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افزایش بی سابقه نرخ تورم در کانادا
موج تعطیلی کسب وکارها در کانادا پس از واکسیناسیون سراسری

به گزارش شبکه خبری سی بی سی، 
اداره آمــار کانادا در بیانیه خبری خود 
که در روز چهارشنبه 16 ژوئن 2۰21 
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 ِمی 2۰21 به 
3،6 درصد 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 3،5 
درصد بودند. اما نرخ تورم حتی از این 
هم باالتر رفته که نشان می دهد اقتصاد 
کانادا پس از رکود در دوران همه گیری 
کووید-1۹، شــروع بــه افزایش کرده 

است.
جیمــز مارپــل، اقتصــاددان تی دی 

بانک در همین زمینه گفته اســت: » 
اکنون مرحله گرم شــدن را پشت سر 
گذاشــته ایم. 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 می دهد که ممکن است 

حتی پــس از واکسیناســیون کامل 
در کشــور، شاهد موج گســترده ای از 

تعطیلی کسب وکارها باشیم.
اتــاق بازرگانــی کانادا  بــر این نکته 
تاکید کــرد که دلیل این مســئله را 
باید در بازگشــت کم سرعت به سطح 
درآمدی پیش از همه گیری طی دوره 
محدودیت های اعمال شده در استان ها 
و همچنیــن حجم بــاالی بدهی های 

کسب وکارها دانست.
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مجید محمدی

مناظره علی خامنه ای با خودش 
در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

به رغم نظرســازی های سفارشی که میزان مشارکت را در 
روزهای باقی مانده به رای گیری هر روز باال می برند )ایسپا 
از 36 درصد در 5 خرداد به ۴2 درصد در 23 خرداد، با آن 
که هیچ اتفاقی نیفتاده و مناظره ها تاثیر چندانی نداشت( 
و تا حد 56 درصد اعالم کرده اند )نظرســنجی موسســه 
تازه تاســیس کیو با ادعای انجام نظرسنجی در 2۴ خرداد 
1۴۰۰(، رهبر نظام جمهوری اسالمی ایران بدین نکته واقف 
است که میزان مشــارکت در این دوره از بیعت، رکوردی 
برای تحریمی ها خواهد بود. از ایــن رو، خود وی یک تنه 
در 26 خــرداد به میدان آمد تا مخاطبان را به مشــارکت 

ترغیب کند.
سخنان وی نکته تازه ای نداشت. او به تکرار همان سخنان 
قبلی مبنی بر ســالمت، رقابتی و آزاد بودن بیعت 1۴۰۰ 
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 می خواهند مشارکت 
پایین باشد و برای شکســت »دشمن«، باید همه در پای 

صندوق های رای حاضر شوند.
وقتی رهبران تمامیت خواه و یکه تازی مثل علی خامنه ای به 
میدان می آیند چون دیگران را حذف  کنند و به همه یک تنه 
پاسخ دهند، سخنانشان به مناظره یک نفره تبدیل می شود. 
علی خامنه ای در این مناظره یک نفره، با چهار گروه مناظره 

بدون حضور طرف مقابل می کند:
 1- کســانی که با قاطعیت بیعت با نظام و نامزدهایش را 

تحریم می کنند،
2- جماعت معروف به اصالح طلب که این بار اعالم کرده اند 
نامزد ندارند، اما مردم را به مشارکت دعوت می کنند )آن ها 
با تناقض گویی البته مشکلی ندارند ،مگر این که خواستار 
رای سفید شده باشــند که با فتوای خامنه ای حرام اعالم 

شده است(، 
3- رانت خواران ورزشــی و هنــری )چهره های محبوب و 
مشهور( که بر سر ســفره نظام نشسته اند و در این ماجرا 

اکثرا سکوت پیشه کرده ا  ند، 
۴- اقشار گسترده ای از مردم که از وعده های نامزدها دلزده 
و خســته اند و می دانند که تغییر کارگزاران خامنه ای، به 

تغییر وضعیت و سیاست ها نمی انجامد.

تحریمی ها

خامنه ای ســخنی برای تحریمی ها نداشت، جز آن که به 
آن ها برچســب عامل دشــمن بزند. تعداد این ها آنقدر در 
کشــور زیاد است که عامل دشمن بودن ده ها میلیون نفر 
در ایران، مایه ننگ و شرمساری حکومت مستقر باید باشد. 
خامنه ای حتی به یکی ازپرسش ها و دغدغه های تحریمی ها ، 
یعنی نظارت استصوابی، بی حاصل 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 »اصالح طلبان«

خامنــه ای به اصالح طلبان این پیام روشــن و تلویحی )با 
ذکر»تحلیل هــای غلــط بعضی ها در داخــل«( را داد که 
اگر اطالعیه ندهند و مردم را به مشــارکت دعوت نکنند، 
هویج های آنان کم خواهد شــد و چماق های بیشتری بر 
سرشان فرود خواهد آمد. خامنه ای پیش از این نیز نیروهای 
سیاســی ای را که طابق النعل بالنعل از مواضع وی پیروی 
نمی کنند، »بی بصیرت« خوانده و برای آن ها دردسر )مثل 
ممنوع الخروجی یا پرونده سازی و زندان( درست کرده است. 
آن بخش از اصالح طلبان در داخل و خارج که منافعی در 
ایران دارند و از ســقوط رژیم ضرر می کنند، حتی پیش از 
این سخنان خامنه ای به میدان آمدند و مردم را به رای به 
همتی یا رای دادن دعوت کردند )خاتمی، سروش، کروبی، 
کرباســچی(. البته خامنه ای می داند که اصالح طلبان رای 

قابل توجهی ندارند، اما حتی افزایش 3 تا 5درصدی آرا، رای 
به »نظام« را از 15 به 1۸ تا 2۰ درصد می رساند.

البته از جمع ۴6 نفره جبهه إصالحات، 23 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 3تا 5 درصد رای بیاورد، و این تا 
سال ها به چماقی علیه آنان تبدیل شود. برای 23 نفری که 
خواهان نامزدی همتی از سوی جبهه بودند، دیگر وزنه 3 
تا 5 درصدی اهمیتی ندارد. موضوع کلیدی برای آنها حفظ 

اعتماد »نظام« است.

چهره های مشهور و محبوب

خامنه ای از چهره های مشهور و محبوب »نمک ناشناس« 
که بر ســفره نشسته اند و در زمان بیعت سکوت می کنند، 
مستقیما سخنی نگفت، اما به تلویح به آن ها این پیام را داد 
که اگر مشارکت نکنند، فشارها بیشتر می شود و رانت های 
آنها کاهش خواهد یافت. خامنه ای می داند که ارعاب علیه 
این گروه کاری نمی کند، چون آنها اصوال خطری برای نظام 
نیستند تا با ارعاب از آن پیش گیری شود. در این دوره، غیر 
از لشکرکشی بسیجیانی که تحت هر عنوانی فهرست های 
چندصد یا چندهزار نفری )تحت عنوان هنرمند( درست 
می کنند، تنها پاچه خوارانی مثل داریوش ارجمند و بهنوش 
بختیاری تا کنون مردم را به مشارکت دعوت کرده اند. تعداد 
ورزشکاران مشهوری )مانند طارمی(  که به تبلیغ مشارکت 

پرداخته اند، به تعداد انگشتان دو دست نمی رسد.

مردم کوچه و بازار

علی خامنه ای در برابر این گروه همیشــه بر ســه موضوع 
تاکید می کند تا آن ها را به مشــارکت در برنامه های رژیم 

تشویق کند:
1- تحریــک عرق ملی و برشــمردن بیعت به عنوان یک 

وظیفه ملی: »ما ملتی قوی هستیم«،
2- تحریک احساســات مذهبی و برشمردن مشارکت به 

عنوان یک وظیفه دینی،
3- این که مشــکالت با رای دادن به نامزدهای نظام حل 

می شوند. 
اگر طرف مناظره حضور داشــت، بــه خامنه ای می گفت 
بخشی از ما ۴2 سال است که در برنامه های نظام شرکت 
می کنیم و هر روز وضعیت بدتر شده است. تا کجا باید به 
اســالمگراها فرصت داد و نقطه پایانی بر این دل بستن به 

بهبود اوضاع کجاست؟
البته خامنه ای حتی برای تشــویق مردم به مشارکت نیز 
به آنها توهین می کند. از نظر او، انتقادات مردم به فســاد 
ساختاری، اتالف، رانت خواری و جان گشایی رژیم »گالیه« 
است. گویی مردم وضعیت مناسبی دارند و فقط دارند از کم 
بودن تعداد یخ در نوشیدنی شان گالیه می کنند، یا دارند از 
این که ســماق زیادی روی چلوکباب سلطانی شان ریخته 
شده به گارسون گالیه می کنند. همچنین، معنای »گالیه« 
این است که طرف مقابل معصوم است و هیچ نقشی نداشته 
و جز دوستی و مهربانی قصدی نداشته است. خواسته های 
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 روشن تر 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 روزنامه نگاران نداشته است، رای دهند.از نظر او، دادخواهی 
مادران و پدرانی که فرزندانشان در آبان ۹۸ کشته شده اند 
یا اموالشان از سوی قوه قضاییه مصادره شده یا در خیابان از 
بسیجیان کتک خورده اند یا از ترس زندان رفتن زادگاهشان 

را رها کرده و مهاجرت کرده اند، »نق زدن« است.

تکرار تاریخ 
سندرم دولت مستعجل و نیمه کاره ماندن مذاکره اتمی

»رافائل گروسی«، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است برای رفع تحریم های امریکا از ایران و 
بازگرداندن جمهوری اسالمی به محدودیت های 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 می دانند 
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 هم زمان می شود.

با این که جمهوری اسالمی از اواخر فروردین 1۴۰۰ تالش 
کرده است تا مذاکرات احیای برجام برای رفع تحریم های 
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 می گوید باید 
منتظر تشکیل دولت جدید ایران هم شد. اختالف دو طرف 
در هفته های 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« می شود، 12 
مرداد کار خــود را آغاز می کند و تا اعضای کابینه خود را 
تکمیل کند، تا اواخر شــهریور طول می کشد. هشت سال 
پیش که روحانی به ریاست جمهوری رسید، با این که ایران 
و امریکا ماه ها قبل از آن مذاکرات مستقیمی در عمان انجام 
داده بودند، رسیدن به توافقی که بخشی از پول های بلوکه 
شده جمهوری اسالمی را آزاد کرد، به آذر ماه، یعنی سه ماه 

پس از روی کار آمدن دولت جدید کشیده شد.
گرچه سیاســت های اتمی ایران محصول تصمیم آیت اهلل 
»علی خامنه ای« اســت اما دولت ها مســوول اجرای آن 
هستند.حاال باز هم برای بار دیگر در تاریخ مذاکرات اتمی 
جمهوری اســالمی، زمان تغییر دولت در ایران باعث شده 
است که رسیدن به توافق عمال به دولت بعدی محول شود. 
تجربه دولت های اروپایی و دولت ایاالت متحده از مذاکره 
با جمهوری اســالمی در اواخر عمر دولت چندان امیدوار 

کننده نیست.
در آخرین هفته های ریاست جمهوری »محمد خاتمی«، 
گروه مذاکره کننده اتمی جمهوری اسالمی که به ریاست 
روحانی فعالیت می کرد، به توافقی با کشــورهای اروپایی 
رسید که در ازای تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران، پرونده 
این کشور در شورای حکام آژانس بین المللی از حالت ویژه 

خارج و خطر ارسال پرونده به شورای امنیت هم لغو شود.
با طوالنی شدن مذاکرات، آیت اهلل خامنه ای 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 اســالمی این 
تصمیم را عملی کرد اما غنی سازی اورانیوم را از سر نگرفت. 
با این حال، شکسته شدن توافق با سه کشور اروپایی، باعث 

متشنج شدن فضا شد.
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تندرویی داشــت، حکومت ایران را راضی به شــروع غنی 
ســازی اورانیوم کرد که به ارسال پرونده به شورای امنیت، 

قطع نامه های متعدد و در نهایــت تحریم های تا آن زمان 
بی سابقه منجر شد.

ماه ها مذاکــرات اروپایی ها با جمهوری اســالمی 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 هفته ها مذاکره با گروه 1+5، به 

توافقی با آن ها نرسید.
 با این کــه آیت اهلل خامنه ای هم زمان در مذاکرات پنهانی 
مســتقیم با امریکا که در عمان برگزار می شد، چراغ سبز 
پذیرفتن محدودیت های اتمی را نشان داده بود اما به دلیل 
در پیش بودن تغییر دولت، نه این اختیار را به جلیلی داد و 
نه امریکایی ها که سرگرم مذاکره پنهانی دیگری با جمهوری 
اســالمی بودند، آن گفت و گوهای علنی را جدی گرفتند. 

مذاکره جدی عمال به تشکیل دولت بعدی موکول شد.
حاال علی رغم تالش جمهوری اســالمی، به نظر می رسد 
تاریخ یک بار دیگر در حال تکرار شــدن اســت. مقام های 
ایرانی دو ماه پیش از انتخابات، مذاکره برای احیای برجام را 
آغاز و توافقی برای کار دوربین های آژانس امضا کردند که 

تاریخ انقضای آن پیش از انتخابات بود.
با این کار، جمهوری اسالمی عمال نوعی ضرب االجل 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 زمان بر باشد اما گفت وگوها در عمل طور 

دیگری پیش رفت.
جمهوری اســالمی با در پیش گرفتن سیاست »وحشت 
اتمی«، سبد ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تنوع داده و 
به میزان آن به شکل چشم گیری 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 می رسد احتمال رفع تحریم های اتمی با هدف کم 
کردن از ذخایر اورانیــوم ایران کامال وجود دارد اما این که 
برداشتن تحریم ها به عمر دولت روحانی برسد، تردید جدی 

وجود دارد.
روحانی حتی اگر پس از معلوم شدن جانشین خود موفق 
شود کار رفع تحریم ها را در دولت خود به سرانجام برساند، 
بهره ای از رسیدن منابع مالی دوباره به جمهوری اسالمی 

نمی برد.
فرامرز داور )ایران وایر(
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Offer(s) available on select new models through participating dealers to qualified retail customers, on approved credit, who take delivery from June 1 to 30, 2021. All pricing and payments include delivery and destination fees up to $X,XXX, $XX XXXXX fee, $XX tire fee and $XXX 
A/C charge (where applicable). Excludes other taxes, paint charges ($250, where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $XXX and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and 
financing options also available. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to change without notice. ΦFinancing offers available 
only on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Financing Example: Finance a new 20XX Sportage XX XX (XXXXXX)/20XX Forte XX XX (XXXXXX) with a selling price of $XX,XXX/$XX,XXX at XX%/XX% for XX/XX months for a total of XXX/
XXX weekly payments of $XX/$XX with a $X,XXX/$X,XXX down payment. Cost of borrowing is $X,XXX/$X,XXX, includes $X,XXX/$X,XXX Summer Bonus.≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing 
Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 20XX Seltos XX XX (XXXXXX) with a selling price of $XX,XXX  includes $X,XXX in credits, based on a total number of XXX weekly payments of $XX for XX months at XX% with $0 security deposit, $X,XXX down 
payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $XX,XXX with the option to purchase at the end of the term for $XX,XXX. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). Δ1% Rate Reduction is a limited 
time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and unregistered models financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty customer must be the current owner/lessee of a current Kia 
vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. Under no circumstances 
can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferrable within the same household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer 
for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between 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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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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Seltos SX Turbo shown‡Sportage SX shown‡

Available features:

-  18" dark finished  
alloy wheels

-  Dark chrome  
exterior accents

- Wireless charging

The 2021 Seltos  LX FWDThe 2021 Sportage  SX

Weekly lease

at
for XX months | $X,XXX down≠

Includes 1% loyalty rate reductionΔ

$ XX X.XX %
Available features:

- UVO IntelligenceTMΣ

-  Advanced Forward  
Collision-Avoidance Assist*

- Lane Follow Assist*

Get for

XX % financing XX monthsΦ

on select 2021 Sportage models

The 2021 Forte  EX Premium

Get

+

for

XX % financing

$ XXX
XX monthsΦ

Available features:

-   UVO IntelligenceTMΣ

-  8" multimedia  
interface with  
integrated navigation

- Sunroof

Forte GT shown‡

Get

financingΦ

months

0 %
84
for

on select 2021 Kia models

Summer
Bonus^ on select 2021 Forte models
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre
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* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

مــداد- به گزارش سی.بی.ســی، دو 
ســال پیش دو دانشــمند چینی به 
نام های دکتر شیانگوگو چیو و شوهر 
زیست شناس وی، کدینگ چنگ که 
در  آزمایشــگاه ملی میکروبیولوژی 
)NML( مســتقر در وینیپــگ کار 
می کردنــد از ایــن مجموعــه کنار 
گذاشته شــده و درنهایت طی ژانویه 
گذشته رسماً اخراج شدند. به تازگی 
کارشناسان امنیتی می گویند پرونده 
این دو دانشــمند اخراج شده چینی 
که به تنها آزمایشگاه بیولوژی سطح  
چهار کانادا دسترسی داشتند، می تواند 
حاکــی از جاسوســی آن ها باشــد.

اطالعاتی بودند که دکتر کیو ممکن 
است به انســتیتوی ویروس شناسی 
ووهان چیــن منتقل کرده باشــد. 
منتقدان اعتقاددارند در شرایطی که 
ورود یک پژوهشــگر کانادایی به این 
گروه از آزمایشگاه ها با محدودیت های 
بســیار زیادی همراه اســت، چگونه 
محققان چینی بدون مشکل به این 

مراکز دسترسی داشته اند؟
در مقابل دولت چیــن می گوید که 
همکاری علمی این کشــور با کانادا 

نباید سیاسی شود.
به نظر کریستین لوپراخت، کارشناس 
امنیت و استاد کالج نظامی سلطنتی 
و دانشــگاه کوئینز، عوامل چین در 
یکــی از باالترین عناصر امنیت ملی 
نفوذ کرده اند. درحالی که ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه چین تأکید کرد 

احتمالی جاسوسی ۲ دانشمند چینی در کانادا
پس لرزه های کشتار ۴ مسلمان

 برگزاری نشست های ضد اسالم هراسی 
در کانادا

با توجــه به درخواســت نمایندگان 
پارلمان، دولت جاستین ترودو آماده 
می شود تابســتان امسال دو نشست 
درباره اسالم هراسی و یهودی ستیزی 

در سطح سران احزاب برگزار کند.
چند روز پس از فاجعه کشــتار چهار 
عضو یک خانواده مســلمان در شهر 
لندن اســتان انتاریو، اعضای مجلس 
عوام به اتفاق آرا یک طرح غیرالزام آور 
را که حزب نیودموکــرات ارائه کرده 
و در آن برگزاری نشســتی با موضوع 
اسالم هراسی را خواســتار شده بود، 

تصویب کردند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
باردیش چاگر وزیر تنوع، شــمول و 
جوانان کانــادا در واکنش به تصویب 
طرح یادشده، اعالم کرد اتاوا در نظر 
دارد یک اجــالس ملی درباره مبارزه 
با اشــکال مختلف نفــرت از جمله 

اسالم هراسی برگزار کند.
طبق اطالعاتی که رادیو کانادا به دست 
آورده است، دولت ترودو عالوه بر این 
نشست قصد دارد نشست جداگانه ای 
نیز درباره یهودی ستیزی برگزار کند. 

»مرکز مشــورتی روابــط یهودیان و 
اسرائیلی ها« با انتشار بیانیه ای اعالم 
کــرد منابع موثق قصد اتــاوا را برای 
برگزاری چنین نشستی تایید کرده اند.

زمان دقیق و جزییات این دو نشست 
متعاقبا اعالم خواهد شد.

خانم لیندسی متیسن نماینده منطقه 
London-Fanshawe کــه در پی 
کشتار خونین یکشنبه گذشته یک 
خانواده مســلمان در لنــدن، با ارائه 
طرحــی برگــزاری نشســت درباره 
اسالم هراسی را خواستار شده است، 
اعالم کرد: »هیچ شــهروند کانادایی 
از هر اقلیتی که باشد، نباید در محل 

زندگی خود احساس خطر کند.«
حزب  رهبــر  ســینگ  جاگمیــت 
نیودموکرات کانادا نیز تاکید کرد اتاوا 
باید به سرعت بر ضد مشکل برتری 
طلبی سفیدپوســتان و افراط گرایی 
جناح راســت وارد عمل شود و برای 
جلوگیــری از جنایات وحشــتناک 
شبیه آنچه یکشنبه گذشته دیدیم، 
سیاست های  در  مناسبی  اصالحاتی 

موجود ایجاد کند.

نگاه »ویژه« اداره مالیات کانادا به مؤسسات خیریه مسلمانان
مداد- به گزارش گلوبال، نتایج گزارش 
مرکز ائتالف ملی بــرای آزادی های 
مدنی نشــان می دهد آژانس درآمد 
خیریه های  ناعادالنه ای  به طور  کانادا 
مسلمانان را برای حسابرسی ها هدف 
قرار داده و به طور تبعیض آمیز با آن ها 

برخورد می کند.
گــزارش جدید گــروه نظــارت بر 
آزادی های مدنی بین المللی می گوید 
که بخش بررســی و تجزیه وتحلیل 
ریاســت خیریه آژانس درآمد کانادا 
و همچنیــن آژانس های امنیت ملی 
در رابطه با انجام ممیزی ها همکاری 
بسیار اندکی با ناظران مستقل انجام 
می دهند. بر اســاس این گزارش، از 
ســال 2۰۰۸ تا 2۰15، بیش از ۷5 
درصد از سازمان هایی که پس از انجام 
ممیزی، وضعیت خیریــه آن ها لغو 
شد، مؤسسات خیریه مسلمان بودند 

و از آن زمان حداقل چهار ســازمان 
دیگر به لغو وضعیت خود دست پیدا 
کردند. این نگاه تبعیض آمیز در حالی 
است که باوجوداین لغوها، حتی یک 
یا فردی  سازمان خیریه مســلمان، 
که با این سازمان ها مرتبط باشد، به 
جرم تأمین مالی تروریسم متهم نشده 

است.
گروه نظــارت بــر آزادی های مدنی 
مستقر در اتاوا ائتالفی متشکل از ده ها 
سازمان جامعه مدنی کانادا است که 
برای محافظت و ارتقا حقوق بشــر و 
آزادی های مدنی در چارچوب قوانین 
امنیت ملی و ضد تروریسم ایجادشده 

است.
آژانــس درآمــد کانادا در پاســخ به 
این گزارش اعالم کــرد که هیچ گاه 
مؤسســات خیریه ثبت شــده برای 
حسابرسی را بر اساس ایمان یا مذهب 

خاصی انتخاب نکرده و به طور کامل 
به تنــوع فرهنگ ها و مذاهب احترام 
گذاشــته و از نژادپرســتی اجتناب 
می کند. در مقابل اما گروه آزادی های 
مدنی می گوید کــه روند ممیزی و 
لغو احتمالــی مجوز مراکز خیریه اثر 
ترسناکی ایجاد کرده که بخش خیریه 
مسلمانان در کانادا را تضعیف کرده و 

به آن آسیب رسانده است.
این سازمان از دولت ترودو می خواهد 
تا به منظور کســب اطمینان از هدف 
به دلیل  قرار نگرفتــن ســازمان ها 
تعصبات نژادی یا مذهبی موضوع را به 
آژانس بررسی امنیت ملی و اطالعات 
NSIRA ارجاع دهد تا مشخص شود 
آژانس درآمد کانادا طی روند بررسی 
و بخش تجدیدنظر و تجزیه وتحلیل 
به طور جانب دارانه ای اقدام کرده است 

یا خیر؟

عامل کشتار خانواده مسلمان کانادایی
 به تروریسم متهم شد

ناتانیئل ولتمن که با کامیونت خود چهار عضو یک خانواده مسلمان پاکستانی 
تبار را در شهر لندن زیر گرفت و کشت، صبح روز دوشنبه در دادگاه احضار شد 
و از این پس به موجب قانون نامه کیفری، با روندهای قضایی مرتبط با تروریسم 

روبرو خواهد شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، دادگاه رسیدگی به پرونده فاجعه ششم 
ژوئن در شهر لندن روز دوشنبه اعالم کرد چهار فقره اتهام قتل درجه یک و یک 

فقره اتهام اقدام به قتل علیه مظنون جوان این پرونده تایید شد.
اداره پلیس شــهر لندن نیز در بیانیه ای اعالم کرد روند قضایی روز دوشنبه در 
واقع به روزرســانی اتهامات مطرح شــده علیه ولتمن بود که از امروز ماهیتی 

تروریستی پیدا کرد.
مطابق با قانون جزای کانادا، ماهیت تروریستی اتهامات مطرح شده علیه مظنون 
این پرونده تایید شــد چرا که نتایج تحقیقات حاکی از آن اســت که جنایت 
ارتکابی در این پرونده علیه اعضای جامعه مسلمانان از پیش برنامه ریزی شده 
بوده و هدف از آن ایجاد رعب و وحشت در کل یا بخشی از جامعه در رابطه با 
امنیت عمومی بوده است. جلسه دادرسی جدید قرار است 21 ژوئن برگزار شود.
فاجعه مرگبار یکشــنبه گذشــته در لندن کل کانادا را متاثر کرد و موجی از 

همدردی و همبستگی در عرصه بین المللی برانگیخت.

افزایش نگرانی ها از همکاری مشترک دانشمندان کانادا و چین درزمینه بیماری های عفونی

که چین و کانادا همکاری علمی دارند 
که کامالً طبیعی است و این موضوع 

نباید سیاسی شود.
گفتنی است در ماه مه سال 2۰1۹، 
پس از توافق آزمایشگاه وینیپگ برای 
ارسال نمونه ها به آزمایشگاه چینی، 
این زوج اطالعــات و نمونه های ابوال 
و هنیپا، دو نوع پاراموکس ویروس را 
با موسسه ویروسی ووهان به اشتراک 

گذاشتند.
این موضوع در حالی اســت که مرکز 
ویروس شناسی ســطح چهار کانادا، 
آزمایشــگاهی مجهز بــرای مطالعه  
جدی ترین و کشنده ترین بیماری های 
مشترک بین انســان و حیوان است. 
این امر باعث می شــود آزمایشــگاه 

وینیپگ یکی از مراکز انگشت شــمار 
در آمریکای شمالی باشد که قادر به 
مدیریت عوامل بیماری زا است که به 
باالترین ســطح مهار مانند ابوال نیاز 

دارند.
آژانــس بهداشــت عمومــی کانادا 
)PHAC( در گذشــته گفتــه بــود 
آزمایشــگاه ملی میکروبیولوژی  که 
به طورمعمــول نمونه ها را با ســایر 
آزمایشــگاه های بهداشــت عمومی 
به اشــتراک می گذارد و انتقال ها از 
می کنند.  پیروی  دقیق  پروتکل های 
همکاری با آزمایشــگاه های خارج از 
کانادا برای پیشبرد تحقیقات بهداشت 
عمومی در مورد بیماری های عفونی 

بسیار مهم است.

در حــال حاضر هیچ اتهام قطعی در 
این پرونده متوجه شــخصی نیست 
ولی تحقیقات پلیــس در این رابطه 

ادامه دارد.
به گزارش گلوب اند میل، گزارش های 
جدید نشــان می دهد طی سال های 
باالترین  گذشته دانشمندانی که در 
رده امنیتی آزمایشــگاه بیماری های 
عفونی کانــادا  فعالیــت می کردند، 
با محققــان ارتش چیــن درزمینه 
آزمایش هــای بیماری زای کشــنده 
همکاری داشته اند. بر این اساس هفت 
دانشمند در واحد پاتوژن های خاص 
میکروبیولوژی  ملی  آزمایشــگاه  در 
)NML( در وینیپگ و محققان نظامی 
چینی آزمایش هایــی را انجام داده و 
شــش مطالعه درزمینه بیماری های 
عفونی مانند ابوال، تب السا، تب دره 
ریفت )Rift Valley fever( را به طور 
مشترک انجام داده و گزارش هایشان 
را منتشــر کرده اند. تاریخ انتشار این 
مطالعات از اوایل سال 2۰16 تا اوایل 

سال 2۰2۰ است.
بر این اساس همچنین اعالم شد که 
یکی از محققــان چینی به نام فیهو 
یــان )Feihu Yan(، از آکادمی علوم 
پزشکی نظامی ارتش خلق چین، برای 
مدتی در آزمایشــگاه وینیپگ، یک 
مرکز سطح چهار و دارای نمونه هایی 
از برخی از کشنده ترین بیماری های 
جهان، فعالیت داشــته اســت. این 
محقق به عنوان یک نویسنده همکار 
در هر شش مقاله معتبر حضورداشته 
اســت. بااین حــال، در دو مقاله، وی 
به عنوان وابسته آزمایشگاه وینیپگ و 
معرفی شده  نظامی  پزشکی  آکادمی 
اســت. در همین رابطه دولت آلبرتا 
متعهد شد که روابط تحقیقاتی خود 

با چین را مهار کند. 
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لطفاً جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید.

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 
 ،WE گزارشی درباره رسوایی خیریه
مجموعه ای گسترده از اصالحات را در 
نحوه تصمیم گیــری دولت فدرال در 

مورد قراردادها پیشنهاد می کند.
از بیــن نزدیــک بــه دوازده توصیه 
موجود در گــزارش 116 صفحه ای 
که روز گذشته در این رابطه ارائه شده 
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 CRA شدند. این 
کمیته همچنین توصیه می کند که 
دولت برای جلوگیری از بروز مشکالت 
ازاین پس با شرکت های فاقد  بعدی، 
سرمایه و دارایی کافی، قرارداد نبندد.

این کمیته همچنین برای جلوگیری 
از تضاد منافع وزرای کابینه خواستار 
تغییراتی در قوانین شد. به عنوان مثال، 
ایــن ســازمان می خواهــد پیش از 
تصمیم گیــری در کابینه، غربالگری 
منافع برای وزیران را ســخت تر کرده 
تا مشخص شــود هیچ یک از اعضای 

نقض قوانین حریم خصوصی
 توسط پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا

مداد- به گزارش سی.بی.سی، نتایج 
تحقیقات جدید نشان می دهد پلیس 
سواره نظام 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 سواره نظام 
ســلطنتی کانــادا از یــک فناوری 
بحث برانگیــز در تشــخیص چهره 
نقض جدی قوانین حریم خصوصی 
کانادا اســت. دانیل تررین، کمیسر 
حریم خصوصی، هفته گذشته پس 
از تحقیق در مورداســتفاده پلیس از 
نرم افزار Clearview AI مســتقر در 
ایاالت متحده، گزارشی را به پارلمان 
ارائه کرد. در این گزارش عنوان شــده 
است که پلیس سواره نظام سلطنتی 
کانــادا با اســتفاده از ایــن نرم افزار، 
بخشی از قانون حفظ حریم خصوصی 
را نقــض کــرده کــه می گوید هیچ 
اطالعات شخصی توسط یک موسسه 
دولتی قابل جمع آوری نیســت مگر 
اینکه مستقیماً مربوط به یک برنامه 

عملیاتی یا فعالیت موسسه باشد.
این موضوع در حالی است که پلیس 

سواره نظام ســلطنتی کانادا در ابتدا 
استفاده از Clearview AI را تکذیب 
نیویورک تایمز  کرد ولی تحقیقــات 
در ســال گذشته نشــان داد که این 
نرم افزار بیش از ســه میلیارد عکس 
از وب ســایت های عمومــی ماننــد 
فیس بوک و اینســتاگرام اســتخراج 
و ســپس آن ها را به یک پایگاه داده 
تبدیل کرده که بیش از 6۰۰ آژانس 
اجرای قانون در ایاالت متحده، کانادا 

و…  از آن استفاده می کردند.
پــس از آن پلیس کانــادا تأیید کرد 
سال گذشــته چند واحد در پلیس 
ســواره نظام  از این فــن آوری برای 
تحقیقات جنایی استفاده کرده است.

در این گزارش آمده است که پلیس 
سواره نظام سلطنتی سیستم مناسبی 
بــرای ردیابی، شناســایی، ارزیابی و 
این نوع اطالعات شــخصی  کنترل 
نــدارد و به همین دلیل پیشــنهاد 
می شــود کــه ایــن مجموعه طی 
یک سال، سیاســت ها، سیستم ها و 
آموزش های خود را بهبود بخشــد و  
البته پلیس نیز بــرای انجام این کار 

توافق کرده است.

دردسر »سویه دلتا« ویروس کووید-۱۹
 برای برنامه واکسیناسیون سراسری کانادا

مداد- به گزارش سی.تی.وی، اگرچه 
کانادا در آستانه رسیدن به اولین مرحله 
هدف گذاری شده واکسیناسیون ملی 
خود قرار دارد اما دکتر ترزا تام، رئیس 
بهداشــت عمومی کشــور می گوید 
شــیوع نوع دلتــای ویــروس کرونا 
ممکن است به این معنی باشد که در 
میزان واکسیناسیون عمومی قبل از 

بازگشایی، تغییراتی اعمال شود.
بر اســاس مدل ســازی فدرال که در 
اواخر آوریل انجام شــده، مشــخص 
شــد اگر ۷5 درصــد کانادایی های 
واجد شرایط باالی 12 سال، حداقل 
یــک دوز واکســن زده و 2۰ درصد 
شهروندان نیز هر دو دوز واکسن خود 
را دریافت کرده باشــند، استان ها با 
خیال راحت می توانند محدودیت ها را 

کاهش دهند.
اما حاال دکتر تــام می گوید که این 
مدل سازی شامل سویه دلتای ویروس 
کرونا که یکی از عفونی ترین مواردی 
است که تاکنون در کانادا ردیابی شده 
و احتمال دارد بیماری شــدیدتری 

ایجاد کند، نمی شده است.
ســویه کرونای دلتا اولیــن بار طی 

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

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

که هنــوز هیچ یک از اســتان ها به 
هدف گــذاری کامــل ۷5 درصد دوز 
اول و 2۰ درصد هر دو دوز نرســیده 
اما شــاهد کاهــش محدودیت ها در 
کشور هستیم که می تواند مشکل زا 
باشد. به همین دلیل توصیه می شود 
دولت های استانی بااحتیاط بیشتری 

در این رابطه عمل کنند.
ایرونیا- مقامات بهداشــتی با نگرانی 
نظاره گر گســترش  واریانت دلتای 
کووید1۹ در 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.1.617.2 نیز گفته می شود، 

سوال شد.
دکتر هنری اشــاره کرد که بی سی 
فرایند انجام توالی یابی ژنوم کامل در 
هر مــورد از کووید1۹ را 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 
داده ایم، بنابراین در جایگاهی متفاوت 
از انگلیس قــرار داریم. میزان انتقال 
باالیی که اکنون در انگلیس مشاهده 
می کنند در افراد در سنین نوجوانی، 
2۰ و 3۰ ســاله است. در حال حاضر 
نرخ ایمن سازی ما در آن گروه های 

سنی بسیار باالست.«
ویروس کرونای “دلتا” یا بی-1. 61۷. 
2 همان ویروس جهش یافته و بسیار 
مسری است که برای اولین بار در هند 

شناسایی شد.
انگلیــس روز  ســازمان بهداشــت 
پنجشنبه اعالم کرد شمار مبتالیان 
به بیماری کرونا در این کشور در روز 
پنجشنبه 5 هزار و 2۷۴ نفر افزایش 
یافت که باالترین رقم از 26 ماه مارس 

میالدی تاکنون است.
این ســازمان افــزود: بیمارانی که به 
ویروس کرونا از نوع دلتا مبتال شده اند 
با خطر بیشتری هنگام بستری شدن 

مواجه هستند.
با توجه به داده های سازمان بهداشت 
انگلیس، در یک هفته گذشته 2۷۸ 
نفر که به ویــروس کرونا از نوع دلتا 
مبتال بودند در بیمارســتان بستری 

شده اند.

تصمیم گیرنــده در رابطه با عقد یک 
قرارداد دولتی و خانواده آن ها در این 
قرارداد ذینفع نیستند. ازجمله دیگر 
موارد مطرح شده در این رابطه، الزام 
حضور کارمندانی رســمی به همراه 
مقامات رده باال در زمان مذاکره جهت 

عقد قرارداد است.
این گزارش در پی بروز جنجال هایی 
مرتبط با عقد قــرارداد دولت کانادا و 
موسســه خیریه WE در حالی بود 
که مشخص شــد برخی از نزدیکان 
نخست وزیر و وزیر سابق اقتصاد با این 
موسســه همکاری داشته اند. گفتنی 
است بررسی گزارش فوق در مجلس 
با بحث ها و تنش هــای فراوانی بین 
احزاب مختلف و موافق دولت همراه 

بود.

کانادا ۱۰۰ میلیون دوز واکسن به سایر کشورها اهدا می کند

مــداد- به گــزارش ICI، کانادا اعالم 
کــرد ازاین پــس دوزهای واکســن 
کوواکــس )COVAX( را نمی پذیرد. 
در همین رابطه کارینــا گولد، وزیر 
توسعه بین المللی فدرال، روز دوشنبه 
در مصاحبه ای با مطبوعات کانادایی 
تأیید کرد که ایــن 13 میلیون دوز 
درواقع دوزهایی بوده اند که کانادا باید 
درنتیجه قرارداد امضاشــده دریافت 
می کرده اســت اما دیگــر دوزهای 
سفارش داده شده را نپذیرفته و آن ها 

را به برنامه کوواکس بازمی گردانیم.
گفتنی اســت کانادا تاکنون از طریق 
کوواکــس تقریباً یک میلیــون دوز 
کرده  دریافت  آســترازنکا  واکســن 
اســت. درمجموع، کانادا قصد دارد از 
دریافت یک میلیون و ۴۰۰ هزار دوز 
واکسن را از جانسون اندجانسون، چهار 
میلیون و 1۰۰ هزار واکسن آسترازنکا 
و هفت میلیون و ۸۰۰ هزار  واکسن 
نواواکس  آمریکایــی  تولیدکننــده 
)Novavax( خــودداری کند. البته  
واکسن نواواکس هنوز برای استفاده 

در جهان تأیید نشده است.
ایــن موضــوع در حالی اســت که 

منتقدان نسبت به اعالم کمک 1۰۰ 
میلیون دوز واکســن از سوی کانادا 
به سایر کشــورها با دیده تردید نگاه 
کــرده و اعتقاددارند خرید این دوزها 
به دلیل کمبود واکسن در شرکت های 
تولیدکننده در حال حاضر امکان پذیر 
نیست. از سوی دیگر نیمی از دوزهای 
وعده داده شده از تولیدکننده ای است 
که واکسن آن هنوز در هیچ کجا تأیید 

نشده و قابل تجویز نیست.
هدف کوواکس که در ســال 2۰2۰ 
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. بااین حال، 
بسیاری از کشورهای ثروتمند تصمیم 
گرفته اند 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 رســانه ای نشست 
گروه هفت اعالم کرد مردم کانادا نباید 
نگران تأثیر منفی این کمک در روند 
واکسیناسیون داخلی باشند. این تعداد 
واکسن بر اســاس نسبت های دقیق 
ازنظر کمک های نقدی و کمک های 
غیرعادی محاسبه شده و هیچ تأثیری 
واکسیناســیون  روی طرح  منفــی 

کانادایی های نخواهد داشت.
دکتــر هــوارد نجو، معــاون رئیس 
بهداشــت عمومی کشــور نیز اعالم 
کرد که او معتقد است کانادا می تواند 
بدون مشــکل به مســیر خود ادامه 
دهد. از مدت ها پیش مقامات دولتی 
در حــال بحث در مــورد چگونگی 
اهدا واکسن های کرونا به کشورهای 

نیازمند هستند. 
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مانیکور و الك ژل 
فقط 25 دالر

Manicure & ShellacManicure & Shellac

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

Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

Flat Iron --- Brushing

ایرونیا- با اینکه نخست وزیر جان هورگان فکر نمی کند برای واکسیناسیون 
تعداد بیشتری از بریتیش کلمبیایی ها علیه کووید1۹ نیاز 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 ۷ جایزه 1۰۰هزار دالری 
و همچنین 1۰ بورســیه تحصیلی 25هزار دالری که به افراد 12 تا 1۷ سال 

اهدا می شود.
هرکس در استان اولین دوز واکسن کووید1۹ خود را قبل ازتاریخ 2 آگوست 
دریافت کرده باشد، وارد اولین قرعه کشی می شود و کسانی که هر دو دوز را 

تا 6 سپتامبر 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 ۷2.۴درصد واکسیناسیون دوز اول در بریتیش کلمبیا، 
استان های هامونی کانادا )آلبرتا، ساسکچوان و منیتوبا( حداقل یک دوز بین 

iroonia.ca .6۹.۷ درصد از ساکنان واجد شرایط خود توزیع کرده اند

پس از اعالم خبر التاری ۲ میلیون دالری 
منیتوبا ویژه افراد واکسن زده ،

بریتیش کلمبیا نیز
شاید دست به اقدامی مشابه بزند

با تعامل 7۰درصدی
 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 کووید1۹ را تقریبا تا ماه سپتامبر از بین 

ببرد.
با توجه به داده های ارائه شده توسط افسر بهداشت استان دکتر بانی هنری، 
نرخ مشارکت ۷۰درصدی 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 ۸۰ درصدی، بی سی 

احتماال در ابتدای سپتامبر روزانه 2۰۰ مورد جدید کووید1۹ ثبت می کند.
نرخ تولیدمثل ویروس همچنان در حال کاهش اســت؛ در حال حاضر کامال 
کمتر از 1.۰ در تمام مراجع بهداشتی است. میانگین استان بین 5۷ و 63 است. 
این بدان معناست که از هر 1۰۰ مورد فقط 5۷ تا 63 مورد به شخص دیگری 
منتقل می شود. گونه های نگران کننده اکنون بیش از ۸۰درصد از کل نمونه 

های کووید1۹ آزمایش شده در بی سی را تشکیل می دهند.
افراد 5 تا 12 ساله 6.1 درصد موارد و ۷.۷ درصد از کل جمعیت را تشکیل می 
دهند. افراد 13 تا 1۸ ســاله نیز 6.۷ درصد موارد و 6 درصد از کل جمعیت را 

 iroonia.ca.تشکیل می دهند

استفاده از اپلیکیشن »ورود به کانادا« برای تأیید گواهی واکسن
ایرانیــان کانادا- بیل بلیر وزیر ایمنی 
عمومی کانادا می گوید، اپلیکیشــن 
دولــت که اطالعات ســفر را هنگام 
ورود به کانادا ارائه می دهد، می تواند 
بــه زودی بــرای تأییدیــه گواهی 
واکسیناسیون افراد مورد استفاده قرار 

گیرند.
بیــل بلیر در مصاحبــه ای گفت که 
این  آژانس خدمات مــرزی رهبری 

طرح ابتکاری را به عهده دارد.
بلیر گفــت: »آنها به دنبال ادغام یک 
سیســتم تأیید گواهی واکســن در 
برنامۀ ArriveCan هســتند، که نه 
تنها آمریکایی ها بلکه دیگر شــرکای 
بین المللی ما را در آن شامل می کند. 
برای ایجاد و توســعۀ ابزارهای دیگر 
تالش زیــادی در جریان اســت که 
رهبری آن را خدمات مهاجرتی ما بر 

عهده دارد.«
این هفته وزیر بهداشــت، پتی  هاجو 
گام نخســِت کاهش محدودیت های 
مرزی مرحله بندی شده را یک سال 
پس از منع ســفرههای غیر ضروری 
اعالم کرد. این اقدام درخواست هایی 
را در پی داشــت کــه از دولت کانادا 
می خواهد افراد واکســینه شده را از 
قرنطینۀ اجباری در هتل معاف کنند.

این یعنــی از ژوئیه کانادایی هایی که 

دو دوز واکســن را دریافــت کرده اند 
می توانند به خارج از کشور سفر کنند 
بدون اینکه  هنگام برگشــت مجبور 

باشند 1۴ روز خود را قرنطینه کنند.

با این حال، تبدیل شدن این تغییرات 
به واقعســت به نوســان تعداد موارد 
جدیــد ابتال و همچنین مشــاوره با 

استان ها و قلمرو ها بستگی دارد.

هاجو گفت: »این معیارها فاکتورهای 
بسیار مهمی هستند زیرا ما به سمت 
اجرای تغییراتــی در مرز ها حرکت 
اوایل  می کنیم کــه امیدواریــم در 
ماه ژوئیه اعمال شــوند. اگر بتوانیم 
جوامع خود را ایمن و عاری از کووید 
1۹ ســازیم، دیگر مجبور نیستیم به 
تدابیری که برای همه افراد دشــوار 

است، برگردیم.«
از بخش های 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 بیانیه ای مطبوعاتی اظهار 
داشــت که زمان آن رسیده است که 
با توجه به نرخ باالی واکسیناســیون 
در هر دو کشور، مجدداً مرز ها 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 می شود و به خانواده های 
دیگــر اجــازه می دهد تا دوبــاره به 
هم ملحق شــوند. این امر به تسهیل 
بازگشــت ایمن و تدریجی به زندگی 

عادی نیز کمک می کند.«
 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.
محدودیت های فعلــی غیر ضروری 
ســفر با ایاالت متحده از ماه مارس 
سال گذشته برقرار بوده و قرار است 
در 21 ژوئــن منقضــی شــود. این 
مقررات جریان تجارت و داد و ستد و 
همچنین آمد و رفت کارمندان بخش 
مانند  حیاتی  بهداشتی  مراقبت های 
پرستارانی که در دو طرف مرز زندگی 

و کار می کنند را تسهیل می بخشد.
بلیر گفت که گفتگوهــا با همتایان 
آمریکایی و شهرداران شهرهای مرزی 

در جریان است.
وی گفت: »من با وزیر امنیت داخلی 
صحبت کرده ام و می دانم که جاستین 
تــرودو و رئیس جمهــور بایدن در 
مورد مرز مشــترک و برداشته شدن 
محدودیت های مسافرتی برای افرادی 
که به طور کامل واکســینه شده اند 

بحث خواهند کرد.«
»بســیار مهم اســت که ما از علم و 
توصیه های بهداشتی آژانس بهداشت 
عمومی کانادا و کمیته های مشورتی 

خود پیروی کنیم.«
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ایرکانادا، برنامه بازپرداخت هزینه بلیط پروازهای لغو شده 
را تمدید کرد

به گزارش هفته به نقــل از الپرس، 
شرکت ایرکانادا از اواسط آوریل در پی 
انعقاد توافق کمک مالی 5.۹ میلیارد 
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 
12 ژوئن( به پایان برسد. اما ایرکانادا 
روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد با توجه به این که میزان تقاضای 
بازپرداخت از طرف مشتریان پائین تر 
از پیش بینی ها بوده است )۴۰ درصد 
از 1.۸ میلیون مشتری واجد شرایط(، 
گرفتند  تصمیم  شــرکت  مسئوالن 
اجــرای سیاســت بازپرداخت وجوه 
بلیط پروازهای لغو شده را تا 12 ژوئیه 

آینده تمدید کنند.
لوســی گیومت، معــاون رئیس کل 
و رئیس امــور تجــاری ایرکانادا در 
این بیانیه اعالم کــرد: »ما یک روند 
آنالین  بازپرداخت های  برای  ســاده 
برای مشــتریانی که از لغــو پروازها 

در دوره پاندمی متضرر شــده اند، به 
اجرا گذاشــتیم و به طور مستقیم با 
مشتریان تماس گرفتیم و گزینه های 
مد نظر شــرکت را به آنان پیشنهاد 
کردیم. اما به رغم همه این تدابیر، تنها 
۴۰ درصد از مشتریانی که می توانند 
بابت لغو پروازهــای خود بازپرداخت 
وجه بلیط هایشان را خواستار شوند، 
چنین درخواستی را مطرح کرده اند. 
بــه همین علت مدت زمــان اجرای 
سیاســت بازپرداخــت را یــک ماه 
طوالنی تر کردیم تا مشــتریان برای 
ارائه تقاضای خود فرصت بیشــتری 

داشته باشند.«
در همیــن حــال وزارت حمل ونقل 
ایاالت متحده گفته است که به دلیل 
عدم توانایی ایرکانادا در جبران ضرر 
به افرادی که پروازشان لغو و یا دچار 
تأخیــر طوالنی مدت شــده، از این 
شــرکت هواپیمایی کانادایی ادعای 
غرامت می کند. مبلغ این غرامت 25 
میلیون و پانصدهزار دالر عنوان شده 
و به نیابت و از جانب هزاران مســافر 
در ایاالت متحده مطرح می شــود که 

پرواز خــود را به دلیــل همه گیری 
ازدست داده اند.

بــر اســاس قوانیــن ایاالت متحده، 
شــرکت های هواپیمایی معموالً یک 
تا ســه  هفته فرصت دارنــد تا مبلغ 
بلیت های کنســل شــده یا با تأخیر 

انجام شده را به مشتریان بازگردانند.
وزارت حمل ونقل ایاالت متحده در ماه 
می 2۰2۰ اعالم کرده بود که به شرط 
»حسن نیت« شرکت های هواپیمایی 
و به دلیل بحرانی همه گیری، نسبت به 
تأخیر در پرداخت غرامت چشم پوشی 
نشــان خواهد داد. اما پس از گذشت 
یک ســال از آن زمان، ایرکانادا هنوز 
برنامه ای برای جبران این مبالغ ندارد.

همچنین در شرایطی که تقاضا برای 
ســفرهای هوایی افزایــش می یابد، 
ایرکانادا روز پنج شــنبه اعالم کرد به 
زودی بیــش از 26۰۰ کارمند خود 
را که در دوره بحــران پاندمی بیکار 
شــده اند، دعوت به کار خواهد کرد. 
ده ها هزار نفر از پرســنل بخش های 
مختلف ایرکانادا در دوره پاندمی بیکار 

شده اند.
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Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until July 2, 2021, while quantities last. 

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

and Supplies at the Lowest Prices — 

ON SALE
THIS

MONTH
See website

for more
great deals!
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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3۰۰ هزار دوز واکســنی که کانادا تا 
کنون از شرکت جانسون اند جانسون 
دریافت کرده اســت، در کشور توزیع 
نخواهد شد. بهداشت عمومی کانادا 
توزیــع واکســن های جانســون اند 
جانســون را آوریل گذشــته به حال 
تعلیق درآورد تــا درباره نگرانی هایی 
که در خصوص کیفیت این واکسن ها 

مطرح شده بود، تحقیق کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
وزارت بهداشــت کانادا جمعه شب با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد بررسی های 
صورت گرفته این امکان را به ما نداد 
که بتوانیــم به طور قطع اعالم کنیم 
با  اند جانسون  واکسن های جانسون 
معیارهای باالی کیفی وزارت بهداشت 

واکسن های »جانسون اند جانسون«  در کانادا توزیع نخواهد شد

بازگشایی  و رفع محدودیت ها 
به معنی پایان پاندمی نیست!

مــداد- کم کم آنچــه از آن به نوری 
در پایان تونل تاریک همه گیری یاد 
می  شد آن قدر روشن شده است که 
گاهی فراموش می کنیم هنوز از تونل 

بیرون نیامده ایم.
به لطف واکسیناسیون و مراقبت های 
مداخله گرانــه اجتماعــی و برخی از 
محدودیت ها، حال پس از گذشــت 
بیش از یک ســال از آغاز همه گیری 
ویروسی کرونا ویروس سارز – 2 که 
منجر به همه گیری کووید – 1۹ در 
جهان شــد، کم کم روندهای ابتال و 
فوت ناشــی از بیماری رو به کاهش 
گذاشــته و برخی از محدودیت ها از 

سوی دولت ها برداشته شده است.
این فرصتی تازه برای کسب و کارهایی 
است که در طول این مدت بیشترین 
آســیب را دیده اند و البته که فضایی 
برای نفس کشیدن برای شهروندانی 
که در طول بیش از یک ســال و نیم 
گذشــته محدودیت های 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 

همه گیری تمام نشده است.
در کانادا و بر اساس داده های رسمی 
2۹ میلیون دز واکسن تا کنون تزریق 
شده اســت و از کل جمعیت 3۷/5 
میلیون نفری این کشــور تنها ۴/5۹ 
میلیــون نفر یعنی در حــدود 12/2 
درصد جمعیت به طور کامل واکسینه 

شده اند.
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 

وجود دارد( و همینطور اگر فرض را بر 
این بگذاریم که همه کسانی که مبتال 
به کووید شــده اند، اکنون مصونیت 
کامل دارند )که باز هم می دانیم این 
گونه نیســت(  به این معنی خواهد 
بود که 1/۴ میلیون نفر یا 3/۷ درصد 
به طور طبیعی دارای ایمنی و 12/2 
درصد به واسطه واکسیناسیون دارای 
ایمنی هستند. به عبارت دیگر در کل 
و در حالــت خوش بینانه چیزی در 
حدود 16 درصــد جمعیت کانادا در 

برابر ویروس ایمنی دارند.
بررسی مدل های همه گیری نشان از 
آن دارد که برای اینکه همه گیری به 
طور قابل توجه مهار شــود ما نیاز به 
این داریم کــه جمعیتی بیش از ۷۰ 
درصد جمعیت کشــور دارای ایمنی 
باشــند. و این یعنی راه ما تا رسیدن 
به مرز ایمنی جمعی در کانادا راهی 

طوالنی است.
در این شــرایط مثبت شــدن روند 
کاهش بستری و ابتال از یک سو، فشار 
اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر و 
فشــار ذهنی باعث می شود تا دولت 

اقدام به بازگشایی های عمده کند.

این اتفاق ممکن است برای بسیاری 
از ما – که به خصوص از تجربه حدود 
یک سال و نیم حالت نیمه قرنطینه 
خسته شده ایم – به معنی این باشد 
که همه گیری پایان یافته اســت. بی 
مهابا ماســک ها را کنار بگذاریم، در 

رعایت اصول بهداشــتی که امروز از 
اثر بخشی آن ها مطمئن هستیم کم 
کاری کنیم و بدون رعایت و مالحظه 
در مجامــع عمومــی، میهمانی های 
مختلف یا مکان های عمومی شرکت 

کنیم.

این دقیقا جایی است که ممکن است 
همه زحمات این چندین ماه به طور 

فردی و اجتماعی، بر باد برود.
ما می دانیم که همه گیری تمام نشده 
و جامعه به ایمنی جمعی نرســیده 
اســت و ما می دانیم که ســویه های 
مختلف به خصوص سویه دلتا دارای 
امکان انتقال باالتر و مقاومت نســبتا 
بیشتری در برابر واکسن است و این 
یعنی ما هنوز از تونل همه گیری خارج 

نشده ایم.
عدم رعایت توصیه های بهداشــتی، 
حضور بی دلیل در میان جمع هایی 
که از ایمنی آن ها مطمئن نیســتید، 
حضــور بی دلیل و غیر ضــروری در 
بارها و رستوران ها، تنها به صرف اینکه 
حوصله ما سر رفته است یا چون این 
مراکز باز شده است پس هیچ خطری 
وجود ندارد، می تواند ما را قربانی این 
ویروس کند. روندی که اگر تعداد آن 
زیاد شود ممکن است موجب ایجاد 
موج تازه ای از همه گیری شــده و بار 
دیگــر محدودیت های عمــده را به 

جامعه بازگرداند.
به همین دلیل هم نباید محاسبه خطر 

/ فایده را کنار گذاشت.
اگر تصمیم دارید به میهمانی بروید 
،اگر تصمیم دارید به رســتوران یا بار 
بروید، اگر قصد دارید در اجتماعی که 
از ایمن بودن دیگران در آن مطمئن 
نیستید شرکت کنید و یا اگر خودتان 
هنوز واکســن دریافت نکرده و قصد 
دارید در مجامع عمومی شرکت کنید، 
به این فکر کنید که آیا ریســکی که 
می کنید و خطــری که به جان خود 

و دیگران می خرید، ارزشش را دارد؟
همه گیری به زودی به پایان می رسد، 
به زودی ایمنی جمعــی در کانادا و 
سایر کشورهای جهان ایجاد می شود و 
به زودی بار دیگر همه ما امن و ایمن 
می توانیم هــم را ببینیم و در آغوش 
بکشیم. تا آن زمان کمی بیشتر تحمل 
کنیم. کمی محتاطانه تر عمل کنیم و 
کمی مطمئن تر به سوی پایان تونل 

گام برداریم.

مطابقت دارد.
وزارت بهداشت کانادا به نگرانی هایی 
اشــاره کرده که در رابطه با یک ماده 
موثره )ماده ای که در فرموالســیون 
دارو یا آفت کش ها اســتفاده شده و 
از نظر زیستی فعال است( تولیدشده 
 Emergent BioSolutions در مرکز
واقع در بالتیمور ایالت مریلند مطرح 

شده است. گفته می شــود این ماده 
موثره درست در زمانی تولید شده که 
یک محموله واکسن به ترکیبات یک 
واکسن دیگر آلوده شده است. کانادا در 
تحقیقات خود نتوانسته است اطمینان 
حاصل کند که دوزهای جانسون اند 
جانسون ارسالی به کانادا کیفیت مد 

نظر وزارت بهداشت را دارند.
وزارت بهداشــت کانــادا تاکید کرد 
قصد دارد تابســتان امســال مرکز 
Emergent BioSolutions را مورد 
بازرسی قرار دهد تا از ایمنی و کیفیت 
واکسن های احتمالی جدیدی که در 
آن تولید خواهد شد، اطمینان حاصل 
نماید. اما تا آن زمان، کانادا هیچ دارو 
یا ماده دارویی تولیدشده در این مرکز 

را قبول نخواهد کرد.
 FDA آمریــکا اداره غــذا و داروی 
 Emergent BioSolutions فعالیت
را به حال تعلیق درآورده تا درباره این 
شرکت تحقیق کند. FDA روز جمعه 
ا عــالم کرد حــدود 6۰ میلیون دوز 
واکسن جانسون اند جانسون را که در 
کارخانه بالتیمور تولید شده است، دور 

خواهد ریخت.
قرار اســت تا پایان این ماه محموله 
جدیدی از واکســن های جانسون اند 
جانسون وارد کانادا شود اما فعال محل 
ساخت این واکسن ها مشخص نیست 
و معلوم نیســت کــه تصمیم وزارت 
بهداشت شامل حال این محموله نیز 

خواهد شد یا خیر.
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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 نوید بخشی 
که از رشد اقتصادی در سه ماهه اول 
سال منتشر شد، اقتصاد کانادا در ماه 
آوریل مجدداً رو به سراشیبی گذاشت. 
افت وخیز و رشد اقتصادی وابسته به 
عوامل متعددی است که اگر ناپایداری 
و بی ثباتی دوران همه گیری را نیز به 
آن بیفزاییم تحلیل و پیش بینی 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 همه گیری 
سرتاســری  واکسیناســیون  یعنی 
احتمال می رود که روند رو به رشــد 
اقتصاد آغاز و تا انتهای بحران پایدار 

بماند.
اقتصاد کانادا در سه ماهه اول حدود 
5.6 درصد 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 کســب وکارها 
در تابســتان و رونق بــازار با تکیه بر 
ســبد مصرف کنندگان. اقتصاددانان 
به حســاب های بانکــی و پس انداز 
خانواده های کانادایی چشم دوخته اند. 
در طول دوران بحران همه گیری و از 
آنجا که به دلیل تعطیل یا ورشکسته 
شــدن کســب وکارها در بســیاری 
از زمینه هــا فرصت خــرج کردن از 
کانادایی  مصرف گــرای  خانواده های 
گرفته شد ولی در عوض حساب های 
پس انــداز به لطف این عــدم توازن 

میلیاردها دالر فربه تر شدند.
نرخ پس انداز کانادایی ها از 5.1 درصد 
در سه ماهه اول سال 2۰2۰ به 13.1 
درصد در سه ماهه اول امسال رسید 
و در کل در مقایســه به مدت مشابه 
در سال گذشــته حدود ۴۷ میلیارد 
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 
واکسیناسیون،  نرخ  افزایش  می توان 
بازگشایی تدریجی برخی از مشاغل، 
گرم شدن هوا و خروج بیشتر مردم از 
منازل برشمرد. در ماه آوریل اقتصاد با 
رشد منفی ۰.۸ درصدی کمی موجب 
نگرانی ها 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 2۰2۰ مشاهده 
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 
یافتند، مابقی رشد کرده اند.  کاهش 
اگر بخواهیم دلیل رشد اقتصادی در 
ســه ماهه اول سال را به شکل ساده 
بیان کنیم می تــوان به طور خالصه 
از کاهش محدودیت ها و بازگشــایی 
برخی از کســب وکارها و همچنین 
رونق بازار مســکن نام برد. به نقل از 
اداره آمار کانادا، رشد ناخالص ملی در 
ماه فوریه ۰.۴ درصد و در ماه مارس 
حدود 1.1 درصد گزارش شده است. 
مــاه آوریل دســتخوش حمله موج 
ســوم کووید1۹ شد و همان طور که 
اشاره شــد، اقتصاد با هر موج کرونا 
دچار افت وخیز می شود. باز هم طبق 
معمول بخش گردشگری، رستوران و 
خرده فروشی متحمل بیشترین ضررها 
شدند. الزم به ذکر است که این پدیده 
حتی ســایر بخش های پرسود مانند 
تولید و امــالک را نیز تا حدی تحت 
تأثیر قرار داد. این روند حتی تا ماه می 
 نیز ادامه داشت چراکه سخت گیری ها 
و مقررات محدودکننده کماکان وجود 
داشتند. با وجود اینکه نرخ بیکاری از 
۹.۴ درصد در ماه ژانویه به ۷.5 درصد 
در ماه مارس رسیده بود و بسیاری به 
ادامه این روند نزولی خوش بین بودند، 
بنا بر دالیلی که ذکر شــد، بار دیگر 
در ماه آوریل این مقدار به ۸.1 درصد 

صعود کرد.
مهم ترین دلیل رشد اقتصاد کانادا در 
ســه ماهه اول را می توان رشد بازار 
مسکن، رشــد ارزش امالک، کاهش 
نــرخ بهــره بانکی و افزایــش تعداد 
معامالت ملکی دانست که در مطالب 
هفته های گذشته به تفصیل به آن ها 
و دالیل هریک اشــاره شــد. تنها در 
ماه مارس بازار مســکن حدود 25۴ 
میلیــارد دالر به اقتصاد کانادا کمک 
کرد. این مقدار به تنهایی حدود 1۰۸ 
میلیارد دالر بیشتر از بخش تولید و 
بیــش از دو برابر درآمد صنعت نفت 
و گاز است. از دیگر بخش هایی که از 
رونق بازار بهره برد و به رشد اقتصادی 
کمک کرد بخش ساخت وساز مسکن 
بود. در ســه ماهه اول سال و به طور 
کلی در طول دوران بحران کووید1۹، 
ساخت وساز و تعمیر و نوسازی خانه ها 
به ویژه خانه های تک خانوار مستقل 
رشد چشــمگیری داشته است. رشد 
بخش ساخت وســاز در سه ماهه اول 
حدود 6.۷ درصــد یعنی معادل 1۴ 
میلیــارد دالر بوده اســت. به عالوه، 
درآمد مشاوران و آژانس های امالک 
به رقم بی ســابقه 1۹ میلیــارد دالر 

رسیده است.
بر اساس تحقیقات یکی از آژانس های 
امــالک کانــادا، بحــران کووید1۹ 
باعث شــد بخش بزرگی از جوانان از 
اجاره نشینی به فکر صاحب خانه شدن 
باشند. به نقل از این گزارش، از فاصله 
ماه مارس سال گذشته تاکنون حدود 
۴۸ درصد از افراد بین 25 تا 35 سال 

اقدام به خرید ملک کرده اند.
مؤسسه توسعه و همکاری اقتصادی 
OECD که مقر آن در پاریس است 
در ماه مارس رشــد ساالنه اقتصادی 
کانادا را حدود ۴.۷ درصد پیش بینی 
کرده بود. این مؤسسه اخیراً اعالم کرد 
که نسبت به اقتصاد کانادا خوش بین تر 
از قبل اســت و این مقــدار را برای 

امســال 6.1 درصد ارزیابی می کند. 
این مؤسســه دلیل این خوش بینی 
را کاهش محدودیت ها 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 عکس العمل بازار 
به اشتیاق مردم با بازگشت به زندگی 

عادی تا چه حد سودآور خواهد بود.

موج تعطیلی کسب وکارها در کانادا پس از واکسیناسیون سراسری
فردا- به گزارش فایننشــال پست با 
بازگشایی رســتوران ها، کافی شاپ ها 
و فروشــگاه ها در سراسر کشور، این 
امیدواری ایجاد شده که دردسرهای 
ناشــی از تعطیلی های گسترده برای 
کســب وکارها پایان یابد و اوضاع به 
حالت عادی بازگــردد. با این وجود، 
شــاید تا مدتهــا همچنــان درگیر 

پیامدهای این تعطیلی ها باشیم.
اتاق بازرگانی کانادا هشــدار می دهد 
کــه ممکــن اســت حتی پــس از 
واکسیناســیون کامــل در کشــور، 
شاهد موج گســترده ای از تعطیلی 
کسب وکارها باشــیم. در این میان، 
کسب وکارها در بخش گردشگری و 
نیز رستوران داری در معرض بیشترین 

ریسک قرار دارند.
دلیل این مسئله را باید در بازگشت 
کم سرعت به سطح درآمدی پیش از 
همه گیری طی دوره محدودیت های 
اعمال شــده در استان ها و همچنین 
باالی بدهی های کسب وکارها  حجم 
دانست. به همین دلیل، کسب وکارها 
نمی توانند دیگر بــه راحتی همانند 
گذشته به وام گیری و دریافت اعتبار 

روی آورند.
مدیرعامل اتاق بازرگانی کانادا می گوید: 
»کســب وکارها در بخش هایی که به 
صورت مســتقیم با مشتری سروکار 
دارند و تاکنــون دوام آورده اند، با دو 
واقعیت تلخ روبرو هستند: درآمدشان 
طی حدود سال قبل پائین تر از قبل 
بوده و در عین حال، نمی تواند بیشتر 
زیر بار بدهی بروند. ما به شدت نگران 
موج گسترده تعطیلی کسب وکارها تا 

سال 2۰22 هستیم.«
اتــاق بازرگانــی کانــادا می گویــد 
شــرکت هایی که بــه درآمد حاصله 

از مشــتریان حضــوری نیازمندند، 
راه طوالنی تــری برای بازگشــت به 
وضعیت ســابق دارند، زیرا بازگشت 
وضعیت  به  عملیاتی شــان  وضعیت 
ســابق مدت ها زمان می برد. کاهش 
غیریکنواخت محدودیت های ســفر، 
به  مربوط  محدودیت هــای  تــداوم 
ســالمت عمومی که موجب کاهش 
می شود  کسب وکارها  فعالیت  سطح 
و نیز نیــاز به انجــام اقداماتی برای 
جذب مشــتریانی که بیــش از یک 
سال، خانه نشــین بودنــد از دیگــر 
مشــکالتی اســت که فرآیند بهبود 
اقتصادی این بنگاه ها را با مانع روبرو 

می کند.
اتــاق بازرگانی بر این باور اســت که 

حتی در صورت برطرف شدن برخی 
از محدودیت ها در تابســتان امسال، 
درآمد بخش گردشــگری که آسیب 
ســختی از همه گیری دیده، حداقل 
تا ســال 2۰22 نمی تواند به وضعیت 
پیش از همه گیری بازگردد. وضعیت 
درباره سفرهای هوایی به مراتب بدتر 
اســت، به نظر می رســد بازگشت به 
سطح سابق حتی تا سال 2۰2۴ طول 
بکشــد. همه اینها به معنای درآمد 
کمتــر برای کســب وکارهای بخش 
گردشگری و نیز رستوران داری است.

از سوی دیگر، سطح بدهی بسیاری از 
این کسب وکارها به اوج رسیده است. 
در نظرسنجی ماه مارچ امسال توسط 
سازمان آمار کانادا مشخص شد نیمی 

از کسب وکارهای حوزه گردشگری و 
رستوران داری از دریافت اعتبار بیشتر 
ناتوان بودند. این در حالی اســت که 
در بخش های دیگر اقتصادی این رقم 
به صورت میانگین حدود 3۴ درصد 
است. بر اســاس آخرین نظرسنجی 
ســازمان آمار کانادا، این شــرکت ها 
که بیشــترین آسیب را از همه گیری 
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 می گوید دولت باید از 
رویکرد واحد و یکســان برای کمک 
به کسب وکارها 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 2۰21 و ســپس ارائه برنامه ای 
جدید در این زمینه برای حمایت از 
کسب وکارهای به شدت آسیب دیده تا 
بهار 2۰22 از جمله این پیشنهادات 
است. بخشــش بهره وام های دولتی 
مرتبــط و همچنین معافیت مالیاتی 
برای بخش رستوران داری و تفریحات 
در بــازه 2۰21 تــا 2۰23 از دیگــر 

پیشنهادات ارائه شده است.
مدیر اتاق بازرگانی می گوید: »تمرکز 
دولت بر روی چند بخش اقتصادی که 
همچنان به کمک نیاز دارند نه تنها 
کاری درست اســت، بلکه سیاستی 
هوشمندانه برای کمک به میلیون ها 
کانادایی به منظور بازگشت به کارشان 

به شمار می رود.«

پیش بینی افت ۱۰ درصدی بازار سهام 
در شش ماه آینده

فردا- به گزارش نشنال پست شاخص 
اس اند پی/تی اس اکــس  ترکیبــی 
)اصلی ترین شــاخص بورس تورنتو( 
دیروز به رکــورد جدید 32/2۰،231  
واحدی رسید. همچنین دو شاخص 
مهم بورسی در ایاالت متحده یعنی 
اس اندپــی 5۰۰ و نــزدک نیــز به 
نزدیک شدند.  تاریخی  رکوردشکنی 
بــرای بســیاری از ســرمایه گذاران 
باتجربه، این وضعیت به این معناست 
که بازار در آینده ای نزدیک با افت )یا 
در اصطالح فنی تــر »اصالح«( روبرو 

خواهد شد.
تعداد زیــادی از ســرمایه گذاران در 
آمریکای شــمالی بر ایــن باورند که 
بازار هم اکنون به مرحله ای رســیده 
که شــاهد »اصــالح« قیمت ها طی 
شــش  ماه آینده باشــد. نظرسنجی 
جدید بانک آمریکا نشان می دهد ۴۷ 
درصد از سرمایه گذاران انتظار اصالح 
1۰ درصدی قیمت  ســهام را دارند. 
همچنین 2۹ درصد نیز بر این باورند 
که بازار ممکن اســت تا 15 درصد با 
اصالح روبرو شود. در حالی که 6 درصد 
انتظار اصالح 2۰ درصدی را دارند، 2 
درصد نیز می گویند بازار در شــش 
ماه آینده، رویکردی خرسی می یابد. 
گفتنی است بازار خرسی، بازاری است 
که روند قیمت ها در آن معموال نزولی 
بوده، نگرانی سرمایه گذاران باالست و 

احتیاط شدید در بازار جریان دارد.
گفتنی اســت در این نظرســنجی 
جدید بانک آمریکا بیش از 1۸۰ مدیر 
مدیر  و  استراتژیست  سرمایه گذاری، 

صندوق های ســرمایه گذاری شرکت 
داشــتند. البته بیشتر آنها بر این باور 
بودند که قیمت مواد خام )کامادیتی( 
همچنان صعودی خواهد بود و سهام 
ســیکیکال و بانک هــا نیز همچنان 

جذابیت خود را حفظ خواهند کرد.
برخی دیگــر از یافته های جالب این 

نظرسنجی:
* ۷2 درصد از مدیران صندوق های 
ســرمایه گذاری بر این باور بودند که 
محرک  بســته های  )حاصــل  تورم 

اقتصادی( موقتی خواهد بود.
* ۸1 درصد از سرمایه گذاران بر این 
باورند که قیمــت بیت کوین حبابی 

است.
* دیــدگاه ســرمایه گذاران دربــاره 
ســهامی که می تواند طی چهار سال 
آینده سوددهی باالتری داشته باشد، 
متفاوت اســت. 2۴ درصــد بر این 
 value( باور بودند که ســهام ارزنده
stocks( عملکــرد بهتری دارند. 23 
درصد نیز سوددهی سهام شرکت های 

فناور را بیشتر می دانستند.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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Ultimate model shown ♦

◊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 payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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2021 ELANTRA

for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 

weekly 

$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

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

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ] [  ACTION  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

_____ Ship to Publication

_____ Collect to ___________________________

_____ Low-res PDF

_____ Revision & new laser

_____ Other ____________________________________ High-res PDF

None
10.5" x 20.79"
None

1079
Hyundai
June SID Retail
Newspaper
Master

None

None

Chris Blake

Charlene Leong

Margaret Han

Michelle Abramowitz

Minion Pro (Regular), Hyundai Sans Text (Regular, 

Bold), Arial (Regular), Hyundai Sans Head (Medium)

None None

JUNSID_WZMASTER_EN

None

Revision date: 5-27-2021 2:28 PM       Please contact Charlene Leong E: CLeong@innocean.ca  T: (647) 925.1300 x1448          INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  662 King St West. Unit 101. Toronto ON M5V 1M7

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

West 
 Cyan,  Magenta,  Yellow, 
 Black

Ultimate model shown ♦

◊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 payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

•  Roof side rails
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for 48 months  
with $495 down◊

Lease the Essential manual for: 
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$ 50 at 1.49%

Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

778-384-6729

sid@lougheedhyundai.com

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, 
BC V3K 6S4

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

ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر 
هیوندای و آکورا

2016 HONDA ACCORD TOURING2019 ACURA RDX TECH AWD 2010 HONDA ODYSSEY EX/SE 2016 FORD TRANSIT 250

NOW: $39,652
27,000 km

امکان خرید قسطی اتومبیل
 و ارائه تسهیالت ویژه

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

Was: $41,452

 Stk# R21255
NOW: $11,895

140,000 km

Was:$13,695

 Stk#H21512A
NOW: $23,688

4,000 km

Was: $25,488
NOW: $31,883

153,627 km

Was: $34,783
NOW: $19,775

114,000 km

Was:$21,575

2021 HYUNDAI ELANTRA PREFERED

 Stk#H21478A  Stk#B21109  Stk#U21227
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Ultimate model shown ♦

◊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 payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

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

hyundaicanada.com

sales event

Shift into

drive
on select models 

Lease◊ or finance† from

0 %

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

finance 
purchase credit*Plus get a $500

2021 TUCSON

months† on all 2021 TUCSON models

Get

financing  

0% 72
for

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

2021 ELANTRA
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with $495 down◊
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Standard key features include:

•  Rearview camera with dynamic guidelines

•   8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM  
and Android AutoTM
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Ultimate model shown ♦

◊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 payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Lease offer includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,725, levies and all 
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 

Additional information:

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

•  Active and veteran military personnel receive up to $750 in price adjustments±.  
Visit hyundaicanada.com/military
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applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. $0 security deposit on all models. 16,000 km allowance per year applies. Additional 
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 KONA 2.0L Essential FWD models with an annual finance rate of 0%/0%. Cost of borrowing is $0/$0. 
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value may be applied to down payment amount. Finance offers include Delivery and Destination charge of $1,825/$1,825, levies 
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. *Finance payment shown for the 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD includes 
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s starting price. Offer is non-transferable and cannot be assigned. ♦Price of model shown: 2021 TUCSON Ultimate AWD Magnetic 
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. Price includes Delivery and Destination charges of $1,825/$1,825/$1,725, levies and all applicable charges (excluding GST/
PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊†*♦Offers available for a limited time and subject to change or cancellation without notice. Vehicle colour is subject to 
availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of gas. Dealer may sell for less. Inventory is limited, dealer order may be required. Offer is non-transferable and cannot be assigned. No vehicle trade-in required. Visit  
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most vehicle components against defects in workmanship under normal use and maintenance conditions. ±Certain restrictions 
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer 
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. 
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شرکت حسابداری پی بی اس

با مدیریت نازنین و رضا هوشمند

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

تهیه طرح های تجاری و اقتصادی
پذیرش امور حسابداری

خرید و فروش بیزنس
یافتن بیزنس مناسب برای رفع شرط مهاجرت

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

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

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

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

US Tax Returns & Non-Resident Tax

ایرونیا- کوویــد1۹ ادعاهای اروپا  و 
کانــادا  درخصوص برخــورداری از 
بهترین شهرهای قابل سکونت جهان 
را کامال تغییــر داده و تازه ترین رده 
اکونومیست”  اطالعات  واحد  بندی” 

این موضوع را تایید می کند. 
وین که از ســال 2۰1۸ تــا 2۰2۰ 
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 12 قرار 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. 

ونکوور و تورنتو دیگر جایی در
 فهرست »بهترین شهرهای جهان برای زندگی« ندارند

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 1۰ مکان 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، مهم ترین شــاخص برای 
انتخاب بهترین شهرهای جهان برای 
زندگی  در ســال جاری به شــمار 
می رفت 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 می آمد 
که در این راستا، شهرهایی نظیر پراگ 
در جمهوری چک و آتن یونان، طی 
دوران کرونا هر روز وضعیتی بحرانی تر 
از قبــل را تجربه کردند و همین امر، 
آن هــا را در جایگاه های پایین تری از 
لیست زیست پذیرترین 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 
زیست پذیرترین 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 1۰ شــهر 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 1۰ 

تیم برتر حفظ کردند.
طبق گزارش اکونومیست “امتیازات 
مراقبت های بهداشتی در رتبه بندی 
به شدت تحت تأثیر  پاندمی کووید 
1۹ قرار 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

نشانه های 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 2۰۰۸ روی داده است. اما 
آیا روند کنونی می تواند نتیجه تلخی 

همانند آن روزها را به همراه آورد؟
بر اســاس داده های بلومبــرگ، در 
حال حاضر، نیوزیلند، کانادا و ســوئد 
بیشــترین حباب را در بازار مسکن 
تجربــه می کنند. بریتانیــا و ایاالت 
متحده نیــز هر چند وضعیتی اندک 
بهتر دارند، اما نشــانه های حباب در 

بازار مسکن آنها قابل مشاهده است.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد که 
مجموعه ای از عوامل موجب افزایش 
بی سابقه قیمت مسکن در سراسر دنیا 
شــده اند. نرخ پائین بهره، بسته های 
بی ســابقه محرک اقتصادی، افزایش 
عرضه  کمبود  خانواده هــا،  پس انداز 
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.
رده بندی  محاســبه  برای  بلومبرگ 
حباب در بازار مسکن از پنج شاخص 
مختلف بهره می برد. نســبت قیمت 
به اجــاره و نیز قیمت بــه درآمد به 
اقتصاددانــان بــرای ارزیابــی ثبات 
روند افزایــش قیمت کمک می کند. 
همچنین شتاب افزایش قیمت  مسکن 

نیز در نظر گرفته می شود.
از  بســیاری  در  مســکن  قیمــت 
کشــورهای عضو سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی )OECD( هم اکنون 
از قیمت های دوره بحران مالی 2۰۰۸ 

نیز بیشتر است.
با این وجود، نشانه های مختلفی وجود 
دارد که نشــان می دهند خطری در 

آینده نزدیک، بــازار امالک را تهدید 
نمی کنــد. 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 
برای  صالحیت متقاضی وام مسکن 
دریافت آن( در کانادا ســختگیرانه تر 
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 بحران هایی 
نظیر آنچه در ســال 2۰۰۸ روی 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 خانه های معامله شده در ماه می 
۴/۷ درصد نسبت به ماه قبلش افت 
داشت. با این وجود، میانگین قیمت 
خانه افزایشــی 1 درصدی داشــت. 
کاهش تعداد مســکن عرضه شده به 
بازار یکی از اصلی تریــن 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 می رود. از 
سوی دیگر، در ماه می شاهد افزایش 
ساخت مسکن بودیم. با در نظر گرفتن 
این موارد، می توان 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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kinman Mulholland

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

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

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

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

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

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

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

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

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

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان
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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279Tel: (604) 757-1279

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

ebrahimiebrahimi
accounting services ltd.

دالیل کاهش روند گزینش و ورود مهاجران به کانادا چیست؟
تعداد مهاجــران جدید در ماه آوریل 
همچنان  بااین حــال،  یافت.  کاهش 
می توانیم انتظار پایان سال قوی تری 

را برای سال 2۰21 داشته باشیم.
در ماه آوریل ســال 2۰21، کانادا از 
تقریباً 21۰۰۰ مهاجر جدید استقبال 
کرد کــه این عــدد پایین ترین آمار 

ماهانه در سه سال اخیر بوده است.
در ماه ژانویه امسال، کانادا از 2۴6۸۰ 
مهاجر تــازه وارد، و در مــاه فوریه از 
233۹5 مهاجر جدید استقبال کرد. 
ایــن عدد در ماه مــارس به 211۰5 
کاهش یافت و حتی در ماه آوریل نیز 
مجدداً 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 سه ساله 
کــه تمایل این کشــور را از پذیرش 
حداقــل ۴۰1۰۰۰ مهاجر جدید در 
سال 2۰21 نشان می دهد که تاکنون 
هیچ گاه 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 آســیب دیده کانادا در 

دوران پاندمیک می باشد …
به  عالقه مند  باوجوداینکــه  کانــادا 
گزینش مهاجران زیاد و تأمین سهمیه 
سال 2۰2۰ بود ولی به دلیل مشکالت 
ناشی از پاندمیک تنها توانست پذیرای 

1۸۴۰۰۰ مهاجر جدید باشد.
اثرات منفی دوران قرنطینه سنگین 
برای مبارزه با مــوج دوم کووید 1۹ 
در دوران پاندمیک موجب شــد که 
تنها بالغ بــر ۴۰۰۰ مهاجر جدید را 
در آوریــل 2۰2۰ وارد کانادا شــوند 
که بدترین و پایین ترین درصد ورود 
ماهانه مهاجران به کانادا از زمان جنگ 

جهانی دوم تاکنون بشمار می آید.

به نظر می رسد کانادا قادر نخواهد بود 
سهمیه گزینش ۴۰1۰۰۰ پذیرش را 
در ســال 2۰21 تکمیل کند. اگرچه 
هنوز فاکتورهای بســیار دیگری که 
می توانند رسیدن این کشور به هدف 
خود را نزدیک تر کنــد وجود دارند. 
مهم ترین این فاکتورها به شــرح زیر 

می باشند:
* ورود مهاجرین در ماه های تابستان 
معموالً بیشتر می شود )به دلیل هوای 
گــرم و ورود تازه واردانــی که پیش 
از شــروع ترم های دانشگاهی در ماه 
سپتامبر به کشور وارد می شوند(. این 
موجب خوش بینی این می شــود که 
مهاجرین زیــادی در چند ماه آینده 

وارد کانادا شوند.
* دولت کانادا شروع به بحث آزادانه 
دربــاره تســهیل محدودیت هــای 
مسافرتی خود کرده است. نخست وزیر 
کانادا، جاستین ترودو،گفته است که 
مرزهای بین المللی باز خواهند شد و 

این امر را با مسافران کامالً واکسینه 
شده آغاز خواهد کرد.

وزیر بهداشت نیز افزود: کانادا می تواند 
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 نتوانسته اند مراحل 
لندینگ را به علــت محدودیت های 
ســفر به کانادا انجام دهند نیز اجازه 
می دهد تا در نهایت لندینگ خود را 

در کانادا تکمیل کنند.
* در حــال حاضــر IRCC از طریق 
ایجاد  کــه  مختلفــی  برنامه هــای 
کرده اســت؛ در حال اولویت گذاری 
متقاضیان  درخواســت های  بررسی 
واجد شــرایطی اســت که در داخل 
کانادا حضــور دارند و از طریق برنامه 
آزمایشی تغییر مجوز موقت به اقامت 

دائم و یا تجربه داران کانادایی است.
* IRCC اشاره می کند که متقاضیان 
اقامت دائــم از درون کانادا به میزان 
کمتــری بــا چالش هــای مرتبط با 
دوران  در  ســفر  محدودیت هــای 
انجــام مراحل لندینگ  پاندمیک و 
روبرو هســتند. ازایــن رو، تمرکز بر 
متقاضیان داخلی مهاجرت باید بدین 
معنا باشــد که افزایش قابل توجه در 
گزینش تعــداد مهاجرین جدید در 
نیمه دوم ســال 2۰21 دور از انتظار 

نیست.
* برنامه ریزی های دولت در صورتی به 
موفقیت می انجامد که IRCC قادر به 
رسیدن به هدف خود برای لندینگ 
بســیاری از این متقاضیــان تا پایان 
سال باشد، تنها در این صورت است 
که می تواند حداقل از آســتانه عدد 
3۰۰۰۰۰ تازه وارد در ســال 2۰21 

فراتر رود.
معصومه علی محمدی )هفته(

حمایت شهرداران بریتیش کلمبیا 
 از جرم زدایی 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.
بیانیه ای که توسط شهرداران ویکتوریا، 
َکملوپس، برنابی، نیو وست مینیستر، و 
پورت کوکیتالم منتشر شده می گوید 
که آنها از مدل شــهر ونکــوور برای 
حــذف مجازات های کیفــری برای 
حمل ساده مواد مخدر ]برای استفادۀ 
شخصی[ حمایت می کنند و از دولت 
فدرال می خواهند که چنین کاری را 

انجام دهد. 
شهرداران می گویند که آنها در خط 
مقدم مبــارزه با بحران بیش مصرفی 
)اوردوز( هســتند که ده ســاله جان 

هزاران نفر را می گیرد.
کانــادا  بهداشــت  وزارت  از  آنهــا 
می خواهند روشی را که آنها »رویکرد 
پیشــگامانه« می نامند تأیید کنند، و 
می گویند این کار به سایر شهرداری 
ها اجازه می دهد 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 منطقه ای 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 می گویند که این 
طرح رویکردی متمرکز بر سالمتی در 
استفاده از مواد مخدر را ارائه می دهد، 
که به مصرف کنندگان اجازه می دهد 
بــدون نگرانــی از بدنامی ناشــی از 
مصرف، با خیالی آسوده تر 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 می کند.
هفت شــهردار دیگر می گویند این 
اقــدام ونکوور به ویــژه اکنون که با 
چالش های پاندمی کووید 1۹ دست 
و پنجه نرم می کند، 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 بی خطــر جایگزین های 
دارویی برای مواد مخدر خطرناک در 
خیابان ها، خدمات گســترده کاهش 
آســیب، بهبود حمایت هــای اولیه 
بهداشت جسمی و روانی، مسیرهای 
انعطاف پذیر برای درمان با گزینه های 
مناسب فرهنگی و برنامه های آموزشی 

عاری از هرگونه بدنامی نیاز داریم.«
قانونی  پزشکان  داده های ســرویس 
بریتیش کلمبیا نشان می دهد 6۸۰ 
نفر در سراسر اســتان بین 1 ژانویه 
تــا 3۰ آوریل ســال جــاری بر اثر 
غیرمجاز ســمی  مواد  بیش مصرفی 

جان خود را از دست داده اند.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

منزل بسیار زیبا ، نوساز 3 ساله، دوطبقه،4040 اسکورفیت زیربنا،
6 اتاق خواب با 6،5 سرویس حمام و دستشویی نقشه بسیار خواب،  سالن پذیرایی  و نهارخوری بزرگ، 

آشپزخانه بسیار زیبا، استینلس استیل اپالینسس،  اتاق نشیمن بزرگ،  4 اتاق خواب در طبقه باال 
با حمام مستقل، اتاق خواب اصلی  بسیار بزرگ ، دارای سیستم تهویه و خنک کننده، جاروبرقی مرکزی،  

مجهز به سیستم دزدگیر و دوربین مداربسته، 2 پارکینگ سرپوشیده، 
 دارای سوئیت یک خوابه قانونی با ورودی مستقل،  در یکی از بهترین مناطق مرکزی کوکیتالم

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

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

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

$698,000

(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Rear Yard Exp:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:
Fuel/Heating:

# of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

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

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Detached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings
# of Kitchens:

Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Suite:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms:

# of Levels:

Presented by:

:

Beds in Basement: Beds not in Basement:

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Board:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Meas. Type:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

55 MAPLE DRIVE

V3H 0A7

R2500933 $1,720,000

5,973.91

0.00
4
4
3
1

2009
11
SFD
$6,092.05

1

4 2

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

026-488-434

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

16'4
11'6
10'9

12'
15'
6'3

14'1
7'7

19'1
12'4

12'2
10'
5'3

12'7
20'6
28'6

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

1,321
1,081

0
1,321
3,723

0
3,723

3
3
3
21

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

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام، واقع در طبقه آخر ساختمان سیمانی 7 طبقه،
با چشم انداز زیبا از کوهستان، سقف بلند، 589 اسکورفیت زیربنا،

استینلس استیل اپالینسس و سنگ گرانیت در آشپزخانه، یک پارکینگ سرپوشیده،
ساختمان دارای استخر سرپوشیده، جکوزی و سالن ورزش ،

در فاصله چند قدمی از کلیه امکانات رفاهی و اسکای ترن

528,000#711-121 Brew Street, Port Moody

معصومه علی محمدی )هفته(
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کمبود مسکن در کانادا
 برای مهاجران
و تازه واردین

ایرانیــان کانادا- تا 2۰ ســال آینده 
میلیون ها نفــر مهاجــر وارد کانادا 
می شوند، آیا مسکن کافی برای آن ها 

وجود دارد؟
کانادا با کمبود شــدید مسکن روبرو 
اســت که باعث افزایش بی ســابقۀ 
قیمت ها تقریباً در هر نقطه از کشور 

شده است.
در نتیجه، کسانی که می خواهند در 
آینده خانه بخرنــد، توقعات خود را 
پایین آورده اند. بعضی ها به خانه هایی 
راضی شــده اند که از آن چیزی که 
می خواستند کم زرق و برق تر است. 
دیگران به دلیــل افزایش قیمت ها، 
جوامــع خود را برای همیشــه ترک 
کرده اند و به مناطق ارزان تر کشــور 
نقل مکان کرده انــد، و نهایتاً همین 
چرخه ]افزایش قیمت مسکن[ نیز در 

این مناطق شروع شده است.
پیامد های این روند، حتی اگر جمعیت 
کانادا در همین سطح بماند، می تواند 
بســیار بزرگ باشــد، اما بدون شک 

جمعیت افزایش خواهد یافت.
سازمان آمار کانادا تخمین می زند که 
در آغاز ســال 2۰21، جمعیت کانادا 
کمی بیش از 3۸ میلیون نفر بود. در 
آخرین تالش در ســال 2۰1۸ برای 
تخمین جمعیت کانادا در سناریویی 
با رشــد جمعیت متوسط، جمعیت 
کانادا تا ســال 2۰۴3 بــه ۴6.5 نفر 
خواهد رسید. به عبارت دیگر به ازای 
هر فردی که در حال حاضر در کانادا 
است، تا 22 سال آینده یک نفر اضافه 

خواهد شد.
این افزایش جمعیــت تنها از طریق 
زاد و ولــد در خانواده هایی که اکنون 
در کانادا هستند اتفاق نمی افتد. رشد 
طبیعی جمعیت کانادا که عامل اصلی 
افزایش جعیت کشور بود، با آغاز قرن 
]از 2۰۰۰ به این ســو[ متوقف شده 

است. 
اکنون مهاجرت رشد جمعیت کانادا را 
تضمین می کند. یک مطالعه منتشر 
شــده در سال گذشــته پیش بینی 
کرد که کانــادا می توانــد باالترین 
نرخ خالص مهاجــرت در جهان را تا 
سال 21۰۰ داشــته باشد. این روند، 
مزایای اقتصادی را بــه همراه دارد، 
اما همچنین مســئله محل زندگی و 
سکونت همۀ آن افراد را نیز برجسته 

می کند.
در حالی که اغلب از شهرهای بزرگ 
به عنوان جاذبه های مهاجرتی کانادا 
یاد می شود، اما قضیه کمی متفاوت 
اســت. بله، در ســال 2۰1۹ بیش از 
11۷۰۰۰ تــازه وارد جدید در تورنتو 
ساکن شدند، اما این فقط حدود 1.۸ 
درصد از جمعیت این شهر را شامل 
می شود. در همان سال، مهاجرین تازه 
وارد 2.۴ درصد از جمعیت شــهری 
شارلوت تاون ، و جزیرۀ پرنس ادوارد و 

شهر رِجینا را تشکیل می دادند.
به عبارت دیگر، همانطور که مهاجران 
از سراســر جهــان می آینــد ، نقاط 
مختلفی را در سراســر کانــادا برای 

سکونت انتخاب می کنند.
 بیــن میلیون ها مهاجر کــه انتظار 
می رود به کانادا مهاجرت کنند و تعداد 

زیادی از کانادایی ها که در جستجوی 
جستجوی مســکن مقرون به صرفه 
هستند، اکثر مراکز شهری در کانادا 
می توانند 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، جنگل ها یا هر چیز 

دیگری در حومه شهر ها قرار دارد.
این همان راه حلی است که به کمک 
مانیتوبــا آمده. منطقۀ کالن شــهر 
وینیپگ از ابتدای قرن توانسته است با 
این روش 15۰ هزار نفر را به جمعیت 
خود بیفزاید، حدود 22 درصد افزایش 

جمعیت.
جینو دیستاسیو، استاد جغرافیا و نایب 
می گوید  وینیپگ،  دانشــگاه  رئیس 
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 1۷ حوزۀ 
شهری دارای رشــد سریع در حومه 

می شود.
وی  می گوید: »این امر به کوچ کردن 
مردم از محله های قدیمی تر انجامیده، 
و ما شاهد رشد بســیار بیشتری در 

محله های حومۀ  شهر هستیم.«
کنسرسیوم 1۸ شــهرداری در حال 
کار بر روی طرحی برای هدایت رشد 
جمعیتی منطقه تا سال 2۰5۰ است. 
دیستاســیو اظهار امیدواری کرد که 
این مسئله به پرداختن به مشکالت 
موجــود در حومۀ شــهر ها، اهمیت 
فراوانی می بخشــد. این موارد شامل 
توســعه کامل، پایداری ]در رابطه با 
حفاظــت محیط زیســت[ و از همه 
مهمتر نابرابری بیــن حومه های ]با 
ساکنین[ پردرآمد و مرکز شهری کم 

درآمد است. 
ایــن نگرانی ها به هیــچ وجه فقط 
مربوط به وینیپگ نیستند، و می توان 
آنها را در هر کدام از شهر های بزرگ 
کانادا یافــت. آنچه نمی تواند در همه 
جا تکرار شود رشد گستردۀ وینیپگ 
است. به عنوان مثال تورنتو و ونکوور 
با محدودیت های جغرافیایی و سیاسی 
روبرو هســتند که توانایی پراکندگی 

آنها را محدود می کند.
در تئوری، این امر نیاز به ســاخت و 
ساز بیشــتر به ســمت باال را ایجاد 
می کند، امــا از آنجایی که خانه های 
مرتفع مشــکل مســکن را برطرف 
می کند، نیاز آنهایی که می خواهند به 
هر قیمتی که شده در خانه های تک 
واحده زندگی کنند را جواب نمی دهد.
تعداد زیادی از کانادایی ها هستند که 
در این گروه قرار می گیرند ، و این امر 
توســط داده های CREA ثابت شده 
که نشان می دهد قیمت خانه های تک 

واحده از هر نوع مسکن دیگری بیشتر 
افزایش می یابد.

اینجا یک مشــکل دیگــر نیز وجود 
دارد: رقابت اولویت ها در میان سطوح 
مختلف دولت. به عنوان مثال ممکن 
اســت یک دولت اســتانی با ساخت 
آپارتمان های مرتفع موافق باشد، اما 
دولت  های شــهری ممکن است زیاد 
با تأیید آپارتمان های 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 ، می گوید این وضعیتی است 
که در مناطقی از منطقه ونکوور اتفاق 
می افتد و شــهرداری ها مانع تالش 
افزایش تراکم  مسکن ســازان برای 

می شوند.
او می گویــد که این اســتان ممکن 
است بخواهد از کشور نیوزلند پیروی 
و قوانین شــهرداری را اصالح کند تا 
اطمینان حاصل کند که شهرداری ها 
نتوانند محدودیت های بیش از حدی 
را در راســتای تالش بــرای افزایش 

تراکم وضع کنند.
برنامه حفاظت از زمین های کشاورزی 
بریتیش کلمبیا مانع ســاخت و ساز 
در برخــی مناطق خــارج از مناطق 
الوستر  می شــود.  موجود  مسکونی 
می گوید، در حالی که بعضی قوانین 
رفتن به خــارج از محدوده را ممنوع 
می کند و بعضی دیگر اجازۀ تراکم را 
نمی دهد، واقع بینانه ترین 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 
افرادی  از  نوعی کــوچ گســترده تر 
هســتیم که قادر به رقابــت در بازار 
مســکن در منطقه کالنشهر ونکوور 

نیستند.«
 

تجربۀ اوشاوا
 

جمعیت اطراف اوشاوا در انتاریو برای 
اولین بار به لطف کسانی که از تورنتو 
در دهــه 1۹۸۰ خارج 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 16 سال 
گذشته، اشاوا ســهم معادل خود را 
بدست آورد و جمعیت خود را از 33۰ 
هــزار نفر به بیــش از ۴2۰ هزار نفر 

افزایش داده است.
جان هنــری رئیس منتخب منطقه 
Durham اســت. وی بــا اشــاره به 
میانگین صدور ۴۰۰۰ هــزار پروانۀ 
ســاخت در طول 5 ســال گذشته 
می گوید که انتظار دارد رشد جمعیت 
منطقه بیش از انتظــارات طی دهه 

آینده باشد.
بنابرایــن راز موفقیــت منطقــه در 
مورد رشد جمعیت چیست؟ هنری 
می گوید: مجــاورت بــا تورنتو تنها 
بخشی از پاســخ به این سوأل است، 

پیش بینی رشد جمعیت در استان های کانادا ۱۹-۲۰۱۸ تا ۲۰۴۲-۴۳

فضاهای ســبز منطقه، مرکز شهرها 
و دسترسی آســان به شهر بزرگ تر 
]تورنتو[ ســاکنان جدیدی را جذب 

می کند.
وی می گوید: «چیزهای دیگری غیر 
از مقرون به صرفه بودن باعث خروج 

مردم از شهر  ها می شود.«
این همچنین شامل اقتصاد متنوعی 
اســت که مدتهــا قبل در اوشــاوا، 
Whitby  و ســایر مناطــق دورهام 
وجود داشت. هنری می گوید با داشتن 
بخش  های انرژی، ســاخت اتومبیل، 
مراقبت هــای بهداشــتی و آموزش 
به عنوان بخش های اصلی اشــتغال 
محلی، کســانی که بــه این منطقه 
نقل مکان می کنند به زودی متوجه 
می شــوند که می توانند بدون نیاز به 
رفت و آمد به تورنتو شغل پیدا کنند.

وی گفــت: »مــردم فهمیده اند که 
Durham جایی است که می توانند 
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 کانادایی هــا در فاصلــۀ 1۰۰ 
کیلومتری از مرز ایاالت متحده زندگی 
می کنند. بعضی اوقات گفته می شود 
که ۸۰ تا ۹۰ درصد از کانادایی ها در 

این فاصله زندگی می کنند.
این ادعا کامال دقیق نیست اما بسیار 
دور از واقعیت هم نیست. آمار کانادا 
گزارش می دهد که تا ســال 2۰16 ، 
66 درصــد از کانادایی هــا در فاصلۀ 
1۰۰ کیلومتــری یا کمتــر از مرز با 
ایاالت متحــده زندگی می کنند، در 
این صورت ۹6 درصد از اراضی کشور 
برای یک سوم جمعیت باقی می ماند.

کانادا دومین کشور بزرگ جهان است 
و بانک جهانی می گوید که کانادا یکی 
از 1۰ کشور جهان با پایین ترین تراکم 
جمعیت است. کانادا به ازای هر یک 
کیلومتر مربع ۴ نفر جمعیت دارد، که 
معادل یک نهم تراکم جمعیت ایاالت 
متحده و یک هفتادم تراکم جمعیت 

انگلستان است.
این فکر همیشــه به ذهــن خطور 
می کند، اگر به مسکن بیشتری نیاز 
داشــته باشــیم، مطمئناً مکان های 
زیادی وجــود دارند که می توانیم در 

آنها مسکن بسازیم.
باز هم، این کامالً درســت نیســت. 
کوه های راکی   به جایــی نمی روند. 
تندرا های بــی  آب و علف یک مکان 
ایده آل برای ایجاد یک جامعه جدید 
نیســت. ساخت مســکن در مناطق 
وسیعی از جنگل ها از نظر سیاسی و 

زیست محیطی غیر قابل تصور است. 
حدود 12 درصد از زمین ملی ما تحت 
پوشش پارک های 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 می تواند آنقدر افزایش  یابد که 
برای ادامه گسترش دیگر زمینی برای 

شهرها باقی نماند.
مایک موفات، مدیر اجرایی انستیتوی 
یــک  کــه   Smart Prosperity
اندیشــکده در اتاوا اســت، می گوید: 
»آنچه برای مسکن استفاده نمی شود 
یا برای طبیعت اســتفاده می شــود ، 
مانند Greenbelt یا »کمربند سبز« 
یا برای زمین های کشــاورزی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد- و ما در حال 
حاضر روزانه 1۷5 هکتار زمین را در 
انتاریو از دست می دهیم تا به توسعه 

برسیم.«
همانطــور کــه بریتیــش کلمبیــا 
زمین های 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 واکنش های منفی 
از جانب مردم سریعاً پس گرفته شد.

ســه ســال بعد، عالئمی وجود دارد 
که نشان می دهد قســمت هایی از 
»کمربند سبز« را ممکن است برای 
ساخت مسکن تصاحب کنند. نیمی از 
شورای اداری آن زمستان گذشته در 
اعتراض به برنامه ریزی های انجام شده 
برای اصالحات زیست محیطی استعفا 
دادند و اکنون برنامه هایی وجود دارد 
که می خواهنــد بزرگراهه را از میان 
بخشی از این کمربند سبز عبور دهند. 
مانند بســیاری از دوستداران محیط 
زیست در انتاریو، موفات می ترسد که 
هر دولتی بتواند تصمیم بگیرد که هر 
بار »قطعه های کوچکی« از »کمربند 
ســبز« را به پروژه های ساخت و ساز 

اختصاص دهد.
آنچــه او را به ویژه نگــران کرده این 
است که ساختمان سازی در »کمربند 
سبز« می تواند به عنوان یک راه حل 
برای کمبود مسکن در جنوب انتاریو 
دیده شــود. وی گفــت: »اگر ما این 
مسئله را طی 1۰ ســال آینده حل 
نکنیم ... فکر می کنم 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.« 

نام دو محقق جوان کانادایی-ایرانی 
در بین پنج »کارآفرین آینده دار کانادا«

مداد- در ششــمین دوره اهدای جوایز ســالیانه ی کارآفرینان پژوهشگر 
توسط سازمان غیرانتفاعی Mitacs، پنج کارآفرین آینده دار کانادا معرفی 
شــدند که در بین آن ها نام نگین آشوری، 2۸ ساله از مونترال و حسین 

کمالی، 32 ساله از ونکوور به چشم می خورد.
نگین آشــوری از دانشگاه کنکوردیا در شرکت دانش بنیان خود موفق به 
ساخت پروتز قابل تجزیه ای شده که از راه واژن وارد بدن خانم های مبتال 

به افتادگی لگن می شود تا به تدریج باعث اصالح ساختار لگن گردد.
حســین کمالی نیز در شــرکت دانش بنیان خود، با اســتفاده از هوش 
مصنوعی، موفق به ســاخت یک روبات شیشه شور هوشمند شده که با 
تقلید از حرکات انســان، صنعت شیشه شوری آســمان خراش ها را وارد 

دوره ی جدیدی خواهد کرد.
میتاکس، سازمان ملی اختراعات کانادا محسوب می شود که تالش دارد تا 
با کمک به پژوهشگران برتر دانشگاهی کشور، زمینه ی ورود آن ها به بازار 
کار را فراهم آورد تا بدین وسیله ضمن کمک به بهبود زندگی کانادایی ها 
و تغییر مسیر اقتصاد کشور، پیشرو بودن کانادا را در صنایع و فناوری های 

نوین، حفظ کند.

سازمان آمار کانادا تخمین می زند که در آغاز سال ۲۰۲۱، جمعیت کانادا کمی 
بیش از ۳۸ میلیون نفر بود. در آخرین تالش در ســال ۲۰۱۸ برای تخمین 
جمعیت کانادا در سناریویی با رشد جمعیت متوسط، جمعیت کانادا تا سال 
۲۰۴۳ به ۴6.5 نفر خواهد رسید. به عبارت دیگر به ازای هر فردی که در حال 

حاضر در کانادا است، تا ۲۲ سال آینده یک نفر اضافه خواهد شد.
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نمایشگاه آثار مجسمه سازى پروانه رودگر

مهاجرت: 
کلیدی برای بهبود

وضعیت اقتصادی کانادا
ایرانیان کانادا- مسئوالن و کارشناسانی 
که برنامۀ بازیابــی و بهبود اقتصادی 
کانــادا را از عواقــب پاندمی جهانی 
طرح ریزی کرده انــد به مهاجرین به 
عنوان بخش بزرگــی  از این راه حل 

نگاه می کنند.
این نتیجه گیری، با توجه به نقشــی 
که مهاجران از قبل در جامعه کاماًل 
کثرت گرایانه این کشور ایفا کرده اند، 

شاید اجتناب ناپذیر باشد.
کانادا طبق آخرین سرشــماری سال 
2۰16 با 21.۹ درصد مهاجر نســل 
اول از کل جمعیت، یکی از باالترین 
نرخ هــای 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 بین المللی است.
ســیل ورود تــازه واردان – که بیش 
از 3۰۰۰۰۰ نفــر در ســال قبــل از 
پاندمی بود – با محدودیت های شدید 
مسافرتی مربوط به سالمت، کاهش 
یافته است. اما از آنجا که واکسن های 
بیشتری در دسترس ســاکنان قرار 
می گیرد، 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 می توانیم از سالی که 
افتادیم، شــروع کنیم؟ تصور  عقب 
می کنم امسال سال بدی برای کسی 

که می خواهد به کانادا بیاید نباشد.«
بــودر افــزود: »ما در حــال دریافت 

سیگنال هایی ]از طرف دولت فدرال[ 
هستیم که نشــان می دهد مهاجرت 

بخشی از راه حل خواهد بود.«
 

مشارکت های اقتصادی
 

منطق تشویق به مهاجرت کانادا در 
یک وب ســایت دولتی آورده شــده 
است، که می گوید: »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 می کنند.«
مهاجرت همچنین به جبران تغییرات 
جمعیتــی کمک می کند. در ســال 
2۰1۹، نرخ 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 داده اند.
جنیفــر واتس، مدیــر عامل انجمن 
خدمــات مهاجــران نوا اسکوشــیا، 

می گوید: »مهاجران از طریق کار خود 
به عنوان کارگران ضروری و کارکنان 
خط مقدم کمک های 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 
تحت تأثیر پاندمی قــرار گرفتند، به 
ویژه کســانی که در بخش هایی کار 
می کردند که بیشــتر تحــت تأثیر 
پاندمی قرار گرفت، به خصوص بخش 

هتلداری و خرده فروشی.«

جاگمیت سینگ، رهبر حزب مخالف 
دموکراتیک نوین کانادا، اصرار دارد که 
بهبود اقتصادی کشور »نباید به دوش 

کارگران و خانواده های آنان بیفتد.« 
سینگ در بیانیه ای به صدای آمریکا 
گفت: »این پاندمی به سراسر کانادا به 
شدت آسیب زد. این موضوع همه را 
تحت تأثیر قرار داده اســت، از جمله 
تازه واردیــن به کانادا و دانشــجویان 

بین المللی.«
 

موانع دیگر
 

کارشــناس  آتــاک،  ایدیل  دکتــر 
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 درخواســت های خود برای 
پناهندگی بودند ولی قادر به کســب 

اجازه کار قانونی نبودند.
 آتــاک در مصاحبه ای 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 نشده اند، به طور معمول 
حــق کار دارند، اما بــرای این کار به 

مجوز احتیاج دارند.«

»آنچه من در تحقیقات خود دیده ام 
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 
محدودیت هــای ســفر کانــادا بــر 

پناهندگان احتمالی ابراز نگرانی کرد.
آتــاک گفت: »یکــی از کارهایی که 
دولت کانــادا می تواند انجام دهد این 
اســت که اعالم کند پناهندگانی که 
به کانادا می آیند را به عنوان سفر های 
ضروری به حساب بیاورد. البته، باید 
و غربالگری  امنیتــی  بررســی های 
بهداشتی انجام شــود ... اما این کار 
برای حمایت از پناهجویان در کانادا 

نیز کامالً امکان پذیر است.«
با وجود شــهرت کانادا به عنوان یک 
جامعه متنوع و فراگیر، بســیاری از 
تازه واردان با احساسات ضد مهاجرتی 

روبرو می شوند. 
نوا خان دانشجوی کارشناسی ارشد 
در رشــتۀ آموزش در دانشگاه یورک 
در تورنتو است. تحقیقات او نفرت بر 
علیه آسیایی  تبار ها به  صورت آنالین 
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« 
)sandy( برای توهین به افراد از خاور 

میانه استفاده می شود.
 وی گفت: »این پاندمی به نژادپرستی 
نقابــی داده اســت که مــن حتی 
نمی دانستم که می شود از آن استفاده  

کرد.«
»در تحقیقاتی که انجام داده ام روشن 
اســت که نژادپرســتی ضد آسیایی 
افزایــش یافته، روش هــای جدیدی 
از نژادپرســتی ایجاد شده است، و بر 
تأثیر  تبار ها  سالمت روان آســیایی 

گذاشته است.«

7۰ درصد بریتیش کلمبیایی ها موافق ممنوعیت خرید مسکن توسط خارجی ها 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.
۴2درصــد از پاســخ دهنــدگان به 
اظهار  تحقیقاتی  نظرسنجی شرکت 
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 2۰2۰ انجام 
داد، 15 واحد افت دارد.

در همیــن حال ۴3درصد گفتند که 
معتقدند اقدامات ســاخت مســکن 
دولتی اســتان بی نتیجه خواهد بود؛ 
12 واحد افزایش نســبت به ســال 
گذشته و 16 درصد گفتند که دودل 

هستند.
براساس این نظرسنجی ۷5درصد از 
ساکنان بی سی موافق تصمیم دولت 
برای افزایــش مالیات کنونی خریدار 
خارجی از 15 به 2۰ درصد 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 1۰ 
بریتیش کلمبیایی ۷نفر پاسخ مثبت 

به این سوال دادند. 
ایــن رقــم در زنان بــه ۷5 درصد و 
در بین ســاکنان بی سی شمالی به 

۹۰درصد رسیده است.
این نظرســنجی همچنین نشان داد 
که بیش از دو سوم ساکنان استان با 
اعمال مالیات ۰.2 درصدی بر ارزش 
خانه های بین 3 تا ۴ میلیون دالری 
و نرخ ۰.۴ درصدی بر بخشی از ارزش 
خانه بــاالی ۴ میلیــون دالر موافق 

هستند.
به همین ترتیب 6۷ درصد با تصمیم 
افزایــش مالیات انتقــال امالک تا 5 
درصد برای خانه هایی به ارزش بیش 

از 3میلیون دالر نیز موافق هستند.
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علت مرگ کودکان در مدارس شبانه روزی بومیان
 چه بود؟

میزان مرگ کودکان در برخی مدارس شبانه روزی، یک کودک از هر بیست کودک بود.

گورســتانی که دو هفتــه پیش در 
محوطه ی مدرســه ی شــبانه روزی 
کم لوپس در بریتیش کلمبیا کشف 
شــد، تا به امروز، نه تنها در آمریکای 
شمالی، که در هیچ گوشه ی دیگری 
از دنیای متمدن بشــری دیده نشده 
بود: گورهای بی نام  ونشان و متروکه ای 

متعلق به کودکان بومی این مدرسه.
روزان کاسیمیر، رئیس واحد دولتی 
 Tk’emlups یکی از اقوام اولیه  به نام
بریتیــش  در   te Secwepemc
کلمبیا، در بیانیه ی روز پنج شــنبه 
خود اعالم کرد که تحقیقات اولیه با 
اســتفاده از رادارهای نافذ در زمین، 
شــواهدی مبنی بر وجود 215 گور 
را اثبــات کرده اســت. مدرســه ی 
شبانه روزی بومیان کام لوپس که در 
سال 1۸۹3 تاسیس شــد، در زمان 
خود، بزرگترین مدرسه ی شبانه روزی 
کل کانادا بود. مرکز ملی حقیقت یابی 
و مصالحه، رســماً، مرگ 51 کودک 
را در این مدرسه تایید کرده بود، اما 
تحقیقــات راداری اخیر، 215 مرگ 

ثبت نشده را نشان می دهد.
کاسیمیر، این رسوایی را »فقدانی دور 
از تصــور« نامید که گرچه تا پیش از 
شنیده  درموردش  این صحبت هایی 
می شد، اما هرگز سندی برای اثبات 
آن یافت نشده بودند. این واحد دولتی 
اقوام بومی، اکنون، درحال همکاری با 
موزه ی سلطنتی بریتانیا برای یافتن 

هویت این 215 کودک است.
هاروی مک لیود، رئیس واحد دولتی 
قــوم آپر نیکــوال که یکــی از هفده 
واحد دولتی اقــوام اولیه در بریتیش 
کلمبیاســت، خود، کودکــی اش را 
در مدرســه ی شــبانه روزی بومیان 
کم لوپس ســپری کرده بــود. او در 
مصاحبه ای با ســی تی وی اعالم کرد 
بی هیچ  اغلب،  که همکالسی هایش، 
دلیل مشــخصی ناپدید می شــدند 
و دیگــر، نامی از آنها برده نمی شــد. 
»کامالً به یاد می آورم که دوســتانم 
امروز بودند و فردا دیگر هیچ اثری از 

آنها دیده نمی شد.«
یکــی از وظایــف بســیار دردناک 
کمیته  ی حقیقت یابی و مصالحه کانادا 
این بوده است که تعداد دقیق کودکان 
بومی تلف شده در هر مدرسه را بیابند. 
تحقیقات این کمیته که در ژوئن سال 
2۰۰۸ تشکیل 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 3هــزار و 2۰۰ 
کودک محصــل عنوان کــرد: یک 
دانش آموز از هر 5۰ دانش آموزی که 
طی دوره ای 12۰ ســاله  برای اجرای 
برنامــه ی تحصیلی بومیــان در این 
مدارس ثبت نام شده بودند. این نرخ 
مرگ ومیــر، با تعداد اســرای جنگی 
کانادایی که در جنــگ جهانی دوم 
به دست نازی ها کشته شدند، برابری 

می کند.
نکتــه شــرم آور اینکه، بســیاری از 
این مدارس شــبانه روزی، در وسط 
گورستان  هایی با قبرهای بی نام ونشان 

کودکان بومی واقع شده اند.
در دهه ی هفتاد، ۷2 گور متروکه در 
بَِتل فیلد در  فنی وحرفه ای  مدرسه ی 
استان ساسکاچوان، توسط دانشجویان 
زمین شناسی کشف شــد. در سال 
2۰۰1، باران های سیل آســا در شهر 
های ریور استان آلبرتا، قبر 3۴ کودک 
قربانی در مدرسه ی شبانه روزی دان بو   

را روی آب آورد.
در ســال 2۰1۹، زمین شناســان با 
اســتفاده از رادارهای نافذ در زمین، 
15 قبــر متعلق به کــودکان که به 
شــکلی نامناسب دفن شــده بودند 
را در محوطه ی قدیمی مدرســه ی 
استان  در  ماسکوویکوان  شبانه روزی 

ساسکاچوان یافتند.
بیــش از دوهــزار و ۸۰۰ نــام روی 
لوح یادبودی که توســط مرکز ملی 
حقیقت یابی و مصالحه تهیه شــد، 
ثبت شده است. طبق اظهارات موری 
سینکلر، رئیس این کمیته، آمار واقعی 
این قربانیان می تواند به 6هزار کودک 

برسد.
اما یک حقیقت ســاده مانع از ارائه ی 
رقمی واقعی از تعداد قربانیان می شود 
و آن، این است که مدارک مربوط به 
آن وجایع، حتی اگر ثبت شده باشند، 
فاقد اطالعات هویتــی این کودکان 
اســت. در گــزارش نهایی کمیته  ی 
حقیقت یابی و مصالحه آمده اســت: 
»در بسیاری موارد، مسئوالن مدارس 
تنها تعــداد کودکان فوت شــده در 
مدارس را بدون ذکر جزئیات گزارش 

کرده اند.
نام یک سوم از این کودکان در مدارس 
شبانه روزی ثبت نشده است. نام یک 
چهــارم از این کــودکان، بدون ذکر 
جنسیت آنها ثبت شده است. در بین 
دو هزار و ۸۰۰ نام ثبت شــده در لوح 
یادبود، نام های کوچکی چون آلیس، 
مک ِکی و اِلســی به چشم می خورد، 

بدون نام خانوادگی آنها.
جســد ایــن کــودکان هرگــز به 
نمی شــد  بازگردانده  خانواده شــان 
و خانواده هــا از چگونگــی مــرگ 
فرزندانشان آگاه نمی شدند. اغلب، تنها 
آگهی فوت آنها را توســط نماینده ی 

بومیان برای قبیله شان می فرستادند.
اندرو مک کالوم، رئیس پزشکی قانونی 
انتاریو، در ســال 2۰12 و همزمان با 
شــروع تحقیق در مــورد مرگ های 
ثبت نشــده در مدارس شــبانه روزی 
اعالم کرد: »حتی فکرکردن به اینکه 
خانواده ها از سرنوشت کودکان شان در 
این مدارس اطالعی پیدا نمی کردند، 

دیوانه کننده است.«
در سال 1۹3۸، درخواست یک مادر 

برای پس گرفتن جســد پسرش که 
بــر اثر مننژیت فوت کرده بود، با این 
پاسخ از سوی اداره ی امور بومیان، رد 
شــد: »این حوزه، به جز موارد بسیار 
استثنایی، وظیفه ای در قبال فرستادن 
جســد کودکان به قبایل نــدارد.« و 
اضافه کــرد: »اداره ی امــور بومیان 

چنین هزینه ای را موجه نمی داند.«
عامــل اصلی مــرگ این کــودکان، 
بیماری، به خصوص، بیماری سل بود. 
شرایط نامناسب بهداشتی در مدارس 
شــبانه روزی، آنها را به کانون انتشار 

بیماری سل تبدیل می کرد.
مــدارس  در  دوران  مرگ بارتریــن 
شــبانه روزی بومیان، از سال 1۸۷۰ 
تا 1۹2۰ بود. برای مثال، مدرســه ی 
بومیــان کواَپل در شش ســال اول 
از  تأسیســش، شــاهد مرگ بیش 
۴۰درصد از دانش آمــوزان خود بود. 
در مدرسه ی قلب مقدس در جنوب 
آلبرتــا، میانگیــن مرگ ســاالنه ی 
دانش آموزان، یک کودک از هر بیست 

کودک بود.
علی رغم تالش هــای گاه  و بی گاهی 
که از ســال 1۹۴۰ بــه بعد،  صورت 
می گرفت، نرخ مرگ ومیر در مدارس 
بومیان پنج برابر بیشتر از کل مدارس 

کانادا بود.
بدنامــی این مدارس بــرای مقامات 
رســمی آن زمان کامالً آشــکار بود. 
مدرسه ی کوپر آیلند ، در کمینوس در 
بریتیش کلمبیا، شاهد مرگ یک سوم 
از دانش آموزان خود در اولین ســال 
تأسیســش یعنی 1۸۸۹ بود. یکی از 
بازرســان مدارس در سال 1۹22 در 
گزارشش نوشــت: »بومیان درصدد 
تحریم این مدرسه به خاطر آمار باالی 

مرگ در آن هستند.«
نبود مراقبت های پزشکی اولیه عامل 
تشدیدکننده ی این مرگ ومیرها بود. 
آنهایی که نجات یافتند، نقل کردند 
که همکالسی هایشــان یکی پس از 
دیگری به بیماری سل دچار می شدند 
و بی سروصدا توسط مسئوالن مدرسه 

ناپدید می شدند.
جیمز ِگلَدســتون که بعدها به عنوان 
اولین شــخصیت حقوقــی بومی از 
سوی ســنای کانادا برگزیده شد، در 
خاطراتش از دانش آمــوزی یاد کرد 

که پــس از فرورفتن میخ در پایش و 
عفونت ناشــی از زخم، به علت قصور 
مســئوالن مدرســه در فراهم کردن 
مراقبت های پزشکی الزم، جان خود را 
از دست داد. او نوشته است: »من تنها 
کسی بودم که در هذیان  گویی هایش، 

به حرفم گوش می داد.«
جان ســپردن  بعدی  عامل  تصادف، 
و  ســازه ها  بــود.  کــودکان  ایــن 
ساختمان های مســتعد آتش سوزی 
و نبود اســتانداردهای ایمنی اولیه، 
مدارس شبانه روزی را با تلفات جمعی 
زیادی مواجــه می کرد که اگر در هر 
جای دیگــری از کشــور اتفاق می 
افتاد، بی شــک، جزو اخبــار حوادث 
ملی قــرار می گرفت. آتش ســوزی 
جان  ساسکاچوان،  بیووال  مدرسه ی 
1۹ دانش آموز را گرفت. تنها سه سال 
پس از آن، 12 کودک در آتش سوزی 
مدرسه ی کراس لِیک در مانیتوبا جان 

باختند.
باایــن وجــود، در گــزراش نهایی 
کمیته  ی حقیقت یابی و مصالحه آمده 
است: »مدارس شبانه روزی کانادا، در 
اغلب مــوارد، مقررات احتیاطی برای 
جلوگیری از آتش سوزی را فراتر از حد 

الزم رعایت می کردند.«
اما، به احتمال زیاد، اصلی ترین علت 
مرگ کودکان در مدارس شبانه روزی، 
غرق شــدن یا یــخ زدن آنها درحین 
فرار بوده اســت. تعداد زیادی از آنها 
این گونه تلف شدند و مدارس، معموالً، 
تا روزها، هیچ تالشــی برای یافتن یا 

اعالم مفقودشدن آنها نمی کردند.
یک اتفاق شــوم در تعطیالت سال 
نــو 1۹3۷ رخ داد؛ زمانــی که چهار 
پسر بچه ی ۷ تا ۹ ساله از مدرسه ی 
شبانه روزی فراسر لیک  فرار کردند تا 
به خانواده شان که ده کیلومتر دورتر، 
در منطقه ی نالده]1۴[ ساکن بودند، 
بپیوندند، اما هرگز به مقصد نرسیدند.

مدرسه، حتی به خود زحمت جستجو 
بــرای یافتن آنها را نداد. این کودکان 
2۴ روز مفقــود بودنــد و ســرانجام 
جسد یخ زده ی آنها در فاصله ی یک  

کیلومتری مدرسه پیدا شد.

زهرا فرودی »نشریه مداد«

نرخ تورم کانادادر باالترین سطح 
در طول یک دهه اخیر

ایرانیــان کانادا- نرخ تــورم  به دلیل 
رکود اقتصــادی در مــاه مه 2۰2۰ 
بسیار باال به نظر می رسد، اما شرایط 

اقتصادی در حال بهبود است.
سازمان آمار کانادا می گوید که تورم 
کانادا به 3.6 درصد در ماه مه افزایش 
یافت که سریع ترین رشد در یک دهۀ 

گذشته به شمار می آید.
ایــن آژانــس جمــع آوری 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 حامل  های 

انرژی و کاالهای مصرفی.
قیمت مسکن )سرپناه(، ۴.2 درصد 
نســبت به زمان مشابه در مه 2۰2۰ 
باال رفته است، که باال ترین افزایش از 
سال 2۰۰۸ به این سو است. همچنین 
قیمت لوازم خانگی و اسباب و اثاثیه 
هــم ۴.۴ درصد افزایــش یافت. این 
نرخ تورمی ســریع ترین افزایش بای 
کاالهــای به اصالح با دوام از ســال 

1۹۸۹ به این سو به شمار می رود.
به خصوص قیمت اســباب و اثاثیه، 
در طول ســال گذشــته ۹.۸ درصد 
افزایش یافت، که بیشــترین رشد از 
سال 1۹۸2 است. ماه گذشته، دولت 
تعرفه هایــی 3۰۰ درصدی را بر روی 
مبلمان هــا و ســرویس های خواب 

صادراتی از چین و ویتنام وضع کرد.
قیمت بنزین در طول ســال گذشته 
۴3 درصــد افزایش یافته، عددی که 
در مقایســه با ماه مه ســال گذشته 
بســیار باال به نظر می رسد. اما حتی 
در مقایسه ای ماهانه، قیمت بنزین، در 
ماه مه نسبت به آوریل افزایشی 3.2 

درصدی را تجربه کرده است.
بنزین تنها بخشی از رانندگی نبود که 
گران تر شد؛ قیمت خودرو های جدید 
نســبت به سال گذشته هم 5 درصد 
افزایش یافت. این باال ترین افزایش در 

قیمت خودرو از ســال 2۰16 است، 
و دلیل عمدۀ آن کمبود مداوم نیمه 
نیمه رسانا ها  کمبود  اســت.  رسانا ها 
قیمــت هرچیــزی را کــه در آن از 
میکروچیپ استفاده شده  است را باال 

برده.
همچنیــن قیمت هتل و مســکن 
مسافرین هم 6.۷ درصد باالتر رفت. 
این باالتریــن افزایش از آغاز پاندمی 
و ســقوط تقاضا برای ماندن در هتل 

است.
اقتصاددانــان پیش بینــی می کردند 
که ارقــام تورم باال باشــند. در یک 
بلومبرگ،  نشریۀ  توسط  نظرسنجی 
اقتصاد دانان نرخ تــورم را نزدیک به 

3.5 درصد تخمین زده بودند.
اما نــرخ تورم از آن هم باالتر بود، که 
نشــان می دهد اقتصاد کانادا پس از 
بیرون آمدن از رکود ناشی از پاندمی 

در حال سرعت گرفتن است.  
جیمــز مارپــل اقتصــاددان تورنتو 
دومینیون بانک کانادا می گوید: »ما از 
مرحلۀ گرم شدن هم گذشته ایم، 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 3.۸ درصد افزایش 

یافت.
آوری شنفلد اقتصاددان بانک امپریال 
کانادا می گوید که افزایش های قیمت 
ساالنه تعجب آور هستند، مهم است 
به یاد داشته باشیم که ارقام مربوط به 
ماه مه در مقایسه با وضعیت در ماه مه 
2۰2۰ است، زمانی که تمام جنبه های 

اقتصاد رکود به سر می بردند.
اگر تــورم باال باقی بماند، بانک کانادا 
ممکن با اعمال نرخ  هــای 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 
16 ژوئن 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، به نقل از رادیو کانادا، 
ساختار طرح پیشنهادی بلوک کبکوا 
که با اکثریت آرای موافق نمایندگان 
فدرال به تصویب رســید، شبیه ماده 
15۹ الیحه ۹6 است که ماه گذشته 
توسط سیمون-ژولن بارت به مجمع 

ملی تسلیم شده بود.
در مجموع 2۸1 نماینده مجلس عوام 

به طرح پیشنهادی بلوک کبکوا رای 
مثبت، دو نفر رای منفی و 36 نفر رای 

ممتنع دادند.
الزم به ذکر است که جاستین ترودو 
نخست وزیر فدرال، ارین اوتول رهبر 
حزب محافظه کار و جاگمیت سینگ 
رهبر حزب نیودموکرات هر ســه روز 
چهارشنبه به طرح یادشده رای مثبت 
دادند و اکثر نمایندگان احزاب آن ها 

نیز همین کار را کردند.
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CAPLILANO MALL
#92-935 Marine Drive, North Vancouver

کت و شلوار و پیراهن هاى مردانه دوخته شده و آماده
قبول سفارشات دوخت کت و شلوار و پیراهن مطابق با سلیقه شما

تعمیرات لباس پذیرفته مى شود 

A Retail Store with the Finest Men’s Clothing

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

واقع در کپیالنو مال - نورت ونکوور

Tel:604-990-8717
www.connectionmenwear.com

گفت وگو با سردار سعدی،
 انسان شناِس کانادایی ُکردتبار 
ما کانادایی های جدید

 نباید میراث استعماری اروپا
 را ادامه دهیم

آقای سردار ســعدی عزیز چه شد 
امور  و  تاریخ  و  به شناخت فرهنگ 
را  بومیان عالقه مند شــدید و آن 

دنبال کردید؟
از زمــان ورودم بــه کانــادا، من در 
زمینه ی فعالیت های دانشــجویی در 
دانشگاه یورک و دانشــگاه تورنتو و 
نیز سازمان دهی برنامه های مشترک 
با گروه هــای مختلف فعال در تورنتو 
فعال بــوده ام؛ به ویژه در فعالیت هایی 
که بر تحقق عدالت برای مهاجران و 
همچنین همبستگی با مردم بومی در 
سراسر »جزیره ی الک پشت« )اسمی 
که مردمان بومی برای شمال آمریکا 
دارند( بوده اند، را داشــته ام. از رهگذر 
این فعالیت ها من به نوعی از زاویه ای 
متفاوت با جامعه ی کانادا آمیخته شدم 
و این برای من فوق العاده 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 روایت های مردم 
بومی، تاریخ و مبارزات آنان بود. این 
از این لحــاظ برام مهم بود چون من 
خودم از کردســتان می آیم، و کردها 
به عنــوان مردمان بومــی منطقه ی 
خاورمیانــه توســط دولت های ملی 
سلطه گرا و دیکتاتور منطقه، همواره 
هدف آزار و شکنجه، جذب و سرکوب 
قــرار گرفته اند. بنابراین پس از آمدن 
به کانادا، حساسیت خاصی در قبال 
مردم بومــی این ســرزمین ها پیدا 
کردم و در این مسیر فهمیدم که من 
مهاجِر مقیم در سرزمینی هستم که 

در آن یک روند تاریخی و ســابقه دار 
از خشونت استعماری وجود دارد که 
هنوز هم به شکل های مختلف ادامه 

دارد.

می گویید »روند خشونت استعماری 
دارد« شما  ادامه  کانادا همچنان  در 
با چه موارد مشخصی روبرو بوده اید؟

من از بسیاری از مبارزات مردم بومی 
برای حاکمیت در سرزمین هایشــان 
و علیه دولت مهاجران اســتعماری 
و شــرکت های بــزرگ کــه از این 
سرزمین ها برای سلطه و سود بیشتر 
شــدم.  آگاه  کرده اند،  بهره بــرداری 
به عنوان مثال، مــن از مبارزه ی مردم 
بومــی در Grassy Narrows برای 
تأمین آب و محیط زیست 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 رودخانه ای در این 
منطقه دچار آلودگی ناشــی از نشت 
جیوه است؛ زیرا یک شرکت صدها تن 
جیوه را در رودخانه های این منطقه 
ریخته اســت و از آن زمان، ماهیان 
منطقه به جیوه آلوده شده اند و افراد 
بومی ساکن این منطقه و زیست بوم 

آنها را نیز آلوده کرده اند.
شــیالت منبع اصلی غذایی بسیاری 
از مــردم ایــن منطقه اســت و این 
رودخانه های آلوده منبع اصلی تأمین 
معاش مردم بومی آنجاست. همچنین 
برنامه هایی برای استخراج طال در این 
ناحیه وجود داشــته است که باعث 
آلودگی بیشتر این اراضی و سیستم 

آب شده و می شود.
و  یک طــرف  این هــا  همــه ی 
نامشخص بودن زمان بندی و تعهدات 
ایــن منطقه ی  بــرای حفظ  دولت 
حفاظت شــده برای بومیان ســبب 
شد آن ها 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.

به عنوان یک متخصص انسان شناسی 
آشنایی  کانادا  بومیان  زندگی  با  که 
بیشــتری دارد، نظر شــما درباره 
برخورد حکومت با بومیان طی تاریخ 

جوان کشور کانادا چیست؟
پــس از ورود به تحصیالت تکمیلی 

در رشته ی انسان شناسی در دانشگاه 
تورنتو، شروع به مطالعه ی بیشتر در 
مورد تاریخ اســتعماری مهاجران در 
کانادا کردم. من درباره ی بی عدالتی در 
حق مردم بومی در کانادا و آمریکای 
شــمالی، و نیز نسل کشی علیه آن ها 
)که بخشی از آن در سیستم مدارس 
اجباری رخ داد(، بیشــتر آموختم و 
دانســتم که کانادا براساس سرکوب 
و تسلط اســتعماری بر سرزمین ها، 
زندگی و منابع مردم بومی ســاخته 

شده است.

از زمان تصویب قانون بومیان )ایندین 
اَکــت( در ســال 1۸۷6، مردم بومی 
هدف یک فرآیند نابودی سیستماتیک 
قرار گرفتند: به اشکال ممکن کوشش 
شــده که آن ها در فرهنــگ غالب 

انگلیسی یا فرانسه زبان جذب و ادغام 
شــوند. آن ها از ســرزمین های خود 
رانده شدند، راه های بقای اقتصادی بر 
روی آنان بســته شد و سبک زندگی 
ویژه ی آن هــا در معرض نابودی قرار 
گرفت. آن ها از خانواده ها و قوم خود 
جدا شــدند و در مــدارس اجباری 
کاتولیک  کلیســای  مدیریت  تحت 
قرار گرفتند. بدیــن ترتیب آن ها به 
افراد وابســته دولت تبدیل شــدند؛ 
مورد تبعیض قــرار گرفتند؛ زمین ها 
و آب های آن ها توســط شرکت های 
بزرگ مورد سوءاستفاده قرار گرفته و 

آلوده شده است.
با تأمل در این موارد تصدیق می کنید 
که آن ها در تمام ابعاد مشغول تحمل 
رنج های غیرقابل تصور بوده و هستند 
و تنها پس از مدتی بســیار طوالنی، 

سردار سعدی از زبان خودش: من زاده ی مهاباد، از روژهالت )کردستاِن ایران( هستم. تحصیالتم را در ایران در سال 
۲۰۰۰ در رشته ی علوم  اجتماعی در دانشگاه عالمه  طباطبایی تهران به پایان رساندم. در سال ۲۰۰۹ به کانادا آمدم 
و از آن زمان، تحصیالتم را در رشته ی انسان شناسی، هم در دانشگاه یورک و هم در دانشگاه تورنتو ادامه دادم و 
در سال ۲۰۲۰ با مدرک دکترا در زمینه ی انسان شناسی فرهنگی-  اجتماعی از دانشگاه تورنتو فارغ التحصیل شدم. 
 )SSHRC( هم اینک، من در حال گذراندن یک دوره فوق دکترا در شورای تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی کانادا
هستم. این دوره را در دانشگاه واگنینگن در هلند می گذرانم. اما به دلیل شرایط همه گیری کرونا، هنوز در تورنتو 
مستقر هســتم. عالیق تحقیقاتی من شامل فرهنگ و سیاست های مرتبط با کردها، حق تعیین سرنوشت، حق 
حاکمیت )ازجمله حق حاکمیت مردم بومی(، عدالت اجتماعی، مردم شناسی شهری و سیاسی و نیز سیاست های 
رفاهی است. همچنین مقاالت و پژوهش هایی را در مجالت و نشریات آنالین مختلف منتشر کرده ام و با رسانه های 
کانادایی، کردی و فارســی مصاحبه هایی نیز انجام داده ام و در آخر این که، اخیراً، ریاست موسسه ی تازه تأسیس 
علوم اجتماعی را در دانشگاه روژاوا در منطقه ی کردنشین روژاوا )در سوریه( بر عهده گرفته ام. من همچنین میزبان 

و تهیه کننده ی پادکستی به نام »نسخه ی کردی« )کوردیش ادیشن( هستم.

در ســال 2۰۰۸، بود که دولت کانادا 
به خاطر سیستم مدارس اجباری از 
بومیان عذرخواهی کرد و »کمیسیون 
حقیقت و آشــتی« کانادا تأســیس 
شــد که این هم نتیجه ی ده ها 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 می شود و 
نژادپرستان  از  بســیاری  مجسمه ی 
سفیدپوست هنوز در اطراف شهرهای 
ما هستند و میراث آن ها موردتردید و 

پرسش قرار نگرفته است.

رفتار جامعه ی کانــادا را با بومیان 
چگونــه ارزیابی می کنیــد؟ آیا به 
فعالیت های  به  با توجه  نظر شــما 
روشنگرانه طی سال های اخیر، این 

رفتار تغییر کرده است؟
مــن فکر می کنــم باورهــای غلط 
نژادپرســتانه و قضاوت های اشــتباه 
متعددی درباره ی مردم بومی وجود 
دارد. آن هــا به عنوان افــرادی بدون 
تحصیــالت، بی خانمــان، متکدی و 
کسانی که از سیستم رفاه اجتماعی 
این کشــور سوءاســتفاده می کنند، 
بازنمایی می شــوند و هنوز تاریخ این 
سرزمین ها از نگاه مردم بومی خوانده 
نمی شود. درنتیجه مردم از خشونت 
استعماری علیه مردم بومی و این که 
چگونه زندگی آن ها توسط آن تخریب 

شده است، اطالعی ندارند.
البته تغییرات مثبتی دیده می شود، 
اما هنوز کارهای ناکــرده ی فراوانی 
وجــود دارد. در دانشــگاه ها، تمایل 
زیادی به انجام »اســتعمارزدایی« در 
مطالعات بومی وجود دارد، و بسیاری 
از استخدام ها در ســال های اخیر بر 
روی دانشمندان بومی متمرکز شده 
است. همچنین فعالیت هایی نیز برای 
شناخت ســرزمین های بومی وجود 

دارد
لطفا ورق بزنید
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 که در برنامه های دانشــگاهی گزیده 
شــده اســت و این ها بد نیســتند. 
بااین حــال، ایــن برنامه هــا باید با 
همبســتگی واقعی با مبارزه ی مردم 
بومی باشــند و حرکت آنان تقویت 
شود، تا این کوشــش های آغازشده 

پربارتر به ثمر بنشینند.

ازمهاجر چقدر بــا فرهنگ بومیان 
آشــنایی دارد و اصالً چرا آشنایی 
با واقعیت زندگــی بومیان برای ما 

مهاجران دارای اهمیت است؟
 متأسفانه، من فکر نمی کنم جامعه ی 
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 درحالی که با اعضای جوامع 
خود پیوندهای محکمــی دارند، در 
جوامع اصلی انگلیسی یا فرانسه زبان 

ادغام و جذب می شوند.
عــالوه بر این رســانه های مهاجران، 
چندان به مســائل مردم بومی توجه 
نکرده انــد. من فکــر می کنم دولت 
کانادا نیز مســئول این امر است زیرا 
دولت )محلی، اســتانی یــا فدرال(، 
ســرمایه گذاری کافــی در زمینه ی 
افزایــش آگاهــی در مــورد تاریخ و 
فرهنگ مردم بومــی در بین جوامع 

مهاجر نمی کند.ادامه از صفحه قبل
همچنین بسیاری از آن ها در زمینه ی 
مشــارکت زمین و مواهــب کانادا با 
کسی مشــکلی ندارند و بسیاری از 
آن ها که من در موردشــان صحبت 
کردم اعتقاد ندارند که سرزمین های 
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 
ســرزمین های آن ها را بشناسیم و به 

آن ها احترام بگذاریم.

با توجه به کشــف گورهای جمعی 
کودکان بومــی در  کانادا چقدر به 
خوش بین  بومیان  شــرایط  بهبود 
هستیند؟ آیا فشــار افکار عمومی 

ثمربخش خواهد بود؟
بدیهی اســت که همه از این کشف 
اخیر کامالً متأثر شــده اند؛ همزمان 
بســیاری از ما می دانیــم که در این 
مــدارس چــه اتفاقی افتاده اســت. 
در فراخوان های زیادی از کلیســای 
کاتولیک خواسته شده تا برای جنایات 
صورت گرفته در »مدارس اجباری« 
کانادا پوزش خواهی شــود و من فکر 

می کنم این بسیار مهم است.
ما باید دولت کانادا را تحت فشار قرار 
دهیم تا به مسئولیت های خود در برابر 
مردم بومی عمل کند. تمام حقیقت 
در مورد روِی زشت تاریخ کانادا باید 
آشکار شــود، و همه )ازجمله جوامع 

مهاجر( باید در مورد آن ها آگاه شوند. 
همچنین ضروری است که برنامه های 
آموزشی و کمپین های آگاهی بخشی 
در مــورد »مدارس اجبــاری« و آن 
چه مردم بومی پشت سر گذاشته اند 
وجود داشته باشد تا دولت و همه ی 
اقشار ملزم شــوند تا به حاکمیت و 
حق تعیین سرنوشت خود و دیگران 

)ازجمله بومیان( احترام بگذارند.
درعین حــال، ما باید بیشــتر درگیر 
جنبش هایی باشــیم که با مبارزات 
نشــان  همبســتگی  بومی  مــردم 
می دهند و علیه هرگونه پیش فرض 
نژادپرستانه ای که در جوامع ما علیه 
مردم بومی وجود دارد برخورد نشان 
دهیم و آگاه سازی کنیم. من امیدوارم 
که آینده درخشــان باشد، اما تنها با 
فشارها و مشارکت فعال ما در زندگی 
اجتماعی و سیاسی کانادا می توان به 
جامعه ای عادالنه تر و برابرتر رسید که 
به حقوق بومیــان برای حاکمیت بر 
سرزمینشان احترام گذاشته و آن را 

تضمین کند.

و ناگفته ی پایانی؟
بسیار ممنونم از فرصتی که برای این 
گفت وگو در اختیار من گذاشــتید. 
امیدوارم این مصاحبه، سرآغاز پوشش 
بیشــتر موضوعات مربوط به بومیان 
کانادا در رسانه های فارسی زبان باشد.

منبع؛ نشریه هفته

باورهای غلط درباره 
 بومیان کانادا

هفته-  بومیان کانادا، ســال ها است 
کــه دیگر در ســرزمین مــادری و 
میــراث اجدادشــان، صاحب قدرت 
نیستند. دیگر از آن قلمروهای بزرگ 
شــکارگاه های  بکر،  سرزمین های  و 
بی شــمار و قبایــل و دهکده هــای 
رنگارنــگ، چیــز زیــادی در کانادا 
نیست. آن چه هم هست، محدود به 
قلمروهای مشــخصی به نام »رزرو« 
اســت که بومیان تنهــا در آن ها به 
رسمیت شناخته می شوند. به روایت 
تاریخ، تعداد زیــادی از این مردمان 
و ســاکنان اولیه این ســرزمین ها، 
ســال های زیادی در این قلمروهای 
محدود اسیر شدند، کشته شدند و یا 
آواره و سرگردان بوده اند. فرزندان آن ها 
را از خانواده جدا کردند و با ســودای 
آموزش فرهنــگ و تمدن اروپایی در 

مدارسی اجباری آزار کردند.
اما این همه ظلم و دردی نیســت که 
این مردمــان از آن رنج برده اند. علیه 
آنان، صحبت ها و باورها و شــایعات 
زیــادی وجــود دارد. کانادایی هــا، 
مهاجران و ســایر مردمانی که امروز 
در کانــادا زندگی می کنند، روزانه در 
اخبار، سرمقاله های مجالت، حرف ها 
و اخبار درگوشی و حتی در سخنان 
برخی از سیاســتمداران، اتهامات و 
حقایــق و باورهای نادرســت و پر از 
نفرت و یک سویه نگری را می شنوند 
که همگی درباره مردمان بومی است. 
کم کم 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 آن ها روی برگردانند. اگر شما هم 
جزو کسانی هستید که این حرف ها 
و باورهای نادرســت را شــنیده اید و 
احتمــاالً باور کرده ایــد، چند دقیقه 
وقت بگذارید و این مطلب را بخوانید. 
آن وقت شــاید بیشــتر این رنج های 

خاموش را احساس کنید.

بومیان از طرف دولت فدرال حمایت 
کامل می شوند

بین کانادایی ها، یک اصطالح خیلی 
مشــهور وجود دارد که دولت فدرال 
به بومیان »کولی و سواری« می دهد. 
بسیاری از کانادایی ها و مردمان مهاجر 
تصــور می کننــد که دولــت فدرال 
به بومیان امکانات ویــژه و متفاوتی 
می دهد، درحالی کــه این باور کامال 
اشتباه است. بیشتر خدماتی که دولت 
به بومیان می دهد در حد بقیه ی مردم 
و گاهی پایین تر از آن ها هم است. آب 
آشامیدنی تصفیه شــده در بسیاری 
از ســرزمین های 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 2۰11 گزارشگران سازمان ملل، 
وضعیت بهداشت و مسکن بومیان را 

بسیار نامطلوب ارزیابی کردند.

بومیان در ســرزمین های پهناوری 
نســبت  به جمعیت اندک خود قرار 

دارند

این باور اشــتباه در ســر بسیاری از 
ســاکنان کانادا درباره بومیان وجود 
دارد. درحالی کــه طبق گزارش های 
رســمی، کانادا تنهــا دودهِم درصد 
از ســرزمین های پهناور خــود را به 
بومیان داده اســت. این مقدار اندک 
از مساحت کانادا، جمعیتی معادل 5 
درصد کل کانادا را که همان بومیان 
هستند، در خود جا داده است. با یک 
حساب سرانگشــتی می توان فهمید 
که این تقســیم اراضی تــا چه حد 
ناعادالنه صورت گرفته است. بیشتر 

مناطق محافظت شــده بومیان هم از 
مراکز شهرهای بزرگ، بیمارستان ها، 
دانشگاه و مدرســه دور و از امکانات 

آسایشی محروم هستند.

بومیان در ســرزمین های خود هر 
کاری بخواهند می توانند انجام بدهند 

و آزادانه زندگی می کنند

 در ســال 1۸۷6 میالدی، قراردادی 
بین دولت فــدرال و بومیان کانادا به 
نــام »Indian Act« به امضا رســید 
که به موجب آن، همه سرزمین های 
بومیان در قلمروهای مشــخص هم 
تحت حمایــت و نظارت ملکه بودند 
و باید منافع ســایر ســرزمین های 
غیربومــی را هــم در آن در نظــر 
می گرفتند. منافعی مانند، رد شــدن 
خط آهن از ســرزمین های بومیان. 
این توافق اگرچــه به امضای بومیان 
رسید اما کامالً بدون توافق و پذیرش 
کامــل آن ها بود. درواقــع با این کار 
بسیاری از این سرزمین های محدود 
هم که در اختیار بومیان بود در طول 
سال ها تخریب شدند و از بین رفتند. 
همچنین دولت فــدرال طوری مفاد 
این قرارداد را تنظیم کرده بود که اگر 

به فرض بومیان در این سرزمین ها از 
منابع طبیعی و یا معادن بهره برداری 
می کردند باید ایــن منافع به دولت 
فــدرال تعلق می گرفــت. طبق این 
معاهده، هیچ یک از زمین های ساحلی 
و اراضــی دارای آب و رودخانــه به 
بومیان تعلق ندارد و بسیاری از آنان 
از ماهیگیری و شکار در سرزمین های 

محدود خود هم منع شدند.

ســرزمین های  در  کــه  بومیانی 
خانه های  محافظت شده هســتند، 

رایگان از دولت گرفته اند

 ایــن هم یکی دیگر از آن شــایعات 
غیرواقعی درباره بومیان کانادا است. 
حقیقت این است که بومیان می توانند 
از برخی مزایا و وام های خرید و اجاره 
مسکن مانند تمامی مردم دیگر کانادا 
استفاده کنند، اما جالب است بدانید 
که زمین هیچ گاه برای آنان نخواهد 
بــود و تنها ســاختمان را می توانند 
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 نمی شوند. درواقع هیچ امتیاز 
ویژه ای برای آنان در نظر گرفته نشده 

است.

مردمان بومــی از پرداخت مالیات 
معاف هستند

 این هم یکی دیگر از باورهای رایج و 
غلط مردم و رسانه های کانادایی است. 
حقیقت این است که تنها یک درصد 
از کل بومیان که طبق مفاد معاهده ی 
سال 1۸۷6 شــرایط ویژه ای دارند و 
شامل همه قبایل بومیان هم نیستند 
و تنها بخشی از آنان را دربرمی گیرند، 
مالیات نمی دهند. ســایر بومیان باید 
مانند ســایر افراد در کانادا مالیات بر 
درآمد خود را بپردازند. در کبک، تنها 
 Kahnawaka افراد قبیلــه کاناواکه
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.

مردمان بومی از حق تحصیالت عالِی 
رایگان برخودار هستند

 این باور رایج و نادرست بازهم از عدم 
دانش بیشتر مردم نسبت  به بومیان 
ناشی می شــود. بومیان اندکی طبق 
بندهــای معاهــده ی قدیمی دولت 
فدرال با بخشــی از آن ها می توانند 
از دریافــت کمک هزینه ی تحصیلی 
بعد از دبیرســتان برخوردار شــوند؛ 
درحالی که بسیاری از فارغ التحصیالن 

دبیرستان ها در بین بومیان از راهیابی 
به دانشگاه و کالج به دلیل عدم دریافت 

کمک هزینه دولتی باز می مانند.

بیشتر بومیان الکلی هستند، چون 
ژن آن ها معیوب است

 متأســفانه ایــن یکــی از بدترین 
قضاوت های کانادایی ها درباره بومیان 
است. بومیان هم مانند سایر جوامع 
الکل می خورند و ممکن است برخی از 
آنان در این کار افراط کنند، اما این که 
همه ی آنان را به این مســاله محکوم 
کنیم، واقعاً ناعادالنه است. ضمن این 
که بیشتر بومیانی که الکلی هستند، 
بازمانــدگان دوران های ســیاه و تلخ 
مدارس اجبــاری بومیان و ظلم های 
دولت فدرال هســتند. بســیاری از 
بومیان الکلی در نظرسنجی ها گفته اند 
که برای فــرار از خاطرات ســیاه و 
بااین حال،  می خورند.  الکل  تلخشان 
این باور در بین کانادایی ها که بومیان 
الکلی و خطرناک هستند به شدت رو 

به رشد است.
در ســال 2۰۰۷، یــک کارمند تیم 
هورتونز، یک طومار را جلوی در تیم 
هورتونز کشیده بود که »هیچ بومی 
الکلــی نباید وارد این مکان شــود.« 
در ســال 2۰12، یک رســتوران در 
تورنتو، روی درهایش نوشته بود که 
»ورود بومیان کثیف و الکلی ممنوع« 
و هزاران مثال مانند این که نشــان از 

رفتار اشــتباه کانادایی ها با مردمان 
بومی دارد. جالب است که بدانید برای 
ایــن که این باور برای همه تبدیل به 
یک مساله ی عادی شود، ده ها مقاله 
و نقل قول وجود دارند که بومیان، ژن 
متابولیــک الکل را مانند مردم عادی 
ندارند و بــه همین دلیل وقتی الکل 
می خورند، خطرناک تر هســتند! این 
خرافه ی غیرعلمی حتی در باور خود 
بومیان هم پذیرفته شــده و برخی از 
آنان فکــر می کنند این یک حقیقت 
است. البته نمی توان منکر این شد که 
تعداد افراِد مبتال به اعتیاد الکل میان 
بومیان نســبت به متوسط جمعیت 
کانادا باالتر است اما استفاده از الکل 
همانقدر یــک فرد بومی را خطرناک 
می کند که یک مهاجر اســکاتلندی، 
انگلیسی و یا ایرانی می تواند با مصرف 

الکل خطرناک شود.

 درنگ پایانی: چه کسی مقصر است؟

به باور بسیاری از پژوهشگران ریشه ی 
این باورهای نادرســت و کلیشه های 
غلــط راجع بــه بومیــان را باید در 
سیاست های دولت فدرال، جست وجو 
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 به درستی تدریس 
نمی شود و در بســیاری از فیلم ها و 
چهره ی  هنوز  تلویزیون،  سریال های 
نادرستی از بومیان وجود دارد. معموالً 
بومیان هنوز هم مردمانی خشــن در 

این سریال ها و فیلم ها هستند.
در حال حاضر تالش هایی برای بهبود 
این وضع شــروع شده است که هنوز 
کافی نیست. کرسی های تحقیق در 
دانشگاه ها، تولیدات برنامه های رادیویی 
و فرهنگی با حضور خود بومیان و نیز 
تربیت نســل های کودک و نوجوان 
کانادایی که با بومیان مأنوس تر باشند. 
تالش برای مبارزه با یک سویه نگری و 
نیز کمک به شناخت هر چه بیشتر 
فرهنگ و هنر بومیــان، راهکارهایی 
هســتند که در طوالنی مدت جوابگو 
خواهند بــود. بااین حال نقش خود را 
دست کم نگیرید. شما هم راه خود را 
در مبــارزه با هرنوع نگاه منفی و باور 
غلط درباره بومیان بروید. مردمانی که 
ساکنان اولیه سرزمین هایی بودند که 

امروز شما در آن مهاجرید!

ایرونیا- بر اســاس نظرســنجی جدید Nanos Research، اکثریت 
کانادایی ها مخالف  ایده بازگشت دانشجویان و دانش آموزان  به کالس 

بدون واکسیناسیون هستند.
تقریبا 6۰ درصد پاسخ دهندگان اظهار داشتند که مخالف یا تا حدودی 
مخالف آموزش حضوری دانش آموزان و دانشجویانی هستند که از تزریق 
واکســن کووید1۹ امتناع می ورزند، در حالی که 3۴درصد 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 2۸میلیون دوز واکســن کووید1۹ توزیع کرده 
و بیش از ۷1درصد از جمعیت واجد شرایط با حداقل یک دوز واکسینه 
شــده اند. از نظر سهم جمعیت واکسینه شده با یک دوز، کانادا در بین 

کشورهای G20 رتبه اول را دارد.
انتاریو بیشترین میزان واکسیناسیون در جوانان تا 1۷ سال را در اختیار 
دارد و پس از آن آلبرتا و کبک قرار دارند. در رده ســنی 1۸ تا 2۹ سال 
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 

iroonia.ca .نمی شوند

اکثریت کانادایی ها مخالف
 بازگشت دانش آموزان و دانشجویان 

واکسینه نشده به کالس ها هستند
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حمید زرگرزاده

خودروهای الکتریکی
 و هزینه های آن در کانادا

ایرانیان کانادا- با ورود 2۰ مدل جدید 
از خودروهای تمام الکتریکی به بازار 
در سال 2۰21 و 2۰22، این خودروها 
دیگر انتخاب هایی منحصر به فرد برای 
خریداران به شمار نمی روند. چندین 
خودرو ســاز از جمله فــورد، جنرال 
موتورز، ولوو، جگوار، و دیگران خود را 
متعهد کرده اند که در طول 1۰ تا 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 می تواند طی کند به 
هزینه های 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 می کنند، چه 
انرژی تبدیل شــده از احتراق بنزین 
در موتور باشد و چه از انرژی ذخیره 
شده به صورت الکتریک که در باتری 
ها قرار دارد. یک مزیت بزرگ هزینه 
بــرای خودروهای الکتریکــی از این 
واقعیت ناشی می شود که قیمت برق 

ما بسیار کمتر از قیمت بنزین است.
با استفاده از هیوندای Kona که هم 
بــه صورت بنزینی و هــم به صورت 
کامــالً الکتریکی تولید می شــود و 
برای  انــرژی  هزینه های  محاســبه 

رانندگی در هر 1۰۰ کیلومتر، می توان 
این مزیت را نشان داد. محاسبۀ هزینۀ 
مصرف سوخت مدل بنزینی: این مدل 
در هر 1۰۰ کیلومتر ۸.6 لیتر بنزین 
مصرف می کند، میانگین قیمت بنزین 
در هنگام نوشتن این مطلب در پمپ 

بنزین 1.25 دالر بود.
برای مــدل الکتریکی Kona، هزینۀ 
کل بــا در نظر گرفتــن رتبۀ انرژی 
ترکیبی که 1۷.۴ کیلووات ســاعت 
و  کیلومتــر  )kWh( در هــر 1۰۰ 
ضرب آن در نرخ فعلی برق انتاریو در 
دوره های غیر از اوج مصرف، که ۸.2 
ســنت در هر کیلووات ساعت است، 

محاسبه شد.
  Konaهزینه رانندگــی مدل بنزینی
1۰.۷5 دالر خواهد بود، در حالی که 
هزینه رانندگــی نوع الکتریکی برای 
همان مسافت 1۰۰ کیلومتری 1.۴3 
دالر است. این برابر است با ۹.32 دالر 

یا ۸۷ درصد صرفه جووی در هزینه.
اگــر قیمت بنزین بــه 1 دالر در هر 
لیتر کاهش یابد، هزینه به ۸.6 دالر 
در 1۰۰ کیلومتــر رانندگی کاهش 

می یابد.
اگر تصمیم بگیرید که خورو الکتریک 
خود را در دوره های اوج مصرف برق 
شــارژ کنید، هزینه آن 1۷ سنت در 
هر کیلووات ســاعت است و مبلغ آن 
را به 2.۹6 دالر افزایش می یابد. از این 
رو صرفه جویی شما نسبت به خودرو 

بنزینی به 65 درصد کاهش می یابد.
قیمت بنزین و برق می تواند در سراسر 
کشور و در طول سال متفاوت باشد، 
اما بــه نظر می رســد کانادایی ها در 
مورد هزینه های معمول برای شــارژ 
خودروهــای الکتریکی خود بســیار 

رقابتی هستند.
براساس وبســایت Uswitch مستقر 

در انگلیس، که یک سرویس مقایسه 
قیمت اســت، در سال 2۰2۰ هزینه 
متوســط   شــارژ خودرو الکتریک در 
کانادا 2۷۷ دالر هزینه در پی داشته 

است.
کانادا در میان 5۰ کشــوری بود که 
در این گزارش گنجانده شــده بود و 
از ایاالت متحده، نیوزیلند، انگلیس، 
ایتالیــا، فرانســه و آلمــان عملکرد 
بهتری داشته است؛ در این کشور ها 
شــهروندان برای شــارژ خودروهای 
الکتریک خود تا بیش از سه برابر این 

مبلغ را پرداخت می کنند.
 

تعمیر و نگهداری خودرو
 

یکی دیگر از مزایای هزینه که به نفع 
خودروهای الکتریکی است، هزینه های 
نگهداری مداوم اســت. وسایل نقلیه 
بنزینــی، ماشــین های پیچیده ای 
هســتند که صدها قسمت متحرک 
در هــر یک از پیشــرانه ها دارند. در 
مقایسه، خودرو های الکتریکی حدود 
2۰ قسمت متحرک دارند. خودروهای 

الکتریکی برنامۀ تعویض روغن ندارند 
و بیشــتر موارد تعمیر و نگهداری را 
می توان از طریق به روزرســانی های 
شــبانه، در حالی که خودرو در حال 

شارژ شدن است، انجام داد.
صرفه جویــی در هزینه های مربوط 
بــه مالکیت خودروهــای الکتریکی 
در حــال تبدیل شــدن بــه یکی از 
ویژگی های فروش برخی خودروسازان 
برای جبران قیمت خرید باالتر برای 
خریداران بالقوه اســت. کیای کانادا 
)Kia Canada( بخــش ویــژه ای را 
در وب ســایت خود به پیشرانه های 
الکتریکی و همچنین ابــزاری برای 
برجســته کردن صرفــه جویی در 
هزینه های خودروهــای الکتریکی و 
هیبریدی موجود در خط تولید خود، 
از جمله برآوردگر تعمیر و نگهداری 
اختصاص داده اســت. مایکل کوپکه 
بازاریابی  مدیر   ،)Michael Kopke(
در کیای کانادا، در مصاحبه ای 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 هزینه ها 
برای هر وســیله نقلیه اســت و این 
مسئله ای است که هنوز وسایل نقلیه 
بنزینی دارای برتری هستند. این طور 
نیســت که خودروهای الکتریکی در 
مقایسه ساخت ضعیف تری دارند، بلکه 
به این دلیل است که این خودرو ها در 
طول زمان ســریع تر ارزش خود را از 
دست می دهند پیدا می کنند، چرا که 
مدل های جدیدتر بــا فناوری باتری 

بهتر وارد  بازار می شوند.
یک ابــزار محبــوب بــرای تعیین 
هزینه های کلی مالکیــت خودرو را 
 Canadian( انجمن اتومبیــل کانادا
Automobile Association( در وب 
ســایت خود ارائه داده است. ماشین 
حســاب هزینه های رانندگی آن کل 
هزینه مالکیت را بررســی می کند و 
شامل وسایل نقلیه الکتریکی و بنزینی 

می شود. 

با اســتفاده از مدل Kona هیوندا به 
عنــوان نمونه، این ویژگی وبســیات 
محاســبه می کند که مدل بنزینی با 
طی مسافت ساالنه 2۰۰۰۰ کیلومتر 
در انتاریــو 1۰3۰6.25 دالر هزینــه 

دارد.
در مقایسه، مدل الکتریکیKona   با 
استفاده از همان جزئیات و طی همان 
مســافت، ۹۴1۰.۸6  دالر هزینه در 
پی دارد که ۸۹5.3۹ دالر یا ۹ درصد 

صرفه جویی می کند.
همچنین این وبسیات اشاره دارد که 
در حالی که مدل الکتریکی Kona   به 
طور قابل توجهی هزینه های کمتری 
را برای انرژی و نگهداری دارد، هزینه 

بیمه و کاهش ارزش آن باالتر است.
ادامــه محبوبیــت خودروهای  بــا 
الکتریکی، آنچــه که همچنان باعث 
رشد آنها می شــود ، این است که نه 
تنها گزینه بهتری برای محیط زیست 
هستند بلکه در کل، برای توان مالی 

شما نیز انتخاب بهتری هستند.
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ح�ل 2517        

مذاكرات دو ساعته آيات عظام با امام خميني 
شنبه شب گذشته آيت اهلل العظمي امام خميني 
به اتفاق آيات عظام گلپايگاني و مرعش���ي نجفي به 
ديدار آيت اهلل 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 آيت اهلل العظمي گلپايگاني داشت مطلع شد 
نتيجه مذاكرات فوق العاده رضايت بخش بوده و منجر 
به يك س���ري تصميم گيري هاي مهم از طرف آيات 

عظام شده است. 
توطئه »سيا« براي حمله به كشتي هاي نفت كش 

توكيو � خبرگزاري فرانسه در پي هشدار نيروي 
دريائي آمريكا درباره حمل���ه احتمالي چريكها به 
كشتي هايي كه از تنگه هرمز عبور مي كنند به بيست 
و دو نفت كش ژاپني دس���تور داده شده است كه در 
آب هاي خليج فارس بي���ش از پيش مراقب اوضاع 

باشند. 
سازمان امنيت دريائي ژاپن اعالم كرد 9 كمپاني 
ژاپني كه صاحبان اين كشتي ها هستند تصميم گرفته اند 

هشدار آمريكا را جدي تلقي كنند. 
توطئه امير ارتش و ژنرال آمريكائي عليه انقالب ايران 

با كشف يك سند محرمانه كه در اختيار روزنامه 
اطالعات قرار گرفته، توطئه س���ه امير ارتش و يك 
سرهنگ رژيم ش���اه مخلوع و ژنرال »تاي« رئيس 
اداره دوم وزارت دف���اع آمريكا، براي درهم كوبيدن 
انقالب رهبري آن، برمال ش���د. بر اساس اين سند، 
ژنرال آمريكايي، به اتفاق س���ه امير و يك سرهنگ 
ارتش، قصد داشتند، با دست باز بدن به يك سلسله 
اقدامات و تبليغات درون مرزي، امام خميني را وابسته 
به سياست هاي خارجي و عامل كمونيسم بين الملل 
معرفي كنند و ضمن ش���كاف انداختن در رهبري 
روحانيت ش���يعه، مردم، بويژه پرسنل ارتش را كه 
رفته رفته، به مردم مي پيوستند، عليه رهبري انقالب 

بشورانند. 
سه امير و يك سرهنگ ارتش كه در اين توطئه 
نافرجام با ژنرال آمريكايي همكاري داشتند، عبارت 
بودند از: س���پهبد برومند، رئيس اداره دوم ارتش، 
سرلشگر قاجار، سرتيپ وجدي و سرهنگ منتظمي. 

شهر مريوان خالي از سكنه است 
سنندج � شكيبا استاندار كردستان در يك تماس 
تلفني به خبرنگار اطالعات گفت كه در حال حاضر، 

شهر مريوان خالي از سكنه است. 
استاندار كردستان اضافه كرد: در اين مورد با وزير 
كشور هم تماس گرفتيم و ايشان نيز توانست تصميمي 
بگيرند، فعال فقط تعدادي از كارمندان دولت و افراد 

مسلح در پادگان شهر بسر مي برند. 
استاندار كردستان ضمن هشدار به گروه ها گفت: 
مردم فقط بر اساس شايعات و ترس هاي موهوم كوچ 
كرده اند اما بطور كلي دولت هم تا حدي صبر خواهد 
داشت و از اين حد كه بگذرد ناچار به اتخاذ تصميم 
قاطعانه خواهد ب���ود و اينها در مقابل قدرت دولت 

حباب هاي كوچكي بيش نيستند. 
60 نفر در نمكزارهاي خوزستان گم شدند 

عده اي از سرنشينان يك موتور لنج در »خور � 
ابوخضراوي« بين بيابان هاي آبادان و ماهشهر جان 

باختند. 
فرمانده هنگ ژاندارمري ناحيه آبادان و ماهشهر 
ديروز در تماسي با خبرگزاري پارس در آبادان پيرامون 
اين واقعه توضيحاتي داد و گفت: دو روز پيش موتور 
لنجي كه حدود شصت سرنشين داشت براي خروج 
از كشور در خورابو خضراوي بر اثر نقص فني به گل 

مي نشيند. 
اين افراد از موت���ور لنج خارج و براي آمدن به 
آبادان به سمت بيابان هاي اطراف براه مي افتند. عده اي 
از سرنشينان اين موتور لنج در نمكزارهاي خود بر اثر 

بي آبي جان مي دهند. 
مي خواهند آذربايجان غربي را به آشوب بكشند 

اروميه � استانداري آذربايجان غربي در ارتباط 
با بحران منطقه س���ر و اطالعيه اي خطاب به مردم 

آذربايجان غربي صادر كرد. 
در مقدمه اين اطالعيه استاندار آذربايجان غربي 
با اشاره به ش���ايعه پراكني هاي بي اساس كه بوسيله 
عده اي فرصت طلب و بي وطن براي ايجاد ترس و 
وحش���ت و جنگ هاي رواني و سياسي مي  خواهند 
منطقه را به آشوب بكشند گفته شده است: اينبار نيز 
منطقه آذربايجان غربي با توجه به موقعيت جغرافيائي 
و نقش سياس���ي و سوق الجيشي با هميت آن مورد 
هدف فرصت طلبان بوده اس���ت غافل از اينكه مردم 
اين منطقه اعم از ترك و كرد، ارمني و آس���وري با 
 وحدت و برادري هوش���يارانه عليه نيرو هاي اجنبي

 ايستاده اند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه اول مردادماه 1358 
)برابر با 28 شعبان 1399، 23 ژوئيه 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

»پورياي ولي« درگذشت
طبق محاسبه مورخان روس، پورياي ولي پهلوان، 
جوانمرد، عارف و شاعر بنام ايران 23 جوالي سال 1322 
ميالدي )يكم مرداد( درگذشت كه اين اندرز را به او نسبت 
مي دهند:   افتادگي آموز اگر طالب فيضي � هرگز نخورد 

آب، زميني كه بلند است 
انتقال احمد شاه خردسال از سفارت روسيه به كاخ گلستان

يكم مرداد 1288 سلطان 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 تير 1293هجري خورشيدي 

پس از رسيدن به سن قانوني، تاجگذاري كرد.
نظر محمد رضا  پهلوي درباره  اسرائيل 

يكم ُمرداد 1339 ، محمدرضاشاه پهلوی درمصاحبه اي 

 

در پرسش به سؤالي كه از پيش آماده شده بود به صراحت 
گفت كه ايران اسرائيل را 10 سال پيش به رسميت شناخته 
و اين، يك موضوع تازه نيست. انتشار اين مطلب با واكنش 

تند و دامنه دار دولت هاي عربي رو برو شد.
ساخت نخستين ماشين تحرير

 23 جوالي سال 1829 ويليام برت آمريكايي 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 31 سال بعد  سه آمريكايي ديگر به 
نامهاي كريستوفر شول، كارلوس گليدن و سميوئل در 
شهر ميلواكي ايالت ويسكانسيِن آمريكا ماشين تحريري را 

ساختند كه استفاده از آن آسان و عملي بود.
اعدام شاعر چپگرای بلغارستان

23 جوالی 1942 دولت 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.  
كودتای ژنرال نجيب در مصر

ژنرال نجيب رئيس گروه افسران آزاديخواه مصركه 
با يك كودتاي نظامي زمام امور اين كش���وررا به دس���ت 
گرفته بود 23 جوالي1952 اعالم 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.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

 سرایه

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
اما نه چو شمع كه پروانه ما است
مولوی

پند بزرگان

انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن، زيبا و 
آراسته باشد. 

آنتوان چخوف

برای اداره كردن خويش، از سرت استفاده كن و برای 
اداره كردن ديگران، از قلبت. 

داالیی الما

قاب امروز

برداشت مکانيزه برنج کشور در آمل/عکس از: مجيد نيکجو
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ح�ل 2517        

مذاكرات دو ساعته آيات عظام با امام خميني 
شنبه شب گذشته آيت اهلل العظمي امام خميني 
به اتفاق آيات عظام گلپايگاني و مرعش���ي نجفي به 
ديدار آيت اهلل 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 آيت اهلل العظمي گلپايگاني داشت مطلع شد 
نتيجه مذاكرات فوق العاده رضايت بخش بوده و منجر 
به يك س���ري تصميم گيري هاي مهم از طرف آيات 

عظام شده است. 
توطئه »سيا« براي حمله به كشتي هاي نفت كش 

توكيو � خبرگزاري فرانسه در پي هشدار نيروي 
دريائي آمريكا درباره حمل���ه احتمالي چريكها به 
كشتي هايي كه از تنگه هرمز عبور مي كنند به بيست 
و دو نفت كش ژاپني دس���تور داده شده است كه در 
آب هاي خليج فارس بي���ش از پيش مراقب اوضاع 

باشند. 
سازمان امنيت دريائي ژاپن اعالم كرد 9 كمپاني 
ژاپني كه صاحبان اين كشتي ها هستند تصميم گرفته اند 

هشدار آمريكا را جدي تلقي كنند. 
توطئه امير ارتش و ژنرال آمريكائي عليه انقالب ايران 

با كشف يك سند محرمانه كه در اختيار روزنامه 
اطالعات قرار گرفته، توطئه س���ه امير ارتش و يك 
سرهنگ رژيم ش���اه مخلوع و ژنرال »تاي« رئيس 
اداره دوم وزارت دف���اع آمريكا، براي درهم كوبيدن 
انقالب رهبري آن، برمال ش���د. بر اساس اين سند، 
ژنرال آمريكايي، به اتفاق س���ه امير و يك سرهنگ 
ارتش، قصد داشتند، با دست باز بدن به يك سلسله 
اقدامات و تبليغات درون مرزي، امام خميني را وابسته 
به سياست هاي خارجي و عامل كمونيسم بين الملل 
معرفي كنند و ضمن ش���كاف انداختن در رهبري 
روحانيت ش���يعه، مردم، بويژه پرسنل ارتش را كه 
رفته رفته، به مردم مي پيوستند، عليه رهبري انقالب 

بشورانند. 
سه امير و يك سرهنگ ارتش كه در اين توطئه 
نافرجام با ژنرال آمريكايي همكاري داشتند، عبارت 
بودند از: س���پهبد برومند، رئيس اداره دوم ارتش، 
سرلشگر قاجار، سرتيپ وجدي و سرهنگ منتظمي. 

شهر مريوان خالي از سكنه است 
سنندج � شكيبا استاندار كردستان در يك تماس 
تلفني به خبرنگار اطالعات گفت كه در حال حاضر، 

شهر مريوان خالي از سكنه است. 
استاندار كردستان اضافه كرد: در اين مورد با وزير 
كشور هم تماس گرفتيم و ايشان نيز توانست تصميمي 
بگيرند، فعال فقط تعدادي از كارمندان دولت و افراد 

مسلح در پادگان شهر بسر مي برند. 
استاندار كردستان ضمن هشدار به گروه ها گفت: 
مردم فقط بر اساس شايعات و ترس هاي موهوم كوچ 
كرده اند اما بطور كلي دولت هم تا حدي صبر خواهد 
داشت و از اين حد كه بگذرد ناچار به اتخاذ تصميم 
قاطعانه خواهد ب���ود و اينها در مقابل قدرت دولت 

حباب هاي كوچكي بيش نيستند. 
60 نفر در نمكزارهاي خوزستان گم شدند 

عده اي از سرنشينان يك موتور لنج در »خور � 
ابوخضراوي« بين بيابان هاي آبادان و ماهشهر جان 

باختند. 
فرمانده هنگ ژاندارمري ناحيه آبادان و ماهشهر 
ديروز در تماسي با خبرگزاري پارس در آبادان پيرامون 
اين واقعه توضيحاتي داد و گفت: دو روز پيش موتور 
لنجي كه حدود شصت سرنشين داشت براي خروج 
از كشور در خورابو خضراوي بر اثر نقص فني به گل 

مي نشيند. 
اين افراد از موت���ور لنج خارج و براي آمدن به 
آبادان به سمت بيابان هاي اطراف براه مي افتند. عده اي 
از سرنشينان اين موتور لنج در نمكزارهاي خود بر اثر 

بي آبي جان مي دهند. 
مي خواهند آذربايجان غربي را به آشوب بكشند 

اروميه � استانداري آذربايجان غربي در ارتباط 
با بحران منطقه س���ر و اطالعيه اي خطاب به مردم 

آذربايجان غربي صادر كرد. 
در مقدمه اين اطالعيه استاندار آذربايجان غربي 
با اشاره به ش���ايعه پراكني هاي بي اساس كه بوسيله 
عده اي فرصت طلب و بي وطن براي ايجاد ترس و 
وحش���ت و جنگ هاي رواني و سياسي مي  خواهند 
منطقه را به آشوب بكشند گفته شده است: اينبار نيز 
منطقه آذربايجان غربي با توجه به موقعيت جغرافيائي 
و نقش سياس���ي و سوق الجيشي با هميت آن مورد 
هدف فرصت طلبان بوده اس���ت غافل از اينكه مردم 
اين منطقه اعم از ترك و كرد، ارمني و آس���وري با 
 وحدت و برادري هوش���يارانه عليه نيرو هاي اجنبي

 ايستاده اند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه اول مردادماه 1358 
)برابر با 28 شعبان 1399، 23 ژوئيه 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

»پورياي ولي« درگذشت
طبق محاسبه مورخان روس، پورياي ولي پهلوان، 
جوانمرد، عارف و شاعر بنام ايران 23 جوالي سال 1322 
ميالدي )يكم مرداد( درگذشت كه اين اندرز را به او نسبت 
مي دهند:   افتادگي آموز اگر طالب فيضي � هرگز نخورد 

آب، زميني كه بلند است 
انتقال احمد شاه خردسال از سفارت روسيه به كاخ گلستان

يكم مرداد 1288 سلطان 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 تير 1293هجري خورشيدي 

پس از رسيدن به سن قانوني، تاجگذاري كرد.
نظر محمد رضا  پهلوي درباره  اسرائيل 

يكم ُمرداد 1339 ، محمدرضاشاه پهلوی درمصاحبه اي 

 

در پرسش به سؤالي كه از پيش آماده شده بود به صراحت 
گفت كه ايران اسرائيل را 10 سال پيش به رسميت شناخته 
و اين، يك موضوع تازه نيست. انتشار اين مطلب با واكنش 

تند و دامنه دار دولت هاي عربي رو برو شد.
ساخت نخستين ماشين تحرير

 23 جوالي سال 1829 ويليام برت آمريكايي 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 31 سال بعد  سه آمريكايي ديگر به 
نامهاي كريستوفر شول، كارلوس گليدن و سميوئل در 
شهر ميلواكي ايالت ويسكانسيِن آمريكا ماشين تحريري را 

ساختند كه استفاده از آن آسان و عملي بود.
اعدام شاعر چپگرای بلغارستان

23 جوالی 1942 دولت 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.  
كودتای ژنرال نجيب در مصر

ژنرال نجيب رئيس گروه افسران آزاديخواه مصركه 
با يك كودتاي نظامي زمام امور اين كش���وررا به دس���ت 
گرفته بود 23 جوالي1952 اعالم 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.

امروز در تاريخ
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 سرایه

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
اما نه چو شمع كه پروانه ما است
مولوی

پند بزرگان

انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن، زيبا و 
آراسته باشد. 

آنتوان چخوف

برای اداره كردن خويش، از سرت استفاده كن و برای 
اداره كردن ديگران، از قلبت. 

داالیی الما

قاب امروز

برداشت مکانيزه برنج کشور در آمل/عکس از: مجيد نيکجو

ج

ا

ط

ه

جدول سودوکو

فروردین : قبل از بررسی کردن فرضیه های خود زود و با عجله تصمیم گیری 
نکنید. شما درگیر خیاالت خود هستید، اما اگر زمان بیشتری را به صحبت کردن 
با دیگران اختصاص دهید، می توانید ایده های خود را با وارد شدن به بحثهایی که 

از نظر تنوع موضوع بسیار گیرا می باشند، ارتقا بدهید. 

اردیبهشت :  اگر صحبت های دیگران باعث ناراحتی و نا امیدی شما از زندگی 
تان می شوند به صحبت هایشان اهمیتی ندهید. زندگی که در حال حاضر دارید 
متعلق به شماست فقط شما نه هیچ شخص دیگری. شما باید خودتان به تنهایی 
زندگی تان را اداره کنیــد. حرف های دیگران را فقط گوش کنید و به کار خود 

ادامه دهید.

خرداد :  بهتر اســت دست از سرزنش کردن خودتان بردارید و به خودتان باور 
داشته باشید. شما معموال دوست ندارید به کاری بپردازید که می دانید نتیجه 
خوبی ندارد. در این فکر نیز نیســتید که کارهای کوچکی انجام دهید و نتیجه 
بزرگی بگیرید؛ الزم نیست واقعیت دقیقا آن چیزی باشد که شما تصور می کنید.

تیر:  شــماواقعا گیج شــده اید و نمی دانید چگونه به چیزهایی که می خواهید 
برسید. برای رسیدن به اهدافتان عجله نکنید. اگر خیلی مشتاقید که همین حاال 
به جایی که می خواهید برســید، ناامیدی و ترس دردسرساز می شود. درعوض 
تصمیم بگیرد که آرام تر حرکت کنید و در طول راه نیز از تجربیات خود لذت 

ببرید.
 

مرداد : اکنون زمان خوبی است که آن اصول اساسی که زندگی کاری تان را موثر 
و مفید می سازد را بنا کنید. اگر بتوانید کمتر تمایالت خود را بیان کنید، می تواند 
به پیشرفت شما در یک موقعیت اجتماعی کمک می کند. اینکه شما در روزهای 
آینده با این انرژی آتشین خود چه کار می خواهید بکنید، انتخاب خودتان است. 

شهریور : اکنون زمان این فرا رســیده که دیگران را در ایده های خود سهیم 
کنید، به خصوص اگر می خواهید که آنها در اجرا کردن برنامه های مهم به شما 
کمــک کنند. اما زمانی که ایده ها یتان را بیان می کنید احتمال دارد که خیلی 
عجیــب و افراطی جلوه کنید. آرام حرکت کنید و از ابتدا از روی منطق برنامه 

هایتان را قدم به قدم اجرا کنید.

مهر : فقط برای مدتی کوتاه برنامه های بلند مدتتان را فراموش کرده و خودتان 
را با اتفاقاتی که در محیط کنونی تان می افتد سرگرم کنید. تا جایی که می توانید 
از روشی که در پیش گرفته اید خارج شوید. شما کارهای زیادی برای انجام دادن 

دارید و نمی توانید آن ها را نادیده بگیرید. برای رسیدن به آنها عجله نکنید.

آبان : جاه طلبی زیاد ممکن اســت کار دســت تان دهد به خاطر اینکه شما 
در وضعیت پیچیده ای کار می کنید و نمی توانید به اهداف تان برســید. ممکن 
است بخواهید بیشتر از توان تان کار انجام دهید و از کاری که االن دارید انجام 
می دهید خشــنود نیســتید. اگر بتوانید از این انتظارات غیرواقعی خود دست 

بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت .

آذر :در رابطه با آرزوهایتان تغییرات کوچکی صورت می گیرد. شاید یک مسئله 
را کاماًل  ساده گرفته اید و اکنون متوجه اهمیت آن شده اید. سعی کنید در رابطه 
با یک فرصت خیلی مردد نباشید زیرا ممکن است آن را از دست بدهید. اگر به 

حمایت روحی احتیاج دارید در حال حاضر همه حامی شما هستند.

دی :  اگرچه شما راه حلی برای موقعیت های پرتنش احتمالی در نظر ندارید، 
اما حاال در این مواقع آرام تر رفتار می کنید. شاید فهمیده اید که دلیل نااستوار 
بودن خیلی چیزها دیگر چندان مهم نیســت و شما مجبور نیستید خودتان را 
وارد مشکالت افراد دیگر بکنید. طبیعتا شما باید کارهایی که برای رها شدن و 

نجات یافتن الزم است را انجام دهید.

بهمن :  از اتفاقاتی که در این اواخر برای شما رخ داده است ناراحت و غمگین 
شده اید، اما نا امید نباشید زیرا این روزهای غمگین انگیز عمر زیادی ندارند و به 
زودی روزهای شادی روی خود را به شما نشان خواهند داد. شما در اثر مشکالت 
زیادی که داشته اید خسته شده اید اما موقعیت های اجتماعی خوبی در آینده ای 

نه چندان دور به شما داده خواهد شد.

اسفند : شما باید باور کنید که کنترل زندگی تان از دستتتان خارج شده است، 
اما می توانید به این اطمینان متکی باشــد که این شرایط تغییر خواهد کرد. با 
وجود این شاید مجبور باشید خواسته های سختی را که داز شما می شود تحمل 
کنید. آرزوهای خیلی بلندپروازانه نداشته باشید. برای دوری کردن از کشمکش 

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

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

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

09304740289 پیامك نمایند.
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جد ول سود وکو 3847
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3835
  1ـ زهرا  زمرآتیانـ  تهران
2ـ ابراهیم خواجوی ـ تهران

3ـ بردیا باقریـ  تهران

افقي:
1. عابدان، زاهدانـ  از قهرمانان شاهنامه

2. حاشا كردنـ  عالمت رضاـ  هادي
3. افسارـ  باریدنـ  تصدیق روسيـ  طریقه

4. روپوش زینـ  جاي دور از آفتابـ  درس آزمایشگاهي 
ـ جوابش هوي است

5. تركیب آب و خاك ـ علم ـ جهانگشاي مشهور 
هخامنشینيـ  نشان مفعول صریح

6. آخرین جنگ ناپلئونـ  الفتـ  پیك كاغذي
7. شیرـ  اندیشیدنـ  بنیانگذار شعر سپید

8. كلمه رنج و دردـ  روز نهم محرمـ  تیر پیكان دارـ  
نحیف، نزار

9. كلمه اي دال بر تعجبـ  زیر پرتوـ  درخت انگور
10. سننـ  صورتـ  رسته اي در ارتشـ  حرف انتخاب

11. سوره چهل و نهم قرآن كریمـ  ابلهـ  سخن
12. الك و مهرـ  سنهـ  ماهي استروژن یا خاوریاري

13. واحد سطحـ  افسانه هاـ  امانت دارـ  دریا
14. تغارـ  گوژپشتيـ  سمت چپـ  توان

15. ریزریز، آهسته آهسته ـ كافي ـ ضدحمله ـ قرار 
دهنده

16. بندري در شمال ـ همسران دو برادر ـ اعضاي 
مصنوعي

17. بخشي از موتور خودروـ  از آالت موسیقي چین دار

عمودي:
1. از امپراطوران قسي القلب روم باستانـ  حتي یك نفر

2. كشوري آفریقایي ـ كجاوه ـ شهري ساحلي در 
مازندران

3. جنبشـ  لنگهـ  سازي زهيـ  همسر یا دختر كنت
4. قرضـ  بي عیب، سالمـ  فوقـ  مال من به انگلیسی
5. طالـ  سرباز روسـ  مسح كردنـ  فرمان خودرو

6. خانمـ  جادوـ  برافراشتني كشتي
7. رفاهـ  خوراك چپقـ  شهري در خراسان جنوبي

8. بدقوارهـ  مدعي شدنـ  از همسران مشهور فراعنهـ  
صداي پاره شدن پارچه

9. پسوند شباهتـ  نوعي ستارهـ  ستون بدن
10. اسب تركي ـ بخش اصلي خودرو ـ ماه قمري ـ 

توانایي
11. متضاد زودـ  اول هر چیز و بهترین آنـ  از غذاهاي 

گوشتي
12. دستوراتـ  تنگه میان دوخشكيـ  ماهي فروش

تن پوش  ـ  پیراهن  زیر  ـ  آهسته  ـ  13. بوي رطوبت 
پرندگان

14. بخششـ  از جهات اربعهـ  بخش پایین جامهـ  مقابل 
زن

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3835 
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15. یدكـ  دلیرـ  تاي پارچه یا لباسـ  اطاعت از خدا
16. گذراندنـ  منسوب به لغتـ  هزارال، بخش سوم 

معده نشخواركنندگان
17. هم خودرو دارد هم شوفاژـ  سردار بزرگ و مشهور 

ایراني در جنگ با اسكندر مقدوني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3847

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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اسامی برندگان جدول  3835
  1ـ زهرا  زمرآتیانـ  تهران
2ـ ابراهیم خواجوی ـ تهران

3ـ بردیا باقریـ  تهران

افقي:
1. عابدان، زاهدانـ  از قهرمانان شاهنامه

2. حاشا كردنـ  عالمت رضاـ  هادي
3. افسارـ  باریدنـ  تصدیق روسيـ  طریقه

4. روپوش زینـ  جاي دور از آفتابـ  درس آزمایشگاهي 
ـ جوابش هوي است

5. تركیب آب و خاك ـ علم ـ جهانگشاي مشهور 
هخامنشینيـ  نشان مفعول صریح

6. آخرین جنگ ناپلئونـ  الفتـ  پیك كاغذي
7. شیرـ  اندیشیدنـ  بنیانگذار شعر سپید

8. كلمه رنج و دردـ  روز نهم محرمـ  تیر پیكان دارـ  
نحیف، نزار

9. كلمه اي دال بر تعجبـ  زیر پرتوـ  درخت انگور
10. سننـ  صورتـ  رسته اي در ارتشـ  حرف انتخاب

11. سوره چهل و نهم قرآن كریمـ  ابلهـ  سخن
12. الك و مهرـ  سنهـ  ماهي استروژن یا خاوریاري

13. واحد سطحـ  افسانه هاـ  امانت دارـ  دریا
14. تغارـ  گوژپشتيـ  سمت چپـ  توان

15. ریزریز، آهسته آهسته ـ كافي ـ ضدحمله ـ قرار 
دهنده

16. بندري در شمال ـ همسران دو برادر ـ اعضاي 
مصنوعي

17. بخشي از موتور خودروـ  از آالت موسیقي چین دار

عمودي:
1. از امپراطوران قسي القلب روم باستانـ  حتي یك نفر

2. كشوري آفریقایي ـ كجاوه ـ شهري ساحلي در 
مازندران

3. جنبشـ  لنگهـ  سازي زهيـ  همسر یا دختر كنت
4. قرضـ  بي عیب، سالمـ  فوقـ  مال من به انگلیسی
5. طالـ  سرباز روسـ  مسح كردنـ  فرمان خودرو

6. خانمـ  جادوـ  برافراشتني كشتي
7. رفاهـ  خوراك چپقـ  شهري در خراسان جنوبي

8. بدقوارهـ  مدعي شدنـ  از همسران مشهور فراعنهـ  
صداي پاره شدن پارچه

9. پسوند شباهتـ  نوعي ستارهـ  ستون بدن
10. اسب تركي ـ بخش اصلي خودرو ـ ماه قمري ـ 

توانایي
11. متضاد زودـ  اول هر چیز و بهترین آنـ  از غذاهاي 

گوشتي
12. دستوراتـ  تنگه میان دوخشكيـ  ماهي فروش

تن پوش  ـ  پیراهن  زیر  ـ  آهسته  ـ  13. بوي رطوبت 
پرندگان

14. بخششـ  از جهات اربعهـ  بخش پایین جامهـ  مقابل 
زن

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3835 
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15. یدكـ  دلیرـ  تاي پارچه یا لباسـ  اطاعت از خدا
16. گذراندنـ  منسوب به لغتـ  هزارال، بخش سوم 

معده نشخواركنندگان
17. هم خودرو دارد هم شوفاژـ  سردار بزرگ و مشهور 

ایراني در جنگ با اسكندر مقدوني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3847

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3835
  1ـ زهرا  زمرآتیانـ  تهران
2ـ ابراهیم خواجوی ـ تهران

3ـ بردیا باقریـ  تهران

افقي:
1. عابدان، زاهدانـ  از قهرمانان شاهنامه

2. حاشا كردنـ  عالمت رضاـ  هادي
3. افسارـ  باریدنـ  تصدیق روسيـ  طریقه

4. روپوش زینـ  جاي دور از آفتابـ  درس آزمایشگاهي 
ـ جوابش هوي است

5. تركیب آب و خاك ـ علم ـ جهانگشاي مشهور 
هخامنشینيـ  نشان مفعول صریح

6. آخرین جنگ ناپلئونـ  الفتـ  پیك كاغذي
7. شیرـ  اندیشیدنـ  بنیانگذار شعر سپید

8. كلمه رنج و دردـ  روز نهم محرمـ  تیر پیكان دارـ  
نحیف، نزار

9. كلمه اي دال بر تعجبـ  زیر پرتوـ  درخت انگور
10. سننـ  صورتـ  رسته اي در ارتشـ  حرف انتخاب

11. سوره چهل و نهم قرآن كریمـ  ابلهـ  سخن
12. الك و مهرـ  سنهـ  ماهي استروژن یا خاوریاري

13. واحد سطحـ  افسانه هاـ  امانت دارـ  دریا
14. تغارـ  گوژپشتيـ  سمت چپـ  توان

15. ریزریز، آهسته آهسته ـ كافي ـ ضدحمله ـ قرار 
دهنده

16. بندري در شمال ـ همسران دو برادر ـ اعضاي 
مصنوعي

17. بخشي از موتور خودروـ  از آالت موسیقي چین دار

عمودي:
1. از امپراطوران قسي القلب روم باستانـ  حتي یك نفر

2. كشوري آفریقایي ـ كجاوه ـ شهري ساحلي در 
مازندران

3. جنبشـ  لنگهـ  سازي زهيـ  همسر یا دختر كنت
4. قرضـ  بي عیب، سالمـ  فوقـ  مال من به انگلیسی
5. طالـ  سرباز روسـ  مسح كردنـ  فرمان خودرو

6. خانمـ  جادوـ  برافراشتني كشتي
7. رفاهـ  خوراك چپقـ  شهري در خراسان جنوبي

8. بدقوارهـ  مدعي شدنـ  از همسران مشهور فراعنهـ  
صداي پاره شدن پارچه

9. پسوند شباهتـ  نوعي ستارهـ  ستون بدن
10. اسب تركي ـ بخش اصلي خودرو ـ ماه قمري ـ 

توانایي
11. متضاد زودـ  اول هر چیز و بهترین آنـ  از غذاهاي 

گوشتي
12. دستوراتـ  تنگه میان دوخشكيـ  ماهي فروش

تن پوش  ـ  پیراهن  زیر  ـ  آهسته  ـ  13. بوي رطوبت 
پرندگان

14. بخششـ  از جهات اربعهـ  بخش پایین جامهـ  مقابل 
زن

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3835 
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15. یدكـ  دلیرـ  تاي پارچه یا لباسـ  اطاعت از خدا
16. گذراندنـ  منسوب به لغتـ  هزارال، بخش سوم 

معده نشخواركنندگان
17. هم خودرو دارد هم شوفاژـ  سردار بزرگ و مشهور 

ایراني در جنگ با اسكندر مقدوني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3847

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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اسامی برندگان جدول  3835
  1ـ زهرا  زمرآتیانـ  تهران
2ـ ابراهیم خواجوی ـ تهران

3ـ بردیا باقریـ  تهران

افقي:
1. عابدان، زاهدانـ  از قهرمانان شاهنامه

2. حاشا كردنـ  عالمت رضاـ  هادي
3. افسارـ  باریدنـ  تصدیق روسيـ  طریقه

4. روپوش زینـ  جاي دور از آفتابـ  درس آزمایشگاهي 
ـ جوابش هوي است

5. تركیب آب و خاك ـ علم ـ جهانگشاي مشهور 
هخامنشینيـ  نشان مفعول صریح

6. آخرین جنگ ناپلئونـ  الفتـ  پیك كاغذي
7. شیرـ  اندیشیدنـ  بنیانگذار شعر سپید

8. كلمه رنج و دردـ  روز نهم محرمـ  تیر پیكان دارـ  
نحیف، نزار

9. كلمه اي دال بر تعجبـ  زیر پرتوـ  درخت انگور
10. سننـ  صورتـ  رسته اي در ارتشـ  حرف انتخاب

11. سوره چهل و نهم قرآن كریمـ  ابلهـ  سخن
12. الك و مهرـ  سنهـ  ماهي استروژن یا خاوریاري

13. واحد سطحـ  افسانه هاـ  امانت دارـ  دریا
14. تغارـ  گوژپشتيـ  سمت چپـ  توان

15. ریزریز، آهسته آهسته ـ كافي ـ ضدحمله ـ قرار 
دهنده

16. بندري در شمال ـ همسران دو برادر ـ اعضاي 
مصنوعي

17. بخشي از موتور خودروـ  از آالت موسیقي چین دار

عمودي:
1. از امپراطوران قسي القلب روم باستانـ  حتي یك نفر

2. كشوري آفریقایي ـ كجاوه ـ شهري ساحلي در 
مازندران

3. جنبشـ  لنگهـ  سازي زهيـ  همسر یا دختر كنت
4. قرضـ  بي عیب، سالمـ  فوقـ  مال من به انگلیسی
5. طالـ  سرباز روسـ  مسح كردنـ  فرمان خودرو

6. خانمـ  جادوـ  برافراشتني كشتي
7. رفاهـ  خوراك چپقـ  شهري در خراسان جنوبي

8. بدقوارهـ  مدعي شدنـ  از همسران مشهور فراعنهـ  
صداي پاره شدن پارچه

9. پسوند شباهتـ  نوعي ستارهـ  ستون بدن
10. اسب تركي ـ بخش اصلي خودرو ـ ماه قمري ـ 

توانایي
11. متضاد زودـ  اول هر چیز و بهترین آنـ  از غذاهاي 

گوشتي
12. دستوراتـ  تنگه میان دوخشكيـ  ماهي فروش

تن پوش  ـ  پیراهن  زیر  ـ  آهسته  ـ  13. بوي رطوبت 
پرندگان

14. بخششـ  از جهات اربعهـ  بخش پایین جامهـ  مقابل 
زن

حرف ) ق ( چه تعداد است؟
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15. یدكـ  دلیرـ  تاي پارچه یا لباسـ  اطاعت از خدا
16. گذراندنـ  منسوب به لغتـ  هزارال، بخش سوم 

معده نشخواركنندگان
17. هم خودرو دارد هم شوفاژـ  سردار بزرگ و مشهور 

ایراني در جنگ با اسكندر مقدوني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3847

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

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

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

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

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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نــیازمــندیهـا

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

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

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

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

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

همخانههمخانه

اجارهاجاره

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
۷۷۸-۹۹۷-۳۷۲۰153۷

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

تلفن تماس:
604-۹21-4726

استخداماستخدام
فروشگاه افرا در نورت ونکوور

 به یک نفر برای کار 
در بخش نانوایی به صورت تمام وقت 

نیازمند است.
1535 6۰۴-365-1۷۹2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به یک همکار 

جهت جابجایی و شستشوی اتومبیل  
نیازمندیم.

محل کار: شهر سوری
12826 King George

153۴ 6۰۴-5۰۰-3131
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲۰ دالر 

بیس منت یک خوابه
در شهر پورت مودی
آماده اجاره می باشد.

153۴ 236-۸۸۰-۷۹۷۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک اتاق مبله با حمام مستقل
در منزلی واقع در پورت مودی

 آماده اجاره می باشد.
153۴ 236-۸۸۰-۷۹۷۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آپارتمان یک خوابه بزرگ در 

نورت ونکوور، نزدیک به ایستگاه 
اتوبوس و مراکز خرید از 15 جوالی 

تا آخر نوامبر اجاره داده می شود.
1533 6۰۴-۷۰۰-۹۸۸3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک همخانه
 در شهر کوکیتالم 

نیازمندم.
153۴ 6۰۴-36۸-۷۹۹5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
604-۹21-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1533

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شمافروزان یزدان
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری Forouzan Yazdan M.A.

Licensed Property Manager

www.88westrealty.com

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰۴-۹۲۱-۴۷۲6 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

6۰۴-۹۲۱-۴۷۲6 

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

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC V3K 6S4
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امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه      برای دانشجویان، دارندگان ویزای تحصیلی یا ویزای کار، برای دارندگان کارت PR  و تازه واردین به کانادا
ارائه کننده اتومبیلهای دو شرکت مشهور و معتبر  هیوندای  و همچنین  آکورا                        با ارائه این آگهی، برای خرید اتومبیل نو یا دست دوم، پایین ترین قیمت را از ما بخواهید

www.lougheedhyundai.com

Sales: 604.523.3009 

1288 Lougheed Hwy, Coquitlam, BC, V3K 6S4

Tel: 778.384.6729
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

نادر(Sid) میرهاشمی

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

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

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

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

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

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

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

Preferred Auto IVT features include:

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

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

2020 Elantra

months† on all modelsfinancing

0% for 84Factory

Authorized

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

Ultimate model shown 

Ultimate model shown 

Standard key features include:

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

•  Air conditioning with manual temperature control

2020 Kona

for 48 months 
with $895 down◊

Lease the Essential FWD for: 

weekly

$ 55 at 2.49%

Ultimate model shown 

Key Tucson features include:

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

• Available Surround View Monitor

2020 Tucson

in price adjustmentsΩ

Amount available on the 2020 Tucson Ultimate AWD

$ 4,000
Get up to

Additional information:

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

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

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

100,000 km
Comprehensive Limited Warranty††

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

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

نادر  (Sid) میرهاشمی
کارشناس فروش اتومبیل

sid@lougheedhyundai.com

778-384-6729
ارائه کننده اتومبیل های شرکت های مشهور و معتبر هیوندای و آکورا

اتومبیل های نو و دست دوم امکان خرید قسطی اتومبیل و ارائه تسهیالت ویژه 


