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موج تعطیلی کسبوکارها در کانادا پس از واکسیناسیون سراسری

Tel: 604.552.8884
وکﻼی رسمی بریتیش کلمﺒیا در خدﻣت شما

افزایش بی سابقه نرخ تورم در کانادا

ﻣعاﻣﻼت و نوسازی اﻣﻼك
اﻣورشرکتی و ﻣعاﻣﻼت تﺠاری
دﻋاوی خانوادﮔی
وصیت ناﻣه
ﻣﻬاجرت

604-227-6000
www.bijan.law

مسﻌود شفیﻌی
»مشاور امالك«

604.230.1000

پایینترین نرخ دﻻر
در ونکوور و تورنتو

ﻣﺠﻬﺰ ﺑه دﺳﺘﮕاه ﮐارﺗﺨﻮان

بدون کارمﺰد

604- 367-8467
604-351-7880

به گزارش شبکه خبری سی بی سی،
اداره آمــار کانادا در بیانیه خبری خود
که در روز چهارشنبه  ۱۶ژوئن ۲۰۲۱
منتشر کرد تایید کرده است که سرعت
افزایش قیمت تمام کاالها از مسکن و
اتومبیل تا غذا ،انرژی و کاالهای مصرفی
نسبت به وضعیت معمول بیشتر شده
است.نرخ تورم کانادا بر اساس تازه ترین
گزارش اداره آمار در ماه مِی  ۲۰۲۱به
 ۳،۶درصد رسیده که باالترین سطح در

یک دهه گذشته است.
کارشناســان اقتصــادی بــا توجه به
نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ
در انتظــار نرخ تورمــی در حدود ۳،۵
درصد بودند .اما نرخ تورم حتی از این
هم باالتر رفته که نشان میدهد اقتصاد
کانادا پس از رکود در دوران همه گیری
کووید ،۱۹-شــروع بــه افزایش کرده
است.
جیمــز مارپــل ،اقتصــاددان تی دی

بانک در همین زمینه گفته اســت« :
اکنون مرحله گرم شــدن را پشت سر
گذاشــتهایم .تورم در کانــادا االن داغ
است».
در صورت تداوم تورم باال ،ممکن است
بانک مرکزی کانادا بــرای آرام کردن
شــرایط با افزایش نرخ بهره وارد عمل
شود.
به گزارش فایننشال پست اتاق بازرگانی
کانادا هشدار میدهد که ممکن است

حتی پــس از واکسیناســیون کامل
در کشــور ،شاهد موج گســتردهای از
تعطیلی کسبوکارها باشیم.
اتــاق بازرگانــی کانادا بــر این نکته
تاکید کــرد که دلیل این مســئله را
باید در بازگشــت کمسرعت به سطح
درآمدی پیش از همهگیری طی دوره
محدودیتهای اعمالشده در استانها
و همچنیــن حجم بــاالی بدهیهای
کسبوکارها دانست.

113 - 15th St East,
North Vancouver
)(Lonsdale

دفتر حقوقی هـما یﺤـیوی

وکیﻞ مهاجرت به آمریکا و کانادا
مهاجرت به آمریکا و کانادا
دعاوی خانوادگی (طالق)
604-620-9598
info@yalaw.ca
جهت رفع ممنوعیت به آمریکا ((US Waiver
و کانادا با ما تماس بﮕیرید.

ﻣـﻬرناز کاوســی
زمینی به مساحت  37،660اسکوئرفیت در دل طبیﻌت زیبای وست ونکوور
واقع در سنتینﻞ هیﻞ ،جنﺐ امبلساید ،دسترسی نﺰدیﮏ به مراکﺰ خرید و تفریﺤات،
دارای خانه ویالیی دو طبقه ،بازسازیشده  ،بیش از  2700اسکوئرفیت زیربنا،
 4اتاق خواب ،به مبلﻎ  3،300،000دﻻر موجود میباشد.
برای کسﺐ اطالعات بیشتر و بازدید ،ﻟﻄفا با منتماس بﮕیرید.

ﻣﺸاور شما در اﻣور اﻣﻼك

604-779-4146
mehrnaz@mehrnazkavoosi.com
Each ofﬁce owned and operated
independently

www.mehrnazkavoosi.com
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تکرار تاریخ

مناظره علی خامنهای با خودش
در  ۲۶خرداد ۱۴۰۰

سندرم دولت مستعجل و نیمه کاره ماندن مذاکره اتمی

مجیدمحمدی
بهرغم نظرســازیهای سفارشی که میزان مشارکت را در
روزهای باقی مانده به رایگیری هر روز باال میبرند (ایسپا
از  ۳۶درصد در  ۵خرداد به  ۴۲درصد در  ۲۳خرداد ،با آن
که هیچ اتفاقی نیفتاده و مناظرهها تاثیر چندانی نداشت)
و تا حد  ۵۶درصد اعالم کردهاند (نظرســنجی موسســه
تازهتاســیس کیو با ادعای انجام نظرسنجی در  ۲۴خرداد
 ،)۱۴۰۰رهبر نظام جمهوری اسالمی ایران بدین نکته واقف
است که میزان مشــارکت در این دوره از بیعت ،رکوردی
برای تحریمیها خواهد بود .از ایــن رو ،خود وی یکتنه
در  ۲۶خــرداد به میدان آمد تا مخاطبان را به مشــارکت
ترغیب کند.
سخنان وی نکته تازهای نداشت .او به تکرار همان سخنان
قبلی مبنی بر ســامت ،رقابتی و آزاد بودن بیعت ۱۴۰۰
پرداخت ،به رجزخوانی در باب داشــتن انتخابات در ایران
در برابر دیگر کشــورهای منطقــه پرداخت (در حالی که
دیگر کشوری در منطقه نیســت که سطحی از انتخابات
نداشته باشد) و این که تنها دشمنان میخواهند مشارکت
پایین باشد و برای شکســت «دشمن» ،باید همه در پای
صندوقهای رای حاضر شوند.
وقتی رهبران تمامیتخواه و یکهتازی مثل علی خامنهای به
میدان میآیند چون دیگران را حذفکنند و به همه یکتنه
پاسخ دهند ،سخنانشان به مناظره یکنفره تبدیل میشود.
علی خامنهای در این مناظره یکنفره ،با چهار گروه مناظره
بدون حضور طرف مقابل میکند:
 -۱کســانی که با قاطعیت بیعت با نظام و نامزدهایش را
تحریممیکنند،
 -۲جماعت معروف به اصالحطلب که این بار اعالم کردهاند
نامزد ندارند ،اما مردم را به مشارکت دعوت میکنند (آنها
با تناقضگویی البته مشکلی ندارند ،مگر این که خواستار
رای سفید شده باشــند که با فتوای خامنهای حرام اعالم
شده است)،
 -۳رانتخواران ورزشــی و هنــری (چهرههای محبوب و
مشهور) که بر سر ســفره نظام نشستهاند و در این ماجرا
اکثرا سکوت پیشه کردهاند،
 -۴اقشار گستردهای از مردم که از وعدههای نامزدها دلزده
و خســتهاند و میدانند که تغییر کارگزاران خامنهای ،به
تغییر وضعیت و سیاستها نمیانجامد.
تحریمیها

خامنهای ســخنی برای تحریمیها نداشت ،جز آن که به
آنها برچســب عامل دشــمن بزند .تعداد اینها آنقدر در
کشــور زیاد است که عامل دشمن بودن دهها میلیون نفر
در ایران ،مایه ننگ و شرمساری حکومت مستقر باید باشد.
خامنهای حتی به یکی ازپرسشها و دغدغههای تحریمیها،
یعنی نظارت استصوابی ،بیحاصل بودن رای به بد در برابر
بدتر ،والیت مطلقه ،و حلقه بسته مدیران فاسد نظام اشاره
نکرد و پاسخی به این سواالت مقدر نداد.
جماعت مشهور به «اصالحطلبان»

خامنــهای به اصالحطلبان این پیام روشــن و تلویحی (با
ذکر«تحلیلهــای غلــط بعضیها در داخــل») را داد که
اگر اطالعیه ندهند و مردم را به مشــارکت دعوت نکنند،
هویجهای آنان کم خواهد شــد و چماقهای بیشتری بر
سرشان فرود خواهد آمد .خامنهای پیش از این نیز نیروهای
سیاســیای را که طابقالنعل بالنعل از مواضع وی پیروی
نمیکنند« ،بیبصیرت» خوانده و برای آنها دردسر (مثل
ممنوعالخروجی یا پروندهسازی و زندان) درست کرده است.
آن بخش از اصالحطلبان در داخل و خارج که منافعی در
ایران دارند و از ســقوط رژیم ضرر میکنند ،حتی پیش از
این سخنان خامنهای به میدان آمدند و مردم را به رای به
همتی یا رای دادن دعوت کردند (خاتمی ،سروش ،کروبی،
کرباســچی) .البته خامنهای میداند که اصالحطلبان رای
نشریهاجتماعیفرهنگی

قابلتوجهی ندارند ،اما حتی افزایش  ۳تا ۵درصدی آرا ،رای
به «نظام» را از  ۱۵به  ۱۸تا  ۲۰درصد میرساند.
البته از جمع  ۴۶نفره جبهه إصالحات ۲۳ ،نفر این موضوع
را درک کردند که دعوت به رای دادن به همتی ،شلیک به
خود است ،چون شورای نگهبان همتی را تایید کرد تا این
جبهــه با اعالم وی حدود ۳تا  ۵درصد رای بیاورد ،و این تا
سالها به چماقی علیه آنان تبدیل شود .برای  ۲۳نفری که
خواهان نامزدی همتی از سوی جبهه بودند ،دیگر وزنه ۳
تا  ۵درصدی اهمیتی ندارد .موضوع کلیدی برای آنها حفظ
اعتماد «نظام» است.
چهرههای مشهور و محبوب

خامنهای از چهرههای مشهور و محبوب «نمک ناشناس»
که بر ســفره نشستهاند و در زمان بیعت سکوت میکنند،
مستقیما سخنی نگفت ،اما به تلویح به آنها این پیام را داد
که اگر مشارکت نکنند ،فشارها بیشتر میشود و رانتهای
آنها کاهش خواهد یافت .خامنهای میداند که ارعاب علیه
این گروه کاری نمیکند ،چون آنها اصوال خطری برای نظام
نیستند تا با ارعاب از آن پیشگیری شود .در این دوره ،غیر
از لشکرکشی بسیجیانی که تحت هر عنوانی فهرستهای
چندصد یا چندهزار نفری (تحت عنوان هنرمند) درست
میکنند ،تنها پاچهخوارانی مثل داریوش ارجمند و بهنوش
بختیاری تا کنون مردم را به مشارکت دعوت کردهاند .تعداد
ورزشکاران مشهوری (مانند طارمی) که به تبلیغ مشارکت
پرداختهاند ،به تعداد انگشتان دو دست نمیرسد.
مردم کوچه و بازار

علی خامنهای در برابر این گروه همیشــه بر ســه موضوع
تاکید میکند تا آنها را به مشــارکت در برنامههای رژیم
تشویق کند:
 -۱تحریــک عرق ملی و برشــمردن بیعت به عنوان یک
وظیفه ملی« :ما ملتی قوی هستیم»،
 -۲تحریک احساســات مذهبی و برشمردن مشارکت به
عنوان یک وظیفه دینی،
 -۳این که مشــکالت با رای دادن به نامزدهای نظام حل
میشوند.
اگر طرف مناظره حضور داشــت ،بــه خامنهای میگفت
بخشی از ما  ۴۲سال است که در برنامههای نظام شرکت
میکنیم و هر روز وضعیت بدتر شده است .تا کجا باید به
اســامگراها فرصت داد و نقطه پایانی بر این دل بستن به
بهبود اوضاع کجاست؟
البته خامنهای حتی برای تشــویق مردم به مشارکت نیز
به آنها توهین میکند .از نظر او ،انتقادات مردم به فســاد
ساختاری ،اتالف ،رانتخواری و جانگشایی رژیم «گالیه»
است .گویی مردم وضعیت مناسبی دارند و فقط دارند از کم
بودن تعداد یخ در نوشیدنیشان گالیه میکنند ،یا دارند از
این که ســماق زیادی روی چلوکباب سلطانیشان ریخته
شده به گارسون گالیه میکنند .همچنین ،معنای «گالیه»
این است که طرف مقابل معصوم است و هیچ نقشی نداشته
و جز دوستی و مهربانی قصدی نداشته است .خواستههای
مردم از نظر مقامات جمهوری اسالمی ایران گالیه است و
نه شــکایت از نقض حقوق و ناکارآمدی و فساد و خشونت
و قصابیت نظام.
بهنوش بختیاری برای تشــویق مردم به مشارکت ،همین
«گالیه» را با لفاظی روشنتر بیان کرد .او به مخاطبان خود
پیــام داد که کمتر «نق» بزنند و بیایند به نامزد موردنظر
نظام که کاری جز صدور احکام اعدام و زندان برای مخالفان
و روزنامهنگاران نداشته است ،رای دهند.از نظر او ،دادخواهی
مادران و پدرانی که فرزندانشان در آبان  ۹۸کشته شدهاند
یا اموالشان از سوی قوه قضاییه مصادره شده یا در خیابان از
بسیجیان کتک خوردهاند یا از ترس زندان رفتن زادگاهشان
را رها کرده و مهاجرت کردهاند« ،نق زدن» است.

«رافائل گروسی» ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته است برای رفع تحریمهای امریکا از ایران و
بازگرداندن جمهوری اسالمی به محدودیتهای اتمی ،باید منتظر دولت جدید ایران ماند .گروسی درباره
وضعیت مذاکرات احیای «برجام» که از دو ماه پیش در وین در جریان است ،گفته است« :همه میدانند
که در این مرحله باید منتظر دولت جدید ایران بود ».این اولین بار نیست که مذاکرات درباره مسایل اتمی
جمهوری اسالمی با به پایان رسیدن عمر یک دولت همزمان میشود.
با این که جمهوری اسالمی از اواخر فروردین  ۱۴۰۰تالش
کرده است تا مذاکرات احیای برجام برای رفع تحریمهای
اتمی را پیش از رسیدن موعد انتخابات ریاست جمهوری به
سرانجام برساند اما در نهایت نه تنها رفع مذاکرات به قبل
از انتخابات نرســید که حاال مدیرکل آژانس میگوید باید
منتظر تشکیل دولت جدید ایران هم شد .اختالف دو طرف
در هفتههای اخیر باال گرفته و رفع تحریم از ایران هم بدون
رضایت آژانس از کیفیت همکاری جمهوری اسالمی ،امری
نشدنی است.
رییس جمهوری که جانشین «حسن روحانی» میشود۱۲ ،
مرداد کار خــود را آغاز میکند و تا اعضای کابینه خود را
تکمیل کند ،تا اواخر شــهریور طول میکشد .هشت سال
پیش که روحانی به ریاست جمهوری رسید ،با اینکه ایران
و امریکا ماهها قبل از آن مذاکرات مستقیمی در عمان انجام
داده بودند ،رسیدن به توافقی که بخشی از پولهای بلوکه
شده جمهوری اسالمی را آزاد کرد ،به آذر ماه ،یعنی سه ماه
پس از روی کار آمدن دولت جدید کشیده شد.
گرچه سیاســتهای اتمی ایران محصول تصمیم آیتاهلل
«علی خامنهای» اســت اما دولتها مســوول اجرای آن
هستند.حاال باز هم برای بار دیگر در تاریخ مذاکرات اتمی
جمهوری اســامی ،زمان تغییر دولت در ایران باعث شده
است که رسیدن به توافق عمال به دولت بعدی محول شود.
تجربه دولتهای اروپایی و دولت ایاالت متحده از مذاکره
با جمهوری اســامی در اواخر عمر دولت چندان امیدوار
کننده نیست.
در آخرین هفتههای ریاست جمهوری «محمد خاتمی»،
گروه مذاکره کننده اتمی جمهوری اسالمی که به ریاست
روحانی فعالیت میکرد ،به توافقی با کشــورهای اروپایی
رسید که در ازای تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران ،پرونده
این کشور در شورای حکام آژانس بینالمللی از حالت ویژه
خارج و خطر ارسال پرونده به شورای امنیت هم لغو شود.
با طوالنی شدن مذاکرات ،آیتاهلل خامنهای تصمیم گرفت
به تعلیق بخشــی از فرایند غنی سازی اورانیوم پایان دهد
و اصرار کــرد تا این تصمیم در آخرین روزهای ریاســت
جمهوری خاتمی عملی شــود .جمهوری اســامی این
تصمیم را عملی کرد اما غنیسازی اورانیوم را از سر نگرفت.
با این حال ،شکسته شدن توافق با سه کشور اروپایی ،باعث
متشنج شدن فضا شد.
کشورهای اروپایی قطعنامهای در شورای حکام صادر کردند
و «محمود احمدی نژاد» که در بیان و عمل نظرات بسیار
تندرویی داشــت ،حکومت ایران را راضی به شــروع غنی
ســازی اورانیوم کرد که به ارسال پرونده به شورای امنیت،
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قطعنامههای متعدد و در نهایــت تحریمهای تا آن زمان
بیسابقه منجر شد.
ماهها مذاکــرات اروپاییها با جمهوری اســامی با روی
کارآمــدن دولت احمدی نژاد در چند ماه کامال از دســت
رفت .همین تجربه در پایان دولت وی هم تکرار شد؛ با این
تفاوت که این بــار نمایندگان دولت ایاالت متحده هم در
آن حضور داشتند .مذاکره کننده ارشد اتمی که آن زمان
«ســعید جلیلی» بود ،در هفتهها مذاکره با گروه  ،۵+۱به
توافقی با آنها نرسید.
با این کــه آیتاهلل خامنهای همزمان در مذاکرات پنهانی
مســتقیم با امریکا که در عمان برگزار میشد ،چراغ سبز
پذیرفتن محدودیتهای اتمی را نشان داده بود اما به دلیل
در پیش بودن تغییر دولت ،نه این اختیار را به جلیلی داد و
نه امریکاییها که سرگرم مذاکره پنهانی دیگری با جمهوری
توگوهای علنی را جدی گرفتند.
اســامی بودند ،آن گف 
مذاکره جدی عمال به تشکیل دولت بعدی موکول شد.
حاال علیرغم تالش جمهوری اســامی ،به نظر میرسد
تاریخ یک بار دیگر در حال تکرار شــدن اســت .مقامهای
ایرانی دو ماه پیش از انتخابات ،مذاکره برای احیای برجام را
آغاز و توافقی برای کار دوربینهای آژانس امضا کردند که
تاریخ انقضای آن پیش از انتخابات بود.
با این کار ،جمهوری اسالمی عمال نوعی ضرباالجل برای
واداشتن امریکا به توافق پیش از تغییر دولت ایران تنظیم
کرد .مذاکره کنندگان اتمی ایران احتماال تصور کرده بودند
که مذاکره صرفا برای بازگشت به وضعیت پیش از خروج
امریکا از برجام ،با توجه به این که همه مفاد توافق از قبل
آماده است ،نباید زمانبر باشد اما گفتوگوها در عمل طور
دیگری پیش رفت.
جمهوری اســامی با در پیش گرفتن سیاست «وحشت
اتمی» ،سبد ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تنوع داده و
به میزان آن به شکل چشمگیری افزوده است .دولت «جو
بایــدن» این موضوع را جدی گرفته و آن را خطری عنوان
کرده اســت که با آن جمهوری اسالمی از زمان تصمیم تا
رسیدن به سالح اتمی تنها چند هفته فاصله دارد.
به نظر میرسد احتمال رفع تحریمهای اتمی با هدف کم
کردن از ذخایر اورانیــوم ایران کامال وجود دارد اما اینکه
برداشتن تحریمها به عمر دولت روحانی برسد ،تردید جدی
وجود دارد.
روحانی حتی اگر پس از معلوم شدن جانشین خود موفق
شود کار رفع تحریمها را در دولت خود به سرانجام برساند،
بهرهای از رسیدن منابع مالی دوباره به جمهوری اسالمی
نمیبرد.
فرامرز داور (ایران وایر)
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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 June 1 and 30, 2021. Summer Bonus of $500 is eligible on the models as follows: 2021 Forte, Forte5, and
2022 Sportage, and $750 is eligible on: 2021 Rio5, Soul, and 2022 Stinger. 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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پسلرزههای کشتار  ۴مسلمان
عفونیهای
هایآنها رسانه
پیروی از
مشخصی دارند
فیلترهای
بیماروی
درزمینه
افزایش نگرانیها از همکاری مشترک دانشمندان کانادا و چین
فارسیزبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است.
برگزاری نشستهای ضد اسالمهراسی
در بسیاری از موارد این رسانهها تا وقتی از چند منبع
در کانادا
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمیکنند؛ گویی تکرار
یک خبر در وبسایتهای زنجیرهای تحت حکومت
با توجــه به درخواســت نمایندگان «مرکز مشــورتی روابــط یهودیان و
سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد میکند.
پارلمان ،دولت جاستین ترودو آماده اسرائیلیها» با انتشار بیانیهای اعالم مــداد -به گزارش سی.بی.ســی ،دو
محمدی
مجید
یکی از اقداماتی که میتواند در اتاق خبر رسانههای
میشود تابســتان امسال دو نشست کــرد منابع موثق قصد اتــاوا را برای ســال پیش دو دانشــمند چینی به
فارسیزبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند
درباره اسالمهراسی و یهودی ستیزی برگزاری چنین نشستی تایید کردهاند .نامهای دکتر شیانگوگو چیو و شوهر
(غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانههای چپها
زمان دقیق و جزییات این دو نشست زیستشناس وی ،کدینگ چنگ که
 139۵کند.
احزاب برگزار
در سطح
در
روزنامهی “حمایت” که مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف
سران بهمن
تاریخ 9
در آزمایشــگاه ملی میکروبیولوژی
دربارهء غرب و استعمار و امپریالیسم) ممنوع کردن
شد.
خواهد
اعالم
متعاقبا
چهار
کشــتار
فاجعه
از
پس
روز
چند
وینیپــگ هم
مســتقرقراردردهد .این را
مورد انتقاد
کمتر
روزنامه رسمی قوهی قضاییهی جمهوری اسالمی است ،اسالمگرایی
کار
)NML
است (
آنها از رلهی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وبسایتها و
منطقه
نماینده
خود،در شهر
مســلمان
بخشخانواده
عضو یک
کارکنان این
موردازبرخی
من در
متیسناضافه
لیندسیهای
خانم زندان
احکام غیابی
آگهیهای
در
کنار
ایــن ازمجموعــه
کردنــد
کنمدرکهپیسخنمی
روزنامههای داخلی است .استفاده از آنها برای آگاهی
لندن اســتان انتاریو ،اعضای مجلس  London-Fanshaweکــه
بلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان رسانهها که با عشق و عالقه کار میکنند نیست؛ در مورد
عوام به اتفاق آرا یک طرح غیرالزامآور کشتار خونین یکشنبه گذشته یک گذاشتهشــده و درنهایت طی ژانویه کسب شغل و شهروندی تبدیل شدهاند که در اصل از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی میگذرد
رسماً
است.
گذاران
ارائهسیاست
گیران و
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد .بر اساس این تصمیم
تازگی
اخراج شدند .به
گذشته
را که حزب نیودموکــرات ارائه کرده خانواده مســلمان در لنــدن ،با
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه نگاران مشکلی ندارد اگر به ابزار تنبلی و آسودگی در باب
پرونده
اینامنیتی
کارشناسان
مطلب می
گویندقدردان
همیشه
که نویسندهی
کنید
برگــزاری توجه
طرحــیآهنگ
آتشین) ،نیک
نشســتی با(فائقه
برگزاری گوگوش
آنها خانم
آگهی
درباره
نشســت
موضوع
و در
ایرانی دانست اگر که ماموریتها فراموش نشود و واقعا اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
چینی
این دو
شدهرسانهها
اخراجاین
دانشــمندتداوم
برای تاسیس و
دهندگان غربی
مالیات
آرمین
مرضیه
نگار)،
روزنامه
و
(کارتونیست
کوثر
است،
شده
خواستار
را
هراسی
م
اسال
م
اسال
بود،
شده
خواســتار
را
هراسی
که به تنها آزمایشگاه بیولوژی سطح روزنامهنگاران و نه خویشاوندان (به ویژه در صدای تا زمانی که این نوشته را مینویسم حدود  ۴هزار شماره
کردند.وبالگنویس و دختر محسن آرمین از بوده است و تالش داشته مرزهای محدودکنندهی
(نویسنده و
تصویب
اعالم کرد« :هیچ شــهروند کانادایی چهار کانادا دسترسی داشتند ،میتواند امریکا) استخدام شوند .این موضوع وجه دوم را تقویت از روزنامهی «حمایت» که احکام قوهی قضاییه را منتشر
رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به
علی
را
آنها
سعید
اسالمی)،
انقالب
مجاهدین
سازمان
اعضای
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا ،از هر اقلیتی که باشد ،نباید در محل حاکــی از جاسوســی آنها باشــد .میکند .از این جمله است :استخدام روزنامه نگارانی که میکنند منتشر شده است .یکی از کارهای رسانههای
سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
خطری
احساسنحوه
خوداینانلو
زندگیتارا
ماهوارهوای ِجم)،
کند».
تلویزیونشــمول
(مدیروزیر تنوع،
کریمیانچاگر
باردیش
اطالعاتی بودند که دکتر کیو ممکن هنوز در چارچوب محدویتهای جمهوری اسالمی خارج از کشور بررسی این چهار هزار نسخه و پیدا
حزب
رهبــر
ســینگ
جاگمیــت
تصویب
به
واکنش
در
کانــادا
جوانان
(عکاس و هنرمند) ،آرمان حقیقت ،امین انواری  )2عدم انجام وظایف حرفهای و ماموریت این رسانهها
طرح یادشده ،اعالم کرد اتاوا در نظر نیودموکرات کانادا نیز تاکید کرد اتاوا است به انســتیتوی ویروسشناسی عمل میکنند (به محدودیتهای آن نظام عادت کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار
رستمی ،فاطمه طبری قاضی ،فرهاد نیکویی و سهراب که در بسیاری از موارد در کار این رسانهها به چشم می
در
اتهام قطعی
دستگاههیچ
حــال حاضر
شــماربه رلهدر
توییترمراکز انگش
صفحاتیکی از
دارند(به وینیپگ
علمی
اند)و یاکانادا
چین
دارد یک اجــاس ملی درباره مبارزه باید به سرعت بر ضد مشکل برتری ووهان چیــن منتقل کرده باشــد .که
جمهوری
تبلیغاتی
ی اخبار
بیشتریتنسبت
بستهاند
همکاریدل
بدان نظام
کرده
برخی
اکنون با
منتقدانمطلب قبال
امجدی به زندان (از  1۶تا یک سال ،اکثرا ً باالی چهار خورد .اینکه نویسندهی این
نیست
پرونده
اگر این
که که کام ً
دارد .به
که قادر
شمالی باشد
آمریکای
انتشار در
موضوع
رجوعو این
طبیعی است
ال
شرایطی
اعتقاددارندو در
شــخصی در حد
متوجهفارسیزبان
رسانههای
کوتاهی
اسالمی
حتی
که
اخباری
کنید)؛
آنها
فیسبوک
یا
افراط گرایی
فعالیت طلبی
آنهاجمله
نفــرت از
اشــکال
سالیبهاست
پژوهشــگرچند
همکاری داشته و
صورت آزاد
سفیدپوســتاناز وآنها به
تبلیغی علیه نظام،
مختلفاند .اتهام
محکوم شده
باسال)
مدیریت عوامل بیماریزا است که به ولی تحقیقات پلیــس در این رابطه
این نباید سیاسی
کانادایی
یک
ورود
شود .زرد داخلی هر روز منتشر میکنند غفلت از مورد فوق بود میشد از آن گذشت اما یک
راســت
خامنهای ،توهین به جناح
اسالم
برگزار کند.
هراسی
برای رسما (رادیو زمانه ،صدای امریکا) و از وب سایت های
ادامه دارد.
شود واز آنها
عملبرخی
اقداموارد از
مقدسات ،و
خمینی و
توهین به
درابوال
مانند
های گفتنی است در ماه مه سال  ،۲۰۱۹باالترین
وحشــتناک گروه از آزمایشگاهها با محدودیت
نیازاین رسانهها و روال کار آنها وجود دارد
ادارهی
ســطح مهارالگو
جنایات
از
جلوگیــری
دست
به
کانادا
رادیو
که
اطالعاتی
طبق
نتیجه
و
داخلی
های
سلبریتی
موز،
کمبود
اخبار
مثل
به گزارش گلوب اند میل ،گزارشهای
محدود شده
رسمی منع
برخی از آنها به طور غیر
علیه امنیت کشور بوده است.
چگونه پس از توافق آزمایشگاه وینیپگ برای دارند.
همراهیااســت،
بســیار زیادی
شود.
می
آنها
گزارش
و
اخبار
گونه
این
دیدن
از
مانع
که
دیدیم،
گذشته
یکشنبه
آنچه
شبیه
این
بر
عالوه
ترودو
دولت
است،
آورده
آژانــسبه اخبار
تقدم بخشیدن
ورزشی داخلی؛
دیدارهای
بهداشــت عمومــی کانادا جدید نشــان میدهد طی سالهای
نمیبهشود.
انتقادات
محققانبیان
فارسی) مانع از
(بیبی
ماهیت این
بابایچرایی و
من در
نوشتهداردبحث
در
آزمایشگاه یاچینی،
نمونهها به
این ارسال
مشکل
این بدون
چینی
سیتهای
سیاس
جداگانه
مناسبی در
اصالحاتی
نشست
اینقصد
نشست
دارند
حق
افراد
ی
همه
رویدادها.
اخبار
برابر
در
مقامات
زوج اطالعــات و نمونههای ابوال ( )PHACدر گذشــته گفتــه بــود گذشته دانشمندانی که در باالترین
این رسانهها این
داشتهبهاند؟
کند .برخی از روزنامه مراکز
دسترسیایران
نگارانی که از
ایجادعدم
موجودیعنی
زاویهای دیگر
خواهم
بلکه می
نیست
احکام
برگزارازکند.
ستیزی
یهودی
درباره
نیز
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما رسانه بدیل -
کارکنان
سوی
گونه اخبار از
ردهاین
میکروبیولوژیندیدن
بیماری
های
آزمایشــگاه
امنیتی
که و هنیپا ،دو نوع پاراموکس ویروس را که آزمایشــگاه ملی
دولت چیــن
مقابل
گویدکار
براندازیمی(که
رهیافت
انعکاس آن در رسانههای فارسیزبان خارج کشور (به میآیند نمی تواننددرمیان
ی نیست
پذیرش
زبان قابل
فارسی
رسانههای
بخش باخبری
فعالیــت م
کردند،
کانــادا
عفونی
خود را در
حق بهدارند
شهروندان غربی
ســایر
اختیارنمونهها را
طورمعمــول
منابع به
اشتراک
ویروسینیزووهان
کانادا با موسسه
این وکشــور با
رهیافتعلمی
همکاری
جستجوگرانه
انتقادی
روزنامهنگار نیست) و
جز یک وبسایت) بدین موضوع بپردازم.
آنها
گزارش
و
اخبار
گونه
این
دیدن
آنها
ماموریت
های چون
بهداشــت عمومی با محققــان ارتش چیــن درزمینه
آزمایشــگاهدارند
اشتند.که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی
کسانی
شود.رسانههای بدیل و گذ
سیاسی
روزنامهنگارنباید
کانادایی
مسلمان
خانواده
عامل
در
باالخص
کار
که
یک
حدود
از
بعد
کشتاررا مینویسم
که این نوشته
تا زمانی
است.انتقالها از آزمایشهــای بیماریزای کشــنده
موضوع در حالی اســت که مرکز به اشــتراک میگذارد و
به نظر کریستین لوپراخت ،کارشناس این
نگذارند.
شد سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت
مقایسه
کمتری در
به(که مخاطب
ماه ،وبسایت “تقاطع”
متهم
تروریسم
هفت
اینازاساس
اینکههاند .بر
همکاری داشت
کارکنان
بسیاری
کنند .غفلت ،در
فراتریاز این
دقیق اما
کانادا،
شناسی
پیروی م
پروتکلهای
امنیت و استاد کالج نظامی سلطنتی ویروس
بسیاری از
زمینه در
چهارپس
ســطحدادن
انتقادی یا
نگرش
با رسانههای بزرگتر دارد) برخی از این احکام را منتشر ماموریت خود را فراموش میکنند.
پاتوژن
خاص
در واحد
هنوز بهدانشمند
هایفکری
مبانی
اسالمی یا
جمهوری
رسانهها
آزمایشــگاه
مطالعه
مجهز
خارج از
اینهای
همکاری
و دانشــگاه کوئینز ،عوامل چین
بردنبامیزان
است .باال
بــرایغائب
رسانهها
آزمایشــگاهیاین
مانع ازدر گزارشهای
البته
که
اسالمی
کرده است و وبسایتها و رادیوها و تلویزیونهای  )3همراهی با البی
میکروبیولوژی
خواهانملی
آزمایشــگاه
نظام در
بهداشت
تحقیقات
برایبرای
هایخوبیکانادا
روزانهبیماری
کشندهترین
جمهوریباالترین عناصر امنیت ملی جدی
یکــی از
تداوم آن هستند
وفادارند و
نظری این
پیشبرد و
انعکاس
توجیه
ترین وویزیت
کلیک و
کهاسالمگرایی
امنیتی
مخاطرات
فارسی زبان مثل صدای امریکا ،رادیو فردا ،بیبیسی انعکاس اخبار سرکوب
نظامی
محققان
وینیپگ و
 )NMLدر
مورد بیماری
عفونی
هیچهای
عمومی
وببین
مشترک
درحالی
نفوذوکردهاند.
گذارند یا
آنها می
مطالبی که
نیست( .نوع
شکی
دهنگاندرغربی
است.مالیات
حیوانجیب
انســان وزرد از
سایتهای
ســخنگوی اخبار
چینی آزمایشهایــی را انجام داده و
ریاست
دوم
دوران
در
شود.
می
فارسی ،رادیو زمانه ،دویچهوله ،و رادیو فرانسه  -که و جمهوری اسالمیوزارت امــور خارجه چین تأکید کرد این
امر باعث میشــود آزمایشــگاه بسیار مهم است .نمیگذارند موید این موضوع است.
.
ت
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده میکنند جمهوری اوباما سیاست این دولت ،خشنود سازی نیس
شــش مطالعه درزمینه بیماریهای
خواهند
می
کشور
خارج
زبان
فارسی
های
رسانه
اگر
عفونی مانند ابوال ،تب السا ،تب دره
و مأموریت آنها «صدا شدن برای افراد و گروههای جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود
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ریفت (Rift Valley fever
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خیریه
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کانادا به
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استخدام کادر
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در گزار
داده و
مشترک
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تبلیغات
باید بهطور
ضدنکرده و
انتخاب
ضد خاصی
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یک
و
یک
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شهر
در
ژوئن
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هایرو می
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جناحیآزاد
مدنی بی
رسانده است.
آسیب
مدنیداند به
نظــارت بــر
مدیران گروه
اند.میگوید
المللی
های
انتشار همیشگی دیدگاهها و نوشتههای چپگرایان موسسه در انعکاس آزاد
از برخی از کشندهترین بیماریهای
هانداشته
گزارش
یو
اخبار
دانشگاهیان،
نگاران،
روزنامه
انتقاد
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ها
رسانه
فقره اتهام اقدام به قتل علیه مظنون جوان این پرونده تایید شد.
خواهد
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سازمان
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اتاوا
در
مستقر
و
بررســی
بخش
که
جهان ،فعالیت داشــته اســت .این
امریکادربه قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به
صدای
جمهوری
و اصالحطلبان مذهبی و دوستداران رهبر
دوشنبه
روز
اداره پلیس شــهر لندن نیز در بیانیهای اعالم کرد روند
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سازمان
کانادا
درآمد
آژانس
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داشته
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حضورداشته
شنیدهمعتبر
شش مقاله
حتی هر
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عدمنژادی
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اطالعات به
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کنند.
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این
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چرا که نتایج تحقیقات حاکی از آن اســت که جنایت میدهند .بر اســاس این گزارش ،از است.
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روابط وتحقیقاتی
متعهد شد
خویشاوندی
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سیاستها و
خبرگزارییاهای
برای توجه به
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نگاهی به رسانههای
احتمالی جاسوسی  ۲دانشمند چینی در کانادا
فارسیزبان کشورهای غربی
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کمیته اخالق مجلس عوام کانادا
خواستار اصالحات گسترده
در قراردادهای دولتی است
مداد -به گزارش سی.بی.سی ،کمیته
اخالقی مجلس عوام پس از انتشــار
گزارشی درباره رسوایی خیریه ،WE
مجموعهای گسترده از اصالحات را در
نحوه تصمیمگیــری دولت فدرال در
مورد قراردادها پیشنهاد میکند.
از بیــن نزدیــک بــه دوازده توصیه
موجود در گــزارش  ۱۱۶صفحهای
که روز گذشته در این رابطه ارائهشده
اســت ،نمایندگان مجلس خواستار
اجرای مواردی همچون ایجاد کمیته
دائمی دسترسی به اطالعات و عدم
عقد هر نوع قراردادی با این موسسه
خیریه تا زمان بازرســی مســتقل یا
حسابرسی قانونی  CRAشدند .این
کمیته همچنین توصیه میکند که
دولت برای جلوگیری از بروز مشکالت
بعدی ،ازاینپس با شرکتهای فاقد
سرمایه و دارایی کافی ،قرارداد نبندد.
این کمیته همچنین برای جلوگیری
از تضاد منافع وزرای کابینه خواستار
تغییراتی در قوانین شد .بهعنوانمثال،
ایــن ســازمان میخواهــد پیش از
تصمیمگیــری در کابینه ،غربالگری
منافع برای وزیران را ســختتر کرده
تا مشخص شــود هیچیک از اعضای

تصمیمگیرنــده در رابطه با عقد یک
قرارداد دولتی و خانواده آنها در این
قرارداد ذینفع نیستند .ازجمله دیگر
موارد مطرحشده در این رابطه ،الزام
حضور کارمندانی رســمی به همراه
مقامات ردهباال در زمان مذاکره جهت
عقد قرارداد است.
این گزارش در پی بروز جنجالهایی
مرتبط با عقد قــرارداد دولت کانادا و
موسســه خیریه  WEدر حالی بود
که مشخص شــد برخی از نزدیکان
نخستوزیر و وزیر سابق اقتصاد با این
موسســه همکاری داشتهاند .گفتنی
است بررسی گزارش فوق در مجلس
با بحثها و تنشهــای فراوانی بین
احزاب مختلف و موافق دولت همراه
بود.

نقض قوانین حریم خصوصی
توسط پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا
مداد -به گزارش سی.بی.سی ،نتایج
تحقیقات جدید نشان میدهد پلیس
سوارهنظام سلطنتی کانادا با استفاده از
فناوری تشخیص چهره ،قوانین حریم
خصوصی را نقض کرده است .کمیسر
حفــظ حریم خصوصی در این رابطه
اعالم کرد ،استفاده پلیس سوارهنظام
ســلطنتی کانــادا از یــک فناوری
بحثبرانگیــز در تشــخیص چهره
نقض جدی قوانین حریم خصوصی
کانادا اســت .دانیل تررین ،کمیسر
حریم خصوصی ،هفته گذشته پس
از تحقیق در مورداســتفاده پلیس از
نرمافزار  Clearview AIمســتقر در
ایاالتمتحده ،گزارشی را به پارلمان
ارائه کرد .در این گزارش عنوانشــده
است که پلیس سوارهنظام سلطنتی
کانــادا با اســتفاده از ایــن نرمافزار،
بخشی از قانون حفظ حریم خصوصی
را نقــض کــرده کــه میگوید هیچ
اطالعات شخصی توسط یک موسسه
دولتی قابلجمعآوری نیســت مگر
اینکه مستقیماً مربوط به یک برنامه
عملیاتی یا فعالیت موسسه باشد.
این موضوع در حالی است که پلیس

سوارهنظام ســلطنتی کانادا در ابتدا
استفاده از  Clearview AIرا تکذیب
کرد ولی تحقیقــات نیویورکتایمز
در ســال گذشته نشــان داد که این
نرمافزار بیش از ســه میلیارد عکس
از وبســایتهای عمومــی ماننــد
فیسبوک و اینســتاگرام اســتخراج
و ســپس آنها را به یک پایگاه داده
تبدیل کرده که بیش از  ۶۰۰آژانس
اجرای قانون در ایاالتمتحده ،کانادا
و… از آن استفاده میکردند.
پــساز آن پلیس کانــادا تأیید کرد
سال گذشــته چند واحد در پلیس
ســوارهنظام از این فــنآوری برای
تحقیقات جنایی استفاده کرده است.
در این گزارش آمده است که پلیس
سوارهنظام سلطنتی سیستم مناسبی
بــرای ردیابی ،شناســایی ،ارزیابی و
کنترل این نوع اطالعات شــخصی
نــدارد و به همین دلیل پیشــنهاد
میشــود کــه ایــن مجموعه طی
یک سال ،سیاســتها ،سیستمها و
آموزشهای خود را بهبود بخشــد و
البته پلیس نیز بــرای انجام این کار
توافق کرده است.
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دردسر «سویه دلتا» ویروس کووید۱۹-
برای برنامه واکسیناسیون سراسری کانادا
مداد -به گزارش سی.تی.وی ،اگرچه
کانادا در آستانه رسیدن به اولین مرحله
هدفگذاری شده واکسیناسیون ملی
خود قرار دارد اما دکتر ترزا تام ،رئیس
بهداشــت عمومی کشــور میگوید
شــیوع نوع دلتــای ویــروس کرونا
ممکن است به این معنی باشد که در
میزان واکسیناسیون عمومی قبل از
بازگشایی ،تغییراتی اعمال شود.
بر اســاس مدلســازی فدرال که در
اواخر آوریل انجامشــده ،مشــخص
شــد اگر  ۷۵درصــد کاناداییهای
واجد شرایط باالی  ۱۲سال ،حداقل
یــک دوز واکســن زده و  ۲۰درصد
شهروندان نیز هر دو دوز واکسن خود
را دریافت کرده باشــند ،استانها با
خیال راحت میتوانند محدودیتها را
کاهش دهند.
اما حاال دکتر تــام میگوید که این
مدلسازی شامل سویه دلتای ویروس
کرونا که یکی از عفونیترین مواردی
است که تاکنون در کانادا ردیابی شده
و احتمال دارد بیماری شــدیدتری
ایجاد کند ،نمیشده است.
ســویه کرونای دلتا اولیــن بار طی

پاییز سال گذشته در هند شناسایی
شد .گفته میشــود تزریق تنها یک
دوز واکســن در برابر این سویه تأثیر
کمتری دارد اما تزریق دو دوز بسیار

خــوب عمل میکند .به همین دلیل
واکسیناســیون کامل افراد با هر دو
دوز باید در اســرع وقت انجام شود.
این موضوع در حالی عنوان میشود

کانادا  ۱۰۰میلیون دوز واکسن به سایر کشورها اهدا میکند
مــداد -به گــزارش  ،ICIکانادا اعالم
کــرد ازاینپــس دوزهای واکســن
کوواکــس ( )COVAXرا نمیپذیرد.
در همین رابطه کارینــا گولد ،وزیر
توسعه بینالمللی فدرال ،روز دوشنبه
در مصاحبهای با مطبوعات کانادایی
تأیید کرد که ایــن  ۱۳میلیون دوز
درواقع دوزهایی بودهاند که کانادا باید
درنتیجه قرارداد امضاشــده دریافت
میکرده اســت اما دیگــر دوزهای
سفارش دادهشده را نپذیرفته و آنها
را به برنامه کوواکس بازمیگردانیم.
گفتنی اســت کانادا تاکنون از طریق
کوواکــس تقریباً یکمیلیــون دوز
واکســن آســترازنکا دریافت کرده
اســت .درمجموع ،کانادا قصد دارد از
دریافت یکمیلیون و  ۴۰۰هزار دوز
واکسن را از جانسوناندجانسون ،چهار
میلیون و  ۱۰۰هزار واکسن آسترازنکا
و هفت میلیون و  ۸۰۰هزار واکسن
تولیدکننــده آمریکایــی نواواکس
( )Novavaxخــودداری کند .البته
واکسن نواواکس هنوز برای استفاده
در جهان تأیید نشده است.
ایــن موضــوع در حالی اســت که

منتقدان نسبت به اعالم کمک ۱۰۰
میلیون دوز واکســن از سوی کانادا
به سایر کشــورها با دیده تردید نگاه
کــرده و اعتقاددارند خرید این دوزها
به دلیل کمبود واکسن در شرکتهای
تولیدکننده در حال حاضر امکانپذیر
نیست .از سوی دیگر نیمی از دوزهای
وعده دادهشده از تولیدکنندهای است
که واکسن آن هنوز در هیچ کجا تأیید
نشده و قابل تجویز نیست.
هدف کوواکس که در ســال ۲۰۲۰
تأسیس شد ،توزیع واکسن کرونا به
روشی عادالنه در سراسر جهان بود .به
همین دلیل از کشورهای ثروتمندتر
خواسته شــد که دوزهای خود را از

این برنامه خریداری و به کشورهای
فقیرتر کمک مالی کنند .بااینحال،
بسیاری از کشورهای ثروتمند تصمیم
گرفتهاند تا مستقیماً با تولیدکنندگان
واکســن برای تأمین منابع خود در
مورد معامالت مذاکره کنند.
در همیــن رابطــه رالــف گودیل،
کمیساریای عالی کانادا در انگلیس،
در یک کنفرانس رســانهای نشست
گروه هفت اعالم کرد مردم کانادا نباید
نگران تأثیر منفی این کمک در روند
واکسیناسیون داخلی باشند .این تعداد
واکسن بر اســاس نسبتهای دقیق
ازنظر کمکهای نقدی و کمکهای
غیرعادی محاسبهشده و هیچ تأثیری
منفــی روی طرح واکسیناســیون
کاناداییهای نخواهد داشت.
دکتــر هــوارد نجو ،معــاون رئیس
بهداشــت عمومی کشــور نیز اعالم
کرد که او معتقد است کانادا میتواند
بدون مشــکل به مســیر خود ادامه
دهد .از مدتها پیش مقامات دولتی
در حــال بحث در مــورد چگونگی
اهدا واکسنهای کرونا به کشورهای
نیازمندهستند.

که هنــوز هیچیک از اســتانها به
هدفگــذاری کامــل  ۷۵درصد دوز
اول و  ۲۰درصد هر دو دوز نرســیده
اما شــاهد کاهــش محدودیتها در
کشور هستیم که میتواند مشکلزا
باشد .به همین دلیل توصیه میشود
دولتهای استانی بااحتیاط بیشتری
در این رابطه عمل کنند.
ایرونیا -مقامات بهداشــتی با نگرانی
نظاره گر گســترش واریانت دلتای
کووید 19در بی سی هستند ،اما آیا
این گونه می تواند تهدیدی برای پایان
دادن به برنامه های بازگشایی استان
باشد؟
پس از اینکه مقامات رسمی انگلیس
به دلیل سکوت در قبال تصمیمشان
برای تمدیــد قرنطینه تــا یک ماه
دیگر مورد سرزنش قرار گرفتند ،روز
دوشــنبه از دکتر بانی هنری ،مأمور
بهداشت استان در مورد این گونه که
به آن  B.1.617.2نیز گفته می شود،
سوال شد.
دکتر هنری اشــاره کرد که بی سی
فرایند انجام توالی یابی ژنوم کامل در
هر مــورد از کووید 19را برای نظارت
بهتر بر گسترش انواع آن از سر گرفته
است و شــرایط اســتان با انگلیس
متفاوت است.
او گفت« :ما ســطح حفاظت از ایمن
ســازی را در سراســر کشور افزایش
دادهایم ،بنابراین در جایگاهی متفاوت
از انگلیس قــرار داریم .میزان انتقال
باالیی که اکنون در انگلیس مشاهده
می کنند در افراد در سنین نوجوانی،
 20و  30ســاله است .در حال حاضر
نرخ ایمن سازی ما در آن گروه های
سنی بسیار باالست».
ویروس کرونای “دلتا” یا بی.۶۱۷ .۱-
 ۲همان ویروس جهش یافته و بسیار
مسری است که برای اولین بار در هند
شناسایی شد.
ســازمان بهداشــت انگلیــس روز
پنجشنبه اعالم کرد شمار مبتالیان
به بیماری کرونا در این کشور در روز
پنجشنبه  ۵هزار و  ۲۷۴نفر افزایش
یافت که باالترین رقم از  ۲۶ماه مارس
میالدی تاکنون است.
این ســازمان افــزود :بیمارانی که به
ویروس کرونا از نوع دلتا مبتال شدهاند
با خطر بیشتری هنگام بستری شدن
مواجه هستند.
با توجه به دادههای سازمان بهداشت
انگلیس ،در یک هفته گذشته ۲۷۸
نفر که به ویــروس کرونا از نوع دلتا
مبتال بودند در بیمارســتان بستری
شدهاند.

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
Certified Home Inspector
M.Arch

Architect

778-708-0520

I care about your Health, Safety, and Investment.

ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻮاﻗﺺ و اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ و اطﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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با تعامل 70درصدی
و افزایش دوز دوم واکسیناسیون ،

بریتیش کلمبیا تا سپتامبر
می تواند موارد ابتال را به صفر برساند
ایرونیا -مدل سازی استانی نشان می دهد که اگر مشارکت برای دریافت دوز
دوم واکسن باال باشد و مراودات شخصی در سطحی پایینتر از قبل همه گیری
باقی بماند ،بریتیش کلمبیا می تواند کووید 19را تقریبا تا ماه سپتامبر از بین
ببرد.
با توجه به داده های ارائه شده توسط افسر بهداشت استان دکتر بانی هنری،
نرخ مشارکت 70درصدی همراه با فراگیری دوز دوم واکسن ،به معنای نزدیک
شدن موارد ابتالی روزانه به صفر تا ابتدای ماه سپتامبر است.
در طرف مقابل با واکسیناســیون کمتر و نرخ مشارکت  80درصدی ،بی سی
احتماال در ابتدای سپتامبر روزانه  200مورد جدید کووید 19ثبت می کند.
نرخ تولیدمثل ویروس همچنان در حال کاهش اســت؛ در حال حاضر کامال
کمتر از  1.0در تمام مراجع بهداشتی است .میانگین استان بین  57و  63است.
این بدان معناست که از هر  100مورد فقط  57تا  63مورد به شخص دیگری
منتقل می شود .گونه های نگران کننده اکنون بیش از 80درصد از کل نمونه
های کووید 19آزمایش شده در بی سی را تشکیل می دهند.
افراد  5تا  12ساله  6.1درصد موارد و  7.7درصد از کل جمعیت را تشکیل می
دهند .افراد  13تا  18ســاله نیز  6.7درصد موارد و  6درصد از کل جمعیت را
تشکیل می دهندiroonia.ca.

پس از اعالم خبر التاری  2میلیون دالری
منیتوبا ویژه افراد واکسن زده ،

بریتیش کلمبیا نیز
شاید دست به اقدامی مشابه بزند
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استفاده از اپلیکیشن «ورود به کانادا» برای تأیید گواهی واکسن
ایرانیــان کانادا -بیل بلیر وزیر ایمنی
عمومی کانادا میگوید ،اپلیکیشــن
دولــت که اطالعات ســفر را هنگام
ورود به کانادا ارائه میدهد ،میتواند
بــه زودی بــرای تأییدیــه گواهی
واکسیناسیون افراد مورد استفاده قرار
گیرند.
بیــل بلیر در مصاحبــهای گفت که
آژانس خدمات مــرزی رهبری این
طرح ابتکاری را به عهده دارد.
بلیر گفــت« :آنها به دنبال ادغام یک
سیســتم تأیید گواهی واکســن در
برنامۀ  ArriveCanهســتند ،که نه
تنها آمریکاییها بلکه دیگر شــرکای
بینالمللی ما را در آن شامل میکند.
برای ایجاد و توســعۀ ابزارهای دیگر
تالش زیــادی در جریان اســت که
رهبری آن را خدمات مهاجرتی ما بر
عهده دارد».
ی هاجو
این هفته وزیر بهداشــت ،پت 
ِ
نخســت کاهش محدودیتهای
گام
مرزی مرحلهبندی شده را یک سال
پس از منع ســفرههای غیر ضروری
اعالم کرد .این اقدام درخواستهایی
را در پی داشــت کــه از دولت کانادا
میخواهد افراد واکســینه شده را از
قرنطینۀ اجباری در هتل معاف کنند.
این یعنــی از ژوئیه کاناداییهایی که

دو دوز واکســن را دریافــت کردهاند
میتوانند به خارج از کشور سفر کنند
بدون اینکههنگام برگشــت مجبور
باشند  14روز خود را قرنطینه کنند.

با این حال ،تبدیل شدن این تغییرات
به واقعســت به نوســان تعداد موارد
جدیــد ابتال و همچنین مشــاوره با
استانها و قلمروها بستگی دارد.

ایرکانادا ،برنامه بازپرداخت هزینه بلیط پروازهای لغو شده
را تمدید کرد

ایرونیا -با اینکه نخست وزیر جان هورگان فکر نمی کند برای واکسیناسیون
تعداد بیشتری از بریتیش کلمبیایی ها علیه کووید 19نیاز به مشوق باشد ،اما
احتمال اعالم مشوق های مالی را رد نکرده است .
ساعاتی پس از اعالم قرعه کشی منیتوبا به ارزش 2میلیون دالر با ارائه جوایز
نقدی و بورسیه برای کسانی که آستین خود را برای واکسن باال زده اند ،از
هورگان در مورد امکان جلب نظر مخالفان واکسن با اقدامی مشابه برای التاری
نقدی در سطح استان سوال شد .او گفت« :نمی خواهم بدبین باشم و معتقدم
که می توانیم بدون مشوق به اهداف خود برسیم .اما اگر کار به آنجا بکشد ،به
هیچ وجه احتمال آن را رد نمی کنیم».
منیتوبا دو قرعه کشــی برگزار می کند؛ هر کدام با  7جایزه 100هزار دالری
و همچنین  10بورســیه تحصیلی 25هزار دالری که به افراد  12تا  17سال
اهدا می شود.
هرکس در استان اولین دوز واکسن کووید 19خود را قبل ازتاریخ  2آگوست
دریافت کرده باشد ،وارد اولین قرعه کشی می شود و کسانی که هر دو دوز را
تا  6سپتامبر دریافت کرده باشند به مرحله دوم وارد می شوند.
وقتی صحبت از میزان واکسیناسیون می شود ،منیتوبا خیلی از بی سی عقب
نیســت .در قیاس با 72.4درصد واکسیناسیون دوز اول در بریتیش کلمبیا،
استان های هامونی کانادا (آلبرتا ،ساسکچوان و منیتوبا) حداقل یک دوز بین
 69.7درصد از ساکنان واجد شرایط خود توزیع کرده اندiroonia.ca .

به گزارش هفته به نقــل از الپرس،
شرکت ایرکانادا از اواسط آوریل در پی
انعقاد توافق کمک مالی  ۵.۹میلیارد
دالری بــا دولــت فدرال ،سیاســت
بازپرداخت وجوه بلیط مسافرانی را که
در دوره پاندمی پروازهایشان لغو شده
است ،به اجرا گذاشت.
طبق اعالم اولیه قرار بود اجرای این
سیاســت پس از دو ماه (روز جمعه
 ۱۲ژوئن) به پایان برسد .اما ایرکانادا
روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای اعالم
کرد با توجه به این که میزان تقاضای
بازپرداخت از طرف مشتریان پائینتر
از پیشبینیها بوده است ( ۴۰درصد
از  ۱.۸میلیون مشتری واجد شرایط)،
مسئوالن شــرکت تصمیم گرفتند
اجــرای سیاســت بازپرداخت وجوه
بلیط پروازهای لغو شده را تا  ۱۲ژوئیه
آینده تمدید کنند.
لوســی گیومت ،معــاون رئیس کل
و رئیس امــور تجــاری ایرکانادا در
این بیانیه اعالم کــرد« :ما یک روند
ســاده برای بازپرداختهای آنالین
برای مشــتریانی که از لغــو پروازها

در دوره پاندمی متضرر شــدهاند ،به
اجرا گذاشــتیم و به طور مستقیم با
مشتریان تماس گرفتیم و گزینههای
مد نظر شــرکت را به آنان پیشنهاد
کردیم .اما به رغم همه این تدابیر ،تنها
 ۴۰درصد از مشتریانی که میتوانند
بابت لغو پروازهــای خود بازپرداخت
وجه بلیط هایشان را خواستار شوند،
چنین درخواستی را مطرح کردهاند.
بــه همین علت مدت زمــان اجرای
سیاســت بازپرداخــت را یــک ماه
طوالنیتر کردیم تا مشــتریان برای
ارائه تقاضای خود فرصت بیشــتری
داشته باشند».
در همیــن حــال وزارت حملونقل
ایاالتمتحده گفته است که به دلیل
عدم توانایی ایرکانادا در جبران ضرر
به افرادی که پروازشان لغو و یا دچار
تأخیــر طوالنیمدت شــده ،از این
شــرکت هواپیمایی کانادایی ادعای
غرامت میکند .مبلغ این غرامت ۲۵
میلیون و پانصدهزار دالر عنوانشده
و به نیابت و از جانب هزاران مســافر
در ایاالتمتحده مطرح میشــود که

Manicure & Shellac
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پرواز خــود را به دلیــل همهگیری
ازدستدادهاند.
بــر اســاس قوانیــن ایاالتمتحده،
شــرکتهای هواپیمایی معموالً یک
تا ســ ه هفته فرصت دارنــد تا مبلغ
بلیتهای کنســل شــده یا با تأخیر
انجامشده را به مشتریان بازگردانند.
وزارت حملونقل ایاالتمتحده در ماه
می  ۲۰۲۰اعالم کرده بود که بهشرط
«حسن نیت» شرکتهای هواپیمایی
و به دلیل بحرانی همهگیری ،نسبت به
تأخیر در پرداخت غرامت چشمپوشی
نشــان خواهد داد .اما پس از گذشت
یک ســال از آن زمان ،ایرکانادا هنوز
برنامهای برای جبران این مبالغ ندارد.
همچنین در شرایطی که تقاضا برای
ســفرهای هوایی افزایــش مییابد،
ایرکانادا روز پنجشــنبه اعالم کرد به
زودی بیــش از  ۲۶۰۰کارمند خود
را که در دوره بحــران پاندمی بیکار
شــدهاند ،دعوت به کار خواهد کرد.
دهها هزار نفر از پرســنل بخشهای
مختلف ایرکانادا در دوره پاندمی بیکار
شدهاند.

هاجو گفت« :این معیارها فاکتورهای
بسیار مهمی هستند زیرا ما به سمت
اجرای تغییراتــی در مرزها حرکت
میکنیم کــه امیدواریــم در اوایل
ماه ژوئیه اعمال شــوند .اگر بتوانیم
جوامع خود را ایمن و عاری از کووید
 19ســازیم ،دیگر مجبور نیستیم به
تدابیری که برای همه افراد دشــوار
است ،برگردیم».
از بخشهای جهانگردی و مسافرتی
فشــارهای زیادی به اوتاوا وارد شده
اســت تا حداقل سرعت بخشیدن به
بازگشایی مرز زمینی کانادا و آمریکا
را افزایش دهد.
روز سه شــنبه ،اتاق بازرگانی کانادا
با انتشــار بیانیهای مطبوعاتی اظهار
داشــت که زمان آن رسیده است که
با توجه به نرخ باالی واکسیناســیون
در هر دو کشور ،مجددا ً مرزها گشوده
شود.
«این ابتکار مشترک [کانادا و ایاالت
متحده] برای در نظر گرفتن افزایش
ســطح واکسیناســیون باعث حفظ
مشاغل و افزایش اعتماد به نفس در
کسب و کار میشود و به خانوادههای
دیگــر اجــازه میدهد تا دوبــاره به
هم ملحق شــوند .این امر به تسهیل
بازگشــت ایمن و تدریجی به زندگی
عادی نیز کمک میکند».
انجمن صنعت گردشگری کانادا نیز
در همان روز کمپینی جدید را برای
افزایش آگاهی از ضرورت بازگشایی
مرز آغــاز کرد ،چرا که بســیاری از
مشــاغل در معرض خطــر تعطیلی
دائمی قرار دارند.
محدودیتهای فعلــی غیر ضروری
ســفر با ایاالت متحده از ماه مارس
سال گذشته برقرار بوده و قرار است
در  21ژوئــن منقضــی شــود .این
مقررات جریان تجارت و داد و ستد و
همچنین آمد و رفت کارمندان بخش
مراقبتهای بهداشتی حیاتی مانند
پرستارانی که در دو طرف مرز زندگی
و کار میکنند را تسهیل میبخشد.
بلیر گفت که گفتگوهــا با همتایان
آمریکایی و شهرداران شهرهای مرزی
در جریان است.
وی گفت« :من با وزیر امنیت داخلی
صحبت کردهام و میدانم که جاستین
تــرودو و رئیس جمهــور بایدن در
مورد مرز مشــترک و برداشته شدن
محدودیتهای مسافرتی برای افرادی
که به طور کامل واکســینه شدهاند
بحث خواهند کرد».
«بســیار مهم اســت که ما از علم و
توصیههای بهداشتی آژانس بهداشت
عمومی کانادا و کمیتههای مشورتی
خود پیروی کنیم».

مانیکور و ﻻك ژل
فقﻂ  25دﻻر
Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

هایالیت ،کوتاه
رنﮓ ریشه ،بند و ابرو

کردن (خانمها)

Flat Iron --- Brushing
»نورت ونکوور«

ﻟﻄفا برای تﻌیین وقت با ما تماس بﮕیرید

604-219-6202
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ی و رفع محدودیتها
بازگشای 
به معنی پایان پاندمی نیست!
مــداد -کمکم آنچــه از آن به نوری
در پایان تونل تاریک همهگیری یاد
میشد آن قدر روشن شده است که
گاهی فراموش میکنیم هنوز از تونل
بیرون نیامدهایم.
به لطف واکسیناسیون و مراقبتهای
مداخلهگرانــه اجتماعــی و برخی از
محدودیتها ،حال پس از گذشــت
بیش از یک ســال از آغاز همهگیری
ویروسی کرونا ویروس سارز –  ۲که
منجر به همهگیری کووید –  ۱۹در
جهان شــد ،کمکم روندهای ابتال و
فوت ناشــی از بیماری رو به کاهش
گذاشــته و برخی از محدودیتها از
سوی دولتها برداشته شده است.
این فرصتی تازه برای کسب و کارهایی
است که در طول این مدت بیشترین
آســیب را دیدهاند و البته که فضایی
برای نفس کشیدن برای شهروندانی
که در طول بیش از یک ســال و نیم
گذشــته محدودیتهای متعددی را
تحمل کردند.
اما در این بین خطر جدی وجود دارد
که ممکن اســت اگر مورد توجه قرار
نگیرد چه به صــورت فردی و حتی
به صــورت اجتماعی مــا را باردیگر
با مشــکل جدی مواجــه کند و آن
فراموش کردن این واقعیت است که
همهگیری تمام نشده است.
در کانادا و بر اساس دادههای رسمی
 ۲۹میلیون دز واکسن تا کنون تزریق
شده اســت و از کل جمعیت ۳۷/۵
میلیون نفری این کشــور تنها ۴/۵۹
میلیــون نفر یعنی در حــدود ۱۲/۲
درصد جمعیت به طور کامل واکسینه
شدهاند.
اگــر فرض را بر این بگذاریم که همه
این افراد صددرصد ایمنی دارند (که
البته اینگونه نیست و در درصد اندکی
از افراد واکســینه ،هنوز احتمال ابتال

7

سال بیست ودوم .شماره  1311جمعه  27اسفند 139۵

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

Issue 1533 Friday June 18, 2021

7

این دقیقا جایی است که ممکن است
همه زحمات این چندین ماه به طور
فردی و اجتماعی ،بر باد برود.
ما میدانیم که همهگیری تمام نشده
و جامعه به ایمنی جمعی نرســیده
اســت و ما میدانیم که ســویههای
مختلف به خصوص سویه دلتا دارای
آور بهای
سرسام
افزایش
ایرونیا -با
نســبتا
مقاومت
باالتر و
انتقال
امکان
تورنتو
ویژه در
برابرو به
انتاریو
مسکن
این
است و
واکسن
دردر
بیشتری
تونل همه
خارج
جملهگیری
گزینه هنوز
،یعنی ما
دریافت
هاییاز از
نشده
ایم.خریداران خارجی مسکن
مالیات از
رعایت وتوصیه
بهداشــتی،
وزیرهای
عدم
دارایی دولت
مطرح شده
ع
جم
هایی
میان
در
دلیل
بی
حضور
استانی اجرای آن را راهکاری برای
ایمنی آن
نیســتید،
مطمئن
که
می داند.
بازارهامسکن
آرامازکردن
حضــور بی
27.7در
ضــروری
طورغیر
دلیل و
متوسط
مسکن به
بهای
بارها و رستورانها ،تنها به صرف اینکه
درصد در تورنتو بزرگ افزایش
حوصله ما سر رفته است یا چون این
یافته و متوسط قیمت detached
مراکز باز شده است پس هیچ خطری
رسیده
 homeبه
این
دالرقربانی
میلیونما را
1.۵یتواند
ندارد ،م
وجود
دارایی
وزیر
سوسا
چارلز
است .
ویروس کند .روندی که اگر تعداد آن
موجباعالم
شجاعت
سال قبل
ایجاد
ممکنبااست
انتاریوشود
زیاد
که
را
راهی
استان
این
بود
کرده تازهای از همهگیری شــده و بار
موج
انتخاب
دیگــر کلمبیا
بریتیش
محدودیت
نخواهدبه
عمــده را
رفتههای
بازگرداند.ندارد همچون آنها
جامعه در نظر
کرد و
خطر
محاسبه
خریدارانهم نباید
برایهمین دلیل
به
مسکن
خارجی
گذاشت.
کنار
را
فایده
/مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
بروید
تصمیم دارید
میهمانیانتاریو
دولتبهلیبرال
دراگر عوض
خریدارانبار
رســتوران یا
انتقالدارید
تصمیم
،اگر
مسکنبهبرای
مالیات
داد .اجتماعی که
دارید در
قصد
اگر
بروید،
خانه اولی را کاهش
از ایمن بودن دیگران در آن مطمئن
حال با باال رفتن بی رویه قیمت ها،
نیستید شرکت کنید و یا اگر خودتان
سوسا تغییر عقیده داده و به فکر
هنوز واکســن دریافت نکرده و قصد
افتاده
چاره
است.عمومی شرکت کنید،
مجامع
دارید در
درمورد
خبرنگاران
با
گفتگو
در
اوبه این فکر کنید که آیا ریســکی که
تورنتو
کنید وتازه بازار
وضعیت
می
خود
مسکنجان
خطــری که به
افزایش
روند
از
بخوبی
من
گفت «:
دیگران میخرید ،ارزشش را دارد؟
و
باخبرم.
سالبهاخیر
قیمتها در
پایان می
همه
رسد،
یکزودی
گیری به
کردمدرباید
فکر می
سال قبل
کانادابه و
جمعــی
ایمنی
یکزودی
به
شود و
مسیرایجاد
کشورهایتاجهان
خودمرای پیدا
سایراجازه داد
بازار
ایمن
همهکمما امن
حاالدیگر
زودی بار
به
شدنوعده
نگران
کند ولی
م
آغوش
مالیو در
ببینیم
هــم را
ورود به
توانایی
توانیم که
اییهستم
تحمل
بیشتر
کمی
زمان
آن
تا
بکشیم.
این بازار را دارند .هر کجا را که
محتاطانه
درحال و
عمل کنیم
عدهترای
کمیکنی،
کنیم.می
نگاه
کمی مطمئنتر به سوی پایان تونل
جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی
گام برداریم.

به فکر دریافت

هفته  -تعداد فزایندهای از بسیار کم و در حدود کمتر از
وجود دارد) و همینطور اگر فرض را بر
شهروندان آمریکایی برای فرار یک درصد است.
مبتال
این بگذاریم که همه کسانی که
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه
به کووید شــدهاند ،اکنون مصونیت
پناهندهمیشوند.
مهاجرت کانادا گفت :من از یک
کامل دارند (که باز هم میدانیم این
به گزارش هفته به نقل از پایگاه آمریکایی بزرگسال خبر دارم که
گونه نیســت) به این معنی خواهد
اینترنتی یو.اس.ای تودی ،تعداد سال  2۰1۴به دلیل نیاز به حمایت،
بود که  ۱/۴میلیون نفر یا  ۳/۷درصد
کم اما رو به رشدی از مردم با پناهندگی او موافقت شد .باقی
به طور طبیعی دارای ایمنی و ۱۲/۲
درصد به واسطه واکسیناسیون دارای
آمریکا به دنبال پناهندگی در آنها تماماً کودک بودند.
کل
ایمنی هستند .به عبارت دیگر در
کانادا هستند .به گزارش آژانس پس از ریاستجمهوری ترامپ
و در حالــت خوشبینانه چیزی در
خدمات مرزی کانادا ،تعداد در آمریکا و فرمانهای منع
حدود  ۱۶درصــد جمعیت کانادا در
شهروندان آمریکایی که به دنبال مهاجرتی او ،تعداد پناهندگان
برابر ویروس ایمنی دارند.
پناهندگی در کانادا هستند ،در آفریقایی و آسیایی که به سوي
بررسی مدلهای همهگیری نشان از
سالهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از مرزهای کانادا مي روند بیشتر
آن دارد که برای اینکه همهگیری به طوالنی است.
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افت و خیز اقتصاد کانادا در دوران پاندمی کووید،۱۹-

آینده نزدیک چگونه رقم خواهد خورد؟

هفته -با وجود اعداد و ارقام نویدبخشی
که از رشد اقتصادی در سه ماهه اول
سال منتشر شد ،اقتصاد کانادا در ماه
آوریل مجددا ً رو به سراشیبی گذاشت.
افتوخیز و رشد اقتصادی وابسته به
عوامل متعددی است که اگر ناپایداری
و بیثباتی دوران همهگیری را نیز به
آن بیفزاییم تحلیل و پیشبینی دقیق
کاری دشوار است.
اقتصاد کانادا همچون برخی دیگر از
کشورها با هر موج کرونا باال و پایین
رفته است ولی کارشناسان معتقدند با
ورود به فصل جدید بحران همهگیری
یعنی واکسیناســیون سرتاســری
احتمال میرود که روند رو به رشــد
اقتصاد آغاز و تا انتهای بحران پایدار
بماند.
اقتصاد کانادا در سه ماهه اول حدود
 ۵.۶درصد رشد کرد و سپس با کاهش
در ماه آوریل اقتصاددانان را در بیم و
امید فــرو برد؛ بیم از امتداد این روند
منفی و امید به رونق کســبوکارها
در تابســتان و رونق بــازار با تکیه بر
ســبد مصرفکنندگان .اقتصاددانان
به حســابهای بانکــی و پسانداز
خانوادههای کانادایی چشم دوختهاند.
در طول دوران بحران همهگیری و از
آنجا که به دلیل تعطیل یا ورشکسته
شــدن کســبوکارها در بســیاری
از زمینههــا فرصت خــرج کردن از
خانوادههای مصرفگــرای کانادایی
گرفته شد ولی در عوض حسابهای
پسانــداز به لطف این عــدم توازن
میلیاردها دالر فربهتر شدند.
نرخ پسانداز کاناداییها از  ۵.۱درصد
در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۰به ۱۳.۱
درصد در سه ماهه اول امسال رسید
و در کل در مقایســه به مدت مشابه
در سال گذشــته حدود  ۴۷میلیارد
دالر افزایش یافت .برخی کارشناسان
معتقدند با وجود اندکی ناامیدی در ماه
می ،رشد اقتصادی در تابستان امسال
و از ابتــدای ماه ژوئــن رو به افزایش
خواهد گذاشــت .دلیل این پدیده را
میتوان افزایش نرخ واکسیناسیون،
بازگشایی تدریجی برخی از مشاغل،
گرم شدن هوا و خروج بیشتر مردم از
منازل برشمرد .در ماه آوریل اقتصاد با
رشد منفی  ۰.۸درصدی کمی موجب
نگرانیها شــد و این روند در ماه می
نیز به دلیل استمرار تعطیلی مشاغل
پرخطر تا حدی ادامه داشت اما بنا بر
دالیلی که برشمردیم امید است این
روند در ماه ژوئن و پس از آن معکوس
شود.
رشد منفی در ماه آوریل امسال برای
اولین بار پس از آوریل  ۲۰۲۰مشاهده
شد .رشــد اقتصادی کانادا از آوریل
سال گذشته تا ماه مارس امسال بدون

وقفه با روند مثبت ادامه داشته است.
طبق گزارش اداره آمار کانادا ،در ماه
مارس از بیســت بخش اقتصادی به
غیــر از دو بخش مدیریت و خدمات
رفاهی که اندکی نسبت به ماه فوریه
کاهش یافتند ،مابقی رشد کردهاند.
اگر بخواهیم دلیل رشد اقتصادی در
ســه ماهه اول سال را به شکل ساده
بیان کنیم میتــوان بهطور خالصه
از کاهش محدودیتها و بازگشــایی
برخی از کســبوکارها و همچنین
رونق بازار مســکن نام برد .بهنقل از
اداره آمار کانادا ،رشد ناخالص ملی در
ماه فوریه  ۰.۴درصد و در ماه مارس
حدود  ۱.۱درصد گزارش شده است.
مــاه آوریل دســتخوش حمله موج
ســوم کووید ۱۹شد و همانطور که
اشاره شــد ،اقتصاد با هر موج کرونا
دچار افتوخیز میشود .باز هم طبق
معمول بخش گردشگری ،رستوران و
خردهفروشی متحمل بیشترین ضررها
شدند .الزم به ذکر است که این پدیده
حتی ســایر بخشهای پرسود مانند
تولید و امــاک را نیز تا حدی تحت
تأثیر قرار داد .این روند حتی تا ماه می
نیز ادامه داشت چراکه سختگیریها
و مقررات محدودکننده کماکان وجود
داشتند .با وجود اینکه نرخ بیکاری از
 ۹.۴درصد در ماه ژانویه به  ۷.۵درصد
در ماه مارس رسیده بود و بسیاری به
ادامه این روند نزولی خوشبین بودند،
بنا بر دالیلی که ذکر شــد ،بار دیگر
در ماه آوریل این مقدار به  ۸.۱درصد
صعود کرد.
مهمترین دلیل رشد اقتصاد کانادا در
ســه ماهه اول را میتوان رشد بازار
مسکن ،رشــد ارزش امالک ،کاهش
نــرخ بهــره بانکی و افزایــش تعداد
معامالت ملکی دانست که در مطالب
هفتههای گذشته بهتفصیل به آنها
و دالیل هریک اشــاره شــد .تنها در
ماه مارس بازار مســکن حدود ۲۵۴
میلیــارد دالر به اقتصاد کانادا کمک
کرد .این مقدار بهتنهایی حدود ۱۰۸
میلیارد دالر بیشتر از بخش تولید و
بیــش از دو برابر درآمد صنعت نفت
و گاز است .از دیگر بخشهایی که از
رونق بازار بهره برد و به رشد اقتصادی
کمک کرد بخش ساختوساز مسکن
بود .در ســه ماهه اول سال و به طور
کلی در طول دوران بحران کووید،۱۹
ساختوساز و تعمیر و نوسازی خانهها
بهویژه خانههای تک خانوار مستقل
رشد چشــمگیری داشته است .رشد
بخش ساختوســاز در سه ماهه اول
حدود  ۶.۷درصــد یعنی معادل ۱۴
میلیــارد دالر بوده اســت .بهعالوه،
درآمد مشاوران و آژانسهای امالک
به رقم بیســابقه  ۱۹میلیــارد دالر

رسیده است.
بر اساس تحقیقات یکی از آژانسهای
امــاک کانــادا ،بحــران کووید۱۹
باعث شــد بخش بزرگی از جوانان از
اجارهنشینی به فکر صاحبخانه شدن
باشند .به نقل از این گزارش ،از فاصله
ماه مارس سال گذشته تاکنون حدود
 ۴۸درصد از افراد بین  ۲۵تا  ۳۵سال
اقدام به خرید ملک کردهاند.
مؤسسه توسعه و همکاری اقتصادی
 OECDکه مقر آن در پاریس است
در ماه مارس رشــد ساالنه اقتصادی
کانادا را حدود  ۴.۷درصد پیشبینی
کرده بود .این مؤسسه اخیرا ً اعالم کرد
که نسبت به اقتصاد کانادا خوشبینتر
از قبل اســت و این مقــدار را برای

امســال  ۶.۱درصد ارزیابی میکند.
این مؤسســه دلیل این خوشبینی
را کاهش محدودیتها برای مشاغل
در نیمه دوم سال اعالم کرد .با وجود
اینکه ســه ماهه اول امســال نقطه
روشنی در کارنامه اقتصادی کاناداست
ولی به گزارش اداره آمار در مقایســه
مدت مشــابه در سال قبل «فعالیت
اقتصادی» به میزان یک درصد کمتر
صورت گرفته اســت .با این وجود ،با
ورود به فصل گرما باید دید اقتصاد در
سومین سه ماهه پیش رو چه روندی
را طی خواهد کرد و عکسالعمل بازار
به اشتیاق مردم با بازگشت به زندگی
عادی تا چه حد سودآور خواهد بود.

پیشبینی افت  ۱۰درصدی بازار سهام
در شش ماه آینده
فردا -به گزارش نشنال پست شاخص
ترکیبــی اساندپی/تیاساکــس
(اصلیترین شــاخص بورس تورنتو)
دیروز به رکــورد جدید ۳۲/۲۰،۲۳۱
واحدی رسید .همچنین دو شاخص
مهم بورسی در ایاالت متحده یعنی
اساندپــی  ۵۰۰و نــزدک نیــز به
رکوردشکنی تاریخی نزدیک شدند.
بــرای بســیاری از ســرمایهگذاران
باتجربه ،این وضعیت به این معناست
که بازار در آیندهای نزدیک با افت (یا
در اصطالح فنیتــر «اصالح») روبرو
خواهد شد.
تعداد زیــادی از ســرمایهگذاران در
آمریکای شــمالی بر ایــن باورند که
بازار هماکنون به مرحلهای رســیده
که شــاهد «اصــاح» قیمتها طی
ش ماه آینده باشــد .نظرسنجی
شــ 
جدید بانک آمریکا نشان میدهد ۴۷
درصد از سرمایهگذاران انتظار اصالح
ت ســهام را دارند.
 ۱۰درصدی قیم 
همچنین  ۲۹درصد نیز بر این باورند
که بازار ممکن اســت تا  ۱۵درصد با
اصالح روبرو شود .در حالی که  ۶درصد
انتظار اصالح  ۲۰درصدی را دارند۲ ،
درصد نیز میگویند بازار در شــش
ماه آینده ،رویکردی خرسی مییابد.
گفتنی است بازار خرسی ،بازاری است
که روند قیمتها در آن معموال نزولی
بوده ،نگرانی سرمایهگذاران باالست و
احتیاط شدید در بازار جریان دارد.
گفتنی اســت در این نظرســنجی
جدید بانک آمریکا بیش از  ۱۸۰مدیر
سرمایهگذاری ،استراتژیست و مدیر

صندوقهای ســرمایهگذاری شرکت
داشــتند .البته بیشتر آنها بر این باور
بودند که قیمت مواد خام (کامادیتی)
همچنان صعودی خواهد بود و سهام
ســیکیکال و بانکهــا نیز همچنان
جذابیت خود را حفظ خواهند کرد.
برخی دیگــر از یافتههای جالب این
نظرسنجی:
*  ۷۲درصد از مدیران صندوقهای
ســرمایهگذاری بر این باور بودند که
تورم (حاصــل بســتههای محرک
اقتصادی) موقتی خواهد بود.
*  ۸۱درصد از سرمایهگذاران بر این
باورند که قیمــت بیتکوین حبابی
است.
* دیــدگاه ســرمایهگذاران دربــاره
ســهامی که میتواند طی چهار سال
آینده سوددهی باالتری داشته باشد،
متفاوت اســت ۲۴ .درصــد بر این
باور بودند که ســهام ارزنده (value
 )stocksعملکــرد بهتری دارند۲۳ .
درصد نیز سوددهی سهام شرکتهای
فناور را بیشتر میدانستند.

موج تعطیلی کسبوکارها در کانادا پس از واکسیناسیون سراسری
فردا -به گزارش فایننشــال پست با
بازگشایی رســتورانها ،کافیشاپها
و فروشــگاهها در سراسر کشور ،این
امیدواری ایجاد شده که دردسرهای
ناشــی از تعطیلیهای گسترده برای
کســبوکارها پایان یابد و اوضاع به
حالت عادی بازگــردد .با این وجود،
شــاید تا مدتهــا همچنــان درگیر
پیامدهای این تعطیلیها باشیم.
اتاق بازرگانی کانادا هشــدار میدهد
کــه ممکــن اســت حتی پــس از
واکسیناســیون کامــل در کشــور،
شاهد موج گســتردهای از تعطیلی
کسبوکارها باشــیم .در این میان،
کسبوکارها در بخش گردشگری و
نیز رستورانداری در معرض بیشترین
ریسک قرار دارند.
دلیل این مسئله را باید در بازگشت
کمسرعت به سطح درآمدی پیش از
همهگیری طی دوره محدودیتهای
اعمالشــده در استانها و همچنین
حجم باالی بدهیهای کسبوکارها
دانست .به همین دلیل ،کسبوکارها
نمیتوانند دیگر بــه راحتی همانند
گذشته به وامگیری و دریافت اعتبار
روی آورند.
مدیرعاملاتاقبازرگانیکانادامیگوید:
«کســبوکارها در بخشهایی که به
صورت مســتقیم با مشتری سروکار
دارند و تاکنــون دوام آوردهاند ،با دو
واقعیت تلخ روبرو هستند :درآمدشان
طی حدود سال قبل پائینتر از قبل
بوده و در عین حال ،نمیتواند بیشتر
زیر بار بدهی بروند .ما به شدت نگران
موج گسترده تعطیلی کسبوکارها تا
سال  ۲۰۲۲هستیم».
اتــاق بازرگانــی کانــادا میگویــد
شــرکتهایی که بــه درآمد حاصله

از مشــتریان حضــوری نیازمندند،
راه طوالنیتــری برای بازگشــت به
وضعیت ســابق دارند ،زیرا بازگشت
وضعیت عملیاتیشــان به وضعیت
ســابق مدتها زمان میبرد .کاهش
غیریکنواخت محدودیتهای ســفر،
تــداوم محدودیتهــای مربوط به
ســامت عمومی که موجب کاهش
سطح فعالیت کسبوکارها میشود
و نیز نیــاز به انجــام اقداماتی برای
جذب مشــتریانی که بیــش از یک
سال،خانهنشــین بودنــد از دیگــر
مشــکالتی اســت که فرآیند بهبود
اقتصادی این بنگاهها را با مانع روبرو
میکند.
اتــاق بازرگانی بر این باور اســت که

حتی در صورت برطرف شدن برخی
از محدودیتها در تابســتان امسال،
درآمد بخش گردشــگری که آسیب
ســختی از همهگیری دیده ،حداقل
تا ســال  ۲۰۲۲نمیتواند به وضعیت
پیش از همهگیری بازگردد .وضعیت
درباره سفرهای هوایی به مراتب بدتر
اســت ،به نظر میرســد بازگشت به
سطح سابق حتی تا سال  ۲۰۲۴طول
بکشــد .همه اینها به معنای درآمد
کمتــر برای کســبوکارهای بخش
گردشگری و نیز رستورانداری است.
از سوی دیگر ،سطح بدهی بسیاری از
این کسبوکارها به اوج رسیده است.
در نظرسنجی ماه مارچ امسال توسط
سازمان آمار کانادا مشخص شد نیمی

از کسبوکارهای حوزه گردشگری و
رستورانداری از دریافت اعتبار بیشتر
ناتوان بودند .این در حالی اســت که
در بخشهای دیگر اقتصادی این رقم
به صورت میانگین حدود  ۳۴درصد
است .بر اســاس آخرین نظرسنجی
ســازمان آمار کانادا ،این شــرکتها
که بیشــترین آسیب را از همهگیری
دیدند ،ســه برابر بیشــتر از بقیه در
معرض اخراج کارکنان خود قرار دارند
و دلیلش نیز تداوم تقاضای اندک از
سوی مشتریان است.
اتــاق بازرگانی میگوید دولت باید از
رویکرد واحد و یکســان برای کمک
به کسبوکارها دست بردارد .در غیر
این صورت ،کانادا فرصت موجود برای
بهبود اقتصادی را از دســت خواهد
داد .گفتنی است ،این نهاد یک برنامه
دوازده بنــدی را در همین زمینه به
عنوان پیشــنهاد به دولت ارائه کرده
است.
ادامه برنامه یارانه دستمزد و اجاره تا
پائیز  ۲۰۲۱و ســپس ارائه برنامهای
جدید در این زمینه برای حمایت از
کسبوکارهای به شدت آسیبدیده تا
بهار  ۲۰۲۲از جمله این پیشنهادات
است .بخشــش بهره وامهای دولتی
مرتبــط و همچنین معافیت مالیاتی
برای بخش رستورانداری و تفریحات
در بــازه  ۲۰۲۱تــا  ۲۰۲۳از دیگــر
پیشنهادات ارائهشده است.
مدیر اتاق بازرگانی میگوید« :تمرکز
دولت بر روی چند بخش اقتصادی که
همچنان به کمک نیاز دارند نه تنها
کاری درست اســت ،بلکه سیاستی
هوشمندانه برای کمک به میلیونها
کانادایی به منظور بازگشت به کارشان
به شمار میرود».
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا  80درصد ارزش ﻣﻨزل برای صاحﺒین ﻣﺸاﻏﻞ
انواع وامهای خﺼوصی با نرخهای مناسﺐ
برای خرید ،ساخت و ساز ،نوسازی
«بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره»

a better way
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2021 KONA

Preferred Auto IVT features include:

drive
0% 72

financing

on select models

Lease◊ or finance† from
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0%

sales event

drive

months on all 2021 KONA models
†

10

on select models

Lease or finance from

◊ the 2.0L Essential FWD
†
Example selling price of $23,249 on

• Roof side rails

for

Get

0%

Standard key features include:

2021 TUCSON

0% 72
$ 500
0% 72

sales event

• 7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM
and Android AutoTM

financing

months† on all 2021 TUCSON models

2021 TUCSON

for
finance
purchase credit*

Get

Plus get a

drive

Shift into
for

Get

Shift into

Shift into

0%

sales event

• 7.0" touch-screen display with rearview camera
՚
‡
• Friday
Android
Auto™
June 18,
2021 and Apple CarPlay™
10 Issue 1533
• Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic
Collision Warning

on select models

Example selling price of $27,549 on the 2.0L Essential FWD
Lease◊ or finance† from

0%

sales event

financing

Standard key features include:

months† on all 2021 TUCSON models

500

• Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

$

finance
purchase credit*

• 7.0" touch-screen display
with
CarPlayTM
Plus
getApple
a
and Android AutoTM

on select models

Example selling price of $27,549 on the 2.0L Essential FWD

Standard key features include:
Ultimate model shown ♦

• Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist
• 7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM
and Android AutoTM

Ultimate model shown ♦

2021 KONA

Ultimate model shown Ƈ

0% 72 اراﺋه کﻨﻨده اتوﻣﺒیﻞهای شرکتهای ﻣﺸﻬور و ﻣعتﺒر

2021 TUCSON
Get

for

0% 72
$ 500

0

financing

• Roof side rails

for

0% 72
$ 500

weekly

• Roof side rails

Standard key features include:

• 7.0" touch-screen display with Apple CarPlay
and Android AutoTM

financing

امکان خرید قسﻄی اتومبیﻞ
و ارائه تسهیالت ویﮋه

Standard key features include:

• 8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM
and Android AutoTM

Ultimate model shown ♦

finance
purchase credit*

Ultimate model shown ♦

 دارﻧﺪﮔان وﯾﺰاى ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ،ﺑراى داﻧﺸﺠﻮﯾان
$ 50 at 1.49%
 دارﻧﺪﮔان ﮐارت اﻗاﻣﺖ و ﺗازهواردﯾﻦ،و ﯾا وﯾﺰاى ﮐار
$ 50 at 1.49%

2021 ELANTRA

Lease the Essential manual for:

2021 ELANTRA

Example
selling price of $27,549 on the 2.0L Essential FWD
2021 KONA

Lease the Essential manual for:

for

0% 72

Standard key features include:

weekly

•financing
Lane Departure
Warning
months on all 2021
KONA models with Lane Keeping Assist

for 48 months
with $495 down◊
weekly

†

Example selling price of $23,249 on the 2.0L Essential FWD

Ultimate model shown ♦

• Rearview camera with dynamic guidelines

months† on all 2021 TUCSON models

Plus get a
Get

for 48 months
with $495 down◊

TM

• 7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM
and Android AutoTM

for 48 months
with $495 down◊

Standard key features include:

• 7.0" touch-screen display with Apple CarPlay
Standard key features include:
and
AutoTM
• Roof
side Android
rails

m

months† on all 2021 KONA models

Example selling price of $23,249 on the 2.0L Essential FWD

• 7.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM
and Android AutoTM
Standard key features include:

finance
purchase credit*

Example selling price of $27,549 on the 2.0L Essential FWD

cson Ultimate AWD

1.49

هیوندای و آکورا
at
%

0% 72
$

Standard key features include:

• Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

rive
Apple CarPlay™‡
or

50

for models
Get
†
months
on all 2021 KONA

financing

months† on all 2021 TUCSON models

Get
Plus get a

2021 KONA
Lease the Essential manual for:

Example selling price of $23,249 on the 2.0L Essential FWD

2021 TUCSON
financing

2021 ELANTRA

for

Get

TM

• Rearview camera with dynamic
guidelines
Standard
key features include:
TM
• 8.0" touch-screen display
with Apple
CarPlay
• Rearview
camera
with dynamic guidelines
and Android AutoTM
• 8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM

Additional information:

and Android AutoTM

• 7.0" touch-screen display with Apple CarPlay
and Android AutoTM

TM

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

nty††

model
with shown
Tech package
Ultimate
model
♦shown±.♦
• Active and veteran military personnel receive up to $750
inUltimate
price
adjustments
Ultimate model with Tech package shown ♦
Visit hyundaicanada.com/military

Ultimate model shown ♦

Additional information:

Additional information:

• Dealers may charge additional
fees for administration of up to $499.
• Dealers may charge additional fees for administration of up to $499.
Charges may vary by dealer.
Charges may vary by dealer.
±
• Active and veteran military
personnel
receive
up to
$750 in price
adjustments
• Active
and veteran
military
personnel
receive
up to $750 in. price adjustments±.
Visit hyundaicanada.com/military
Visit hyundaicanada.com/military
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2021 ELANTRA

Lease the Essential manual for:

$

50

at

1.49%

2021 KONA
2017 Hyundai
Tucson SE, Silver
weekly

for 48 months
with $495 down◊

2017 Elantra LE, Silver

Standard key features include:

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA Essential manual with an annual lease rate of 0%/1.49%. Total lease obligation is $11,295/$10,955. Weekly lease payment of

$79/$50
for a 33/48-month
walk-away
lease.
Down
of $0/$495
first monthly
payment
required.
Trade-in
value may
downrate
payment
amount. Lease
offer includes
Delivery
and DestinationWeekly
chargeslease
of $1,825/$1,725,
◊Leasing offers available O.A.C. from
Hyundai
Financial Services
based
on a
new payment
2021 TUCSON
2.0L and
Essential
FWD/2021
ELANTRA
Essential
manual
withbeanapplied
annualtolease
of 0%/1.49%.
Total lease
obligation
is $11,295/$10,955.
payment oflevies and all
applicable
charges
Lease
excludes registration,
insurance,
PPSA, licence
feesbe
and
dealer admin.
fees
of up to amount.
$499. Fees
may vary
dealer. $0
securityand
deposit
on all models.
16,000
km allowance per
yearand
applies.
$79/$50 for a 33/48-month walk-away
lease.
Down(excluding
payment GST/PST).
of $0/$495
and offer
first monthly
payment required.
Trade-in
value may
applied
to down
payment
Lease
offerbyincludes
Delivery
Destination
charges
of $1,825/$1,725,
levies
all Additional
charge ofLease
$0.12/km.
offers
available O.A.C.
from PPSA,
Hyundai
Financial
based
on new
in-stock
TUCSON
2.0Ldeposit
Essential
models with
an annual
finance rate
0%/0%.
CostAdditional
of borrowing is $0/$0.
applicable charges (excluding GST/PST).
offer†Finance
excludes
registration,
insurance,
licence
feesServices
and dealer
admin.
fees
of up2021
to $499.
Fees2.0L
mayEssential
vary by FWD/2021
dealer. $0KONA
security
onFWD
all models.
16,000
km allowance
per of
year
applies.
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ونکوور و تورنتو دیگر جایی در
فهرست «بهترین شهرهای جهان برای زندگی» ندارند

نشانههای فروکش کردن حباب
در بازار امالک کانادا
فردا -قیمت امالک در سراسر جهان
با شیب تندی در حال افزایش است.
چنین شتابی پیش از این ،در بحران
مالی سال  ۲۰۰۸روی داده است .اما
آیا روند کنونی میتواند نتیجه تلخی
همانند آن روزها را به همراه آورد؟
بر اســاس دادههای بلومبــرگ ،در
حال حاضر ،نیوزیلند ،کانادا و ســوئد
بیشــترین حباب را در بازار مسکن
تجربــه میکنند .بریتانیــا و ایاالت
متحده نیــز هر چند وضعیتی اندک
بهتر دارند ،اما نشــانههای حباب در
بازار مسکن آنها قابل مشاهده است.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد که
مجموعهای از عوامل موجب افزایش
بیسابقه قیمت مسکن در سراسر دنیا
شــدهاند .نرخ پائین بهره ،بستههای
بیســابقه محرک اقتصادی ،افزایش
پسانداز خانوادههــا ،کمبود عرضه
مســکن و نیز انتظار بهبود ســریع
اقتصادی از جمله این دالیل هستند.
همچنین افزایش دورکاری نیز موجب
نیاز به فضای بیشــتر در خانه شده
است.
بلومبرگ برای محاســبه ردهبندی
حباب در بازار مسکن از پنج شاخص
مختلف بهره میبرد .نســبت قیمت
به اجــاره و نیز قیمت بــه درآمد به
اقتصاددانــان بــرای ارزیابــی ثبات
روند افزایــش قیمت کمک میکند.
ت مسکن
همچنین شتاب افزایش قیم 
نیز در نظر گرفته میشود.
قیمــت مســکن در بســیاری از
کشــورهای عضو سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی ( )OECDهماکنون
از قیمتهای دوره بحران مالی ۲۰۰۸
نیز بیشتر است.
با این وجود ،نشانههای مختلفی وجود
دارد که نشــان میدهند خطری در

آینده نزدیک ،بــازار امالک را تهدید
نمیکنــد .در واقع شــاهد کاهش
هیجان و صف مشتریان برای خرید
امالک خواهیم بود و احتمال فروپاشی
بازارها فعال چندان زیاد نیست.
اما یک نشــانه جدی برای خطر در
آینــده وجــود دارد .در حال حاضر،
اســترس تســت (معیارهای ارزیابی
صالحیت متقاضی وام مسکن برای
دریافت آن) در کانادا ســختگیرانهتر
شده است .اگر شــرایط دریافت وام
مســکن و نیز نرخ بهره باال برود ولی
همچنان شاهد روند صعودی قیمت
امالک باشیم ،شاید الزم باشد به طور
جدی نگران آینــده و ثبات این بازار
بود .در این صورت ،بروز بحرانهایی
نظیر آنچه در ســال  ۲۰۰۸روی داد،
چندان دور از ذهن نیست.
ماه مــی ،دومین ماهی بود که تعداد
معامالت مســکن در کانــادا در آن
روندی نزولی داشت .در این ماه ،کانادا
پس از نیوزیلند ،جایگاه دومین بازار
حبابی مسکن را در اختیار داشت.
تعداد خانههای معاملهشده در ماه می
 ۴/۷درصد نسبت به ماه قبلش افت
داشت .با این وجود ،میانگین قیمت
خانه افزایشــی  ۱درصدی داشــت.
کاهش تعداد مســکن عرضهشده به
بازار یکی از اصلیتریــن دالیل این
مسئله بود .البته باید توجه داشت که
افزایش قیمــت صورت گرفته در ماه
می ،کمترین میــزان از جون (ژوئن)
سال قبل تاکنون به شمار میرود .از
سوی دیگر ،در ماه می شاهد افزایش
ساخت مسکن بودیم .با در نظر گرفتن
این موارد ،میتوان امیــدوار بود که
شتاب رشــد قیمت مسکن در آینده
کاهش یافته و شــاهد کمتر شــدن
حباب موجود در این بازار باشیم.
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ایرونیا -کوویــد 19ادعاهای اروپا و
کانــادا درخصوص برخــورداری از
بهترین شهرهای قابل سکونت جهان
را کامال تغییــر داده و تازه ترین رده
بندی” واحد اطالعات اکونومیست”
این موضوع را تایید می کند.
وین که از ســال  2018تــا 2020
در صدر شــاخص واحــد اطالعات
اکونومیست قرار داشت ،در این تحقیق
به دلیل موج دوم ویروس که خدمات
بهداشتی قاره را تحت تأثیر قرار داد،
در رتبــه  12قرار گرفت .فرانکفورت،
هامبورگ و دوســلدورف شدیدترین
افــت را تجربه کردنــد ،در حالی که
شهرهای هانولولو و هیوستون ایاالت
متحده بیشترین دستاوردها را نشان
دادند .اوکلند جایگاه شماره یک را به
خود اختصاص داد و از رتبه ششــم
صعود کرد زیرا موفقیت نیوزیلند در
مهار شیوع کرونا باعث شد رستوران
ها ،تئاترها و مدارس باز بمانند.
در ســالهای اخیر شهرهای ونکوور و
وتورنتو همیشه در بین ده شهر برتر
جهان از حیــث کیفیت زندگی قرار
داشتند ولی امسال نامی از آنها در رده
های باالی جدول دیده نمی شود.
طبق این گــزارش «میزان درگیری
شهرها در اثر بستن شــدید مرزها،
توانایی آنها در کنــار آمدن با بحران
بهداشتی و سرعت اجرای برنامه های
واکسیناسیون تغییرات قابل توجهی
در رتبه بندی ایجاد کرد».
اگرچه در رتبه بندی جدید برخی از
فرضیات قدیمی درباره بهترین مکان
ها برای زندگی وجود دارد ،اما عواقب
ناشی از همه گیری جهانی در برخی از
مراکز مهم جمعیتی جهان واضح بود.

بنا به گفته واحد اطالعات اکونومیست
میانگین امتیاز قابلیت زندگی جهانی
در مقایسه با سطح قبل از همه گیری
هفت واحد کاهش یافت.
اســترالیا و نیوزیلند با کسب شش
جایگاه از  10مکان برتر دو کشــور،
در صــدر این رده بندی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش کنترل شدیدتر
مرزهــا در این مکان ها به ســاکنان
امکان می داد زندگی نســبتا عادی
داشته باشند .در جای دیگر این تصویر
“ناخوشایندتر” بود؛ به ویژه در اروپا،
گرچه شــهرهای کانادا و در راس آن
ها مونترال نیز سقوط شدیدی نشان
دادند.
میزان مدیریت مقامات هر شــهر در
مهار کرونا ،مهمترین شــاخص برای
انتخاب بهترین شهرهای جهان برای
زندگی در ســال جاری به شــمار
میرفت که ویــن اتریش موج دوم و
سوم شیوع بیماری را با شدت زیادی

تجربه کرد و همیــن اتفاق ،آن را در
جایگاه دوازدهم لیست قرار داد.
از سوی دیگر ،شرایط مراقبت سالمت
مؤلفه دیگری در تعیین بهترین شهر
جهان برای زندگی به حساب میآمد
که در این راستا ،شهرهایی نظیر پراگ
در جمهوری چک و آتن یونان ،طی
دوران کرونا هر روز وضعیتی بحرانیتر
از قبــل را تجربه کردند و همین امر،
آنهــا را در جایگاههای پایینتری از
لیست زیستپذیرترین شهرهای دنیا
قرار داد.
جالب اســت که شــهرهای آلمانی
بیشترین سقوط را در جدول بهترین
شــهرهای جهان بــرای زندگی طی
یک ســال گذشــته تجربه کردند و
با کمال تعجب ،هامبــورگ جایگاه
چهل و هفتم ،فرانکفورت رده ســی
و نهم و دوســلدورف جایگاه پنجاهم
زیستپذیرترین شهرهای جهان را از
آن خود کرد.

اوساکا و توکیو به دلیل تداوم امتیازات
پایــدار به ترتیــب در رده های دوم
و چهارم قــرار گرفتنــد .آدالید که
ســفرهای بین المللی را نیز ممنوع
اعالم کرد ،ســوم شد .سه شهر دیگر
استرالیا شامل پرث ،ملبورن و بریزبن
در رده  10شــهر برتر قرار گرفتند.
سیدنی با قرار گرفتن در رتبه یازدهم،
استرالیا را به عنوان بهترین کشور قابل
سکونت در جهان تقویت کرد .زوریخ
و ژنو نیز جایگاه خود را در میان 10
تیم برتر حفظ کردند.
طبق گزارش اکونومیست “امتیازات
مراقبت های بهداشتی در رتبه بندی
به شدت تحت تأثیر پاندمی کووید
 19قرار گرفــت؛ در حالی که ثبات،
تحصیالت و زیرســاخت ها تغییرات
کمی در امتیازات کلی داشــتند .در
حال حاضر اســترالیا و نیوزیلند در
صدر رده بندی آموزشی قرار دارند”.
iroonia.ca
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حمایت شهرداران بریتیش کلمبیا
از جرمزدایی از حمل مواد مخدر
ایرانیان کانادا -یک طرح توسط شهر
ونکوور برای به دســت آوردن تأیید
وزارت بهداشت کانادا برای جرم زدایی
از حمل میزان کــم مواد غیر قانونی
(مخــدر) حمایت شــهرداران هفت
شهر دیگر استان بریتیش کلمبیا را به
همراه داشت.
بیانیهای که توسط شهرداران ویکتوریا،
َکملوپس ،برنابی ،نیو وستمینیستر ،و
پورت کوکیتالم منتشر شده میگوید
که آنها از مدل شــهر ونکــوور برای
حــذف مجازاتهای کیفــری برای
حمل ساده مواد مخدر [برای استفادۀ
شخصی] حمایت میکنند و از دولت
فدرال میخواهند که چنین کاری را
انجام دهد.
شهرداران میگویند که آنها در خط
مقدم مبــارزه با بحران بیشمصرفی
(اوردوز) هســتند که ده ســاله جان
هزاران نفر را میگیرد.
آنهــا از وزارت بهداشــت كانــادا
میخواهند روشی را كه آنها «رویكرد
پیشــگامانه» مینامند تأیید كنند ،و
میگویند این کار به سایر شهرداری
ها اجازه میدهد تا جرم زدایی را مورد
بررســی قرار دهند و آن را به عنوان
راهی برای مقابله بــا بحران مصرف
بیش از حد به کار گیرند.
طبق مدل ونکوور ،شهر ،ادارۀ پلیس
و مقامات بهداشــت منطقهای با هم
همکاری کردند تا آســتانۀ اولیه 15
مــواد غیرقانونی رایج را تعیین کنند
و هر کســی که کمتر از حد مجاز از
این مواد را به همراه داشــته باشد از
مجازات کیفری ،مالی یا اداری معاف
خواهد بود.شهرداران میگویند که این
طرح رویکردی متمرکز بر سالمتی در
استفاده از مواد مخدر را ارائه میدهد،
که به مصرف کنندگان اجازه میدهد
بــدون نگرانــی از بدنامی ناشــی از
مصرف ،با خیالی آسودهتر برای درمان

اعتیاد خود به دنبال کمک باشند.
شهر ونکوور پیشنهاد نهایی خود را در
اول ژوئن به وزارت بهداشت کانادا ارائه
داد ،و ونکــوور اولین حوزه دولتی در
کشور است که برای چنین معافیتی
از قوانین فدرال درخواست میکند.
هفت شــهردار دیگر میگویند این
اقــدام ونکوور به ویــژه اکنون که با
چالشهای پاندمی کووید  19دست
و پنجه نرم میکند ،تنها برای مقابله
با تأثیرات شدید بحران بیش مصرفی
نیست.
در این بیانیه آمده است« :ما هنوز به
اقدامات بیشتری در زمینه دسترسی
به عرضــۀ بیخطــر جایگزینهای
دارویی برای مواد مخدر خطرناک در
خیابانها ،خدمات گســترده کاهش
آســیب ،بهبود حمایتهــای اولیه
بهداشت جسمی و روانی ،مسیرهای
انعطاف پذیر برای درمان با گزینه های
مناسب فرهنگی و برنامههای آموزشی
عاری از هرگونه بدنامی نیاز داریم».
دادههای ســرویس پزشکان قانونی
بریتیش کلمبیا نشان میدهد 680
نفر در سراسر اســتان بین  1ژانویه
تــا  30آوریل ســال جــاری بر اثر
بیشمصرفی مواد غیرمجاز ســمی
جان خود را از دست دادهاند.

دالیل کاهش روند گزینش و ورود مهاجران به کانادا چیست؟
تعداد مهاجــران جدید در ماه آوریل
کاهش یافت .بااینحــال ،همچنان
میتوانیم انتظار پایان سال قویتری
را برای سال  ۲۰۲۱داشته باشیم.
در ماه آوریل ســال  ،۲۰۲۱کانادا از
تقریباً  ۲۱۰۰۰مهاجر جدید استقبال
کرد کــه این عــدد پایینترین آمار
ماهانه در سه سال اخیر بوده است.
در ماه ژانویه امسال ،کانادا از ۲۴۶۸۰
مهاجر تــازهوارد ،و در مــاه فوریه از
 ۲۳۳۹۵مهاجر جدید استقبال کرد.
ایــن عدد در ماه مــارس به ۲۱۱۰۵
کاهش یافت و حتی در ماه آوریل نیز
مجددا ً کاهش یافت .مشخص نیست
چرا میزان صدور اقامــت دائم کانادا
پس از شــروع قوی در ابتدای سال،
هنوز در حال کاهش است؟
بر اســاس برنامه مهاجرت سهساله
کــه تمایل این کشــور را از پذیرش
حداقــل  ۴۰۱۰۰۰مهاجر جدید در
سال  ۲۰۲۱نشان میدهد که تاکنون
هیچگاه کانادا دارای چنین ســهمیه
باالی گزینش نبــوده ،ولی هنوز هر
ماه با کاهش در گزینش مواجه است؟
بدیهی اســت دلیل این هدفمندی
بــرای تعیین ســهمیه بــاال قصد و
حمایت دولت فدرال ،برای کمک به
بهبود اقتصاد آســیبدیده کانادا در
دوران پاندمیک میباشد …
کانــادا باوجوداینکــه عالقهمند به
گزینش مهاجران زیاد و تأمین سهمیه
سال  ۲۰۲۰بود ولی به دلیل مشکالت
ناشی از پاندمیک تنها توانست پذیرای
 ۱۸۴۰۰۰مهاجر جدید باشد.
اثرات منفی دوران قرنطینه سنگین
برای مبارزه با مــوج دوم کووید ۱۹
در دوران پاندمیک موجب شــد که
تنها بالغبــر  ۴۰۰۰مهاجر جدید را
در آوریــل  ۲۰۲۰وارد کانادا شــوند
که بدترین و پایینترین درصد ورود
ماهانه مهاجران به کانادا از زمان جنگ
جهانی دوم تاکنون بشمار میآید.

به نظر میرسد کانادا قادر نخواهد بود
سهمیه گزینش  ۴۰۱۰۰۰پذیرش را
در ســال  ۲۰۲۱تکمیل کند .اگرچه
هنوز فاکتورهای بســیار دیگری که
میتوانند رسیدن این کشور به هدف
خود را نزدیکتر کنــد وجود دارند.
مهمترین این فاکتورها به شــرح زیر
میباشند:
* ورود مهاجرین در ماههای تابستان
معموالً بیشتر میشود (به دلیل هوای
گــرم و ورود تازهواردانــی که پیش
از شــروع ترمهای دانشگاهی در ماه
سپتامبر به کشور وارد میشوند) .این
موجب خوشبینی این میشــود که
مهاجرین زیــادی در چند ماه آینده
وارد کانادا شوند.
* دولت کانادا شروع به بحث آزادانه
دربــاره تســهیل محدودیتهــای
مسافرتی خود کرده است .نخستوزیر
کانادا ،جاستین ترودو،گفته است که
مرزهای بینالمللی باز خواهند شد و

این امر را با مسافران کام ً
ال واکسینه
شده آغاز خواهد کرد.
وزیر بهداشت نیز افزود :کانادا میتواند
الزامات قرنطینه را برای مسافرانی که
در لیست استثناء ســفر به کانادا در
دوران پاندمیک بودند را در اوایل هفته
اول جوالی کاهش دهد .این مسئله
به هزاران نفــر از مهاجرین جدیدی
که موفق به دریافت تأیید اقامت دائم
شده ولی تاکنون نتوانستهاند مراحل
لندینگ را به علــت محدودیتهای
ســفر به کانادا انجام دهند نیز اجازه
میدهد تا در نهایت لندینگ خود را
در کانادا تکمیل کنند.
* در حــال حاضــر  IRCCاز طریق
برنامههــای مختلفــی کــه ایجاد
کرده اســت؛ در حال اولویتگذاری
بررسی درخواســتهای متقاضیان
واجد شــرایطی اســت که در داخل
کانادا حضــور دارند و از طریق برنامه
آزمایشی تغییر مجوز موقت به اقامت

دائم و یا تجربهداران کانادایی است.
*  IRCCاشاره میکند که متقاضیان
اقامت دائــم از درون کانادا به میزان
کمتــری بــا چالشهــای مرتبط با
محدودیتهــای ســفر در دوران
پاندمیک و انجــام مراحل لندینگ
روبرو هســتند .ازایــنرو ،تمرکز بر
متقاضیان داخلی مهاجرت باید بدین
معنا باشــد که افزایش قابلتوجه در
گزینش تعــداد مهاجرین جدید در
نیمه دوم ســال  ۲۰۲۱دور از انتظار
نیست.
* برنامهریزیهای دولت در صورتی به
موفقیت میانجامد که  IRCCقادر به
رسیدن به هدف خود برای لندینگ
بســیاری از این متقاضیــان تا پایان
سال باشد ،تنها در این صورت است
که میتواند حداقل از آســتانه عدد
 ۳۰۰۰۰۰تازهوارد در ســال ۲۰۲۱
فراتر رود.
معصومه علی محمدی (هفته)
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«Trialکی ام»
حقوقی
دفتر
Lawyers:
درگیــری و زدوخــورد

• Ian H. Kinman
 امور مهاجرتحسین Neil
A. Mulholland
خانی•(مشاور و مترجم)
فرشاد
خانواده
Milburnامور
• David
)(Managerامور
- Antal
• Khani
Marco
Von
کمپانیH.ها Farshad
• Claire
حیثیت و خسارت
Hongاعاده
-

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

Cell: 604-727-4555

 -تصادفــات ( :)ICBCبعــد از هــر تصــادف و قبــل از Farshadx@hotmail.com

Tel: (604) 757-1279

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت

St., Vancouver, V6E 2R1

۲۲ ICBC
پشـتوانه
بامکارتل ازگولد ،با
سـابق
حقوقی  ،KMاز
دفتـر
خدمتﻧﻔﻊبهشماﺳﺖ.
سـالﺑا ﻣا ﺑه
ﻣﺸﻮرت
ﻣراجعه ﺑه
ﺗﺼادف و ﻗﺒﻞ
وکالی ﻫر
( :)ICBCﺑعﺪاز
تﺼادفات
مخــدر،
 امــور جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــوادخسـارت
ازای
در
را
رقم
باالتریـن
خبـره،
وکالی
از
برخـورداری
و
ایرانـی
جامعـه
امور جنائی :ﻗﺘﻞ ،دزدى ،راﻧﻨﺪﮔﻰ در ﺣال ﻣﺴﺘﻰ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،درﮔﯿرى و زد و خﻮرد
امور گرفت.
خواهد
امور شـما
#500-1199
Pender
Wو زدوخــورد
درگیــری
خانواده ،امور کمپانیًها ،اعاده حیﺜیت و خسارت ،اخراجی از کار بدون دﻟیﻞ کافی
مهاجرت،

 -امور مهاجرت

 امور خانواده امور کمپانیها اعاده حیثیت و خسارت -اخراجی از کار بدون دلیل کافی

جهت اطالعات بیشتر ،لطفا با فرشاد حسینخانی تماس بگیرید.
دفتر حقوقی  KMاز وکﻼی سابﻖ باﻣﮑارتﻞ ﮔولد ،با ﭘﺸتوانه  22سال خدﻣت به جاﻣعه
ایرانی و برخورداری از وکﻼی خﺒره ،باﻻترین رقﻢ را در ازای خﺴارت شما خواهد ﮔرفت

ﻣﺸاوره اولیه رایﮕان
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MAJID TALEBI
I’m your Realtor,
Welcome Home

778-558-8272

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

 سال تجربه کار در کانادا30 با بیش از

، اسکورفیت زیربنا4040، دوطبقه، ساﻟه3  نوساز، منﺰل بسیار زیبا
، ساﻟن پﺬیرایی و نهارخوری بﺰرگ، سرویس حمام و دستشویی نقشه بسیار خواب6،5  اتاق خواب با6
 اتاق خواب در طبقه باﻻ4 ، اتاق نشیمن بﺰرگ، استینلس استیﻞ اپالینسس،آشپﺰخانه بسیار زیبا
، جاروبرقی مرکﺰی، دارای سیستم تهویه و خنﮏ کننده،  اتاق خواب اصلی بسیار بﺰرگ،با حمام مستقﻞ
، پارکینﮓ سرپوشیده2 ،مجهﺰ به سیستم دزدگیر و دوربین مداربسته
 در یکی از بهترین مناطﻖ مرکﺰی کوکیتالم،دارای سوئیت یﮏ خوابه قانونی با ورودی مستقﻞ

218 Allard Street, Coquitlam

$2,098,000
Presented by:

، طبقه7  واقع در طبقه آخر ساختمان سیمانی،آپارتمان یﮏ خوابه با یﮏ سرویس حمام
، اسکورفیت زیربنا589 ، سقﻒ بلند،با چشم انداز زیبا از کوهستان
، یﮏ پارکینﮓ سرپوشیده،استینلس استیﻞ اپالینسس و سنﮓ گرانیت در آشپﺰخانه
،  جکوزی و ساﻟن ورزش،ساختمان دارای استخر سرپوشیده
رفاهی و اسکای ترنActive
در فاصله چند قدمی از کلیه امکانات
R2500933
Board: V
House/Single Family

#711-121 Brew Street, Port Moody

Majid Talebi

Macdonald Realty
Phone: 778-558-8272
http://www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

55 MAPLE DRIVE

528,000

$1,639,000

2765 Tempe Glen D., North Van

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

$1,720,000

55 Maple Drive, Port Moody

2

$1,720,000

(
0.00
4
4
3
1

Original Price: $1,72
Approx. Year Built: 20
11
Age:
SF
Zoning:
$6
Gross Taxes:
For Tax Year:
20
Tax Inc. Utilities?: N
P.I.D.: 026-488-434
AttaU
3750 EDGEMONT BOULEVARD
Virtual Tour
Tour: Residential
North Vancouver
$2,059,000
View:
EdgemontYes : STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW
$1,998,000
Complex / Subdiv:
V7R 2P8
Sold Date:
Meas. Type:
Feet
Presented
by:
Depth / Size:
Lot Area (sq.ft.): 5,973.91
Macdonald Realty
Flood Plain:
Phone: 778-558-8272
Rear
Yard Exp:
http://www.majidtalebi.com
Councilmt@majidtalebi.com
Apprv?:
If new, GST/HST inc?:

Majid Talebi

Sold
R2489279
Board: V
1/2 Duplex

Residential Detac

Port Moody
Heritage Woods PM
V3H 0A7

$1,190,000

Frontage (feet):
Bedrooms:
Bathrooms:
Full Baths:
Half Baths:

$1,878,000

Electricity, 972
Natural
Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, W
Services
Connected:
Belvista
1921 Orland
Drive,
Coquitlam
Sold
Date:
10/19/2020
Original Price: $2,0
Frontage
(feet): Crs., North Van
SewerType:
Type:
Meas.

City/Municipal
Frontage (metres):

Approx. Year Built: 2

Style of Home: 2 Storey w/Bsmt.
Covered Parking: 2
Parking Access: Front
Depth / Size (ft.):Total Parking: 4 Bedrooms:
4
1
Age:
Construction: Frame - Wood
Parking: Garage; Double
Lot Area (sq.ft.): 0.00
Exterior:
Mixed, Stone, Wood
4
Bathrooms:
R
Zoning:
Flood Plain:
Concrete Perimeter
Foundation:
Dist. to Public Transit:
Dist. to School
3
Full Baths:
$
GrossBus:
Taxes:
Rain Screen:
Reno. Year: Council Apprv?: Title to Land: Freehold NonStrata
For Tax Year:
2
1
Half Baths:
Renovations:
R.I. Plumbing:
# of Fireplaces: 1
R.I. Fireplaces:Exposure:
Property Disc.: Yes
Maint. Fee:
$511.72
Tax Inc. Utilities?:
Fireplace Fuel: Natural Gas
Rental:
If new, GST/HSTPAD
inc?:
P.I.D.: 026-293-32
Metered Water:
No :
Water Supply: City/Municipal
Fixtures
Leased:
Mgmt. Co's Name: Pacific
Quorum
Properties Inc
Tour: Virtual Tour
Fuel/Heating: Forced Air, Hot Water, Natural Gas
Fixtures Rmvd: No :
Mgmt. Co's Phone:
Outdoor Area: Fenced Yard
Floor 604-685-3828
Finish:
Hardwood, Other
Type of Roof: Asphalt
No :
View:
1203-3080
Lincoln Ave., Coquitlam

$2,059,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

Legal:

Amenities:

$698,000

$2,040,000

4640 Highland Blvd., North Van

LOT 64, PLAN BCP20445, DISTRICT LOT 228,
SECTION
16, TOWNSHIP
39, GROUP 1, NEW WESTMINSTER LAND DISTRICT
The Manor
Complex
/ Subdiv:

Services Connected: Electricity, Natural Gas, Sanitary Sewer, Storm Sewer, W
Sewer Type:

Style
of Influences:
Home: 2 Storey w/Bsmt.
Total Parking: 2
Covered Parking: 2
Parking Access: Front
Site
Construction:
Frame
- Wood
Parking: Coverings,
Garage; Double
Features:
Air Conditioning,
ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window
Range Top, Security System, Smoke Alarm, Sprink
Exterior:
Mixed, Wood
Locker: Y
Foundation:
Reno.
Dist.Type
to School Bus: Near Dim
Concrete
Perimeter
1/2 Blk Floor
Floor
Type
Dimensions
Floor Year:
Type Dist. to Public Transit:
Dimensions
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کمبود مسکن در کانادا
برای مهاجران
و تازهواردین
سازمان آمار کانادا تخمین میزند که در آغاز سال  ،2021جمعیت کانادا کمی
بیش از  38میلیون نفر بود .در آخرین تالش در ســال  2018برای تخمین
جمعیت کانادا در سناریویی با رشد جمعیت متوسط ،جمعیت کانادا تا سال
 2043به  46.5نفر خواهد رسید .به عبارت دیگر به ازای هر فردی که در حال
حاضر در کانادا است ،تا  22سال آینده یک نفر اضافه خواهد شد.

ایرانیــان کانادا -تا  20ســال آینده
میلیونها نفــر مهاجــر وارد کانادا
میشوند ،آیا مسکن کافی برای آنها
وجود دارد؟
کانادا با کمبود شــدید مسکن روبرو
اســت که باعث افزایش بیســابقۀ
قیمتها تقریباً در هر نقطه از کشور
شده است.
در نتیجه ،کسانی که میخواهند در
آینده خانه بخرنــد ،توقعات خود را
پایین آوردهاند .بعضیها به خانههایی
راضی شــدهاند که از آن چیزی که
میخواستند کم زرق و برقتر است.
دیگران به دلیــل افزایش قیمتها،
جوامــع خود را برای همیشــه ترک
کردهاند و به مناطق ارزانتر کشــور
نقل مکان کردهانــد ،و نهایتاً همین
چرخه [افزایش قیمت مسکن] نیز در
این مناطق شروع شده است.
پیامدهای این روند ،حتی اگر جمعیت
کانادا در همین سطح بماند ،میتواند
بســیار بزرگ باشــد ،اما بدون شک
جمعیت افزایش خواهد یافت.
سازمان آمار کانادا تخمین میزند که
در آغاز ســال  ،2021جمعیت کانادا
کمی بیش از  38میلیون نفر بود .در
آخرین تالش در ســال  2018برای
تخمین جمعیت کانادا در سناریویی
با رشــد جمعیت متوسط ،جمعیت
کانادا تا ســال  2043بــه  46.5نفر
خواهد رسید .به عبارت دیگر به ازای
هر فردی که در حال حاضر در کانادا
است ،تا  22سال آینده یک نفر اضافه
خواهد شد.
این افزایش جمعیــت تنها از طریق
زاد و ولــد در خانوادههایی که اکنون
در کانادا هستند اتفاق نمیافتد .رشد
طبیعی جمعیت کانادا که عامل اصلی
افزایش جعیت کشور بود ،با آغاز قرن
[از  2000به این ســو] متوقف شده
است.
اکنون مهاجرت رشد جمعیت کانادا را
تضمین میکند .یک مطالعه منتشر
شــده در سال گذشــته پیشبینی
کرد که کانــادا می توانــد باالترین
نرخ خالص مهاجــرت در جهان را تا
سال  2100داشــته باشد .این روند،
مزایای اقتصادی را بــه همراه دارد،
اما همچنین مســئله محل زندگی و
سکونت همۀ آن افراد را نیز برجسته
میکند.
در حالی که اغلب از شهرهای بزرگ
به عنوان جاذبههای مهاجرتی کانادا
یاد میشود ،اما قضیه کمی متفاوت
اســت .بله ،در ســال  2019بیش از
 117000تــازه وارد جدید در تورنتو
ساکن شدند ،اما این فقط حدود 1.8
درصد از جمعیت این شهر را شامل
میشود .در همان سال ،مهاجرین تازه
وارد  2.4درصد از جمعیت شــهری
شارلوت تاون  ،و جزیرۀ پرنس ادوارد و
شهر ِرجینا را تشکیل میدادند.
به عبارت دیگر ،همانطور که مهاجران
از سراســر جهــان میآینــد ،نقاط
مختلفی را در سراســر کانــادا برای
سکونت انتخاب میکنند.
بیــن میلیونها مهاجر کــه انتظار
میرود به کانادا مهاجرت کنند و تعداد

زیادی از کاناداییها که در جستجوی
جستجوی مســکن مقرون به صرفه
هستند ،اکثر مراکز شهری در کانادا
میتوانند انتظار رشد جمعیت را در
دهه های آینده داشته باشند که بدون
شک فشارهای جدیدی را به بازارهای
محلی مسکن وارد خواهد کرد.
ساخت مسکن در حومه و یا رو
به باال؟
در برخــی جوامــع ،راه حل کمبود
مسکن ساده اســت :خانه سازی در
حومۀ شــهر .گسترش مرزهای شهر
و تصــرف مزارع ،جنگلها یا هر چیز
دیگری در حومه شهرها قرار دارد.
این همان راه حلی است که به کمک
مانیتوبــا آمده .منطقۀ کالن شــهر
وینیپگ از ابتدای قرن توانسته است با
این روش  150هزار نفر را به جمعیت
خود بیفزاید ،حدود  22درصد افزایش
جمعیت.
جینو دیستاسیو ،استاد جغرافیا و نایب
رئیس دانشــگاه وینیپگ ،میگوید
اگرچه «تمایل زیادی برای ساخت و
بازسازی مسکن در داخل شهر وجود
دارد» ،توجه دولت ،مســکن سازان و
خریداران مســکن بیشتر به منطقۀ
پایتخت مانیتوبا معطوف شده است،
که شامل وینیپگ ،به همراه  17حوزۀ
شهری دارای رشــد سریع در حومه
میشود.
ی میگوید« :این امر به کوچ کردن
و
مردم از محلههای قدیمیتر انجامیده،
و ما شاهد رشد بســیار بیشتری در
محلههای حومۀ شهر هستیم».
کنسرسیوم  18شــهرداری در حال
کار بر روی طرحی برای هدایت رشد
جمعیتی منطقه تا سال  2050است.
دیستاســیو اظهار امیدواری کرد که
این مسئله به پرداختن به مشکالت
موجــود در حومۀ شــهرها ،اهمیت
فراوانی میبخشــد .این موارد شامل
توســعه کامل ،پایداری [در رابطه با
حفاظــت محیط زیســت] و از همه
مهمتر نابرابری بیــن حومههای [با
ساکنین] پردرآمد و مرکز شهری کم
درآمد است.
ایــن نگرانی ها به هیــچ وجه فقط
مربوط به وینیپگ نیستند ،و میتوان
آنها را در هر کدام از شهرهای بزرگ
کانادا یافــت .آنچه نمیتواند در همه
جا تکرار شود رشد گستردۀ وینیپگ
است .به عنوان مثال تورنتو و ونکوور
با محدودیتهای جغرافیایی و سیاسی
روبرو هســتند که توانایی پراکندگی
آنها را محدود میکند.
در تئوری ،این امر نیاز به ســاخت و
ساز بیشــتر به ســمت باال را ایجاد
میکند ،امــا از آنجایی که خانههای
مرتفع مشــکل مســکن را برطرف
میکند ،نیاز آنهایی که میخواهند به
هر قیمتی که شده در خانههای تک
واحده زندگی کنند را جواب نمیدهد.
تعداد زیادی از کاناداییها هستند که
در این گروه قرار میگیرند ،و این امر
توســط دادههای  CREAثابت شده
که نشان میدهد قیمت خانههای تک

پیش بینی رشد جمعیت در استانهای کانادا  ۲۰۱۸-۱۹تا ۲۰۴۲-۴۳
واحده از هر نوع مسکن دیگری بیشتر
افزایش مییابد.
اینجا یک مشــکل دیگــر نیز وجود
دارد :رقابت اولویتها در میان سطوح
مختلف دولت .به عنوان مثال ممکن
اســت یک دولت اســتانی با ساخت
آپارتمانهای مرتفع موافق باشد ،اما
دولتهای شــهری ممکن است زیاد
با تأیید آپارتمانهای بســیار مرتفع
خوشحال نباشند چرا که ممکن است
این کار خشم افراد ساکن در مناطق
مجاور را برانگیزد.
ناتانیل الوستر ،استاد جامعه شناسی و
کارشناس مسکن در دانشگاه بریتیش
کلمبیا ،میگوید این وضعیتی است
که در مناطقی از منطقه ونکوور اتفاق
میافتد و شــهرداریها مانع تالش
مسکن ســازان برای افزایش تراکم
میشوند.
او میگویــد که این اســتان ممکن
است بخواهد از کشور نیوزلند پیروی
و قوانین شــهرداری را اصالح کند تا
اطمینان حاصل کند که شهرداریها
نتوانند محدودیتهای بیش از حدی
را در راســتای تالش بــرای افزایش
تراکم وضع کنند.
برنامه حفاظت از زمینهای کشاورزی
بریتیش کلمبیا مانع ســاخت و ساز
در برخــی مناطق خــارج از مناطق
مسکونی موجود میشــود .الوستر
میگوید ،در حالی که بعضی قوانین
رفتن به خــارج از محدوده را ممنوع
میکند و بعضی دیگر اجازۀ تراکم را
نمیدهد ،واقع بینانهترین نتیجه در

صورت حفــظ وضعیت موجود ادامه
روند افزایشــی قیمت مسکن و کوچ
افراد به مناطق دیگر است.
وی گفت« :ما در حال حاضر شــاهد
نوعی کــوچ گســتردهتر از افرادی
هســتیم كه قادر به رقابــت در بازار
مســكن در منطقه کالنشهر ونكوور
نیستند».
تجربۀ اوشاوا
جمعیت اطراف اوشاوا در انتاریو برای
اولین بار به لطف کسانی که از تورنتو
در دهــه  1980خارج شــدند رونق
گرفت .از آن روزهای رشــد ســریع،
ســرعت آن کند شــده اما متوقف
نشده است .کالنشهر اوشاوا در سال
گذشته سریعترین نرخ رشد جمعیتی
را در کانادا داشــته است .در  16سال
گذشته ،اشاوا ســهم معادل خود را
بدست آورد و جمعیت خود را از 330
هــزار نفر به بیــش از  420هزار نفر
افزایش داده است.
جان هنــری رئیس منتخب منطقه
 Durhamاســت .وی بــا اشــاره به
میانگین صدور  4000هــزار پروانۀ
ســاخت در طول  5ســال گذشته
میگوید که انتظار دارد رشد جمعیت
منطقه بیش از انتظــارات طی دهه
آینده باشد.
بنابرایــن راز موفقیــت منطقــه در
مورد رشد جمعیت چیست؟ هنری
میگوید :مجــاورت بــا تورنتو تنها
بخشی از پاســخ به این سوأل است،

نام دو محقق جوان کانادایی-ایرانی
در بین پنج «کارآفرین آیندهدار کانادا»
مداد -در ششــمین دوره اهدای جوایز ســالیانهی کارآفرینان پژوهشگر
توسط سازمان غیرانتفاعی  ،Mitacsپنج کارآفرین آیندهدار کانادا معرفی
شــدند که در بین آنها نام نگین آشوری ۲۸ ،ساله از مونترال و حسین
کمالی ۳۲ ،ساله از ونکوور به چشم میخورد.
نگین آشــوری از دانشگاه کنکوردیا در شرکت دانشبنیان خود موفق به
ساخت پروتز قابلتجزیهای شده که از راه واژن وارد بدن خانمهای مبتال
به افتادگی لگن میشود تا بهتدریج باعث اصالح ساختار لگن گردد.
حســین کمالی نیز در شــرکت دانشبنیان خود ،با اســتفاده از هوش
مصنوعی ،موفق به ســاخت یک روبات شیشهشور هوشمند شده که با
تقلید از حرکات انســان ،صنعت شیشهشوری آســمانخراشها را وارد
دورهی جدیدی خواهد کرد.
میتاکس ،سازمان ملی اختراعات کانادا محسوب میشود که تالش دارد تا
با کمک به پژوهشگران برتر دانشگاهی کشور ،زمینهی ورود آنها به بازار
کار را فراهم آورد تا بدینوسیله ضمن کمک به بهبود زندگی کاناداییها
و تغییر مسیر اقتصاد کشور ،پیشرو بودن کانادا را در صنایع و فناوریهای
نوین ،حفظ کند.

فضاهای ســبز منطقه ،مرکز شهرها
و دسترسی آســان به شهر بزرگتر
[تورنتو] ســاکنان جدیدی را جذب
میکند.
وی میگوید» :چیزهای دیگری غیر
از مقرون به صرفه بودن باعث خروج
مردم از شهرها میشود».
این همچنین شامل اقتصاد متنوعی
اســت که مدتهــا قبل در اوشــاوا،
 Whitbyو ســایر مناطــق دورهام
وجود داشت .هنری میگوید با داشتن
بخشهای انرژی ،ســاخت اتومبیل،
مراقبتهــای بهداشــتی و آموزش
به عنوان بخشهای اصلی اشــتغال
محلی ،کســانی که بــه این منطقه
نقل مکان میکنند به زودی متوجه
میشــوند که میتوانند بدون نیاز به
رفت و آمد به تورنتو شغل پیدا کنند.
وی گفــت« :مــردم فهمیدهاند كه
 Durhamجایی است كه میتوانند
بیایند و آرزوی خود را زندگی کنند و
در آنجا تشکیل خانواده دهند.
کمبود زمین وجود ندارد ،اما ...
اینترنت پر از این ادعاست که تقریباً
همــه کاناداییهــا در فاصلــۀ 100
کیلومتری از مرز ایاالت متحده زندگی
میکنند .بعضی اوقات گفته میشود
که  80تا  90درصد از کاناداییها در
این فاصله زندگی میکنند.
این ادعا کامال دقیق نیست اما بسیار
دور از واقعیت هم نیست .آمار کانادا
گزارش میدهد که تا ســال ، 2016
 66درصــد از کاناداییهــا در فاصلۀ
 100کیلومتــری یا کمتــر از مرز با
ایاالت متحــده زندگی میکنند ،در
این صورت  96درصد از اراضی کشور
برای یک سوم جمعیت باقی میماند.
کانادا دومین کشور بزرگ جهان است
و بانک جهانی میگوید که کانادا یکی
از  10کشور جهان با پایینترین تراکم
جمعیت است .کانادا به ازای هر یک
کیلومتر مربع  4نفر جمعیت دارد ،که
معادل یک نهم تراکم جمعیت ایاالت
متحده و یک هفتادم تراکم جمعیت
انگلستان است.
این فکر همیشــه به ذهــن خطور
میکند ،اگر به مسکن بیشتری نیاز
داشــته باشــیم ،مطمئناً مکانهای
زیادی وجــود دارند که میتوانیم در
آنها مسکن بسازیم.
باز هم ،این کام ً
ال درســت نیســت.
کوههای راکیبه جایــی نمی روند.
تندراهای بــ 
ی آب و علف یک مکان
ایدهآل برای ایجاد یک جامعه جدید
نیســت .ساخت مســکن در مناطق
وسیعی از جنگلها از نظر سیاسی و

زیست محیطی غیر قابل تصور است.
حدود  12درصد از زمین ملی ما تحت
پوشش پارکهای ملی و سایر مناطق
حفاظت شده قرار دارد.
در مناطقی که مســئله توپوگرافی
مطرح نیست  -به عنوان مثال منطقۀ
پرجمعیت جنوب انتاریو  -استفاده از
زمین میتواند آنقدر افزایشیابد که
برای ادامه گسترش دیگر زمینی برای
شهرها باقی نماند.
مایک موفات ،مدیر اجرایی انستیتوی
 Smart Prosperityکــه یــک
اندیشــکده در اتاوا اســت ،میگوید:
«آنچه برای مسکن استفاده نمیشود
یا برای طبیعت اســتفاده میشــود،
مانند  Greenbeltیا «کمربند سبز»
یا برای زمین های کشــاورزی مورد
اســتفاده قرار میگیرد -و ما در حال
حاضر روزانه  175هکتار زمین را در
انتاریو از دست میدهیم تا به توسعه
برسیم».
همانطــور کــه بریتیــش کلمبیــا
زمینهای کشــاورزی خــود را دارد،
انتاریــو «کمربنــد ســبز» را دارد و
هنگامی که داگ فورد برای نخست
وزیری کاندید شده بود ،پیشنهاد داد
که بخشی از «کمربند سبز» را برای
ساخت و ساز مسکن استفاده کنند.
این تصمیم پس از واکنشهای منفی
از جانب مردم سریعاً پس گرفته شد.
ســه ســال بعد ،عالئمی وجود دارد
که نشان می دهد قســمتهایی از
«کمربند سبز» را ممکن است برای
ساخت مسکن تصاحب کنند .نیمی از
شورای اداری آن زمستان گذشته در
اعتراض به برنامهریزیهای انجام شده
برای اصالحات زیست محیطی استعفا
دادند و اکنون برنامههایی وجود دارد
که میخواهنــد بزرگراهه را از میان
بخشی از این کمربند سبز عبور دهند.
مانند بســیاری از دوستداران محیط
زیست در انتاریو ،موفات میترسد که
هر دولتی بتواند تصمیم بگیرد که هر
بار «قطعههای کوچکی» از «کمربند
ســبز» را به پروژههای ساخت و ساز
اختصاص دهد.
آنچــه او را به ویژه نگــران کرده این
است که ساختمان سازی در «کمربند
سبز» میتواند به عنوان یک راه حل
برای کمبود مسکن در جنوب انتاریو
دیده شــود .وی گفــت« :اگر ما این
مسئله را طی  10ســال آینده حل
نكنیم  ...فکر میکنم فشــار سیاسی
برای ساخت خانه در «کمربند سبز»،
خیلی زیاد خواهد شد».
«ما باید راهی برای ساختن این خانه
ها مشخص کنیم ،زیرا این مشکل به
هر ترتیب حل خواهد شد».
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مهاجرت:
کلیدی برای بهبود
وضعیت اقتصادی کانادا
ایرانیانکانادا-مسئوالنوکارشناسانی
که برنامۀ بازیابــی و بهبود اقتصادی
کانــادا را از عواقــب پاندمی جهانی
طرحریزی کردهانــد به مهاجرین به
عنوان بخش بزرگــی از این راه حل
نگاه میکنند.
این نتیجهگیری ،با توجه به نقشــی
که مهاجران از قبل در جامعه کام ً
ال
کثرت گرایانه این کشور ایفا کردهاند،
شاید اجتناب ناپذیر باشد.
کانادا طبق آخرین سرشــماری سال
 2016با  21.9درصد مهاجر نســل
اول از کل جمعیت ،یکی از باالترین
نرخهــای مهاجرت را نســبت به هر
کشــور دیگری دارد .آسیا بزرگترین
مبدأ مهاجران اســت و پــس از آن
آفریقا و ســپس اروپا قرار دارد .کانادا
همچنین میزبان بیش از نیم میلیون
دانشجوی بینالمللی است.
ســیل ورود تــازهواردان – که بیش
از  300000نفــر در ســال قبــل از
پاندمی بود – با محدودیتهای شدید
مسافرتی مربوط به سالمت ،کاهش
یافته است .اما از آنجا که واکسنهای
بیشتری در دسترس ســاکنان قرار
میگیرد ،تحلیلگران منتظر بازگشایی
درهای مهاجرت هستند.
هارالد باودر ،کارشناس امور مهاجرت
از دانشــگاه رایرســون در تورنتو ،به
صدای آمریکا گفت او معتقد اســت
که مهاجرت اکنون بیش از هر زمان
دیگری مورد نیاز است.
وی گفت« :مهاجرت در واقع بخشی از
راه حل شروع مجدد اقتصاد به عنوان
بخشــی از استراتژی بهبود اقتصادی
اســت .چگونه میتوانیم از سالی که
عقب افتادیم ،شــروع کنیم؟ تصور
میکنم امسال سال بدی برای کسی
که میخواهد به کانادا بیاید نباشد».
بــودر افــزود« :ما در حــال دریافت

جاگمیت سینگ ،رهبر حزب مخالف
دموکراتیک نوین کانادا ،اصرار دارد که
بهبود اقتصادی کشور «نباید به دوش
کارگران و خانوادههای آنان بیفتد».
سینگ در بیانیهای به صدای آمریکا
گفت« :این پاندمی به سراسر کانادا به
شدت آسیب زد .این موضوع همه را
تحت تأثیر قرار داده اســت ،از جمله
تازهواردیــن به کانادا و دانشــجویان
نالمللی».
بی 

سیگنالهایی [از طرف دولت فدرال]
هستیم که نشــان میدهد مهاجرت
بخشی از راه حل خواهد بود».

موانع دیگر

مشارکتهایاقتصادی

منطق تشویق به مهاجرت کانادا در
یک وب ســایت دولتی آورده شــده
است ،که میگوید« :مهاجران نه تنها
با پر کردن شــکاف در نیروی کار و
پرداخت مالیــات ،بلکه با صرف پول
برای کاالها ،مسکن و حمل و نقل نیز
به اقتصاد ما کمک میکنند».
مهاجرت همچنین به جبران تغییرات
جمعیتــی کمک میکند .در ســال
 ،2019نرخ باروری در کانادا کمترین
میزان ثبت شده است.
با این وجود ،ســال گذشته یک سال
ســخت برای مهاجران در کانادا بوده
است ،بسیاری از آنها به دلیل پاندمی
شغل خود را از دست دادهاند.
جنیفــر واتس ،مدیــر عامل انجمن
خدمــات مهاجــران نوا اسکوشــیا،

میگوید« :مهاجران از طریق کار خود
به عنوان کارگران ضروری و کارکنان
خط مقدم کمکهای بزرگی به اقتصاد
در طول پاندمی کردند و به کمک به
کانادا از طریق بهبود اقتصادی ادامه
خواهند داد».

«در همان زمان ،بسیاری از مهاجران
تحتتأثیر پاندمی قــرار گرفتند ،به
ویژه کســانی که در بخشهایی کار
میکردند که بیشــتر تحــت تأثیر
پاندمی قرار گرفت ،به خصوص بخش
هتلداری و خرده فروشی».

دکتــر ایدیل آتــاک ،کارشــناس
پناهندگی از دانشگاه رایرسون ،گفت
که پاندمی موانع دیگری را برای تازه
واردان به وجود آورده است ،از جمله
پناهجویانی که در انتظار صدور احکام
مربوط به درخواســتهای خود برای
پناهندگی بودند ولی قادر به کســب
اجازه کار قانونی نبودند.
آتــاک در مصاحبهای گفت« :از نظر
اشــتغال ،آنچه من متوجه شدم این
اســت که در حال حاضــر به دلیل
پاندمی ،مشکالتی مربوط به پردازش
مجوزهــای کار بــرای پناهجویــان
وجود دارد ».وی گفت« :آن دســته
از پناهجویانی که در کانادا هستند و
هنوز پناهنده نشدهاند ،به طور معمول
حــق کار دارند ،اما بــرای این کار به
مجوز احتیاج دارند».

 ۷۰درصد بریتیش کلمبیایی ها موافق ممنوعیت خرید مسکن توسط خارجیها هستند
ایرونیا -بر اســاس یک نظرســنجی
جدید ،اهالی بریتیش کلمبیا در مورد
اینکه آیا معتقدند سیاست های دولتی
استان در نهایت به خرید خانه ارزان
قیمت تر منجر می شود یا نه ،اختالف
نظر دارند.
42درصــد از پاســخ دهنــدگان به
نظرسنجی شرکت تحقیقاتی اظهار
داشــتند که فکر می کنند اقدامات
دولت به طور موثری مسکن را مقرون
به صرفه تر می کند .این رقم نسبت
به نظرسنجی مشــابهی که شرکت

تحقیقاتی در ژوئن سال  2020انجام
داد 15 ،واحد افت دارد.
در همیــن حال 43درصد گفتند که
معتقدند اقدامات ســاخت مســکن
دولتی اســتان بی نتیجه خواهد بود؛
 12واحد افزایش نســبت به ســال
گذشته و  16درصد گفتند که دودل
هستند.
براساس این نظرسنجی 75درصد از
ساکنان بی سی موافق تصمیم دولت
برای افزایــش مالیات کنونی خریدار
خارجی از  15به  20درصد و افزایش

مالیات به مناطق خارج از مترو ونکوور
هستند.
در ایــن نظرســنجی همچنیــن از
پاسخ دهندگان سوال شده که آیا از
قوانینی مشــابه با قانون نیوزیلند که
خرید امالک توسط بیشتر خریداران
خارجی را در این کشــور ممنوع می
کند ،حمایت می کنند یا خیر .از 10
بریتیش کلمبیایی 7نفر پاسخ مثبت
به این سوال دادند.
ایــن رقــم در زنان بــه  75درصد و
در بین ســاکنان بی سی شمالی به

90درصد رسیده است.
این نظرســنجی همچنین نشان داد
که بیش از دو سوم ساکنان استان با
اعمال مالیات  0.2درصدی بر ارزش
خانه های بین  3تا  4میلیون دالری
و نرخ  0.4درصدی بر بخشی از ارزش
خانه بــاالی  4میلیــون دالر موافق
هستند.
به همین ترتیب  67درصد با تصمیم
افزایــش مالیات انتقــال امالک تا 5
درصد برای خانه هایی به ارزش بیش
از 3میلیون دالر نیز موافق هستند.

You are cordially invited to the
ART EXHIBITION of SCULPTURES
BY

PARVANEH ROUDGAR
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى ﭘﺮواﻧﻪ رودﮔﺮ
Sunday, June 20th, 2021
11AM - 7PM
2002 Clarke Street, Port Moody, BC
We are practicing social distancing, Please wear a mask and use hand sanitizer provided at the entrance.

www.parvanehroudgar.com
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«آنچه من در تحقیقات خود دیدهام
این اســت که جدول زمانــی برای
پردازش مجوزهای کار بسیار طوالنی
است .من با برخی از وکالی پناهندگی
صحبت کردم که موکالنی دارند که
دو سال اســت در کانادا هستند اما
به دلیل تأخیر ایجاد شــده به دلیل
پاندمی هنوز مجوز کار ندارند».
آتــاک همچنیــن در مــورد تأثیر
محدودیتهــای ســفر کانــادا بــر
پناهندگان احتمالی ابراز نگرانی کرد.
آتــاک گفت« :یکــی از کارهایی که
دولت کانــادا میتواند انجام دهد این
اســت که اعالم کند پناهندگانی که
به کانادا میآیند را به عنوان سفرهای
ضروری به حساب بیاورد .البته ،باید
بررســیهای امنیتــی و غربالگری
بهداشتی انجام شــود  ...اما این کار
برای حمایت از پناهجویان در کانادا
نیز کام ً
ال امکانپذیر است».
با وجود شــهرت کانادا به عنوان یک
جامعه متنوع و فراگیر ،بســیاری از
تازهواردان با احساسات ضد مهاجرتی
روبرو میشوند.
نوا خان دانشجوی کارشناسی ارشد
در رشــتۀ آموزش در دانشگاه یورک
در تورنتو است .تحقیقات او نفرت بر
ی تبارها ب ه صورت آنالین
علیه آسیای 
در طول پاندمی را مورد بررسی قرار
داده است.
خان گفت که او تحقیقاتش را با الهام
از تجربیــات خــودش ،از جمله یک
ایمیل ناشناس با این جمله« ،من در
جلسه [گروه دانشجویی] از این به بعد
حواسم به تو هست ،شنی» انجام داده
اســت .خان گفت که از واژۀ «شنی»
( )sandyبرای توهین به افراد از خاور
میانه استفاده میشود.
وی گفت« :این پاندمی به نژادپرستی
نقابــی داده اســت که مــن حتی
نمیدانستم که میشود از آن استفاده
کرد».
«در تحقیقاتی که انجام دادهام روشن
اســت که نژادپرســتی ضد آسیایی
افزایــش یافته ،روشهــای جدیدی
از نژادپرســتی ایجاد شده است ،و بر
سالمت روان آســیایی تبارها تأثیر
گذاشته است».
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نرخ تورم کانادادر باالترین سطح
در طول یک دهه اخیر

ایرانیــان کانادا -نرخ تــورم به دلیل
رکود اقتصــادی در مــاه مه 2020
بسیار باال به نظر میرسد ،اما شرایط
اقتصادی در حال بهبود است.
سازمان آمار کانادا میگوید که تورم
کانادا به  3.6درصد در ماه مه افزایش
یافت که سریعترین رشد در یک دهۀ
گذشته به شمار میآید.
ایــن آژانــس جمــعآوری داده روز
چهارشــنبه گفت که تقریباً قیمت
همه چیز با سرعتی بیشتر از معمول
در حال باال رفتن اســت ،از مسکن و
وسیلۀ نقلیه گرفته تا غذا ،و حاملهای
انرژی و کاالهای مصرفی.
قیمت مسکن (سرپناه) 4.2 ،درصد
نســبت به زمان مشابه در مه 2020
باال رفته است ،که باالترین افزایش از
سال  2008به این سو است .همچنین
قیمت لوازم خانگی و اسباب و اثاثیه
هــم  4.4درصد افزایــش یافت .این
نرخ تورمی ســریعترین افزایش بای
کاالهــای به اصالح با دوام از ســال
 1989به این سو به شمار میرود.
به خصوص قیمت اســباب و اثاثیه،
در طول ســال گذشــته  9.8درصد
افزایش یافت ،که بیشــترین رشد از
سال  1982است .ماه گذشته ،دولت
تعرفههایــی  300درصدی را بر روی
مبلمانهــا و ســرویسهای خواب
صادراتی از چین و ویتنام وضع کرد.
قیمت بنزین در طول ســال گذشته
 43درصــد افزایش یافته ،عددی که
در مقایســه با ماه مه ســال گذشته
بســیار باال به نظر میرسد .اما حتی
در مقایسهای ماهانه ،قیمت بنزین ،در
ماه مه نسبت به آوریل افزایشی 3.2
درصدی را تجربه کرده است.
بنزین تنها بخشی از رانندگی نبود که
گرانتر شد؛ قیمت خودروهای جدید
نســبت به سال گذشته هم  5درصد
افزایش یافت .این باالترین افزایش در

قیمت خودرو از ســال  2016است،
و دلیل عمدۀ آن کمبود مداوم نیمه
رساناها اســت .کمبود نیمهرساناها
قیمــت هرچیــزی را کــه در آن از
میکروچیپ استفاده شده است را باال
برده.
همچنیــن قیمت هتل و مســکن
مسافرین هم  6.7درصد باالتر رفت.
این باالتریــن افزایش از آغاز پاندمی
و ســقوط تقاضا برای ماندن در هتل
است.
اقتصاددانــان پیشبینــی میکردند
که ارقــام تورم باال باشــند .در یک
نظرسنجی توسط نشریۀ بلومبرگ،
اقتصاددانان نرخ تــورم را نزدیک به
 3.5درصد تخمین زده بودند.
اما نــرخ تورم از آن هم باالتر بود ،که
نشــان میدهد اقتصاد کانادا پس از
بیرون آمدن از رکود ناشی از پاندمی
در حال سرعت گرفتن است.
جیمــز مارپــل اقتصــاددان تورنتو
دومینیون بانک کانادا میگوید« :ما از
مرحلۀ گرم شدن هم گذشتهایم ،تورم
در کانادا داغ است».
بــا این حال ،نرخ تورم کانادا به اندازۀ
ایاالت متحده گرم نیست .در آمریکا
هزینۀ زندگی ماه گذشــته نسبت به
یک سال گذشته  3.8درصد افزایش
یافت.
آوری شنفلد اقتصاددان بانک امپریال
کانادا میگوید که افزایشهای قیمت
ساالنه تعجب آور هستند ،مهم است
به یاد داشته باشیم که ارقام مربوط به
ماه مه در مقایسه با وضعیت در ماه مه
 2020است ،زمانی که تمام جنبههای
اقتصاد رکود به سر میبردند.
اگر تــورم باال باقی بماند ،بانک کانادا
ممکن با اعمال نرخهــای باالتر وارد
عمل شــود ،اما شنفلد نگران نیست
که رشد حال حاضر تورم ،آسیب بلند
مدتی را بر جای بگذارد.

حق تغییر قانون اساسی کانادا
توسط کبک رسمی شد
طرح پیشــنهادی بلــوک کبکوا در
خصوص به رســمیت شناختن حق
دولت کبک برای تغییر یکجانبه قانون
اساسی کانادا بعد از ظهر چهارشنبه
 ۱۶ژوئن در مجلس عوام به تصویب
رســید تا دولت کبک ایــن اجازه را
داشته باشد که به صراحت این موضوع
را در قانون بنیادین بگنجاند که کبک
یک ملت است و یگانه زبان رسمی و
مشترک آن زبان فرانسه است.
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا،
ساختار طرح پیشنهادی بلوک کبکوا
که با اکثریت آرای موافق نمایندگان
فدرال به تصویب رســید ،شبیه ماده
 ۱۵۹الیحه  ۹۶است که ماه گذشته
توسط سیمون-ژولن بارت به مجمع
ملی تسلیم شده بود.
در مجموع  ۲۸۱نماینده مجلس عوام

به طرح پیشنهادی بلوک کبکوا رای
مثبت ،دو نفر رای منفی و  ۳۶نفر رای
ممتنع دادند.
الزم به ذکر است که جاستین ترودو
نخستوزیر فدرال ،ارین اوتول رهبر
حزب محافظهکار و جاگمیت سینگ
رهبر حزب نیودموکرات هر ســه روز
چهارشنبه به طرح یادشده رای مثبت
دادند و اکثر نمایندگان احزاب آنها
نیز همینکار را کردند.

علت مرگ کودکان در مدارس شبانهروزی بومیان
چه بود؟
گورســتانی که دو هفتــه پیش در
محوطهی مدرســهی شــبانهروزی
کملوپس در بریتیش کلمبیا کشف
شــد ،تا به امروز ،نه تنها در آمریکای
شمالی ،که در هیچ گوشهی دیگری
از دنیای متمدن بشــری دیده نشده
بود :گورهای بینا مونشان و متروکهای
متعلق به کودکان بومی این مدرسه.
روزان کاسیمیر ،رئیس واحد دولتی
یکی از اقوام اولی ه بهنام Tk’emlups
 te Secwepemcدر بریتیــش
کلمبیا ،در بیانیهی روز پنج شــنبه
خود اعالم کرد که تحقیقات اولیه با
اســتفاده از رادارهای نافذ در زمین،
شــواهدی مبنی بر وجود  ۲۱۵گور
را اثبــات کرده اســت .مدرســهی
شبانهروزی بومیان کاملوپس که در
سال  ۱۸۹۳تاسیس شــد ،در زمان
خود ،بزرگترین مدرسهی شبانهروزی
کل کانادا بود .مرکز ملی حقیقتیابی
و مصالحه ،رســماً ،مرگ  ۵۱کودک
را در این مدرسه تایید کرده بود ،اما
تحقیقــات راداری اخیر ۲۱۵ ،مرگ
ثبتنشده را نشان میدهد.
کاسیمیر ،این رسوایی را «فقدانی دور
از تصــور» نامید که گرچه تا پیش از
این صحبتهایی درموردش شنیده
میشد ،اما هرگز سندی برای اثبات
آن یافت نشده بودند .این واحد دولتی
اقوام بومی ،اکنون ،درحال همکاری با
موزهی سلطنتی بریتانیا برای یافتن
هویت این  ۲۱۵کودک است.
هاروی مکلیود ،رئیس واحد دولتی
قــوم آپر نیکــوال که یکــی از هفده
واحد دولتی اقــوام اولیه در بریتیش
کلمبیاســت ،خود ،کودکــیاش را
در مدرســهی شــبانهروزی بومیان
کملوپس ســپری کرده بــود .او در
مصاحبهای با ســی تیوی اعالم کرد
که همکالسیهایش ،اغلب ،بیهیچ
دلیل مشــخصی ناپدید میشــدند
و دیگــر ،نامی از آنها برده نمیشــد.
«کام ً
ال به یاد میآورم که دوســتانم
امروز بودند و فردا دیگر هیچ اثری از
آنها دیده نمیشد».
یکــی از وظایــف بســیار دردناک
کمیتهی حقیقتیابی و مصالحه کانادا
این بوده است که تعداد دقیق کودکان
بومی تلفشده در هر مدرسه را بیابند.
تحقیقات این کمیته که در ژوئن سال
 ۲۰۰۸تشکیل شــد به مدت هفت
سال طول کشید و گزارش نهایی آن
موجی از شــوک و تاسف را در کشور
به راه انداخت.
این کمیته ،درنهایت ،مجموع تعداد
قربانیــان را حداقل ۳هــزار و ۲۰۰
کودک محصــل عنوان کــرد :یک
دانشآموز از هر  ۵۰دانشآموزی که
طی دورهای  ۱۲۰ســال ه برای اجرای
برنامــهی تحصیلی بومیــان در این
مدارس ثبتنام شده بودند .این نرخ
مرگومیــر ،با تعداد اســرای جنگی
کانادایی که در جنــگ جهانی دوم
به دست نازیها کشته شدند ،برابری
میکند.
نکتــه شــرمآور اینکه ،بســیاری از
این مدارس شــبانهروزی ،در وسط
نهایی با قبرهای بینامونشان
گورستا 
کودکان بومی واقع شدهاند.
در دههی هفتاد ۷۲ ،گور متروکه در
مدرسهی فنیوحرفهای ب َ ِتلفیلد در
استان ساسکاچوان ،توسط دانشجویان
زمین شناسی کشف شــد .در سال
 ،۲۰۰۱بارانهای سیلآســا در شهر
هایریور استان آلبرتا ،قبر  ۳۴کودک
قربانی در مدرسهی شبانهروزی دانبو

میزان مرگ کودکان در برخی مدارس شبانهروزی ،یک کودک از هر بیست کودک بود.
را روی آب آورد.
در ســال  ،۲۰۱۹زمین شناســان با
اســتفاده از رادارهای نافذ در زمین،
 ۱۵قبــر متعلق به کــودکان که به
شــکلی نامناسب دفن شــده بودند
را در محوطهی قدیمی مدرســهی
شبانهروزی ماسکوویکوان در استان
ساسکاچوانیافتند.
بیــش از دوهــزار و  ۸۰۰نــام روی
لوح یادبودی که توســط مرکز ملی
حقیقتیابی و مصالحه تهیه شــد،
ثبت شده است .طبق اظهارات موری
سینکلر ،رئیس این کمیته ،آمار واقعی
این قربانیان میتواند به ۶هزار کودک
برسد.
اما یک حقیقت ســاده مانع از ارائهی
رقمی واقعی از تعداد قربانیان میشود
و آن ،این است که مدارک مربوط به
آن وجایع ،حتی اگر ثبت شده باشند،
فاقد اطالعات هویتــی این کودکان
اســت .در گــزارش نهایی کمیتهی
حقیقتیابی و مصالحه آمده اســت:
«در بسیاری موارد ،مسئوالن مدارس
تنها تعــداد کودکان فوتشــده در
مدارس را بدون ذکر جزئیات گزارش
کردهاند.
نام یک سوم از این کودکان در مدارس
شبانهروزی ثبت نشده است .نام یک
چهــارم از این کــودکان ،بدون ذکر
جنسیت آنها ثبت شده است .در بین
دو هزار و  ۸۰۰نام ثبتشــده در لوح
یادبود ،نامهای کوچکی چون آلیس،
م 
ککِی و اِلســی به چشم میخورد،
بدون نام خانوادگی آنها.
جســد ایــن کــودکان هرگــز به
خانوادهشــان بازگردانده نمیشــد
و خانوادههــا از چگونگــی مــرگ
فرزندانشان آگاه نمیشدند .اغلب ،تنها
آگهی فوت آنها را توســط نمایندهی
بومیان برای قبیلهشان میفرستادند.
اندرو مک کالوم ،رئیس پزشکی قانونی
انتاریو ،در ســال  ۲۰۱۲و همزمان با
شــروع تحقیق در مــورد مرگهای
ثبتنشــده در مدارس شــبانهروزی
اعالم کرد« :حتی فکرکردن به اینکه
خانوادهها از سرنوشت کودکانشان در
این مدارس اطالعی پیدا نمیکردند،
دیوانهکننده است».
در سال  ،۱۹۳۸درخواست یک مادر

برای پسگرفتن جســد پسرش که
بــر اثر مننژیت فوت کرده بود ،با این
پاسخ از سوی ادارهی امور بومیان ،رد
شــد« :این حوزه ،بهجز موارد بسیار
استثنایی ،وظیفهای در قبال فرستادن
جســد کودکان به قبایل نــدارد ».و
اضافه کــرد« :ادارهی امــور بومیان
چنین هزینهای را موجه نمیداند».
عامــل اصلی مــرگ این کــودکان،
بیماری ،بهخصوص ،بیماری سل بود.
شرایط نامناسب بهداشتی در مدارس
شــبانهروزی ،آنها را به کانون انتشار
بیماری سل تبدیل میکرد.
مرگبارتریــن دوران در مــدارس
شــبانهروزی بومیان ،از سال ۱۸۷۰
تا  ۱۹۲۰بود .برای مثال ،مدرســهی
بومیــان کواَپل در ششســال اول
تأسیســش ،شــاهد مرگ بیش از
۴۰درصد از دانشآمــوزان خود بود.
در مدرسهی قلب مقدس در جنوب
آلبرتــا ،میانگیــن مرگ ســاالنهی
دانشآموزان ،یک کودک از هر بیست
کودک بود.
علیرغم تالشهــای گاه و بیگاهی
که از ســال  ۱۹۴۰بــه بعد ،صورت
میگرفت ،نرخ مرگومیر در مدارس
بومیان پنجبرابر بیشتر از کل مدارس
کانادا بود.
بدنامــی این مدارس بــرای مقامات
رســمی آن زمان کام ً
ال آشــکار بود.
مدرسهی کوپر آیلند  ،در کمینوس در
بریتیش کلمبیا ،شاهد مرگ یکسوم
از دانشآموزان خود در اولینســال
تأسیســش یعنی  ۱۸۸۹بود .یکی از
بازرســان مدارس در سال  ۱۹۲۲در
گزارشش نوشــت« :بومیان درصدد
تحریم این مدرسه بهخاطر آمار باالی
مرگ در آن هستند».
نبود مراقبتهای پزشکی اولیه عامل
تشدیدکنندهی این مرگومیرها بود.
آنهایی که نجات یافتند ،نقل کردند
که همکالسیهایشــان یکی پس از
دیگری به بیماری سل دچار میشدند
و بیسروصدا توسط مسئوالن مدرسه
ناپدید میشدند.
جیمز ِگلَدســتون که بعدها بهعنوان
اولین شــخصیت حقوقــی بومی از
سوی ســنای کانادا برگزیده شد ،در
خاطراتش از دانشآمــوزی یاد کرد

که پــس از فرورفتن میخ در پایش و
عفونت ناشــی از زخم ،بهعلت قصور
مســئوالن مدرســه در فراهمکردن
مراقبتهای پزشکی الزم ،جان خود را
از دست داد .او نوشته است« :من تنها
کسی بودم که در هذیانگوییهایش،
به حرفم گوش میداد».
تصادف ،عامل بعدی جانســپردن
ایــن کــودکان بــود .ســازهها و
ساختمانهای مســتعد آتشسوزی
و نبود اســتانداردهای ایمنی اولیه،
مدارس شبانهروزی را با تلفات جمعی
زیادی مواجــه میکرد که اگر در هر
جای دیگــری از کشــور اتفاق می
افتاد ،بیشــک ،جزو اخبــار حوادث
ملی قــرار میگرفت .آتشســوزی
مدرسهی بیووال ساسکاچوان ،جان
 ۱۹دانشآموز را گرفت .تنها سهسال
پس از آن ۱۲ ،کودک در آتشسوزی
مدرسهی کراس ل ِیک در مانیتوبا جان
باختند.
باایــن وجــود ،در گــزراش نهایی
کمیتهی حقیقتیابی و مصالحه آمده
است« :مدارس شبانهروزی کانادا ،در
اغلب مــوارد ،مقررات احتیاطی برای
جلوگیری از آتشسوزی را فراتر از حد
الزم رعایت میکردند».
اما ،به احتمال زیاد ،اصلیترین علت
مرگ کودکان در مدارس شبانهروزی،
غرقشــدن یا یــخزدن آنها درحین
فرار بوده اســت .تعداد زیادی از آنها
اینگونه تلف شدند و مدارس ،معموالً،
تا روزها ،هیچ تالشــی برای یافتن یا
اعالم مفقودشدن آنها نمیکردند.
یک اتفاق شــوم در تعطیالت سال
نــو  ۱۹۳۷رخ داد؛ زمانــی که چهار
پسر بچهی  ۷تا  ۹ساله از مدرسهی
شبانهروزی فراسر لیک فرار کردند تا
به خانوادهشان که ده کیلومتر دورتر،
در منطقهی نالده[ ]14ساکن بودند،
بپیوندند ،اما هرگز به مقصد نرسیدند.
مدرسه ،حتی به خود زحمت جستجو
بــرای یافتن آنها را نداد .این کودکان
 ۲۴روز مفقــود بودنــد و ســرانجام
جسد یخزدهی آنها در فاصلهی یک
کیلومتری مدرسه پیدا شد.
زهرا فرودی «نشریه مداد»
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گفتوگو با سردار سعدی،
شناس کانادایی ُکردتبار
انسان
ِ

ما کاناداییهای جدید
نباید میراث استعماری اروپا
را ادامه دهیم
آقای سردار ســعدی عزیز چه شد
به شناخت فرهنگ و تاریخ و امور
بومیان عالقهمند شــدید و آن را
دنبال کردید؟

از زمــان ورودم بــه کانــادا ،من در
زمینهی فعالیتهای دانشــجویی در
دانشگاه یورک و دانشــگاه تورنتو و
نیز سازماندهی برنامههای مشترک
با گروههــای مختلف فعال در تورنتو
فعال بــودهام؛ بهویژه در فعالیتهایی
که بر تحقق عدالت برای مهاجران و
همچنین همبستگی با مردم بومی در
سراسر «جزیرهی الکپشت» (اسمی
که مردمان بومی برای شمال آمریکا
دارند) بودهاند ،را داشــتهام .از رهگذر
این فعالیتها من بهنوعی از زاویهای
متفاوت با جامعهی کانادا آمیخته شدم
و این برای من فوقالعاده ارزشمند بود
زیرا پیوند من با جامعه کانادا ازطریق
جــذب در هنجارهــای فرهنگی و
اجتماعــی جامعه سفیدپوســتان و
کدهــای رفتاری آنان نبــود؛ بلکه از
طریــق آگاهــی از روایتهای مردم
بومی ،تاریخ و مبارزات آنان بود .این
از این لحــاظ برام مهم بود چون من
خودم از کردســتان میآیم ،و کردها
بهعنــوان مردمان بومــی منطقهی
خاورمیانــه توســط دولتهای ملی
سلطهگرا و دیکتاتور منطقه ،همواره
هدف آزار و شکنجه ،جذب و سرکوب
قــرار گرفتهاند .بنابراین پس از آمدن
به کانادا ،حساسیت خاصی در قبال
مردم بومــی این ســرزمینها پیدا
کردم و در این مسیر فهمیدم که من
مهاج ِر مقیم در سرزمینی هستم که

در آن یک روند تاریخی و ســابقهدار
از خشونت استعماری وجود دارد که
هنوز هم به شکلهای مختلف ادامه
دارد.
میگویید «روند خشونت استعماری
در کانادا همچنان ادامه دارد» شما
با چه موارد مشخصی روبرو بودهاید؟

من از بسیاری از مبارزات مردم بومی
برای حاکمیت در سرزمینهایشــان
و علیه دولت مهاجران اســتعماری
و شــرکتهای بــزرگ کــه از این
سرزمینها برای سلطه و سود بیشتر
بهرهبــرداری کردهاند ،آگاه شــدم.
بهعنوانمثال ،مــن از مبارزهی مردم
بومــی در  Grassy Narrowsبرای
تأمین آب و محیطزیست سالم مطلع
شدم .در اینجا الزم است برای کسانی
که با موضوع آشنا نیستند بگویم که
این ناحیه در شمال انتاریو واقع شده
است و سیســتم رودخانهای در این
منطقه دچار آلودگی ناشــی از نشت
جیوه است؛ زیرا یک شرکت صدها تن
جیوه را در رودخانههای این منطقه
ریخته اســت و از آن زمان ،ماهیان
منطقه به جیوه آلوده شدهاند و افراد
بومی ساکن این منطقه و زیستبوم
آنها را نیز آلوده کردهاند.
شــیالت منبع اصلی غذایی بسیاری
از مــردم ایــن منطقه اســت و این
رودخانههای آلوده منبع اصلی تأمین
معاش مردم بومی آنجاست .همچنین
برنامههایی برای استخراج طال در این
ناحیه وجود داشــته است که باعث
آلودگی بیشتر این اراضی و سیستم

(کردستان ایران) هستم .تحصیالتم را در ایران در سال
سردار سعدی از زبان خودش :من زادهی مهاباد ،از روژهالت
ِ
 ۲۰۰۰در رشتهی علو م اجتماعی در دانشگاه عالم ه طباطبایی تهران به پایان رساندم .در سال  ۲۰۰۹به کانادا آمدم
و از آن زمان ،تحصیالتم را در رشتهی انسانشناسی ،هم در دانشگاه یورک و هم در دانشگاه تورنتو ادامه دادم و
در سال  ۲۰۲۰با مدرک دکترا در زمینهی انسانشناسی فرهنگی-اجتماعی از دانشگاه تورنتو فارغالتحصیل شدم.
هماینک ،من در حال گذراندن یک دوره فوق دکترا در شورای تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی کانادا ()SSHRC
هستم .این دوره را در دانشگاه واگنینگن در هلند میگذرانم .اما به دلیل شرایط همهگیری کرونا ،هنوز در تورنتو
مستقر هســتم .عالیق تحقیقاتی من شامل فرهنگ و سیاستهای مرتبط با کردها ،حق تعیین سرنوشت ،حق
حاکمیت (ازجمله حق حاکمیت مردم بومی) ،عدالت اجتماعی ،مردمشناسی شهری و سیاسی و نیز سیاستهای
رفاهی است .همچنین مقاالت و پژوهشهایی را در مجالت و نشریات آنالین مختلف منتشر کردهام و با رسانههای
کانادایی ،کردی و فارســی مصاحبههایی نیز انجام دادهام و در آخر این که ،اخیراً ،ریاست موسسهی تازهتأسیس
علوم اجتماعی را در دانشگاه روژاوا در منطقهی کردنشین روژاوا (در سوریه) بر عهده گرفتهام .من همچنین میزبان
و تهیهکنندهی پادکستی به نام «نسخهی کردی» (کوردیش ادیشن) هستم.

آب شده و میشود.
همــهی اینهــا یکطــرف و
نامشخصبودن زمانبندی و تعهدات
دولت بــرای حفظ ایــن منطقهی
حفاظتشــده برای بومیان ســبب
شد آنها پویش اعتراضی بزرگی در
اعتراض به این مشکل سامان دهند و
من نیز از اوایل آمدن به کانادا به این
پویش پیوستم که هدفش به دست
آوردن دوباره کنترل زمین و معیشت
برای مردمان بومی بوده است.
بهعنوانیکمتخصصانسانشناسی
که با زندگی بومیان کانادا آشنایی
بیشــتری دارد ،نظر شــما درباره
برخورد حکومت با بومیان طی تاریخ
جوان کشور کانادا چیست؟

پــس از ورود به تحصیالت تکمیلی

در رشتهی انسانشناسی در دانشگاه
تورنتو ،شروع به مطالعهی بیشتر در
مورد تاریخ اســتعماری مهاجران در
کانادا کردم .من دربارهی بیعدالتی در
حق مردم بومی در کانادا و آمریکای
شــمالی ،و نیز نسلکشی علیه آنها
(که بخشی از آن در سیستم مدارس
اجباری رخ داد) ،بیشــتر آموختم و
دانســتم که کانادا براساس سرکوب
و تسلط اســتعماری بر سرزمینها،
زندگی و منابع مردم بومی ســاخته
شده است.
از زمان تصویب قانون بومیان (ایندین
اَکــت) در ســال  ،۱۸۷۶مردم بومی
هدف یک فرآیند نابودی سیستماتیک
قرار گرفتند :به اشکال ممکن کوشش
شــده که آنها در فرهنــگ غالب

انگلیسی یا فرانسهزبان جذب و ادغام
شــوند .آنها از ســرزمینهای خود
رانده شدند ،راههای بقای اقتصادی بر
روی آنان بســته شد و سبک زندگی
ویژهی آنهــا در معرض نابودی قرار
گرفت .آنها از خانوادهها و قوم خود
جدا شــدند و در مــدارس اجباری
تحت مدیریت کلیســای کاتولیک
قرار گرفتند .بدیــن ترتیب آنها به
افراد وابســته دولت تبدیل شــدند؛
مورد تبعیض قــرار گرفتند؛ زمینها
و آبهای آنها توســط شرکتهای
بزرگ مورد سوءاستفاده قرار گرفته و
آلوده شده است.
با تأمل در این موارد تصدیق میکنید
که آنها در تمام ابعاد مشغول تحمل
رنجهای غیرقابلتصور بوده و هستند
و تنها پس از مدتی بســیار طوالنی،

در ســال  ،۲۰۰۸بود که دولت کانادا
به خاطر سیستم مدارس اجباری از
بومیان عذرخواهی کرد و «کمیسیون
حقیقت و آشــتی» کانادا تأســیس
شــد که این هم نتیجهی دهها سال
مقاومت مردم بومی و فشــار سازمان
ملل بود ،اما میراث مدرســه اجباری
همچنــان ادامــه دارد و «حقیقت و
آشــتی» واقعی هنوز در دســترس
نیست .هنوز دانشــگاهی وجود دارد
(دانشگاه رایرسون) که به نام یکی از
بنیادگذاران این سیستم استعماری،
اگرتون رایرســون نامیده میشود و
مجسمهی بســیاری از نژادپرستان
سفیدپوست هنوز در اطراف شهرهای
ما هستند و میراث آنها موردتردید و
پرسش قرار نگرفته است.
رفتار جامعهی کانــادا را با بومیان
چگونــه ارزیابی میکنیــد؟ آیا به
نظر شــما با توجه به فعالیتهای
روشنگرانه طی سالهای اخیر ،این
رفتار تغییر کرده است؟

مــن فکر میکنــم باورهــای غلط
نژادپرســتانه و قضاوتهای اشــتباه
متعددی دربارهی مردم بومی وجود
دارد .آنهــا بهعنوان افــرادی بدون
تحصیــات ،بیخانمــان ،متکدی و
کسانی که از سیستم رفاه اجتماعی
این کشــور سوءاســتفاده میکنند،
بازنمایی میشــوند و هنوز تاریخ این
سرزمینها از نگاه مردم بومی خوانده
نمیشود .درنتیجه مردم از خشونت
استعماری علیه مردم بومی و این که
چگونه زندگی آنها توسط آن تخریب
شده است ،اطالعی ندارند.
البته تغییرات مثبتی دیده میشود،
اما هنوز کارهای ناکــردهی فراوانی
وجــود دارد .در دانشــگاهها ،تمایل
زیادی به انجام «اســتعمارزدایی» در
مطالعات بومی وجود دارد ،و بسیاری
از استخدامها در ســالهای اخیر بر
روی دانشمندان بومی متمرکز شده
است .همچنین فعالیتهایی نیز برای
شناخت ســرزمینهای بومی وجود
دارد
لطفا ورق بزنید

CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

واﻗﻊ در ﮐﭙﯿﻼﻧﻮ ﻣﺎل  -ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور
ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار و ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎى ﻣﺮداﻧﻪ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎده
ﻗﺒﻮل ﺳﻔﺎرﺷﺎت دوﺧﺖ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻟﺒﺎس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد

Ready-to-wear Suits & Shirts
Custom made Suits & Shirts
Alterations & Wardrobe Consulting

Tel:604-990-8717
www.connectionmenwear.com
A Retail Store with the Finest Men’s Clothing
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باورهای غلط درباره
بومیان کانادا
هفته -بومیان کانادا ،ســالها است
کــه دیگر در ســرزمین مــادری و
میــراث اجدادشــان ،صاحب قدرت
نیستند .دیگر از آن قلمروهای بزرگ
و سرزمینهای بکر ،شــکارگاههای
بیشــمار و قبایــل و دهکدههــای
رنگارنــگ ،چیــز زیــادی در کانادا
نیست .آن چه هم هست ،محدود به
قلمروهای مشــخصی به نام «رزرو»
اســت که بومیان تنهــا در آنها به
رسمیت شناخته میشوند .به روایت
تاریخ ،تعداد زیــادی از این مردمان
و ســاکنان اولیه این ســرزمینها،
ســالهای زیادی در این قلمروهای
محدود اسیر شدند ،کشته شدند و یا
آواره و سرگردان بودهاند .فرزندان آنها
را از خانواده جدا کردند و با ســودای
آموزش فرهنــگ و تمدن اروپایی در
مدارسی اجباری آزار کردند.
اما اینهمه ظلم و دردی نیســت که
این مردمــان از آن رنج بردهاند .علیه
آنان ،صحبتها و باورها و شــایعات
زیــادی وجــود دارد .کاناداییهــا،
مهاجران و ســایر مردمانی که امروز
در کانــادا زندگی میکنند ،روزانه در
اخبار ،سرمقالههای مجالت ،حرفها
و اخبار درگوشی و حتی در سخنان
برخی از سیاســتمداران ،اتهامات و
حقایــق و باورهای نادرســت و پر از
نفرت و یکسویهنگری را میشنوند
که همگی درباره مردمان بومی است.
کمکم این باورهای نادرست در ذهن
مردم به یک واقعیت تبدیل شــده و
شاید بســیاری از آنان وقتی یکی از
این مردمان بومی را در جایی ببینند
از آنها روی برگردانند .اگر شما هم
جزو کسانی هستید که این حرفها
و باورهای نادرســت را شــنیدهاید و
احتمــاالً باور کردهایــد ،چند دقیقه
وقت بگذارید و این مطلب را بخوانید.
آنوقت شــاید بیشــتر این رنجهای
ادامه از صفحه قبل

که در برنامههای دانشــگاهی گزیده
شــده اســت و اینها بد نیســتند.
بااینحــال ،ایــن برنامههــا باید با
همبســتگی واقعی با مبارزهی مردم
بومی باشــند و حرکت آنان تقویت
شود ،تا این کوشــشهای آغازشده
پربارتر به ثمر بنشینند.
ازمهاجر چقدر بــا فرهنگ بومیان
آشــنایی دارد و اص ً
ال چرا آشنایی
با واقعیت زندگــی بومیان برای ما
مهاجران دارای اهمیت است؟

متأسفانه ،من فکر نمیکنم جامعهی
مهاجر ما از تاریــخ و فرهنگ مردم
بومی در کانادا آگاهی خاصی داشته
باشند؛ شاید یک دلیل این باشد که
برای معرفی این وجه از چهره و تاریخ
کانادا کار زیادی انجام نشــده است.
مهاجران درحالیکه با اعضای جوامع
خود پیوندهای محکمــی دارند ،در
جوامع اصلی انگلیسی یا فرانسهزبان
ادغام و جذب میشوند.
عــاوه بر این رســانههای مهاجران،
چندان به مســائل مردم بومی توجه
نکردهانــد .من فکــر میکنم دولت
کانادا نیز مســئول این امر است زیرا
دولت (محلی ،اســتانی یــا فدرال)،
ســرمایهگذاری کافــی در زمینهی
افزایــش آگاهــی در مــورد تاریخ و
فرهنگ مردم بومــی در بین جوامع

رفتار اشــتباه کاناداییها با مردمان
بومی دارد .جالب است که بدانید برای
ایــن که این باور برای همه تبدیل به
یک مسالهی عادی شود ،دهها مقاله
و نقلقول وجود دارند که بومیان ،ژن
متابولیــک الکل را مانند مردم عادی
ندارند و بــه همین دلیل وقتی الکل
میخورند ،خطرناکتر هســتند! این
خرافهی غیرعلمی حتی در باور خود
بومیان هم پذیرفته شــده و برخی از
آنان فکــر میکنند این یک حقیقت
است .البته نمیتوان منکر این شد که
تعداد افرا ِد مبتال به اعتیاد الکل میان
بومیان نســبت به متوسط جمعیت
کانادا باالتر است اما استفاده از الکل
همانقدر یــک فرد بومی را خطرناک
میکند که یک مهاجر اســکاتلندی،
انگلیسی و یا ایرانی میتواند با مصرف
الکل خطرناک شود.

خاموش را احساس کنید.
بومیان از طرف دولت فدرال حمایت
کامل میشوند

بین کاناداییها ،یک اصطالح خیلی
مشــهور وجود دارد که دولت فدرال
به بومیان «کولی و سواری» میدهد.
بسیاری از کاناداییها و مردمان مهاجر
تصــور میکننــد که دولــت فدرال
به بومیان امکانات ویــژه و متفاوتی
میدهد ،درحالیکــه این باور کامال
اشتباه است .بیشتر خدماتی که دولت
به بومیان میدهد در حد بقیهی مردم
و گاهی پایینتر از آنها هم است .آب
آشامیدنی تصفیهشــده در بسیاری
از ســرزمینهای بومیان هنوز وجود
ندارد .رسیدگی به بهداشت و درمان
بومیان در وضعیت اسفباری است و
خیلی از آنان تا همین چندی پیش
هم تحت پوشــش بیمه نبودند .در
سال  ۲۰۱۱گزارشگران سازمان ملل،
وضعیت بهداشت و مسکن بومیان را
بسیار نامطلوب ارزیابی کردند.
بومیان در ســرزمینهای پهناوری
ت به جمعیت اندک خود قرار
نســب 
دارند

این باور اشــتباه در ســر بسیاری از
ســاکنان کانادا درباره بومیان وجود
دارد .درحالیکــه طبق گزارشهای
دودهم درصد
رســمی ،کانادا تنهــا
ِ
از ســرزمینهای پهناور خــود را به
بومیان داده اســت .این مقدار اندک
از مساحت کانادا ،جمعیتی معادل ۵
درصد کل کانادا را که همان بومیان
هستند ،در خود جا داده است .با یک
حساب سرانگشــتی میتوان فهمید
که این تقســیم اراضی تــا چه حد
ناعادالنه صورت گرفته است .بیشتر
مهاجرنمیکند.
همچنین بسیاری از آنها در زمینهی
مشــارکت زمین و مواهــب کانادا با
کسی مشــکلی ندارند و بسیاری از
آنها که من در موردشــان صحبت
کردم اعتقاد ندارند که سرزمینهای
این سیاره متعلق به کسی است؛ بلکه
آن چه ایشــان با آن مخالف هستند
اســتعمار و استثمار و سلب مالکیت
است و ما باید یاد بگیریم که چگونه
ســرزمینهای آنها را بشناسیم و به
آنها احترام بگذاریم.
با توجه به کشــف گورهای جمعی
کودکان بومــی در کانادا چقدر به
بهبود شــرایط بومیان خوشبین
هستیند؟ آیا فشــار افکار عمومی
ثمربخش خواهد بود؟

بدیهی اســت که همه از این کشف
اخیر کام ً
ال متأثر شــدهاند؛ همزمان
بســیاری از ما میدانیــم که در این
مــدارس چــه اتفاقی افتاده اســت.
در فراخوانهای زیادی از کلیســای
کاتولیک خواسته شده تا برای جنایات
صورت گرفته در «مدارس اجباری»
کانادا پوزشخواهی شــود و من فکر
میکنم این بسیار مهم است.
ما باید دولت کانادا را تحتفشار قرار
دهیم تا به مسئولیتهای خود در برابر
مردم بومی عمل کند .تمام حقیقت
در مورد رویِ زشت تاریخ کانادا باید
آشکار شــود ،و همه (ازجمله جوامع

درنگ پایانی :چه کسی مقصر است؟

مناطق محافظتشــده بومیان هم از
مراکز شهرهای بزرگ ،بیمارستانها،
دانشگاه و مدرســه دور و از امکانات
آسایشی محروم هستند.
بومیان در ســرزمینهای خود هر
کاری بخواهند میتوانند انجام بدهند
و آزادانه زندگی میکنند

در ســال  ۱۸۷۶میالدی ،قراردادی
بین دولت فــدرال و بومیان کانادا به
نــام « »Indian Actبه امضا رســید
که بهموجب آن ،همه سرزمینهای
بومیان در قلمروهای مشــخص هم
تحت حمایــت و نظارت ملکه بودند
و باید منافع ســایر ســرزمینهای
غیربومــی را هــم در آن در نظــر
میگرفتند .منافعی مانند ،رد شــدن
خط آهن از ســرزمینهای بومیان.
این توافق اگرچــه به امضای بومیان
رسید اما کام ً
ال بدون توافق و پذیرش
کامــل آنها بود .درواقــع با این کار
بسیاری از این سرزمینهای محدود
هم که در اختیار بومیان بود در طول
سالها تخریب شدند و از بین رفتند.
همچنین دولت فــدرال طوری مفاد
این قرارداد را تنظیم کرده بود که اگر
مهاجر) باید در مورد آنها آگاه شوند.
همچنین ضروری است که برنامههای
آموزشی و کمپینهای آگاهیبخشی
در مــورد «مدارس اجبــاری» و آن
چه مردم بومی پشت سر گذاشتهاند
وجود داشته باشد تا دولت و همهی
اقشار ملزم شــوند تا به حاکمیت و
حق تعیین سرنوشت خود و دیگران
(ازجمله بومیان) احترام بگذارند.
درعینحــال ،ما باید بیشــتر درگیر
جنبشهایی باشــیم که با مبارزات
مــردم بومی همبســتگی نشــان
میدهند و علیه هرگونه پیشفرض
نژادپرستانهای که در جوامع ما علیه
مردم بومی وجود دارد برخورد نشان
دهیم و آگاهسازی کنیم .من امیدوارم
که آینده درخشــان باشد ،اما تنها با
فشارها و مشارکت فعال ما در زندگی
اجتماعی و سیاسی کانادا میتوان به
جامعهای عادالنهتر و برابرتر رسید که
به حقوق بومیــان برای حاکمیت بر
سرزمینشان احترام گذاشته و آن را
تضمین کند.
و ناگفتهی پایانی؟

بسیار ممنونم از فرصتی که برای این
گفتوگو در اختیار من گذاشــتید.
امیدوارم این مصاحبه ،سرآغاز پوشش
بیشــتر موضوعات مربوط به بومیان
کانادا در رسانههای فارسیزبان باشد.
منبع؛ نشریه هفته

به فرض بومیان در این سرزمینها از
منابع طبیعی و یا معادن بهرهبرداری
میکردند باید ایــن منافع به دولت
فــدرال تعلق میگرفــت .طبق این
معاهده ،هیچیک از زمینهای ساحلی
و اراضــی دارای آب و رودخانــه به
بومیان تعلق ندارد و بسیاری از آنان
از ماهیگیری و شکار در سرزمینهای
محدود خود هم منع شدند.
بومیانی کــه در ســرزمینهای
محافظتشده هســتند ،خانههای
رایگان از دولت گرفتهاند

ایــن هم یکی دیگر از آن شــایعات
غیرواقعی درباره بومیان کانادا است.
حقیقت این است که بومیان میتوانند
از برخی مزایا و وامهای خرید و اجاره
مسکن مانند تمامی مردم دیگر کانادا
استفاده کنند ،اما جالب است بدانید
که زمین هیچگاه برای آنان نخواهد
بــود و تنها ســاختمان را میتوانند
بخرند .این یعنی ،محدودیت زیادی
برای آنان در خریدوفروش ملک وجود
دارد .همچنین بیشــتر این بومیان،
برای گرفتــن وام از بانک ،توان کافی
ندارند و به همین دلیل هرگز صاحب
مسکن نمیشوند .درواقع هیچ امتیاز
ویژهای برای آنان در نظر گرفته نشده
است.
مردمان بومــی از پرداخت مالیات
معافهستند

این هم یکی دیگر از باورهای رایج و
غلط مردم و رسانههای کانادایی است.
حقیقت این است که تنها یک درصد
از کل بومیان که طبق مفاد معاهدهی
سال  ۱۸۷۶شــرایط ویژهای دارند و
شامل همه قبایل بومیان هم نیستند
و تنها بخشی از آنان را دربرمیگیرند،
مالیات نمیدهند .ســایر بومیان باید
مانند ســایر افراد در کانادا مالیات بر
درآمد خود را بپردازند .در کبک ،تنها
افراد قبیلــه کاناواکه Kahnawaka
طبق قــراردادی که بــا دولت کبک
دارنــد از پرداخت مالیات بر برخی از
محصوالت خود معاف هستند و سایر
بومیان این استان باید مالیات بدهند.
عالی
مردمان بومی از حق تحصیالت ِ
رایگان برخودار هستند

این باور رایج و نادرست بازهم از عدم
ت به بومیان
دانش بیشتر مردم نسب 
ناشی میشــود .بومیان اندکی طبق
بندهــای معاهــدهی قدیمی دولت
فدرال با بخشــی از آنها میتوانند
از دریافــت کمکهزینهی تحصیلی
بعد از دبیرســتان برخوردار شــوند؛
درحالیکه بسیاری از فارغ التحصیالن

دبیرستانها در بین بومیان از راهیابی
به دانشگاه و کالج به دلیل عدم دریافت
کمک هزینه دولتی باز میمانند.
بیشتر بومیان الکلی هستند ،چون
ژن آنها معیوب است

متأســفانه ایــن یکــی از بدترین
قضاوتهای کاناداییها درباره بومیان
است .بومیان هم مانند سایر جوامع
الکل میخورند و ممکن است برخی از
آنان در این کار افراط کنند ،اما این که
همهی آنان را به این مســاله محکوم
کنیم ،واقعاً ناعادالنه است .ضمن این
که بیشتر بومیانی که الکلی هستند،
بازمانــدگان دورانهای ســیاه و تلخ
مدارس اجبــاری بومیان و ظلمهای
دولت فدرال هســتند .بســیاری از
بومیان الکلی در نظرسنجیها گفتهاند
که برای فــرار از خاطرات ســیاه و
تلخشان الکل میخورند .بااینحال،
این باور در بین کاناداییها که بومیان
الکلی و خطرناک هستند بهشدت رو
به رشد است.
در ســال  ،۲۰۰۷یــک کارمند تیم
هورتونز ،یک طومار را جلوی در تیم
هورتونز کشیده بود که «هیچ بومی
الکلــی نباید وارد این مکان شــود».
در ســال  ،۲۰۱۲یک رســتوران در
تورنتو ،روی درهایش نوشته بود که
«ورود بومیان کثیف و الکلی ممنوع»
و هزاران مثال مانند اینکه نشــان از

به باور بسیاری از پژوهشگران ریشهی
این باورهای نادرســت و کلیشههای
غلــط راجع بــه بومیــان را باید در
سیاستهای دولت فدرال ،جستوجو
کرد .دولتی که با محدود کردن بومیان
در قلمروهایشان و جلوگیری از تماس
آنان با مردمان عــادی جامعه ،راه را
برای شناخت آنان بسته است .تاریخ
بومیان در مدارس بهدرستی تدریس
نمیشود و در بســیاری از فیلمها و
سریالهای تلویزیون ،هنوز چهرهی
نادرستی از بومیان وجود دارد .معموالً
بومیان هنوز هم مردمانی خشــن در
این سریالها و فیلمها هستند.
در حال حاضر تالشهایی برای بهبود
این وضع شــروع شده است که هنوز
کافی نیست .کرسیهای تحقیق در
دانشگاهها،تولیداتبرنامههایرادیویی
و فرهنگی با حضور خود بومیان و نیز
تربیت نســلهای کودک و نوجوان
کانادایی که با بومیان مأنوستر باشند.
تالش برای مبارزه با یکسویهنگری و
نیز کمک به شناخت هر چه بیشتر
فرهنگ و هنر بومیــان ،راهکارهایی
هســتند که در طوالنیمدت جوابگو
خواهند بــود .بااینحال نقش خود را
دستکم نگیرید .شما هم راه خود را
در مبــارزه با هرنوع نگاه منفی و باور
غلط درباره بومیان بروید .مردمانی که
ساکنان اولیه سرزمینهایی بودند که
امروز شما در آن مهاجرید!

اکثریت کانادایی ها مخالف
بازگشت دانش آموزان و دانشجویان
واکسینه نشده به کالسها هستند
ایرونیا -بر اســاس نظرســنجی جدید  ،Nanos Researchاکثریت
کانادایی ها مخالف ایده بازگشت دانشجویان و دانش آموزان به کالس
بدون واکسیناسیون هستند.
تقریبا  60درصد پاسخ دهندگان اظهار داشتند که مخالف یا تا حدودی
مخالف آموزش حضوری دانش آموزان و دانشجویانی هستند که از تزریق
واکســن کووید 19امتناع می ورزند ،در حالی که 34درصد گفته اند از
بازگشــت شــان حمایت کامل یا تا حدودی حمایت می کنند و هفت
درصد هم نظری نداشتند.
تا به امروز کانادا بیش از 28میلیون دوز واکســن کووید 19توزیع کرده
و بیش از 71درصد از جمعیت واجد شرایط با حداقل یک دوز واکسینه
شــده اند .از نظر سهم جمعیت واکسینه شده با یک دوز ،کانادا در بین
کشورهای  G20رتبه اول را دارد.
انتاریو بیشترین میزان واکسیناسیون در جوانان تا  17سال را در اختیار
دارد و پس از آن آلبرتا و کبک قرار دارند .در رده ســنی  18تا  29سال
انتاریو همچنان پیشــتاز است و پس از آن کبک و بریتیش کلمبیا قرار
دارند .چندین استان با اشاره به نگرانی در مورد گسترش انواع مختلف
ویروس ،آموزش حضوری را تا ماه ســپتامبر متوقف کرده اند .در حال
حاضر ،بیشتر مقامات بهداشتی سراسر کانادا می گویند در صورتی که
دانش آموزان از دریافت واکسن انصراف دهند ،از حضور در کالس منع
نمی شوندiroonia.ca .
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خودروهایالکتریکی
و هزینههای آن در کانادا
ایرانیان کانادا -با ورود  20مدل جدید
از خودروهای تمام الکتریکی به بازار
در سال  2021و  ،2022این خودروها
دیگر انتخابهایی منحصر به فرد برای
خریداران به شمار نمیروند .چندین
خودرو ســاز از جمله فــورد ،جنرال
موتورز ،ولوو ،جگوار ،و دیگران خود را
متعهد کردهاند که در طول  10تا 15
سال آینده تولید خودروهای بنزینی
را متوقف کننــد و خودروهای تماماً
الکتریک روی بیاورند.
با گــذار خودروهای الکتریکی از یک
بازار محدود به وسایل نقلیه اصلی که
برای همه مناسب است ،وقت آن فرا
رسیده که تمرکز را از مسافتی که یک
خودرو الکتریکی میتواند طی کند به
هزینههای مربوط به داشتن و راندن
آن تغییر دهیــم .در حالی که خرید
یا اجــاره یک خودرو الکتریکی هنوز
هزینۀ بیشــتری در پی دارد ،هزینه
کلی مالکیت شامل چیزی بیشتر از
یک پرداخت ساده اقساط ماهیانۀ آن
است.
شارژ کردن در مقابل بنزین زدن

تمام وســایل نقلیه نیروی خود را از
طریــق انرژی تأمیــن میکنند ،چه
انرژی تبدیل شــده از احتراق بنزین
در موتور باشد و چه از انرژی ذخیره
شده به صورت الكتریك كه در باتری
ها قرار دارد .یک مزیت بزرگ هزینه
بــرای خودروهای الکتریکــی از این
واقعیت ناشی میشود که قیمت برق
ما بسیار کمتر از قیمت بنزین است.
با استفاده از هیوندای  Konaکه هم
بــه صورت بنزینی و هــم به صورت
کامــ ً
ا الکتریکی تولید میشــود و
محاســبه هزینههای انــرژی برای

رانندگی در هر  100کیلومتر ،میتوان
این مزیت را نشان داد .محاسبۀ هزینۀ
مصرف سوخت مدل بنزینی :این مدل
در هر  100کیلومتر  8.6لیتر بنزین
مصرف میکند ،میانگین قیمت بنزین
در هنگام نوشتن این مطلب در پمپ
بنزین  1.25دالر بود.
برای مــدل الکتریکی  ،Konaهزینۀ
کل بــا در نظر گرفتــن رتبۀ انرژی
ترکیبی که  17.4کیلووات ســاعت
( )kWhدر هــر  100کیلومتــر و
ضرب آن در نرخ فعلی برق انتاریو در
دورههای غیر از اوج مصرف ،که 8.2
ســنت در هر کیلووات ساعت است،
محاسبه شد.
هزینه رانندگــی مدل بنزینیKona
 10.75دالر خواهد بود ،در حالی که
هزینه رانندگــی نوع الکتریکی برای
همان مسافت  100کیلومتری 1.43
دالر است .این برابر است با  9.32دالر
یا  87درصد صرفه جووی در هزینه.
اگــر قیمت بنزین بــه  1دالر در هر
لیتر کاهش یابد ،هزینه به  8.6دالر
در  100کیلومتــر رانندگی کاهش
مییابد.
اگر تصمیم بگیرید که خورو الکتریک
خود را در دورههای اوج مصرف برق
شــارژ کنید ،هزینه آن  17سنت در
هر کیلووات ســاعت است و مبلغ آن
را به  2.96دالر افزایش مییابد .از این
رو صرفهجویی شما نسبت به خودرو
بنزینی به  65درصد کاهش مییابد.
قیمت بنزین و برق میتواند در سراسر
کشور و در طول سال متفاوت باشد،
اما بــه نظر میرســد کاناداییها در
مورد هزینههای معمول برای شــارژ
خودروهــای الکتریکی خود بســیار
رقابتیهستند.
براساس وبســایت  Uswitchمستقر

در انگلیس ،که یک سرویس مقایسه
قیمت اســت ،در سال  2020هزینه
متوســطشــارژ خودرو الکتریک در
کانادا  277دالر هزینه در پی داشته
است.
کانادا در میان  50کشــوری بود که
در این گزارش گنجانده شــده بود و
از ایاالت متحده ،نیوزیلند ،انگلیس،
ایتالیــا ،فرانســه و آلمــان عملکرد
بهتری داشته است؛ در این کشورها
شــهروندان برای شــارژ خودروهای
الکتریک خود تا بیش از سه برابر این
مبلغ را پرداخت میکنند.
تعمیر و نگهداری خودرو

یکی دیگر از مزایای هزینه که به نفع
خودروهایالکتریکیاست،هزینههای
نگهداری مداوم اســت .وسایل نقلیه
بنزینــی ،ماشــینهای پیچیده ای
هســتند که صدها قسمت متحرک
در هــر یک از پیشــرانهها دارند .در
مقایسه ،خودروهای الکتریکی حدود
 20قسمت متحرک دارند .خودروهای

الکتریکی برنامۀ تعویض روغن ندارند
و بیشــتر موارد تعمیر و نگهداری را
میتوان از طریق به روزرســانیهای
شــبانه ،در حالی که خودرو در حال
شارژ شدن است ،انجام داد.
صرفه جویــی در هزینههای مربوط
بــه مالکیت خودروهــای الکتریکی
در حــال تبدیل شــدن بــه یکی از
ویژگیهای فروش برخی خودروسازان
برای جبران قیمت خرید باالتر برای
خریداران بالقوه اســت .کیای کانادا
( )Kia Canadaبخــش ویــژهای را
در وب ســایت خود به پیشرانههای
الکتریکی و همچنین ابــزاری برای
برجســته کردن صرفــه جویی در
هزینههای خودروهــای الکتریکی و
هیبریدی موجود در خط تولید خود،
از جمله برآوردگر تعمیر و نگهداری
اختصاص داده اســت .مایکل کوپکه
( ،)Michael Kopkeمدیر بازاریابی
در کیای کانادا ،در مصاحبهای توضیح
داد که تصمیم به راه اندازی این بخش
به این دلیل اســت کــه خودروهای
الکتریکی در کانادا هنوز نوپا هستند

و نیاز به آموزش و اطالع رســانی به
مصرف کنندگان کاری مفید است.
البته هزینۀ مالکیت وسیله نقلیه فراتر
از انرژی و نگهداری است .استهالک
در ارزش یکی از بزرگترین هزینهها
برای هر وســیله نقلیه اســت و این
مسئلهای است که هنوز وسایل نقلیه
بنزینی دارای برتری هستند .این طور
نیســت که خودروهای الکتریکی در
مقایسه ساخت ضعیفتری دارند ،بلکه
به این دلیل است که این خودروها در
طول زمان ســریعتر ارزش خود را از
دست میدهند پیدا میکنند ،چرا که
مدلهای جدیدتر بــا فناوری باتری
بهتر وارد بازار می شوند.
یک ابــزار محبــوب بــرای تعیین
هزینههای کلی مالکیــت خودرو را
انجمن اتومبیــل کانادا (Canadian
 )Automobile Associationدر وب
ســایت خود ارائه داده است .ماشین
حســاب هزینههای رانندگی آن کل
هزینه مالکیت را بررســی میکند و
شامل وسایل نقلیه الکتریکی و بنزینی
میشود.

با اســتفاده از مدل  Konaهیوندا به
عنــوان نمونه ،این ویژگی وبســیات
محاســبه میکند که مدل بنزینی با
طی مسافت ساالنه  20000کیلومتر
در انتاریــو  10306.25دالر هزینــه
دارد.
در مقایسه ،مدل الکتریکی Konaبا
استفاده از همان جزئیات و طی همان
مســافت 9410.86 ،دالر هزینه در
پی دارد که  895.39دالر یا  9درصد
صرفهجوییمیکند.
همچنین این وبسیات اشاره دارد که
در حالی که مدل الکتریکی  Konaبه
طور قابل توجهی هزینههای کمتری
را برای انرژی و نگهداری دارد ،هزینه
بیمه و کاهش ارزش آن باالتر است.
بــا ادامــه محبوبیــت خودروهای
الکتریکی ،آنچــه که همچنان باعث
رشد آنها میشــود ،این است که نه
تنها گزینه بهتری برای محیط زیست
هستند بلکه در کل ،برای توان مالی
شما نیز انتخاب بهتری هستند.

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

عکسهای پرتره ،پاسپورت ،سیتیزن شیپ با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde

suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800

سوئیت  245واقع در شماره  1425مارین درایو در وست ونکوور (تقاطع جنوب غربی خیابانهای چهاردهم و )Clyde
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تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه اول مردادماه1358

فال
هفته

(برابر با  28شعبان  23 ،1399ژوئيه  )1979نقل شده است.

مذاكرات دو ساعته آيات عظام با امام خميني

شنبه شب گذشته آيتاهلل العظمي امام خميني
به اتفاق آيات عظام گلپايگاني و مرعش���ي نجفي به
ديدار آيتاهلل العظمي شريعتمداري در منزل ايشان
رفتند و به اتفاق به يك مذاكره دو ساعته درباره مسائل
مهم روز مملكت پرداختند .درباره اين مذاكرات در
تماسي كه خبرنگار اطالعات در قم با يكي از نزديكان
حضرت آيتاهلل العظمي گلپايگاني داشت مطلع شد
نتيجه مذاكرات فوقالعاده رضايت بخش بوده و منجر
به يك س���ري تصميمگيريهاي مهم از طرف آيات
عظام شده است.

تصمیم
گیریبرايحملهبهكشتيهاينفتكش
«سيا»
فروردین  :قبل از بررسی کردن فرضیههای خود زود و با عجلهتوطئه

خبرگزاري فرانسه در پي هشدار نيروي
نکنید .شما درگیر خیاالت خود هستید ،اما اگر زمان بیشتری را بهتوكيو
صحبت�کردن
درباره حمل���ه احتمالي چريكها به
دريائيبه آمريكا
بحثهایی که
با دیگران اختصاص دهید ،میتوانید ایدههای خود را با وارد شدن
از نظر تنوع موضوع بسیار گیرا میباشند ،ارتقا بدهید .كشتيهايي كه از تنگه هرمز عبور ميكنند به بيست
و دو نفتكش ژاپني دس���تور داده شده است كه در
فارس بي���ش از پيش مراقب اوضاع
خليج
هاي
اردیبهشت  :اگر صحبتهای دیگران باعث ناراحتی و ناآب
زندگی
شما از
امیدی
باشند.
تان میشوند به صحبتهایشان اهمیتی ندهید .زندگی که در حال حاضر دارید
امنيت دريائي ژاپن اعالم كرد  9كمپاني
سازمان
تنهایی
خودتان به
متعلق به شماست فقط شما نه هیچ شخص دیگری .شما باید
صاحباناينكشتيهاهستندتصميمگرفتهاند
ژاپنيكه
خود
کار
به
و
کنید
زندگیتان را اداره کنیــد .حرفهای دیگران را فقط گوشهشدار آمريكا را جدي تلقي كنند.
ادامه دهید.

توطئهاميرارتشوژنرالآمريكائيعليهانقالبايران

با كشف يك سند محرمانه كه در اختيار روزنامه
خودتان باور
خرداد  :بهتر اســت دست از سرزنش کردن خودتان بردارید و به
گرفته ،توطئه س���ه امير ارتش و يك
اطالعات قرار
نتیجه
دانید
می
داشته باشید .شما معموال دوست ندارید به کاری بپردازید که
سرهنگ رژيم ش���اه مخلوع و ژنرال «تاي» رئيس
نتیجه
و
دهید
انجام
خوبی ندارد .در این فکر نیز نیســتید که کارهای کوچکیاداره دوم وزارت دف���اع آمريكا ،براي درهمكوبيدن
کنید.
تصور می
بزرگی بگیرید؛ الزم نیست واقعیت دقیقا آن چیزی باشد که شما
آن ،برمال ش���د .بر اساس اين سند،
رهبري
انقالب
ژنرال آمريكايي ،به اتفاق س���ه امير و يك سرهنگ
داشتند ،با دست باز بدن به يك سلسله
قصدخواهید
ارتش،که می
تیر :شــماواقعا گیج شــدهاید و نمیدانید چگونه به چیزهایی
تبليغات درون مرزي ،امام خميني را وابسته
و
اقدامات
برسید .برای رسیدن به اهدافتان عجله نکنید .اگر خیلی مشتاقید که همین حاال
درعوضخارجي و عامل كمونيسم بينالملل
سياستهاي
به
دردسرساز میشود.
به جایی که میخواهید برســید ،ناامیدی و ترس
ضمن ش���كاف انداختن در رهبري
و
كنند
معرفي
تصمیم بگیرد که آرام تر حرکت کنید و در طول راه نیز از تجربیات خود لذت
روحانيت ش���يعه ،مردم ،بويژه پرسنل ارتش را كه
ببرید.
رفته رفته ،به مردم ميپيوستند ،عليه رهبري انقالب
بشورانند.
اميرراوموثر
کاریتان
يك سرهنگ ارتش كه در اين توطئه
مرداد  :اکنون زمان خوبی است که آن اصول اساسی که زندگی سه
تواند
می
کنید،
و مفید میسازد را بنا کنید .اگر بتوانید کمتر تمایالت خود را بیان
نافرجام با ژنرال آمريكايي همكاري داشتند ،عبارت
از:در روزهای
بودندشما
به پیشرفت شما در یک موقعیت اجتماعی کمک میکند .اینکه
س���پهبد برومند ،رئيس اداره دوم ارتش،
خودتان
آینده با این انرژی آتشین خود چه کار میخواهید بکنید ،انتخاب
است.سرتيپ وجدي و سرهنگ منتظمي.
قاجار،
سرلشگر
شهر مريوان خالي از سكنه است
چهل سال پيش در همين روز

شهریور  :اکنون زمان این فرا رســیده که دیگران را در ایدههای خود سهیم
يكاست.تماس
كردستان)1979در
استاندار
نقل شده
شعبان 23،1399ژوئيه
سنندج � شكيبا(برابر با28
هایبهمهم به شما
کنید ،به خصوص اگر میخواهید که آنها در اجرا کردن برنامه
خمينيحاضر،
عظامبادرامامحال
آياتكه
گفت
خبرنگار اطالعات
تلفني
مذاكراتدوساعته
که خیلی
احتمال دارد
است.آيتاهلل العظمي امام خميني
شب گذشته
خالي ازشنبه
سكنه
مريوان
کمــک کنند .اما زمانی که ایده هایتان را بیان میکنید شهر
به اتفاق آيات عظام گلپايگاني و مرعش���ي نجفي
ايشانبهوزير
مورد با
العظميكرد :در
اضافه
كردستان
عجیــب و افراطی جلوه کنید .آرام حرکت کنید و از ابتدا از روی منطق
ايندر منزل
شريعتمداري
آيتاهلل
استانداربرنامهديدار
درباره مسائل
مذاكره دو ساعته
اتفاق به يك
كشور هم تماس رفتند و به
تصميمي
توانست
ايشاننيز
گرفتيمو
هایتان را قدم به قدم اجرا کنید.
سودوکو
جدولدرباره اين
مهم روز مملكت پرداختند.
نزديكاندرافراد
مذاكراتو
دولت
كارمندان
از
تعدادي
فقط
فعال
بگيرند،
تماسي كه خبرنگار اطالعات در قم با يكي از
گلپايگاني داشت مطلع شد
العظمي
حضرت آيت
برند.
بسراهللمي
مسلح در پادگان شهر
آسان بوده و منجر
مهر  :فقط برای مدتی کوتاه برنامههای بلند مدتتان را فراموش کرده و خودتاننتيجه مذاكرات فوقالعاده رضايت بخش
گفت:
ها
گروه
به
هشدار
ضمن
كردستان
استاندارتوانیدبه يك س���ري تصميمگيريهاي مهم از طرف آيات
را با اتفاقاتی که در محیط کنونیتان میافتد سرگرم کنید .تا جایی که می
عظام شده است.
شايعات و ترسهاي موهوم كوچ
مردم فقط بر اساس
انجام
از روشی که در پیش گرفتهاید خارج شوید .شما کارهای زیادی
كش
هاينفت
تابهكشتي
حمله
دولتبراي
توطئه«سيا»
خواهد
صبر
حدي
هم
دادنكلي
بطور
برایاما
كردهاند
توكيو � خبرگزاري فرانسه در پي هشدار نيروي
نکنید.
عجله
دارید و نمیتوانید آن ها را نادیده بگیرید .برای رسیدن به آنها
تصميم
اتخاذ
حمل���ه به
درباره ناچار
بگذرد
داشت و از اين حد
چريكها به
احتمالي
كهآمريكا
دريائي
بيست
به
كنند
مي
عبور
هرمز
تنگه
از
كه
هايي
كشتي
دولت
قاطعانه خواهد ب���ود و اينها در مقابل قدرت
و دو نفتكش ژاپني دس���تور داده شده است كه در
خاطر
آبان  :جاه طلبی زیاد ممکن اســت کار دســت تان دهد به
نيستند.
بيش
هاي
حباب
بي���ش از پيش مراقب اوضاع
خليجفارس
كوچكيهاي
اینکه شماآب
تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه اول مردادماه1358
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سرایه

وارد مشکالت افراد دیگر بکنید .طبیعتا شما باید کارهایی که برای رها شدن و

بهسكنهاست
خالياز
شهرمريوان
آشوببكشند
غربيرا
ميخواهندآذربايجان

5031

مينشيند.
اين افراد از موت���ور لنج خارج و براي آمدن به
آبادان به سمت بيابانهاي اطراف براه ميافتند .عدهاي
از سرنشينان اين موتور لنج در نمكزارهاي خود بر اثر
بيآبي جان ميدهند.
ميخواهندآذربايجانغربيرابهآشوببكشند

اروميه � استانداري آذربايجانغربي در ارتباط
با بحران منطقه س���ر و اطالعيهاي خطاب به مردم

طبق محاسبه مورخان روس ،پورياي ولي پهلوان،
جوانمرد ،عارف و شاعر بنام ايران  23جوالي سال 1322
ميالدي (يكم مرداد) درگذشت كه اين اندرز را به او نسبت
هرگز نخورد
ميدهند :افتادگي آموز اگر طالب فيضي �
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
آب ،زميني كه بلند است

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

انتقالاحمدشاهخردسالازسفارتروسيهبه كاخگلستان

يكم مرداد  1288سلطان احمد شاه كه كودكي بيش
نبود از ساختمان تابس���تاني سفارت روسيه در زرگنده
قلهك به كاخ گلستان انتقال يافت .پدرش ،شاه مخلوع ،تا
اين روز حاضر نمي شد او را از خود دور سازد كه ايلخان
قاجاربا يك واحد قزاق به سفارت روسيه رفت و احمد
شاه را كه با پدر و اعضاي خانواده در آنجا متحصن بودند
بيرون آورد .احمد شاه سي ام تير1293هجري خورشيدي
پس از رسيدن به سن قانوني ،تاجگذاري كرد.

ا

نظر محمد رضا پهلوي درباره اسرائيل

يكم ُمرداد،1339محمدرضاشاهپهلویدرمصاحبهاي
در پرسش به سؤالي كه از پيش آماده شده بود به صراحت
گفت كه ايران اسرائيل را 10سال پيش به رسميت شناخته
و اين ،يك موضوع تازه نيست .انتشار اين مطلب با واكنش
تند و دامنه دار دولتهاي عربي روبرو شد.

ط

 23جوالي سال 1829ويليام برت آمريكايي ج
ماشين
تحريري را كه ساخته بود و گفته مي شود نخستين «تايپ
رايتر» بوده است در ايالت ميشيگان به ثبت رسانيد ،ولي
از آن پس اش���اره ديگري به ماشين ساخت ويليام برت
نشده است تا اين كه  31سال بعد سه آمريكايي ديگر به
نامهاي كريستوفر شول ،كارلوس گليدن و سميوئل در
شهرميلواكيايالتويسكانسينِ آمريكاماشينتحريريرا
ساختند كه استفاده از آن آسان و عملي بود.
ساختنخستينماشينتحرير

اعدامشاعرچپگرایبلغارستان
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سرایه

پند بزرگان

انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن ،زيبا و
آن سايه تو جايگه و خانه ما است
وان زلف تو بند دل ديوانه ما است آراستهباشد.
آنتوانچخوف
هر گوشه يكی شمع و دو سه پروانه است
اما نه چو شمع كه پروانه ما است برای اداره كردن خويش ،از سرت استفاده كن و برای
اداره كردن ديگران ،از قلبت.
مولوی
داالیی الما

سنندج � شكيبا استاندار كردستان در يك تماس
نجات یافتن الزم است را انجام دهید.
ارتباط
آذربايجان
استانداري
درحاضر،
غربيحال
گفت كه در
خبرنگار اطالعات
اروميه � تلفني به
سكنه
از
خالي
مريوان
شهر
است .خطاب به مردم 5031
با بحران منطقه س���ر و اطالعيهاي
بهمن  :از اتفاقاتی که در این اواخر برای شما رخ داده است ناراحت و غمگین استاندار كردستان اضافه كرد :در اين مورد با وزير
صادر
كرد.گرفتيموايشاننيزتوانستتصميمي
همتماس
آذربايجان غربي كشور
سخت
آذربايجانافراد
دولت و
كارمندان
فقط تعدادي از
بگيرند ،فعال
مقدمهو به
زیادی ندارند
غربي
استاندار
اطالعيه
اين
شدهاید ،اما نا امید نباشید زیرا این روزهای غمگین انگیز عمر در
مسلح در پادگان شهر بسر ميبرند.
بهمشکالت
اشارهاثر
زودی روزهای شادی روی خود را به شما نشان خواهند داد.باشما در
بوسيله
اساسگروهكه
هاي
پراكني
ها گفت:
بيهشدار به
ضمن
كردستان
ش���ايعهاستاندار
موهوم كوچ
ترسهاي
شايعات و
اساس
طلبفقطوبر
فرصتایمردم
ترس و ا
آینده
در
خوبی
زیادی که داشتهاید خسته شدهاید اما موقعیتهای اجتماعی
ايجاد
براي
وطن
بي
عدهاي
كردهاند اما بطور كلي دولت هم تا حدي صبر خواهد
ميتصميم
سياسياتخاذ
بگذرد ناچار به
هاياين حد كه
داشت و از
خواهند
رواني و
وحش���ت و جنگ
نه چندان دور به شما داده خواهد شد.
قاطعانه خواهد ب���ود و اينها در مقابل قدرت دولت
اينبار نيز
شده است:
گفته
بكشند
آشوب
به
را
منطقه
حبابهايكوچكيبيشنيستند.

جغرافيائي
توجه به
است،غربي60با
آذربايجان
منطقه
موقعيتشدند
نمكزارهايخوزستانگم
نفردر
خارج شده
اسفند  :شما باید باور کنید که کنترل زندگیتان از دستتتان
«خور �
يكباموتور لنج در
سوقسرنشينان
و نقش سياس���ي وعدهاي از
جانمورد
ماهشهرآن
هميت
الجيشي
اما میتوانید به این اطمینان متکی باشــد که این شرایط تغییر خواهد کرد .باابوخضراوي» بين بيابانهاي آبادان و
باختند.بوده اس���ت غافل از اينكه مردم
طلبان
هدف فرصت
وجود این شاید مجبور باشید خواستههای سختی را که داز شما میشود تحمل
ناحيه آبادان و ماهشهر
ژاندارمري
و هنگ
فرمانده
آس���وري با
و
ارمني
كرد،
ترك
از
اعم
اين منطقه
کنید .آرزوهای خیلی بلندپروازانه نداشته باشید .برای دوری کردن از کشمکشديروز در تماسي با خبرگزاري پارس در آبادان پيرامون
اجنبي
نيرو
هوش���يارانهداد وعليه
هايموتور
روز پيش
گفت :دو
وحدت و برادرياين واقعه توضيحاتي
آماده باشید که برنامههایتان را به تعویق بیندازید.
لنجي كه حدود شصت سرنشين داشت براي خروج
ايستادهاند.
از كشور در خورابو خضراوي بر اثر نقص فني به گل

انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن ،زيبا و
آراستهباشد.
آنتوانچخوف

آن سايه تو جايگه و خانه ما است
وان زلف تو بند دل ديوانه ما است
هر گوشه يكی شمع و دو سه پروانه است سه شنبه یکم مرداد 1398ـ سال نود وچهارم ـ شماره 27336
اما نه چو شمع كه پروانه ما است برای اداره كردن خويش ،از سرت استفاده كن و برای
امروز در
تاريخاز قلبت.
ديگران،
اداره كردن
قاب امروز
مولوی
داالیی الما
«پوريايولي»درگذشت

در وضعیت پیچیدهای کار میکنید و نمیتوانید به اهداف تان برســید .ممکنباشند.
شدندكمپاني
اعالم كرد 9
امنيت دريائي ژاپن
سازمان
خوزستان گم
نمكزارهاي
 60نفر در
است بخواهید بیشتر از توان تان کار انجام دهید و از کاری که االن دارید انجامژاپنيكهصاحباناينكشتيهاهستندتصميمگرفتهاند
«خور �
كنند .لنج در
موتور
يك
سرنشينان
عدهاي از هشدار آمريكا را جدي تلقي

میدهید خشــنود نیســتید .اگر بتوانید از این انتظارات غیرواقعی خود دست
ايرانجان
ماهشهر
آبادان
هاي
وعليهانقالب
آمريكائي
ژنرال
بيابانارتشو
ابوخضراوي» بينتوطئهامير
با كشف يك سند محرمانه كه در اختيار روزنامه
بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت .باختند.
اطالعات قرار گرفته ،توطئه س���ه امير ارتش و يك
ماهشهر
آبادان و
ژاندارمري
فرمانده هنگ
«تاي» رئيس
ناحيهو ژنرال
ش���اه مخلوع
سرهنگ رژيم
آبادانكوبيدن
دربراي درهم
آمريكا،
دف���اع
اداره دوم وزارت
پيرامون
پارس
خبرگزاري
مسئلهبا
تماسي
ديروز
دریک
شاید
آذر :در رابطه با آرزوهایتان تغییرات کوچکی صورت می گیرد.
متوسط اين سند،
انقالب رهبري آن ،برمال ش���د .بر اساس
موتور
پيش
گفت :دو
توضيحاتي داد و
سعیواقعه
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با یک فرصت خیلی مردد نباشید زیرا ممکن است آن را از دست بدهید .اگر بهاقدامات و تبليغات درون مرزي ،امام خميني را وابسته
المللگل
فني به
عاملنقص
خارجيبرواثر
خضراوي
كشور در
كمونيسم بين
خورابوسياستهاي
به
حمایت روحی احتیاج دارید در حال حاضر همه حامی شماازهستند.
معرفي كنند و ضمن ش���كاف انداختن در رهبري
نشيند.
مي
روحانيت ش���يعه ،مردم ،بويژه پرسنل ارتش را كه
آمدن به
خارج و
موت���ورمردملنج
براي انقالب
عليه رهبري
ميپيوستند،
اين افراد از رفته رفته ،به
دی  :اگرچه شما راه حلی برای موقعیتهای پرتنش احتمالی در نظر
ندارید،بشورانند.
عدهاي
مي
سرهنگبراه
اطراف
سمت
آبادان به
افتند.توطئه
كه در اين
ارتش
هايو يك
بيابانسه امير
اما حاال در این مواقع آرام تر رفتار میکنید .شاید فهمیدهاید که دلیل نااستوار
داشتند،
آمريكايي همكاري
موتور ژنرال
از سرنشينان اين نافرجام با
عبارتبر اثر
خود
نمكزارهاي
لنج در
بودن خیلی چیزها دیگر چندان مهم نیســت و شما مجبور نیستید خودتان رابودند از :س���پهبد برومند ،رئيس اداره دوم ارتش،
بيآبي جان ميدهند.
سرلشگر قاجار ،سرتيپ وجدي و سرهنگ منتظمي.
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 23جوالی  1942دولت بلغارستان كه متحد آلمان
بود به اش���اره برلين نيكال واپ تساروف شاعر بنام آن
كشور را اعدام كرد .نيكال كه تفكر سوسياليستی داشت
دست به تهيه تومار و جمع آوری امضاء زده بود كه در آن
درخواست اتحاد بلغارستان با روسيه شده بود.
كودتایژنرالنجيبدرمصر

ژنرال نجيب رئيس گروه افسران آزاديخواه مصركه
با يك كودتاي نظامي زمام امور اين كش���وررا به دس���ت
ه گرفته بود  23جوالي 1952اعالم كرد كه بر كشور مسلط
است و فاروق ،پادشاه بر كنار شده مصر ،بايد اين كشور را
ترك كند .از آن پس اين روز ،روز انقالب مصر نامگذاري
شده است.

جدول سودوکوﺣ�ﻞ
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جدول شرح در متن

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
 09304740289پیامك نمایند.
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اسبشماره مجله ،اسم
آن دسته از خوانندگانی که نسبت ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر
به جدول های این صفحه پیشنهاد شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
و ی�ا انتق�ادی دارن�د میمالقه
بزرگنمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
روز توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود
 09304740289پیامك نمایند.
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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 ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
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 .16گذراندن ـ منسوب به لغت ـ هزارال ،بخش سوم
است
هوي
جوابش
ـ
6
آزمایشگاهي
درس
ـ
آفتاب
از
دور
جاي
ـ
زین
روپوش
 .3 3جنبش ـ لنگه ـ سازي زهي ـ همسر یا دختر
 .7.4شیر ـ اندیشیدن ـ بنیانگذار شعر سپید
معده نشخواركنندگان
جهانگشايكنتمشهور 4
.5
ـ
علم
ـ
خاك
و
آب
تركیب
كلمههوي
جوابش
استدرد ـ روز نهم محرم ـ تیر پیكاندار4ـ  .47قرض ـ بيعیب ،سالم ـ فوق ـ مال من به انگلیسی
رنج و
ـ.8
 .17هم خودرودارد همشوفاژ ـسرداربزرگ ومشهور
مشهور
جهانگشاي
ـ
علم
ـ
خاك
و
آب
تركیب
مسحصریح
مفعول
نشان
هخامنشیني ـ
5
كردن ـ فرمان خودرو
روس ـ
سرباز
 .5طال ـ
.5نحیف ،نزار
ایراني در جنگ با اسكندر مقدوني
8
هخامنشیني ـ نشان مفعول صریح
پیك كاغذي
الفت ـ
جادو ـناپلئون ـ
خانم ـجنگ
آخرین
كشتي
برافراشتني
 .9كلمهاي دال بر تعجب ـ زیر پرتو ـ درخت انگور .6 .65
 .6آخرین جنگ ناپلئون ـ الفت ـ پیك كاغذي
6
 .10سنن ـ صورت ـ رستهاي در ارتش ـ حرف انتخاب9 .76
خراسان جنوبي
شهري در
اندیشیدن ـچپق ـ
رفاه ـ خوراك
.7
شعر سپید
بنیانگذار
شیر ـ
 .7شیر ـ اندیشیدن ـ بنیانگذار شعر سپید
فراعنه ـ
شدن ـ از
.8 .8
محرمـ ـابله
نهمكریم
قرآن
چهل و
مشهورپیكان
همسرانـ تیر
نهم محرم
مدعيـ روز
بدقواره ـو درد
كلمه رنج
دار ـ 7
سخندار ـ 10 7
تیرـپیكان
نهمروز
درد ـ
سورهرنج و
.11.8كلمه
نزارپاره شدن پارچه
صداي
خاوریاري
یا
استروژن
ماهي
ـ
سنه
ـ
مهر
و
الك
.12
نحیف،
نحیف ،نزار
8
 .911 8پسوند شباهت ـ نوعي ستاره ـ ستون بدن
دریا
ـ
دار
امانت
ـ
ها
افسانه
ـ
سطح
واحد
.13
 .9كلمهاي دال بر تعجب ـ زیر پرتو ـ درخت انگور
 .9كلمهاي دال بر تعجب ـ زیر پرتو ـ درخت انگور
حرف انتخاب  .1012 9اسب تركي ـ بخش اصلي خودرو ـ ماه قمري ـ
ارتشــتوان
سمت چپ
گوژپشتي ـ
رستهاي در
تغار ـصورت ـ
.14.10سنن ـ
 .10سنن ـ صورت ـ رستهاي در ارتش ـ حرف انتخاب 9
ضدحمله ـ قرار توانایي
ـ
كافي
ـ
آهسته
آهسته
ریزریز،
.15.11سوره چهل و نهم قرآن كریم ـ ابله ـ سخن
10
سخن
ـ
ابله
ـ
كریم
قرآن
نهم
و
چهل
سوره
.11
13
.11
غذاهاي
از
ـ
آن
بهترین
و
چیز
هر
اول
ـ
زود
متضاد
.12دهنده
10
الك و مهر ـ سنه ـ ماهي استروژن یا خاوریاري
گوشتيمهر ـ سنه ـ ماهي استروژن یا خاوریاري
اعضاي14.12الك و
دریابرادر ـ 11
شمالهاــ امانتدار
در افسانه
سطح ـ
.16واحد
.13
همسران ـدو
بندري
11
میانـ امانت
افسانهها
واحد سطح
مصنوعيگوژپشتي ـ سمت چپ ـ توان
 .14تغار ـ
.12 .1312
دریافروش
دار ـماهي
دوخشكي ـ
دستوراتــ تنگه
چیندار15.14
موسیقي قرار
ضدحمله ـ
كافي ـ
موتورآهسته ـ
آهسته
.17ریزریز،
.15
آهسته ـ
بوي رطوبت
.13
زیرتوان
چپ ـ
گوژپشتيــ سمت
تغار ـ
آالت
خودرو ـ از
بخشي از
پیراهن ـ تنپوش 12
13
دهنده
16.15پرندگان
ریزریز ،آهسته آهسته ـ كافي ـ ضدحمله ـ قرار
 .16بندري
دهنده بخشش ـ از جهات اربعه ـ بخش پایین جامه ـ مقابل 13
عمودي:در شمال ـ همسران دو برادر ـ اعضاي .14 14
17
مصنوعي
نفر زن
امپراطوران قسي القلب روم باستان ـ حتي
 .1از
یك 15
اطالعات هفتگی شماره 3847
 .17بخشي از موتور خودرو ـ از آالت موسیقي چیندار
ساحلي در .16بندري در شمال ـ همسران دو برادر ـ اعضاي  14حل جدولهای شماره 3835
شهري
ـ
كجاوه
ـ
آفریقایي
كشوري
.2
مصنوعيیدك ـ دلیر ـ تاي پارچه یا لباس ـ اطاعت از خدا
.15 16
مازندران
سومدار 15
عمودي:
آالتهزارال،
لغت ـ
موتورمنسوب
گذراندن ـ
.16
 .3جنبش ـ لنگه ـ سازي زهي ـ همسر یا دختر كنت.1717
بخشچین
موسیقي
خودروبهـ از
بخشي از
معده نشخواركنندگان
 .1از امپراطوران قسي القلب روم باستان ـ حتي یك نفر
 .17هم خودرو دارد هم شوفاژ ـسردار بزرگ و مشهور حل16جدولهای شماره 3835
انگلیسی
شهريمن به
فوقــ مال
سالم ـ
كشوريـ بيعیب،
 .4.2قرض
در
ساحلي
كجاوه
آفریقایي ـ
دلیر ـ تاي پارچه یا لباس ـ اطاعت از خدا
 .15یدك ـ
عمودي:
 .5طال
در جنگ
مازندرانـ سرباز روس ـ مسح كردن ـ فرمان خودرو  .16ایراني
مقدونيبخش سوم
اسكندر هزارال،
منسوببابه لغت ـ
گذراندن ـ
17
قسي القلب روم باستان ـ حتي یك نفر
امپراطوران
از
.1
كشتي
برافراشتني
ـ
جادو
ـ
خانم
.6.3جنبش لنگه ـ سازي زهي ـ همسر یا دختر كنت
معده نشخواركنندگان
حل جدولهای شماره 3835
خراسان
مالدر
شهري
انگلیسی
من به
چپقـ ـفوق ـ
خوراكسالم
رفاهــبيعیب،
.7.4قرض
شهري
كجاوه ـ
آفریقایي
كشوري
جنوبي .2
بزرگ و
شوفاژــسردار
خودرودارد هم
 .17هم
مشهورساحلي در  .15یدك ـ دلیر ـ تاي پارچه یا لباس ـ اطاعت از خدا
خودرو
فرمان
ـ
كردن
مسح
ـ
روس
سرباز
.8.5طال ـ
ـ
فراعنه
مشهور
همسران
از
ـ
شدن
مدعي
ـ
بدقواره
مقدوني
اسكندر
با
جنگ
در
ایراني
مازندران
 .16گذراندن ـ منسوب به لغت ـ هزارال ،بخش سوم
برافراشتني كشتي
جادو ـ
صدايـ
 .6خانم
پارچه
شدن
پاره
 .3جنبش ـ لنگه ـ سازي زهي ـ همسر یا دختر كنت
معده نشخواركنندگان
خراسان جنوبي
شهري در
چپق ـ
خوراك
.9.7رفاه ـ
ستاره ـ ستون
نوعي
شباهت ـ
پسوند
بدنفراعنه ـ  .4قرض ـ بيعیب ،سالم ـ فوق ـ مال من به انگلیسی
 .17هم خودرودارد همشوفاژ ـسرداربزرگ ومشهور
 .8بدقواره ـ مدعي شدن ـ از همسران مشهور
آيين

ولتر

ولتر
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از اﯾﺪه ﺗﺎ اﺟﺮا

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

Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door
Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

Ramin Mahjouri
raminmahjouri@yahoo.com
ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﺑﺎ اىﻣﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
Ramin Mahjouri

ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

CUSTOM & ONE OF A KIND CONTEMPORARY

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ
ﺑﺮ روى دﯾﻮار
ﺷﯿﺸﻪ و آﺋﯿﻨﻪ

DESIGNS

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ
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نــیازمــندیهـا
استخدام

اجاره

فروشگاه افرا در نورت ونکوور
به یک نفر برای کار
در بخش نانوایی به صورت تمام وقت
نیازمند است.
۱535 ۶۰۴-۳۶۵-۱۷۹۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همکار
جهت جابجایی و شستشوی اتومبیل
نیازمندیم.
محل کار :شهر سوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12826 King George

۶۰۴-500-3131

۱534

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همخانه

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم
نیازمندم.
۱53۴ ۶۰۴-۳۶۸-۷۹۹۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیس منت یک خوابه
در شهر پورت مودی
آماده اجاره میباشد.
۱53۴ ۲۳۶-۸۸۰-۷۹۷۸

یک اتاق مبله با حمام مستقل
در منزلی واقع در پورت مودی
آماده اجاره میباشد.
۱53۴ ۲۳۶-۸۸۰-۷۹۷۸

آپارتمان یک خوابه بزرگ در
نورت ونکوور ،نزدیک به ایستگاه
اتوبوس و مراکز خرید از  ۱۵جوالی
تا آخر نوامبر اجاره داده میشود.
۱53۳ ۶۰۴-۷۰۰-۹۸۸۳
 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

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

مکانیکی سیار بهروز 604-828-6589
604-472-1544
اتو چﮏ آپ
مهندس چیتساز (604-931-4444)Frontech

778-723-7373
آکادمی آریا
604-537-3525
اطلس
604-805-7670
یوسﻒ
604-351-4280
ونکو (بهﺰاد)
سیامﮏ صاﻟﺤی 778-995-0000
ونکو درایوینﮓ اسکول 778-838-1342
604-338-4103
Canucks
778-772-0269
شهرام
604-351-9606
فرزاد
بهروز 778-896-1420 EZ UP ON GAS
604-240-0107
حسین وکیلی
مﺤسن 604-710-0550 Green Way
604-441-2226
آرمین
604-990-0059
Cyber
فرهاد 604-441-3677 BUCKLE UP
مینو (منﻄقه ترای سیتی) 604-928-2224
جﻌفری (ترای سیتی) 604-961-6016
مدنی 604-857-3070 Maple Driving

آﻣوزش فارسی
مدرسه ایرانیان

604-261-6564

آﻣوزش هﻨر
پرویﺰ نﺰاکتی (آواز) 604-913-3486
778-709-3432
باﻟه ملی پارس
بهمن خسروی (تنبﮏ ،سهتار) 604-464-4701
778-891-1541
مﺤمد (تنبور)
علی حﻖبین (پیانو ،ارگ) 604-649-9744
دکتر منشوری (پیانو ،ارگ) 604-990-9903
نیما قائمی (سنتور ،دف) 604-771-6565
مهردخت مهیﺞ (سهتار) 604-377-0870
سیمین ایرانمنش (نقاشی) 778-238-2142
جمال طبسینﮋاد (طراحی ،نقاشی) 778-388-2498
اشرفآبادی (تار ،سهتار) 604-375-1272
مﺤمد خرازی (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتی (آواز) 778-919-1672
انوشیروان (تار و سهتار) 604-760-2937
مهتاب حقیقی (پیانو ،آواز) 604-365-4714
سروش شاهمﺤمد (ویلن) 604-368-5123

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

استودیو ضﺒط و صدابرداری
پﮋواك

604-464-4701

اجاره وسایﻞ جﺸنها
604-436-1418 Parallel Rentals

 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر
تلفنتماس:
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

فﻬرستﻣﺸاﻏﻞ،
خدﻣات
ونیازﻣﻨدیها

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

604-817-9933
فروزان یﺰدان
مﺤمدامین مقدسیان 604-219-9744

تفریحات

باربری  ،حمﻞ و نقﻞ

604-987-9855
شدو دیجی
سیامﮏ (شﻌبدهباز) 778-558-7080
یونیورسال دیجی 604-551-8883
604-839-0909
فریبرز
778-388-4248
همراز

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

بازرسی فﻨی ساختمان
604-518-0078
امیر اخالصی
سﻌید فاﺿلیپور 604-512-1682
دکتر امیر بهکیش 604-500-0303
مهندس صانﻌی 778-708-0520

بیمه

رﺿا مﺼبریان
حمید علیﺰاده
زینا نوری (انواع بیمه)

604-984-7715
778-688-8774
604-838-3513

بیﻨاییسﻨﺠی
نورت شور اپتیکال 604-988-1015

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

604-771-1762

ﺑراى ﺗعﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻀﻮرى ﺑا شماره زﯾر ﺗماس ﺣاﺻﻞ ﻓرﻣاﯾﯿﺪ

«هدایت»

604-839-9938

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

داراى جﻮاز رﺳمﻰ
ﺗعمﯿرات ﻟﻮازم ﮔازى ،و ﻟﻮازم خاﻧﮕﻰ

بهخصوس کالس اول
توسط معلم مجرب

۷۷۸-۹۹۷-۳۷۲۰

تعمیر لوازم خانﮕی
اطلس
امین New Tech
حسن منوچهری
سﻌید

604-277-8643
604-773-0096
604-719-4925
604-346-8925

تعمیردربﮔاراژ
Craftsman

778-773-8012

جواهری
ساعتﭽیاندساعتﭽی 604-685-5625

ﭼاپ و انتﺸارات
کاپیﺰ دیپو

604-990-7272

خدﻣات ارزی
رویال
سلوکی
حافﻆ
ملت

604-988-1070
778-389-7615
604-984-4445
604-770-0447

خدﻣاتساختمانی
604-781-7778
امین
منﺼور خرسندی 604-258-8656
778-862-2528
رﺿا مرادیان
604-773-6374
آرمان
604-761-7745
منوچهر
کاشیکاری (مهرداد) 604-999-1562
778-882-0936
آریا
(کیوان) 604-726-7434 Renovation
778-322-0845
پویان
778-385-7059
کامی
خدمات بتون تاج 604-537-4943

ﻋﻀو رسمی
نﻈامﻣﻬﻨدسی
ایران و آﻣریﮑا

تعمیرات لوازم خانﮕی )اﻣین(
Licensed

ﻣاشینلﺒاسﺸوﺋی،خﺸﮏکن،
ﻣاشینﻇرفﺸوﺋی،یﺨﭽال،
اجاق ﮔاز ،اجاق برقی،
ﻣایﮑرو ویو ،و ...
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تلفن604-773-00۹6 :

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱
۶۰۴-۷۰۰-۵۶۱۵

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

اﻣور اجاره ﻣﺴﮑن

«با قیمت نازل»

با  ۲۰سال تجربه آموزشی در کانادا

اﻣورکﻨﺴولی

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

و تعمیرات ساختمان

توسط فریده رحمتی

تدریسخصوصی-تقویتی

الﮑتریﮏ

نقاشی

دفتر رسمی ازدواج BC 443۵7

داراى ﻣﺠﻮز گواهی امﻀاء رسمی -از دواج ﺷﺮﻋﻰ وﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ-
ﻃﻼق ﺷﺮﻋﻰ -اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﻰ و وکالتنامههای  onlineﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺨﮏ
ودﻓﺘﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ -ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻣﻀﺎء  -ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ -دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ -
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ PR Card, Citizenship, Sponsorship

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتوﻣﺒیﻞ)تعمیر(

آﻣوزش رانﻨدﮔی

جای شما
در این صفحه
خالی است!

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ
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www.paivand.com
ﻃراحی وبسایت

دفتر ازدواج رسمی
604-987-1413
604-839-9938

یونکس
علی فراستی

دفتر ازدواج و ﻃﻼق شرﻋی
مرکﺰ امام علی (ع) 604-715-7712
604-839-9938
علی فراستی

کامپ اکسپرس

کتایون روحانی
فریبرز خشا
نیلپر هنرور
حسین کاموسی
یونکس
فراستی (گواهی امﻀا)

دندانﭙزشﮏ
رﺿا حﺼیری
ﻻدن کرامتی
توران ایﺰدییار

604-552-8884
604-980-7474
604-734-2114

رادیو
فارسی زبان ونکوور 778-709-9191

حمید زرگرزاده
تله ویدئو
یونکس
حمید

شوفاژ،آبﮕرﻣﮑن،لولهکﺸی
604-307-1221
ﻟوﻟهکشی حمید
604-603-2657
تاسیسات مو
604-728-0099
اینتﮕرال
فرنس و شومینه 604-562-2530
 911فرنس ،بویلر 604-996-2727
778-317-9566
Advantage
604-961-3840
مجید
604-512-3783
فرزین
فرنس 604-723-0171 Satrap
ﻟوﻟهکشی و گرمایش 604-537-8312
ﻟوﻟهکشی (نوید) 604-561-7756
778-834-6267
بهﺰاد

شیﺸهاتوﻣﺒیﻞ
Auto Glass

604-460-0490

604-925-6800
604-980-6874
604-987-1413
604-358-7060
lovephoto.ca

فال قﻬوه و ورق
پوری فقﻂ خانمها

مینا

خانمها -آقایان

604-988-2913
604-945-7797

فروشﮕاه ﻣواد ﻏﺬایی
دانیال
پارس
رز مارکت
افرا
کپیالنو مارکت

604-669-6766
604-988-3515
604-472-0049
604-987-7454
604-971-5999

فرش و خدﻣات وابﺴته
حسین دﻟیری

604-986-8585

قفﻞ و کلید

سازﻣانهایاجتماﻋی
778-859-0985
کلیسای مسیﺢ
مرکﺰ خانواده نورتشور 604-988-5281
سازمان موزائیﮏ 604-254-9626
نورتشور ماﻟتی کاﻟﭽرال 604-988-2931
واحد بهداشت نورتشور 604-983-6700
604-590-4021
ISS of BC
فدراسیون پناهندگان 604-727-8986
گردهمایی بﺰرگساﻻن 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

604-512-3268

ﻋﮑاسی و فیلمﺒرداری

دفتر اسﻨاد رسمی
604-988-5556
604-922-4600
604-230-9767
604-986-5005
604-987-1413
604-839-9938

23

Tidey

604-773-7375

قﻨادی
604-973-0119
604-990-7767

رکس
گلستان

کاﻣﭙیوتر
حمید
سبﺰ (نرم افﺰار)Apple ،

604-506-8319
778-918-2815

ﮔﻞفروشی
604-987-1413

گلباران

ﻣﺸاور اﻣﻼك
مجید طاﻟبی
فرشته رحیمی
مهرناز کاووسی
علی فراستی

778-558-8272
778-893-2275
604-779-4146
604-839-9938

ﻣﺸاور اﻣور ﻣالی و حﺴابداری
مسﻌود ابراهیمی 604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدی) 604-980-2015
604-461-1661
حسابداری صبا
بیﮋن جمشیدی 604-990-8292
حسابداری عﺰیﺰی 778-340-7704
تدبیر 604-351-4771 Liberty Tax
شیرین مشیرفاطمی 778-989-5280

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

ﻣﺸاور سرﻣایه ﮔزاری
604-889-4349

بهروز کاهکش

ﻣﺸاور وام
604-250-0202
604-876-1312
604-773-0298
604-889-4349

کامبیﺰ مهینسا
پریوش وفایی
اﻟهام مﻌﻈمی
بهروز کاهکش

نﺸریات
604-921-4726
778-300-4414
778-340-8887
778-279-4848
604-770-3570
604-563-9600

پیوند ونکوور
شهروند بیسی
دانستنیها
فرهنﮓ بیسی
دانشمند
فرهنﮓ ما

ﻣﻬد کودك
604-787-9314
آرزو (وستونکوور)
Cypress Park Preschool
پیش دبستانی  4 -تا  6ساعت Full day
Paulin Johnson Preschool
پیش دبستانی  4 -تا  6ساعت Full day
__________________________
آﻟتامونت (وستونکوور) 604-922-3435
( Durantکوکیتالم) 604-724-6555

ﻣوکتشویی
604-945-7539
604-617-7164
604-763-3415

شاهین
رنﮕین کمان
ونکوور کلینینﮓ

ورزش
پیکان (فوتبال)
هاکﺰ (فوتبال)

مدرسه فوتبال TSSA

604-318-5090
604-936-6464
604-990-8292

وکالت دﻋاوی
فرشاد حسینخانی 604-727-4555
604-440-9562
رامین ژوبین
604-620-9598
هما یﺤیوی
بیﮋن احمدیان 604-227-6000

وکالتﭘﻨاهﻨدﮔی
رامین ژوبین

604-440-9562

PAIVAND
PAIVAND

Ultimate model shown Ƈ

604-921-4726
1311
604-921-4726
1533
VANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO www.paivand.com

24 Issue 1533 Friday June 18, 2021

Issue
No.
Issue
No.

20 Tucson Ultimate AWD

ude:

eel Drive

and Apple CarPlay™‡

Email:
Email:2500202@gmail.com
2500202@gmail.com

 دﻻر50 پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

مدیریت
خدمات
گالری و
Pacific Rاجاره
ug gخدمات
alleRyامالك مسکونی و
مشاوره رایﮕان برای تﻌیین بهای اجاره ملﮏ شما
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

یﺰدان دلیـری
فرش
فروزان

e of 0 % . C os t of b o r row in g is $0. S e llin g p r ic e is $2 2 , 43 4 . We e k ly p ay m e nt s are $ 62 fo r 8 4 m o nth s . $0
an d all ap p lic ab l e ch arg e s (exc lu din g G S T/P S T ) . F in an c e of fe r s exc lu d e re gis tr atio n , in sur an c e , PP S A ,
w 2020 El antr a E s s e ntial m anual /2020 Ko n a 2 .0 L E s s e ntial F WD w ith an annual l e a s e r ate of 0 % /2 . 49 % .
hly p ay m e nt re quire d . Tr a d e -in valu e m ay b e ap p lie d to d ow n p ay m e nt am o unt . L e a s e of fe r in c lu d e s
A , lic e n c e fe e s an d d e al e r a dmin . fe e s of up to $ 49 9. Fe e s m ay var y by d e al e r. $0 s e cur it y d e p osit o n a ll
a djus tm e nt s of up to $ 4 ,0 0 0 avail ab l e o n c a sh p urch a s e o nly of all n ew in-s to ck 2020 Tu c s o n m o d e ls .
oth e r avail ab l e of fe r s . O f fe r is n o n-tr an s fe r ab l e an d c ann ot b e a s sign e d . N o ve hic l e tr a d e -in re quire d .
4 0,1 92 . Pr ic e in c lu d e s D e live r y an d D e s tin atio n ch arg e s of $ 1 ,7 1 0/$ 1 , 8 1 0/$ 1 , 8 1 0, l ev ie s an d all ap p lic ab l e
Ƈ O f fe r s avail ab l e fo r a limite d tim e an d subje c t to ch an g e o r c an c e ll atio n w ith o ut n otic e . Ve hic l e c o l o ur
rd e r m ay b e re quire d . O f fe r c ann ot b e c o m bin e d o r us e d in c o njun c tio n w ith any oth e r avail ab l e of fe r s .
n dai’s C o m p re h e n sive L imite d War r ant y c ove r a g e c ove r s m os t ve hic l e c o m p o n e nt s a gain s t d efe c t s in
. D. at tim e of p urch a s e to re c e ive sp e cial p r ic e dis c o unt of f th e ir p urch a s e . Pro gr am subje c t to ch an g e
o n e s r unnin g A n dro id L o llip o p o r n ewe r. A n dro id Auto m ay n ot b e avail ab l e o n all d evic e s an d m ay n ot
id an d A n dro id Auto are tr a d e m ar k s of G o o gl e In c . ‡A p p l e C arPl ay™ wo r k s w ith iPh o n e 5 s , iPh o n e 5 c ,
c o untr ie s o r re gio n s . V isit w w w. ap p l e .c o m fo r f ur th e r d et ails an d any ap p lic ab l e limit atio n s . A p p l e an d
e n s e d by Hy un dai Auto C an a da C o r p. A ll oth e r tr a d e m ar k s are th e p ro p e r t y of th e ir re sp e c tive ow n e r s .

2017 Elantra LE, Silver
2017 Hyundai Tucson SE, Silver
www.88westrealty.com

115-1433
Court)
115-1433Lonsdale,
Lonsdale,North
NorthVan
Van(Lonsdale
(Lonsdale
Court)

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش
در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

Forouzan Yazdan

 عرضه و خدمات، نسل تجربه موفق در تولید3 با

M.A.

Licensed Property Manager

تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش

با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

1629 Marine Dr., North Vancouver, BC )2(شعبه

www.pacificruggallery.com

Tel: 604.986.8585

Designed by: Daneshmand.ca

ﻣﮑان جدید دارالتـرجمه رسمـی خﺸـا
در همﮑاری با دفتر اسﻨاد رسمی سوزان بﺸیری

جﻬت سﻬولت دسترسی جاﻣعه ایرانی به خدﻣات ﻣورد نیاز در یﮑﺠا
، پﺰشکی، تﺤﺼیلی، سجلی، کلیه مدارك حقوقی: خدمات ترجمه رسمی
، ﻋﻀو رسمی انﺠمن ﻣترجمان بی سی، فریﺒرز خﺸا
Was:،واستانی
$24,785
Now:
$22,785
Was:
$14,888
Now:
$12,888
 گواهی،گواهینامه رانندگی
،شناسنامه
،ازدواج و طالق
 سند،پاسپورت
،ماﻟی
دادﮔاه های فدرال
ﻣترجﻢ ﻣعتمد
 و ﭘﻨاهﻨدﮔی وStock#
اداره ﻣﻬاجرتH19396Aمترجم رسمی وزارت
،ICBC
،پیشینه
اتومبیﻞ و عدم سوء
 بیمه،خالفی
عدم
37,476
Km
71,863
Km
Stock#
HB20273
دارندة ﻣﺠوز رسمی ﮔواهی اﻣﻀاء سوﮔﻨدناﻣه
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا
و استﺸﻬاد ناﻣه در بریتیش کلمﺒیا
، دعوتنامه، ﺛبت مﻌامالت امالك و وامهای بانکی:خدمات نوتاری پابلیﮏ
 برابری با اصﻞ مدارك، گواهی امﻀاء، وصیت نامه،وکاﻟتنامه

ﺑﺮای داﻧﺸ
وﯾﮋﻩ
ﺗﺴﻬﯿﻼت
امکانو اراﺋﻪ
اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺴﻄﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
604-922-4600
تهران
بلیت در
برداخت هزینه

قرار حﻀوری با ﻣراجعین ﮔراﻣی با هماهﻨﮕی ﭘیﺸین تلفﻨی یا ایمیﻞ
604-377-9225
هﻤﭽﻨﯿﻦ آﮐ
ﻣﻌﺘﺒﺮ هﯿﻮﻧﺪای و
ﻣﺸﻬﻮر و
ﺷﺮﮐﺖ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی
ﮐﻨﻨﺪﻩ
اراﺋﻪ
1755
Capilano
Road, دو
North
Vancouver,
Suite 201
Fariborz.Khasha@gmail.com

S4

604.988.5556
604.988.5556

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

30

rranty††

،منﺰل
،واممنﺰل
وام،امالك
،ﻓروشامالك
خرید وفروش
ﺛﺒﺖخرید و
ﺛبت
امﻀا
دعوت
واموام
گواﻫیامﻀا
گواهی،نامه
،نامه
دعوت،بانﮑی
،ﻫایبانکی
های
مدارك
اوراقو ومدارك
اصﻞاوراق
برابریبا بااصﻞ
و وبرابری

تعمیر و تعویض
، دینام، ترمز،ﮔیربکس
،کﻼچ،استارت
Aircare ،تایمینگ بلت

Towing

1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )1(شعبه

www.paivand.com

604-8۲8-6589

تعویض لنت ترمز جلو تهیه لوازم یدکی تعویض روﻏن
با قﻄعه
نو و دست دوم
با فیلتر
به قیمت مناسب
 دﻻر30 با قیمت مناسب فقﻂ

km
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مکانیکی بهروز

604.250.0202
604.250.0202

Monitor

m

PUBLISHEDBY
BYPAIVAND
PAIVANDMEDIA
MEDIAGROUP
GROUP
PUBLISHED

سا
مهینسا
کامبیﺰ مهین
کامﺒیﺰ

0

۱۴۰۰  خرداد28  جمعه۱533 شماره

NEWSPAPER
COMMUNITIES
NEWSPAPERFOR
FOR PERSIAN
PERSIAN SPEAKING
SPEAKING COMMUNITIES

ARE YOU READING THIS?

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

دفتر نوتاری پابلیک
خشا
رسمی
و
آگهی شما رزرو شده است
برای
دارالترجمهمکان
این
3110-233 Robson St., Vancouver

Cell: 604.377.9225


۳۱ ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ
Facebook.com/KhashaHomes
....ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﺗﺎﻭﺭ ﯾﻞ ﺗﺎﻭﻥ

LD
SO

، تنظیم وکالتنامه،ثبت قانونی معامالت امالک و وامهای مسکن
 برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی، دعوت نامه،وصیت نامه
ICBC  پاسپورت و گواهینامه مورد تائید،مدارک تحصیلی

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

LD
O
S 604-921-4726604-922-4600

Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

#3110-233
St.,
JUSTRobson
LISTED

#310-523 Whiting Way,
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ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭی ﻭ ﻻﻧﺪﺭی ﺩﺍﺧﻞ
 ﺑﺎ،۲  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﻭی ﺗﺎﻭﺭ۳۱ ﻧﻮﺳﺎﺯیﻁﺒﻘﻪ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻥ ﺳﻮﯾﻴﺖ ﺩﺭ
....ﻣﻔﻴﺪ
، ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﺒﺎﺯ،ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮐﻮﻩ
 ﺍﺳﮑﻮﺭﻓﻮﺕ ﻓﻀﺎیﻣﻨﻈﺮ۸۲۶ ،ﺷﺪﻩ
 ﺳﺎﻟﻦ، ﺟﮑﻮﺯی، ﺳﻮﻧﺎ، ﺟﻴﻢ،ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ
 ﺳﺎﻋﺘﻪ۲۴  ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓ ﻧﺒﺶ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ،ﺳﻴﻨﻤﺎ

NotaryKhasha@yahoo.ca
NotaryKhasha.ca

ﻣﯿﺮهﺎﺷﻤﯽ
(Sid)ﻧﺎدر
ﻣیرهاشمی
(Sid)
»تﻌهد ما صداقﺖ در خرید و ﻓروشنادر
» شماسﺖ
منﺰل
ﮐارشﻨاس ﻓروش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
$620,000

3110-233 Robson St.

 ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک،ﺧﺷﺎ

604.377.9225
شماﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ارزیابﯽ رایگان مﻠﮏ
تیﻢ ما با
آکورا
هیوندای و
،تخصصی امالك در ونﮑوور
خدمات
ﻣعتﺒر اراﺋه
اراﺋه کﻨﻨده اتوﻣﺒیﻞهای شرکتهای ﻣﺸﻬور و و
778-384-6729
Tel: 778.384.6729
www.lougheedhyundai.com
.برای خرید و ﻓروش منﺰلتان ﻫموار مﯽکند
راه را
Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

sid@lougheedhyundai.com
sid@lougheedhyundai.com

www.raminmahjouri.comﻫما سروشی

Sales: 604-523-3009
1288
Lougheed
Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4
نسب
ساناز عالی

ارائه تسهیالت ویﮋه
دوم امکان خرید قسﻄی اتومبیﻞ و
اتومبیﻞ های نو و دست
778-320-6326
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

SanazAlinasab88@gmail.com

دﻓتر حﻘوقی ﻫـما یحـیوی

YA Law Corporation

Homa Yahyavi, J.D.ARE YOU READING THIS?

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

- Cross Border Immigration
Law
است
این مکان برای آگهی شما رزرو شده
- Family Law (Divorce)

ـ مهاجرت به آمریﮑا
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید
604-620-9598
Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-921-4726

(وکیﻞ رسمی دادگاهﻫای کانادا )بریتیﺶ کﻠمﺒیا
(و آمریﮑا )واشنگتن دیسی و ایالﺖ مریﻠند

ـ مهاجرت به کانادا
(ـ دعاوی خانوادگی )ﻃالق

»«مشاوره با تﻌیین وقﺖ قﺒﻠی

