished Floor (Below):
Finished Floor (Basement):
Finished Floor (Total):

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

RED Full Public The enclosed information, while deemed to be correct, is not guaranteed.
PREC* indicates 'Personal Real Estate Corporation'.

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

LOT 64, PLAN BCP20445, DISTRICT LOT 228, SECTION 16, TOWNSHIP 39, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT

026-488-434

13'7
14'1
13'7
10'3
3'8
7'2
9'3
6'9
13'8
13'2

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

12'7
7'5
9'3
10'9
10'4
15'

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

This is truly a piece of art with views! Custom built luxury with top-of-the-line upgrades across the house. Hardwood  floors, finished luxury basement,
and high-end appliances. Immediately after you walk in the house, you can feel its  luxury and elegance. Even the smallest kitchenwares were detailed
to enhance the character of this house. Take some  steps to the window, you have the breathtaking mountain and city views that worth millions.
Basement can be easily  converted to a 3 bdrm suite. This is all about enjoying the life to the most extent. Take your golf bag and move in  now.
Shopping and schools are steps away.

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

Living Room
Kitchen
Dining Room
Office
Pantry
Laundry
Nook
Foyer
Master Bedroom
Bedroom

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

City/Municipal
Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, Water

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

Air Conditioning, ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window Coverings, Range Top, Security System, Smoke Alarm, Sprinkler -

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, 
Coquitlam

528,000

#711-121 Brew St., 
Port Moody

698,000

#2710-9868 Cameron St,
Burnaby

5,788,000
1408 31st Street, West Vancouver
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

مالیات اشخاص و شرکت ها
مشاوره در امور مالی، حقوق و دستمزد

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

North Vancouver office:
 #110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver

Tel: 604-990-6668    Fax: 604-990-6826

Tri-City office:
 #241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664    Fax: 604-945-6606

Email: pbsaccounting@shawcable.comwww.pbsaccountingltd.comwww.pbsaccountingltd.com

US Tax Returns & Non-Resident Tax

روایت دست اول یک کهنه سرباز کانادایی
 از تجاوزهایی که در ارتش به او شده است

یک کهنه سرباز کانادایی از تجاوزهای 
جنســی در حین آموزش در ارتش 
پرده برداشته و گفته که وقتی آن را به 
مافوقش گزارش داده احساس کرده 
است زنجیره فرماندهی به او »کامال 

خیانت کرده اند«.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»ســی تی وی«، جاســتین هادسون 
می گوید که 10 سال پیش در حین 
آموزش افسری هوافضا، بارها دو سرباز 
مــرد دیگر او را مــورد آزار و اذیت و 

تجاوز جنسی قرار داده اند.
او ادعــا می کند کــه در اتفاقی، یک 
سرباز او را در حالی که خواب بود نگه 

داشت و دیگری او را دستمالی کرد.
او گفت: »در آن زمان که این را تجربه 
می کردم، احساس ترس کردم. وقتی 
تمام شد، فقط سعی کردم آن را دفن 

کنم.«
هادسون موارد دیگری را مدعی است 
که در آن افراد مشــابه در زمان های 
مختلف او را تا حمام دنبال می کردند، 
باسن او را نیشگون می گرفتند، خود 
را بــه او می مالیدند و در مواقع دیگر، 
آلتشان را بیرون می آوردند و به پایش 
می مالیدند یا در کالس آلتشان را به 

بازوی او می کشیدند.
هادســون گفت: »فکر می کنم سر او 
فریــاد زدم، و فکــر می کنم که به او 
گفته ام که دســت بردارد. این تجاوز 

جنسی است.«
این مصیبت به شدت او را تحت تأثیر 

قرار داده است.
او گفــت: »مــن از ذهنی ســالم به 
احســاس بی ارزشــی کامل رسیدم، 
احســاس می کــردم کــه حیثیت 
مورد  انسانی ام پایمال شــده، کامالً 
حمله ام و احساس شرمندگی کردم.«

هادســون ادعــا می کند کــه وقتی 
وضعیت را به مافوق خود در آن زمان 
گزارش کرد، ستوان فقط »به او خیره 
شد و جوری رفتار کرد که برایش مهم 

نبود«.
او همچنیــن ادعا می کند که پس از 
گزارش آنچه اتفاق افتاده است، به طور 

ناعادالنه، خودش تنبیه شده است!
هادســون می گوید که از حمالت و 
پاسخی که از مافوقش دریافت کرده 
بود، چنان ناراحت بــود که ارتش را 
ترک کرد، کانــادا را ترک کرد و نام 

خود را تغییر داد.
او گفت: »احســاس می کــردم که 
زنجیره فرماندهی کامالً به من خیانت 
کرده است. بخشی از دلیلی که طول 
کشید تا از پس آن بربیایم، و بخشی 
از دلیلــی که کانادا را ترک کردم این 
اســت که احساس می کردم کامالً به 
من خیانت شده است، و عمیقاً صدمه 
دیده ام. احســاس می کردم نیروهای 

مسلح کانادا به من خیانت کرده اند.«
هادســون گفت که او می داند که در 
ارتش کانادا هم مردان و هم زنان تحت 
تأثیر تجاوز جنسی قرار می گیرند، اما 
ممکن اســت مردان در کنار آمدن و 
پردازش این موضوع بیشــتر مشکل 

داشته باشند.
او می گوید: »احتماالً مردها احساس 
می کنند که نمی خواهنــد در مورد 
آن صحبت کننــد. بنابراین آنان آن 
را بــه روش دیگری پنهان می کنند. 
من نمی خواســتم در مــورد آن به 
دلیل وضعیت روحی که در آن بودم 
نمی خواستم خاطرات  صحبت کنم. 
آن را زنده کنم… شما کامالً از درون 

نابود شده اید، کامالً ویران شده اید.«
هادســون گفت این فرض یا انتظار 
اجتماعی که مــردان باید فقط مرد 
شــوند یا اینکه بایــد بتوانند تجاوز 
جنســی را مدیریت کنند، واقعیت 

ندارد.

او گفــت: »اینطــور نیســت… این 
می توانــد هر مــردی را تحت تأثیر 
قرار دهد. فقط به این دلیل که شما 
مرد هستید به این معنی نیست که 
از تجاوز جنسی یا سوء رفتار جنسی 

مصون هستید«.
داســتان هادســون در زمانی اتفاق 
می افتد که نیروهای مسلح کانادا مورد 
توجه قرار گرفته اند، زیرا این سازمان 
با رســوایی های پی در پی سوء رفتار 
جنسی، تجاوز جنسی، آزار جنسی، 
ســوء مدیریت و شــکایات همراه با 
اتهامات پنهان کاری، مانع تراشــی و 

رفتار نادرست مواجه شده است.
چندین افســر ارشد موضوع اتهامات 
ذکرشــده قرار گرفته اند که منجر به 
کناره گیری درجــه داران عالی رتبه ی 

کانادا شده است.
آنیتا آناند، وزیر دفــاع تازه منصوب 
شــده، در یکی از اولین اقدامات خود 
در این ســمت، این هفته اعالم کرد 
که درخواســت لوئیز آربــور، قاضی 
بازنشســته دیوان عالی کشور، برای 
انتقال تحقیقات و تعقیب پرونده های 
سوء رفتار جنسی نظامی به مقامات 

غیر نظامی را پذیرفته است.
آربور توصیه کرد که همه پرونده های 
جنایی با ماهیت جنسی در نیروهای 
مســلح کانادا، از جملــه پرونده های 
تاریخی، به مقامات غیر نظامی ارجاع 
داده شوند، از جمله پرونده هایی که در 
حال حاضر در دست بررسی هستند، 
مگر اینکه تحقیقات گفته شده تقریباً 

کامل شده باشند.
هادسون محتاطانه نسبت به تغییرات 
خوشبین است، اما می گوید که تغییر 
فرهنــگ در ارتش کانادا با ســرعت 

حلزونی اتفاق می افتد.

کانادا دومین کشور در رده بندی
 بهترین کشورهای جهان شد

پرژن میــرور- کانــادا در رده بندی 
بهترین کشــورهای جهان از دیدگاه 
عمومی، به دلیل افزایش درک مثبت 
در صحنه جهانی مقام دوم را پس از 

آلمان به دست آورد.
در نظرســنجی صورت گرفته توسط 
مؤسسه آنهولت – ایپسوس در سال 
2021، پس از انجام بیش از ۶0 هزار 
مصاحبه آنالین از مردم 20 کشــور 
جهان، تعداد ۶0 کشور از نگاه مردمان 

دیگر کشورها رده بندی شدند.
رده بندی بهترین کشورهای جهان 
از ســال 2005 شــروع شده است و 
در حالیکــه کانادا همواره در بین 10 
کشور برتر این رده بندی قرار داشته، 
اما رتبه کانادا در سال های اخیر دچار 

نوسان بوده است.
رتبه بندی سال جاری نسبت به سال 
گذشته کمی دچار تغییر شده است، 
زیرا کشــورهای جهــان دوباره روی 
پای خود ایســتاده اند و با بازگشایی 
اقتصــادی و شــروع بــه کار مجدد 
بخش های گردشگری که تحت تاثیر 
همه گیری بیماری کووید-1۹ تعطیل 
شــده بودند، در حال ترمیم وضعیت 

خود هستند. 
کانادا در رتبه بندی این فهرست در 
ســال جاری میالدی به دلیل نفوذ 
جهانی باال، اســتقبال از مهاجران و 
میزان پایین جرم و جنایت رتبه خوبی 
را کسب کرد و به رده دوم صعود کرده 
و باالتر از کشــورهای ژاپــن، ایتالیا، 

بریتانیا و فرانسه قرار گرفته است.
در این فهرست کشورهای سوئیس و 
ایاالت متحده آمریکا پس از فرانســه 
به ترتیب در رده های هفتم و هشتم 
بهترین کشورهای جهان قرار گرفتند.

کانادا در سال 2020 در این فهرست 

جایگاه سوم را به دســت آورده بود. 
آمریکا در سال گذشته رتبه دهم را در 
فهرست بهترین کشورهای جهان به 
دست آورده بود که در سال جاری در 

این فهرست دو رده باالتر رفته است.
بریتانیا از نگاه شــرکت کنندگان در 
این نظرسنجی آنالین نسبت به سال 
گذشته سه پله سقوط کرده و از رتبه 
دوم در سال 2020 به رتبه پنجم در 

سال جاری رسیده است.
آلمان همچنان با قــدرت و همانند 
سال 2020، در سال جاری نیز مقام 
نخست بهترین کشور جهان را به خود 
اختصاص داده است و از نگاه شرکت 
کنندگان در این نظرســنجی دچار 
هیچگونه تغییــری در جایگاه خود 

نشده است.
آمریــکا در ســال 2020 و به دلیل 
شیوع گسترده ویروس کرونا و تعداد 
بسیار زیاد کشته شدگان بر اثر ابتال 
به بیماری کووید-1۹، از رتبه ششم 
در ســال 201۹ در این فهرست به 
رتبه دهم سقوط کرده بود اما در سال 
جاری به دلیل عملکرد مثبت در انجام 
واکسیناسیون گسترده در این کشور و 
بازگشایی اقتصاد خود به رتبه هشتم 
صعود کرد که نشــان دهنــده نگاه 
مثبت مردم دیگر کشورها نسبت به 

این کشور است.
این در حالی اســت کــه آمریکا پنج 
سال پیش و در سال 201۶ رتبه اول 
فهرست بهترین کشورهای جهان را 

در اختیار خود داشت.
در بخــش پایینی این فهرســت نیز 
کشورهای عربســتان سعودی، کنیا، 
تانزانیا، بوتسوانا، نیجریه و فلسطین به 
ترتیب در رده های 55 الی ۶0 این رده 

بندی قرار گرفتند.



1۳13 Issue 1554 Friday November 12, 2021 شماره ۱55۴ جمعه 2۱ آبان ۱۴۰۰

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
215.9 mm x 304.8 mm
None

K21Q1-PR-AL-1005
Kia
July Retail
Newspaper
Newspaper Ad

Spencer Watson

None

Glen Alberastine

Mandy Hoeg

Ashwin Pinto

Amy Friel

Kia Signature OTF (Light, Bold, Regular), DesignKOTF (Bold)None None

1005_July_Retail_Newsprint_ROC1_X_EN.indd

1005_July_Retail_Newsprint_ROC1_X_EN

Revision date: 6-30-2021 5:15 PM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

ROC Rest of Canada 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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

kia.ca/summer Official vehicle  
of the CHL

UNLIMITED KM
ROADSIDE ASSISTANCE °

5 A
N
S

Seltos SX Turbo shown‡Sportage SX shown‡

Available features:

-  19" machined-finish 
alloy wheels

-  Integrated 
dual exhaust

-  DynamaxTM 
all-wheel drive

The 2022 Seltos  LX FWDThe 2022 Sportage  LX AWD

Weekly lease

at
for 48 months | $0 down≠ 

Includes 1% loyalty rate reductionΔIncludes 1% loyalty
rate reductionΔ

$ 76 1.99 %
Available features:

- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward 
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

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

کانادا تا پایان سال ۲۰۲۲ تامین مالی
 پروژه های سوخت فسیلی در خارج 

از کشور را متوقف می کند

ایرونیــا- دولت فــدرال  اعالم کرد 
یارانه هایی را که به شرکت های نفت 
و گاز طبیعی کمک می کند تا پایان 
سال آینده فعالیت و در خارج از کشور 

توسعه پیدا کنند، قطع خواهد کرد.
آمریکا، نیوزلند و کاســتاریکا نیز در 
میان 24 کشور امضاکننده بیانیه بین 

المللی هستند.
کشورها متعهد شده اند که سرمایه ها 
را به سمت توسعه انرژی پاک هدایت 

کنند.
بــه گفته مقامــات، اگر هــر یک از 
کشــورها این تغییر را اجــرا کنند، 
این سیاســت می تواند ساالنه حدود 
15 میلیارد دالر )1۸.۶ میلیارد دالر 
کانادا( وجوه دولتی را از سوخت های 
فســیلی خارج کرده و به انرژی پاک 

منتقل کند.
جاناتان ویلکینسون وزیر منابع طبیعی 
طی اعالمیه ای گفــت: »ما در یک 
بحران آب و هوایی به ســر می بریم. 
نیاز به کاهش فوری انتشــار گازهای 
گلخانه ای در هر بخش از اقتصاد، در 
همه جای دنیا داریم. این موضوع البته 
در مورد بخش انرژی هم در کنار تمام 

بخش های اقتصاد صدق می کند.«
»تصدیق کانادا قابل توجه اســت. ما 
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی 

در جهان هستیم.«
ویلکینســون گفت کــه دولت برای 
پایان دادن به یارانه های مناطق نفتی 
موضع گرفته است و این اولین گام در 

این فرآیند است:
»در طول مبــارزات انتخاباتی، حزب 
لیبرال نه تنها بــه یک تاریخ خاص، 
بلکه به حذف تدریجی آن در داخل 
کشور نیز متعهد شد. این چیزی است 

که ما روی آن کار خواهیم کرد.«
هفته گذشته، کانادا و سایر کشورهای 
جی20 اعالمیه مشــابهی برای پایان 

دادن به حمایت مالی از نیروگاه های 
زغال ســنگ در خارج از کشور صادر 

کردند.
ریچــارد فلوریزون، رئیس موسســه 
بین المللی توســعه پایدار مستقر در 
وینیپگ، طی اطالعیه روز پنجشنبه 
گفت: »از دیدگاه ما و شرکای مان از 
بسیاری سازمان های جامعه مدنی، 

این یک روز تاریخی است.«
اعالم تامین مالی بین المللی بر توسعه 
صادرات کانادا )EDC(؛ یک شرکت 
فدرال که انواع حمایت های مالی را 
برای کمک به شرکت ها در فعالیت 
های بین المللی ارائه می دهد، تاثیر 

خواهد گذاشت.
ِمیرید لیِوری، رئیس ECD در بیانیه 
ای ایمیلی گفت: »حمایت ما از بخش 
نفت و گاز به طور کلی طی سه سال 
گذشته ۳5 درصد کاهش یافته است؛ 
از 12.5 میلیارد دالر تجارت تسهیل 
شــده در سال 201۸ به ۸.1 میلیارد 
دالر در ســال 2020 رســیده است. 
حجم تجــارت مــا در زمینه نفت و 
گاز در ســال جاری به کاهش ادامه 
می دهد و تا ۳0 ژوئــن 2021، 2.7 
میلیــارد دالر به بخــش نفت و گاز 

تزریق شده است.«

جوانان کانادایی خود را بدشانس می دانند و به کشورشان دلبستگی ندارند
بســیاری از جوانــان کانادایــی زیر 
فشــارهای جامعه ای که تحت تأثیر 
تغییرات آب و هوایی، افزایش قیمت 
خانه، نابرابری اقتصــادی و فقر قرار 
گرفته اســت، می گویند که نسبت 
چندان  کشورشــان  جهت گیری  به 

خوش بین نیستند.
به گزارش هفته و به نقل از »گلوبال 
نیوز«، نظرســنجی موسسه انگوس 
رید از رهبران جوان کانادایی نشــان 
داد که تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان 
فکر می کردند که پاسخ  به مشکالت 
کانادا نباید برپایه ی اصالح اشتباهات 
نســل های قبلی باشــد، بلکــه باید 
جامعه ی کانادا را به کل بازسازی کرد.
در این مطالعــه از کانادایی ها، در هر 
سنی، خواسته شــد تا درباره اینکه 
آیا خود را »رهبــر« در جوامع خود 
می دانند یا خیر، اظهــار نظر کنند. 
پاســخ دهندگان خود را بر اســاس 
توانایی شان در ایجاد تغییر در جوامع 
از طریق مشارکت داوطلبانه و سیاسی 

ارزیابی کردند.
این رهبران جوان که همگی زیر 41 
سال ســن دارند، گفتند که احتماالً 
منافــع عمومــی را در اولویت قرار 
می دهند و به طور کلی معتقدند که 
آنچه برای جامعه خوب است از حقوق 
و آزادی هــای فردی مــردم اهمیت 

بیشتری دارد.
ســطوح  همچنین  جــوان  رهبران 
تحصیــالت باالتر و ثروت شــخصی 
اندکی بیشتر از غیر رهبران را گزارش 
کردند و مشخص شد که از نظر نژاد 
و جنسیت بسیار متنوع تر از همتایان 

قدیمی خود هستند.

شکاف نسلی

اکثر رهبران جوان 40 ســاله و کمتر 
گفتند که میراث پیشــنیان را منفی 
می بینند، در حالی که اکثریت قاطع 
رهبران باالی 55 سال این میراث را 

مثبت می دانند.
با ایــن حــال، نســل های جوان تر 
خوش بین هســتند که نســل هزاره 
میراثی مثبت تر نسبت به نسل های 
دوران رونــق از خود به جای خواهد 
گذاشــت. از طرف دیگر، نســل های 
قدیمی تر ایمان چندانی بدین ندارند. 
نیمــی از افراد باالی 40 ســال فکر 
می کنند نســل هزاره جهــان را در 

وضعیتی بدتر ترک خواهد کرد.

موضوعات پراهمیت

همه پاسخ دهندگان نظرسنجی، صرف 
نظر از نسل، تغییرات آب و هوایی را 
به عنوان نگرانی اصلی انتخاب کردند 
و اکثریــت گفتند که کانــادا باید بر 
حفاظت از محیط زیست بیش از رشد 

اقتصادی تاکید کند.
رهبران جوان گفتند که بیشتر نگران 
نابرابری اقتصادی، قیمت مســکن و 
آشتی با بومیان هســتند، در حالی 
که رهبران مسن تر گزارش دادند که 
بیشــتر نگران تورم و متعادل کردن 

بودجه اند.

چه کسی خوش شانس است؟

کانادایی های جوان تر بیشتر گفتند که 
گروه سنی آنها »بدشانس« بوده است، 
به طوری که حدود 40 درصد از همه 

رهبران و همتایان 40 ســال و کمتر 
گفتند که نســل آنهــا فرصت کافی 
ندارد. کانادایی های مســن تر، به ویژه 
آن هایی که 55 ســال بــه باال دارند، 
گزارش می دهند کــه با فرصت های 
فراوان »بسیار خوش شانس« هستند.

ســه چهارم رهبران 40 ساله و کمتر 
موافق هســتند که سفیدپوستان از 
فرصت های اجتماعی که به اقلیت ها 
داده نمی شوند سود می برند، و تقریبا 
40 درصد گــزارش کردنــد که در 
ســال 2020 در تظاهرات »زندگی 
سیاه پوســتان مهم اســت« شرکت 

کرده اند.
نســل های مســن تر مورد بررســی 
معموالً از نظــر کیفیت کلی زندگی 
خوش شانس تر هستند، در حالی که 
هم گروه هــای جوان تر می گویند که 
وقتی صحبــت از پذیرش اجتماعی 
و آزادی بــه میان می آید، احســاس 
خوشــبختی می کننــد. رهبران ۳0 
تــا 40 ســاله »فرصت های ســفر« 
را به عنــوان بهتریــن بخش بخت 
خود می داننــد، در حالی که رهبران 
مســن تر مالکیت دارایی را به عنوان 
یکی از فرصت های خوش بختی خود 

برشمرده اند.

اختالف دیدگاه

این صرفا گفتگو درباره این نیست که 

کدام نسل راحت تر بوده یا فرصت های 
بیشتری در زندگی داشته اند.

این مطالعه همچنین نشان داد که نوع 
نگاه نسل های جوان به کانادا و آینده 
این کشور اساســا متفاوت از دیدگاه 

بزرگانشان است.
اکثریت افراد باالی 41 سال می گویند 
که وابســتگی عاطفی شــدیدی به 
کانادا دارند. آنها این کشور و آنچه را 
که نشانگرش است دوست دارند. در 
حالی که فقط حدود نیمی از افراد زیر 
41 سال وفاداری شدید به کانادا دارند 
و مخالفتی با دنبال کردن فرصت های 

بهتر در دیگر کشورها ندارند.
موقعیت جغرافیایی همچنین در نحوه 
نگاه کانادایی ها به کشــور خود نقش 
دارد، به طــوری که کمتر از نیمی از 
کل کبکی ها وابستگی شدید به کانادا 

را گزارش می دهند.

مسیر پیش رو

نیمی از رهبران 1۸ تا 2۹ ساله و دو 
نفر از هر پنج نفر از رهبران ۳0 تا 40 
ساله می گویند که تغییرات ساختاری 
اساســی مورد نیاز اســت و کانادا از 

شروع جدید سود خواهد برد.
با این حال، آنهایی که 55 سال به باال 
دارنــد، می گویند که جامعه از دنبال 
کردن راه نسل ها پیشین بهترین سود 

را خواهد برد.
این ما را به چه نتیجه ای می رساند؟

تجزیه و تحلیل داده های ارائه شــده 
نه تنها شکاف نسلی را در نحوه نگاه 
جوانان و مســن ترها به کشورشــان 
و آنچه از نظر آنها مهم ترین مســائل 
اســت، چه از نظر شخصی و چه به 
عنوان یک کشــور، نشــان می دهد، 
بلکه به تفاوت در نحوه باور نســل ها 
نیز اشــاره می کند. کانادا باید برای 
رسیدگی به این مسائل توجه الزم را 

نشان دهد.
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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«

 بنیاد کانادا و ایران

 هموطنان عزیز.  بنیاد کانادا و ایران برای ادامه حیات خود و برگزاری
 برنامه های متنوع برای جا معه و آموزشهای مفید به مهاجرین نیاز به 

حمایت مادی و معنوی شما دارد. برای حمایت از این بنیاد نیکو کاری به 
لینک ارایه شده زیر مراجعه کرده و مبلغ مورد عالقه خود را هدیه بفرمایید

 و رسید مالیاتی دریافت نمایید. برای اطالعات در این مورد با شماره
 1۹77-۸00-۶04 تماس گرفته و پیام خود را بگذارید و یا اینکه 
پیام خود را از طریق ایمیل admin@cif-bc.com  ارسال  نماید.

لینک الزم برای کمک کردن : 
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چالش های داشتن خودروی برقی در کانادا
زمانی که جودی گودوین می خواست 
رانندگــی با یک خــودروی برقی را 
آزمایش کنــد، به نمایندگی مراجعه 
نکــرد. در عوض، او به یک مرکز غیر 

انتفاعی در شمال تورنتو رفت.
بــه گــزارش هفتــه و به نقــل از 
»سی بی ســی«، او در مورد وســایل 
نقلیه برقی می گوید: »دستیابی به آنها 
سخت است. خواهرم سعی کرد یکی 
بخرد و نتوانست یکی از آن ها را پیدا 

کند.«
ایــن مرکز غیر انتفاعــی که پالگن 
درایــو )Plug’n Drive( نام دارد نه 
تنها دارای نمایشــگاهی است که در 
آن افــراد می توانند خودروهای بدون 
آالیندگــی را آزمایــش کنند، بلکه 
کارکنــان آن مربیانــی آموزش دیده  
هستند که به سؤاالت در مورد نحوه 
شارژ وســایل نقلیه، محدوده آنها و 

هزینه آنها پاسخ خواهند داد.
کارا کلرمــن، مدیــر عامــل پالگن 
درایو، که به دنبال تســریع پذیرش 
کاناداست،  در  الکتریکی  خودروهای 
می گوید: »ما بارها و بارها دریافته ایم 
کــه فقط تجربه امتحــان کردن آن 
چیزی اســت که مــردم را متقاعد 

می کند.«
امروزه به دلیل قیمت باالی بنزین یا 
احساس فوریت ناشی از تغییرات آب 
و هوایی، تعداد بیشتری از کانادایی ها 
به فکر روی آوردن به وســایل نقلیه 
الکتریکی هســتند. بر اســاس یک 
نظرسنجی تازه، نزدیک به 70 درصد 
از کانادایی هایــی کــه قصــد خرید 
خودروی جدید در پنج سال آینده را 

دارند، احتماالً برقی می خرند.
اما هم زمــان، خودروهای برقی تنها 
کمتر از چهار درصــد از کل فروش 
خودرو در سال گذشــته را تشکیل 
می دادنــد – حتی در شــرایطی که 
کانــادا هدفی اجبــاری را برای تمام 
خودروهــای جدیــد و کامیون های 

ســبک فروخته شــده در این کشور 
تعیین کــرد کــه تا ســال 20۳5 

آالیندگی صفر داشته باشند.
برای دستیابی به این هدف، مدافعان 
می گویند که باید کارهای بیشــتری 

انجام شود.

مشکالت تامین را برطرف کنید

طبق پژوهشی در سال 2020، تقریبا 
دو ســوم نمایندگی ها در کانادا حتی 
یک وسیله نقلیه برقی برای خرید یا 

آزمایش رانندگی ندارند.
اکنون با بیمــاری همه گیر که باعث 
ایجاد مشکالتی در زنجیره تامین شده 

است، این بدتر شده است.
مران اســمیت، مدیر اجرایی انرژی 
پاک کانادا، برنامه ای که در دانشــگاه 
ســیمون فریــزر قــرار دارد، گفت: 
»افزایش عرضه برای افزایش سرعت 
پذیرش خودروهای الکتریکی در کانادا  

ضروری است.«

او می گوید: »آنها نمی خواهند فناوری 
جدید نادیده بخرند، و نمی خواهند نام 
خود را در فهرســت قرار دهند و ۶ یا 
12 مــاه منتظر بمانند تا یک خودرو 
بخرند. وقتی به ماشــین نیاز دارید، 

اکنون به آن نیاز دارید.«
اســمیت گفت که دولــت فدرال به 
دستوری قوی و ملی در مورد وسایل 
نقلیه بدون آالیندگــی نیاز دارد، که 
از نمایندگی هــای خودروی کشــور 
بخواهد »خودروها را داشته باشند و 
درصد مشخصی از خودروهای ]برقی[ 

را بفروشند«.

مقرون به صرفه بودن یکی دیگر از 
مسائل کلیدی است

طبق گــزارش اخیر تی دی، در حالی 
که قیمت خودروهای بدون آالیندگی 
در حال کاهش اســت، آنها نسبت به 
همتایان بنزینی خود گران تر هستند 
– تا 20 هزار دالر بیشــتر. ارزان ترین 

خودروی برقی موجود در بازار، نیسان 
لیف 2022، با قیمت ۳7 هزار و 4۹۸ 

دالر عرضه می شود.
دولت فدرال تــا 5000 دالر تخفیف 
این  ارائه می کنــد. اســمیت گفت 
مشوق ها باید تا زمانی که هزینه های 
برابــری بیــن خودروهــای برقی و 
بنزین ســوز ایجاد شــود ادامه یابد و 
همچنین باید خانواده های کم درآمد 

را هدف قرار دهند.
در همین حــال، برنامه های تخفیف 
استانی بســیار متفاوت است. انتاریو، 
آلبرتا، منیتوبا، ساسکاچوان و نوناووت 
در حال حاضر مشــوقی برای خرید 
خودروهای جدید بــدون آالیندگی 
ندارند، اما سایر اســتان ها و مناطق 

برنامه هایی درخور دارند.
و اعــداد و ارقــام نشــان می دهند 
کــه مشــوق ها کار می کنند: کبک 
و بریتیــش کلمبیــا، که هــر کدام 
مشــوق های خودروهای برقی را ارائه 
می دهنــد، در پذیــرش خودروهای 

الکتریکی نیز پیشتاز کشور هستند.

ایجاد زیرساخت

یکــی دیگــر از موانع پذیــرش، در 
دسترس بودن زیرساخت ها برای شارژ 
خودروهای الکتریکی است، چه راننده 
به ســفری جاده ای  رود، چه در مرکز 
شهری شــلوغ زندگی  کند. بر اساس 
منابع طبیعی کانــادا، بیش از ۶000 
ایستگاه شارژ عمومی در سراسر کانادا 
وجــود دارد، اما حدود 12 هزار پمپ 

بنزین.
در جریــان انتخابات اخیــر فدرال، 
لیبرال هــا روی برنامه ای که شــامل 
هزینه 700 میلیــون دالری اضافی 
برای ایجاد 50 هزار ایســتگاه شارژ 
الکتریکی و هیدروژنــی جدید بود، 
کارزاری راه انداختنــد. اگر دولت به 
این وعده عمل کند، به زیرساخت های 

کانادا کمک زیادی می کند.
شــرکت ها همچنیــن در حال حل 
مشکل زیرساخت هســتند. جنرال 
موتورز اخیرا اعالم کرده است که قصد 
دارد 4000 ایستگاه شارژ در کانادا به 
عنوان بخشــی از برنامــه خود برای 
بیشتر در خودروهای  سرمایه گذاری 

الکتریکی نصب کند.
اســمیت می گوید: »ما شرکت های 
کانادایی را داریم که در این زمینه به 
رقابت می پردازند. ما بیشتر و بیشتر از 
ایــن را در انتقال انرژی خواهیم دید؛ 
جدید  فرصت های  جدید،  مشــاغل 
بــرای کســب وکارها، در حالی که 
سوخت های فســیلی را به سامانه ای 

برقی تغییر می دهیم.«

ایرانیان کانادا- فرانک اسکارپیتی شهردار مارکَهم در انتاریو خبر از احداث یک 
کارخانۀ تولید قطعات باطری توسط تسال در این شهر را داد. تسال قصد دارد با 
احداث این کارخانه تولید سلول های باتری  بُرد باالی ارزان قیمت 4۶۸0 خود 

را افزایش دهد.
اســکارپیتی جزئیات بیشــتری ارائه نکرد. در ســال 201۹، این غول ساخت 
خودروی الکتریکی ایاالت متحده، شرکت کانادایی Hibar را خریداری کرد، که 
پمپ های مورد استفاده در مونتاژ باتری های پرسرعت را تولید می کند که تسال 

برای سلول های 4۶۸0 جدید خود استفاده می کند.
شهردارِ این شهر نزدیک تورنتو در توییتر گفت: »خوشحالم که این خبر را به 
اشتراک بگذارم تسالی کانادا با ایجاد یک کارخانه تولیدی در شهر مارکَهم به 

اکوسیستم خودرویی و فناوری قوی ما می پیوندد.« 
این مرکز اولین مرکز تولیدی تســالی کانادا در کانادا خواهد بود و تجهیزاِت 
پیشــرفته ای را برای استفاده در کارخانه های گیگا در سراسر جهان در ساخت 

باتری تولید خواهد کرد.
تســال بالفاصله در مورد توییت شــهردار اظهار نظر نکرد. سال گذشته، اندرو 
باگلینو، معاون ارشد تسال، در مراسم روز باتری ]Battery Day event[ گفت 
که »ادغام عمودی« آن با Hibar  و ســایرین به آنها امکان می دهد باتری ها را 

سریع تر بسازند و تولید سلول های باتری 4۶۸0 خود را افزایش دهند.
باگلینو ماه گذشته گفت که تســال تحویل اولین خودروهای خود را با 4۶۸0 
باتری در اوایل سال آینده آغاز خواهد کرد، اما افزود که »این یک معماری جدید 

است و ممکن است ناشناخته هایی هنوز وجود داشته باشد.« 
تسال در حال حاضر سلول های 4۶۸0 را در کارخانه آزمایشی خود در کالیفرنیا 
می سازد و قصد دارد تولید آنها را در کارخانه های آینده خود در تگزاس و برلین 

آغاز کند.

احداث کارخانۀ »تسال« در کانادا

همشهری های ارجمند با حرکتی یکپارچه
 از تخریب زود هنگام مجموعه ورزشی»هری جروم«

 جلوگیری  کنیم

شهرداری شهر نورث ونکوور بدون مشورت با مردم کماکان مصمم است 
مجموعه ورزشی »هری جروم« را پیش از ساخت مجموعه جدید که پنج 

سال دیگر ساخته خواهد شد تخریب نماید. بستن زودهنگام »هری جروم« 
نه تنها هر روزه مزاحم ورزش چند صد نفر خواهد شد، بلکه عده بسیاری از 

کارکنان این مجموعه ورزشی شغلشان را از دست خواهند داد، مضافا کارکنان 
معلول کافی شاپ نیز کار خود را از دست خواهند داد بعالوه صدها نفر هر 
روز به شرکت کنندگان در مجموعه ورزشی دلبوک اضافه شده با توجه به 

محدودیت ها در بحران کرونا محیط دلبروک ناسالم خواهد شد.
برای جلوگیری از همشهریان تقاضا میشود که پتی شن ذکر شده در این 

اطالعیه را امضا نموده واز دوستان خود بخواهید که آنان نیز پتی شن را امضا 
کنند، بعالوه ازهمگان تقاضا میشود که همگی در روز سه شنبه

۳0 نوامبر ساعت چهاربعد ازظهردرمحل»هری جروم« نبش خیابان النزدیل 
وخیابان2۳شرقی جمع شده و با راهپیمایی تا ساختمان شهرداری

»خیابان چهاردهم والنزدیل« اعتراض خود را با صدای بلند
 به این حرکت ضد مردمی اعالم نماییم.
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ح�ل 2639        
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ج

تقبيح امپراتور هندتوسط كريمخان زند
24 دسامبر سال 1765 ميالدي كريم خان زند رئيس 
وقت كشور ايران در دفتر كار خود در شيراز به منشي اش 
گفت كه نامه اي به »شاه عالم« امپراتور هند بنويسد و اين 
اقدام اورا كه به انگليسي ها امتياز و اختيار داده است تقبيح 
و محكوم كند. بنويسد كه اجازه داد و ستد در بندربوشهر؛ 

بله، ولي امتياز و اختيار؛ نه.
رضاشاه پهلوي وزارت دربار را منحل كرد

رضاش���اه پهلوي در پي بي اعتماد شدن نسبت به 
تيمور تاش وزير دربار، سوم دي ماه 1311 وي را بركنار 
و وزارت دربار را هم منحل كرد. رضاشاه در توجيه اقدام 
خود، وزارت دربار را دس���تگاهي زائد و پُرهزينه اعالم 
داشت و دستور داد كه از آن پس، نامه هاي ارسالي مردم، 

از طريق يك منشي نظامي به اطالع وي برسد.
آموزش و پروش اجباري و رايگان درايران

سوم دي ماه س���ال 1321 دولت وقت ايران اليحه 
قان���ون تعليمات اجباري و رايگان را برای بررس���ی و 
تصويب به مجلس شورای مّلی داد. اين اليحه كه قبال به 
تصويب شورای وزيران رسيده بود به تصويب پارلمان نيز 

رسيد، قانون شد و به اجرا گذارده شد.
عرضه اوراق قرضه مّلی

اوراق قرضه مّلی يكم ديماه 1330 انتشار يافت و از 
دو روز بعد، عرضه آن در شعب بانك مّلی ايران آغاز شد 

كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
هدف از انتشار اوراق قرضه مّلی، ترميم احتمالی 
َكسری بودجه كشور بود كه با توجه به مّلی شدن نفت، 
مخالفت و تهديدهای دولت لندن و احتمال قطع  يا كاهش 
درآمدهای مربوط ازجمله درآمدهای حاصل از عوارض 
گمركات جنوب می رفت. در اين شرايط بود كه مصدق 
تصميم گرفته بود كه با قرض گرفتن از مردم، كس���ری 

احتمالی بودجه را جبران كند.
اعدام اسرار آميز »بريا« رئيس پليس امنيت استالين

23 دسامبر 1953 و 9 ماه پس از درگذشت استالين، 
هفت تن از همشهريان گرجستاني او و از جمله »الورنتي 
بريا « به اتهام قتل سياسي در سابق و نيز قصد براندازي 
دولت مالنكوف اعدام ش���دند. هر هفت نفر سال ها از 
مقامات پليس امنيتي ش���وروي بودند و دو تَن از آنان تا 

سمت وزارت باال رفته بودند.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

بررسي نهائي براي معرفي كانديداهاي جبهه ملي 
اس���امي كانديداهاي واجد شرايط رياست 
جمهوري روز ش���نبه 15 ديماه از سوي وزارت 

كشور اعالم خواهد شد. 
مهندس ميرس���ليم معاون سياسي وزارت 
كشور ضمن اعالم اين مطلب گفت: تاكنون تعداد 
كساني كه كانديداتوري خود را جهت شركت در 
انتخابات نخستين رئيس جمهوري اسالمي اعالم 
كرده اند از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نميكند و 

حدود ده نفر است. 
اما با وجود س���كوت سخنگوي جبهه ملي 
يك مقام بلند پايه جبهه ملي فاش كرد كه شوراي 
رهبري در مورد معرفي 2 كانديدا به توافق نزديك 

شده است يعني مدتي و صديقي. 
طرح استفاده از خانه هاي خالي

طرح اس���تفاده از خانه هاي خالي در شوراي 
انقالب اسالمي ايران به تصويب رسيد. 

اين مطلب را مهندس محسن يحيوي كفيل 
وزارت مسكن و شهرسازي در يك تماس تلفني 
با خبرنگار اطالعات اعالم كرد. بر اساس اين طرح 
دولت خانه هاي خالي كم قيمت و متوسط قيمت 
را خريداري و با شرايط سهلي در اختيار متقاضيان 
قرار خواهد داد.  در اين مورد مهندس يحيوي كفيل 
وزارت مسكن و شهرسازي گفت: در مورد خريد 

خانه هاي خالي اجباري در كار نخواهد بود. 
كشف منبع خبري »سيا« در اصفهان

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مستقر در 
جاسوس خانه آمريكا در اطالعيه  افشاگري شماره 
24 خود يك منبع خبري سيا در اصفهان را كه پس 
از انقالب به اتهام عامليت سيا و ساواكي بودن تحت 
تعقيب قرار گرفته و با پرداخت رشوه به اشخاص 
مذهبي و انقالبي در كميته مركزي به كار پرداخته 

بود را معرفي كردند. 
تحويل شاه مخلوع بايران رسمًا از پاناما تقاضا شد 

شوراي انقالب و دولت ايران، از طريق وزارت 
امور خارجه، طي دو يادداشت جداگانه، از دولت و 
رئيس جمهوري پاناما، بطور رسمي خواسته است تا 

شاه مخلوع را به ايران تحويل نمايند. 
در يادداش���تي كه وزير امور خارجه ايران به 
عنوان آقاي »ريو« رئيس جمهوري پاناما نوش���ته 
شد با تأكيد بر اين نكته كه در استرداد شاه مخلوع 
تسريع نمايد، گفته شده است: اسناد قانوني و كليه 
مستندات قابل استفاده در اقدامات استرداد كه در 
پاناما، انجام خواهد شد. طبق خواسته هاي مقامات 

ذيصالح كشور پاناما ارائه خواهد گرديد. 
قطب زاده: به شايعات توجه نكنيد، من مي مانم

صادق قطب زاده، وزير امور خارجه، در گفت 
و شنيدي اختصاصي با اطالعات شايعاتي را كه در 
مورد او مطرح است رد كرد و گفت: من مي مانم و 
من از آن بيدها نيستم كه باين بادها بلرزم، قطب زاده 
هنوز براي كانديداتوري رياست جمهوري خود 

تصميم آخر را نگرفته است. 
گرانفروشان به زندان و مجازات هاي نقدي 

محكوم مي شوند
توليد كنندگان و وارد كنندگاني كه قيمت هاي 
غير واقع���ي اعالم كنند به زندان و مجازات نقدي 

محكوم خواهند شد. 
وزارت بازرگان���ي با توجه ب���ه لزوم اتخاذ 
روش عملي و معقولي در كنترل قيمت ها بدنبال 
بررس���ي هاي مفصل باين نتيجه رسيد كه جهت 
جلوگيري از اتالف نيرو، سيستم نظارت و بازرسي 
بر قيمت ها را بر اس���اس قيمت هاي پيشنهادي 

واحدهاي توليدي يا وارداتي عملي سازد. 
گروگان گيري در كرمانشاه

كرمانش���اه � صبح ديروز گروهي كه خود را 
شوراي ياوري تهيدس���تان، معرفي مي كردند، در 
حالي كه به صالحيت دادگاه در مورد پرونده متشكله 
يكي از پاسداران انقالب اسالمي كرمانشاه در ارتباط 
با واقعه خيابان منصوري اين شهر اعتراض داشتند. 
رئيس دادگستري و دو تن از قضات مامور رسيدگي 
به اين پرونده را به گ���روگان گرفتند و كاركنان 
دادگستري به عنوان اعتراض به اين امر، دست از 

كار كشيدند. 
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تقبيح امپراتور هندتوسط كريمخان زند
24 دسامبر سال 1765 ميالدي كريم خان زند رئيس 
وقت كشور ايران در دفتر كار خود در شيراز به منشي اش 
گفت كه نامه اي به »شاه عالم« امپراتور هند بنويسد و اين 
اقدام اورا كه به انگليسي ها امتياز و اختيار داده است تقبيح 
و محكوم كند. بنويسد كه اجازه داد و ستد در بندربوشهر؛ 

بله، ولي امتياز و اختيار؛ نه.
رضاشاه پهلوي وزارت دربار را منحل كرد

رضاش���اه پهلوي در پي بي اعتماد شدن نسبت به 
تيمور تاش وزير دربار، سوم دي ماه 1311 وي را بركنار 
و وزارت دربار را هم منحل كرد. رضاشاه در توجيه اقدام 
خود، وزارت دربار را دس���تگاهي زائد و پُرهزينه اعالم 
داشت و دستور داد كه از آن پس، نامه هاي ارسالي مردم، 

از طريق يك منشي نظامي به اطالع وي برسد.
آموزش و پروش اجباري و رايگان درايران

سوم دي ماه س���ال 1321 دولت وقت ايران اليحه 
قان���ون تعليمات اجباري و رايگان را برای بررس���ی و 
تصويب به مجلس شورای مّلی داد. اين اليحه كه قبال به 
تصويب شورای وزيران رسيده بود به تصويب پارلمان نيز 

رسيد، قانون شد و به اجرا گذارده شد.
عرضه اوراق قرضه مّلی

اوراق قرضه مّلی يكم ديماه 1330 انتشار يافت و از 
دو روز بعد، عرضه آن در شعب بانك مّلی ايران آغاز شد 

كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
هدف از انتشار اوراق قرضه مّلی، ترميم احتمالی 
َكسری بودجه كشور بود كه با توجه به مّلی شدن نفت، 
مخالفت و تهديدهای دولت لندن و احتمال قطع  يا كاهش 
درآمدهای مربوط ازجمله درآمدهای حاصل از عوارض 
گمركات جنوب می رفت. در اين شرايط بود كه مصدق 
تصميم گرفته بود كه با قرض گرفتن از مردم، كس���ری 

احتمالی بودجه را جبران كند.
اعدام اسرار آميز »بريا« رئيس پليس امنيت استالين

23 دسامبر 1953 و 9 ماه پس از درگذشت استالين، 
هفت تن از همشهريان گرجستاني او و از جمله »الورنتي 
بريا « به اتهام قتل سياسي در سابق و نيز قصد براندازي 
دولت مالنكوف اعدام ش���دند. هر هفت نفر سال ها از 
مقامات پليس امنيتي ش���وروي بودند و دو تَن از آنان تا 

سمت وزارت باال رفته بودند.
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بررسي نهائي براي معرفي كانديداهاي جبهه ملي 
اس���امي كانديداهاي واجد شرايط رياست 
جمهوري روز ش���نبه 15 ديماه از سوي وزارت 

كشور اعالم خواهد شد. 
مهندس ميرس���ليم معاون سياسي وزارت 
كشور ضمن اعالم اين مطلب گفت: تاكنون تعداد 
كساني كه كانديداتوري خود را جهت شركت در 
انتخابات نخستين رئيس جمهوري اسالمي اعالم 
كرده اند از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نميكند و 

حدود ده نفر است. 
اما با وجود س���كوت سخنگوي جبهه ملي 
يك مقام بلند پايه جبهه ملي فاش كرد كه شوراي 
رهبري در مورد معرفي 2 كانديدا به توافق نزديك 

شده است يعني مدتي و صديقي. 
طرح استفاده از خانه هاي خالي

طرح اس���تفاده از خانه هاي خالي در شوراي 
انقالب اسالمي ايران به تصويب رسيد. 

اين مطلب را مهندس محسن يحيوي كفيل 
وزارت مسكن و شهرسازي در يك تماس تلفني 
با خبرنگار اطالعات اعالم كرد. بر اساس اين طرح 
دولت خانه هاي خالي كم قيمت و متوسط قيمت 
را خريداري و با شرايط سهلي در اختيار متقاضيان 
قرار خواهد داد.  در اين مورد مهندس يحيوي كفيل 
وزارت مسكن و شهرسازي گفت: در مورد خريد 

خانه هاي خالي اجباري در كار نخواهد بود. 
كشف منبع خبري »سيا« در اصفهان

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مستقر در 
جاسوس خانه آمريكا در اطالعيه  افشاگري شماره 
24 خود يك منبع خبري سيا در اصفهان را كه پس 
از انقالب به اتهام عامليت سيا و ساواكي بودن تحت 
تعقيب قرار گرفته و با پرداخت رشوه به اشخاص 
مذهبي و انقالبي در كميته مركزي به كار پرداخته 

بود را معرفي كردند. 
تحويل شاه مخلوع بايران رسمًا از پاناما تقاضا شد 

شوراي انقالب و دولت ايران، از طريق وزارت 
امور خارجه، طي دو يادداشت جداگانه، از دولت و 
رئيس جمهوري پاناما، بطور رسمي خواسته است تا 

شاه مخلوع را به ايران تحويل نمايند. 
در يادداش���تي كه وزير امور خارجه ايران به 
عنوان آقاي »ريو« رئيس جمهوري پاناما نوش���ته 
شد با تأكيد بر اين نكته كه در استرداد شاه مخلوع 
تسريع نمايد، گفته شده است: اسناد قانوني و كليه 
مستندات قابل استفاده در اقدامات استرداد كه در 
پاناما، انجام خواهد شد. طبق خواسته هاي مقامات 

ذيصالح كشور پاناما ارائه خواهد گرديد. 
قطب زاده: به شايعات توجه نكنيد، من مي مانم

صادق قطب زاده، وزير امور خارجه، در گفت 
و شنيدي اختصاصي با اطالعات شايعاتي را كه در 
مورد او مطرح است رد كرد و گفت: من مي مانم و 
من از آن بيدها نيستم كه باين بادها بلرزم، قطب زاده 
هنوز براي كانديداتوري رياست جمهوري خود 

تصميم آخر را نگرفته است. 
گرانفروشان به زندان و مجازات هاي نقدي 

محكوم مي شوند
توليد كنندگان و وارد كنندگاني كه قيمت هاي 
غير واقع���ي اعالم كنند به زندان و مجازات نقدي 

محكوم خواهند شد. 
وزارت بازرگان���ي با توجه ب���ه لزوم اتخاذ 
روش عملي و معقولي در كنترل قيمت ها بدنبال 
بررس���ي هاي مفصل باين نتيجه رسيد كه جهت 
جلوگيري از اتالف نيرو، سيستم نظارت و بازرسي 
بر قيمت ها را بر اس���اس قيمت هاي پيشنهادي 

واحدهاي توليدي يا وارداتي عملي سازد. 
گروگان گيري در كرمانشاه

كرمانش���اه � صبح ديروز گروهي كه خود را 
شوراي ياوري تهيدس���تان، معرفي مي كردند، در 
حالي كه به صالحيت دادگاه در مورد پرونده متشكله 
يكي از پاسداران انقالب اسالمي كرمانشاه در ارتباط 
با واقعه خيابان منصوري اين شهر اعتراض داشتند. 
رئيس دادگستري و دو تن از قضات مامور رسيدگي 
به اين پرونده را به گ���روگان گرفتند و كاركنان 
دادگستري به عنوان اعتراض به اين امر، دست از 

كار كشيدند. 
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فروردین: توجه کردن به کار و وظایف کاری اکنون برای شما از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، اما اگر شما فکر کنید که کسی به کمک احتیاج دارد، نمی توانید 
جواب رد بدهید. ممکن است شما بتوانید بر این مشکل چیره شوید. البته کمک 
کردن به فردی که نیاز به کمک دارد کار اشتباهی نیست، اما  باعث محدود شدن 

خود شما خواهد شد.

اردیبهشت: شما بیش از حد در حالت سکون و بی حرکتی مانده اید، زیرا فکر 
می کنید که در همین مقطعی که هستید خوب است و همه اتفاقات به همین 
نقطه ختم می شود به همین دلیل تالشی را انجام نمی دهید. در بعضی از مراحل 
الزم است که تالش و فعالیتی از خود نشان دهید. بیش از حد در آینده به سر 

می برید کمی نیز در امروز زندگی کنید.

خرداد :  شما بیشتر از همیشه از درون خود آگاهی دارید اما برای تان سخت 
است که آنچه را که می دانید توصیف کنید.با این وجود به نظر می رسد اکنون 
زمام امور از دست تان رها شده است.  شما هیچ چیز مهمی را از دست نداده اید. 
در عوض این توانایی را بدست آورده اید که آرام باشید و کاری را که شروع کرده 

بودید به پایان برسانید.

تیر: شما  باید با یک مشکل کوچک که تازگی برایتان پیش آمده روبرو شوید.  
این هشداری برای شما است که اگر همین االن این مشکل را حل نکنید بعدها و 
طی هفته بعد این مشکل قدیمی  دوباره آشکار می شود. شاید راه حل سریعی به 
ذهنتان بیاید، اما بهتر است با کند و کاو کردن در مورد مشکل و منشا و اساس 

آن برای همیشه آن را حل کنید.

مرداد : شما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به روز بیشتر 
رشــد کرده و تواناتر می شوید. شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، ولی 
به خاطر اینکه وقت زیادی دارید، دوســت دارید کارهای بیشتری انجام دهید. 
خوشبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی کامل دارید. همین برای 

لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند.

شهریور : مهــم نیست که شما چقدر مصمم هستید تا به اهداف تان برسید،  
مسئله این است که شک می کنید که آیا دارید راه درستی می روید یا نه! ممکن 
اســت آنقدر توانایی داشته باشید که همه موانعی را که سر راه شما قرار گرفته 
اند از میان بردارید و به خوبی از عهده این کار بر می آیید. اکنون زمانی است که 

براحتی می توانید مسیر آینده خود را پیدا کنید.

مهر : با اتفاقاتی که برایتان پیش می آید زیادی جدی و سخت بر خورد می کنید 
زیرا خیلی از این اتفاقات ســاده و معمولی هستند، نیازمند این همه تحقیق را 
ندارند، با این کارهای اضافی فقط خودتان را خسته می کنید. اجازه دهید به شما 
خوش بگذرد و به وقایعی که پیش می آید لبخند بزنید. شما ریسک های بزرگی 

را در زندگی تان انجام می دهید.

آبان :  مشغله فکری به شما اجازه نمی دهد که بیشتر استراحت کنید. درحقیقت، 
این مشغله فکری نمی گذارد که حتی به راههای ساده تر کردن زندگی تان فکر 
کنید. اگر به نظر می رســد که هیچ راه آسانی برای خارج شدن از این موقعیت 
دشوار وجود ندارد، خودتان را نگران نکنید.دست از کار بکشید تا ببینید که در 

اطرافتان چه اتفاق می افتد.

آذر : ممکن اســت به دنبال تمام کردن کارهای ناتمام باشید اما زیاد دوست 
ندارید این کار را بکنید. حتی اگر برنامه ای دارید آسان نیست که متمرکز باشید 
چرا که ذهن تان سرگردان است اما بهتر است وظایف قبلی تان را انجام دهید 
زیرا ممکن است فردا فرصت این کار را پیدا نکنید. و یا این که مشکالت بیشتری 

برای خودتان دست و پا کنید.

دی : قدرت خود باوری و اعتماد به نفس تان در این روزهای اخیر بسیار کم شده 
است و دوست دارید به قلب تان گوش دهید تا این که با عقل تان رفتار کنید زیرا 
عقل تان گاهی پیشنهادهایی را به شما می دهد که تمایلی به انجام آنها ندارید. 
ســعی کنید تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود آورید، زیرا زندگی تان دچار 

یکنواختی شده است.

بهمن :  این روزها تصمیم گیری زیاد برایتان ساده نیست، چرا که بیشتر تمایل 
دارید قبل از اینکه به طور یک جانبه دست به عمل بزنید از احساسات افراد دیگر 
هم آگاه شــوید.  بهتر است مدتی صبر کنید تا بفهمید که چه کار می خواهید 
بکنید و بعد با فرض اینکه کارتان پیش خواهد رفت با برنامه هایتان پیش بروید.

اسفند : در مــورد هر مساله ای با شفافیت کامل صحبت نکنید زیرا رک گویی 
شما گاهی برایتان مشکل ساز خواهد شد.سعی کنید افراد را در حسرت شنیدن 
صحبت هایتان بگذارید نه این که در رابطه با هر مسائله ای هر چیزی را که در 
دلتان دارید بازگو می کنید.در رابطه با مشکالت تان بیش از حد احساسی عمل 

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

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

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

09304740289 پیامك نمایند.
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كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3853
1ـ میعاد نوروزیـ  آباده
2ـ شاهین بیاتـ  تهران
3ـ احسان سعیدیـ  زابل

 افقي:
1. عرضحالـ  مضطرب

2. سازماني وابسته به سازمان ملل متحد با هدف 
كمك به كودكان و مادرانـ  حركت وسیله نقلیه 

به چپ و راستـ  شهري در گیالن
3. عدد ماه ـ نوعي شیريني ـ تیغ گیاه ـ انتقال 

بیماري به ديگري
4. شهر آرزو ـ ارمغان ـ از پیامبران اولوالعزم ـ 

منسوب به شهر مركبات
5. خوابیدهـ  فرياد تشويقـ  معروف

6. از چهار عمل اصليـ  خرمن ماهـ  سرـ  دكترين
7. مرغي ماهیخوارـ  تاالرـ  تهي دست

8. درياـ  رفتگرـ  رخت شويـ  واحد بوكس
9. تصديق آلمانيـ  روزنامه نگارـ  شهر رازي

10. از وحوش درندهـ  داد و فريادـ  حاشیه كتابـ  
مرتجع الستیكي

11. گلي زيباـ  مانند مرواريدـ  تبريه شده
12. خرده سنگـ  نیتروژنـ  آب گازدارـ  شهری 

ساحلی در استان مازندران
13. تن و بدنـ  نابودـ  ثروتمند

14. پیوستگيـ  تنهاـ  چاي كیسه ايـ  جمع سنت
15. خانه كوچكـ  صد سالـ  از طوايف ساكن در 

شرق ايرانـ  حرف ندا
16. جمع مادهـ  وسیله ارتباطي شنیداريـ  مراسمي 

كه به ياد كسي برگزار شود
17. پايتختـ  ساكن چهارديواري محقر و تنگ

عمودي:
1. بیماري اسهال خوني ـ قطعه اي كه در آغاز 

دستگاهي خوانند يا نوازند
2. قبیلهـ  شهري در ايتالیاـ  آشوب

3. رود آرامـ  فهرستـ  خو گرفتنـ  حركات و 
رفتار بي مزه را گويند

4. مشكـ  گلي رنگارنگـ  وهمـ  بانگ و آواز
5. رنگ ابروـ  محوطه اسب سواريـ  پیش، جلو

6. تكبر ـ آهنگر انقالبي ـ درخت انگور ـ فرار 
حیوان

7. فلز مايعـ  شعر حماسيـ  پارچه سفید نخي
8. ضمیر داخلـ  ترسـ  كالـ  مرغابي

9. آب منجمد ـ اصطالحي براي موي خانمها به 
سبك موي مردانـ  ساز چوپان

10. از اقیانوسها ـ ماه نو ـ ويرايش ـ نیم صداي 
مگس

11. درختي استـ  پاكیزهـ  صدمه
12. قلعهـ  پرنده اي استـ  رسم كنندهـ  رسانیدن 

پیام يا خبر
13. جیوهـ  اوراق بهادار پستيـ  شاهد

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

14. عمارت باشكوهـ  عضو كابینهـ  رمیدن ستور 
ـ فلزي آلیاژي

15. فاكسـ  آتشـ  ورمـ  پنج به آذري
16. دردناك ـ ژاكت زنانه ـ سرجوخه نیروي 

دريايي
17. ورزش پهلوانيـ  برانگیختن
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حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. عمارت باشكوهـ  عضو كابینهـ  رمیدن ستور 
ـ فلزي آلیاژي

15. فاكسـ  آتشـ  ورمـ  پنج به آذري
16. دردناك ـ ژاكت زنانه ـ سرجوخه نیروي 

دريايي
17. ورزش پهلوانيـ  برانگیختن
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3853
1ـ میعاد نوروزیـ  آباده
2ـ شاهین بیاتـ  تهران
3ـ احسان سعیدیـ  زابل

 افقي:
1. عرضحالـ  مضطرب

2. سازماني وابسته به سازمان ملل متحد با هدف 
كمك به كودكان و مادرانـ  حركت وسیله نقلیه 

به چپ و راستـ  شهري در گیالن
3. عدد ماه ـ نوعي شیريني ـ تیغ گیاه ـ انتقال 

بیماري به ديگري
4. شهر آرزو ـ ارمغان ـ از پیامبران اولوالعزم ـ 

منسوب به شهر مركبات
5. خوابیدهـ  فرياد تشويقـ  معروف

6. از چهار عمل اصليـ  خرمن ماهـ  سرـ  دكترين
7. مرغي ماهیخوارـ  تاالرـ  تهي دست

8. درياـ  رفتگرـ  رخت شويـ  واحد بوكس
9. تصديق آلمانيـ  روزنامه نگارـ  شهر رازي

10. از وحوش درندهـ  داد و فريادـ  حاشیه كتابـ  
مرتجع الستیكي

11. گلي زيباـ  مانند مرواريدـ  تبريه شده
12. خرده سنگـ  نیتروژنـ  آب گازدارـ  شهری 

ساحلی در استان مازندران
13. تن و بدنـ  نابودـ  ثروتمند

14. پیوستگيـ  تنهاـ  چاي كیسه ايـ  جمع سنت
15. خانه كوچكـ  صد سالـ  از طوايف ساكن در 

شرق ايرانـ  حرف ندا
16. جمع مادهـ  وسیله ارتباطي شنیداريـ  مراسمي 

كه به ياد كسي برگزار شود
17. پايتختـ  ساكن چهارديواري محقر و تنگ

عمودي:
1. بیماري اسهال خوني ـ قطعه اي كه در آغاز 

دستگاهي خوانند يا نوازند
2. قبیلهـ  شهري در ايتالیاـ  آشوب

3. رود آرامـ  فهرستـ  خو گرفتنـ  حركات و 
رفتار بي مزه را گويند

4. مشكـ  گلي رنگارنگـ  وهمـ  بانگ و آواز
5. رنگ ابروـ  محوطه اسب سواريـ  پیش، جلو

6. تكبر ـ آهنگر انقالبي ـ درخت انگور ـ فرار 
حیوان

7. فلز مايعـ  شعر حماسيـ  پارچه سفید نخي
8. ضمیر داخلـ  ترسـ  كالـ  مرغابي

9. آب منجمد ـ اصطالحي براي موي خانمها به 
سبك موي مردانـ  ساز چوپان

10. از اقیانوسها ـ ماه نو ـ ويرايش ـ نیم صداي 
مگس

11. درختي استـ  پاكیزهـ  صدمه
12. قلعهـ  پرنده اي استـ  رسم كنندهـ  رسانیدن 

پیام يا خبر
13. جیوهـ  اوراق بهادار پستيـ  شاهد

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3853 
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا
نقاشی 

 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت میخک 

ودفتر واشنگتن- تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 
PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

اجارهاجاره

3 هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط 20 دالر 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

تدریس زبان
 )فرانسه، اسپانیائی، فارسی

 )Toefl,ESL, IELTS( و انگلیسی 
آموزش گیتار و آواز 
)کالسیک، پاپ، فالمینکو(

Citizehship آمادگی تست
قبولی صددرصد
مترجم همراه 
در کلیه امور

604-441-7464
77۸-۸۸1-41۳۹

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش دارید؟   
چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را  در صفحه 
نیازمندی های پیوند درج کنید. 

آموزشگاه رانندگی604-921-4726
»برنابی و کوکیتالم«

قادری
604-77۹-4۸2۵

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

استخدام
برای نگهداری از

 یک خانم سالمند در برنابی 
به همکاری یک خانم محترم 

فارسی زبان نیازمندیم.
1554 604-۳۳۹-1۸۸۸

ازدواجازدواج
آقایی از ایران 
مایل به ازدواج

 با خانمی از کانادا می باشد.
1554 ۶04-۹۶1-7740

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس
ریاضی - فیزیک
 تمامی سطوح دبیرستان

و دانشگاه
نادره ترکمان

604-۳۹6-6622

1554

کالس نقاشی
زیر نظر:  مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

استخداماستخدام
به یک خانم فارسی زبان که به 
کارهای روزمره مادر مانند خرید،

پخت و پز غذا و غیره، در کنار مادر 
در نورت ونکوور به طور دائمی

زندگی کند، نیازمندیم.
با تلفن 1-7۸0-4۳4-1725

تماس بگیرید.  155۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

جکوزی اجاره داده می شود.
155۶ ۶04-۶00-5۸۸۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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. 1554

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»


