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هر جمعه منتشر می شود

رئیسی و اعدام های ۶۷
 درخواست جاوید رحمان برای تحقیق، 

امید خانواده های دادخواه
 هنوز ۲ هفته  از انتخاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس دولت سیزدهم 
نگذشته است که مشارکت او در کشــتار هزاران زندانی سیاسی در 
ســال ۶۷ برای سومین بار بر زبان ها افتاده است. روز دوشنبه، جاوید 
رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 
خواهان تحقیقات مستقل درباره نقش این رییس دولت تازه منتصب، 

در قتل  عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شد.

با اعــام نام ابراهیم رئیســی، عضو 
هیأت مرگ به عنوان رئیس جمهوری 
منتخــب جمهوری اســامی، افراد، 
نهادها و سازمان های حقوق بشری بر 
ضرورت دادخواهی و محاکمه رئیسی 
و دیگر افــراد متهم در انجام جنایت 
علیه بشــریت در ایران تأکید کردند. 
ایــن روند با حمایت افــکار عمومی 
موجی ایجاد کرد تا این خواســته به 
شکلی گسترده تر مطرح شود تا جایی 
کــه جاوید رحمان، گزارشــگر ویژه 
حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران 
نیز به این جریان پیوست و از شورای 
حقوق بشر ســازمان ملل خواست تا 
با تشکیل یک کمیســیون تحقیق 
مستقل به کشتار 6۷ و نقش ابراهیم 

رئیسی در آن بپردازد.
در متن منتشــر شده از سوی جاوید 

رحمان آمده است:
»من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده 
و بسیار مهم است حاال که نام  ابراهیم 
رئیســی به  عنــوان رئیس جمهوری 
اعام شــده، تحقیق درباره آنچه در 
ســال 1۹۸۸ اتفاق افتاد و نقش افراد 

در آن  را آغاز کنیم.«
رادیو زمانه برای بررسی امکان اجرایی 
شدن این درخواست از سوی شورای 
حقوق بشر و چند و چون و چگونگی 
آن با عبدالکریم الهیجی، حقوقدان، 
مدافع حقوق بشر و و رئیس افتخاری 
جوامع حقوق  بین المللی  فدراسیون 

بشر گفت و گو کرده است.

به موضوع کشــتار ۶۷  چرا توجه 
با مطرح شــدن نام ابراهیم رئیسی 
به عنوان رئیــس جمهوری به یک 
مسأله محوری و کانونی تبدیل شده 
اســت؟ مگر او رئیس قوه قضاییه 
جمهوری اسالمی نبود و مگر خانواده 
جان باختگان و فعاالن حقوق بشر هم 
همیشه موضوع را با جدیت پیگیری 

نمی کردند و گزارش نمی دادند؟
پس از کشتار بزرگ سال 6۷ در تمام 
گزارش هایی که ما به گزارشگران ویژه 
ایــران دادیم - رینالــدو گالیندوپل، 
موریس دنبی کاپیتورن، احمد شهید، 
اســما جهانگیر و جاوید رحمان- و 
همچنین گزارشــگر ویژه اعدام های 
غیرقضایی که من خاطرم هست آن 
نخستین گزارشگر خانم اسما جهانگیر 
بود که بعد گزارشگر ویژه حقوق بشر 
ایران هم شد که متأسفانه درگذشت؛ 
همیشه یکی از درخواست هایمان در 
رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران، 
رســیدگی به کشتار ســال 6۷ بوده 

است.
این درخواســت حتی پیــش از آن 
مطرح بود که اساسنامه دادگاه جزایی 
بین المللی یعنی اساسنامه رم در سال 
1۹۹۸ به تصویب برســد و به مرور 

دادگاه جزایی بین المللی تشکیل شود.
در این اساســنامه، جــرم و جنایت 
بین المللی تعریف شده است و پیش 
از این هم من با استناد به اساسنامه 
دادگاه نورنبرگ گفته بودم که کشتار 
6۷ از مصادیق جنایت بر ضد بشریت 
اســت. این موضوع در اساسنامه رم 

تأیید شد - به شکل تفصیلی.
بنابراین به اعتقاد ما کشــتار ســال 
6۷ یکــی از مصادیــق جنایــت بر 
ضد بشــریت اســت منتها وقتی ما 
یعنی  درخواست رسیدگی می کنیم 
درخواست تشکیل کمیسیون مستقل 
برای تحقیق. اینجا منظور از رسیدگی 
تحقیق است چون من می بینم بعضی 
رسانه ها می نویسند رسیدگی قضایی 
که مراد اینجا رسیدگی قضایی نیست 
بلکه تحقیق است. این تحقیق اگر از 
طرف دادگســتری انجام شود به آن 
می گویند رسیدگی قضایی اما اگر از 
طرف یک کمیسیون مستقل صورت 
بگیرد، تحقیقی ســت که از ســوی 
»کمیسیون تحقیق« انجام می شود. 
این چیزی ست که ما مکرر درخواست 
کــرده بودیم. خانــم اینس )اگنس( 
کاالمار به عنوان دبیر کل سازمان عفو 
بین الملل درخواست کرده بود و حاال 
آقای جاوید رحمان، گزارشــگر ویژه 
حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران 

هم خواستار آن شده است.

چرا این اتفاق االن افتاده است؟ 
بــه این خاطر که االن یکی از عناصر 
متهم -اشخاص متهم در این جنایت- 
به عنوان دومین مقام عالی کشــور 
معرفی می شــود و وجهه بین المللی 
پیــدا می کند. البته بعــد از انتصاب 
ابراهیم رئیســی به عنوان رئیس قوه 
قضاییه هم مــا در گزارش هایی که 
به آقای جاوید رحمــان دادیم، این 
موضوع را متذکر شدیم. و این را هم 
باید بگویم که مسئولیت های رئیسی 
در ارتباط با نقض حقوق بشر از قبل 
هم متنوع و متعدد بودند که این مورد 
)کشــتار 6۷( نیز یکی از این موارد و 

احتماال جدی ترین آن هاست.
اما در ســاختار جمهوری اســامی 
رئیس جمهوری دومین مقام اســت. 
پس از این »رأی  گیری« اعام کردند 
که رئیسی به عنوان رئیس جمهوری 
یا انتخاب شده یا اینکه از قبل تعیین 
شــده بوده یا هر چه. به هر حال در 
ســاختار جمهــوری اســامی االن 
شــخصی در این جایگاه قرار گرفته 
)البتــه باید منتظر نصب رســمی او 
توســط ولی فقیه باشیم برای همین 
هم اصا مقام رئیــس جمهوری در 
جمهوری اسامی مقامی نیست که 
منطبق با یک نظــام مدرن منطبق 

با جمهوریت باشــد که این حاال در 
اینجا یک مسأله فرعی ست( که متهم 
جدی ارتکاب جنایت بین المللی یعنی 
جنایت بر ضد بشریت است. کاری که 
این کمیسیون تحقیق باید بکند این 
اســت که برود و درباره این موضوع 
تحقیق کند. آقای جاوید رحمان به 
عنوان گزارشگر ویژه ایران گفته است 
که او هــم مدارکی دارد )مدارکی که 
او دارد همین گزارش هایی ســت که 
ســازمان های حقوق بشری داده اند و 
تحقیقاتی که خــودش انجام داده. از 
جمله من یادم است که حتی پیش 
از آقــای جاوید رحمــان، در یکی از 
ســفرهایی که آقای احمد شهید در 
مقام گزارشــگر وقت وضعیت حقوق 
بشــر در ایران به پاریــس آمده بود، 
مــا چند تن از بازمانــدگان قربانیان 
این جنایت را در محل فدراســیون 
بین المللی جامعه های حقوق بشــر 
نزد ایشــان بردیم تا ماقات کنند و 
شهادتشــان ضبط شــود. از این نوع 
کارها چه آقای احمد شــهید و چه 
جانشینانش کم نکرده اند(. االن آقای 
جاوید رحمان که در این موضع است 
می گوید اگر این کمیسیون تحقیق 
تشکیل شود، آماده همکاری است و 
دالیل و مدارکی را که در اختیار دارد 
در اختیار این کمیسیون قرار خواهد 

داد.

 این کمیســیون تحقیق را شورای 
حقوق بشر سازمان ملل باید تعیین 

کند.
بله! تعیین کمیسیون مستقل تحقیق 
با شــورای حقوق بشر سازمان ملل و 
در صاحیت این شوراست. بنابراین 
باید راجــع به این موضوع رأی گیری 
بشود و اکثریت اعضای شورای حقوق 
بشــر به این موضــوع رأی بدهند. 
البته این کمیســیون در گذشــته 
هم تشکیل شــده. شما می دانید که 
در 1۰ ســال اخیر بین اســرائیل و 
فلسطینیان در غزه جنگ در گرفته 
است. سازمان های دفاع از حقوق بشر 
و حتی ناظران سازمان ملل گفته اند 
که در این جنگ ها مواردی از جنایات 

جنگی هم متأسفانه اتفاق افتاده؛ چه 
از طرف ارتش اســرائیل -بیشــتر از 
سوی آنان- و چه از طرف حماس یا 
دیگر گروه های نظامی و شبه نظامی 
درگیر. شورای حقوق بشر چند سال 
است یک کمیسیون تحقیق مستقل 
برای این موضوع تعیین کرده، گرچه 
دولت اســرائیل تاکنون اجازه حضور 
اعضــای این کمیســیون در محل و 
انجام تحقیقات را نداده اما کمیسیون 

به کار خود ادامه می دهد.
اگر شــورای حقوق بشر سازمان ملل 
درباره  تحقیق  کمیســیون  تشکیل 
کشتار 6۷ و نقش ابراهیم رئیسی در 
این جنایت علیه بشریت را در دستور 
کار خــود قرار دهد و اکثریت اعضای 
شــورا به این موضــوع رأی بدهند و 
اعضای این کمیسیون تعیین بشوند، 
مرحله بعــدی این خواهــد بود که 
ببینیم این کمیســیون تا چه اندازه 
می تواند دربــاره این موضوع تحقیق 

کند.
با توجه به اینکه جمهوری اســامی 
حاضر به همکاری نیســت، احتماال 
رسیدگی کمیســیون تحقیق معلق 
می مانــد؛ همچنــان که گــزارش 
گزارشــگران ویژه -نمی گویم معلق 
مانــده- اما چــون نتوانســته اند و 
نمی توانند به ایــران بروند و اجازه و 
ویزای ورود به ایران ندارند، بنابراین هر 
سال به دادن یک گزارش به شورای 
حقوق بشر بسنده می کنند. این آیین 
رســیدگی و آیین تعیین و چگونگی 
تعیین این کمیســیون و چگونگی 

تحقیق آن است.

آیا عملکرد این کمیسیون شباهتی 
به کار گزارشــگر ویژه حقوق بشر 

سازمان ملل دارد؟
نحوه عملکرد این کمیسیون متفاوت 
از عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر 
ســازمان ملل در امور ایران و اساسا 
مکانیســم گزارشــگران ویژه است. 
گزارشــگر ویژه درباره تمــام موارد 
نقض حقوق بشر است اما این بار یک 
کمیســیون تحقیق از طرف شورای 
حقوق بشر تعیین می شود تا به طور 

مشخص در ارتباط مستقیم با کشتار 
6۷ و یکی از متهمان آن یعنی آقای 
ابراهیم رئیســی  تحقیق کند که تا 
چند روز دیگر نامش به عنوان رئیس 
جمهــوری ایران اعام خواهد شــد. 
یعنی مسأله با گذشته به کلی متفاوت 

می شود.

 از چه نظر متفاوت است؟
 از این نظر که نخست یک کمیسیون 
تخصصی ســت در ارتباط با کشــتار 
6۷. دوم اینکه متهم ها یعنی کسانی 
که در این کشتار دست داشته اند که 
بعضی هایشان با توجه به مصاحبه ها، 
خاطرات و فایل صوتی منتشــر شده 
از آیــت اهلل حســینعلی منتظــری، 
چهار-پنج نفرشان مشخص هستند 
اما ده ها نفر دیگر هم در این کشــتار 
دست داشته اند. اینکه در شهرستان ها 
جریان چگونه بوده، چه کسانی دستور 
کشتار را اجرا کرده اند و ... باید تحقیق 

و روشن شود.
همیــن االن یکــی از ایــن متهم ها 
]حمید نوری[ در سوئد در بازداشت 
اســت. بنابراین اگر این کمیسیون از 
ســوی شــورای حقوق بشر تشکیل 
بشود، صاحیت رسیدگی و موضوع 
رسیدگی اش فقط و فقط کشتار 6۷ 

است.
دیگر اینکه چنانکه گفته شد، یکی از 
این متهم ها با هویت شناخته شده، به 
زودی نامش به عنوان رئیس جمهور 
جمهوری اسامی اعام خواهد شد. 
بنابراین تفاوتش با گذشته بسیار است. 
برای همین هم باید ببینیم آیا شورای 
حقوق بشر چنانکه سازمان های حقوق 
بشری درخواست کرده اند و چنانکه 
آقای جاوید رحمان خواســته است، 
آیا این موضوع را در دســتور کار قرار 
می دهد؟ بعد اینکه آیا اعضای شورای 
حقوق بشــر با اکثریــت آرا )چون با 
توجه به اینکه کشــورهای دوســت 
و نزدیک بــه ایران هم در شــورای 
حقوق بشر عضویت دارند، من محال 
می دانم که به اتفاق تصویب شود اما 
به اکثریت هم که باشد وافی مقصود 
است( به تشکیل این کمیسیون رأی 

خواهند داد.
بنابراین باید دید که در روزها، هفته ها 
و ماه های آینده این درخواست که در 
گذشته توسط سازمان ها و نهادهای 
مدافع حقوق بشر مطرح شده و االن 
گزارشــگر ویژه ایران هم آن را تأیید 
و تکرار کرده اســت، وارد دستور کار 
شورای حقوق بشر می شود و به نتیجه 

می رسد یا نه.

 آیا می شود به تشکیل این کمیسیون 
تحقیق خوش بین بود؟

 من در این رابطه به مورد جنگ غزه 
اشــاره کردم اما این کمیســیون در 
مورد لیبی هم تشکیل شده. با توجه 
به جنایاتی کــه در لیبی اتفاق افتاد 
در همان هفته های موسوم به »بهار 
عربی« یک کمیسیون تحقیق تشکیل 
شــد و به محل رفت، گــزارش داد و 
خیلی زود هم مشخص شد که معمر 
قذافی متهم به ارتکاب جنایت بر ضد 
بشریت و جنایت جنگی ست و پرونده 
هــم با توجه به اینکــه جنبه خیلی 
فوری داشت به شورای امنیت سازمان 
ملل رفت، آنجا به تصویب رســید و 
ارجاع شد به دادگاه جزایی بین المللی. 
این همه در حالی اتفاق افتاد که لیبی 
جزء امضاکنندگان اساســنامه رم و 
کنوانسیون تشکیل دادگاه بین المللی 
نبــود. البته بعد بــا دخالت و نقش 
فرانسه و شاید در رتبه دوم بریتانیا و 
آمریکا، به دنبال حمله به لیبی و کشته 
شدن معمر قذافی این پرونده مختومه 
اعام شد. اما من می خواهم بگویم که 
راه پیشرفت این نوع درخواست ها از 
نظر حقوقی وجود دارد و در ساختار 
شــورای حقوق بشر و بعد هم دادگاه 
جزایی بین المللی پیش بینی شــده 
اســت. اما آیا چنین اراده سیاسی ای 
از طرف نمایندگان شورای حقوق بشر 
که نمایندگان دولت هایشان هستند 
وجود دارد؟ دیگر اینکه بعد از تشکیل 
این کمیســیون همکاری ای صورت 
می گیرد یا نه، برای اینکه باید اجازه 

تحقیق به این کمیسیون داده شود.
یکــی از نگرانی هــای آقــای جاوید 
رحمان که نگرانی درستی هم هست، 
این اســت که آثار جنایت به مرور از 
بین می روند و چنانچه این اواخر هم 
دیدیم و خانواده های اعدام شــدگان 
ســال 6۷ از این ایران گزارش دادند، 
بیش از گذشته تاش می شود برای 
تخریب قبرستان خاوران. به هر حال 
آثار جرم به مــرور از بین می روند و 
یکی از مواردی که در تحقیق درباره 
کشــتار جمعی باید انجام بشود این 
اســت که باید بروند در محل، محل 
دفن را ببینند و .... کاری که این اواخر 
در برخی کشورها شد؛ در یوگساوی 
سابق شــد، در رواندا شــد. بنابراین 
هر چه زمان بگذرد متأســفانه امکان 
تحقیق علمی-قضایی یعنی رسیدن 
به اجســاد، بقایای اجســاد و بعد از 
طریق آزمایشات به نتیجه رسیدن و 

... کمتر می شود.
من چارچوب حقوقی موضوع را گفتم 
و تأکید می کنم که امکان اتخاذ این 
گونه تصمیمات در ســاختار شورای 
حقوق بشر وجود دارد و در صاحیت 
این شوراست که به موضوع رسیدگی 
کند امــا اینکه اراده سیاســی الزم 
برای تصویب یک چنین قطعنامه ای 
نخست از ســوی رئیس شورا و بعد 
کشورهای عضو وجود دارد یا نه، بحث 

دیگری ست.

در متن منتشر شده از سوی جاوید رحمان آمده است: »من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده و 
بسیار مهم است حاال که نام  ابراهیم رئیسی به  عنوان رئیس جمهوری اعالم شده، تحقیق درباره 

آنچه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و نقش افراد در آن  را آغاز کنیم.«
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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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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.

kia.ca/summer Official vehicle  
of the CHL

UNLIMITED KM
ROADSIDE ASSISTANCE °
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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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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

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

جاستین ترودو برای تثبیت قدرت
 به انتخابات پاییزی چشم دوخته است

ایرونیــا- مجلس کانــادا این هفته 
به مناسبت تابســتان تعطیل شد و 
شرایط برای جاستین ترودو به منظور 
بازپس گیری کنترل کامل مجلس در 

انتخابات مهیاست.
نظرسنجی ها نشان می دهد لیبرال 
های فعلی به دلیل واکنش شــان به 
همه گیری ویروس کرونا که می تواند 
به یک دولت اکثریت تبدیل شــود، 
محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند. نرخ 
واکسیناسیون به سرعت باال می رود و 
باعث کاهش محدودیت های بهداشت 
عمومی و شکوفایی مجدد اقتصاد می 
شود. فرض بر این است که برگزاری 
انتخابات در اوایل ماه آگوســت تایید 
شــده  و رأی گیری در ســپتامبر یا 

اکتبر برگزار شود.
پیروزی اکثریت برای ترودو می تواند 
لطمه ای که به شــهرتش در ســال 
2۰1۹ بــا برتری اندک وارد شــد را 
التیام بخشــد و به او اجازه دهد تا در 
کنار پــدر فقیدش پیر ترودو به یکی 
از باسابقه ترین نخست وزیران کانادا 

تبدیل شود.
تــرودو از زمان از دســت دادن رای 
اکثریت در دو ســال گذشــته، برای 
تصویب قانون به کمک احزاب دیگر 
احتیاج داشت که این امر به مخالفین 
آزادی عمل بیشتر برای تنظیم دستور 
کار و رجزخوانــی در مورد اخاقیات 

می داد.
ایــن بســیار متفاوت از نخســتین 
اختیارات او بود؛ جایی که لیبرال ها 
اکثریت را در اختیار داشتند و ترودو 
به عنوان پادزهر سبک سیاسی دونالد 
ترامپ معرفی شــد– مقایسه ای که 
در داخل کشور به او کمک کرد. جو 
بایدن نخست وزیر را به عنوان یکی از 
آخرین رهبران مترقی جهانی که در 
آستانه تحلیف ترامپ سر حرف خود 

ایستاد، ستود. 

 Abacus بــر اســاس نظرســنجی
Data که هفته گذشته منتشر شد، 
لیبرال ها از حمایت 3۷درصد کانادایی 
ها، محافظــه کاران 2۷درصد وحزب 

نئودموکرات 1۸درصد برخوردارند.
عاوه بر پیشروی دورقمی در تمایات 
حزبــی، نرخ تأیید دولت و شــخص 
ترودو باالتر از مقداری اســت که در 
ابتدای مبارزات انتخاباتی 2۰1۹ بود. 
برداشــت ها از رقیب اصلی او کمتر 
است و رای دهندگان تمایل کمتری 

برای تغییر نشان می دهند.
ترودو چند بــاری اشــاره کرده که 
خواهــان انتخابات نیســت. اما این 
هفتــه در بحث دربــاره تاش های 
دولتش برای تصویب قوانین اساسی، 
ناامیدی خود را از احزاب مخالف، به 
ویژه محافظه کاران تحت هدایت رهبر 

جدید ارین اوتول ابراز کرد.
ماه گذشته شاهد یک سری سخنرانی 
هــای خداحافظی از ســوی قانون 
گذاران لیبرال بودیم که قصد ندارند 
دوباره نامزد شوند و به حزب اجازه می 
دهند نامزدهای جدید خود را معرفی 

کند.
خود ترودو در ســال 2۰15 از مقام 
ســوم به قدرت رســید؛ وقتی رای 
دهنــدگان به این نتیجه رســیدند 
که پــس از تقریبا یک دهه حکومت 
محافظه کاران زیر نظر استفان هارپر 

زمان تغییر فرا رسیده است.
این بار لیبرال ها امیدوارند که بتوانند 
کنترل اقتصاد را با وجود کووید1۹ به 
دســت بگیرند و برنامه های مخارج 
بلنــد پروازانه برای بهبــود اوضاع به 
منظور کنترل مجدد آن کافی است. 
آنهــا با تمرکز بر اســتان رای خیز و 
فرانســوی زبان کبک، سیاســتهای 
خاصی را برای کمک به تحقق این امر 

در نظر گرفته اند.

پس لرزه های احتمالی کشف اجساد کودکان بومی: 
دو کلیسای دیگر نیز طعمه آتش شدند

دو کلیسای دیگر نیز این بار در استان 
آلبرتا و نووااسکوشــیا روز چهارشنبه 
3۰ ژوئــن بــه طرز مشــکوکی در 

آتش سوختند.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
یان باشــل مدیر کل زیرساخت ها و 
مورینویل  منطقه  اجتماعی  خدمات 
اعام کرد آتش سوزی به حدی شدید 
بود که نیروهای آتش نشانی نتوانتسند 
وارد کلیسا شوند و لحظاتی بعد سقف 
این ســاختمان قدیمی 114 ســاله 
فروریخت. آقای باشل که در گذشته 
آتش نشان بوده اســت، افزود دو برج 
اصلی کلیســا و نمای کلیسا کاما از 
بین رفته اند. باشــل ادامه داد علت 

آتش سوزی هنوز مشخص نیست.
در  کانــادا  ســلطنتی  ژاندارمــری 
اســتان نوااسکوشــیا نیز درباره یک 
صبح  که  مشــکوک«  »آتش سوزی 
کاتولیک  کلیســای  چهارشنبه  روز 
از  را   Sainte-Kateri-Tekakwitha
بین برد، تحقیق می کند. این کلیسا 
 mi’kmaq در ســرزمین قوم اولیــه
Sipekne’katik در 65 کیلومتــری 

شمال هالیفکس قرار داشت.
کریس مارشال از افسران ژاندارمری 
سلطنتی کانادا در این منطقه اعام 
کرد از کمیســر مسئول رسیدگی به 
پرونده های آتش ســوزی درخواست 
کرده ایم درباره این حادثه مشکوک 
تحقیق کنند. آقای مارشال تاکید کرد 
عوامل مختلفی می تواند در این حادثه 
دخیل باشد اما او مشخص نکرد که به 
چه علت پلیس این حادثه را مشکوک 

دانسته است.
این کلیســا در هشــت کیلومتری 
غــرب محل مدرســه شــبانه روزی 
فدرال Shubenacadie قرار داشت 
که در گذشــته بزرگ ترین مدرسه 
شــبانه روزی بومیــان در سرتاســر 
کانادای آتانتیک محســوب می شد. 
این مدرسه که تا سال 1۹56 توسط 
اسقف اعظم هالیفکس اداره می شد، 
در ســال 1۹3۰ ســاخته شده بود و 
کودکان بومی سه استان دریایی کانادا 

در آن آموزش می دیدند.
به گــزارش رادیو کانادا، قــوم اولیه 
 Lower Kootenay کوتنــای  الور 
در اســتان بریتیش کلمبیا از کشف 
1۸2 گور بی نام و نشان دیگر نزدیک 
 St  مدرسه شــبانه روزی پیشــین

Eugene خبر داد.
قــوم اولیه کتوناکســا Ktunaxa در 
بیانیه ای که در شبکه های اجتماعی 
منتشر شــد اعام کرد تحقیقاتی با 
اســتفاده از تجهیزات راداری زمین 

نفــوذ در بخــش جنوبی مدرســه 
 St Eugene شــبانه روزی پیشــین
Mission صــورت گرفــت. در این 
کاوشها اجسادی کشف شدند که در 
گورهای به عمــق تقریبا یک متری 

دفن شده بودند.
جیســون لویی پییر رئیس قوم اولیه 
الور کوتنای که از کشف این اجساد 
عمیقا متاثر به نظر می رســید، اعام 
کرد: »ما تصور می کنیم که 1۸2 جسد 
مربوط به اعضای قوم اولیه کتوناکسا، 

اقوام اولیه مجاور و همچنین جامعه 
بومیان آکام aq̓am است.«

جیسون لویی پییر تصریح کرد: »اگر 
این کودکان فرصت ادامه زندگی پیدا 
کرده بودند، امروز حافظان علم بودند 
اما امروز از آن نسل تعداد کمی باقی 

مانده اند.«
رئیس قوم اولیــه الور کوتنای ادامه 
داد: »نزدیکان ما و اعضای جامعه ما 
به این مدرسه شبانه روزی رفت و آمد 
می کردند و برخی از آنها صرفا به این 

خاطر جانشــان را از دست دادند که 
بومی بودند.« جیسون لویی پییر نیز 
درست همانند ســازمان ملل متحد 
شناسایی، محاکمه و مجازات عامان 

این »نسل کشی« را خواستار شد.
رئیس قوم اولیــه الور کوتنای تاکید 
کرد: »حرف دیگر بس اســت. زمان 
عمل رسیده است. باید این کشیش ها 
و روحانیــون و دیگر افرادی را که در 
ارتکاب ایــن جنایت شــریک بوده 
اند، پیدا کنیم و به ســزای اعمالشان 

برسانیم.«
خبر کشف 1۸2 گور بی نام و نشان 
دیگــر از کــودکان بومــی در محل 
پیشین مدارس شــبانه روزی بومیان 
کانادا در حالی منتشــر می شود که 
چند روز پیش نیز اعام شــد بقایای 
حــدود 215 کودک بومــی نزدیک 
مدرسه شــبانه روزی پیشین بومیان 
در کاملوپــس Kamloops واقع در 

بریتیش کلمبیا کشف شده است.
قوم اولیه کاوسس نیز اخیرا از کشف 
۷51 گــور بی نام و نشــان کودکان 
بومی نزدیک مدرســه شــبانه روزی 
ماریوال Marieval در ساســکاچوان 

خبر داد.
احتماال هــزاران کودک بومی چنین 
سرنوشــت غم انگیزی داشته اند. در 
فاصله سال های 1۸۷۰ تا 1۹۹۰ بیش 
از 15۰ هــزار کودک بومی به زور به 
13۹ مدرسه شبانه روزی تحت کنترل 
سازمانهای مذهبی وابسته به کلیسای 

کاتولیک فرستاده شدند.
بیش از 4 هزار دانش آموز این مدارس 
بر اثر بیماری یا سهل انگار مسئوالن 

جان خود را از دست دادند.
جاســتین ترودو جمعه گذشته بابت 
»سیاســت زیان بار دولــت« در برابر 

بومیان کشورش عذرخواهی کرد.

آتش سوزی در گرم ترین نقطه کانادا 
دستور تخلیه روستای “لیتون”

روســتای کوچک لیتون واقع در بریتیش کلمبیا که این روزها به علت 
شکســتن پیاپی رکوردهای گرما در کانادا معروف و خبرساز شده است، 
چهارشنبه شب طمعه شعله های آتش شد. دستور تخلیه روستا ساعت 
1۸ چهارشنبه صادر شد و حدود 25۰ ساکن آن برای نجات جان خود و 
عزیزانشان اموال و حتی دام های خود را رها کرده و به نقاط امن پناه بردند.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، جان پولدرمن شهردار لیتون اعام 
کرد: »آتش از جنگل های مجاور به سرعت به روستا گسترش پیدا کرد و 

خانه های روستاییان و بسیاری از زیرساخت های آن را از بین برد.«
پولدرمن پس از دســتور تخلیه روستا از همه ســاکنان روستا خواست 
خود را به روستای Boston Bar که در همان نزدیکی قرار گرفته است، 
برسانند. یک مرکز اســکان موقت نیز در شرق روستا ایجاد شده است. 
برخی روســتاییان نیز به منطقه Lillooet که در شمال لیتون واقع شده 

است، پناه بردند.
نیروهای آتش نشانی برای خاموش کردن دو آتش سوزی در جنگل های 
اطراف لیتون تاش می کردند اما آتش سوزی جاده George به سرعت 

به لیتون سرایت کرد.
لیتون که در 25۰ کیلومتری ونکوور واقع شده است، طی روزهای اخیر 
چند بار رکورد گرمای هوا را در کانادا شکســته است. دمای هوا روز سه 
شنبه در این روســتا به 4۹.6 درجه سانتیگراد رسید که در تاریخ کانادا 

بی سابقه است.
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Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

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

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC Licence 76927
ASTTBC  PI0534

 I care about your Health, Safety, and Investment.

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

دستور العمل آژانس بهداشت عمومی کانادا برای افراد واکسینه شده
ایرانیان کانادا- کانادایی های که کامًا 
در مقابل کووید 1۹ واکسینه شده اند 
می تواننــد همدیگر را بغــل کنند، 
بــه مهمانی  باربیکیــو بروند و بدون 
پوشیدن ماســک و یا فاصله گذاری 
فیزیکی، افراد را در گروه های کوچک 
برای صرف شــام دعــوت کنند. آما 
آژانــس بهداشــت عمومــی کانادا 
می گوید این افراد بهتر است همچنان 
در کنسرت ها، رویداد های ورزشی و 
مهمانی های خانگی پُرجمعیت از خود 

حفاظت کنند.
کانادا  عمومــی  ســامت  آژانــس 
دستورالعمل هایی را صادر کرده است 
که طی آن کار هایی را مشخص کرده 
که افراد کاماً واکسینه شده می توانند 

انجام دهند.
در کنفرانــس خبری پیــش از آن، 
جاســتین ترودو اعام کــرد که 26 
درصــد از جمعیــت واجد شــرایط 
دریافت واکســن، دو دوز از واکســن 
خود را دریافــت کرده اند و در مقابل 
ویروس به باالتریــن درجه از ایمنی 

رسیده اند.
او همچنین گفت بیش از ۷6 درصد از 
واجدین شرایط هم یک دوز از واکسن 

را دریافت کرده اند.
تا بــه امروز، کانــادا 43 میلیون دوز 
واکسن را تحویل استان ها داده است 
و کارزار ایمن ســازی را شعله ور نگاه 
داشته است. دولت فدرال پیش بینی 
می کند کــه تا پایان مــاه ژوئیه 6۸ 

میلیون دوز را تحویل دهد.

بــا ورود واکســن های بیشــتر بــه 
کشور، استان ها شــروع به برداشتن 
کرده اند  بهداشــتی  محدودیت های 
تــا افراد بیشــتر بتواننــد اجتماعی 
شــوند. همین فشار را بر روی آژانس 
بهداشــت عمومی کانادا قــرار داد تا 
دستورالعمل هایی را در مورد کار هایی 
اعام کند که افراد کاماً واکســینه 
شده می توانند به صورت ایمن آن ها 

را انجام دهند.
دکتر ترزا تام با اشــاره به اینکه مردم 
هنوز بــرای ورود بــه جمعیت ها در 
فضا های سرپوشــیده مردد  هستند، 

گفت: »اگر کاماً واکســینه شده اید، 
کارهای زیادی وجود دارد که می توان 

با خطر پایین  انجام دهید.«
دستورالعمل آژانس بهداشت عمومی 
کانــادا بــا اســتفاده از اینفوگرافی 
ســناریوهایی را بر اســاس وضعیت 
واکسیناسیون، برای اینکه چه زمانی 
باید افراد ماســک بزننــد و یا فاصلۀ 
فیزیکی را رعایت کنند، توضیح داده 

است.  
به عنوان مثال، اینفوگرافی می گوید 
کســی که دو دوز واکسن را دریافت 
کرده اســت می تواند صــرف نظر از 

نتایج یک پژوهش علمی: 
تلفات کرونا در کانادا بیش از آمارهای رسمی است

محققان درباره آمار رســمی تلفات 
کرونــا در کانــادا مبنی بــر این که 
۸۰ درصد مرگ ومیرهای ناشــی از 
کوویــد1۹ در خانه های ســالمندان 
اتفاق افتاده است، ابراز تردید کرده اند.

به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
اینترنتــی لودووار، طبق یادداشــت 
اخیر انجمن سلطنتی کانادا که ابتدا 
»لودووار« و »گلوب اند میل« به یک 
نســخه از آن دســته یافته اند، شمار 
افــرادی که در کانادا بــر اثر ابتا به 
کووید1۹ جان باخته اند، احتماال دو 
برابر بیشتر از ارقام رسمی است. طبق 
این یادداشت، آمار و ارقامی که استان 
کبک در این زمینه منتشر کرده، به 

واقعیت نزدیک تر است.
در ایــن یادداشــت آمــده اســت: 

بررسی های ما نشــان می دهد که از 
اول فوریه تا 2۸ نوامبر سال گذشته، 
مرگ نزدیک به 6 هزار فرد 45 ساله 
و بزرگتر که در جوامع مختلف کانادا 
زندگــی می کردند و بــر اثر عوارض 
کووید1۹ جان باختند، نادیده گرفته 
شده، گزارش نشده یا به علل و عوامل 
دیگری غیر از کووید1۹ نسبت داده 
شــده اســت. بنابراین اگر بر همین 
منــوال از نوامبــر گذشــته نیز این 
مرگ ومیرها نادیده گرفته شده باشد، 
نرخ واقعی تلفات ناشی از همه گیری 
کووید1۹ احتماال دو برابر بیشتر از آن 
چیزی است که مقامات رسمی اعام 

کرده اند.
 Anna E. و   Tara J. Moriarty
Boczula که هر دو اســتاد دانشگاه 

 Eemaan تورنتو هستند و همچنین
Kaur Thind کــه یک پژوهشــگر 
مستقل عرصه بهداشت و درمان است، 
گزارش ها، پرونده های مرگ ومیرهای 
ناشــی از کووید1۹ و همچنین دیگر 
آمار مرگ ومیر در کشــور را بررسی 
کرده و پی برده اند که ســال 2۰2۰ 
نرخ مرگ ومیرها در خانه ها نسبت به 
بیمارستان ها افزایشی ملموس داشته 
است. بر اساس این مطالعه، حداقل دو 
سوم مرگ ومیرهای ناشی از کووید1۹ 
در خــارج از خانه های ســالمندان و 
مراکــز مراقبت هــای طوالنی مدت 
احتماال گزارش نشده اند. کانادا رسماً 
26۰۰۰ مورد مرگ ناشی از کووید1۹ 
را گزارش کرده که 11 هزار مورد آن 

مربوط به کبک است.

سازمان جهانی بهداشت: سویه دلتای کرونا خطرناک است، افراد واکسینه شده هم ماسک بزنند

وضعیت واکسیناسیون دیگران بدون 
رعایت فاصله گذری فیزیکی و زدن 
ماســک در جمع هــای کوچک در 
فضای باز شرکت کنند، مانند مهمانی 

خانوادگی باربیکیو.
هنگام مراجعه به خانه با گروه کوچکی 
از خانواده یا دوستان که کاما واکسینه 
شــده اند تا بازی هاکی نگاه کنند یا 
شام بخورند، آژانس بهداشت عمومی 
می گوید که کسانی که دو دوز واکسن 
را گرفته اند نیازی به پوشیدن ماسک و 

نگرانی از نزدیک شدن ندارند. 
 در محیط هــای بــاز که افــرادی با 
از  وضعیت واکسیناسیون نامشخص 
خانوارهــای مختلف در حال مخلوط 
شدن هستند، مثاً در یک عروسی یا 
بازی فوتبال، آژانس بهداشت عمومی 
به کسی که کاما واکسینه شده است 
توصیه می کند که نیازی به ماسک 

زدن ندارد.
در این فهرست آمده است که افرادی 
که به صورت کامل واکسینه نشده اند، 
در صورت عدم توانایی فاصلۀ اجتماعی 

باید از ماسک استفاده کنند. 
وقتی صحبت از رفتن به کنســرت 
می شــود کــه جمعیت زیــادی در 
آن حضــور دارند، آژانس بهداشــت 
عمومی کانادا می گویــد افرادی که 
کاماً واکسینه شده اند، اگر در فضای 
سرپوشیده قرار دارند، باید از ماسک 

همچنان استفاده کنند.
برای رفتن به ســالن های ورزشی و 
عبادتگاه ها، آژانس می گوید افرادی که 
هر دو دوز را دریافت کرده است، اگر 
در معرض خطر بیشــتری از بیماری 
هســتند، باید ماســک بزنند و برای 

گردش هوا، درها و پنجره ها را باز نگه 
دارند.

کسانی که در این مکان ها هستند و 
کاماً واکسینه نشده اند باید از ماسک 

استفاده کنند.
تام تأکید کرد که مردم باید از نکات 
بهداشــتی و قوانینی کــه از طرف 
ارائه می شود  همتایان اســتانی وی 
پیروی کنند، چرا که این قوانین برای 
مقابله با شیوع بیماری در این جوامع 

طراحی شده اند.
هفته گذشته نیز مدل سازی فدرال از 
کووید 1۹ منتشر شد، هشدار داد که 
نوع دلتا می تواند موج چهارم احتمالی 

از پاندمی را بدتر کند.
در حال حاضر داده ها نشان می دهد 
که تعداد موارد ابتا و بســتری ها در 
بیمارستان ها همچنان روند کاهشی 
دارد، چراکــه تعــداد بیشــتری از 
کانادایی ها واکسن کووید 1۹ دریافت 

می کنند.
مقامات بهداشــتی فدرال می گویند 
نــوع دلتا »آخرین مانع« در مبارزه با 
پاندمی کشور اســت و اگر در طول 
پاییز و زمستان کنترل نشود، می تواند 

از ظرفیت بیمارستان فراتر رود.
تام می گوید که نوع دلتا مسری ترین 
نوع مشــاهده شده تا به امروز است و 
وجود آن در کانادا افزایش یافته است.

اطاعات فدرال نشــان می دهد که 
بیشــتر موارد ابتــا در افرادی یافت 

می شود که علیه کووید 1۹ واکسینه 
نشــده اند و یا فقط یک بار واکسن را 

دریافت کرده اند.   
در پی شیوع جهانی نوع دلتای ویروس 
کرونا، سازمان بهداشت جهانی از افراد 
واکســینه شده درخواســت کرد که 
همچنان از ماســک صورت استفاده 
کرده و فاصله گیری فیزیکی را رعایت 
کنند زیرا این نوع جهش یافته ویروس 

کرونا، بسیار عفونی است.
در همیــن رابطه ماریانژال ســیمائو، 
دســتیار رئیس ســازمان بهداشت 
جهانی اعام کرد واکســن به تنهایی 
روند انتقــال ویــروس در جامعه را 
متوقف نمی کند. مــردم باید به طور 
مداوم از ماسک اســتفاده کرده، در 
فضاهای دارای تهویه قرار داشــته و 
همچنــان بهداشــت و فاصله گیری 
فیزیکی را رعایت کــرده و از ازدحام 

جمعیت جلوگیری کنند.
تزریق دو دوز واکســن نباید ســبب 
ایجاد احساس امنیت شــود و افراد 
واکسینه شــده همچنان باید از خود 

محافظت کنند.
این خبر در حالی منتشــر می شود 
کــه بســیاری از کشــورها اقدامات 
بهداشــت عمومی را تسهیل کرده و 
برای  را  دســتورالعمل های جدیدی 
افرادی که کاماً واکسینه شده اند ارائه 

می دهند.

مصونیت واکسن فایزر و مدرنا 
تا سال ها باقی می ماند

بر اســاس نتایج تحقیق جدیدی که روز دوشــنبه 2۸ ژوئن در نشــریه 
Nature منتشر شد، حاکی از آن است که واکسن های فایزر-بیو ان تک و 
مدرنا می توانند سال ها در برابر کووید1۹ مصونیت ایجاد کنند. این یافته ها 
موید نتایج مطالعاتی است که پیش از این صورت گرفته بود و نشان می داد 
اکثر افرادی که قبا به ویروس کرونا آلوده شده اند از مصونیت های طوالنی 

مدت برخوردار هستند.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، آلن المار اســتاد مصونیت شناســی و 
ویروس شناسی موسسه تحقیقات ملی کانادا می گوید: »یافته های جدید 
درباره مصونیت طوالنی مدتی که واکســن ها در برابــر کووید1۹ ایجاد 

می کنند، بسیار دلگرم کننده است.«
به گفته پرفســور المار، تحقیقات نشان داده اســت که چند ماه پس از 
دریافت اولین دوز، مراکز ژرمینال یا جوان زنی همچنان در غدد لنفاوی 
فعال می مانند. همین ریزساختارهای موجود در غدد لنفاوی ما هستند که 
واکنش ایمنی بدون ما را تقویت و پایدار می کنند. این یک نشــانه بسیار 
خوب است که می بینیم با گذشــت چهار ماه از تزریق دوز اول واکسن، 

واکنش ایمنی ادامه دارد و حتی با گذشت زمان بهبود می یابد.
درباره واکسن آسترازنکا نیز نتایج مشابهی حاصل شده است. طبق نتایج 
مطالعه دانشــگاه آکسفورد که دوشنبه 2۸ ژوئن منتشر شد، تا یک سال 

واکنش آنتی بادی حاصل از واکسن آسترازنکا به کووید1۹ شدید است.
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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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برخی مشاغل از دست رفته طی پاندمی، دیگر بازنمی گردند
فردا- به گزارش نشنال پست  پس از 
آغاز همه گیری، روند تکیه کانادایی ها 
به فناوری برای انجام وظایف شغلی، 
خریدهای روزمــره و حتی تعامل با 
دوســتان و اقوام به شــدت افزایش 
یافت. به نظر می رســد حتی پس از 
پایان همه گیری نیز این روند تا حدی 
همچنان ادامه یابد. اما استفاده بیشتر 
از فناوری به معنای از بین رفتن برخی 

مشاغل خواهد بود.
اقتصاددان ارشــد تی دی بنک  یک 
به تازگی در یادداشــتی اعام کرده 
استقبال گسترده مصرف کنندگان و 
کسب وکارهای کانادایی از فناوری در 
سال گذشته، یکی از مهم ترین عوامل 
بهبود وضعیت اقتصادی پس از موج 

اول همه گیری بود.
امــا اکنون کــه به خریــد آناین و 
دورکاری از طریــق اینترنــت عادت 
کرده ایــم، نقــش فنــاوری در دوره 
پســاکرونایی پررنگ تر از گذشــته 

خواهد شد.

این بدان معناست که برخی از مشاغل 
که بیشــتر مربوط به امور خدماتی 
هســتند، از بیــن می رونــد. به این 
ترتیب احتماال شــاهد تداوم بیکاری 
تعداد زیادی از فروشندگان، کارکنان 
خدماتی در ساختمان های اداری و نیز 
برخی کارکنان رســتوران ها و مراکز 

تهیه غذا باشیم.

ســازمان آمار کانادا مدتی پیش در 
گزارشــی اعام کرده بود بسیاری از 
این مشاغل با بیشترین ریسک ناشی 
از اتوماسیون و یا گسترش استفاده از 
فناوری روبــرو خواهند بود. کارکنان 
بخش پشــتیبانی در ادارات، برخی 
مشــاغل خدماتــی تخصصی )مثل 
سرآشپزها یا آرایشگرها(، فروشندگان، 
سایر کارکنان خدماتی و نیز کارکنان 
بخش های صنعتی، ساخت وســاز و 
نیز امــور مربوط به برق از جمله این 

مشاغل هستند.
با صرف نظــر از مشــاغل مربوط به 
پشــتیبانی ادارات، تقریبا ۸۰ درصد 
از مشــاغل از بین رفتــه طی دوره 

همه گیری شامل موارد باال بودند.
همه گیری کووید-1۹ را می توان یک 
شوک در بازار کار دانست که موجب 
بازآرایی ترکیب آن شــد. از یک سو 
شاهد از بین رفتن برخی مشاغل و از 
سوی دیگر، شکل گیری مشاغلی دیگر 
بودیم. با وجود از دست رفتن برخی 
مشاغل، نیاز به نیروی کار در انبارها 
افزایــش یافته و دلیلش نیز رونق هر 
چه بیشتر تجارت الکترونیکی است. از 
ســوی دیگر، تقاضا در بازار کار برای 
نیروی متخصص در زمینه مهارت های 
مختلف مرتبط با فناوری دیجیتال نیز 

افزایش یافته است.

برخی از کانادایی هــا نیاز به آموزش 
دوبــاره دارند. همچنیــن آنهایی که 
برای مدت طوالنی تری بیکار بوده اند 
نیز ممکن اســت برای یافتن شغلی 
بیشتری  با دردســرهای  مناســب، 
روبرو شــوند. هــر دوی ایــن موارد 
موجب می شــود فرآیند بهبود بازار 
کار و بازگشــت به وضعیت پیش از 
همه گیری، دشوارتر شود. اما آخرین 
گزارش ســازمان آمار کانادا که روز 
چهارشنبه منتشر شد یک نکته جالب 
در خود داشــت: در این گزارش آمده 
4۰ درصــد از کانادایی ها از باالترین 
میزان امنیت شغلی برخوردارند. این 
افراد، مشاغلی دارند که هیچ تاریخی 
برای پایان آنها نمی توان تعیین کرد 
و اتوماسیون نیز هیچ تهدیدی برای 
آنها نــدارد. این مشــاغل طی دوره 
همه گیری از مقاومت باالیی در برابر 

تهدیدات موجود برخوردار بودند.
حــدود 42 درصد دیگر از مشــاغل 
نیز از حداقل دو درجه امنیت شغلی 
برخوردار بودند. ســازمان آمار کانادا 
می گوید بیشــتر این مشاغل، تاریخ 
انقضای مشــخصی ندارند و در برابر 

همه گیری تا حدی مقاوم بودند.
میزان  بیــن  مســتقیمی  ارتبــاط 
تحصیات و نیز درآمــد کانادایی ها 
دارای  کانادایی هــای  دارد.  وجــود 
تحصیات و درآمد باال از بیشــترین 
میــزان امنیت شــغلی برخوردارند. 
همچنین امنیت شــغلی با سن نیز 
باال می رود. بیش از 13 درصد از افراد 
1۸ تا 24 ساله امنیت شغلی باالیی 
دارنــد، حال آنکه این رقم برای گروه 
سنی 35 تا 54 ساله برابر با 4۸ درصد 

است.
با توجه به اینکه بهبود اقتصادی پیش 
رو به شکل حرف کی )K( است، توجه 
به این یافته ها می تواند به ارزیابی بهتر 
شرایط و تاش برای ارتقای وضعیت 

اشتغال در کشور کمک کند.

تاثیرات تمام نشدنی کرونا بر بازار کار 
بسیاری از کانادایی ها در فکر تغییر شغل

طبق تازه ترین نظرســنجی ها، بخش قابل توجهــی از جمعیت فعال کانادا به 
تغییر شغل خود در سال آینده فکر می کنند چرا که پاندمی تغییرات عمیق و 

گسترده ای در زندگی ها و بازار کار به وجود آورده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا،  نتایج یکی از این نظرسنجی ها که توسط 
»مرکز ماموریت کســب وکار کانادا« از 3۰ آوریل تا 4 می امسال صورت گرفته 
است، نشان داد که 42 درصد سوال شوندگان تصمیم گرفته اند سال آینده شغل 
خود را عوض کنند. نظرســنجی دیگری که از 26 مارس تا 15 آوریل امســال 
توســط شــرکت Robert Half صورت گرفته حاکی از آن است که پاندمی و 
پیامدهای آن بر بازار کار 21 درصد کانادایی ها را به فکر تغییر شغل انداخته است.

شــرکت LifeWorks نیز که به طور ماهانه شاخص سامت روانی را در جامعه 
ارزیابی می کند  اعام کرد بررسی ها نشان می دهد که گرایش مردم به تغییر شغل 
از چند ماه پیش وجود داشته است. 24 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی 
LifeWorks تاکید کردند که به فکر تغییر شغل خود هستند و 2۰ درصد نیز 

گفتند که برای ادامه شغل کنونی خود دچار تردید شده اند.
برایان گاالنت مدیر عامل »مرکز ماموریت کسب وکار کانادا« می گوید: »پاندمی 
کرونا زندگی ها را زیر و رو کرده است. با توجه به تغییرات ناشی از پاندمی کاما 
طبیعی و منطقی است که مردم به فکر تجدید نظر درباره اولویت های زندگی ،  
ارزش های خود و تغییر نحوه اســتفاده از زمان و سرمایه خود باشند. از ابتدای 
پاندمی شاهد آن بوده ایم که اولویت های زندگی و حرفه ای بسیاری از کانادایی ها 

دگرگون شده و آن ها به فکر تغییر شغل خود هستند.«

کانادایی ها بیشتر از سالمت نگران وضعیت اقتصاد هستند
ایرانیان کانــادا- حتی در یک بحران 
بهداشــت عمومی، سامت شخصی 
دیگر دلیل اصلی اســترس بیشــتر 
کانادایی ها نیست، بلکه پول است که 

بیشتر کانادایی ها نگران آن هستند.
شاخص اســترس مالی سال 2۰21 
کانــادا نشــان می دهد کــه از هر 5 
کانادایی، 2 نفر  می گویند پول بیشتر 
از سامت شخصی، کار و رابطه، عامل 

اصلی نگرانی  آنها در زندگی است.
یک نظرسنجی آناین از 151۰ کانادا 
بیــن 3۰ آوریل تا 2 مه از کانادایی ها 

انجام شد.
روانشــناس  مک دونالد،  برنت  دکتر 
می گوید: »بســیاری را می بینم، که 
واقعاً مضطرب هستند، استرس دارند 
و نگرانند. آنها پوشش خدمات درمان 

و بعضاً هم شــغل خود را از دســت 
داده اند. پول همه چیز اســت. زمانی 
که صورت حساب را دریافت می کنیم 
و یا قبــض را از جعبــۀ نامه بیرون 
می آوریم، فوراً استرس پیدا می کنیم. 
ســامت در مقابل یــک مزیت بلند 
مدت اســت. ورزش، خواب و تغذیۀ 
مناسب، اگر این کار ها را انجام دهیم 
مزیت های بلند مدت آن را می بینیم. 
اما مزیت های کوتاه مدت ســامتی 
]برای مثل در امان ماندن از کووید[ به 
اندازۀ باز کردن بیانیۀ کارت اعتباری 

تأثیرگذار نیست.«
موشــه لندر، اقتصادان در دانشــگاه 
کونکوردیا در مونترال می گوید، نحوۀ 
برخورد دولت با پاندمی باعث شــده 
اســت که مردم بیش از ســامت و 

بهداشت عمومی نگران پول باشند.
لندر می گویــد: »تمام آن چیزی که 
در 1۸ ماه گذشته روی داده است که 
تقابل مداوم سامِت اقتصاد و سامِت 
مردم بوده است. از این رو آنچه را که 
در موج های مختلف دیده ایم درجات 
مختلفی داشته اســت، و زمانی که 
استان ها تاش کرده اند که از سامت 
کانادایی ها محافظت کنند، به قیمت 

سامت اقتصاد تمام شده است.«
»از این رو زمانی که تعداد موارد ابتا 
به کووید 1۹ و بستری ها کاهش یابد، 
تاش اســتان ها به تقویت سامت 

اقتصاد معطوف می شود.«
نشــان  نظرســنجی همچنین  این 
می دهد که زنان )54 درصد( بیشتر 
از مردان )4۷ درصد( احتمال دارد به 

دلیل نگرانی های مالی، خواب ناکافی 
داشته باشند. این بدان معناست که 
اســترس مالی به صورت مستقیم بر 
ســامت و الگوی خواب مردم تأثیر 

می گذارد.
مک دونــال می گویــد: »اگر نخوابیم 
در تمرکز مشکل پیدا خواهیم کرد، 
تحریــک پذیرتر خواهیم شــد، که 
می توانــد بر روابط مــا تأثیر بگذارد. 
و ســپس در مورد روابط خود دچار 
استرس می کنیم و این یک سونامی 
از اســترس و نگرانی را برای بسیاری 
ایجاد می کند که منشــأ آن استرس 

مالی است.«
نظرسنجی اخیر چهارمین بار پیاپی 
است که از پول به عنوان دلیل اصلی 

استرس کانادایی ها یاد شده است.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا ۸0 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

hyundaicanada.com
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models
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0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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
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◊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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months† on all 2021 TUCSON models
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0% 72
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Standard key features include:

•  Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

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

Ultimate model shown ♦

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

2021 KONA

months† on all 2021 KONA models

Get

financing  

0% 72
for

Standard key features include:

•  Roof side rails

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

Ultimate model with Tech package shown ♦

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
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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

2018 HONDA ACCORD TOURING2018 ACURA TLX TECH AWD 2020 HYUNDAI PALISADE 2017 FORD TRANSIT 250

NOW: $29,853
65,000 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: $31,653

 Stk# R212244
NOW: $47,878

43,000 km

Was:$49,678

 Stk# H21513A
NOW: $23,688

4,000 km

Was: $25,488
NOW: $33,681

163,000 km

Was: $35,481
NOW: $35,980

3,700 km

Was:$37,780

2021 HYUNDAI ELANTRA PREFERED

 Stk#H21478A  Stk#B21102  Stk# HB21106
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◊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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آرامش بازار مسکن کانادا یا حرکت به سمت سقوط؟
حباب بازار مسکن کانادا در دوازده ماه 
اخیر بسیار متورم شده است. بخش 
مســکن در دوران کرونا حدود دو و 
نیم تریلیون دالر در اقتصاد کشــور 
به گــردش در آورد و بــه دنبال این 
تاطم و شــور و هیجان بازار، قیمت 
مسکن نیز به شــدت افزایش یافت. 
افزایش قیمت مسکن در کانادا باعث 
شد تا شــاخص قیمت مصرف کننده 
که متغیری مهم در محاســبه تورم 
اســت باالتر از حد انتظــار برود. این 
شاخص قرار بود برای کنترل تورم و 
جلوگیری از رکود اهرمی در دســت 
اقتصاد باشــد ولی قیمت مســکن 
چنان باال رفت که این شــاخص نیز 
به حداکثر میزان مورد انتظار رسید. 
با اینکه این شاخص در ماه می امسال 
به بیشترین حد خود در دهه گذشته 
رسید ولی بازار مسکن نشانه هایی از 
سردی و کاهش التهاب از خود نشان 
داد. سردی بازار به مراتب از فروپاشی 
بهتر است ولی خود نیز می تواند اثرات 
مخربی در بدنه اقتصــاد ایجاد کند. 
انجمن اماک کانــادا CREA اخیراً 
در ماه ژوئن پیش بینی های جدیدی 
از دورنمای بازار مســکن در ســال 
2۰22 ارائه کرد. در این گزارش تعداد 
معامات اماک برخاف آنچه در ماه 
مارس گزارش شده بود به نسبت سال 
قبل کماکان حدود بیست و سه درصد 
بیشتر است اما در سال آینده حدود 
ســیزده درصد کاهش خواهد یافت. 
باوجوداینکــه در ماه های اخیر کمی 
از گرمی بازار و تعداد معامات کاسته 
شد ولی اقتصاددانان قصد دارند برای 
کنترل بیشتر و کاهش التهاب در بازار 

مســکن نرخ بهره را نیز دستخوش 
تغییر کنند. آن طور که بانک مرکزی 
کانادا در گزارش ماه آوریل اظهار کرد 
احتماالً نرخ بهــره پایه در نیمه دوم 
سال آتی افزایش خواهد یافت. امری 
که با وجود رونق نسبی کسب وکارها و 
افزایش نرخ واکسیناسیون نیز چندان 
غیرقابل پیش بینی نبود. حال که بازار 
بــه کاهش نرخ بهره عــادت کرده و 
روندی به صعودی بــه خود گرفته، 
ممکن است کمی نسبت به تغییرات 

آن واکنش منفی از خود نشان دهد.

انجمن اماک کانــادا به غیراز تعداد 
معامــات در پیش بینــی دورنمای 
قیمت مسکن نیز نسبت به گزارش ماه 
مارس تجدیدنظر کرده است. به نظر 
این انجمن، افزایش قیمت در ســال 
آینده تنها حدود شــش دهم درصد 
خواهند بود که بســیار به فروپاشی 
نزدیک اســت و زنگ خطری جدی 
برای بازار شــکننده مسکن و اقتصاد 
کانادا محســوب می شود. احتماالً در 
بازبینی و گزارش سه ماهه سوم سال 
جاری اثرات بیشتری از رکود به چشم 
خواهد خورد و این تنها نشانه هشدار 
دهند نیســت. رکود بازار می تواند با 
افزایش نرخ بهره نیز تشدید شود. با 
وجود اندکی تغییر در نرخ بهره بانکی 
کاهش اشــتیاق خریداران در چند 
هفته گذشته به وضوح مشاهد می شود. 
در حال حاضر نسبت بدهی خانوارها 
بر تولید ناخالص داخلی به صد و یازده 
درصد رسیده که این میزان در ایاالت 
متحده در سال 2۰۰۸ و اندکی قبل 
از رکود بزرگ کمتر از این مقدار بود. 
این نشانه ها و برخی نشانه های دیگر 
این فرض را تشــدید می کنند که در 
سال جاری یا به التهاب بازار پایان داده 
خواهد شد یا در بدترین حالت بازار از 

هم فرو خواهد پاشید.
در شــرایط فعلی ممکن اســت به 
نظر بیاید که با بیشــتر شدن بهره از 
عطش خریداران کاسته خواهند شد 
امــا از دو جهت این موضوع می تواند 
برای اقتصاد مخرب باشد. یکم اینکه 
با کاهش تمایل بــه انجام معامات 
بازار به سمت رکود یا حتی فروپاشی 
سوق داده شود. الزم به ذکر است که 
درصورتی که بازار به سمت فروپاشی 
بــرود افزایش نرخ بهــره تنها یکی 
از عوامل دســت اندرکار خواهد بود. 
دومین اثر منفــی افزایش نرخ بهره 
فشــار بیش از حد بــه خانواده هایی 
اســت که بیش از میزان معمول زیر 
بار قرض رفته اند. تعداد این دست از 
خانوارها به ویژه در دوران همه گیری 
رو بــه افزایش گذاشــت و اکنون به 
بخش قابل توجهی تبدیل شــده اند. 
به عنوان مثــال افزایش یــک و نیم 
درصدی بهره بانکی می تواند در برخی 
موارد بازپرداخت ماهانه وام مسکن را 
به دوبرابر افزایش دهد که این فشــار 
مضاعف برای همه اقشــار به راحتی 
قابل تحمــل نخواهد بــود؛ بنابراین 
افزایش نرخ بهره شمشــیری دو لبه 

اســت که هم می تواند از التهاب بازار 
بکاهد و از طرف دیگر می تواند باعث 
رکود و فشار به خانواده های کانادایی 
باید  افزایش  بنابراین، میزان  شــود؛ 
به اندازه ای دقیق و حساب شده باشد 
که اقتصاد کماکان به سامت از بحران 

عبور کند.
باوجوداینکه افزایش نرخ بهره می تواند 
اثر منفی یا مثبت بر اقتصاد داشــته 
باشــد ولی باید توجه داشت که اثر 
مفیــد یا مخرب پایین نگاه داشــتن 
بهره در دوران بحران نیز در درازمدت 
مشخص خواهد شــد. به عنوان مثال، 
بنا بر گزارش اداره آمار کانادا، کاهش 
نرخ بهره در دوران کرونا موجب شد 
بدهی خانواده های کانادایی به شکل 
قرض هایی نظیر کارت اعتباری و وام 
شــخصی از نود میلیارد دالر پیش از 
همه گیری به حــدود هفتاد و چهار 
میلیارد دالر در ســال جاری کاهش 
یابد. این کاهش به این دلیل اســت 
کــه نرخ پایین بهره بانکــی مردم را 
به پرداخت قرض بــا بهره پایین وام 
مسکن سوق داده است و مقدار زیادی 
از بدهی های شخصی با بهره های باال 
به زیرمجموعــه بدهی های ملکی با 

بهره پایین منتقل شده اند.
تغییرات نــرخ پایه بانکی از ســوی 
بانک مرکزی کانادا تأثیر مســتقیم 
و ســریعی بر وام های با بهره متغیر و 
کردیت الین های ملکی خواهد داشت. 
وام های با بهره ثابت در کوتاه مدت از 
این تغییرات در امان خواهند بود ولی 
در بلندمدت آن ها نیز از این تصمیم 
متأثر خواهند شــد. در سال گذشته 
حدود هفتاد و ســه درصد از وام های 
ملکی با نرخ بهره ثابت به مشــتریان 
تخصیص داده شده اند و دوره قرارداد 
برای بیشتر این وام ها پنج ساله بوده 
اســت؛ بنابراین، اگر بخواهیم به اثر 
بلندمدت افزایش بهره بانکی بنگریم، 
در حدود پنج سال آینده شوک مهمی 
به آن دسته از خریدارانی وارد خواهد 
شــد کــه در دوران همه گیری اقدام 
به خریــد ملک کرده یا وامشــان را 
تمدید کرده اند. مسلماً امروز نمی توان 
به ســادگی بزرگی این تغییر در پنج 
ســال آینده را تخمین زد ولی بدون 
شک این عامل در بودجه خانواده های 
طبقه متوسط که در دوران همه گیری 
صاحب خانه شده اند تأثیر قابل توجهی 

خواهد گذاشت.
آرمین آریانپور )هفته(

از آغاز پاندمی،یک پنجم خرید مسکن در کانادا
 با هدف سرمایه گذاری انجام شده است

ایرونیا- ســرمایه گذاران یک پنجم 
خرید مســکن در کانــادا را به خود 
اختصــاص می دهنــد؛ نکته ای که 
به بحــث تأثیر آنها بر افزایش قیمت 
اماک در کشــور و تقاضای مسکن 

دامن می زند.
با توجه به اطاعات منتشــر شده در 
بررسی سیســتم مالی بانک مرکزی 
کانــادا از زمان شــروع همه گیری 
کووید1۹، خرید ســرمایه گذاران به 
2۰.1درصد از کل خریدهای کشــور 
برگشته است که در تورنتو و همیلتون 
این ســهم کمی بیشــتر است. این 
میزان نســبت به اواخر دوران رونق 
قبلی اماک کمتر است، اما بیشتر از 

روزهای قبل از همه گیری است.
طبق گزارش اتحادیــه اماک کانادا 
)CREA( که در آن متوســط   قیمت 
خانه در کشور 3۸درصد بیشتر از یک 
سال قبل است، سرمایه گذاران اماک 
به باالبردن قیمت ها متهم می شوند. 
با این حال کارشناســان مســکن و 
اقتصاددانان نتوانسته اند تأثیر سرمایه 
گذار بر قیمت گذاری را محدود کنند، 
حتــی اگر چنین حجم وســیعی از 

خریدشان تأثیرگذار باشد.
سخنگوی بانک مرکزی کانادا، الکس 
پاترســون در ایمیلی گفت: »تعیین 
ســطحی دقیق برای اینکه فعالیت 
ســرمایه گذاران باید موجب نگرانی 
شــود دشوار اســت و نیاز به مطالعه 

بیشتر دارد.«
داده های بانــک مرکزی نگاهی نادر 
و ناقــص به میزان فعالیت بازار تحت 
کنترل سرمایه گذاران دارد. این نکته 

در ماه مه و در آخرین بررسی سیستم 
مالی بانک فاش شد. این نگاه سرمایه 
گذاران را به عنــوان وام گیرندگانی 
تعریف می کند که برای خرید ملک 
وام مــی گیرند، در حالی که وام یک 
ملــک دیگر را هم نگه می دارند. این 
موضوع شــامل معامات نقدی نمی 
شــود و فقط به ســال 2۰15 برمی 
گردد؛ زمانی که بازار اماک کشــور 
خــراب بود. این نشــان می دهد که 
سهم خرید سرمایه گذاران در کانادا 
در بهار 2۰1۸ به باالترین سطح 21.۷ 
درصدی رسیده است، قبل از اینکه در 
سال 2۰1۹ به زیر 2۰درصد برسد. در 
منطقه تورنتو بزرگ و همیلتون؛ دو 
بازاری که بانک آنها را پررونق معرفی 
کرده بود، سهم خرید در فوریه 22.۷ 

درصد بود.
آلد اب لورورث، معــاون اقتصاددان 
ارشد آژانس مسکن فدرال، شرکت وام 
و مسکن کانادا گفت: »وقتی سرمایه 
گذاران به شــکلی گسترده وارد بازار 

می شوند، می توانند قیمت خانه ها را 
باال ببرند. تاثیر بلند مدت این است که 
سرمایه گذاران اغلب منبع تأمین مالی 
برای ساخت مسکن بیشتر و افزایش 

عرضه هستند.«
یکی از آشکارترین گزارش های این 
برنامه مربوط به ســال 2۰1۹ است 
و اماکی را بررســی کرده است که 
در سه اســتان “تحت تصرف مالک” 
نبوده اند. این گزارش باالترین سطح 
مالکیت سرمایه گذاران را در منطقه 
مسکونی نزدیک دانشــگاه بی سی 
ونکوور نشان داد؛ جایی که 4۷درصد 
از انواع اماک توسط سرمایه گذاران 

نگهداری می شد.
همچنین مشخص شد که در تورنتو 
بیش از یک سوم بازار آپارتمان متعلق 
به افرادی اســت که در این واحدها 
زندگی نمی کنند، یا آن را اجاره می 

دهند و یا خالی می گذارند.
آقای یان و دیگر طرفداران مســکن 
ارزان قیمــت این ایــده را که وقتی 

بســیاری از صاحبان اماک سرمایه 
گذار هســتند، کمبود عرضه وجود 
دارد، زیر سوال می برند. او می گوید: 
»شما دائما می شــنوید که مشکل 
اصلی بازار مسکن و افزایش قیمتها، 
کمبود عرضه اســت، اما  هیچکس 
نمی گویــد عرضه برای کدام گروه از 

خریداران؟«
در تورنتو قیمت یک آپارتمان جدید 
به طور متوسط   هر فوت مربع 14۰۰ 
دالر است. این بدان معنی است که با 
2۰ درصد پیش پرداخت در آپارتمان 
یک خوابه 5۰۰ فوت مربعی، سرمایه 
گذاران مجبورند آپارتمان خود را به 
مبلغ بیش از 3۰۰۰دالر در ماه اجاره 
دهند تا از پــس پرداخت وام، هزینه 
های آپارتمان و مالیات شان بربیایند.

لیانی فرها، مدیر جهانی گروه حقوق 
مسکن the shift گفت: »من خیلی 
دوست دارم بدانم که قبل از مقرون به 
صرفه بودن واحدها، دقیقا چه میزان 

عرضه باید داشته باشیم.«

 قیمت خانه های کانادایی در
 حومه شهرها  سریع تر رشد می کند

بازارهای اماک و مســتغات کانادا 
هزینه هــای زیادی را بــرای زندگی 
دورتر ازمناطق شهری ایجاد می کنند. 
بانک کانادا »BoC« دریافت که مراکز 
شهرها کمترین رشد ساالنه قیمت را 
در سه ماهه چهارم سال 2۰2۰ نشان 
می دهند. قیمت خانه های کانادایی به 
طور کلی رشد بیشتری را در فاصله 
بیشــتری از شهر مشاهده می کنند، 
زیرا مردم به دلیل نیاز به فضای بیشتر 

از مراکز شهری فرار می کنند.
قیمت اماک و مستغات در خارج از 
شهر تورنتو بسیار بیشتر شد. در کمتر 
از یک کیلومتری مرکز شهر، قیمت 
مسکن در مقایسه با سال قبل 1.۸6 
درصد کاهش داشت. اگر 3۰ کیلومتر 
از مرکز خارج شــوید، رشد دو رقمی 
به یک امر عادی تبدیل می شود. در 
فاصله بیــش از 64 کیلومتر دورتر، 
فیمت امــاک بیــش از 1۹ درصد 
افزایش داشت. با نگاهی به خط روند، 

این مسیر کاماً واضح تر است.
ونکوور نیز روند مشــابهی را تجربه 
کرد، و حتی در مرکز شهر رشد منفی 
نشان داد. در کمتر از یک کیلومتری 
مرکز شهر، قیمت مسکن نسبت به 
ســال قبل 1.26 کاهش یافته است. 
هنگامی که از مرکز شهر بین 4۰ تا 
6۰ کیلومتر فاصله داشته باشید، رشد 

به طور مداوم بیشتر است. 
اماک و مستغات مونترال در همه 
جا رشــد چشمگیری داشتند، اما در 
خارج از شــهر این مقدار 2 برابر بود. 
در فاصله دو کیلومتری مرکز شــهر، 
قیمت مســکن بین ۸ تــا ۹ درصد 
افزایش یافته است. وقتی 6 کیلومتر 

از شــهر دورتر شوید، رشد دو رقمی 
به یک الگوی ثابت تبدیل می شــود. 
هرچه بیشتر، روند به طور کلی باالتر 

می رود.
مشخص نیست که چرا این روند در 
اوتاوا با مناطق دیگر در تضاد اســت. 
با این حال، این داده ها نشان می دهد 
که روند مشابهی را تجربه کرده است. 
قیمت مسکن در کمتر از 3 کیلومتر 
فاصله با مرکز شهر قیمت حدود 1۰ 
درصد باالتر از سال گذشته را تجربه 
کرده است. پس از آن، قیمت مسکن 
به طور کلــی در محدوده 2۰ درصد 
افزایش یافت. قیمت ها عموماً از شهر 

باالتر می روند.
فضا، قیمت مناســب و کار از خانه. 
همانطور که افراد بیشتری وقت خود 
را در خانــه می گذراننــد و به دفاتر 
کار در خانــه نیاز دارند، مردم اماک 
بزرگتری را مورد هدف قرار می دهند. 
از آنجا که این خانه های بزرگ در شهر 
واقعا گران است، افراد بیشتری برای 
یافتن خانه های مستقل به حومه شهر 

فرار کردند.
هیچ یک از اینهــا بدون کار در خانه 
امکان پذیر نبــود. با این حال، حومه 
شهرها گران ترند، و این در شرایطی 
است که احتمال دارد کار از خانه یک 
تغییر دائمی باشــد. البته زندگی در 
شهر هنوز هم گران است، زیرا مردم 
فکر می کنند کار از خانه موقتی است. 
هرچند ممکن است این یک استدالل 
اشتباه باشد، اما تا زمانی که اقتصاد به 
شرایط عادی بازگردد، ما نمی فهمیم 
کدام یک از این اســتدالل ها صحیح 

است.
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وضع مالیات بر مالکیت خانه 
برای برگرداندن نظم

 به بازار مسکن در کانادا
ایرانیان کانادا- عرضۀ پایین مســکن 
در کانادا همیشــه یک مشکل بوده 
است. برای رسیدن به میانگین عرضۀ 
 ،G7  مسکن کشــورهای عضو گروه
کانادا به 1.۸ میلیون خانۀ دیگر نیاز 

دارد.
یک هیأت کارشناسی منصوب دولت 
فدرال در بریتیش کلمبیا، اوایل این 
ماه گزارشی منتشر کرد که طی آن 
از دولت درخواســت کرد تمام موانع 
نظارتی که ساخت و ساز مسکن را در 
سطوح بسیار پایین تری از تقاضا قرار 

دارده است، حذف کند.
این هیأت کارشناسی شش نفره، به 
صورت مشترک توســط دولت های 
فدرال و بریتیش کلمبیا اداره می شود، 
درخواست برای مالیات و جرایم بیشتر 
برای خرید خانه را در تاش برای آرام 
کردن بازار مسکن رد کرد. در مقابل، 
این هیأت بر کمبود عرضه مســکن 
در بریتیش کلمبیا و تاش کم برای 

برطرف کردن آن تمرکز کرد.  
در کانشهر ونکوور که برای افزایش 
شدید قیمت در بازار مسکن شناخته 
شده است، ساخت مسکن جدید در 
طول سه دهۀ گذشته ساالنه بین 1۰ 
هزار تا 25 هزار واحد باقی مانده است، 
در حالی که جمعیت این منطقه مدام 

در حال افزایش بوده است.
از ایــن رو، عدم تطابقی بین عرضه و 
تقاضا در بازار مسکن وجود دارد. اکثر 
ساخت وسازهای جدید را آپارتمان ها 
تشکیل می دهد که بحران کمبود در 
خانه های کم ارتفاع )مســتقل و نیمه 
مستقل( را جبران نمی کند. نتیجه، 
افزایش ادامه دار و ســریع قیمت های 

خانه های کم ارتفاع در منطقۀ ونکوور 
است.

این هیأت پیشنهاد می دهد: »به طور 
ساده بریتیش کلمبیا باید خانه های 
اضافی بیشــتری را برای جمعیت و 

اقتصادی در حال رشد بسازد.«
این هیأت بیســت و ســه توصیه را 
طــی پنج درخواســت بــرای اقدام 
مطرح کرده است. اولین مجموعه از 
توصیه ها بر چارچوب  های برنامه ریزی 
متمرکز است که باید تخمین بزند چه 
تعداد مســکن دیگر برای جای دادن 
این جمعیت درحال رشــد مورد نیاز 
است. به عاوه، این هیأت درخواست 
می کند که پروســۀ تأیید طرح های 
عمرانی ساخت مسکن سریع تر انجام 

شود.
پیشنهاد این هیأت در بریتیش کلمبیا 
بــرای تســریع در فرایند های تأیید 
ســاخت و ساز همســو با یافته های 
تحقیقات دیگری در کانادا است که 
افزایش سریع قیمت مسکن را ناشی 
از پروســۀ آهســتۀ تأیید طرح های 

عمرانی ساخت مسکن می دانند.
تسریع در پروسۀ تأیید طرح به معنای 
اهمال کاری در استاندارد های ساخت 
و ساز نیســت. در عوض، هدف باید 
شفافیت در پروســۀ برنامه ریزی به 
همراه تضمین در تأیید باشــد. بدون 
وضوح در زمان بندی تأیید، سازندگان 
و توسعه دهندگان ماه ها و سال ها را 
صرف تغییر برنامه های خود می کنند 
در حالی که کمبود مسکن جدید به 
افزایش سریع قیمت همچنان ادامه 

می یابد.
دومیــن فراخــوان اقــدام اصــاح 

به  مربوط  جریمه هــای  فرآیندهای 
ساخت و ســاز است. شــهرداری ها 
بــرای تأمیــن هزینه های توســعه 
زیرساخت های محلی مورد نیاز برای 
حمایت از توسعه برنامه ریزی شده، 
چنین هزینه هایی را دریافت می کنند. 
از این رو، دریافت چنین عوارضی الزم 
است. این هیأت شفافیت و سازگاری 
را در تعیین چنین جرایمی را توصیه 
می کند. این هیأت اظهار می دارد که 
فقدان »شــفافیت و قابل پیش بینی 
بودن« اســت که منجر به تاخیر در 
توسعه و افزایش هزینه های ساخت و 

ساز های جدید می شود.
این هیئت خاطرنشــان می کند که 
افزایش مقرون به صرفه بودن مسکن 
فقط با راه حل هــای مبتنی بر بازار 
حاصل نمی شــود. از این رو، سومین 
توصیه این هیأت از دولت های استانی 
و فدرال می خواهد که ساخت و ساز 

مسکن با قیمت مناسب و اجتماعی را 
افزایش دهند. این هیأت خاطرنشان 
کرد که قبل از دهــه 1۹۹۰، دولت 

فدرال در ســاخت مســکن دولتی/
 )community housing( عمومــی
در سطوح بسیار باالتر از آنچه اخیراً 
مشاهده شده ســرمایه گذاری کرده 
است. عاوه بر این، این هیأت بر نیاز 
به مشوق های مالیاتی برای حمایت 
از کسانی که مسکن های عمومی  را 

می سازند، تأکید می کند.
اقدام، خواستار  چهارمین درخواست 
هماهنگی بهتر بین سه بخش دولت 
است. افزایش عرضه مسکن مستلزم 
دولت های  بین  بیشــتر  یکپارچگی 
شــهری اســت که کاربری اراضی را 
تنظیم می کند و رده های باالتر دولتی 
که می توانند مشوق ها و ابزارهایی را 
برای تأمین بودجه ســاخت مسکن 
ارزان قیمت )اجتماعی( فراهم کنند. 
حتی  نگهداری و تعمیر مسکن های 
عمومی که غالباً توســط دولت های 
محلی نگهداری می شود، به همکاری 

بهتر سطوح دولت نیاز دارد.
حذف  خواســتار  فراخوان  پنجمین 
برای  ترجیحــی  مالیاتی  معافیــت 
صاحبــان خانه اســت. ایــن هیأت 
خاطرنشــان کرد که بــرای دهه ها 
سیاســت های دولت مالکیت خانه را 

تشویق کرده است. با این حال، چنین 
رویکردهایــی با مســتاجرین کمتر 
برخورد مطلوبی داشــته اســت. این 
هیأت رفتار عادالنه تری را نسبت به 
اجاره کنندگان و مالکان در سیستم 
مالیات پیشنهاد می کند کمک هزینۀ 
حــذف  را   B.C.’s Homeowner

شود.
بســیاری از مدافعان مالکیت مسکن 
اســتدالل می کنند که کانادا مسکن 
کافی دارد یــا کانادایی ها خانه های 
بیشــتر از نیاز دارنــد. از این رو، آنها 
عرضه  افزایش  می کنند ،  اســتدالل 
ممکن است به ارزانی قیمت ها در بازار 
مسکن منجر نشود. همانطور که در 
گزارش اخیر بانک نوا اسکوشیا ذکر 
شده اســت، چنین استداللی با این 
واقعیت در تضاد اســت که در میان 
کشــورهای G7 ، کانــادا کمترین 
مسکن را به نســبت هر 1۰۰۰ نفر 
دارد. این بانک تخمین زده است که 
بین ســال های 2۰16 و 2۰2۰ باید 
1۰۰۰۰۰ واحد اضافی ساخته می شد 
تا نسبت مسکن به جمعیت در سطح 

سال 2۰16 حفظ شود.
بــا این وجود، عرضۀ پایین مســکن 
دهه ها سال است که مسئله ای اساسی 
است. این بانک تخمین زده است که 
کانادا برای رسیدن به میانگین 4۷1 
خانه به ازای هر هزار نفر کشــورهای 
عضو گروه G7، به 1.۸ میلیون خانه 

دیگر نیاز دارد.
گزارش این هیأت در بریتیش کلمبیا 
خطاب به وزیر دارایی کانادا، کریستیا 
فری لند است. با این حال، این احتمال 
وجــود دارد تمام ســطوح دولت در 
سراسر کانادا گزارش را بررسی کنند 
و متوجه شــوند که تــا زمانی که به 
محدودیت های عرضه توجه نشــود، 
دریافت مالیات از صاحبان خانه برای 
جلوگیری از تقاضای مســکن برای 
برقراری نظم در قیمت مســکن در 

کانادا کافی نخواهد بود.

افت جزئی اقتصاد کانادا 
در موج سوم »پاندمی«

مداد- جدیدترین گزارش سازمان آمار کانادا نشان می دهد اقتصاد کانادا 
توانست موج سوم همه گیری را به خوبی پشت سر بگذارد.

اقتصاد کشور در ماه آوریل فقط ۰/3 درصد افت داشت و انتظار می رود 
وضعیت در ماه می نیز در همین حدود باشــد. این در حالی اســت که 
پیش بینی می شد افت تولید ناخالص داخلی در آوریل ۸/۰ درصد باشد.

باوجود تعطیلی های گسترده در این دو ماه در بسیاری از استان ها، صنایع 
مختلف در کانادا توانستند تا حد زیادی به جبران آن بپردازند.

کارشناســان پیش بینی می کنند تا سه ماهه ســوم امسال و بازگشایی 
گسترده فعالیت های مختلف، اقتصاد کشور به طورکامل به سطح پیش 

از همه گیری بازگردد.
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(LP)
(SP)

Complex / Subdiv:

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

View:

Full Baths:
Half Baths:

Bedrooms:
Bathrooms:

If new, GST/HST inc?:

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

Tax Inc. Utilities?:

Services Connected:

Exposure:

Style of Home:

Water Supply:

Construction:

Foundation:
Rain Screen:

Type of Roof:

Renovations:

Floor Finish:

Fuel/Heating: # of Fireplaces:
Fireplace Fuel:

Outdoor Area:

R.I. Plumbing:
Reno. Year:

R.I. Fireplaces:

Exterior:

Total Parking: Covered Parking: Parking Access:
Parking:

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

Title to Land:

Property Disc.:
Fixtures Leased:
Fixtures Rmvd:

Legal:

Amenities:

P.I.D.:

Site Influences:
Features:

Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions Floor Type Dimensions
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

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

Unfinished Floor:
Grand Total:

________
sq. ft.

sq. ft.
__________

Residential Attached

Bath
1
2
3
4

6
7
8

5

# of Pieces Ensuite?Floor
Barn:

Pool:
Workshop/Shed:

Outbuildings# of Kitchens:
Crawl/Bsmt. Height:

Basement:

Listing Broker(s):

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

# of Rooms: # of Levels:

Presented by:

:

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

Units in Development: Total Units in Strata:

Bylaws:

Maint. Fee:

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

Meas. Type: Frontage (metres):

For Tax Year:

Garage Sz:
Grg Dr Ht:

:

Council Apprv?:

:

Maint Fee Inc:

Board:

Locker:

Sold Date: Original Price:

Tour:

Sewer Type:

Metered Water:

x
x

2 3750 EDGEMONT BOULEVARD

V7R 2P8

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

The Manor

0.00
4
4
3
1

2005
15
RM2
$7,748.16

2

2 2

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

026-293-323

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

10'11
16'1

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

8'6
15'6
11'6

9'5

15'6
10'10
10'11

13'6

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

949
1,218

903
0

3,070

0
3,070

4
4
5
2

1

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

14 3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

60 60

$511.72

Pacific Quorum Properties Inc
604-685-3828

2019

Oakwyn Realty Ltd.

10/19/2020 $2,059,000

Virtual Tour URL

1/2 Blk Near

Edgemont

No

Concrete Perimeter

Yes

Freehold Strata

Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above
Above
Above
Above

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

Below
Below
Below
Below

Recreation
Bedroom
Office
Storage

Below
Below
Above
Main

No
No
Yes
Yes

V

Y

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

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

Gas - Natural
City/Municipal

Forced Air, Natural Gas
Patio(s)

Front
Garage; Double

Hardwood, Wall/Wall/Mixed

Club House

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

Fully Finished

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

Caretaker, Garbage Pickup, Management, Snow removal
Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

North Vancouver

1/2 Duplex

Sold

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

منزل 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.

16

3

Majid Talebi
Macdonald Realty

mt@majidtalebi.com

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

1 3

2019

STUNNING MOUNTAIN & CITY VIEW

Royal Pacific Realty Corp.

$1,720,000

Virtual Tour URL

Heritage Woods PM

Yes

No

Concrete Perimeter

Yes

No
No

Freehold NonStrata

Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Main
Above
Above

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

Above
Above
Above
Bsmt
Bsmt
Bsmt

Bedroom
Walk-In Closet
Loft
Bedroom
Media Room
Recreation

Above
Above
Below
Main

No
Yes
No
No

V

Feet

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

2 Storey w/Bsmt.

City/Municipal

Frame - Wood
Mixed, Stone, Wood

Forced Air, Hot Water, Natural Gas

Natural Gas

Fenced Yard

Front
Garage; Double

Hardwood, Other

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

Fully Finished, Separate Entry

Asphalt

11/02/2020 02:31 PM

Port Moody

House/Single Family

Active

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

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

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

972 Belvista Crs., North Van

4640 Highland Blvd., North Van

$2,098,000

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

$2,040,000

218 Allard Street, Coquitlam

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
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افزایش سریع جمعت کانادا
 به کمک دانشجویان بین المللی و مهاجرت

ایرانیــان کانادا- یک اقتصــاددان از 
رویــال بانک کانادا می گوید، رشــد 
جمعیت کانادا در سه ماهۀ اول سال 
2۰21 به لطــف افزایش مهاجرت و 
آمدن دانشجویان بین المللی به کانادا 

افزایش سریعی پیدا کرده است.
 Andrew( آگوپســویچ  انــدرو 
Agopsowicz( اقتصــاد دان رویال 
بانــک کانــادا در گزارشــی که روز 
پنجشنبه منتشر شد، نوشت: »حجم 
پیشــبینی ها،  از  بیشــتر  مهاجرت 
جمعیت کانادا را در سه  ماهۀ اول، ۸2  
هزار نفر افزایش داد که ســریع ترین 

رشد جمعیتی از آغاز پاندمی بود.«
»تــاش دولت فدرال بــرای جذب 
مهاجرین جدید باعث شــد، میزان 
مهاجرت به ســطح پیش از پاندمی  
بازگردد، هرچند بیشــتر این افزایش 
مدیون افرادیست که از قبل به عنوان 
اقامت موقت در کانادا ساکن بوده اند.«

در طــول پیک های کرونا در ســال 
گذشــته، مهاجــرت به کانــادا به 
انجام می شــد.  قطره چکانی  صورت 
محدودیت های سخت گیرانۀ مسافرتی 
برای جلوگیری از شــیوع کووید 1۹ 
باعث شــد نرخ رشد جمعیتی کانادا 
سقوط کند و همین اهمیت مهاجرت 

به کشور را برجسته ساخت.
در گــزارش تخمین هــای جمعیتی 
کانادا برای ســه ماهۀ چهارم ســال 
2۰2۰، سازمان آمار کانادا بر اهمیت 
مهاجرت برای افزایش جمعیت کانادا 

تأکید کرد.
این گزارش بیان می کند: »از ســال 
2۰16 بــه این ســو، مهاجرت بین 
المللی سه چهارم کل رشد جمعیتی 
کانادا را تشکیل داده است که د سال 
2۰1۹ به اوج خود و به ۸5.۷  درصد 

رسید.«
محدودیت های  اعمــال  نتیجۀ  »در 
مرزی و مسافرتی برای کاهش سرایت 
کوویــد 1۹ در ماه مارس 2۰2۰ این 
درصد بــه 5۸ کاهش یافت. افزایش 
جمعیت از طریق مهاجرت در ســال 
2۰2۰ تقریبــاً ۸۰ درصد از ســال 
2۰1۹ کمتر بود«. اما این دوره سپری 

شده است.
اقتصــاددان رویــال بانــک کانــادا 
خاطرنشــان می کند که بــا تبدیل 
وضعیــت اقامــت کارگــران موقت 
خارجی به دائمی، رشد جمعیت کانادا 
اکنون در مسیر خود قرار گرفته است.

دانشــجویان بین المللــی که برای 
تحصیل به کانادا می آیند - و بسیاری 
از کسانی که در اینجا تصمیم به ادامه 

کار و شغل دارند - نیز باعث افزایش 
جمعیت این کشور شده است.

 
افزایش ۱۶0 درصدی صدور مجوز کار 

پس از فارغ التحصیلی

آگوپســویچ نوشــت: »مجوزهــای 
تحصیل جدید 21۰۰۰ )44 درصد( 
نسبت به سال گذشته افزایش یافته و 
مجوزهای کار پس از فارغ التحصیلی 
جدید نیز در سه ماهه اول 2۰21، 24 
هزار )یعنی 16۰ درصد( افزایش یافته 
است. آگوپســویچ می گوید: »پس از 
آنکه سال گذشته جمعیت دانشجویان 
بین المللی کانادا به 6۰ هزار نفر کاهش 

یافت، این خبر خوبی است.«
با وجود افزایش مهاجرت و بازگشت 
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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

* ترجمه ریز نمرات،  شناسنامه، پاسپورت
* ترجمه سند ازدواج و طالق، اسناد ملکی، پر کردن نامه های اداری حقوقی و شخصی

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

مترجم مورد پذیرش ICBC، ترجمه گواهینامه و نامه های بیمه ایران

Tel: (604) 889-5854   Email: hdadizadeh@yahoo.com
1239 Coleman Street, North Vancouver

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

ســریع رشــد جمعیت در کانادا در 
اوایل سال جاری، پاندمی کووید 1۹ 
نشــانه ای دائمی در مورد خود به جا 

گذاشته است.
آگوپســویچ نوشــت: »حتی با رشد 
شدید در ماه های ابتدایی سال 2۰21، 
پاندمی باعث شد، یک سال تمام رشد 

جمعیتی کانادا متوقف شود.«
در سال 2۰2۰ رشد سال به سال ۰.4 
درصد بود. افزایش طبیعی جمعیت 
)تولد منهای مرگ( به 64۰۰ رسید. 
که کمترین میزان در تاریخ ثبت شدۀ 

کانادا به شمار می رود.
 

رشد طبیعی جمعیت در حال کاهش 
است

وی افزود: »حتــی با فروکش کردن 
پاندمی کوویــد 1۹، افزایش طبیعی 
نیــز در آینده رو بــه کاهش خواهد 
بــود و مهاجرت بایــد آن را جبران 
می کند. این موضوع حتی بیشتر مورد 
توجه دولت فدرال برای اجرای طرح 

مهاجرت قرار می گیرد.«
اگرچــه ســال گذشــته بــه دلیل 
محدودیت های مرزی و ســفر کووید 
1۹ مهاجرت به شدت کاهش یافت، 
کانادا اهداف مهاجرتی را برای جذب 
هرچه بیشــتر مهاجر از هــر زمان 

دیگری افزایش داده است.
دولت فدرال می خواهد پذیرای بیش 
از 1.2 میلیــون مهاجر تازه وارد بین 
سال های 2۰21 و 2۰23 باشد. مارکو 
مندیچینو، وزیر مهاجرت گفته است 
که اطمینان دارد اتاوا قادر خواهد بود 

به این اهداف دست یابد.

مهاجرت گستردۀ از تورنتو و مونترال 
به ونکوور و هالیفاکس

ایرانیــان کانادا- پاندمــی کووید 1۹ 
تحوالت بی نظیری را در شــیوه های 
زندگی مــردم، در چگونگی فعالیت 
صنعتی، و در فعالیت روزمره افراد در 
تورنتو و جاهای دیگر به وجود آورده 

است.
قســمتی از آن تغییر، شرایط سنتی 
کار کــردن بود و ســاختمان ادارات 
ماه ها خالی ماند و کار از خانه به یک 

امر عادی بدل شد.
با آزادی مــردم در انتخاب محل کار 
خود، کوچ بــزرگ مــردم آز مراکز 
شــهری بزرگ مانند تورنتو آغاز شد 
و به حومه شهر رفتند، جایی که می 
توانســتند فضای مسکونی بیشتری 
را در ازای قیمــت ارزان تر به دســت 

بیاورند.
 LinkedIn اما بر اســاس داده هــای
شــهر های کوچک انتاریــو، مناطق 
جنگلی، و دیگر شــهر های تورنتوی 
بزرگ تنها مناطقی نیستند که مردم 

به آنها نقل می کنند.
اولین گــزارش تنیروی ار این پلتفرم 
بــرای کانادا کــه روند های مهاجرت 
داخلی در سطح کشــور را تجزیه و 
تحلیل کرده اســت، نشان می دهد 
تعدت زیــادی از مــردم از تورنتو و 
مونتــرال کوچ کرده انــد و به ترتیب 
جمعیت ایــن مناطــق 12.2 و 22 
درصد از آوریل ســال 2۰2۰ کاهش 

یافته است.    
در همین حال، دیگر شهر های کانادا، 

 کاهش مدت زمان درخواست
 اکسپرس انتری به ۶0 روز

ایرانیان کانادا- مقررات پیشــگیرانۀ 
دورۀ پاندمــی کــه بــه متقاضیان 
اکسپرس انتری اجازه می داد در طول 
۹۰ روز برای اقامت دائم اقدام کنند، 

دوباره به 6۰ روز کاهش یافت.
نامزد های اکســپرس انتری دوباره از 
زمان دریافت دعوت نامــۀ خود، 6۰ 
روز فرصت دارند تا تقاضای خود برای 

اقامت دائم ثبت کنند.
از 2۹ ژوئن، ادارۀ مهاجرت، پناهندگان 
و شهروندی کانادا، این مقررات دوران 
پاندمی کووید 1۹ را که به متقاضیان 
۹۰ روز فرصت مــی داد برای اقامت 
دائم تقاضــای خــود را ثبت کنند، 
برداشت. ادارۀ مهاجرت این تغییر را 

در بیانیه ای خبری گزارش کردو
در ماه مــارس 2۰21 ادارۀ مهاجرت 
کانــادا دورۀ ثبت تقاضــا را به دلیل 
مقررات و محدویت هــای مرتبط با 
ویــروس کرونا تغییــر داد. این بدان 
معنا بود کــه به متقاضیان مهاجرت 
زمان بیشــتری می داد تا اســناد و 
مدارک مورد نیاز بــرای اقامت دائم 
خــود را فراهم کنند. همان زمان بود 
که پاندمی جهان را در نوردید، و باعث 
اختال در ارائۀ خدمات و پروازها شد.
ادارۀ مهاجرت می گوید بازگشــت به 
چارچــوب زمانــی 6۰ روزه، به ادارۀ 
مهاجرت اجازه می دهد، حجم باالتری 

از تقاضا ها را پردازش کنند.
هنــوز مقــررات خاصــی در مورد 
افرادی اعمال می شود که تحت تأثیر 
محدودیت هــای بهداشــت عمومی 
مرتبط با ویروس کرونا قرار گرفته اند. 

ادارۀ مهاجــرت در وبســایت خــود 
فهرست کاملی از موارد را شامل کرده 
اســت. به طور کلی این موارد شامل 
حال آنهایی که هنوز برای مهاجرت 
به کانادا اقــدام نکرده اند، متقاضیانی 
که که هنــوز در مرحلۀ پردازش قرار 
دارند و دارندگان تأییدیۀ اقامت دائم 

)COPR( و دیگران، می شود.
نامزد های اکسپرس انتری که تا قبل 
از 2۹ ژوئن 2۰2 دعوت شــده اند که 
تقاضای خــور را بــرای اقامت دائم 
ثبت کنند، هنــوز ۹۰ روز برای این 
کار فرصت دارنــد. از این رو آنهایی 
که در دراو  پیشــین اکسپرس انتری 
دعوت شده اند، تحت تأثیر این تغییر 
قرار نمی گیرند. مقررات جدید برای 
کاندیداهــای جدید که در هفته های 
پیش رو دعوت می شوند اعمال خواهد 

شد.
دورۀ ثبــت درخواســت 6۰ روزه از 
ســال 2۰1۸ وجود دارد. در آن زمان 
ادارۀ مهاجرت پــس از آنکه دریافت 
5۷ درصد از درخواست کنندگان در 
طول دو ماه درخواســت خود را ثبت 
می کننــد، آن را از ۹۰ روز به 6۰ روز 

کاهش داده بود.       
برگرداندن مقررات مربوط به ویروس 
کرونــا، تقریباً یک هفتــه پس از آن 
انجام می شود که کانادا مرز های خود 
را به روی دارندگان تأییدیۀ اقامت دائم 
گشودو به کسانی که کاماً واکسینه 
شده اند اجازه داد بدون قرنطینه وارد 
کانادا شــوند و پرواز های مستقیم از 

پاکستان را از سر گرفت.

تأثیر وارونــه ای را تجربه کرده اند؛ در 
طول پانزده ماه اخیر نســبت ورودی 
– خروجــی ونکــوور 1۰.5 درصد و 
هالیفاکــس 3۹ درصد افزایش یافته 
است )رقمی که به دلیل اندازۀ کوچک 

شهر بسیار چشمگیر است(.
پلتفــرم LinkedIn مزایایی همچن 
دسترســی به آب و ساحل اقیانوس، 
آب و هوای بهتر، شیوۀ زندگی آرام تر 
و موقعیت های شغلی به طور خاص در 
ونکــوور را به عنوان عوامل اصلی این 
نقل مکان ها بر شمرده است و خاطر 
نشان کرده است که ونکوور اخیراً به 
عنوان بهترین شــهر در کانادا برای 
دنبال کردن بلند پروازی های شخصی 

و حرفه ای شناخته شده است.
هم ونکوور و هــم هالیفاکس هر دو 
از نظر رشــد صنعتی در بخش های 
تکنولــوژی و مالــی جان تــازه ای 

گرفته اند و برای ســاکنین تورنتو که 
قادر به مهاجرت هســتند به مقاصد 

جذابی بدل شده است.
اکثر افرادی که به دنبال ورود به بازار 
مسکن با قیمت باالی تورنتو هستند 
اکنون اذعان می کننــد که به جای 
قیمت های باال در شهر که به معنای 
دهه هــا بازپرداخت بــرای یک خانه 
است، به حومۀ تورنتوی بزرگ چشم 

دوخته اند.
بســیاری به راحتی از رویای استقرار 
طوالنــی مــدت در تورنتو دســت 
کشیدند و قیمت ها را در مکان هایی 
مانند بورلینگتون، همیلتون، اوشاوا، 
بروک و Simcoe County  بررسی 
می کنند - و همچنین تعداد زیادی از 
کسانی که دوست دارند به مکان های 
بسیار دور افتاده ای بروند، همچنان که 

اکنون این کار را انجام داده اند. 

خوشبخت ترین کشور های جهان
 و جایگاه کانادا

ایرانیان کانادا- جدیدترین گزارش خوشبختی جهان برای سال 2۰21 منتشر 
شده اســت. این گزارش سطح خوشبختی 14۹ کشور را رده بندی می کند تا 

تعیین کند چه کشور هایی در جهان خوشبخت تر از دیگر کشور ها هستند.
این گزارش مســائلی را همچون، ســامت، ثروت، امید بــه زندگی، حمایت 
اجتماعی، آزادی، درک از دولت و موارد دیگر را بررسی می کند تا تعیین کند 
مردم چقدر خوشحال و خوشبخت هستند. گزارش امسال همچنین بر کووید 
1۹، ســطح شادی، ســامت روانی، و واکنش های مختلف کشور ها در مقابل 

پاندمی تمرکز داشت.
در فهرســت امســال کانادا در جایگاه 14 قرار دارد. در حالی که کانادا هنوز 
خوشــبخت ترین کشور در آمریکای شمالی اســت و در میان 2۰ کشور برتر 
خوشبخت دنیا قرار دارد، این رتبه در واقع نسبت به سال های گذشته پایین تر 
است. در سال 2۰1۹، کانادا خوشــبخت ترین کشور دنیا بود، در سال 2۰2۰ 
جایگاه یازدهم را به دســت آورد. اکنون سه پلۀ دیگر سقوط کرده است و در 

جایگاه 14 قرار گرفته است.
گزارش ســال 2۰21 بر روی تأثیرات پاندمی کووید 1۹ و چگونگی وضعیت 
زندگی مردم در سراســر جهان تمرکز دارد. ســال گذشته ، هنگامی که کانادا 
مکان یازدهم را به خود اختصاص داد، تمرکز بر محیط های اجتماعی، شهری 

و طبیعی بود.
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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.

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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مشاوره اولیه رایگان

چالش های متعدد دانشجویان خارجی برای بازگشت به دانشگاه های کانادا
پائیز امســال زمانی که دانشــگاه ها 
فعالیت خود را از سر می گیرند، بدون 
تردید دانشجویان خارجی با مشکات 
و موانع متعددی روبرو خواهند شد. 
تاخیرهای احتمالی در صدور روادید، 
دسترسی به واکسن، تدابیر پیشگیرانه 
مثل قرنطینه و دسترسی محدود به 
پروازها، از مهمترین مشکات فراروی 

دانشجویان بین المللی خواهد بود.
به گزارش هفته، به نقــل از الپرس، 
گرچــه وزارت مهاجرت، پناهجویان 
و شهروندی کانادا تاکید کرده است 
که قصد دارد تقاضاهای صدور مجوز 
تحصیل را تا ششــم اوت تایید کند 
 Nancy Caron نانســی کارون اما 
سخنگوی این وزارت خانه اذعان کرد 
تردیدی نیســت که بررسی برخی از 
تقاضاها به ویژه پرونده هایی که کامل 

نیستند، زمان بیشتری خواهد برد.
خانم کارون ادامه داد: »در حالی که 
جهان هنوز از شر همه گیری کرونا و 
چالش های ناشی از آن رهایی نیافته 
اســت، قصد ما این اســت که برای 
آن دســته از دانشــجویانی که قصد 
دارند پائیز امسال تحصیات خود را 
آغاز کنند، تاریخ مشخصی را تعیین 

کنیم.«
وزارت مهاجرت کانادا طی چهار ماه 
ابتدایی سال 2۰21 نزدیک به یکصد 
هزار مجوز تحصیل صادر کرده است 
در حالی که ســال گذشته در همین 
مدت تنها 66 هــزار مجوز تحصیل 
و از ژانویه تا آوریل ســال 2۰1۹ نیز 
حدود ۹6 هزار مجوز تحصیل صادر 

کرده بود.
 Centennial محمد ســعد کــه در
College تورنتو پذیرش شده است، 
اولین دوز واکسن کووید1۹ خود را از 

نوع آسترازنکا دریافت کرده است اما 
اکنون برای زدن دوز دوم خود ابهامات 

و نگرانی هایی دارد.
محمد که پاکستانی است، می گوید: 
»این که بتوانم دوز دوم واکسن خودم 
را بزنم بســتگی بــه وضعیت تامین 
واکســن دارد. نوبت تزریق دوز دوم 
من برای اواســط ژوئیه تعیین شده 
است امیدوارم که تا آن زمان پاکستان 
بتواند واکسن های مورد نیاز را تامین 

کند.«
بسیاری از دانشگاه های کانادا خواستار 
آن شــده اند آن دسته از دانشجویانی 
که در خوابگاه های دانشجویی زندگی 
می کنند، در ماه ســپتامبر واکسینه 

شوند.
سندی ولش Sandy Welsh معاون 
امور دانشجویی دانشگاه تورنتو تاکید 
کرد: »آن دســته از دانشجویانی که 
قبل از آمدن به کانادا امکان واکسینه 
شدن را نداشــته اند، پس از ورود به 
کشــور دو هفته فرصت دارند خود را 

واکسینه کنند.«
دانشــگاه مونترال در پایگاه اینترنتی 
خود اعام کرده اســت آن دسته از 
افرادی که اولین دوز واکسن کووید1۹ 
خود را خارج از استان کبک دریافت 
کرده انــد، می تواننــد دوز دوم خود 
را در کبک تزریــق کنند. این تدبیر 
شامل حال دانشجویان بین المللی نیز 

می شود.
دانشگاه شربروک نیز در وبسایت خود 
اعام کرده است دانشجویان خارجی 
این دانشگاه که در حال حاضر خارج 
کانادا حضور دارند، در صورتی پذیرفته 
خواهند شد که کلیه شرایط و الزامات 

ورود به کشور را رعایت کنند.
تاکیــد کــرد  نیــز  خانــم کارون 

دانشجویانی که خود را به طور کامل 
در برابر کووید1۹ واکسینه نکرده اند، 
باید مطابق با الزامات تعیین شــده 

توسط دولت فدرال عمل کنند.
افرادی که قصد سفر به کانادا را دارند 
برای این کــه در مقوله افراد » کاما 
واکسینه شده« قرار بگیرند و شرایط 
ورود به کشــور را داشته باشند، باید 
اسناد و مدارکی همراه داشته باشند 
که ثابت کند دســت کــم چهارده 
روز پیش از قدم گذاشــتن به خاک 

کانادا، هر دو دوز واکسن کووید1۹ از 
واکسن های فایزر-بیو ان تک، مدرنا و 
آسترازنکا یا یک دوز واکسن جانسون 

اند جانسون را دریافت کرده اند.
زهرا شــهاب الدین که قصد دارد در 
دانشگاه سایمون فریزر تحصیل کند، 
تعریف می کند که چه شب هایی را با 
این فکر و استرس پشت سر گذاشت 
که آیا همه مدارک مــورد نیاز برای 
تقاضای روادید را تهیه و ارسال کرده 
است. خوشبختانه درخواست روادید 
زهرا سرانجام هفته گذشته مورد تایید 
قرار گرفــت و به نگرانی های او پایان 
داد. اما این فقــط اولین و مهمترین 
خوان از هفت خوان بوده اســت چرا 

که زهرا می داند ســفر و قرنطینه نیز 
مشکات خودش را دارد.

زهــرا که قصد دارد پس از ســفر به 
کانادا خود را واکسینه کند، می گوید 
از همین حاال باید به فکر تهیه دو هزار 

دالر برای قرنطینه در هتل باشد.
زهرا نیز که یک دانشجوی پاکستانی 
اســت، می افزایــد: »من بــه عنوان 
زیادی  پول  بین المللی،  دانشــجوی 
هزینه کرده ام اما فکــر این دو هزار 
دالر قرنطینه در هتل را نکرده بودم.«

این دانشجوی پاکســتانی نگران آن 
اســت که مبادا در مــدت اقامت در 
هتل مریض شود و هزینه های درمانی 

بیشتری روی دستش گذاشته شود.

بیپیــن کومار نماینده دانشــجویان 
بین المللی در فدراسیون دانشجویان 
کانادا نیــز در این بــاره نگرانی های 
مشــابهی دارد خیلی از دانشجویان 
می خواهند بدانند که آیا بیمه درمان 
که توسط شرکت های بیمه خصوصی 
ارائه می شود، شامل حال دانشجویانی 
هم که در سفر بیمار شده اند، خواهد 
شد یا خیر. بدون تردید بخش اعظم 
سفر این دانشجویان مربوط به قبل از 
ورود آن ها به کانادا اســت و معموال 
بیمه دانشــجویان فقط از زمان ثبت 
نام آن ها در اول سپتامبر اعتبار خواهد 

داشت.
برای آن دسته از دانشجویان خارجی 
نیز که نمی توانند برای ترم پائیز خود 
را به موقع به کانادا برسانند، دانشگاه ها 
اعام کرده اند که این افراد می توانند 
کاس های خود را به صورت آناین 

دنبال کنند.
متیــو رمزی ســخنگوی دانشــگاه 
بریتیش کلمبیا اعــام کرد که این 
دانشگاه درخواســت ها و پرونده های 
دانشجویان را مورد به مورد رسیدگی 

خواهد کرد.
علی حســن که از دانشــگاه یورک 
تورنتو پذیرش گرفته است، هنوز برای 
تقاضای روادید خود پاسخی از طرف 
وزارت مهاجرت کانادا دریافت نکرده 
اســت. او تا کنون به شدت نگران آن 
بود که شاید نتواند برای ترم پائیزی 
خود را به موقع به کانادا برســاند، اما 
اکنــون از این که می بیند دانشــگاه 
یورک بار دیگر امکان آموزش آناین 

را فراهم کرده، خوشحال است.
با این حال علی حسن هنوز هم تاش 
می کند هر جور شده خود را به موقع 
به کانادا برساند و برای همین هر روز 
چند بار ایمیل خود را چک می کند تا 
شاید پاسخی از طرف وزارت مهاجرت 

کانادا به دستش برسد.



1414 Issue 1535 Friday July 2, 2021 شماره ۱535 جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰

 از سال ۲0۳۵ 
فروش خودروهای بنزینی 

در کانادا ممنوع می شود

عمر الغبرا وزیر حمل ونقل کانادا روز ســه شنبه 2۹ ژوئن در کنفرانسی 
مطبوعاتی اعام کرد میزان انتشار آالینده ها در کلیه خودروهای سبکی 

که از سال 2۰35 در کانادا فروخته خواهند شد، به صفر خواهد رسید.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، دولت فدرال کانادا پیش از این ســال 
2۰4۰ را برای پایان دادن به فروش خودروهای بنزینی تعیین کرده بود اما 
اجرای این تدبیر را پنج سال جلو انداخته است. به این ترتیب اتاوا پا جای 
پای کبک می گذارد که پائیز گذشته اعام کرد فروش خودروهای سبک 

بنزینی یا گازوئیلی از سال 2۰35 ممنوع خواهد شد.
جاناتان ویلکینسون وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی کانادا نیز اعام 
کــرد این تدبیر به تحقق هدفی که دولت کانادا در زمینه کربن خنثی تا 

سال 2۰5۰ تعیین کرده است، کمک خواهد کرد.
آقای ویلکینســون خاطر نشــان کرد ایــن تصمیم اتاوا نــه تنها برای 
محیط زیست مفید خواهد بود بلکه به تقویت هر چه بیشتر اقتصاد کشور 
کمک خواهد کرد چرا که اجرای آن با سرمایه گذاری »قابل توجهی« در 
بخش زیرســاخت های کشور همراه خواهد بود و »مشاغل پایدار« ایجاد 

خواهد کرد.
اســتیون گیلبو وزیر میراث کانادا نیز که در این کنفرانس خبری حضور 
داشــت، اعام کرد کمک هزینه پنج هــزار دالری که دولت فدرال برای 
خرید خودروهای سبز به شهروندان در نظر گرفته است، در آینده ای قابل 
پیش بینی در دســترس متقاضیان قرار خواهد گرفت هر چند »اختاف 
قیمت« بین خودروهای سبز با خودروهایی که سوخت های فسیلی مصرف 

می کنند، کاهش می یابد.
آقای گیلبو افزود: »زمانی خواهد رســید که دیگر علتی برای اجرای این 
طرح تشــویقی و حمایتی وجود نخواهد داشــت اما فعا این طرح الزم 

است.«

داستان نویسان ایرانی
 در دانشگاه بریتیش کلمبیا

گفت وگو با حسام دهقانی

گروه زبان فارسِی دپارتمان مطالعات 
آسیای دانشگاه بریتیش کلمبیا از ماه 
مارس 2۰21 تاکنون اقدام به برگزاری 
یک سلسله برنامه با عنوان خوانش و 
گفت وگــو درباره »داســتان معاصر 

فارسی« کرده است.
به گــزارش هفته، مدیرگــروه زبان 
و فرهنگ فارســی و کلــوپ ادبیات 
می گوید:  دانشگاه  این  فارسی خوانی 
»ایــن برنامه هــا توجه بســیاری از 
عاقه مندان به ادبیات فارســی را به 

خود جلب کرده است.«
دکتر حسام دهقانی، استادیار زبان و 
فرهنگ فارسی این دپارتمان و یکی از 
دست اندرکاران و مدیران این جلسه ها 
به هفتــه می گوید: »این برنامه ها هر 
هفته به صورت آناین برگزار شــده 
و هر مــاه میزبان یکــی از بهترین 
نویسندگان حال حاضر ادبیات فارسی 

است.«
به گفتــه او »در قالب این برنامه که 
همگی به زبان فارسی برگزار می شود، 
به خوانــش ادبیات فارســی معاصر 
و بررســی موضوعــات مرتبط با آن، 
ادبیات زنان و جلوه های مختلف زن 

در ادبیات فارسی می پردازیم.«
برگزارکننده برنامه های کلوپ ادبیات 
فارســی خوانی توضیــح می دهــد: 
»ســخنرانی بلقیــس ســلیمانی و 
گفت وگو با این نویســنده ایرانی در 
برنامه اخیر این گروه برگزار شد. این 
برنامــه در ادامه اجــرای برنامه هایی 
همچون بررسی آخرین رمان شهریار 
مندنی پور با عنوان »عقرب ِکشی« با 
حضور حدود ۸۰ نفر بود. پیش از این 
نیز شهرنوش پارسی پور و فریبا وفی 
هر دو از نویســندگان و رمان نویسان 

ایرانی، مهمان برنامه های ما بودند.«
طرح موضــوِع جلوه های زن از نظر 

مفهومی

این استادیار زبان و فرهنگ فارسی در 
دانشگاه بریتیش کلمبیا درباره انگیزه  
و نحوه  انتخاب نویسندگان می گوید: 
»انتخاب اول مــا آقای مندنی پور به 
ایــن دلیل بود که ایشــان از برترین 
نویسندگان حال حاضر زبان فارسی 
اســت. انتخاب خانم پارسی پور هم 
برای ســخنرانی به این علت بود که 
ایشــان زبان ساده و شیوایی دارد. در 
ضمن، هر دوی این نویســندگان در 
کالیفرنیا زندگی می کنند و از جهت 
برنامه ریزی زمانی برگزاری جلسه با 
حضورشان آسان تر بود. با این وجود، 
پس از سخنرانی خانم پارسی پور این 
پرســش برای من مطرح شد که آیا 
ســایر زنان هم نگاهی مشابه با خانم 
پارسی پور به ادبیات فارسی و مساله 
سانســور دارند؟ بدین ترتیب، طرح 
موضوِع جلوه های مختلف زن از نظر 
مفهومی و ادبی شــکل گرفت. برای 
همین تصمیم گرفتیم رشته و محور 

مشخصی را دنبال کنیم.«
آقای دهقانی بــا بیان اینکه کارهای 
خانم وفی نیز بســیار محبوب است، 
می گوید: »ایشــان هــم در یکی از 
برنامه های این گروه ســخنران بود. 
محبوبیت ایشــان نشان می دهد این 
نویســنده حتمــا در حــوزه ادبیات 
فارسی مهم و صاحب نظر است. خانم 
سلیمانی نیز نویســنده، فیلسوف و 
فعال حقوق زنان اســت. همه این ها 
باعث شــد تا ایــن افــراد به عنوان 

ســخنران به برنامه ها دعوت شوند. 
در واقع، در چنــد ماه اخیر با دعوت 
از ســخنرانان فعال در حوزه ادبیات 
فارسی و داستان نویسی به دنبال ارتقا، 
اعتا و ترویج زبان فارسی به ویژه برای 
دانشجویان این دانشگاه بودیم و این 

مهم همچنان ادامه دارد.«
او در مــورد اینکه چرا ادبیات معاصر 
مورد توجه این جلســه ها قرار گرفته 
اســت، توضیح می دهد: »در بیشتر 
کارگاه هــا و کاس ها به ادبیات کهن 
و کاســیک مثل حافظ و ســعدی 
پرداخته می شود. از این رو برای کمک 
به فهم بهتر دانشجویان فارسی زبان و 
صیانت از ادبیات فارسی به برگزاری 
جلسه هایی با محوریت نگاه به ادبیات 
معاصــر اقدام کردم. من فکر می کنم 
نســل دوم و ســوم مهاجران باید با 
ادبیات فارسی معاصر آشتی کنند و 

بیشتر با این مقوله آشنا شوند.«

پیگیری جدی تر برنامه ها با حمایت 
مردم

او اضافه می کنــد: »مجموعه برنامه 
داســتان معاصر طرح نوپایی اســت 
کــه البته این دســته از برنامه ها در 
سال های اخیر با حمایت های مردمی 
گروه های  می شــود؛  دنبال  جدی تر 
عاقه مند و افرادی که دغدغه اعتای 
زبان فارسی دارند در این مسیر ما را 

همراهی می کنند.«
مدیر گروه زبان و فرهنگ فارســی و 

دانشگاه  فارسی خوانی  ادبیات  کلوپ 
بریتیش کلمبیا می گوید: »هدف ما 
این است که زبان و فرهنگ فارسی و 
ایران شناسی را هم در بخش آکادمیک 
و هم در میان عمــوم مردم ترویج و 
ارتقا دهیم. در همین راستا از دو سال 
پیش جلسه هایی را با عنوان مجموعه 
سخنرانی های علیرضا احمدیان برگزار 
کردیم که درباره مسایل فرهنگی ایران 
و در مجموع کشورهای فارسی زبان از 

بالکان تا بنگال است.«
آقــای دهقانــی یــادآور می شــود: 
»زنده یاد احمدیان شخصیت فرهنگی 
شناخته شــده ای در استان بریتیش 
کلمبیا بود. او فعال فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی بود که با رسانه ها، جوامع 
و ســازمان های مختلف این اســتان 

همکاری مســتمر می کــرد. اگرچه 
رشــته تحصیلی او ادبیات فارســی 
نبود اما به پیونــد دادن فرهنگ ها و 
صیانت از زبان فارسی عاقه فراوانی 
داشته است. متاسفانه ایشان در ژوئن 
2۰1۹ در جوانــی و بر اثر خونریزی 
مغزی درگذشــت. خانــواده محترم 
ایشــان برای پاسداشت یاد و احترام 
به این شخصیت بزرگ، اسپانسر این 

جلسه هاست.«
به گفته او »تاش ما بر این اســت تا 
کیفیــت کار و اجرای برنامه ها، باال و 
در خور جایگاه آقای احمدیان باشد تا 
بتوانیم دین خود را نسبت به ایشان و 

خانواده اش به خوبی ادا کنیم.«

زبان فارسی دانشجویان ضعیف است

مدیر کلــوپ ادبیات فارســی خوانی 
دانشــگاه بریتیش کلمبیا در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
زبان فارســی دانشجویان در گفتار و 
نوشتار ضعیف اســت، می گوید: »در 
دوران تدریــس زبان فارســی حتی 
در سطح پیشــرفته به مرور متوجه 
شدم متاســفانه وضعیت دانشجویان 
فارسی زبان خوب نیست با اینکه در 
منزل خودشــان هم فارســی حرف 
می زنند اما نسل دوم و سوم مهاجران 
هســتند. برخی از این افراد اصا در 
ایــران زندگی نکرده اند، برخی از آنها 
15سال پیش به اینجا آمده اند برای 
همین زبــان فارســی را فقط برای 
رفع مایحتاج اولیه زندگی اســتفاده 
می کنند. از طرفی، خیلی از آنها فکر 
می کنند که فارســی حرف می زنند 
درحالی که متاسفانه کیفیت صحبت 
کردن آنان به زبان فارسی بسیار پایین 

است.«
آقای دهقانی تاکید می کند: »همین 
موضوع باعث شــد تا این سوال را از 
خودم پرســیدم که در چنین وضعی 
چه باید کرد تا زبان فارسی این افراد 
بهتر شود. به ویژه در تدریس ادبیات 
معاصر متوجه شــدم دانشــجویانم 
ســاده ترین متــون فارســی را هم 
نمی تواننــد خوب بخوانند و اساســا 
می ترسند دنبال خوانش داستان های 

فارسی بروند.«

تالش برای بهره مندی جامعه ایران از 
دستاوردها

به گفته او »این درحالی است که ما 
دوست داریم اگر کسی اینجا فلسفه 
یا علــوم تغذیه یا کامپیوتر می خواند 
بتواند به خوبی داشــته ها و داده های 

علمی خود را به زبان فارسی بنویسد 
تا کل جامعه فارســی زبان نیز از آن 
بهره مند شوند. دانشجویان اینجا آنقدر 
انگلیسی می نویسند که به مرور فارسی 
جایگاه خودش را از دست می دهد به 
همین دلیل دستاوردها و کارهای آنها 

برای جامعه ایران کاربردی ندارد.«
مدیر کلــوپ ادبیات فارســی خوانی 
دانشــگاه بریتیش کلمبیا می گوید: 
»تمامی تاش های گروه در برگزاری 

برنامه هــای مختلف منجر شــده تا 
دانشجویانی که نمی توانستند به خوبی 
به زبان فارسی بنویسند یا حرف بزنند 
حاال به فارســی حتی شــعر بگویند 
که گاهی آنها را برای تشــویق سایر 
دانشــجویان در صفحه فیس بوک به 

اشتراک می گذارم.«
دکتر دهقانــی درباره برنامه آتی این 
گــروه توضیح می دهــد: »بچه های 
دانشگاه عاقه مند هستند تا بیشتر با 
هم ادبیات بخوانیم برای همین یکی از 
برنامه ها این است تا پایان ماه جوالی 
داســتان های میترا الیاتی، نویسنده 
ایرانــی را مطالعــه کنیــم. همراه با 
شرکت کنندگان داستان های مختلف 
نویسندگان ایرانی را می خوانیم و هر 
جلسه افراد با پرسش های خود حاضر 

می شوند.«
او با اشاره به برگزاری برنامه ای درباره 
فرهنگ و ادبیات افغانســتان، اظهار 
می کند: »این جلسه نیز 21 جوالی 
به زبان انگلیســی برگزار می شود که 
مخاطــب زیادی هم از کشــورهای 
مختلف دارد. در مجموع برای برپایی 
برنامه ها درصدد ایجاد پیوستار معنایی 

و مفهمومی مشخص هستیم.«
او یادآور می شود: »برنامه سال آینده 
این گروه این اســت تــا با نگاهی به 
ادبیات در تبعید به آثار نویســندگان 
افغــان و ایرانی بپردازیــم که درباره 
مهاجرت، پناهنده شدن و مشکات 
زندگی در اینجا نوشــته اند. در همه 
برنامه ها نیز سعی بر این است تا افراد 
صاحب نظریه و نظر در ادبیاِت زنان را 

برای سخنرانی دعوت کنیم.«

به زودی برای پارک شبانه خودرو 
مقابل منزل تان در خیابان های ونکوور 

باید هزینه پرداخت کنید

ایرونیا- ساکناني که شبانه اتومبیل خود را در مقابل منزلشان در خیابان 
هاي مسکوني ونکوور پارک مي کنند، در صورت جلب حمایت عمومي 
و شورایي از سوي افسران، مجبور به درخواست مجوز ساالنه 45 دالري 

مي شوند.
پل اســتورر، مدیر حمل و نقل شــهر ونکوور روز دوشنبه در یک جلسه 
توجیهی رســانه ای آناین گفت هر میهمانی که بین ساعت 1۰ شب تا 
۷ صبح در خیابان های مسکونی پارک کند، مجبور به خرید مجوز تردد 

شبانه 3 دالری خواهد بود.
افســران همچنین توصیه می کنند در این شهر سالیانه 5۰۰ تا 1۰۰۰ 
دالر”هزینه آلودگی” برای صاحبان وسایل نقلیه بنزینی از جمله کامیون 
ها، شاســی بلندهای بزرگ و اتومبیل های لوکس که از ســال 2۰23 

خریداری می شوند، اعمال شود.
استورر گفت که انتظار می رود این شهر 6۰ میلیون دالر درآمد ناخالص 
در چهار ســال اول برنامه جمع آوری کند و ایــن پول برای روش های 
جایگزیــن حمل و نقل، از جمله پیــاده روی، راه عبور دوچرخه و نصب 
شارژرهای وسایل نقلیه الکتریکی بیشتر برای “برنامه اقدام اضطراری آب 

و هوا” صرف خواهد شد.
او گفت هدف این شــهر کاهش 5۰درصدی انتشار کربن، انجام دو سوم 
سفرهای درون شهری با پیاده روی و دوچرخه سواری و راندن 5۰ درصد 

مسافت داخل شهر با وسایل نقلیه الکتریکی تا سال 2۰3۰ است.
استورر گفت که یک چهارم خانوارهای ونکوور وسیله نقلیه ندارند و نیمی 
از خانوارهایی که ساالنه کمتر از 5۰هزار دالر درآمد دارند، بدون ماشین 
هستند. او همچنین گفت که طرح جدید مجوز پارکینگ  به “مدیریت 
مســائل مربوط به پارکینگ” کمک و فضای بیشــتری را برای استفاده 
غیرنقلیه از خیابان ها فراهم می کند. او تخمین زد 5۰۰هزار تا 1میلیون 
دالر هزینه اضافی در ســال برای اجرای مناطق پارکینگ مجاز در سطح 

شهر نیاز باشد اما نتوانست جزئیاتی در این زمینه ارائه دهد.
در حال حاضر 1۰درصد از خیابان های مســکونی ونکوور به مجوزهای 
پارکینگ 24ســاعته احتیاج دارند. این شامل محله هایی است که جای 
پارک آنها بسیار مناسب است. استورر گفت که در ونکوور حدود 3۰۰هزار 
جای پــارک در خیابان وجود دارد و حدود 15۰هزار اتومبیل در خیابان 

پارک می کنند.
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حمید زرگرزاده

۲۵0 هزار میلیونر جدید کانادایی در یک سال کرونایی
فردا- احتماال بارها شنیده اید که رکود 
اقتصادی ناشی از همه گیری با همه 
بحران های مالی کــه تاکنون تجربه 
کرده ایم متفاوت است. در این میان، 
یک مطالعــه جدید، ابعادی جدید از 

این بحران را نشان می دهد.
گزارش یک موسسه معتبر سوئیسی 
نشانگر آن است که ثروت جهانی طی 
دوره همه گیری به شکل قابل توجهی 
افزایش یافته است. این در حالی است 
که رکود به طور طبیعی باید موجب 

کاهش سطح ثروت شود.
در بخشی از این گزارش ضمن تاکید 
بر غیرمعمول بودن این پدیده آمده: 
»پدیده عجیب تر اینکه کشــورهایی 
که بیشتر که بیشــترین آسیب را از 
دیدند، شاهد  کووید-1۹  همه گیری 
بیشترین میزان رشد ثروت سرانه نیز 

بودند.«
مجموع ثروت جهانی در سال 2۰2۰ 
رشدی ۷/4 درصدی داشت. همچنین 
ســرانه ثروت افراد بزرگســال نیز با 
6 درصــد افزایش به رکــورد جدید 
۷۹،۹52 دالر رسید. این میزان دو و 
نیم برابر میانگین سرانه ثروت در سال 

2۰۰۰ است.
جالب اینجاســت که بحــران مالی 
سال 2۰۰۸ موجب شد سرانه ثروت 
افراد بزرگســال در ایــاالت متحده 
13/۹ درصد افت کند. این میزان در 
کانادا شــدیدتر بود و به 22/۹ درصد 

می رسید.

جیب دولت، دلیل افزایش ثروت

البتــه دلیــل افزایش ســرانه ثروت 
چندان هم عجیب نیســت. دولت ها 
و بانک هــای مرکزی در بســیاری از 
کشــورها از جمله کانــادا که نگران 
تکرار اشــتباه خود طی بحران مالی 
2۰۰۸ بودند، اقدام به تزریق پول به 
بدنه اقتصاد کشور کردند. این کمک ها 
قالــب کمک هزینه های مختلف  در 

به دست شــهروندان و کسب وکارها 
رسید. کاهش نرخ بهره نیز در راستای 
سیاست های پولی برای مدیریت بهتر 

تورم بود.
در گزارش این موسسه سوئیسی آمده 
»کاهش نرخ بهره توســط بانک های 
مرکزی را شاید بتوان مهم ترین عامل 

در این زمینه دانست.«
کاهش نرخ بهره در کنــار پس انداز 
غیرمنتظــره مردم موجــب افزایش 
شدید قیمت ها در بازار اماک، نه فقط 
در کانادا، بلکه در سراسر جهان شد. 
قیمت مســکن در روسیه 22 درصد 
رشد کرد و ترکیه نیز شاهد افزایش 
31 درصدی قیمت هــا در این بازار 
بود. همچنین اتریش، چک، دانمارک، 
لهســتان و سوئد نیز همانند کانادا با 
افزایش بین ۸ تا 11 درصدی قیمت 

مسکن روبرو شدند.

افزایش قیمــت دارایی هــا در کنار 
تقویت قیمت بسیاری از ارزها در برابر 
دالر آمریکا موجب افزایش ثروت در 

سراسر جهان شد.
کانــادا رتبه دهم جهانــی را از نظر 
افزایش ســرانه ثروت بزرگساالن در 
دنیا در سال 2۰2۰ به خود اختصاص 
داد. ســوئیس و اتریش در باالی این 

جدول قرار گرفتند.

و  کرونایی  آســیب  معکوس  روند 
افزایش ثروت

اما رکود ناشی از کووید-1۹ یک مورد 
عجیب دیگر را نیز به همراه داشــت. 
کشــورهایی که تولید ناخالص شان 
بیشترین آســیب را متحمل شد، با 
رشد ثروت بیشتری روبرو شدند! در 
گزارش این موسسه سوئیسی از کانادا، 
بلژیک، ســنگاپور و بریتانیا به عنوان 

مثال هایی در این زمینه نام برده شده 
است.

در بخشی از این گزارش آمده است: 
»با وجود اینکه اقتصاد این کشــورها 
به سختی آسیب دید و تولید ناخالص 
داخلی  شان به صورت میانگین با افت 
۷/1 درصــدی روبرو شــد، میانگین 
افزایش ثروت آنها ۷/۷ درصد بود. در 
نتیجه، میــزان افزایش ثروت در این 
کشورها از میزان ضرر ناشی از کاهش 
تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر بود.«

تعداد میلیونرها در سال 2۰2۰ نیز با 
افزایــش 5/2 میلیون نفری به 56/1 
میلیــون نفر رســید. در کانادا 246 
هزار نفر به جمــع میلیونرها اضافه 
شد. به این ترتیب، کانادا رتبه هشتم 
بیشترین افزایش تعداد میلیونرها را در 

سال گذشته به خود اختصاص داد.
اکنون برای اینکه در جمع یک درصد 
ثروتمند جهان قرار بگیرید، باید بیش 
از یک میلیون دالر آمریکا در اختیار 
داشته باشید. در واقع در سال 2۰2۰، 
بیش از یک درصد از جمعیت جهان، 
باالی یــک میلیــون دالر ثروت در 

اختیار داشتند.
با وجود افزایش شکاف نابرابری ثروت 
در ایاالت متحده، این شکاف در کانادا 
کاهش یافت. از ســال 2۰۰۷ به این 
سو، ســهم ثروت 1۰ درصد ثروتمند 
ایاالت متحده از ۷1/6 درصد به ۷5/۷ 
درصد رســید. این در حالی است که 
این سهم در کانادا از 5۷/1 درصد به 

56/5 درصد کاهش یافته است.
در این گزارش آمــده یکی از دالیل 
این پدیده را باید در قیمت سهام در 
ایاالت متحده جست. قیمت سهام در 
بورس های این کشور رشد بیشتری 
نسبت به سهام در کانادا داشته است. 
همین امر موجب افزایش بیشتر ثروت 
در ایاالت متحده شد. در مقابل، قیمت 
خانه در کانادا سریع تر رشد کرد و به 
افزایش ثروت طبقه متوسط انجامید.

حذف موقت
 معاینات پزشکی اضافی برای متقاضیان 

اقامت دائم کانادا

دولت فدرال کانادا روز چهارشنبه 3۰ 
ژوئن اعام کرد برخی از »خارجی های 
کم خطر« را به طور موقت از معاینات 
پزشکی اضافی در چارچوب تقاضای 
آن هــا برای اخذ ویــزای اقامت دائم 

معاف می کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
خارجیانی که تصمیــم دولت فدرال 
شامل حالشــان می شــود آن هایی 
هستند که درخواست جدیدی برای 
اقامت دائم یا ویزای اقامت دائم ارائه 
کرده اند. این تدبیر همچنین شــامل 
حال آن هایی می شود که درخواست 
تقاضای اقامت دائم آن ها در دســت 
بررسی است و هنوز آزمایش پزشکی 
جدیدی بــرای پرونده مهاجرت خود 

انجام نداده اند.
سایر اتباع خارجی که از این تدبیر اتاوا 
برخوردار می شــوند، کسانی هستند 
که طی پنج ســال اخیــر معاینات 
پزشکی برای مهاجرت انجام داده اند و 
مشخص شده است که هیچ خطری 
برای سامت و امنیت عمومی ندارند 
و طی یک ســال گذشته نیز بیش از 

شش ماه خارج از کانادا نبوده اند.

دولت جاســتین ترودو معتقد است 
که این تدبیر عــاوه بر کنترل موثر 
خطراتی که ممکن اســت بهداشت 
عمومی را تهدید کند، به تســهیل و 
افراد  تسریع پردازش تقاضاهایی که 
»کم خطــر« ارائــه کرده اند، کمک 

می کند.
طبق اعام اتاوا، هدف اصلی از اتخاذ 
این تدبیر آن اســت کــه متقاضیان 
مهاجــرت بتوانند هر چه ســریع تر 
وضعیت اقامت دائم به دست آورند و 
هر چه زودتر به طور کامل در گرداندن 

چرخ اقتصاد کانادا سهیم شوند.
تعداد پرونده های مهاجرتی بررســی 
نشده توســط دولت فدرال طی یک 
سال گذشــته تقریبا سه برابر شده و 
از ابتدای پاندمی کرونا به ســطحی 

بی سابقه رسیده است.
این تصمیــم جدید دولت کانادا تنها 
چند ساعت پس از آن اتخاذ شد که 
رادیو کانادا با انتشار گزارشی داستان 
مهاجرانی را روایت کرد که معاینات 
پزشکی شان منقضی شده و مجبور 
شــده بودند برای انجام آزمایشــات 
جدید هزینه های جدیدی تقبل کنند.
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لومپنیسم، پوپولیسم و عامه گرایی 
آفت های فرهنگ هستند

در ش���رایطی ک���ه 
هزینه ه���ای تولید کتاب 
به ش����کل چشمگیری 
افزایش پیدا کرده؛ روی 
آوردن به انتشار کتاب های 
عامه پس���ند و آثاری که 
شانس بیشتری در بازار 
کتاب دارن���د، راهکاری 
اس���ت که در سال های 
اخیر، حتي ناشران بزرگ 

و پرسابقه نیز از آن بی بهره نبوده اند .
تعدد یافتن این موارد و تش���ویق مردم به خواندن 
کتاب های س���طحی، عامل نگران کننده ای است که 
باید مراق���ب آن بود؛ عاملی که می ت���وان آن را یک 
نوع ابت���ذال فرهنگی خواند.ناصر فکوهی، اس���تاد 
 انسان شناس���ی دانش���گاه تهران در گفتگ���و با ایبنا 

در این باره چنین مي گوید:
از پدیده ای سخن می گویید،که می توان به آن »سلیقه 
عمومی« گفت. سلیقه عمومی براساس میزان فراوانی 
بیش���تر یک نوع سلیقه نسبت به سالیق دیگر سنجیده 
می شود.لومپنیس���م، پوپولیسم، عامه گرایی، آفت های 
فرهنگ ما هس���تند و به تدریج چنان ابتذال و فراوانی 
در همه پدیده ها از اس���تاد و دانشجو و نویسنده گرفته 
تا مترجم، ویراس���تار، کتابفروش، منتقد و روشنفکر 
ایجاد می کنند که همه این نام ها را به توهینی مس���تقیم 
یا غیرمس���تقیم تبدیل می کنند.اما نمی توان گروهی از 

واقعیت ها را نفی کرد. 
این که به فرض فیلم داس���تانی پیش پاافتاده ای، چند 
میلیارد تومان می فروشد و فیلم یک سینماگر برجسته 
و پیشکسوت کش���ور به زحمت و در طول چند ماه 
فق���ط چند میلیون که حتی اندک���ی از خرج آن را نیز 
باز نمی گرداند؛ ی���ا پرفروش ترین کتاب ها، رمان های 
عامه پسندانه یا نوش���ته های مبتذل درباره به اصطالح 
»روان شناسی« یا »مدیریت موفقیت« هستند و تیراژهای 
چند ده هزارتایی دارند ولی کتاب های پژوهش���ی و 
تحلیلی عمیق، ب���ه زحمت می توانند تیراژ پانصد تایی 
داشته باش���ند و ... واقعیت های انکار ناپذیر در جامعه 

امروز ما هستند. 
ما با »ابتذال سلیقه مردمی« روبه رو هستیم و سقوط 
آن در ورطه عوامگرایی، بی فرهنگی و بی کیفیتی. دلیل 
این امر نی���ز ازدیاد بیش از اندازه محصوالت فرهنگی 
بی کیفیت و بی ارزش است که نه به اصطالح نویسندگان 
و مترجمان و آفرینندگان آن ها در جایگاه خود هستند، 
نه ناش���ران و نه توزیع کنندگان و فروشندگان؛ اما این 
کنشگران گوناگون همگی در ایجاد یک »بازار« و شکل 

دادن به »سلیقه عمومی« یا »مردمی« نقش دارند.
وقتی ناشران ما به کتاب ها و تهیه کنندگان ما به فیلم ها 
همان نگاهی را دارند که یک میوه فروش به میوه هایش 
یا یک قصاب به گوشت هایش و یک بنگاهی ماشین 
به ماشین هایش، نمی توان انتظاری بیش از آنچه پیش 
رویمان می گذرد، داش���ته باشیم. ما در زمینه مدیریت 

فرهنگی با یک فاجعه تمام عیار روبه رو هستیم. 
در این حالت س���لبریتی های لومپن محیط مجازی 
تبدیل به پرفروش ترین ها می شوند و برایشان صف های 
طوالنی تش���کیل می شود. لومپنیس���م، پوپولیسم، 
عامه گرایی، آفت های فرهنگ ما هس���تند و به تدریج 
وظیفه همه نویسندگان، مترجمان، ناشران، دانشگاهیان 
و روشنفکران سالم آن است که این وضعیت را افشا و 
با آن مبارزه کنند و البته آماده تحمل عواقب این مبارزه 
هم باشند.وقتی ابتذال فرهنگی رشد کند همه پدیده ها 

را در بر می گیرد. 
ابتذال مث���ل یک بیماری واگیردار اس���ت. باید به 
دانشگاه ها برویم و اس���تادان و دانشجویان را ببینیم؛ 
به محیط های روشنفکرانه، یا به محیط هایی که انتظار 
می رود در آن ه���ا باید با کمترین می���زان از ابتذال و 
بی خردی روبه رو شد، برویم تا ببینیم چه فاجعه ای بر سر 

جامعه فکری ما آمده است. 
البته شکی نیس���ت که ما از تعداد بسیاری نویسنده، 
مترجم، ناش���ر، روزنامه نگار، منتقد، استاد، دانشجوی 
ارزشمند برخورداریم اما متأسفانه این ها کسانی هستند 
که اغلب فدای آن گروه عظیم و پر جنجال می ش���وند، 
خود را کنار می کشند و  میدان را برای آن ها خالی می کنند. 
این رویکرد نومیدانه و شکس���ت باور البته وضعیت را 

دائماً بدتر می کند.

14 مردادماه 1358به مناسبت سالروز انقالب مشروطیت
 تعطیل بوده و روزنامه اطالعات منتشر نشد

چهل سال پيش در همين روز 

پارلمانی شدن حکومت ایران
14 مرداد 1285 ، مظفرالدین شاه قاجار سرانجام فرمان 
مشروطیت را که روز پیش از آن با مشروطه شدن حکومت 
و ص���دور اعالمیه مربوط موافقت کرده بود امضاء کرد و دو 
روز بعد دستور تعیین نمایندگان و تشکیل مجلس را داد و در 
همین روز کسانی که خواهان »پارلمان« بودند و برای رسیدن 
به این هدف در س���فارتخانه انگلستان!! در تهران متحصن 
شده بودند آنجارا ترک کردند و سفارت روسیه در تهران که 
مشروطه خواهی را زیر سر دولت لندن می دانست تحّصن 
به آن صورت را سند مخالفت قرارداد و به افشاگری و انتقاد 

دست زد.
بکاررفتن نخستین بمب اتمي در جنگ 

 پنجم آگوست سال 1945 به وقت آمریکا یک بمب افکن
 »بي - 29« آمریکا، نخستین بمب اتمي را بر شهر هیروشیمای 
ژاپن فرو افکند که در همان لحظه بیش از ش���صت هزار تَن 
کش���ته و افزون بر 120 هزار تن دیگر مجروح ش���دند که 
بسیاري از مجروحین و آسیب دیدگان )حدود 110 هزار تَن 
از آنان( نیز به تدریج جان سپردند.  این بمباران اتمي ساعت 
 9 و 15 دقیقه بامداد به وقت محلي انجام ش���د. بمب، معادل 
20 هزار تُن »تي.ان.تي.« قدرت انفجار داشت. خلبان هواپیمایي 
 که بمب را فروافکند س���رهنگ پال تیبتز بود که نام مادرش 
»انوال گي « را روي بدنه هواپیما نوشته بودند. وی بعدا سرتیپ 

شد و یکم نوامبر 2007 در نود و دو سالگی درگذشت.  
 درگذشت »فردریک ِانگلس« 

امروز سالروز درگذشت »فردریک انگلس « است که 
در پنجم آگوست سال 1895 فوت شد. »انگلس« فیلسوف 
و سوسیالیست بزرگ آلماني؛ یکي از دو نویسنده مانیفست 
کمونیست است. پس از درگذشت مارکس در 1883، انگلس 
به تدریج به این نتیجه رسید که براي پیاده کردن سوسیالیسم 
و ایجاد جامعه بدون طبقه و مردمي از هر جهت برابر، به جاي 
انقالب پرولتاریا و حذف همه آثار نظام هاي طبقاتي )گذشته(؛ 
بهتر است مرحله به مرحله عمل شود و »تحول« را جانشین 
»انقالب« ساخت که طبیعت بشر، آسانتر پذیراي آن است.  

مرگ ناگهاني مریلین مونرو
مریلین مونرو بازیگر 31 فیلم س���ینمایي پنجم اوت 
س���ال 1962 در خانه اش در لس آنجلس » مرده « یافته شد. 
 پلیس گزارش کرد که در کنار تختخواب او یک شیشه قرص 
خواب آور به دس���ت آمد و جس���د طوري قرار داشت که 
دستش به سوي تلفن دراز بود و به نظر مي رسد که با آخرین 
رم���ق ، تالش کرده بود که تلفن کند. گزارش پلیس تعبیر به 
خودکشي مریلین 36 ساله شده بود تا نتیجه معاینه جسد از 

سوي پزشکي قانوني شهر اعالم شود.  

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

 سرایه

در کوی تو می دهند جانی به جوی
جانی چه بود که کاروانی به جوی

از وصل تو یک جو بجهانی ارزد
زین جنس که ماییم جهانی به جوی
ابوسعید ابوالخیر

پند بزرگان

. بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود 
که از میان ما رفته باشند. 

امرسون
. از دی���روز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به 

فردا داشته باش.
 آلبرت انیشتن

قاب امروز

حیات وحش ايران ـ   غزال آهوي بومي ايران  و شبه  قاره هند / عكس از : ابوالفضل فالح زادهـ   فارس
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لومپنیسم، پوپولیسم و عامه گرایی 
آفت های فرهنگ هستند

در ش���رایطی ک���ه 
هزینه ه���ای تولید کتاب 
به ش����کل چشمگیری 
افزایش پیدا کرده؛ روی 
آوردن به انتشار کتاب های 
عامه پس���ند و آثاری که 
شانس بیشتری در بازار 
کتاب دارن���د، راهکاری 
اس���ت که در سال های 
اخیر، حتي ناشران بزرگ 

و پرسابقه نیز از آن بی بهره نبوده اند .
تعدد یافتن این موارد و تش���ویق مردم به خواندن 
کتاب های س���طحی، عامل نگران کننده ای است که 
باید مراق���ب آن بود؛ عاملی که می ت���وان آن را یک 
نوع ابت���ذال فرهنگی خواند.ناصر فکوهی، اس���تاد 
 انسان شناس���ی دانش���گاه تهران در گفتگ���و با ایبنا 

در این باره چنین مي گوید:
از پدیده ای سخن می گویید،که می توان به آن »سلیقه 
عمومی« گفت. سلیقه عمومی براساس میزان فراوانی 
بیش���تر یک نوع سلیقه نسبت به سالیق دیگر سنجیده 
می شود.لومپنیس���م، پوپولیسم، عامه گرایی، آفت های 
فرهنگ ما هس���تند و به تدریج چنان ابتذال و فراوانی 
در همه پدیده ها از اس���تاد و دانشجو و نویسنده گرفته 
تا مترجم، ویراس���تار، کتابفروش، منتقد و روشنفکر 
ایجاد می کنند که همه این نام ها را به توهینی مس���تقیم 
یا غیرمس���تقیم تبدیل می کنند.اما نمی توان گروهی از 

واقعیت ها را نفی کرد. 
این که به فرض فیلم داس���تانی پیش پاافتاده ای، چند 
میلیارد تومان می فروشد و فیلم یک سینماگر برجسته 
و پیشکسوت کش���ور به زحمت و در طول چند ماه 
فق���ط چند میلیون که حتی اندک���ی از خرج آن را نیز 
باز نمی گرداند؛ ی���ا پرفروش ترین کتاب ها، رمان های 
عامه پسندانه یا نوش���ته های مبتذل درباره به اصطالح 
»روان شناسی« یا »مدیریت موفقیت« هستند و تیراژهای 
چند ده هزارتایی دارند ولی کتاب های پژوهش���ی و 
تحلیلی عمیق، ب���ه زحمت می توانند تیراژ پانصد تایی 
داشته باش���ند و ... واقعیت های انکار ناپذیر در جامعه 

امروز ما هستند. 
ما با »ابتذال سلیقه مردمی« روبه رو هستیم و سقوط 
آن در ورطه عوامگرایی، بی فرهنگی و بی کیفیتی. دلیل 
این امر نی���ز ازدیاد بیش از اندازه محصوالت فرهنگی 
بی کیفیت و بی ارزش است که نه به اصطالح نویسندگان 
و مترجمان و آفرینندگان آن ها در جایگاه خود هستند، 
نه ناش���ران و نه توزیع کنندگان و فروشندگان؛ اما این 
کنشگران گوناگون همگی در ایجاد یک »بازار« و شکل 

دادن به »سلیقه عمومی« یا »مردمی« نقش دارند.
وقتی ناشران ما به کتاب ها و تهیه کنندگان ما به فیلم ها 
همان نگاهی را دارند که یک میوه فروش به میوه هایش 
یا یک قصاب به گوشت هایش و یک بنگاهی ماشین 
به ماشین هایش، نمی توان انتظاری بیش از آنچه پیش 
رویمان می گذرد، داش���ته باشیم. ما در زمینه مدیریت 

فرهنگی با یک فاجعه تمام عیار روبه رو هستیم. 
در این حالت س���لبریتی های لومپن محیط مجازی 
تبدیل به پرفروش ترین ها می شوند و برایشان صف های 
طوالنی تش���کیل می شود. لومپنیس���م، پوپولیسم، 
عامه گرایی، آفت های فرهنگ ما هس���تند و به تدریج 
وظیفه همه نویسندگان، مترجمان، ناشران، دانشگاهیان 
و روشنفکران سالم آن است که این وضعیت را افشا و 
با آن مبارزه کنند و البته آماده تحمل عواقب این مبارزه 
هم باشند.وقتی ابتذال فرهنگی رشد کند همه پدیده ها 

را در بر می گیرد. 
ابتذال مث���ل یک بیماری واگیردار اس���ت. باید به 
دانشگاه ها برویم و اس���تادان و دانشجویان را ببینیم؛ 
به محیط های روشنفکرانه، یا به محیط هایی که انتظار 
می رود در آن ه���ا باید با کمترین می���زان از ابتذال و 
بی خردی روبه رو شد، برویم تا ببینیم چه فاجعه ای بر سر 

جامعه فکری ما آمده است. 
البته شکی نیس���ت که ما از تعداد بسیاری نویسنده، 
مترجم، ناش���ر، روزنامه نگار، منتقد، استاد، دانشجوی 
ارزشمند برخورداریم اما متأسفانه این ها کسانی هستند 
که اغلب فدای آن گروه عظیم و پر جنجال می ش���وند، 
خود را کنار می کشند و  میدان را برای آن ها خالی می کنند. 
این رویکرد نومیدانه و شکس���ت باور البته وضعیت را 

دائماً بدتر می کند.

14 مردادماه 1358به مناسبت سالروز انقالب مشروطیت
 تعطیل بوده و روزنامه اطالعات منتشر نشد

چهل سال پيش در همين روز 

پارلمانی شدن حکومت ایران
14 مرداد 1285 ، مظفرالدین شاه قاجار سرانجام فرمان 
مشروطیت را که روز پیش از آن با مشروطه شدن حکومت 
و ص���دور اعالمیه مربوط موافقت کرده بود امضاء کرد و دو 
روز بعد دستور تعیین نمایندگان و تشکیل مجلس را داد و در 
همین روز کسانی که خواهان »پارلمان« بودند و برای رسیدن 
به این هدف در س���فارتخانه انگلستان!! در تهران متحصن 
شده بودند آنجارا ترک کردند و سفارت روسیه در تهران که 
مشروطه خواهی را زیر سر دولت لندن می دانست تحّصن 
به آن صورت را سند مخالفت قرارداد و به افشاگری و انتقاد 

دست زد.
بکاررفتن نخستین بمب اتمي در جنگ 

 پنجم آگوست سال 1945 به وقت آمریکا یک بمب افکن
 »بي - 29« آمریکا، نخستین بمب اتمي را بر شهر هیروشیمای 
ژاپن فرو افکند که در همان لحظه بیش از ش���صت هزار تَن 
کش���ته و افزون بر 120 هزار تن دیگر مجروح ش���دند که 
بسیاري از مجروحین و آسیب دیدگان )حدود 110 هزار تَن 
از آنان( نیز به تدریج جان سپردند.  این بمباران اتمي ساعت 
 9 و 15 دقیقه بامداد به وقت محلي انجام ش���د. بمب، معادل 
20 هزار تُن »تي.ان.تي.« قدرت انفجار داشت. خلبان هواپیمایي 
 که بمب را فروافکند س���رهنگ پال تیبتز بود که نام مادرش 
»انوال گي « را روي بدنه هواپیما نوشته بودند. وی بعدا سرتیپ 

شد و یکم نوامبر 2007 در نود و دو سالگی درگذشت.  
 درگذشت »فردریک ِانگلس« 

امروز سالروز درگذشت »فردریک انگلس « است که 
در پنجم آگوست سال 1895 فوت شد. »انگلس« فیلسوف 
و سوسیالیست بزرگ آلماني؛ یکي از دو نویسنده مانیفست 
کمونیست است. پس از درگذشت مارکس در 1883، انگلس 
به تدریج به این نتیجه رسید که براي پیاده کردن سوسیالیسم 
و ایجاد جامعه بدون طبقه و مردمي از هر جهت برابر، به جاي 
انقالب پرولتاریا و حذف همه آثار نظام هاي طبقاتي )گذشته(؛ 
بهتر است مرحله به مرحله عمل شود و »تحول« را جانشین 
»انقالب« ساخت که طبیعت بشر، آسانتر پذیراي آن است.  

مرگ ناگهاني مریلین مونرو
مریلین مونرو بازیگر 31 فیلم س���ینمایي پنجم اوت 
س���ال 1962 در خانه اش در لس آنجلس » مرده « یافته شد. 
 پلیس گزارش کرد که در کنار تختخواب او یک شیشه قرص 
خواب آور به دس���ت آمد و جس���د طوري قرار داشت که 
دستش به سوي تلفن دراز بود و به نظر مي رسد که با آخرین 
رم���ق ، تالش کرده بود که تلفن کند. گزارش پلیس تعبیر به 
خودکشي مریلین 36 ساله شده بود تا نتیجه معاینه جسد از 

سوي پزشکي قانوني شهر اعالم شود.  

امروز در تاريخ
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 سرایه

در کوی تو می دهند جانی به جوی
جانی چه بود که کاروانی به جوی

از وصل تو یک جو بجهانی ارزد
زین جنس که ماییم جهانی به جوی
ابوسعید ابوالخیر

پند بزرگان

. بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود 
که از میان ما رفته باشند. 

امرسون
. از دی���روز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به 

فردا داشته باش.
 آلبرت انیشتن

قاب امروز

حیات وحش ايران ـ   غزال آهوي بومي ايران  و شبه  قاره هند / عكس از : ابوالفضل فالح زادهـ   فارس

جدول سودوکو

فروردین : شــما ممکن اســت احســاس کنید که دارید به موفقیت دست پیدا 
می کنید اما شاید مسائل خاصی باشــند که در این مورد نقش داشته باشند. با این 
وجود نباید از کار خود دســت بکشید. شاید مجبور بشوید ساعتها برای آن وقت 
بگذارید. به وظیفه خود عمل کنید و از الهامات قلبی و فکری خود کمک بگیرید.

اردیبهشت : شما خاطــرات عجیبی در ذهن تان دوباره متولد شده اند که شما را 
از انجام فعالیت های گذشــته تان باز داشته اند و به نوعی شما را گمراه کرده اند و 
نمی دانید باید چه کاری را انجام دهید. البته شما ذاتا فردی خوشبین هستید و تمام 
مسائل زندگی تان را با دیدی مثبت می نگرید به همین دلیل به سادگی می توانید با 

این مشکل ذهنی تان مقابله کنید.

خرداد :  هدفی را بیابید که بتوانید کاماًل به آن ایمان داشته باشید. اگر اهداف شما 
اهدافی باشند که با گروهی بزرگتر یا یک هدف اجتماعی در ارتباط باشند، شما 
می توانید بدون اینکه متوجه بشوید در خدمت مردم دیگر باشید. در این صورت 

شما واقعاً نیاز ندارید در عوض کاری که انجام می دهید چیزی مطالبه کنید.

تیر:  شما اینروزها روش جدی ای درپیش گرفته اید . شما اینجا نیامده اید که همه 
ی کارها را درســت کنید بدون اینکه چیز باارزشی در عوض آن دریافت کنید. 
بدبختانه، شــما وقت و انرژی زیادی برای رسیدن به آرزوهایتان صرف کرده اید. 
ریسک کنید و چیز آسان و فرحبخشی را امتحان کنید اما به نتیجه ی آن فکر نکنید 

که هر چیزکوچکی می تواند ناامیدتان می کند. 

مرداد : شما قادرید که در حدود اختیارات خود فرمان دهید و این باعث می شود 
دیگران به شــما به عنوان راهنمای راه خود نگاه کنند.این  به معنی این نیست که 
بخواهید مســئولیت های بیشــماری قبول کنید و به خوبی هم بتوانید از عهده آنها 
برآیید. فقط سعی کنید تا آنجا که درتوان دارید و با استفاده از اطالعاتی که بدست 

آورده اید بهترین تصمیم را بگیرید.

شهریور : شمابر طبق سناریوهایی که در ذهن دارید بازی می کنید پس می توانید 
در مقابل مبارزه ها و رقابت هایی که در سر راه تان پدیدار می شوند به خوبی واکنش 
نشان داده و تصمیم بگیرید. مطمئن شوید که راه حل های گوناگون و متفاوتی را 
کشــف کرده اید، برای اینکه یک مسیر مستقیم را انتخاب کنید زیرا بعدها خیلی 

دشوارتر خواهد بود که به عقب بازگردید .

مهر : بر روی مســائلی کــه جزیی و تا حدودی فرعی هســتند بیش از حد تامل 
می کنید و این کار شــما باعث می شــود که از توجه به مسائلی که اساسی هستند 
غافل شوید.الزم است در ابتدا به مسائلی که مهم تر هستند دقت کنید.به مسائلی که 
برایتان پیش می آید با دید مثبتی نمی نگرید،کمی بد بینی الزم است اما نه در حد 

دیدی که شما دارید.

آبان :از یک طرف دقیقاً می دانید که برای رســیدن به هدف خود چه باید بکنید 
و از طرف دیگر ترجیح می دهید یک کار دیگری انجام دهید. این دو دلی، شما 
را دیوانه کرده و جلوی عملی کردن آرزوی شما را می گیرد. شادی شما نه تنها به 
وقایع خارجی وابسته نیست بلکه به عکس العملی که در مقابل آنها دارید بستگی 

دارد.

آذر : رویدادهای غیر منتظره ای که برایتان اتفاق افتاده اســت شــما را نســبت به 
آینده تان بیمناک کرده است، اما اگر شما تازگیها سخت کار کرده باشید نباید در 
مورد این موضوع نگران باشید. حتی اگر شما در تنگنا قرار گرفته اید، تغییراتی که 
شما آرزویش را داشته اید بدون هیچ پافشاری اتفاق خواهد افتاد. وقتتان را با فکر 

کردن به اینکه چه کاری درست است تلف نکنید.

دی :  شما برای خودتان محدودیت هایی تعیین کرده اید، ولی اطرافیانتان اصرار 
دارند که شــما به اهدافتان برسید. آنها اگر بدانند که دقیقاً چه چیزی می خواهید 
احساس بهتری خواهند داشت، چرا که راه کمک کردن به شما را خواهند فهمید. 
اما وقتی یک بار نیازهای خود را توضیح دادید صحبت تان را ادامه ندهید، وگرنه 

موضوع را پیچیده تر می کنید.

بهمن : احساس می کنید که باید از نظر احساسی تعدیل شوید و می خواهید انرژی 
اضافی خود را تخلیه کنید. با وجود اینکه شما تالش بسیاری می کنید تا باز هم روی 
وظایف تان تمرکز داشته باشید،  گیجی و حواس پرتی، شما را احاطه کرده و مانع 
شما شده است. شما می توانید لحظات خوش را بوسیله توجه کردن به احساسات 

تان تجربه کنید.

اسفند : در رابطــه 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.
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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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جدول شرح در متن
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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
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به جدول های این صفحه پیشنهاد 
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09304740289 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول  3837
1ـ احسان همت 
2ـ طاهره علوی

3ـ مهناز چکاوکی

افقي:
1. از عجايب هفتگانه جهانـ  كشوري در آفريقا

2. سالم، بي عيبـ  در دل صدف بجوييدشـ  شوخي، خوش 
طبعي

ـ  سرنا  به  شبيه  بادي  سازي  ـ   معروف  نفوذ  3. ذي 
نگاهباني

4. زرد انگليسيـ  كوزه سفالي بزرگـ  گل نوميديـ  اجاق 
كيك پزيـ  سقف دهان

5. لقبي اشرافي در انگلستان ـ داالنه ـ بدي ـ گوشت 
آذري

6. تلخـ  قمرـ  دكان ارزفروشيـ  گرفتني از هوا
7. حيوان نجيبـ  آدميانـ  سردار معروف ايراني در عهد 

اشكانيانـ  مرزبان
8. بچه چهارپايانـ  نوشتن كتابـ  عكس مقدار سينوس 

يك زاويه
9. آب نيم گرمـ  روزانهـ  پارچه ابريشمي رنگين

10. جد رستمـ  بوي خوشـ  بندري در استان بوشهر
11. روح انسانيـ  گلگونهـ  شيريني كرمانشاهـ  منقار مرغ

12. اشاره به دورـ  شخص مجهولـ  شهري در اوكراين 
ـ وحشي

13. پايين، زيرـ  غذاي آبكيـ  نوعي خوردنـ  گل سرخ
14. شستشوي شرعيـ  مظهر زيبايي طبيعتـ  خانه شعري ـ 

پشتهـ  آب ديده
15. گياهي خورشتيـ  رويتـ  وسيله رسم دايره

16. سمت راستـ  صاحب دفترخانهـ  خاكستري
17. از بيماريهاي پاـ  عارضه اي چشمي

عمودي:
1. نام خانوادگي زردشتـ  از شاغلين در استخر و درياها

2. ذرتـ  غذاخوريـ  قيافه
3. موجود بيماري زاـ  بسترـ  رنگ دار كردن چيزي

4. پيروان ـ خاك كوزه گري ـ گناه، بزه ـ ميوه خوب ـ 
شادي

5. آب بستهـ  حرف انتخابـ  شن ريزهـ  مزه دهان جمع 
كن

6. پيشوند اشتراكـ  وقار، سنگينيـ  عاديـ  حرفي اضافه
7. آماسـ  كاخ مشهوري در فرانسهـ  از توابع زاهدانـ  

منسوب به دف
8. نوعي شيريني سنتي ـ شهري در سوييس ـ بي همتا، 

بي مانند
9. آرزوهاـ  جيوه، مركورـ  رهبر حزب

10. بهارخوابـ  پايتخت بلغارستانـ  سقوط كردن
11. دمل و جوشهاي ريز خارش دارـ  پاره آتشـ  پهلوان 

اسطوره اي يونانـ  سر
12. رشد، نموـ  پول سوييسـ  رايگانـ  رفوزه

13. آزادهـ  تباهـ  ويتأمين انعقاديـ  گونه

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3837 
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14. دستورـ  حرف نداـ  مكرـ  ضد مادهـ  قوچ
15. رفتار پسنديدهـ  مهريه عروسـ  مركز كرواسي

16. قانون مغوليـ  مشهورترين كوه خراسانـ  غذايي از 
گوشت چرخ كرده با آرد نخودچي

17. شاخه اي از علم رياضيـ  غمگين كردن

45 اطالعات هفتگی        شماره  3849

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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1ـ احسان همت 
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2. سالم، بي عيبـ  در دل صدف بجوييدشـ  شوخي، خوش 
طبعي

ـ  سرنا  به  شبيه  بادي  سازي  ـ   معروف  نفوذ  3. ذي 
نگاهباني

4. زرد انگليسيـ  كوزه سفالي بزرگـ  گل نوميديـ  اجاق 
كيك پزيـ  سقف دهان
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شادي
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15. رفتار پسنديدهـ  مهريه عروسـ  مركز كرواسي

16. قانون مغوليـ  مشهورترين كوه خراسانـ  غذايي از 
گوشت چرخ كرده با آرد نخودچي
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3849

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
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3837
1ـ احسان همت 
2ـ طاهره علوی

3ـ مهناز چکاوکی

افقي:
1. از عجايب هفتگانه جهانـ  كشوري در آفريقا

2. سالم، بي عيبـ  در دل صدف بجوييدشـ  شوخي، خوش 
طبعي

ـ  سرنا  به  شبيه  بادي  سازي  ـ   معروف  نفوذ  3. ذي 
نگاهباني

4. زرد انگليسيـ  كوزه سفالي بزرگـ  گل نوميديـ  اجاق 
كيك پزيـ  سقف دهان

5. لقبي اشرافي در انگلستان ـ داالنه ـ بدي ـ گوشت 
آذري

6. تلخـ  قمرـ  دكان ارزفروشيـ  گرفتني از هوا
7. حيوان نجيبـ  آدميانـ  سردار معروف ايراني در عهد 

اشكانيانـ  مرزبان
8. بچه چهارپايانـ  نوشتن كتابـ  عكس مقدار سينوس 

يك زاويه
9. آب نيم گرمـ  روزانهـ  پارچه ابريشمي رنگين

10. جد رستمـ  بوي خوشـ  بندري در استان بوشهر
11. روح انسانيـ  گلگونهـ  شيريني كرمانشاهـ  منقار مرغ

12. اشاره به دورـ  شخص مجهولـ  شهري در اوكراين 
ـ وحشي

13. پايين، زيرـ  غذاي آبكيـ  نوعي خوردنـ  گل سرخ
14. شستشوي شرعيـ  مظهر زيبايي طبيعتـ  خانه شعري ـ 

پشتهـ  آب ديده
15. گياهي خورشتيـ  رويتـ  وسيله رسم دايره

16. سمت راستـ  صاحب دفترخانهـ  خاكستري
17. از بيماريهاي پاـ  عارضه اي چشمي

عمودي:
1. نام خانوادگي زردشتـ  از شاغلين در استخر و درياها

2. ذرتـ  غذاخوريـ  قيافه
3. موجود بيماري زاـ  بسترـ  رنگ دار كردن چيزي

4. پيروان ـ خاك كوزه گري ـ گناه، بزه ـ ميوه خوب ـ 
شادي

5. آب بستهـ  حرف انتخابـ  شن ريزهـ  مزه دهان جمع 
كن

6. پيشوند اشتراكـ  وقار، سنگينيـ  عاديـ  حرفي اضافه
7. آماسـ  كاخ مشهوري در فرانسهـ  از توابع زاهدانـ  

منسوب به دف
8. نوعي شيريني سنتي ـ شهري در سوييس ـ بي همتا، 

بي مانند
9. آرزوهاـ  جيوه، مركورـ  رهبر حزب

10. بهارخوابـ  پايتخت بلغارستانـ  سقوط كردن
11. دمل و جوشهاي ريز خارش دارـ  پاره آتشـ  پهلوان 

اسطوره اي يونانـ  سر
12. رشد، نموـ  پول سوييسـ  رايگانـ  رفوزه

13. آزادهـ  تباهـ  ويتأمين انعقاديـ  گونه

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3837 
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14. دستورـ  حرف نداـ  مكرـ  ضد مادهـ  قوچ
15. رفتار پسنديدهـ  مهريه عروسـ  مركز كرواسي

16. قانون مغوليـ  مشهورترين كوه خراسانـ  غذايي از 
گوشت چرخ كرده با آرد نخودچي

17. شاخه اي از علم رياضيـ  غمگين كردن

45 اطالعات هفتگی        شماره  3849

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  3837
1ـ احسان همت 
2ـ طاهره علوی

3ـ مهناز چکاوکی

افقي:
1. از عجايب هفتگانه جهانـ  كشوري در آفريقا

2. سالم، بي عيبـ  در دل صدف بجوييدشـ  شوخي، خوش 
طبعي

ـ  سرنا  به  شبيه  بادي  سازي  ـ   معروف  نفوذ  3. ذي 
نگاهباني

4. زرد انگليسيـ  كوزه سفالي بزرگـ  گل نوميديـ  اجاق 
كيك پزيـ  سقف دهان

5. لقبي اشرافي در انگلستان ـ داالنه ـ بدي ـ گوشت 
آذري

6. تلخـ  قمرـ  دكان ارزفروشيـ  گرفتني از هوا
7. حيوان نجيبـ  آدميانـ  سردار معروف ايراني در عهد 

اشكانيانـ  مرزبان
8. بچه چهارپايانـ  نوشتن كتابـ  عكس مقدار سينوس 

يك زاويه
9. آب نيم گرمـ  روزانهـ  پارچه ابريشمي رنگين

10. جد رستمـ  بوي خوشـ  بندري در استان بوشهر
11. روح انسانيـ  گلگونهـ  شيريني كرمانشاهـ  منقار مرغ

12. اشاره به دورـ  شخص مجهولـ  شهري در اوكراين 
ـ وحشي

13. پايين، زيرـ  غذاي آبكيـ  نوعي خوردنـ  گل سرخ
14. شستشوي شرعيـ  مظهر زيبايي طبيعتـ  خانه شعري ـ 

پشتهـ  آب ديده
15. گياهي خورشتيـ  رويتـ  وسيله رسم دايره

16. سمت راستـ  صاحب دفترخانهـ  خاكستري
17. از بيماريهاي پاـ  عارضه اي چشمي

عمودي:
1. نام خانوادگي زردشتـ  از شاغلين در استخر و درياها

2. ذرتـ  غذاخوريـ  قيافه
3. موجود بيماري زاـ  بسترـ  رنگ دار كردن چيزي

4. پيروان ـ خاك كوزه گري ـ گناه، بزه ـ ميوه خوب ـ 
شادي

5. آب بستهـ  حرف انتخابـ  شن ريزهـ  مزه دهان جمع 
كن

6. پيشوند اشتراكـ  وقار، سنگينيـ  عاديـ  حرفي اضافه
7. آماسـ  كاخ مشهوري در فرانسهـ  از توابع زاهدانـ  

منسوب به دف
8. نوعي شيريني سنتي ـ شهري در سوييس ـ بي همتا، 

بي مانند
9. آرزوهاـ  جيوه، مركورـ  رهبر حزب

10. بهارخوابـ  پايتخت بلغارستانـ  سقوط كردن
11. دمل و جوشهاي ريز خارش دارـ  پاره آتشـ  پهلوان 

اسطوره اي يونانـ  سر
12. رشد، نموـ  پول سوييسـ  رايگانـ  رفوزه

13. آزادهـ  تباهـ  ويتأمين انعقاديـ  گونه

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

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3837 
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14. دستورـ  حرف نداـ  مكرـ  ضد مادهـ  قوچ
15. رفتار پسنديدهـ  مهريه عروسـ  مركز كرواسي

16. قانون مغوليـ  مشهورترين كوه خراسانـ  غذايي از 
گوشت چرخ كرده با آرد نخودچي

17. شاخه اي از علم رياضيـ  غمگين كردن

45 اطالعات هفتگی        شماره  3849

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: 604-77۳-00۹6

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

آموزش رانندگی

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

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

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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

آموزش هنر

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

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

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

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

امور کنسولی

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

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

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

ترجمه

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

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

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

تفریحات

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

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

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

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

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

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

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

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

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

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

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

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی

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

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

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

مشاور امور مالی و حسابداری

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

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

موکت شویی

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

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

مشاور وام

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

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

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

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

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

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته

حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

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

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

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

تدریس خصوصی-تقویتی

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

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

باربری ، حمل و نقل

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

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

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

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

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

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

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

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 44۳۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

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

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

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲0 دالر 

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

به خصوس کالس اول
توسط معلم مجرب
۷۷۸-۹۹۷-۳۷۲0153۷

جای شما 
در این صفحه 

خالی است!

تدریس خصوصی  شیمی و ریاضی
توسط فریده رحمتی

 با ۲0 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-0201   
  604-700-۵61۵  

استخداماستخدام
فروشگاه افرا در نورت ونکوور

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

نیازمند است.
1535 6۰4-365-1۷۹2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استخداماستخدام
به تعدادی نیروی جوان با انگیزه 
و فعال ، جهت کار در پروژه های 
داخلی ساختمان ،همراه باآموزش، 
حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم.
interiorfinishingpakan@gmail.com

153۷ 6۰4-356-3۸3۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انجام کلیه کارهای 
کوچک  از قبیل:

نقاشی، تعویض پریز برق، 
هود، شیر آب

و.....
604-۵1۸-۳017

153۷

۳ هفته آگهی
 در نیازمندی های پیوند 

 فقط ۲0 دالر 
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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

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

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

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

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

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

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

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

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

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

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

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

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

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

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

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

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

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

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

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

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1535

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.

۶04-۹۲۱-4۷۲۶ 

www.raminmahjouri.com

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶04-۹۲۱-4۷۲۶ 

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 


