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رئیسی و اعدامهای ۶۷

خواهند داد.
بنابراین باید دید که در روزها ،هفتهها
و ماههای آینده این درخواست که در
گذشته توسط سازمانها 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 میشود و به نتیجه
میرسد یا نه.

درخواست جاوید رحمان برای تحقیق،
امید خانوادههای دادخواه
هنوز  ۲هفته از انتخاب ابراهیم رییسی بهعنوان رییس دولت سیزدهم
نگذشته است که مشارکت او در کشــتار هزاران زندانی سیاسی در
ســال  ۶۷برای سومین بار بر زبانها افتاده است .روز دوشنبه ،جاوید
رحمان ،گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوقبشر در ایران
خواهان تحقیقات مستقل درباره نقش این رییس دولت تازه منتصب،
در قتلعام زندانیان سیاسی در سال  ۱۳۶۷شد.
با اعــام نام ابراهیم رئیســی ،عضو
هیأت مرگ به عنوان رئیس جمهوری
منتخــب جمهوری اســامی ،افراد،
نهادها و سازمانهای 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 گستردهتر 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  ۶۷و نقش ابراهیم
رئیسی در آن بپردازد.
در متن منتشــر شده از سوی جاوید
رحمان آمده است:
«من فکر میکنم زمان آن فرا رسیده
و بسیار مهم است حاال که نام ابراهیم
رئیســی بهعنــوان رئیسجمهوری
اعالم شــده ،تحقیق درباره آنچه در
ســال  ۱۹۸۸اتفاق افتاد و نقش افراد
ن را آغاز کنیم».
در آ 
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
فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق
توگو کرده است.
بشر گف 
چرا توجه به موضوع کشــتار ۶۷
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
جانباختگان و فعاالن حقوق بشر هم
همیشه موضوع را با جدیت پیگیری
نمیکردند و گزارش نمیدادند؟

پس از کشتار بزرگ سال  ۶۷در تمام
گزارشهایی که ما به گزارشگران ویژه
ایــران دادیم  -رینالــدو گالیندوپل،
موریس دنبی کاپیتورن ،احمد شهید،
اســما جهانگیر و جاوید رحمان -و
همچنین گزارشــگر ویژه اعدامهای
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 درخواستهایمان در
رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران،
رســیدگی به کشتار ســال  ۶۷بوده
است.
این درخواســت حتی پیــش از آن
مطرح بود که اساسنامه دادگاه جزایی
بینالمللی یعنی اساسنامه رم در سال
 ۱۹۹۸به تصویب برســد و به مرور
نشریهاجتماعیفرهنگی

دادگاه جزایی بینالمللی تشکیل شود.
در این اساســنامه ،جــرم و جنایت
بینالمللی تعریف شده است و پیش
از این هم من با استناد به اساسنامه
دادگاه نورنبرگ گفته بودم که کشتار
 ۶۷از مصادیق جنایت بر ضد بشریت
اســت .این موضوع در اساسنامه رم
تأیید شد  -به شکل تفصیلی.
بنابراین به اعتقاد ما کشــتار ســال
 ۶۷یکــی از مصادیــق جنایــت بر
ضد بشــریت اســت منتها وقتی ما
درخواست رسیدگی میکنیم یعنی
درخواست تشکیل کمیسیون مستقل
برای تحقیق .اینجا منظور از رسیدگی
تحقیق است چون من میبینم بعضی
رسانهها مینویسند رسیدگی قضایی
که مراد اینجا رسیدگی قضایی نیست
بلکه تحقیق است .این تحقیق اگر از
طرف دادگســتری انجام شود به آن
میگویند رسیدگی قضایی اما اگر از
طرف یک کمیسیون مستقل صورت
بگیرد ،تحقیقیســت که از ســوی
«کمیسیون تحقیق» انجام میشود.
این چیزیست که ما مکرر درخواست
کــرده بودیم .خانــم اینس (اگنس)
کاالمار به عنوان دبیر کل سازمان عفو
بینالملل 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 میشــود و وجهه بینالمللی
پیــدا میکند .البته بعــد از انتصاب
ابراهیم رئیســی به عنوان رئیس قوه
قضاییه هم مــا در گزارشهایی که
به آقای جاوید رحمــان دادیم ،این
موضوع را متذکر شدیم .و این را هم
باید بگویم که مسئولیتهای رئیسی
در ارتباط با نقض حقوق بشر از قبل
هم متنوع و متعدد بودند که این مورد
(کشــتار  )۶۷نیز یکی از این موارد و
احتماال جدیترین آنهاست.
اما در ســاختار جمهوری اســامی
رئیس جمهوری دومین مقام اســت.
پس از این «رأیگیری» اعالم 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 اصال مقام رئیــس جمهوری در
جمهوری اسالمی مقامی نیست که
منطبق با یک نظــام مدرن منطبق

آیا میشود به تشکیل این کمیسیون
تحقیق خوشبین بود؟

در متن منتشر شده از سوی جاوید رحمان آمده است« :من فکر میکنم زمان آن فرا رسیده و
بسیار مهم است حاال که نام ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیسجمهوری اعالم شده ،تحقیق درباره
ن را آغاز کنیم».
آنچه در سال  ۱۹۸۸اتفاق افتاد و نقش افراد در آ 
با جمهوریت باشــد که این حاال در
اینجا یک مسأله فرعیست) که متهم
جدی ارتکاب جنایت بینالمللی 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 گزارشهاییســت که
ســازمانهای حقوق بشری دادهاند 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
بینالمللی جامعههای حقوق بشــر
نزد ایشــان بردیم تا مالقات کنند و
شهادتشــان ضبط شــود .از این نوع
کارها چه آقای احمد شــهید و چه
جانشینانش کم نکردهاند) .االن آقای
جاوید رحمان که در این موضع است
میگوید 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 صالحیت این شوراست .بنابراین
باید راجــع به این موضوع رأیگیری
بشود و اکثریت اعضای شورای حقوق
بشــر به این موضــوع رأی بدهند.
البته این کمیســیون در گذشــته
هم تشکیل شــده .شما میدانید که
در  ۱۰ســال اخیر بین اســرائیل و
فلسطینیان در غزه جنگ در گرفته
است .سازمانهای دفاع از حقوق بشر
و حتی ناظران سازمان ملل گفتهاند
که در این جنگها مواردی از جنایات

جنگی هم متأسفانه اتفاق افتاده؛ چه
از طرف ارتش اســرائیل -بیشــتر از
سوی آنان -و چه از طرف حماس یا
دیگر گروههای نظامی و شبهنظامی
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 میدهد.
اگر شــورای حقوق بشر سازمان ملل
تشکیل کمیســیون تحقیق درباره
کشتار  ۶۷و 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
میتواند دربــاره این موضوع تحقیق
کند.
با توجه به اینکه جمهوری اســامی
حاضر به همکاری نیســت ،احتماال
رسیدگی کمیســیون تحقیق معلق
میمانــد؛ همچنــان که گــزارش
گزارشــگران ویژه -نمیگویم معلق
مانــده -اما چــون نتوانســتهاند و
نمیتوانند به ایــران بروند و اجازه و
ویزای ورود به ایران ندارند ،بنابراین هر
سال به دادن یک گزارش به شورای
حقوق بشر بسنده میکنند .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 میشود تا به طور
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مشخص در ارتباط مستقیم با کشتار
 ۶۷و یکی از متهمان آن یعنی آقای
ی تحقیق کند که تا
ابراهیم رئیســ 
چند روز دیگر نامش به عنوان رئیس
جمهــوری ایران اعالم خواهد شــد.
یعنی مسأله با گذشته به کلی متفاوت
میشود.
از چه نظر متفاوت است؟

از این نظر که نخست یک کمیسیون
تخصصیســت در ارتباط با کشــتار
 .۶۷دوم اینکه متهمها یعنی کسانی
که در این کشتار دست داشتهاند که
بعضیهایشان با توجه به مصاحبهها،
خاطرات و فایل صوتی منتشــر شده
از آیــتاهلل حســینعلی منتظــری،
چهار-پنج نفرشان مشخص هستند
اما دهها نفر دیگر هم در این کشــتار
دست داشتهاند .اینکه در شهرستانها
جریان چگونه بوده ،چه کسانی دستور
کشتار را اجرا کردهاند و  ...باید تحقیق
و روشن شود.
همیــن االن یکــی از ایــن متهمها
[حمید نوری] در سوئد در بازداشت
اســت .بنابراین اگر این کمیسیون از
ســوی شــورای حقوق بشر تشکیل
بشود ،صالحیت رسیدگی و موضوع
رسیدگیاش فقط و فقط کشتار ۶۷
است.
دیگر اینکه چنانکه گفته شد ،یکی از
این متهمها با هویت شناخته شده ،به
زودی نامش به عنوان رئیس جمهور
جمهوری اسالمی اعالم خواهد شد.
بنابراین تفاوتش با گذشته بسیار است.
برای همین هم باید ببینیم آیا شورای
حقوق بشر چنانکه سازمانهای حقوق
بشری درخواست کردهاند و چنانکه
آقای جاوید رحمان خواســته است،
آیا این موضوع را در دســتور کار قرار
میدهد؟ 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
میدانم که به اتفاق تصویب شود اما
به اکثریت هم که باشد وافی مقصود
است) به تشکیل این کمیسیون رأی
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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 هفتههای 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 جنگیست 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 بینالمللی.
این همه در حالی اتفاق افتاد که لیبی
جزء امضاکنندگان اساســنامه رم و
کنوانسیون تشکیل دادگاه بینالمللی
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
اعالم شد .اما من میخواهم بگویم که
راه پیشرفت این نوع درخواستها از
نظر حقوقی وجود دارد و در ساختار
شــورای حقوق بشر و بعد هم دادگاه
جزایی بینالمللی پیشبینی شــده
اســت .اما آیا چنین اراده سیاسیای
از طرف نمایندگان شورای حقوق بشر
که نمایندگان دولتهایشان هستند
وجود دارد؟ دیگر اینکه بعد از تشکیل
این کمیســیون همکاریای صورت
میگیرد یا نه ،برای اینکه باید اجازه
تحقیق به این کمیسیون داده شود.
یکــی از نگرانیهــای آقــای جاوید
رحمان که نگرانی درستی هم هست،
این اســت که آثار جنایت به مرور از
بین میروند و چنانچه این اواخر هم
دیدیم و خانوادههای اعدامشــدگان
ســال  ۶۷از این ایران گزارش دادند،
بیش از گذشته تالش میشود برای
تخریب قبرستان خاوران .به هر حال
آثار جرم به مــرور از بین میروند 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 یوگسالوی
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 میشود.
من چارچوب حقوقی موضوع را گفتم
و تأکید میکنم که امکان اتخاذ این
گونه تصمیمات در ســاختار شورای
حقوق بشر وجود دارد و در صالحیت
این شوراست که به موضوع رسیدگی
کند امــا اینکه اراده سیاســی الزم
برای تصویب یک چنین قطعنامهای
نخست از ســوی رئیس شورا و بعد
کشورهای عضو وجود دارد یا نه ،بحث
دیگریست.
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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
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for details. ^Summer Bonus is available on the purchase or lease of a qualifying new and previously unregistered model from an authorized Kia dealer in Canada between June 1 and 30, 2021. Summer Bonus of $500 is eligible on the models as follows: 2021 Forte, Forte5, and
2022 Sportage, and $750 is eligible on: 2021 Rio5, Soul, and 2022 Stinger. Summer Bonus is combinable with certain other retail incentives and will be deducted from the negotiated price before taxes. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some
restrictions apply. Please see dealer for full details. Offer is subject to change without notice.‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2021 Forte GT Limited (FO849M)/2021 Sportage SX (SP757M)/2021 Seltos SX Turbo (SL855M) is $28,995/$39,995/$32,695.
*Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a
substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΣUVO IntelligenceTM is only available on
select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/or customer web portal and/or in-vehicle head unit.
Service is free for the first three years from the day the vehicle is first registered. Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. °Unlimited roadside
assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Corporation.
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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
انتخاباتمهیاست.
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
 2019بــا 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 اخالقیات
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.

بــر اســاس نظرســنجی Abacus
 Dataکه هفته گذشته منتشر شد،
لیبرالها از حمایت 37درصد کانادایی
ها ،محافظــه کاران 27درصد وحزب
نئودموکرات 18درصد برخوردارند.
عالوه بر پیشروی دورقمی در تمایالت
حزبــی ،نرخ تأیید دولت و شــخص
ترودو باالتر از مقداری اســت که در
ابتدای مبارزات انتخاباتی  2019بود.
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 تالش 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  2015از 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 کووید 19به
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.

پسلرزههای 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
 ۳۰ژوئــن بــه طرز مشــکوکی در
آتشسوختند.
به گزارش هفته ،بهنقــل از الپرس،
یان باشــل مدیر کل زیرساختها و
خدمات اجتماعی منطقه مورینویل
اعالم کرد آتشسوزی به حدی شدید
بود که نیروهای آتشنشانی نتوانتسند
وارد کلیسا شوند و لحظاتی بعد سقف
این ســاختمان قدیمی  ۱۱۴ســاله
فروریخت .آقای باشل که در گذشته
آتشنشان بوده اســت ،افزود دو برج
اصلی کلیســا و نمای کلیسا کامال از
بین رفته اند .باشــل ادامه داد علت
آتشسوزی هنوز مشخص نیست.
ژاندارمــری ســلطنتی کانــادا در
اســتان نوااسکوشــیا نیز درباره یک
«آتشسوزی مشــکوک» که صبح
روز چهارشنبه کلیســای کاتولیک
 Sainte-Kateri-Tekakwithaرا از
بین برد ،تحقیق میکند .این کلیسا
در ســرزمین قوم اولیــه mi’kmaq
 Sipekne’katikدر  ۶۵کیلومتــری
شمال هالیفکس قرار داشت.
کریس مارشال از افسران ژاندارمری
سلطنتی کانادا در این منطقه اعالم
کرد از کمیســر مسئول رسیدگی به
پروندههای آتشســوزی درخواست
کرده ایم درباره این حادثه مشکوک
تحقیق کنند .آقای مارشال تاکید کرد
عوامل مختلفی میتواند 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 شــبانهروزی
فدرال  Shubenacadieقرار داشت
که در گذشــته بزرگترین مدرسه
شــبانهروزی بومیــان در سرتاســر
کانادای آتالنتیک محســوب میشد.
این مدرسه که تا سال  ۱۹۵۶توسط
اسقف اعظم هالیفکس اداره میشد،
در ســال  ۱۹۳۰ســاخته شده بود و
کودکان بومی سه استان دریایی کانادا
در آن آموزش میدیدند.
به گــزارش رادیو کانادا ،قــوم اولیه
الور کوتنــای Lower Kootenay
در اســتان بریتیش کلمبیا از کشف
 ۱۸۲گور بی نام و نشان دیگر نزدیک
مدرسه شــبانهروزی پیشــین St
 Eugeneخبر داد.
قــوم اولیه کتوناکســا  Ktunaxaدر
بیانیهای که در شبکههای اجتماعی
منتشر شــد اعالم کرد تحقیقاتی با
اســتفاده از تجهیزات راداری زمین

نفــوذ در بخــش جنوبی مدرســه
شــبانهروزی پیشــین St Eugene
 Missionصــورت 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 میرســید ،اعالم
کرد« :ما تصور میکنیم که  ۱۸۲جسد
مربوط به اعضای قوم اولیه کتوناکسا،

اقوام اولیه مجاور و همچنین جامعه
بومیان آکام  aq̓amاست».
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
ماندهاند».
رئیس قوم اولیــه الور کوتنای ادامه
داد« :نزدیکان ما و اعضای جامعه ما
به این مدرسه شبانهروزی رفت و آمد
میکردند و برخی از آنها صرفا به این

آتشسوزی در گرمترین 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 شعلههای آتش شد .دستور تخلیه روستا ساعت
 ۱۸چهارشنبه صادر شد و حدود  ۲۵۰ساکن آن برای نجات جان خود و
عزیزانشان اموال و حتی دامهای خود را رها کرده و به نقاط امن پناه بردند.
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا ،جان پولدرمن شهردار لیتون اعالم
کرد« :آتش از جنگلهای مجاور به سرعت به روستا گسترش پیدا کرد و
خانههای روستاییان و بسیاری از زیرساختهای آن را از بین برد».
پولدرمن پس از دســتور تخلیه روستا از همه ســاکنان روستا خواست
خود را به روستای  Boston Barکه در همان نزدیکی قرار گرفته است،
برسانند .یک مرکز اســکان موقت نیز در شرق روستا ایجاد شده است.
برخی روســتاییان نیز به منطقه  Lillooetکه در شمال لیتون واقع شده
است ،پناه بردند.
نیروهای آتشنشانی برای خاموش کردن دو آتشسوزی در جنگلهای
اطراف لیتون تالش میکردند اما آتشسوزی جاده  Georgeبه سرعت
به لیتون سرایت کرد.
لیتون که در  ۲۵۰کیلومتری 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  ۴۹.۶درجه سانتیگراد رسید که در تاریخ کانادا
بیسابقه است.

خاطر جانشــان را از دست دادند که
بومی بودند ».جیسون لویی پییر نیز
درست همانند ســازمان ملل متحد
شناسایی ،محاکمه و مجازات عامالن
این «نسلکشی» را خواستار شد.
رئیس قوم اولیــه الور کوتنای تاکید
کرد« :حرف دیگر بس اســت .زمان
عمل رسیده است .باید این کشیشها
و روحانیــون و دیگر افرادی را که در
ارتکاب ایــن جنایت شــریک بوده
اند ،پیدا کنیم و به ســزای اعمالشان
برسانیم».
خبر کشف  ۱۸۲گور بی نام و نشان
دیگــر از کــودکان بومــی در محل
پیشین مدارس شــبانهروزی بومیان
کانادا در حالی منتشــر میشود که
چند روز پیش نیز اعالم شــد بقایای
حــدود  ۲۱۵کودک بومــی نزدیک
مدرسه شــبانهروزی پیشین بومیان
در کاملوپــس  Kamloopsواقع در
بریتیش کلمبیا کشف شده است.
قوم اولیه کاوسس نیز اخیرا از کشف
 ۷۵۱گــور بی نام و نشــان کودکان
بومی نزدیک مدرســه شــبانهروزی
ماریوال  Marievalدر ساســکاچوان
خبر داد.
احتماال هــزاران کودک بومی چنین
سرنوشــت غم انگیزی داشته اند .در
فاصله سالهای  ۱۸۷۰تا  ۱۹۹۰بیش
از  ۱۵۰هــزار کودک بومی به زور به
 ۱۳۹مدرسه شبانهروزی تحت کنترل
سازمانهای مذهبی وابسته به کلیسای
کاتولیک فرستاده شدند.
بیش از  ۴هزار دانش آموز این مدارس
بر اثر بیماری یا سهلانگار مسئوالن
جان خود را از دست دادند.
جاســتین ترودو جمعه گذشته بابت
«سیاســت زیانبار دولــت» در برابر
بومیان کشورش عذرخواهی کرد.

Manicure & Shellac
مانیکور و ﻻك ژل
فقﻂ  25دﻻر
Natural Hair Treatment
Natural Face Treatment

هایالیت ،کوتاه
رنﮓ ریشه ،بند و ابرو

کردن (خانمها)

604-980-7474

Flat Iron --- Brushing
»نورت ونکوور«

ﻟﻄفا برای تﻌیین وقت با ما تماس بﮕیرید

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-219-6202

ﺗﻠﻔﻦ604-980-7474 :

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489
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سازمان جهانی بهداشت :سویه دلتای کرونا خطرناک است ،افراد واکسینه شده هم ماسک بزنند

دستورالعمل آژانس بهداشت عمومی کانادا برای افراد واکسینه شده
ایرانیان کانادا -کاناداییهای که کام ً
ال
در مقابل کووید  19واکسینه شدهاند
میتواننــد همدیگر را بغــل کنند،
ی باربیکیــو بروند و بدون
بــه مهمان 
پوشیدن ماســک و یا فاصلهگذاری
فیزیکی ،افراد را در گروههای کوچک
برای صرف شــام دعــوت کنند .آما
آژانــس بهداشــت عمومــی کانادا
میگوید این افراد بهتر است همچنان
در کنسرتها ،رویدادهای ورزشی و
مهمانیهای خانگی پُرجمعیت از خود
حفاظت کنند.
آژانــس ســامت عمومــی کانادا
دستورالعملهایی را صادر کرده است
که طی آن کارهایی را مشخص کرده
که افراد کام ً
ال واکسینه شده میتوانند
انجام دهند.
در کنفرانــس خبری پیــش از آن،
جاســتین ترودو اعالم کــرد که 26
درصــد از جمعیــت واجد شــرایط
دریافت واکســن ،دو دوز از واکســن
خود را دریافــت کردهاند و در مقابل
ویروس به باالتریــن درجه از ایمنی
رسیدهاند.
او همچنین گفت بیش از  76درصد از
واجدین شرایط هم یک دوز از واکسن
را دریافت کردهاند.
تا بــه امروز ،کانــادا  43میلیون دوز
واکسن را تحویل استانها داده است
و کارزار ایمنســازی را شعلهور نگاه
داشته است .دولت فدرال پیشبینی
میکند کــه تا پایان مــاه ژوئیه 68
میلیون دوز را تحویل دهد.

بــا ورود واکســنهای بیشــتر بــه
کشور ،استانها شــروع به برداشتن
محدودیتهای بهداشــتی کردهاند
تــا افراد بیشــتر بتواننــد اجتماعی
شــوند .همین فشار را بر روی آژانس
بهداشــت عمومی کانادا قــرار داد تا
دستورالعملهایی را در مورد کارهایی
اعالم کند که افراد کام ً
ال واکســینه
شده میتوانند به صورت ایمن آنها
را انجام دهند.
دکتر ترزا تام با اشــاره به اینکه مردم
هنوز بــرای ورود بــه جمعیتها در
فضاهای سرپوشــیده مرددهستند،

گفت« :اگر کام ً
ال واکســینه شدهاید،
کارهای زیادی وجود دارد که میتوان
ن انجام دهید».
با خطر پایی 
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 میگوید
کســی که دو دوز واکسن را دریافت
کرده اســت میتواند 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
 ۸۰درصد مرگومیرهای ناشــی از
کوویــد ۱۹در خانههای ســالمندان
اتفاق افتاده است ،ابراز تردید کردهاند.
به گــزارش هفته ،بهنقــل از پایگاه
اینترنتــی لودووار ،طبق یادداشــت
اخیر انجمن سلطنتی کانادا که ابتدا
«لودووار» و «گلوب اند میل» به یک
نســخه از آن دســته یافتهاند ،شمار
افــرادی که در کانادا بــر اثر ابتال به
کووید ۱۹جان باختهاند ،احتماال دو
برابر بیشتر از ارقام رسمی است .طبق
این یادداشت ،آمار و ارقامی که استان
کبک در این زمینه منتشر کرده ،به
واقعیت نزدیکتر است.
در ایــن یادداشــت آمــده اســت:

بررسیهای ما نشــان میدهد که از
اول فوریه تا  ۲۸نوامبر سال گذشته،
مرگ نزدیک به  ۶هزار فرد  ۴۵ساله
و بزرگتر که در جوامع مختلف کانادا
زندگــی میکردند و بــر اثر عوارض
کووید ۱۹جان باختند ،نادیده گرفته
شده ،گزارش نشده یا به علل و عوامل
دیگری غیر از کووید ۱۹نسبت داده
شــده اســت .بنابراین اگر بر همین
منــوال از نوامبــر گذشــته نیز این
مرگومیرها نادیده گرفته شده باشد،
نرخ واقعی تلفات ناشی از همه گیری
کووید ۱۹احتماال دو برابر بیشتر از آن
چیزی است که مقامات رسمی اعالم
کردهاند.
 Tara J. Moriartyو Anna E.
 Boczulaکه هر دو اســتاد دانشگاه

تورنتو هستند و همچنین Eemaan
 Kaur Thindکــه یک پژوهشــگر
مستقل عرصه بهداشت و درمان است،
گزارشها ،پروندههای مرگومیرهای
ناشــی از کووید ۱۹و همچنین دیگر
آمار مرگومیر در کشــور را بررسی
کرده و پی بردهاند که ســال ۲۰۲۰
نرخ مرگومیرها در خانهها نسبت به
بیمارستانها افزایشی ملموس داشته
است .بر اساس این مطالعه ،حداقل دو
سوم مرگومیرهای ناشی از کووید۱۹
در خــارج از خانههای ســالمندان و
مراکــز مراقبتهــای طوالنی مدت
احتماال گزارش نشدهاند .کانادا رسماً
 ۲۶۰۰۰مورد مرگ ناشی از کووید۱۹
را گزارش کرده که  ۱۱هزار مورد آن
مربوط به کبک است.

وضعیت واکسیناسیون دیگران بدون
رعایت فاصله گذری فیزیکی و زدن
ماســک در جمعهــای کوچک در
فضای باز شرکت کنند ،مانند مهمانی
خانوادگیباربیکیو.
هنگام مراجعه به خانه با گروه کوچکی
از خانواده یا دوستان که کامال واکسینه
شــدهاند تا بازی هاکی نگاه کنند یا
شام بخورند ،آژانس بهداشت عمومی
میگوید که کسانی که دو دوز واکسن
را گرفتهاند نیازی به پوشیدن ماسک و
نگرانی از نزدیک شدن ندارند.
در محیطهــای بــاز که افــرادی با
وضعیت واکسیناسیون نامشخص از
خانوارهــای مختلف در حال مخلوط
شدن هستند ،مث ً
ال در یک عروسی یا
بازی فوتبال ،آژانس بهداشت عمومی
به کسی که کامال واکسینه شده است
توصیه می کند که نیازی به ماسک
زدن ندارد.
در این فهرست آمده است که افرادی
که به صورت کامل واکسینه نشدهاند،
در صورت عدم توانایی فاصلۀ اجتماعی
باید از ماسک استفاده کنند.
وقتی صحبت از رفتن به کنســرت
میشــود کــه جمعیت زیــادی در
آن حضــور دارند ،آژانس بهداشــت
عمومی کانادا میگویــد افرادی که
کام ً
ال واکسینه شدهاند ،اگر در فضای
سرپوشیده قرار دارند ،باید از ماسک
همچنان استفاده کنند.
برای رفتن به ســالنهای ورزشی و
عبادتگاهها ،آژانس میگوید 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 پنجرهها را باز نگه
دارند.
کسانی که در این مکانها هستند و
کام ً
ال واکسینه نشدهاند باید از ماسک
استفاده کنند.
تام تأكید كرد كه مردم باید از نكات
بهداشــتی و قوانینی كــه از طرف
همتایان اســتانی وی ارائه میشود
پیروی كنند ،چرا که این قوانین برای
مقابله با شیوع بیماری در این جوامع
طراحی شدهاند.
هفته گذشته نیز مدلسازی فدرال از
کووید  19منتشر شد ،هشدار داد که
نوع دلتا میتواند موج چهارم احتمالی
از پاندمی را بدتر کند.
در حال حاضر دادهها نشان می دهد
که تعداد موارد ابتال و بســتریها در
بیمارستانها همچنان روند کاهشی
دارد ،چراکــه تعــداد بیشــتری از
کاناداییها واکسن کووید  19دریافت
میکنند.
مقامات بهداشــتی فدرال می گویند
نــوع دلتا «آخرین مانع» در مبارزه با
پاندمی کشور اســت و اگر در طول
پاییز و زمستان کنترل نشود ،میتواند
از ظرفیت بیمارستان فراتر رود.
تام میگوید که نوع دلتا مسریترین
نوع مشــاهده شده تا به امروز است و
وجود آن در کانادا افزایش یافته است.
اطالعات فدرال نشــان می دهد که
بیشــتر موارد ابتــا در افرادی یافت

میشود که علیه کووید  19واکسینه
نشــدهاند و یا فقط یک بار واکسن را
دریافت کردهاند.
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 فاصلهگیری فیزیکی را رعایت
کنند زیرا این نوع جهشیافته ویروس
کرونا ،بسیار عفونی است.
در همیــن رابطه ماریانژال ســیمائو،
دســتیار رئیس ســازمان بهداشت
جهانی اعالم کرد واکســن بهتنهایی
روند انتقــال ویــروس در جامعه را
متوقف نمیکند .مــردم باید بهطور
مداوم از ماسک اســتفاده کرده ،در
فضاهای دارای تهویه قرار داشــته و
همچنــان بهداشــت و فاصلهگیری
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
محافظتکنند.
این خبر در حالی منتشــر میشود
کــه بســیاری از کشــورها اقدامات
بهداشــت عمومی را تسهیل کرده و
دســتورالعملهای جدیدی را برای
افرادی که کام ً
ال واکسینه شدهاند ارائه
میدهند.

مصونیت واکسن فایزر و مدرنا
تا سالها باقی میماند
بر اســاس نتایج تحقیق جدیدی که روز دوشــنبه  ۲۸ژوئن در نشــریه
 Natureمنتشر شد ،حاکی از آن است که واکسنهای فایزر-بیو ان تک و
مدرنا میتوانند سالها در برابر کووید ۱۹مصونیت ایجاد کنند .این یافتهها
موید نتایج مطالعاتی است که پیش از این صورت گرفته بود و نشان میداد
اکثر افرادی که قبال به ویروس کرونا آلوده شدهاند از مصونیتهای طوالنی
مدت برخوردار هستند.
به گزارش هفته ،بهنقل از الپرس ،آلن المار اســتاد مصونیتشناســی و
ویروسشناسی موسسه تحقیقات ملی کانادا میگوید« :یافتههای جدید
درباره مصونیت طوالنی مدتی که واکســنها در برابــر کووید ۱۹ایجاد
میکنند ،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 میمانند .همین ریزساختارهای موجود در غدد لنفاوی ما هستند که
واکنش ایمنی بدون ما را تقویت و پایدار میکنند .این یک نشــانه بسیار
خوب است که میبینیم با گذشــت چهار ماه از تزریق دوز اول واکسن،
واکنش ایمنی ادامه دارد و حتی با گذشت زمان بهبود مییابد.
درباره واکسن آسترازنکا نیز نتایج مشابهی حاصل شده است .طبق نتایج
مطالعه دانشــگاه آکسفورد که دوشنبه  ۲۸ژوئن منتشر شد ،تا یک سال
واکنش آنتی بادی حاصل از واکسن آسترازنکا به کووید ۱۹شدید است.

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
Certified Home Inspector
M.Arch

Architect

778-708-0520

I care about your Health, Safety, and Investment.

ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻮاﻗﺺ و اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ و اطﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

www.abchibc.com

ASTTBC PI0534
CPBC Licence 76927

Condo, Mobile home, Single family, Townhouse
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تاثیرات تمام نشدنی کرونا بر بازار کار

اتباع آمریکا برای فرار از جنگ
بسیاری از کاناداییها در فکر تغییر شغل
و بازدا شت به کانادا پناهنده میشوند

طبق تازهترین نظرســنجیها ،بخش قابل توجهــی از جمعیت فعال کانادا به
فزاینده
هفته -
تغییراتکمتر
پاندمی حدود
کم و در
بسیار
عمیقازو
چرا که
آیندهایفکر مازیکنند
تعداد سال
شغل خود در
تغییر
برای
درصد است.
فراروجودیک
آورده است.
کار به
آمریکایی بازار
شهرونداندر زندگیها و
گستردهای
جنگیدن
بازداشت
سخنگويکهدادگاه
اندرسون
توسط
نظرسنجیها
میلیسااز این
کانادانتایج یکی
رادیو
هفته،یابهنقل از
بهازگزارش
به کانادا،
گرفته
کاناداامسال
مهاجرت ۴می
ماموریت
«مرکز
کســبوکار کانادا» از  ۳۰آوریل تا
شوند.
پناهندهمی
صورتاز یک
گفت :من
شغل
آینده
سال
اند
تصمیم
شوندگان
سوا
درصد
۴۲
داد
نشان
ه
گرفت
ل
که
به
است،گزارش هفته به نقل از پایگاه آمریکایی بزرگسال خبر دارم که
امســال
آوریل
۱۵
تا
مارس
۲۶
از
که
دیگری
نظرســنجی
کنند.
عوض
را
خود
اینترنتی یو.اس.ای تودی ،تعداد سال  2۰1۴به دلیل نیاز به حمایت،
توســط شــرکت  Robert Halfصورت گرفته حاکی از آن است که پاندمی و
کم اما رو به رشدی از مردم با پناهندگی او موافقت شد .باقی
پیامدهای آن بر بازار کار  ۲۱درصد کاناداییها را به فکر تغییر شغل انداخته است.
آمریکا به دنبال
کودک
پناهندگیطوردرماهانهآنها
شــرکت
بودند.در جامعه
روانی را
تماماًسالمت
شاخص
 LifeWorksنیز که به
آژانس
گزارش
به
هستند.
ترامپ
جمهوری
ریاست
از
پس
کانادامیکن د اعالم کرد بررسیها نشان میدهد که گرایش مردم به تغییر شغل
ارزیابی
وجودکانادا،
مرزی
فرمانهای منع
آمریکا و
تعداد ۲۴در
نظرسنجی
کنندگان در
درصد شرکت
داشته است.
خدمات پیش
از چند ماه
نیز
تعداد ۲۰درصد
هستند و
دنبالتغییر شغل
که بهبه فکر
شهروندان تاکید
LifeWorks
کردندکه
آمریکایی
پناهندگان
خوداو،
مهاجرتی
آفریقاییشدوهاند.
خود دچار تردید
شغل کنونی
برایدرادامه
گفتند که
هستند ،در
کانادا
پناهندگی
آسیایی که به سوي
برایان گاالنت مدیر عامل «مرکز ماموریت کسبوکار کانادا» میگوید« :پاندمی
سالهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از مرزهای کانادا مي روند بیشتر
کرونا زندگیها را زیر و رو کرده است .با توجه به تغییرات ناشی از پاندمی کامال
دو برابر شده و از  ۸۰تن به  1۸7شده است.
ی،
طبیعی و منطقی است که مردم به فکر تجدید نظر درباره اولویتهای زندگ 
درخواست
است؛
رسیده
ارزتن
پزشکان
یکی از
زمان وکالفورد
اســتفاده از پال
ابتدای
باشند .از
سرمایه خود
البتهنحوه
تغییر
خود و
شهای
شده
بیشتر آن
کانادایی و
مهاجران
سالمت
ها
بسیاری از
مرکزو حرفهای
است.اولویتهای زندگی
ایم که
ردبوده
هاآن
شاهد
پاندمی
شغل خود
خاطرتغییر
نهابهبه فکر
شده و
فرار از
آنآها
دگرگون از
برخی
هستند ».کانادا در ماه فوریه
پناهندگان

6 Issue 1535 Friday July 2, 2021
Friday March 17, 2017

7 PAIVAND Vol. 22 Issue 1311

برخی مشاغل از دست رفته طی پاندمی ،دیگر بازنمیگردند
دولت انتاریو هم
فردا -به گزارش نشنال پست پس از
برخی از کاناداییهــا نیاز به آموزش
آغاز همهگیری ،روند تکیه کانادایی ها
دارند.افتاد
مسکن
همچنیــن آنهایی که
به فکر دریافت مالیات از خریداران خارجی دوبــاره
به فناوری برای انجام وظایف شغلی،

خریدهای روزمــره و حتی تعامل با
افزایش
شــدت
دوســتان و اقوام
آور بهای
افزایشبهسرسام
ایرونیا -با
تورنتواز
حتی پس
رســد
ی
م
نظر
یافت.
مسکنبهدر انتاریو و به ویژه در
ه
هم
حدی
تا
روند
این
نیز
گیری
،پایان
گزینه هایی از جمله دریافت
بیشتر
همچنانازادامه یابد.
استفادهمسکن
خریداراناماخارجی
مالیات
از فناوری به معنای از بین رفتن برخی
مطرح شده و وزیر دارایی دولت
مشاغل خواهد بود.
استانی اجرای آن را راهکاری برای
یک اقتصاددان ارشــد تیدی بنک
یادداشــتیمی
کردندربازار مسکن
داند.کرده
اعالم
آرامتازگی
به
متوسط
گستردهطور
مسکن به
بهای
مصرف
27.7و
کنندگان
استقبال
تورنتو
درصد در
کسب
افزایشدر
بزرگفناوری
کانادایی از
وکارهای
detached
قیمت
متوسط
و
یافته گذشته ،یکی از مهمترین عوامل
سال
رسیده
اقتصادیدالر
 1.۵میلیون
 homeبه
موج
پس از
وضعیت
بهبود
سوسا وزیر دارایی
چارلز بود.
استهم.هگیری
اول
اعالمو
شجاعتآنالین
کــه بابه خریــد
انتاریواکنون
امــا
سال قبل
عادت
طریــق
دورکاری
اینترنــترا که
استان راهی
بوداز این
کرده
کرده
دوره
فنــاوری در
نقــش
ایــم،
نخواهد
رفته انتخاب
کلمبیا
بریتیش
گ
پررن
گذشــته
از
تر
پســاکرونایی
کرد و در نظر ندارد همچون آنها
خواهد شد.
خریداران خارجی مسکن
برای

برخی ازکرده ام.
حساسیت پیدا
قضیه
مشاغل
معناست که
بهایناینبدان
و
دارم
نظر
در
را
گزینه
چند
من بیشــتر مربوط به امور خدماتی
که
این
یرونــد.
برایاز بیــن م
هســتند،
خارجیبههم
خریداران
مالیات
شــاهد تداوم بیکاری
ترتیبازاحتماال
آنهاست ».
یکی
کارکنان
فروشندگان،
باتعداد
تایید نقش
زیادی ازسوسا از
این حال
خدماتی در ساختما
نیز
خریداراننهای
اداری ودر
خارجی
کلیدی
ن
رســتورا
مراکز
و
ها
کارکنان
برخی
قیمتها خودداری کرد و
رفتن
باال
تهیه غذا باشیم.

توجهی
کاناداقابل
آمارسهم
انتاریو
گفت
پیشازدر
مدتی
ســازمان
اواخر
این
در
را
استانی
بین
مهاجران
گزارشــی اعالم کرده بود بسیاری از
ناشی
این
ریسکسال
بیشترینماه سوم
مشاغل .با در سه
داشته است
دیگراز
استفاده
گسترش
یا
و
اتوماسیون
از
قبل  ،نزدیک به  11۶۰۰نفر از
کارکنان
انتاریوخواهند
فناوریبهروبــرو
بود.کردندو
مهاجرت
استانها
برخی
ادارات،
در
پشــتیبانی
بخش
به این ترتیب روندی که سالها در
(مثل
تخصصی
خدماتــی
انتاریو به
مردم از
مشــاغل بیشتر
مهاجرت
سرآشپزها یا آرایشگرها) ،فروشندگان،
سایر کارکنان خدماتی و نیز کارکنان
بخشهای صنعتی ،ساختوســاز و
نیز امــور مربوط به برق از جمله این
مشاغلهستند.
با صرفنظــر از مشــاغل مربوط به
درصد
ادارات،همتقریبا ۸۰
پشــتیبانی
درآمد آنها
باشند باز
داشته
دوره
طی
رفتــه
بین
از
مشــاغل
از
 ۴۰۰۰دالر کمتر از خط فقر در
بودند.
باال
موارد
شامل
گیری
ه
هم
سال است  .از بین این عده ۶۰
همهگیری کووید ۱۹-را میتوان یک
درصد زن هستند و  7۰هزار نفر هم
شوک در بازار کار دانست که موجب
باالی  ۵۵سال سن دارند.
بازآرایی ترکیب آن شــد .از یک سو
توسط
درخواست
این
لورگاناز
جانمشاغل و
برخی
رفتن
شاهد از بین
پارلمان
تسلیم
پی
دی
ان
حزب
رهبر
سوی دیگر ،شکلگیری مشاغلی دیگر
استان در
دستمزد
حداقل
شد.
برخی
دستدررفتن
وجود از
بودیم .با
که
است
دالر
1۰.۸۵
حاضر
حال
مشاغل ،نیاز به نیروی کار در انبارها
۴۰نیزسنت
یافته ومیزان
افزایــشبار به
آخرین
رونقدرهر
دلیلش
قبلاز
است.
الکترونیکی
تجارت
بیشتر
چه
یافت .تا
افزایش
گذشته
سپتامبر
برای
کلمبیابازار
تقاضا در
سپتامبردیگر،
ازســوی
پایینکارترین
بریتیش
های
متخصص در
مهارت
کانادا
زمینه در
دستمزد را
نیرویحداقل
میزان
مختلف مرتبط با فناوری دیجیتال نیز
داشت.
افزایش
است.موضوع حمایت
یافتهاین
همه از
اما

برای مدت طوالنیتری بیکار بودهاند
نیز ممکن اســت برای یافتن شغلی
دردســرهای ،از بین
استانها باوجود داشت
سایر
بیشتری
مناســب،
رفت.
روبرو شــوند .هــر دوی ایــن موارد
بازار
فرآیند
بهبودکرد
تاکید
شــودحال
موجبدرمیعین
سوسا
تورنتو از
وضعیت پیش
بازگشــت به
بازدارنده در
کار واقدامات
اگر
آخرین
اما
شود.
دشوارتر
گیری،
هم
ه
صورت بگیرد  ،باید نگران شرایط
انتاریوروز
کانادا که
ســازمان آمار
مناطق
گزارشدر دیگر
قیمت
جالب
نکته
یک
شد
منتشر
چهارشنبه
بود«:اگر ما اقدامی در تورنتو انجام
آمده
برایگزارش
داشــت:آندر این
در
ساکنان
خود معنای
دهیم ،
 ۴۰درصــد از کاناداییها از باالترین
همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟»
میزان امنیت شغلی برخوردارند .این
انجمن مشاوران امالک انتاریو
افراد ،مشاغلی دارند که هیچ تاریخی
برای
مالیات
وضع
تعیین کرد
توان
مخالف نمی
همیشهپایان آنها
برای
رفتن
باال
و
بوده
خارجی
خریداران
و اتوماسیون نیز هیچ تهدیدی برای
مهاجران
ایناز هجوم
نــدارد.ناشی
قیمت ها را
دوره
مشــاغل طی
آنها
تازهدروارد
مهاجران
برابر
باالیی
استانهاازو یامقاومت
دیگرهگیری
هم
iroonia
.ca
بود.
دانسته
انتاریو
بهتهدیدات موجود برخوردار بودند.
حــدود  ۴۲درصد دیگر از مشــاغل
نیز از حداقل دو درجه امنیت شغلی
برخوردار بودند .ســازمان آمار کانادا
میگوید بیشــتر این مشاغل ،تاریخ
انقضای مشــخصی ندارند و در برابر
همهگیری تا حدی مقاوم بودند.
میزان
ارتبــاط
بیــن های
مســتقیمیبیزینس
اندو صاحبان
نکرده
تحصیالت و نیز درآمــد کاناداییها
کوچک تحقق این قضیه را مشکل
وجــود دارد .کاناداییهــای دارای
بزرگی برای کارشان می دانند.
تحصیالت و درآمد باال از بیشــترین
شــغلیمدیر اتاق
امنیتلیتوین
میــزان وال
به گفته
برخوردارند.
افزایش
،
کلمبیا
بریتیش
بازرگانی
همچنین امنیت شــغلی با سن نیز
دالر ازمی
دستمزد
ناگهانی
افراد
1۵درصد
یرود.
باال م
بیش ازبه۱۳
به
او
باشد.
داشته
منفی
تاثیر
تواند تا  ۲۴ساله امنیت شغلی باالیی
۱۸
مخالف
این «:ما
گوید
دارنــد،سی
سی بی
گروه
رقم برای
حالمیآنکه
درصد
نیستیم.با ۴۸
ساله برابر
 ۳۵تا ۵۴
سنی
ولی این
دستمزد ها
رفتن
باال
است.باید با اطمینان خاطر و پیش
کار
پیش
اقتصادی
بهبود
اینکه
به
توجه
با
بینی شرایط صورت گیرد .اگر
توجه
است،
)
K
(
کی
حرف
شکل
به
رو
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد
بهتر
ارزیابی
درتواند به
بیزینسمی
این یافتهها
تحت
استان را
 ،بهشیوه
وضعیت
ارتقای
برای
تالش
و
شرایط
تاثیر قرار می دهد iroonia .ca ».
اشتغال در کشور کمک کند.

رفتن به زندان و برخی دیگر به گفت :هر شخصی که به هر
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
ارائه درخواست حداقل حقوق  ۱۵دالری
انتاریو
نگران دولت لیبرال
سالمت در عوض
آمریکا ،خواستار اقامت در
میگوید :آمریکا
فرار میکند،
اقتصاد هستند
وضعیت
بیشتر از
کانادایماها
کانادای
هستند .حال و پس از روی کار دیگر محل امنی برای زندگی مالیات انتقال مسکن برای خریداران
به پارلمان بریتیش کلمبیا
نگرانداد.
کاهش
اولی را
ت.هم شــغل خود را از دســت خانه
بعضاً
دلیل نگرانیهای مالی ،خواب ناکافی
پول باشند.
عمومی
بهداشت
جدیدیک بحران
دولت حتی در
آمدنکانــادا-
ایرانیان
آمریکا ،ونیس
چیزیها،
آنقیمت
رویه
رفتن بی
حال مبایباال
معناستالین
بدان آن
درخواست
که
ایرونیا-باشند .این
که داشته
«تمام
گویــد:
برآورد دادهاند .پول همه چیز اســت .زمانی لندر
سالمت شخصی
عمومی،
بهداشــت
وکالی مهاجرت
استفکر
دادهدادهو به
تغییر
بردنبر
مستقیم
صورت
اســترس مالی به
عقیدهروی
گذشته
سوسا ماه
دیگر دلیل اصلی اســترس بیشــتر که صورتحساب را دریافت میکنیم در 18
برای باال
کلمبیایی ها
که بریتیش
کردهاند که شهروندان آمریکایی بعد از امضای فرمان مهاجرتی
ِ
مداوماستِ .
تأثیر
ســامت و
سالمت اقتصاد و
کاناداییها نیست ،بلکه پول است که و یا قبــض را از جعبــۀ نامه بیرون تقابل
چاره افتاده
مردمدالر با
خواببه 1۵
الگویاستان
دستمزد
سالمت حداقل
دولت
کانادایازیهاترس
بیشتری
دونالد رییس جمهور آمریکا در ماه
خبرنگارانآنچه را
است .از این رو
در بوده
مردم
هستند.
نگران آن
بیشتر
درمورد
گفتگو با
میآوریم ،فورا ً استرس پیدا میکنیم .او
گذارد.امضا تسلیم پارلمان استان
ی هزار
که م۵۶
شمالی
مرزهای
سوی
به
ترامپ
مبنی
میالدی
2۰17
سال
ژانویه
شد.دونــال میگویــد« :اگر نخوابیم
درجات مک
ایم
ه
دید
مختلف
های
ج
مو
در
بلند
مزیت
یــک
مقابل
در
ســامت
2021
سال
مالی
اســترس
شاخص
وضعیت تازه بازار مسکن تورنتو
دهد و
خواهندمیکرد
فرار
ورود اتباع
مدتمنع
خواهان بر
کرد،
خواهیم
پیدا
مشکل
تمرکز
در
که
روندزمانی
اســت ،و
داشته
مسلمان تغذیۀ
ورزش ،خواب و
اســت.
کــه از هر 5
کانــادا نشــان
بخوبی از
مختلفی «:من
هفت گفت
افزایش این درخواست که از سوی اتحادیه
سالمت تحریــک پذیرتر خواهیم شــد ،که
اند که
قیمتهاهادرتالش
انجام دهیم
جاستینرها را
بیشتر مناسب،
کانادایگویند
کانادایی2 ،
یککرده
نخست استان
کشور،اگر این کا
درنفر م
خواهندپولبود.
اقامت
ترودو
سال
اخیرازباخبرم .کار بریتیش کلمبیا تهیه شده بود
قیمت میتوانــد بر روابط مــا تأثیر بگذارد.
به
کنند،
محافظت
ها
ی
کانادای
بینیم.
ی
م
را
آن
مدت
د
بلن
های
ت
مزی
عامل
رابطه،
و
کار
شخصی،
سالمت
از
بر اساس گزارش اداره مهاجرت وزیر کانادا گفت :کاناداییها یک سال قبل فکر می کردم باید به دیروز به امید این که موضوع
و ســپس در مورد روابط خود دچار
اما مزیتهای کوتاه مدت ســامتی سالمت اقتصاد تمام شده است».
ی آنها در زندگی است.
اصلی نگران 
و پناهندگی مرزی کانادا ،اگرچه بدون توجه به ایمان تان ،به شما بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا
دستمزدو ایندریکمبارزات
ابتال حداقل
سونامی
استرس میکنیم
یک نظرسنجی آنالین از  1510کانادا [برای مثل در امان ماندن از کووید] به «از این رو زمانی که تعداد موارد
درهای کانادا بر روی مهاجران خوشآمدمیگویند.
کاهش عده
کم شدن
کند ولی حاال نگران
برای پارلمان
شودرا  ،به
مطرح
یابد ،ازانتخاباتی
بسیاری
نگرانی
اســترس و
بیــن  30آوریل تا  2مه از کاناداییها اندازۀ باز کردن بیانیۀ کارت اعتباری به کووید  19و بستریها
باز
تقویتورود به
توانایی مالی
تالشهستم
کانادایی بر این عقیده ای
شد .
کند که منشــأ آن استرس
سالمت ایجاد
کهنها به
اســتا
وکالینیست».
بوده و از سال  2۰1۵تاکنون تأثیرگذار
انجام شد.
تسلیممی
دارند .هر
بازار را
آمریکا این
دونالد،هزار
برنت ازمکچهل
دکتربیش
به
هستند که
ایرن النزینگر نزدیک به
مالیگفته
شود».کجا را که به
است».
معطوف می
اقتصاد
ترامپدردردانشــگاه
لندر،تااقتصادان
شهروند موشــه
روانشــناس
درحال
ای
عده
کنی،
می
نگاه
دستمزد
کارگر با
کانادا این نظرســنجی همچنین نشــان  ۵۰۰هزار
سوری اقامت
دولت
کار است،
است ،کهاما بر سر
گوید ،نحوۀ
پیاپی
حداقل بار
چهارمین
نظرسنجی اخیر
مونترال می
کونکوردیا در
دادهمیبینم،
«بســیاری را
میگوید:
پیشنهادی
(54ارائه
زنانبر سر
جدل
جنگ
واقعاً
می کنند
بیشتر در
اصلی
زندگیدلیل
کلمبیا عنوان
بریتیشپول به
است که از
درصد)
دهدوکه
بیشتری می
باعث شــده
پناهندگانبا پاندمی
برخورد دولت
هستند ،استرس دارند
مضطربپذیرش
درصد
آمریکایی
درخواست با
نسبت
من
و
هستند
خرید
برای
باالتر
کانادای
روبرو که
آمریکایی اســت
خدمات درمان
آنها پوشش
و نگرانند.
است.هم
شدهوقت
یهاکاریادتمام
آنها
استرسهمه
بیش از ســامت و از مردان ( 47درصد) احتمال دارد به و اگر
شهروندان
پناهندگی
مردمبود.
خواهد

AQUA UNITED

PLUMBING LTD

خدمات ﻟوﻟه کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اﺿﻄراری  ۲4ساعته
ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بﺰرگ
نورت شور ،برنابی ،ونکوور ،داونتاون ،کوکیتﻼم ،میپﻞ ریﺞ

»ما رﺿایت شما را تﻀمین میکنیم«

بهﺰاد

77۸-۸34-۶۲۶7

aquaunitedplumbing@yahoo.ca

Biggest Selection,
Absolute Auto Body Ltd.
Unbeatable Prices.
A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Shop Paragon for all your Restaurant
Equipment
Computerized Color Matching
* Car
Courtesy
and Supplies
the Lowest
ابسولوت
atو نقاشی
صافکاری
! Prices — Guaranteedکارگاه
Factory Baked Finish

Valet Express Repair
مفتخر است به عنوان اولین تعمیرگاه ایرانی در
Laser Measuring System
ونکوور بزرگ که موفق به کسب مجوز اکسپرس شاپ
Private Insurance Claims
Qualiﬁed Technicians Quality Repair
از آی.سی.بی.سی شده است ،اتومبیل تصادفی
Lifetime Guarantee
شما را فقط با گرفتن شماره پرونده ،بدون مراجعه به
آی.سی.بی.سی تعیین خسارت و تعمیر کند.
ON SALE THIS MONTH
ICBC Accredited

!See website for more deals

* 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 اندازهگیری ﻟیﺰری
20%
خﺼوصی
* پﺬیرش کلیه بیمههای OFF
Cambro
متﺨﺼﺺ
* صافکاری توسط تکنسین
Tumblers

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
#5-930ﻳﺎ
Tupperﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ
 Ave., Coquitlamﺷﻤﺎ
!Visit us online for more great deals
ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ
ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ
Tel:
604-524-3100

paragondirect.ca
Fax: 604-524-3110

(604) 255-9991

www.absoluteautobody.ca
760 East Hastings Street, Vancouver

سرویس رایگان انتقال
اتومبیﻞ آسیب دیده شما
به تﻌمیرگاه و تﺤویﻞ آن
پس از بازسازی به مکان
مورد نﻈر شما
با ضمانت دائمی

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until August 6, 2021, while quantities last.
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شماره  ۱535جمعه  11تیر۱۴۰۰

Issue 1535 Friday July 2, 2021

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا  ۸0درصد ارزش مﻨزل برای صاحبین مﺸاﻏل
انواع وامهای خﺼوصی با نرخهای مناسﺐ
برای خرید ،ساخت و ساز ،نوسازی
«بهترین نرخ بهره با بهترین شرایﻂ و دوره»

a better way
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drive
2021 KONA

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

Preferred Auto IVT features include:

Shift into
for

0drive
% 72

Get

financing

drive

on select models

†
Lease or۱۴۰۰
finance
from
 تیر11 جمعه
۱535 شماره
◊

0%

sales event

Shift into

months† on all 2021 KONA models

8

on select models

Lease or finance from

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

• Roof side rails

for

Get

0%

Standard key features include:

2021 TUCSON

0% 72
$ 500
0% 72

sales event

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

financing

months† on all 2021 TUCSON models

2021 TUCSON

for
finance
purchase credit*

Get

Plus get a

drive

0%

sales event

• 7.0" touch-screen display with rearview camera
Friday July 2,Auto™
2021 ՚ and Apple CarPlay™‡
8 Issue 1535
• Android
• Blind-Spot Collision Warning with Rear Cross-Traffic
Collision Warning

Shift into

Lease◊ or finance† from

on select models

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

0%

sales event

financing

Standard key features include:

months† on all 2021 TUCSON models

500

• Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

$

finance
purchase credit*

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

on select models

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

Standard key features include:
Ultimate model shown ♦

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

Ultimate model shown ♦

2021 KONA

Ultimate model shown Ƈ

0% 72 اراﺋه کﻨﻨده اتومبیلهای شرکتهای مﺸﻬور و معتبر

2021 TUCSON
Get

for

financing

months† on all 2021 TUCSON models

0

2021 KONA
Lease the Essential manual for:

Standard key features include:
financing

• Roof side rails

for

0% 72
$ 500

weekly

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

• Roof side rails

Standard key features include:

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

financing

امکان خرید قسﻄی اتومبیﻞ
و ارائه تسهیالت ویﮋه

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

Ultimate model shown ♦

finance
purchase credit*

Ultimate model shown ♦

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

2021 ELANTRA

Lease the Essential manual for:

2021 ELANTRA

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

Lease the Essential manual for:

for

0% 72

Standard key features include:

weekly

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

for 48 months
with $495 down◊
weekly

†

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

Ultimate model shown ♦

• Rearview camera with dynamic guidelines

months† on all 2021 TUCSON models

Plus get a
Get

for 48 months
with $495 down◊

Standard key features include:

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

for 48 months
with $495 down◊

Standard key features include:

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

m

months† on all 2021 KONA models

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

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

finance
purchase credit*

cson Ultimate AWD

1.49

هیوندای و آکورا
at
%

0% 72
$

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

• Lane Departure Warning with Lane Keeping Assist

ive
pple CarPlay™‡
or

50

for models
Get
†
months
on all 2021 KONA

financing

0% 72
2021 TUCSON
$ 500
Get
Plus get a

2021 ELANTRA

for

Get

TM

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

Additional information:

and Android AutoTM

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

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

nty

††

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

Ultimate model shown ♦

Additional information:

Additional information:

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

Lease the Essential manual for:

$

50

at

1.49%

2021 KONA
2017 Hyundai
Tucson SE, Silver

2017 Elantra LE, Silver

Standard key features include:

0% 72
• 8.0" touch-screen display with Apple CarPlayTM
and Android AutoTM

months† on all 2021 KONA models

• 2018
Dealers mayACURA
charge additional TLX
fees for administration
up to $499.
TECHofAWD
HYUNDAI
Example
selling
Essential
FWD
Charges may vary
by dealer. price of $23,249 on the 2.0L2020
Additional information:

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

$79/$50
for a 33/48-month
walk-away
lease.
Down
of $0/$495
first monthly
payment
required.
Trade-in
value may
downrate
payment
amount. Lease
offer includes
Delivery
and DestinationWeekly
chargeslease
of $1,825/$1,725,
◊Leasing offers available O.A.C. from
Hyundai
Financial Services
based
on a
new payment
2021 TUCSON
2.0L and
Essential
FWD/2021
ELANTRA
Essential
manual
withbeanapplied
annualtolease
of 0%/1.49%.
Total lease
obligation
is $11,295/$10,955.
payment oflevies and all
applicable
charges
Lease
excludes registration,
insurance,
PPSA, licence
feesbe
and
dealer admin.
fees
of up to amount.
$499. Fees
may vary
dealer. $0
securityand
deposit
on all models.
16,000
km allowance per
yearand
applies.
$79/$50 for a 33/48-month walk-away
lease.
Down(excluding
payment GST/PST).
of $0/$495
and offer
first monthly
payment required.
Trade-in
value may
applied
to down
payment
Lease
offerbyincludes
Delivery
Destination
charges
of $1,825/$1,725,
levies
all Additional
charge ofLease
$0.12/km.
offers
available O.A.C.
from PPSA,
Hyundai
Financial
based
on new
in-stock
TUCSON
2.0Ldeposit
Essential
models with
an annual
finance rate
0%/0%.
CostAdditional
of borrowing is $0/$0.
applicable charges (excluding GST/PST).
offer†Finance
excludes
registration,
insurance,
licence
feesServices
and dealer
admin.
fees
of up2021
to $499.
Fees2.0L
mayEssential
vary by FWD/2021
dealer. $0KONA
security
onFWD
all models.
16,000
km allowance
per of
year
applies.
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
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.
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
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
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
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
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/
the finance purchase credit of $500.
purchase
credit is applied
before
andfees
is calculated
the of
vehicle’s
starting
Offer
non-transferable
and cannot
assigned.
♦Price
of model
shown:
2021 TUCSON
Ultimate
Magnetic
PST).Finance
Prices exclude
registration,
insurance,
PPSA,taxes
licence
and dealer against
admin. fees
up to $499.
Feesprice.
may vary
byisdealer.
◊†*♦Offers available
for a be
limited
time and
subject
to change
or cancellation
without
notice.AWD
Vehicle
colour is subject to
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse
Red/2021
ELANTRA
Ultimate Intense
Blue with
TechP.D.I.
package
$40,257/$34,457/$30,357.
includes
Delivery
and Destination
charges
of $1,825/$1,825/$1,725,
levies and
and cannot
all applicable
charges
(excluding
GST/
availability.
Delivery
and Destination
charge includes
freight,
and aisfull
tank of gas. Dealer may sellPrice
for less.
Inventory
is limited,
dealer order may
be required.
Offer is non-transferable
be assigned.
No vehicle
trade-in
required. Visit
PST). Prices exclude registration,www.hyundaicanada.com
insurance, PPSA, licence
fees
and dealer
admin.
fees of
up to $499.
Fees may vary
by dealer.
◊†*♦Offers
available
a limited
time and
subject
to change
or cancellation
without
Vehicle colour
is subject
to restrictions
or see
dealer
for complete
details.
††Hyundai’s
Comprehensive
Limited
Warranty
coverage covers
mostfor
vehicle
components
against
defects
in workmanship
under normal
usenotice.
and maintenance
conditions.
±Certain
availability. Delivery and Destination
includes
freight,their
P.D.I.
andofamilitary
full tank
of gas. Dealer
may
sell of
forpurchase
less. Inventory
isspecial
limited,
dealer
order
required.
Offer subject
is non-transferable
and cannot
be assigned.
No www.hyundaicanada.com/military
vehicle trade-in required. Visit or see dealer
apply.charge
Customers
must present
proof
relationship
and I.D.
at time
to receive
price
discount
offmay
theirbe
purchase.
Program
to change or cancellation
without
notice. Visit
complete
details. ™/®The
Hyundai
name, logos,
product names,
feature
names,coverage
images and
slogans
are vehicle
trademarks
owned or against
licensed defects
by Hyundai
Auto Canada Corp.
other trademarks
and trade names
are the property
their respective owners.
www.hyundaicanada.com or see for
dealer
for complete
details.
††Hyundai’s
Comprehensive
Limited
Warranty
covers
most
components
in workmanship
underAllnormal
use and maintenance
conditions.
±Certainofrestrictions
Ultimate model withapply.
Tech Customers
package shown
♦
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.

• Rearview camera with dynamic guidelines
Get
for

financing

hyundaicanada.com

hyundaicanada.com
hyundaicanada.com

for 48 months
with $495 down◊

weekly

PALISADE

◊Leasing offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on a new 2021 TUCSON 2.0L Essential FWD/2021 ELANTRA
$79/$50 for a 33/48-month walk-away lease. Down payment of $0/$495 and first monthly payment required. Trade-in value may b
applicable charges (excluding GST/PST). Lease offer excludes registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees o
charge of $0.12/km. †Finance offers available O.A.C. from Hyundai Financial Services based on new in-stock 2021 TUCSON 2.0L E
Selling price is $27,549/$23,249. Weekly payments are $88/$75 for 72/72 months. $0/$0 down payment required. Trade-in value m
and all applicable charges (excluding GST/PST). Finance offers exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admi
the finance purchase credit of $500. Finance purchase credit is applied before taxes and is calculated against the vehicle’s startin
Grey/2021 KONA Ultimate AWD Pulse Red/2021 ELANTRA Ultimate Intense Blue with Tech package is $40,257/$34,457/$30,357. P
HYUNDAI ELANTRA PREFERED
1 PST). Prices exclude registration, insurance, PPSA, licence fees and dealer admin. fees of up to $499. Fees may vary by dealer. ◊
gas. Dealer may sell for less. Inventory is lim
JUNSID_WZMASTER_EN
ROUND availability. Delivery and Destination charge includes freight, P.D.I. and a full tank of
1
www.hyundaicanada.com or see dealer for complete details. ††Hyundai’s Comprehensive Limited Warranty coverage covers most
[ JOB INFO ]
[ MECHANICAL SPECS ]
[ APPROVALS ]
[ ACTION ]
ROUND
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at JUNSID_WZMASTER_EN
time of purchase to receive special price discount off the
None
Live
Charlene Leong
_____ Producer
_____ Art Director None
1079
_____ Ship to Publication
Job #
details.
name,
images
xAPPROVALS
20.79"
Trim™/®The
Hyundai
Client for
[ JOB INFO ]
[complete
MECHANICAL
SPECS
] 10.5"[Hyundai
] logos, product names, feature names,
[ ACTION
] and slogans are trademarks owned or li

2017 FORD TRANSIT 250

2021

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

Standard key features include:
• Roof side rails

•hyundaicanada.com
7.0" touch-screen
display
with Apple CarPlayTM
Was: $24,785
Now:
$22,785
Was: $14,888
TM
Auto
37,476 and
KmAndroidStock#
H19396A
71,863 Km

Now: $12,888

1079
Job #
Hyundai
Client
June SID Retail
Project
Newspaper
Media
◊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
Ad Type Master
$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
West
Region
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

ﺑﺮای داﻧﺸ

Stock# HB20273

وﯾﮋﻩ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و اراﺋﻪ
اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺴﻄﯽ
Was:ﺗﺴﻬﯿﻼت
$31,653
Was:$49,678

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.
Document Location:
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
None
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
None
apply. Customers must present their proof of military relationship and I.D. at time of purchase to receive special price discount off their purchase. Program subject to change or cancellation without notice. Visit www.hyundaicanada.com/military or see dealer
for complete details. ™/®The Hyundai name, logos, product names, feature names, images and slogans are trademarks owned or licensed by Hyundai Auto Canada Corp. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners.
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قیمت خانههای کانادایی در
حومه شهرها سریعتر رشد میکند
بازارهای امالک و مســتغالت کانادا
هزینههــای زیادی را بــرای زندگی
دورتر ازمناطق شهری ایجاد میکنند.
بانک کانادا « »BoCدریافت که مراکز
شهرها کمترین رشد ساالنه قیمت را
در سه ماهه چهارم سال  ۲۰۲۰نشان
میدهند .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 میکنند.
قیمت امالک و مستغالت در خارج از
شهر تورنتو بسیار بیشتر شد .در کمتر
از یک کیلومتری مرکز شهر ،قیمت
مسکن در مقایسه با سال قبل ۱.۸۶
درصد کاهش داشت .اگر  ۳۰کیلومتر
از مرکز خارج شــوید ،رشد دو رقمی
به یک امر عادی تبدیل میشود .در
فاصله بیــش از  ۶۴کیلومتر دورتر،
فیمت امــاک بیــش از  ۱۹درصد
افزایش داشت .با نگاهی به خط روند،
این مسیر کام ً
ال 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  ۱.۲۶کاهش یافته است.
هنگامی که از مرکز شهر بین  ۴۰تا
 ۶۰کیلومتر فاصله داشته باشید ،رشد
به طور مداوم بیشتر است.
امالک و مستغالت مونترال در همه
جا رشــد چشمگیری داشتند ،اما در
خارج از شــهر این مقدار  ۲برابر بود.
در فاصله دو کیلومتری مرکز شــهر،
قیمت مســکن بین  ۸تــا  ۹درصد
افزایش یافته است .وقتی  ۶کیلومتر

از شــهر دورتر شوید ،رشد دو رقمی
به یک الگوی ثابت تبدیل میشــود.
هرچه بیشتر ،روند به طور کلی باالتر
میرود.
مشخص نیست که چرا این روند در
اوتاوا با مناطق دیگر در تضاد اســت.
با این حال ،این دادهها نشان میدهد
که روند مشابهی را تجربه کرده است.
قیمت مسکن در کمتر از  ۳کیلومتر
فاصله با مرکز شهر قیمت حدود ۱۰
درصد باالتر از سال گذشته را تجربه
کرده است .پس از آن ،قیمت مسکن
به طور کلــی در محدوده  ۲۰درصد
افزایش یافت .قیمتها عموماً از شهر
باالتر میروند.
فضا ،قیمت مناســب و کار از خانه.
همانطور که افراد بیشتری وقت خود
را در خانــه میگذراننــد و به دفاتر
کار در خانــه نیاز دارند ،مردم امالک
بزرگتری را مورد هدف قرار میدهند.
از آنجا که این خانههای بزرگ در شهر
واقعا گران است ،افراد بیشتری برای
یافتن خانههای 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 میکنند کار از خانه موقتی است.
هرچند ممکن است این یک استدالل
اشتباه باشد ،اما تا زمانی که اقتصاد به
شرایط عادی بازگردد ،ما نمیفهمیم
کدام یک از این اســتداللها صحیح
است.

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
تالطم و شــور و هیجان بازار ،قیمت
مسکن نیز بهشــدت افزایش یافت.
افزایش قیمت مسکن در کانادا باعث
شد تا شــاخص قیمت مصرفکننده
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 نشانههایی از
سردی و کاهش التهاب از خود نشان
داد .سردی بازار بهمراتب از فروپاشی
بهتر است ولی خود نیز میتواند اثرات
مخربی در بدنه اقتصــاد ایجاد کند.
انجمن امالک کانــادا  CREAاخیرا ً
در ماه ژوئن پیشبینیهای جدیدی
از دورنمای بازار مســکن در ســال
 ۲۰۲۲ارائه کرد .در این گزارش تعداد
معامالت امالک برخالف 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 ماههای اخیر کمی
از گرمی بازار و تعداد معامالت کاسته
شد ولی اقتصاددانان قصد دارند برای
کنترل بیشتر و کاهش التهاب در بازار

مســکن نرخ بهره را نیز دستخوش
تغییر کنند .آنطور 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 کسبوکارها و
افزایش نرخ واکسیناسیون نیز چندان
غیرقابلپیشبینی 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.

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
امالک در کشــور و تقاضای مسکن
دامن می زند.
با توجه به اطالعات منتشــر شده در
بررسی سیســتم مالی بانک مرکزی
کانــادا از زمان شــروع همه گیری
کووید ،19خرید ســرمایه گذاران به
20.1درصد از کل خریدهای کشــور
برگشته است که در تورنتو و همیلتون
این ســهم کمی بیشــتر است .این
میزان نســبت به اواخر دوران رونق
قبلی امالک کمتر است ،اما بیشتر از
روزهای قبل از همه گیری است.
طبق گزارش اتحادیــه امالک کانادا
( )CREAکه در آن متوســطقیمت
خانه در کشور 38درصد بیشتر از یک
سال قبل است ،سرمایه گذاران امالک
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 معامالت نقدی نمی
شــود و فقط به ســال  2015برمی
گردد؛ زمانی که بازار امالک کشــور
خــراب بود .این نشــان می دهد که
سهم خرید سرمایه گذاران در کانادا
در بهار  2018به باالترین سطح 21.7
درصدی رسیده است ،قبل از اینکه در
سال  2019به زیر 20درصد برسد .در
منطقه تورنتو بزرگ و همیلتون؛ دو
بازاری که بانک آنها را پررونق معرفی
کرده بود ،سهم خرید در فوریه 22.7
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
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می شوند ،می توانند قیمت خانه ها را
باال ببرند .تاثیر بلند مدت این است كه
سرمایه گذاران اغلب منبع تأمین مالی
برای ساخت مسكن بیشتر و افزایش
عرضه هستند».
یکی از آشکارترین گزارش های این
برنامه مربوط به ســال  2019است
و امالکی 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 47درصد
از انواع امالک 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 امالک 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 متوسطهر فوت مربع 1400
دالر است .این بدان معنی است که با
 20درصد پیش پرداخت در آپارتمان
یک خوابه  500فوت مربعی ،سرمایه
گذاران مجبورند آپارتمان خود را به
مبلغ بیش از 3000دالر در ماه اجاره
دهند تا از پــس پرداخت وام ،هزینه
های آپارتمان و مالیات شان بربیایند.
لیالنی فرها ،مدیر جهانی گروه حقوق
مسکن  the shiftگفت« :من خیلی
دوست دارم بدانم که قبل از مقرون به
صرفه بودن واحدها ،دقیقا چه میزان
عرضه باید داشته باشیم».

انجمن امالک کانــادا بهغیراز تعداد
معامــات در پیشبینــی 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 میشود .احتماالً در
بازبینی و گزارش سهماهه سوم سال
جاری اثرات بیشتری از رکود به چشم
خواهد خورد و این تنها نشانه هشدار
دهند نیســت .رکود بازار میتواند با
افزایش نرخ بهره نیز تشدید شود .با
وجود اندکی تغییر در نرخ بهره بانکی
کاهش اشــتیاق خریداران در چند
هفته گذشته بهوضوح مشاهد میشود.
در حال حاضر نسبت بدهی خانوارها
بر تولید ناخالص داخلی به صد و یازده
درصد رسیده که این میزان در ایاالت
متحده در سال  2008و اندکی قبل
از رکود بزرگ کمتر از این مقدار بود.
این نشانهها و برخی نشانههای دیگر
این فرض را تشــدید میکنند 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 میتواند
برای اقتصاد مخرب باشد .یکم اینکه
با کاهش تمایل بــه انجام معامالت
بازار به سمت رکود یا حتی فروپاشی
سوق داده شود .الزم به ذکر است که
درصورتیکه بازار به سمت فروپاشی
بــرود افزایش نرخ بهــره تنها یکی
از عوامل دســتاندرکار خواهد بود.
دومین اثر منفــی افزایش نرخ بهره
فشــار بیش از حد بــه خانوادههایی
اســت که بیش از میزان معمول زیر
بار قرض رفتهاند .تعداد این دست از
خانوارها بهویژه در دوران همهگیری
رو بــه افزایش گذاشــت و اکنون به
بخش قابلتوجهی تبدیل شــده اند.
بهعنوانمثــال افزایش یــک و نیم
درصدی بهره بانکی میتواند در برخی
موارد بازپرداخت ماهانه وام مسکن را
به دوبرابر افزایش دهد که این فشــار
مضاعف برای همه اقشــار بهراحتی
قابلتحمــل نخواهد بــود؛ بنابراین
افزایش نرخ بهره شمشــیری دو لبه

اســت که هم میتواند از التهاب بازار
بکاهد و از طرف دیگر میتواند باعث
رکود و فشار به خانوادههای کانادایی
شــود؛ بنابراین ،میزان افزایش باید
بهاندازهای دقیق و حساب شده باشد
که اقتصاد کماکان بهسالمت از بحران
عبور کند.
باوجوداینکه افزایش نرخ بهره میتواند
اثر منفی یا مثبت بر اقتصاد داشــته
باشــد ولی باید توجه داشت که اثر
مفیــد یا مخرب پایین نگاهداشــتن
بهره در دوران بحران نیز در درازمدت
مشخص خواهد شــد .بهعنوانمثال،
بنا بر گزارش اداره آمار کانادا ،کاهش
نرخ بهره در دوران کرونا موجب شد
بدهی خانوادههای کانادایی به شکل
قرضهایی نظیر کارت اعتباری و وام
شــخصی از نود میلیارد دالر پیش از
همهگیری 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 بدهیهای شخصی با بهرههای باال
به زیرمجموعــه بدهیهای ملکی با
بهره پایین منتقل شده اند.
تغییرات نــرخ پایه بانکی از ســوی
بانک مرکزی کانادا تأثیر مســتقیم
و ســریعی بر وامهای با بهره متغیر و
کردیت الینهای ملکی خواهد داشت.
وامهای با بهره ثابت در کوتاهمدت از
این تغییرات در امان خواهند بود ولی
در بلندمدت آنها نیز از این تصمیم
متأثر خواهند شــد .در سال گذشته
حدود هفتاد و ســه درصد از وامهای
ملکی با نرخ بهره ثابت به مشــتریان
تخصیص داده شدهاند و دوره قرارداد
برای بیشتر این وامها پنجساله 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 همهگیری اقدام
به خریــد ملک کرده یا وامشــان را
تمدید کردهاند .مسلماً امروز نمیتوان
بهســادگی بزرگی این تغییر در پنج
ســال آینده را تخمین زد ولی بدون
شک این عامل در بودجه خانوادههای
طبقه متوسط که در دوران همهگیری
صاحبخانه شدهاند تأثیر قابلتوجهی
خواهد گذاشت.
آرمین آریانپور (هفته)
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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
مسکن کشــورهای عضو گروه ،G7
کانادا به  1.8میلیون 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 پایینتری از تقاضا قرار
دارده است ،حذف کند.
این هیأت کارشناسی شش نفره ،به
صورت مشترک توســط دولتهای
فدرال و بریتیش کلمبیا اداره میشود،
درخواست برای مالیات و جرایم بیشتر
برای خرید خانه را در تالش برای آرام
کردن بازار مسکن رد کرد .در مقابل،
این هیأت بر کمبود عرضه مســکن
در بریتیش کلمبیا و تالش کم برای
برطرف کردن آن تمرکز کرد.
در کالنشهر ونکوور که برای افزایش
شدید قیمت در بازار مسکن شناخته
شده است ،ساخت مسکن جدید در
طول سه دهۀ گذشته ساالنه بین 10
هزار تا  25هزار 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 آپارتمانها
تشکیل میدهد که بحران کمبود در
خانههای کمارتفاع (مســتقل و نیمه
مستقل) را جبران نمیکند .نتیجه،
افزایش ادامهدار و ســریع قیمتهای

خانههای کم ارتفاع در منطقۀ ونکوور
است.
این هیأت پیشنهاد میدهد« :به طور
ساده بریتیش کلمبیا باید خانههای
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
توصیهها بر چارچوبهای برنامهریزی
متمرکز است که باید تخمین بزند چه
تعداد مســکن دیگر برای جای دادن
این جمعیت درحال رشــد مورد نیاز
است .به عالوه ،این هیأت درخواست
میکند که پروســۀ تأیید طرحهای
عمرانی ساخت مسکن سریعتر انجام
شود.
پیشنهاد این هیأت در بریتیش کلمبیا
بــرای تســریع در فرایندهای تأیید
ســاخت و ساز همســو با یافتههای
تحقیقات دیگری در کانادا است که
افزایش سریع قیمت مسکن را ناشی
از پروســۀ آهســتۀ تأیید طرحهای
عمرانی ساخت مسکن میدانند.
تسریع در پروسۀ تأیید طرح به معنای
اهمالکاری در استانداردهای 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 ماهها و سالها را
صرف تغییر برنامههای خود میکنند
در حالی که کمبود مسکن جدید به
افزایش سریع قیمت همچنان ادامه
مییابد.
دومیــن فراخــوان اقــدام اصــاح

فرآیندهای جریمههــای مربوط به
ساخت و ســاز است .شــهرداریها
بــرای تأمیــن هزینههای توســعه
زیرساختهای محلی مورد نیاز برای
حمایت از توسعه برنامه ریزی شده،
چنین هزینه هایی را دریافت میکنند.
از این رو ،دریافت چنین عوارضی الزم
است .این هیأت شفافیت و سازگاری
را در تعیین چنین جرایمی را توصیه
میکند .این هیأت اظهار میدارد که
فقدان «شــفافیت و قابل پیش بینی
بودن» اســت که منجر به تاخیر در
توسعه و افزایش هزینههای ساخت و
سازهای جدید میشود.
این هیئت خاطرنشــان میکند که
افزایش مقرون به صرفه بودن مسکن
فقط با راه حلهــای مبتنی بر بازار
حاصل نمیشــود .از این رو ،سومین
توصیه این هیأت از دولتهای استانی
و فدرال میخواهد که ساخت و ساز

مسکن با قیمت مناسب و اجتماعی را
افزایش دهند .این هیأت خاطرنشان
کرد که قبل از دهــه  ،1990دولت

فدرال در ســاخت مســکن دولتی/
عمومــی ()community housing
در سطوح بسیار باالتر از آنچه اخیرا ً
مشاهده شده ســرمایه گذاری کرده
است .عالوه بر این ،این هیأت بر نیاز
به مشوقهای مالیاتی برای حمایت
از کسانی که مسکنهای عمومی را
میسازند ،تأکید میکند.
چهارمین درخواست اقدام ،خواستار
هماهنگی بهتر بین سه بخش دولت
است .افزایش عرضه مسکن مستلزم
یکپارچگی بیشــتر بین دولتهای
شــهری اســت که کاربری اراضی را
تنظیم میکند و رده های باالتر دولتی
که میتوانند مشوقها و ابزارهایی را
برای تأمین بودجه ســاخت مسکن
ارزان قیمت (اجتماعی) فراهم کنند.
ی نگهداری و تعمیر مسکنهای
حت 
عمومی که غالباً توســط دولتهای
محلی نگهداری میشود ،به همکاری
بهتر سطوح دولت نیاز دارد.
پنجمین فراخوان خواســتار حذف
معافیــت مالیاتی ترجیحــی برای
صاحبــان خانه اســت .ایــن هیأت
خاطرنشــان کرد که بــرای دههها
سیاســتهای دولت مالکیت خانه را

افت جزئی اقتصاد کانادا
در موج سوم «پاندمی»
مداد -جدیدترین گزارش سازمان آمار کانادا نشان میدهد اقتصاد کانادا
توانست موج سوم همهگیری را بهخوبی پشت سر بگذارد.
اقتصاد کشور در ماه آوریل فقط  ۰/۳درصد افت داشت و انتظار میرود
وضعیت در ماه می نیز در همین حدود باشــد .این در حالی اســت که
پیشبینی میشد افت تولید ناخالص داخلی در آوریل  ۸/۰درصد باشد.
باوجود تعطیلیهای گسترده در این دو ماه در بسیاری از استانها ،صنایع
مختلف در کانادا توانستند تا حد زیادی به جبران آن بپردازند.
کارشناســان پیشبینی میکنند تا سهماهه ســوم امسال و بازگشایی
گسترده فعالیتهای مختلف ،اقتصاد کشور بهطورکامل به سطح پیش
از همهگیری بازگردد.

تشویق کرده است .با این حال ،چنین
رویکردهایــی با مســتاجرین کمتر
برخورد مطلوبی داشــته اســت .این
هیأت رفتار عادالنهتری را نسبت به
اجاره کنندگان و مالکان در سیستم
مالیات پیشنهاد میکند کمک هزینۀ
 B.C.’s Homeownerرا حــذف
شود.
بســیاری از مدافعان مالکیت مسکن
اســتدالل میکنند که کانادا مسکن
کافی دارد یــا کاناداییها خانههای
بیشــتر از نیاز دارنــد .از این رو ،آنها
اســتدالل میکنند ،افزایش عرضه
ممکن است به ارزانی قیمتها 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  ، G7کانــادا کمترین
مسکن را به نســبت هر  1000نفر
دارد .این بانک تخمین زده است که
بین ســال های  2016و  2020باید
 100000واحد اضافی ساخته میشد
تا نسبت مسکن به جمعیت در سطح
سال  2016حفظ شود.
بــا این وجود ،عرضۀ پایین مســکن
دههها سال است که مسئلهای اساسی
است .این بانک تخمین زده است که
کانادا برای رسیدن به میانگین 471
خانه به ازای هر هزار نفر کشــورهای
عضو گروه  ،G7به  1.8میلیون خانه
دیگر نیاز دارد.
گزارش این هیأت در بریتیش کلمبیا
خطاب به وزیر دارایی کانادا ،کریستیا
فریلند 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
محدودیتهای عرضه توجه نشــود،
دریافت مالیات از صاحبان خانه برای
جلوگیری از تقاضای مســکن برای
برقراری نظم در قیمت مســکن در
کانادا کافی نخواهد بود.

شرکت حسابداری پیبیاس

با مدیریت نازنین و رﺿا هوشمند
ماﻟیات اشخاص و شرکتها
مشاوره در امور ماﻟی ،حقوق و دستمﺰد
تهیه طرحهای تجاری و اقتﺼادی
پﺬیرش امور حسابداری
خرید و فروش بیﺰنس
یافتن بیﺰنس مناسﺐ برای رفع شرط مهاجرت
US Tax Returns & Non-Resident Tax
Tri-City ofﬁce:
#241- 3041 Anson Avenue, Coquitlam
Tel: 604-945-6664 Fax: 604-945-6606

North Vancouver ofﬁce:
#110 - 1000 Roosevelt Cres., North Vancouver
Tel: 604-990-6668 Fax: 604-990-6826

Email: pbsaccounting@shawcable.com

www.pbsaccountingltd.com
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 سال تجربه کار در کانادا30 با بیش از

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

218 Allard Street, Coquitlam

$2,098,000
Presented by:

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

#711-121 Brew Street, Port Moody

Majid Talebi

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

55 MAPLE DRIVE

528,000

$1,639,000

2765 Tempe Glen D., North Van

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

$1,720,000

55 Maple Drive, Port Moody

2

$1,720,000
0.00
4
4
3
1

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

Majid Talebi

Sold
R2489279
Board: V
1/2 Duplex

Residential Detac

Port Moody
Heritage Woods PM
V3H 0A7

$1,190,000

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

$1,878,000

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

City/Municipal
Frontage (metres):

Approx. Year Built:

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

$2,059,000

2 3750 Edgemont Blvd., N. Van

Legal:

Amenities:

$698,000

$2,040,000

4640 Highland Blvd., North Van

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

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

Style
of Influences:
Home: 2 Storey w/Bsmt.
Total Parking: 2
Covered Parking: 2
Parking Access: Front
Site
Garage; Double
Construction:
Frame
- Wood
Parking: Coverings,
Features:
Air Conditioning,
ClthWsh/Dryr/Frdg/Stve/DW, Drapes/Window
Range Top, Security System, Smoke Alarm, Sprin
Exterior:
Mixed, Wood
Locker: Y
Foundation:
Reno. Year:
Dist. to Public Transit: 1/2 Blk
Dist. to School Bus: Near
Concrete Perimeter

12
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افزایش سریع جمعت کانادا
به کمک دانشجویان بینالمللی و مهاجرت
ایرانیــان کانادا -یک اقتصــاددان از
رویــال بانک کانادا میگوید ،رشــد
جمعیت کانادا در سه ماهۀ اول سال
 2021به لطــف افزایش مهاجرت و
آمدن دانشجویان بینالمللی به کانادا
افزایش سریعی پیدا کرده است.
انــدرو آگوپســویچ (Andrew
 )Agopsowiczاقتصــاد دان رویال
بانــک کانــادا در گزارشــی که روز
پنجشنبه منتشر شد ،نوشت« :حجم
مهاجرت بیشــتر از پیشــبینیها،
جمعیت کانادا را در س ه ماهۀ اول82 ،
هزار نفر افزایش داد که ســریعترین
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 بودهاند».
در طــول پیکهای کرونا در ســال
گذشــته ،مهاجــرت به کانــادا به
صورت قطرهچکانی انجام میشــد.
محدودیتهایسختگیرانۀمسافرتی
برای جلوگیری از شــیوع کووید 19
باعث شــد نرخ رشد جمعیتی کانادا
سقوط کند و همین اهمیت مهاجرت
به کشور را برجسته ساخت.
در گــزارش تخمینهــای جمعیتی
کانادا برای ســه ماهۀ چهارم ســال
 ،2020سازمان آمار کانادا بر اهمیت
مهاجرت برای افزایش جمعیت کانادا
تأکید کرد.
این گزارش بیان میکند« :از ســال
 2016بــه این ســو ،مهاجرت بین
المللی سه چهارم کل رشد جمعیتی
کانادا را تشکیل داده است که د سال
 2019به اوج خود و به  85.7درصد

رسید».
«در نتیجۀ اعمــال محدودیتهای
مرزی و مسافرتی برای کاهش سرایت
کوویــد  19در ماه مارس  2020این
درصد بــه  58کاهش یافت .افزایش
جمعیت از طریق مهاجرت در ســال
 2020تقریبــاً  80درصد از ســال
 2019کمتر بود» .اما این دوره سپری
شده است.
اقتصــاددان رویــال بانــک کانــادا
خاطرنشــان میکند 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 میآیند  -و بسیاری
از کسانی که در اینجا تصمیم به ادامه

کار و شغل دارند  -نیز باعث افزایش
جمعیت این کشور شده است.
افزایش  160درصدی صدور مجوز کار
پس از فارغالتحصیلی

سال بیست ودوم .شماره  1311جمعه  27اسفند 139۵
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کاهش مدت زمان درخواست
نگاهی
هایروز
رسانه 60
اکسپرسبهانتری به

فارسیزبان کشورهای غربی

ایرانیان کانادا -مقررات پیشــگیرانۀ ادارۀ مهاجــرت در وبســایت خــود
دورۀ پاندمــی کــه بــه متقاضیان فهرست کاملی از موارد را شامل کرده
محمدی طور کلی این موارد شامل
مجید اســت .به
اکسپرس انتری اجازه میداد در طول
 90روز برای اقامت دائم اقدام کنند ،حال آنهایی که هنوز برای مهاجرت
به کانادا اقــدام نکردهاند ،متقاضیانی
دوباره به  60روز کاهش یافت.
مؤتلف
امروز
در که
چپ را
مبانی
“حمایت” که
قرار
پردازش
مرحلۀ
جریانهنــوز
اسالمگرایی وکه که
انتری دوباره از
اکســپرس
در تاریخ  9بهمن  139۵روزنامهی نامزدهای
دائم
تأییدیۀ
دارند و
خود60 ،
است،دعوتنامــۀ
دریافت
روزنامه رسمی قوهی قضاییهی جمهوریزمان
اقامترا هم
دهد .این
دارندگانقرار
مورد انتقاد
است کمتر
اسالمگرایی
اسالمی
ازیشود.
دیگران ،م
 )COPRو
برای
غیابی فرصت
در بخش آگهیهای خود ،احکام روز
کارکنان این
مورد برخی
سخن(من در
خودکه
تقاضایکنم
دارند تا اضافه
زندانهای
کنند.
ثبت
دائم
اقامت
قبل
تا
که
انتری
اکسپرس
های
د
نامز
بلند و کوتاه مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان رسانهها که با عشق و عالقه کار میکنند نیست؛ در مورد
ادارۀ مهاجرت،
 29ژوئن،
است.دعوت شــدهاند که
ژوئن 202
سیاست29
پناهندگان از
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر از
گذاران
تصمیمگیران و
اساس این
کرد .بر
مقررات
کانادا ،این
شهروندی
و
دائم
همیشهاقامت
مطلببــرای
خــور را
قدردان
تقاضای این
دوران نویسندهی
کنید که
توجه
آهنگ
آتشین) ،نیک
آگهیها خانم گوگوش (فائقه
پاندمی کووید  19را که به متقاضیان ثبت کنند ،هنــوز  90روز برای این
کوثر (کارتونیست و روزنامهنگار) ،مرضیه آرمین مالیاتدهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانهها
 90روز فرصت مــیداد برای اقامت کار فرصت دارنــد .از این رو آنهایی
(نویسنده و وبالگنویس و دختر محسن آرمین از بوده است و تالش داشته مرزهای محدودکنندهی
دائم تقاضــای خــود را ثبت کنند ،که در دراو پیشــین اکسپرس انتری
اینکه به
حالی
بشکند
رغمرابرخی
آنها رااینعلی
اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی)،
تغییر
سعیدمهاجرت
برداشت .ادارۀ
تغییر
تحتدرتأثیر
اتهاماتاند،
دعوت شده
دارد.
انتقاد
نیز
آنها
کار
و
سازماندهی
ی
نحوه
اینانلو
تارا
م)،بیانیهای خبری گزارش کردو
کریمیان (مدیر تلویزیون ماهوارهای ِجدر
قرار نمیگیرند .مقررات جدید برای
رسانهها
ماموریت
وظایف حرفهای و
عدم انجام
های
اینهفته
که در
کاندیداهــای جدید
مهاجرت
 )2ادارۀ
انواری 2021
امین مــارس
(عکاس و هنرمند) ،آرمان حقیقت،در ماه
می
چشم
به
ها
رسانه
این
کار
در
موارد
از
بسیاری
در
که
سهراب
و
رستمی ،فاطمه طبری قاضی ،فرهاد نیکویی
کانــادا دورۀ ثبت تقاضــا را به دلیل پیش رو دعوت میشوند اعمال خواهد
امجدی به زندان (از  1۶تا یک سال ،اکثرا ً
شد .این مطلب قبال و اکنون با برخی
نویسندهی
هــایاینکه
محدویتخورد.
باالیوچهار
مرتبط با
مقررات
داد.بهاین بدان
علیه کرونا
ویــروس
استاز
سالیروزه
درخواســت 60
صورت آزاددورۀ
ثبــتداشته و چند
همکاری
تغییــرآنها
نظام ،از
سال) محکوم شدهاند .اتهام آنها فعالیت تبلیغی
متقاضیان
بود وکــه
توهین به خمینی و خامنهای ،توهین به معنا
زمان
دارد .در آن
زمانه،وجود
(رادیو2018
مهاجرترسماســال
امریکا) و از
صدای
برخی از آنها
اقدامبه از
مقدسات،
دریافت
آنکه
از
پــس
مهاجرت
ادارۀ
و
اســناد
تا
داد
ی
م
بیشــتری
زمان
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده
علیه امنیت کشور بوده است.
اقامت دائم
مدارک
شود.در
کنندگان
درخواست
درصد
فارسی) 57
باب در
درکانادا
من در
جمعیت
انتقادات نمی
بیانازاین
مانع از
بــرایبیسی
موردایننیاز (بی
ماهیت
چرایی و
رشــدبحث
ســریعنوشته
در این
بود
زمان
همان
کنند.
فراهم
را
خــود
ثبت
را
خود
درخواســت
ماه
دو
طول
کووید
19
پاندمی
جاری،
سال
اوایل
احکام نیست بلکه میخواهم از زاویهای دیگر یعنی عدم برخی از روزنامه نگارانی که از ایران به این رسانهها
نشــانهای دائمی در مورد خود به جا که پاندمی جهان را در نوردید ،و باعث میکننــد ،آن را از  90روز به  60روز
انعکاس آن در رسانههای فارسیزبان خارج کشور (به میآیند نمی توانند میان رهیافت براندازی (که کار
اختالل در ارائۀ خدمات و پروازها شد .کاهش داده بود.
گذاشته
روزنامهنگار نیست) و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه
است.سایت) بدین موضوع بپردازم.
یک وب
جز
آگوپســویچ نوشــت« :حتی با رشد ادارۀ مهاجرت میگوید بازگشــت به برگرداندن مقررات مربوط به ویروس
بدیلاز و
رسانه
باالخص
60کار
زمانــیکه
چارچــوبیک
تا زمانی که این نوشته را مینویسم بعد از حدود
تقریباً
روزه ،به ادارۀ
آن
های پس
هفتــه
دریک
روزنامهنگارکرونــا،
شدید در ماههای ابتدایی سال ،2021
علت
بدین
و
کنند
ایجاد
تمایز
است
سانسور
سدشکن
مقایسه
مخاطب کمتری در
ماه،
مهاجرت اجازه میدهد ،حجم باالتری انجام میشود که کانادا مرزهای خود
(کهتمام رشد
“تقاطع”سال
سایتشد ،یک
وبباعث
پاندمی
میکنند.
منتشر
تقاضارا
شود».برخی از این ازاحکام
متوقفدارد)
بزرگتر
های
با رسانه
دارندگان تأییدیۀ اقامت دائم
فراموشروی
ماموریت خود را را به
پردازش کنند.
ها را
کانادا
جمعیتی
ً
از
مانع
البته
که
اسالمی
جمهوری
البی
با
همراهی
)3
های
تلویزیون
و
رادیوها
و
ها
سایت
وب
و
است
کرده
سال  2020رشد سال به سال  0.4هنــوز مقــررات خاصــی در مورد گشودو به کسانی که کامال واکسینه
در
گرایی
بدوناسالم
دادامنیتی
مخاطرات
سرکوب
اخبار
انعکاس
افرادیبیبی
رادیو فردا،
طبیعیامریکا،
افزایشصدای
زبان مثل
وارد
قرنطینه
شدهواند اجازه
تأثیر
تحت
سییشود که
اعمال م
جمعیت
فارسی بود.
درصد
ریاستاز
دوممستقیم
های
درو پرواز
شــوند
عمومی
بهداشــت
رسید.رادیومحدودی
دوران
کاناداشود.
اسالمی می
جمهوری
هــای و
فرانسهت -که
6400وله ،و
زمانه،بهدویچه
رادیومرگ)
فارسی،منهای
(تولد
ویروس کرونا قرار
مرتبط با
گرفت.
اینرا از سر
پاکستان
گرفته
کارشدۀ
برایثبت
عمومیتاریخ
منابعمیزان در
کمترین
که
خشنود سازی
دولت،
اند .سیاست
اوباما
جمهوری
میکنند
خود استفاده
همه از
رود.
ی
م
شمار
به
کانادا
و مأموریت آنها «صدا شدن برای افراد و گروههای جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود

آگوپســویچ نوشــت« :مجوزهــای
تحصیل جدید  44( 21000درصد)
نسبت به سال گذشته افزایش یافته و
مجوزهای کار پس از فارغ التحصیلی
جدید نیز در سه ماهه اول 24 ،2021
هزار (یعنی  160درصد) افزایش یافته
است .آگوپســویچ میگوید« :پس از
دانشجویان
آنکه سال گذشته جمعیت
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به این اهداف دست یابد.
گرفتهاند 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 میکننــد که به جای
Iranian Translation Centre
قیمتهای باال در شهر که به معنای
دهههــا بازپرداخت بــرای یک خانه
* ترجمه ریﺰ نمرات ،شناسنامه ،پاسپورت
است ،به حومۀ تورنتوی بزرگ چشم
* ترجمه سند ازدواج و طﻼق ،اسناد ملکی ،پر کردن نامههای اداری حقوقی و شﺨﺼی
دوختهاند.
* تدریس کتاب سیتیﺰن شیپ و تابﻌیت کانادا
بســیاری به راحتی از رویای استقرار
طوالنــی مــدت در تورنتو دســت
کشیدند و قیمتها را در مکانهایی
مترجم دادگاههای پناهندگی و دیگر ارگانهای دوﻟتی
مانند بورلینگتون ،همیلتون ،اوشاوا،
مترجم مورد پﺬیرش  ،ICBCترجمه گواهینامه و نامههای بیمه ایران
بروک و  Simcoe Countyبررسی
میکنند  -و همچنین تعداد زیادی از
«مالقات با تعیین وقت قبلی»
کسانی که دوست دارند به مکانهای
Tel: (604) 889-5854 Email: hdadizadeh@yahoo.com
بسیار دور افتادهای بروند ،همچنان که
اکنون این کار را انجام دادهاند.
1239 Coleman Street, North Vancouver

خوشبختترین کشورهای جهان
و جایگاه کانادا

مهاجرت گستردۀ از تورنتو و مونترال
به ونکوور و هالیفاکس
ایرانیــان کانادا -پاندمــی کووید 19
تحوالت بینظیری را در شــیوههای
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
ماهها 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 ارزانتر به دســت
بیاورند.
اما بر اســاس دادههــای LinkedIn
شــهرهای کوچک انتاریــو ،مناطق
جنگلی ،و دیگر شــهرهای تورنتوی
بزرگ تنها مناطقی نیستند که مردم
به آنها نقل میکنند.
اولین گــزارش تنیروی ار این پلتفرم
بــرای کانادا کــه روندهای مهاجرت
داخلی در سطح کشــور را تجزیه و
تحلیل کرده اســت ،نشان میدهد
تعدت زیــادی از مــردم از تورنتو و
مونتــرال کوچ کردهانــد و به ترتیب
جمعیت ایــن مناطــق  12.2و 22
درصد از آوریل ســال  2020کاهش
یافته است.
در همین حال ،دیگر شهرهای کانادا،

تأثیر وارونــهای را تجربه کردهاند؛ در
طول پانزده ماه اخیر نســبت ورودی
– خروجــی ونکــوور  10.5درصد و
هالیفاکــس  39درصد افزایش یافته
است (رقمی که به دلیل اندازۀ کوچک
شهر بسیار چشمگیر است).
پلتفــرم  LinkedInمزایایی همچن
دسترســی به آب و ساحل اقیانوس،
آب و هوای بهتر ،شیوۀ زندگی آرامتر
و موقعیتهای شغلی به طور خاص در
ونکــوور را به عنوان عوامل اصلی این
نقل مکانها بر شمرده است و خاطر
نشان کرده است که ونکوور اخیرا ً به
عنوان بهترین شــهر در کانادا برای
دنبال کردن بلندپروازیهای شخصی
و حرفهای شناخته شده است.
هم ونکوور و هــم هالیفاکس هر دو
از نظر رشــد صنعتی در بخشهای
تکنولــوژی و مالــی جان تــازهای
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چالشهای متعدد دانشجویان خارجی برای بازگشت به دانشگاههای کانادا
پائیز امســال زمانی که دانشــگاهها نوع آسترازنکا دریافت کرده است اما
فعالیت خود را از سر میگیرند ،بدون اکنون برای زدن دوز دوم خود ابهامات
تردید دانشجویان خارجی با مشکالت و نگرانیهایی دارد.
و موانع متعددی روبرو خواهند شد .محمد که پاکستانی است ،میگوید:
تاخیرهای احتمالی در صدور روادید« ،این که بتوانم دوز دوم واکسن خودم
دسترسی به واکسن ،تدابیر پیشگیرانه را بزنم بســتگی بــه وضعیت تامین
مثل قرنطینه و دسترسی محدود به واکســن دارد .نوبت تزریق دوز دوم
پروازها ،از مهمترین مشکالت فراروی من برای اواســط ژوئیه تعیین شده
دانشجویان بینالمللی خواهد بود.
است امیدوارم که تا آن زمان پاکستان
به گزارش هفته ،بهنقــل از الپرس ،بتواند واکسنهای مورد نیاز را تامین
گرچــه وزارت مهاجرت ،پناهجویان کند».
و شهروندی کانادا تاکید کرده است بسیاری از دانشگاههای کانادا خواستار
که قصد دارد تقاضاهای صدور مجوز آن شــدهاند آن دسته از دانشجویانی
تحصیل را تا ششــم اوت تایید کند که در خوابگاههای دانشجویی زندگی
اما نانســی کارون  Nancy Caronمیکنند ،در ماه ســپتامبر واکسینه
سخنگوی این وزارت خانه اذعان کرد شوند.
تردیدی نیســت که بررسی برخی از سندی ولش  Sandy Welshمعاون
تقاضاها به ویژه پروندههایی که کامل امور دانشجویی دانشگاه تورنتو تاکید
کرد« :آن دســته از دانشجویانی که
نیستند ،زمان بیشتری خواهد برد.
خانم کارون ادامه داد« :در حالی که قبل از آمدن به کانادا امکان واکسینه
جهان هنوز از شر همهگیری کرونا و شدن را نداشــتهاند ،پس از ورود به
چالشهای ناشی از آن رهایی نیافته کشــور دو هفته فرصت دارند خود را
اســت ،قصد ما این اســت که برای واکسینهکنند».
آن دســته از دانشــجویانی که قصد دانشــگاه مونترال در پایگاه اینترنتی
دارند پائیز امسال تحصیالت خود را خود اعالم کرده اســت آن دسته از
آغاز کنند ،تاریخ مشخصی را تعیین افرادی که اولین دوز واکسن کووید۱۹
خود را خارج از استان کبک دریافت
کنیم».
وزارت مهاجرت کانادا طی چهار ماه کردهانــد ،میتواننــد دوز دوم خود دانشجویانی که خود را به طور کامل
ابتدایی سال  ۲۰۲۱نزدیک به یکصد را در کبک تزریــق کنند .این تدبیر در برابر کووید ۱۹واکسینه نکردهاند،
هزار مجوز تحصیل صادر کرده است شامل حال دانشجویان بینالمللی نیز باید مطابق با الزامات تعیین شــده
توسط دولت فدرال عمل کنند.
در حالی که ســال گذشته در همین میشود.
مدت تنها  ۶۶هــزار مجوز تحصیل دانشگاه شربروک نیز در وبسایت خود افرادی که قصد سفر به کانادا را دارند
Barristers
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Trial Lawyers:
Ian H. Kinman
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

Cell: 604-727-4555

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

دف و قبــل از Farshadx@hotmail.com

۲۲ ICBC
پشـتوانه
بامکارتل ازگولد ،با
سـابق
حقوقی  ،KMاز
دفتـر
خدمتﻧﻔﻊبهشماﺳﺖ.
سـالﺑا ﻣا ﺑه
ﻣﺸﻮرت
ﻣراجعه ﺑه
تﺼادف و ﻗﺒﻞ
وکالی ﻫر
( :)ICBCﺑعﺪاز
تﺼادفات
مخــدر،
ی در حــال مســتی و مــواد
خسـارت
ازای
در
را
رقم
باالتریـن
خبـره،
وکالی
از
برخـورداری
و
ایرانـی
جامعـه
امور جنائی :ﻗﺘﻞ ،دزدى ،راﻧﻨﺪﮔﻰ در ﺣال ﻣﺴﺘﻰ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،درﮔیرى و زد و ﺧﻮرد
گرفت.
خواهد
شـما
امور مهاجرت ،امور خانواده ،امور کمپانیًها ،اعاده حیﺜیت و خسارت ،اخراجی از کار بدون دﻟیﻞ کافی
جهت اطالعات بیشتر ،لطفا با فرشاد حسینخانی تماس بگیرید.
دفتر حقوقی  KMاز وکﻼی سابﻖ بامکارتل گولد ،با پﺸتوانه  22سال خدمت به جامعه
ایرانی و برخورداری از وکﻼی خبره ،باﻻترین رقﻢ را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

مﺸاوره اولیه رایﮕان

کانادا ،هر دو دوز واکسن کووید ۱۹از
واکسنهای فایزر-بیو ان تک ،مدرنا و
آسترازنکا یا یک دوز واکسن جانسون
اند جانسون را دریافت کردهاند.
زهرا شــهابالدین که قصد دارد در
دانشگاه سایمون فریزر تحصیل کند،
تعریف میکند که چه شبهایی 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 نگرانیهای او پایان
داد .اما این فقــط اولین و مهمترین
خوان از هفت خوان بوده اســت چرا

که زهرا میداند ســفر و قرنطینه نیز
مشکالت خودش را دارد.
زهــرا که قصد دارد پس از ســفر به
کانادا خود را واکسینه کند ،میگوید
از همین حاال باید به فکر تهیه دو هزار
دالر برای قرنطینه در هتل باشد.
زهرا نیز که یک دانشجوی پاکستانی
اســت ،میافزایــد« :من بــه عنوان
دانشــجوی بینالمللی ،پول زیادی
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 هزینههای درمانی
بیشتری روی دستش گذاشته شود.

بیپیــن کومار نماینده دانشــجویان
بینالمللی در فدراسیون دانشجویان
کانادا نیــز در این بــاره نگرانیهای
مشــابهی دارد خیلی از دانشجویان
میخواهند بدانند که آیا بیمه درمان
که توسط شرکتهای بیمه خصوصی
ارائه میشود ،شامل حال دانشجویانی
هم که در سفر بیمار شدهاند ،خواهد
شد یا خیر .بدون تردید بخش اعظم
سفر این دانشجویان مربوط به قبل از
ورود آنها به کانادا اســت و معموال
بیمه دانشــجویان فقط از زمان ثبت
نام آنها در اول سپتامبر اعتبار خواهد
داشت.
برای آن دسته از دانشجویان خارجی
نیز که نمیتوانند برای ترم پائیز خود
را به موقع به کانادا برسانند ،دانشگاهها
اعالم کردهاند که این افراد میتوانند
کالسهای خود را به صورت آنالین
دنبال کنند.
متیــو رمزی ســخنگوی دانشــگاه
بریتیش کلمبیا اعــام کرد که این
دانشگاه درخواســتها و پروندههای
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 میبیند دانشــگاه
یورک بار دیگر امکان آموزش آنالین
را فراهم کرده ،خوشحال است.
با این حال علی حسن هنوز هم تالش
میکند هر جور شده خود را به موقع
به کانادا برساند و برای همین هر روز
چند بار ایمیل خود را چک میکند تا
شاید پاسخی از طرف وزارت مهاجرت
کانادا به دستش برسد.

ebrahimi
accounting services ltd.

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪارى
و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ
اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ )ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻮد و زﯾﺎن(
ﻣﺸﺎوره و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ل گولد ،با پشـتوانه  ۲۲سـال خدمت به
ـره ،باالتریـن رقم را در ازای خسـارت

د حسینخانی تماس بگیرید.

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

Tel: (604) 757-1279
#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1
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داستاننویسانایرانی
در دانشگاه بریتیش کلمبیا
گفتوگو با حسام دهقانی

فارسی دپارتمان مطالعات
گروه زبان
ِ
آسیای دانشگاه بریتیش کلمبیا از ماه
مارس  ۲۰۲۱تاکنون اقدام به برگزاری
یک سلسله برنامه با عنوان خوانش و
گفتوگــو درباره «داســتان معاصر
فارسی» کرده است.
به گــزارش هفته ،مدیرگــروه زبان
و فرهنگ فارســی و کلــوپ ادبیات
فارسیخوانی این دانشگاه میگوید:
«ایــن برنامههــا توجه بســیاری از
عالقهمندان به ادبیات فارســی را به
خود جلب کرده است».
دکتر حسام دهقانی ،استادیار زبان و
فرهنگ فارسی این دپارتمان و یکی از
دستاندرکاران و مدیران این جلسهها
به هفتــه میگوید« :این برنامهها هر
هفته به صورت آنالین 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 میشود،
به خوانــش ادبیات فارســی معاصر
و بررســی موضوعــات مرتبط با آن،
ادبیات زنان و جلوههای مختلف زن
در ادبیات فارسی میپردازیم».
برگزارکننده برنامههای کلوپ ادبیات
فارســیخوانی توضیــح میدهــد:
«ســخنرانی بلقیــس ســلیمانی و
گفتوگو با این نویســنده ایرانی در
برنامه اخیر این گروه برگزار شد .این
برنامــه در ادامه اجــرای برنامههایی
همچون بررسی آخرین رمان شهریار
مندنیپور با عنوان «عقر 
بکِشی» با
حضور حدود  ۸۰نفر بود .پیش از این
نیز شهرنوش پارسیپور و فریبا وفی
هر دو از نویســندگان و رماننویسان
ایرانی ،مهمان برنامههای ما بودند».
موضــوع جلوههای زن از نظر
طرح
ِ
مفهومی

این استادیار زبان و فرهنگ فارسی در
دانشگاه بریتیش کلمبیا درباره انگیز ه
و نحوه انتخاب نویسندگان میگوید:
«انتخاب اول مــا آقای مندنیپور به
ایــن دلیل بود که ایشــان از برترین
نویسندگان حال حاضر زبان فارسی
اســت .انتخاب خانم پارسیپور هم
برای ســخنرانی به این علت بود که
ایشــان زبان ساده و شیوایی دارد .در
ضمن ،هر دوی این نویســندگان در
کالیفرنیا زندگی میکنند و از جهت
برنامهریزی زمانی برگزاری جلسه با
حضورشان آسانتر بود .با این وجود،
پس از سخنرانی خانم پارسیپور این
پرســش برای من مطرح شد که آیا
ســایر زنان هم نگاهی مشابه با خانم
پارسیپور به ادبیات فارسی و مساله
سانســور دارند؟ بدین ترتیب ،طرح
موضو ِع جلوههای 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،
میگوید« :ایشــان هــم در یکی از
برنامههای این گروه ســخنران بود.
محبوبیت ایشــان نشان میدهد این
نویســنده حتمــا در حــوزه ادبیات
فارسی مهم و صاحبنظر است .خانم
سلیمانی نیز نویســنده ،فیلسوف و
فعال حقوق زنان اســت .همه اینها
باعث شــد تا ایــن افــراد بهعنوان

ســخنران به برنامهها دعوت شوند.
در واقع ،در چنــد ماه اخیر با دعوت
از ســخنرانان فعال در حوزه ادبیات
فارسی و داستاننویسی بهدنبال ارتقا،
اعتال و ترویج زبان فارسی بهویژه برای
دانشجویان این دانشگاه بودیم و این
مهم همچنان ادامه دارد».
او در مــورد اینکه چرا ادبیات معاصر
مورد توجه این جلســهها قرار گرفته
اســت ،توضیح میدهد« :در بیشتر
کارگاههــا و کالسها به ادبیات کهن
و کالســیک مثل حافظ و ســعدی
پرداخته میشود .از اینرو برای کمک
به فهم بهتر دانشجویان فارسیزبان و
صیانت از ادبیات فارسی به برگزاری
جلسههایی با محوریت نگاه به ادبیات
معاصــر اقدام کردم .من فکر میکنم
نســل دوم و ســوم مهاجران باید با
ادبیات فارسی معاصر آشتی کنند و
بیشتر با این مقوله آشنا شوند».
پیگیری جدیتر برنامهها با حمایت
مردم

او اضافه میکنــد« :مجموعه برنامه
داســتان معاصر طرح نوپایی اســت
کــه البته این دســته از برنامهها در
سالهای اخیر با حمایتهای مردمی
جدیتر دنبال میشــود؛ گروههای
عالقهمند و افرادی که دغدغه اعتالی
زبان فارسی دارند در این مسیر ما را
همراهیمیکنند».
مدیر گروه زبان و فرهنگ فارســی و

کلوپ ادبیات فارسیخوانی دانشگاه
بریتیش کلمبیا میگوید« :هدف ما
این است که زبان و فرهنگ فارسی و
ایرانشناسی را هم در بخش آکادمیک
و هم در میان عمــوم مردم ترویج و
ارتقا دهیم .در همین راستا از دو سال
پیش جلسههایی را با عنوان مجموعه
سخنرانیهای علیرضا احمدیان برگزار
کردیم که درباره مسایل فرهنگی ایران
و در مجموع کشورهای فارسیزبان از
بالکان تا بنگال است».
آقــای دهقانــی یــادآور میشــود:
«زندهیاد احمدیان شخصیت فرهنگی
شناختهشــدهای در استان بریتیش
کلمبیا بود .او فعال فرهنگی ،اجتماعی
و سیاســی بود که با رسانهها ،جوامع
و ســازمانهای مختلف این اســتان زبان فارسی دانشجویان ضعیف است

به زودی برای پارک شبانه خودرو
مقابل منزلتان در خیابان های ونکوور
باید هزینه پرداخت کنید
ایرونیا -ساكناني كه شبانه اتومبيل خود را در مقابل منزلشان در خيابان
هاي مسكوني ونكوور پارك مي كنند ،در صورت جلب حمايت عمومي
و شورايي از سوي افسران ،مجبور به درخواست مجوز ساالنه  45دالري
مي شوند.
پل اســتورر ،مدیر حمل و نقل شــهر ونکوور روز دوشنبه در یک جلسه
توجیهی رســانه ای آنالین گفت هر میهمانی که بین ساعت  10شب تا
 7صبح در خیابان های مسکونی پارک کند ،مجبور به خرید مجوز تردد
شبانه  3دالری خواهد بود.
افســران همچنین توصیه می کنند در این شهر سالیانه  500تا 1000
دالر”هزینه آلودگی” برای صاحبان وسایل نقلیه بنزینی از جمله کامیون
ها ،شاســی بلندهای بزرگ و اتومبیل های لوکس که از ســال 2023
خریداری می شوند ،اعمال شود.
استورر گفت که انتظار می رود این شهر  60میلیون 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 50درصدی انتشار کربن ،انجام دو سوم
سفرهای درون شهری با پیاده روی و دوچرخه سواری و راندن  50درصد
مسافت داخل شهر با وسایل نقلیه الکتریکی تا سال  2030است.
استورر گفت که یک چهارم خانوارهای ونکوور وسیله نقلیه ندارند و نیمی
از خانوارهایی که ساالنه کمتر از 50هزار 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 500هزار 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 10درصد 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 300هزار
جای پــارک در خیابان وجود دارد و حدود 150هزار اتومبیل در خیابان
پارک می کنند.

همکاری مســتمر میکــرد .اگرچه
رشــته تحصیلی او ادبیات فارســی
نبود اما به پیونــد دادن فرهنگها و
صیانت از زبان فارسی عالقه فراوانی
داشته است .متاسفانه ایشان در ژوئن
 ۲۰۱۹در جوانــی و بر اثر خونریزی
مغزی درگذشــت .خانــواده محترم
ایشــان برای پاسداشت یاد و احترام
به این شخصیت بزرگ ،اسپانسر این
جلسههاست».
به گفته او «تالش ما بر این اســت تا
کیفیــت کار و اجرای برنامهها ،باال و
در خور جایگاه آقای احمدیان باشد تا
بتوانیم دین خود را نسبت به ایشان و
خانوادهاش بهخوبی ادا کنیم».

مدیر کلــوپ ادبیات فارســیخوانی
دانشــگاه بریتیش کلمبیا در بخش
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه
زبان فارســی دانشجویان در گفتار و
نوشتار ضعیف اســت ،میگوید« :در
دوران تدریــس زبان فارســی حتی
در سطح پیشــرفته به مرور متوجه
شدم متاســفانه وضعیت دانشجویان
فارسیزبان خوب نیست با اینکه در
منزل خودشــان هم فارســی حرف
میزنند اما نسل دوم و سوم مهاجران
هســتند .برخی از این افراد اصال در
ایــران زندگی نکردهاند ،برخی از آنها
15سال پیش به اینجا آمدهاند برای
همین زبــان فارســی را فقط برای
رفع مایحتاج اولیه زندگی اســتفاده
میکنند .از طرفی ،خیلی از آنها فکر
میکنند که فارســی حرف میزنند
درحالی که متاسفانه کیفیت صحبت
کردن آنان به زبان فارسی بسیار پایین
است».
آقای دهقانی تاکید میکند« :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 .بهویژه در تدریس ادبیات
معاصر متوجه شــدم دانشــجویانم
ســادهترین متــون فارســی را هم
نمیتواننــد خوب بخوانند و اساســا
میترسند دنبال خوانش داستانهای
فارسی بروند».
تالش برای بهرهمندی جامعه ایران از
دستاوردها

به گفته او «این درحالی است که ما
دوست داریم اگر کسی اینجا فلسفه
یا علــوم تغذیه یا کامپیوتر میخواند
بتواند بهخوبی داشــتهها و دادههای

علمی خود را به زبان فارسی بنویسد
تا کل جامعه فارســیزبان نیز از آن
بهرهمند شوند .دانشجویان اینجا آنقدر
انگلیسی مینویسند که به مرور فارسی
جایگاه خودش را از دست میدهد به
همین دلیل دستاوردها و کارهای آنها
برای جامعه ایران کاربردی ندارد».
مدیر کلــوپ ادبیات فارســیخوانی
دانشــگاه بریتیش کلمبیا میگوید:
«تمامی تالشهای گروه در برگزاری

برنامههــای مختلف منجر شــده تا
دانشجویانی که نمیتوانستند بهخوبی
به زبان فارسی بنویسند یا حرف بزنند
حاال به فارســی حتی شــعر بگویند
که گاهی آنها را برای تشــویق سایر
دانشــجویان در صفحه فیسبوک به
اشتراک میگذارم».
دکتر دهقانــی درباره برنامه آتی این
گــروه توضیح میدهــد« :بچههای
دانشگاه عالقهمند هستند تا بیشتر با
هم ادبیات بخوانیم برای همین یکی از
برنامهها این است تا پایان ماه جوالی
داســتانهای میترا الیاتی ،نویسنده
ایرانــی را مطالعــه کنیــم .همراه با
شرکتکنندگان داستانهای مختلف
نویسندگان ایرانی را میخوانیم و هر
جلسه افراد با پرسشهای خود حاضر
میشوند».
او با اشاره به برگزاری برنامهای درباره
فرهنگ و ادبیات افغانســتان ،اظهار
میکند« :این جلسه نیز  ۲۱جوالی
به زبان انگلیســی برگزار میشود که
مخاطــب زیادی هم از کشــورهای
مختلف دارد .در مجموع برای برپایی
برنامهها درصدد ایجاد پیوستار معنایی
و مفهمومی مشخص هستیم».
او یادآور میشود« :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 مشکالت
زندگی در اینجا نوشــتهاند .در همه
برنامهها نیز سعی بر این است تا افراد
صاحب نظریه و نظر در ادبیاتِ زنان را
برای سخنرانی دعوت کنیم».

از سال ۲۰۳۵
فروش خودروهای بنزینی
در کانادا ممنوع میشود

عمر الغبرا وزیر حملونقل کانادا روز ســه شنبه  ۲۹ژوئن در کنفرانسی
مطبوعاتی اعالم کرد میزان انتشار آالیندهها در کلیه خودروهای سبکی
که از سال  ۲۰۳۵در کانادا فروخته خواهند شد ،به صفر خواهد رسید.
به گزارش هفته ،بهنقل از الپرس ،دولت فدرال کانادا پیش از این ســال
 ۲۰۴۰را 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 میگذارد که پائیز گذشته اعالم کرد فروش خودروهای سبک
بنزینی یا گازوئیلی از سال  ۲۰۳۵ممنوع خواهد شد.
جاناتان ویلکینسون وزیر محیطزیست و تغییرات اقلیمی کانادا نیز اعالم
کــرد این تدبیر به تحقق هدفی که دولت کانادا در زمینه کربن خنثی تا
سال  ۲۰۵۰تعیین کرده است ،کمک خواهد کرد.
آقای ویلکینســون خاطر نشــان کرد ایــن تصمیم اتاوا نــه تنها برای
محیطزیست مفید خواهد بود بلکه به تقویت هر چه بیشتر اقتصاد کشور
کمک خواهد کرد چرا که اجرای آن با سرمایهگذاری «قابل توجهی» در
بخش زیرســاختهای کشور همراه خواهد بود و «مشاغل پایدار» ایجاد
خواهد کرد.
اســتیون گیلبو وزیر میراث کانادا نیز که در این کنفرانس خبری حضور
داشــت ،اعالم کرد کمک هزینه پنج هــزار دالری که دولت فدرال برای
خرید خودروهای سبز به شهروندان در نظر گرفته است ،در آیندهای قابل
پیشبینی در دســترس متقاضیان قرار خواهد گرفت هر چند «اختالف
قیمت» بین خودروهای سبز با خودروهایی که سوختهای فسیلی مصرف
میکنند ،کاهش مییابد.
آقای گیلبو افزود« :زمانی خواهد رســید که دیگر علتی برای اجرای این
طرح تشــویقی و حمایتی وجود نخواهد داشــت اما فعال این طرح الزم
است».
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 ۲۵۰هزار میلیونر جدید کانادایی در یک سال کرونایی
فردا -احتماال بارها شنیدهاید که رکود
اقتصادی ناشی از همهگیری با همه
بحرانهای مالی کــه تاکنون تجربه
کردهایم متفاوت است .در این میان،
یک مطالعــه جدید ،ابعادی جدید از
این بحران را نشان میدهد.
گزارش یک موسسه معتبر سوئیسی
نشانگر آن است که ثروت جهانی طی
دوره همهگیری به شکل قابلتوجهی
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 عجیبتر اینکه کشــورهایی
که بیشتر که بیشــترین آسیب را از
همهگیری کووید ۱۹-دیدند ،شاهد
بیشترین میزان رشد ثروت سرانه نیز
بودند».
مجموع ثروت جهانی در سال ۲۰۲۰
رشدی  ۷/۴درصدی داشت .همچنین
ســرانه ثروت افراد بزرگســال نیز با
 ۶درصــد افزایش به رکــورد جدید
 ۷۹،۹۵۲دالر رسید .این میزان دو و
نیم برابر میانگین سرانه ثروت در سال
 ۲۰۰۰است.
جالب اینجاســت که بحــران مالی
سال  ۲۰۰۸موجب شد سرانه ثروت
افراد بزرگســال در ایــاالت متحده
 ۱۳/۹درصد افت کند .این میزان در
کانادا شــدیدتر بود و به  ۲۲/۹درصد
میرسید.
جیب دولت ،دلیل افزایش ثروت

البتــه دلیــل افزایش ســرانه ثروت
چندان هم عجیب نیســت .دولتها
و بانکهــای مرکزی در بســیاری از
کشــورها از جمله کانــادا که نگران
تکرار اشــتباه خود طی بحران مالی
 ۲۰۰۸بودند ،اقدام به تزریق پول به
بدنه اقتصاد کشور کردند .این کمکها
در قالــب کمکهزینههای مختلف

به دست شــهروندان و کسبوکارها
رسید .کاهش نرخ بهره نیز در راستای
سیاستهای پولی برای مدیریت بهتر
تورم بود.
در گزارش این موسسه سوئیسی آمده
«کاهش نرخ بهره توســط بانکهای
مرکزی را شاید بتوان مهمترین عامل
در این زمینه دانست».
کاهش نرخ بهره در کنــار پسانداز
غیرمنتظــره مردم موجــب افزایش
شدید قیمتها در بازار امالک ،نه فقط
در کانادا ،بلکه در سراسر جهان شد.
قیمت مســکن در روسیه  ۲۲درصد
رشد کرد و ترکیه نیز شاهد افزایش
 ۳۱درصدی قیمتهــا در این بازار
بود .همچنین اتریش ،چک ،دانمارک،
لهســتان و سوئد نیز همانند کانادا با
افزایش بین  ۸تا  ۱۱درصدی قیمت
مسکن روبرو شدند.

افزایش قیمــت داراییهــا 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  ۲۰۲۰به خود اختصاص
داد .ســوئیس و اتریش در باالی این
جدول قرار گرفتند.
روند معکوس آســیب کرونایی و
افزایش ثروت

اما رکود ناشی از کووید ۱۹-یک مورد
عجیب دیگر را نیز به همراه داشــت.
کشــورهایی که تولید ناخالصشان
بیشترین آســیب را متحمل شد ،با
رشد ثروت بیشتری روبرو شدند! در
گزارش این موسسه سوئیسی از کانادا،
بلژیک ،ســنگاپور و بریتانیا به عنوان

مثالهایی 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
داخلیشان به صورت میانگین با افت
 ۷/۱درصــدی روبرو شــد ،میانگین
افزایش ثروت آنها  ۷/۷درصد 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  ۲۰۲۰نیز با
افزایــش  ۵/۲میلیون نفری به ۵۶/۱
میلیــون نفر رســید .در کانادا ۲۴۶
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 ،۲۰۲۰
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  ۲۰۰۷به این
سو ،ســهم ثروت  ۱۰درصد ثروتمند
ایاالت متحده از  ۷۱/۶درصد به ۷۵/۷
درصد رســید .این در حالی است که
این سهم در کانادا از  ۵۷/۱درصد به
 ۵۶/۵درصد کاهش یافته است.
در این گزارش آمــده یکی از دالیل
این پدیده را باید در قیمت سهام در
ایاالت متحده جست .قیمت سهام در
بورسهای 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 سریعتر رشد کرد و به
افزایش ثروت طبقه متوسط انجامید.

حذف موقت
معاینات پزشکی اضافی برای متقاضیان
اقامت دائم کانادا

دولت فدرال کانادا روز چهارشنبه ۳۰
ژوئن اعالم کرد برخی از «خارجیهای
کم خطر» را به طور موقت از معاینات
پزشکی اضافی در چارچوب تقاضای
آنهــا برای اخذ ویــزای اقامت دائم
معاف میکند.
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا،
خارجیانی که تصمیــم دولت فدرال
شامل حالشــان میشــود آنهایی
هستند که درخواست جدیدی برای
اقامت دائم یا ویزای اقامت دائم ارائه
کردهاند .این تدبیر همچنین شــامل
حال آنهایی میشود که درخواست
تقاضای اقامت دائم آنها در دســت
بررسی است و هنوز آزمایش پزشکی
جدیدی بــرای پرونده مهاجرت خود
انجام ندادهاند.
سایر اتباع خارجی که از این تدبیر اتاوا
برخوردار میشــوند ،کسانی هستند
که طی پنج ســال اخیــر معاینات
پزشکی برای مهاجرت انجام دادهاند و
مشخص شده است که هیچ خطری
برای سالمت و امنیت عمومی ندارند
و طی یک ســال گذشته نیز بیش از
شش ماه خارج از کانادا نبودهاند.

دولت جاســتین ترودو معتقد است
که این تدبیر عــاوه بر کنترل موثر
خطراتی که ممکن اســت بهداشت
عمومی را تهدید کند ،به تســهیل و
تسریع پردازش تقاضاهایی که افراد
«کم خطــر» ارائــه کردهاند ،کمک
میکند.
طبق اعالم 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 پروندههای مهاجرتی بررســی
نشده توســط دولت فدرال طی یک
سال گذشــته تقریبا سه برابر شده و
از ابتدای پاندمی کرونا به ســطحی
بیسابقه 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 هزینههای جدیدی تقبل کنند.

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

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

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde
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چهل سال پيش در همين روز

قاب امروز

 14مردادماه1358بهمناسبتسالروزانقالبمشروطیت
تعطیل بوده و روزنامه اطالعات منتشر نشد

لومپنیسم،پوپولیسموعامهگرایی
آفتهایفرهنگهستند

در ش���رایطی ک���ه
هزینهه���ای تولید کتاب
بهش����کل چشمگیری
افزایش پیدا کرده؛ روی
آوردن به انتشار کتابهای
عامهپس���ند و آثاری که
فروردین  :شــما ممکن اســت احســاس کنید که دارید به موفقیت دست پیدا
شانس بیشتری در بازار
میکنید اما شاید مسائل خاصی باشــند که در این مورد نقش داشته باشند .با این
کتاب دارن���د ،راهکاری
وجود نباید از کار خود دســت بکشید .شاید مجبور بشوید ساعتها برای آن وقت
اس���ت که در سالهای
بگیرید.
بگذارید .به وظیفه خود عمل کنید و از الهامات قلبی و فکری خود کمک
اخیر ،حتي ناشران بزرگ
و پرسابقه نیز از آن بیبهره نبودهاند .
که شما
شده اند
اینراموارد و تش���ویق مردم به خواندن
یافتن
اردیبهشت  :شما خاطــرات عجیبی در ذهنتان دوباره متولدتعدد
و
اند
کرده
گمراه
از انجام فعالیتهای گذشــتهتان باز داشته اند و به نوعی شما را
کتابهای س���طحی ،عامل نگران کنندهای است که
تمام
و
هستید
خوشبین
نمیدانید باید چه کاری را انجام دهید .البته شما ذاتا فردیباید مراق���ب آن بود؛ عاملی که میت���وان آن را یک
ابت���ذالتوانید با
نوعسادگی می
مسائل زندگیتان را با دیدی مثبت مینگرید به همین دلیل به
فرهنگی خواند.ناصر فکوهی ،اس���تاد
این مشکل ذهنیتان مقابله کنید.
انسانشناس���ی دانش���گاه تهران در گفتگ���و با ایبنا
در این باره چنین ميگوید:
خرداد  :هدفی را بیابید که بتوانید کام ً
اهداف شما
باشید .اگر
سخن میگویید،که میتوان به آن «سلیقه
پدیدهای
ال به آن ایمان داشته از
گفت .شما
ارتباط باشند،
اهدافی باشند که با گروهی بزرگتر یا یک هدف اجتماعی در
سلیقه عمومی براساس میزان فراوانی
عمومی»
صورت
این
در
باشید.
میتوانید بدون اینکه متوجه بشوید در خدمت مردم دیگربیش���تر یک نوع سلیقه نسبت به سالیق دیگر سنجیده
می مطالبه کنید.
شما واقعاً نیاز ندارید در عوض کاری که انجام میدهید چیزی
شود.لومپنیس���م ،پوپولیسم ،عامهگرایی ،آفتهای
فرهنگ ما هس���تند و به تدریج چنان ابتذال و فراوانی
پدیدهکه
نیامده اید
همهاس���تاد و دانشجو و نویسنده گرفته
ها از
اینجاهمه
تیر :شما اینروزها روش جدی ای درپیش گرفته اید  .شما در
کنید.
دریافت
آن
عوض
ی کارها را درســت کنید بدون اینکه چیز باارزشی در تا مترجم ،ویراس���تار ،کتابفروش ،منتقد و روشنفکر
کهاید.
کرده
صرف
بدبختانه ،شــما وقت و انرژی زیادی برای رسیدن به آرزوهایتان
همه این نامها را به توهینی مس���تقیم
کنند
ایجاد می
ریسک کنید و چیز آسان و فرحبخشی را امتحان کنید اما به نتیجه ی آن فکر نکنید
یا غیرمس���تقیم تبدیل میکنند.اما نمیتوان گروهی از
که هر چیزکوچکی می تواند ناامیدتان می کند.
واقعیتها را نفی کرد.
اینکه به فرض فیلم داس���تانی پیشپاافتادهای ،چند
مرداد  :شما قادرید که در حدود اختیارات خود فرمان دهید و این باعث میشود
میلیارد تومان میفروشد و فیلم یک سینماگر برجسته
دیگران به شــما به عنوان راهنمای راه خود نگاه کنند.این به معنی این نیست که
و پیشکسوت کش���ور به زحمت و در طول چند ماه
بخواهید مســئولیتهای بیشــماری قبول کنید و به خوبی هم بتوانید از عهده آنها
فق���ط چند میلیون که حتی اندک���ی از خرج آن را نیز
برآیید .فقط سعی کنید تا آنجا که درتوان دارید و با استفاده از اطالعاتی که بدست
باز نمیگرداند؛ ی���ا پرفروشترین کتابها ،رمانهای
آورده اید بهترین تصمیم را بگیرید.
عامهپسندانه یا نوش���تههای مبتذل درباره به اصطالح
«روانشناسی» یا «مدیریت موفقیت» هستند و تیراژهای
شهریور  :شمابر طبق سناریوهایی که در ذهن دارید بازی میکنید پس میتوانید
چهل سال پيش در همين روز
پژوهش���ی و
های
چند ده هزارتایی دارند ولی کتاب
 14مردادماه1358بهمناسبتسالروزانقالبمشروطیت
در مقابل مبارزهها و رقابتهایی که در سر راهتان پدیدار میشوند به خوبی واکنش
منتشرنشد
اطالعات
میوروزنامه
تعطیلبوده
پانصدتایی
تیراژ
توانند
ب���ه زحمت
تحلیلی عمیق،
نشان داده و تصمیم بگیرید .مطمئن شوید که راه حلهای گوناگون و متفاوتی را
جامعه
در
ناپذیر
انکار
های
واقعیت
...
و
باش���ند
داشتهزیرا بعدها خیلی لومپنیسم،پوپولیسموعامهگرایی
کشــف کردهاید ،برای اینکه یک مسیر مستقیم را انتخاب کنید
امروز ما هستند.
آفتهایفرهنگهستند
دشوارتر خواهد بود که به عقب بازگردید .
ش���رایطی ک���ه
سقوط
ما با «ابتذال سلیقه مردمی» روبهرو درهستیم و
هزینهه���ای تولید کتاب
سودوکو
دلیل
کیفیتی.
جدولو بی
مهر  :بر روی مســائلی کــه جزیی و تا حدودی فرعی آن
چشمگیری
ش����کل
عوامگرایی ،بیفرهنگیبه
ورطهحد تامل
دربیش از
هســتند
روی
کرده؛
پیدا
افزایش
ازدیاد بیش از اندازه محصوالت فرهنگی
مسائلیامر
میکنید و این کار شــما باعث میشــود که از توجه به این
نی���ز هستند
که اساسی
آوردن به انتشار کتابهای
آسان
نویسندگان
اصطالح
بی
و
کیفیت
غافل شوید.الزم است در ابتدا به مسائلی که مهمتر هستند بی
پس���ند و آثاری که
ارزش است که نه به عامه
دقت کنید.به مسائلی که
خود در بازار
جایگاهبیشتری
و مترجمان و آفرینندگان آنها در شانس
هستند،
برایتان پیش میآید با دید مثبتی نمینگرید،کمی بد بینی الزم است اما نه در حد
کتاب دارن���د ،راهکاری
فروشندگان؛سالاماهایاین
نه ناش���ران و نه توزیعکنندگان و اس���ت که در
دیدی که شما دارید.
اخیر ،حتي ناشران بزرگ
شکل
یک «.بازار» و
کنشگران گوناگون همگی در ایجاد
و پرسابقه نیز از آن بیبهره نبودهاند
دارند.به خواندن
تش���ویق مردم
یافتن این موارد
تعدد
«مردمی»و نقش
عمومی» یا
دادن به
«سلیقهبکنید
خود چه باید
آبان :از یک طرف دقیقاً میدانید که برای رســیدن به هدف
کتابهای س���طحی ،عامل نگران کنندهای است که
فیلمها
به
ما
کنندگان
تهیه
و
ها
کتاب
به
ما
ناشران
وقتی
و از طرف دیگر ترجیح میدهید یک کار دیگری انجام دهید .این دو دلی ،شماباید مراق���ب آن بود؛ عاملی که میت���وان آن را یک
اس���تاد
فکوهی،
یکفرهنگی
ابت���ذال
هایش
میوه
خواند.ناصر به
میوهفروش
نوع که
همان نگاهی را دارند
را دیوانه کرده و جلوی عملی کردن آرزوی شما را میگیرد .شادی شما نه تنها بهانسانشناس���ی دانش���گاه تهران در گفتگ���و با ایبنا
ماشین
گوید:یک بنگاهی
هایش و
گوشت
قصاب به
مقابلیک
وقایع خارجی وابسته نیست بلکه به عکس العملی که در یا
بستگیدر این باره چنین مي
آنها دارید
«سلیقه
آن
به
توان
می
گویید،که
می
سخن
ای
پدیده
از
به ماشینهایش ،نمیتوان انتظاری بیش از آنچه پیش
دارد.
عمومی» گفت .سلیقه عمومی براساس میزان فراوانی
مدیریت
زمینه
باشیم .ما
دیگر سنجیده
درسالیق
نسبت به
داش���ته نوع سلیقه
رویمان میگذرد ،بیش���تر یک
هستیم.آفتهای
پوپولیسم ،عامهگرایی،
می
شود.لومپنیس���م،روبهرو
فاجعه تمام عیار
فرهنگی با یک
آذر  :رویدادهای غیر منتظرهای که برایتان اتفاق افتاده اســت شــما را نســبت بهفرهنگ ما هس���تند و به تدریج چنان ابتذال و فراوانی
مجازی
محیط
لومپن
های
حالت
آیندهتان بیمناک کرده است ،اما اگر شما تازگیها سخت کاردر
نویسنده گرفته
دانشجو و
اس���تاد و
س���لبریتیها از
نباید دردر همه پدیده
متوسط
اینباشید
کرده
تا مترجم ،ویراس���تار ،کتابفروش ،منتقد و روشنفکر
های
صف
برایشان
و
شوند
می
ها
ترین
پرفروش
به
تبدیل
مورد این موضوع نگران باشید .حتی اگر شما در تنگنا قرار گرفتهاید ،تغییراتی کهایجاد میکنند که همه این نامها را به توهینی مس���تقیم
لومپنیس���م،توان گروهی از
غیرمس���تقیم تبدیل میکنند.اما نمی
پوپولیسم،
تش���کیلیا میشود.
طوالنیوقتتان را با فکر
شما آرزویش را داشتهاید بدون هیچ پافشاری اتفاق خواهد افتاد.
واقعیتها را نفی کرد.
تدریج
به
و
هس���تند
ما
فرهنگ
های
آفت
گرایی،
عامه
کردن به اینکه چه کاری درست است تلف نکنید.
اینکه به فرض فیلم داس���تانی پیشپاافتادهای ،چند
ناشران،سینماگر برجسته
مترجمان،و فیلم یک
نویسندگان،تومان میفروشد
میلیارد
دانشگاهیان
وظیفه همه
و پیشکسوت کش���ور به زحمت و در طول چند ماه
افشا و
وضعیت
کهکهاین
است
سالم آن
راآن را نیز
خرج
حتی اندک���ی از
میلیون
فق���ط چند
روشنفکران اصرار
دی  :شما برای خودتان محدودیتهایی تعیین کردهاید،وولی اطرافیانتان
های
رمان
ها،
کتاب
ترین
پرفروش
ی���ا
گرداند؛
نمی
باز
مبارزه
ًبا آن مبارزه کنند و البته آماده تحمل عواقب این
دارند که شــما به اهدافتان برسید .آنها اگر بدانند که دقیقا چه چیزی میخواهیدعامهپسندانه یا نوش���تههای مبتذل درباره به اصطالح
پدیدهها
رشد
فرهنگی
ابتذال
باشند.وقتی
احساس بهتری خواهند داشت ،چرا که راه کمک کردن بههم
همهو تیراژهای
کند هستند
موفقیت»
«مدیریت
«روانشناسی» یا
فهمید.
شما را خواهند
را در بر میگیرد .چند ده هزارتایی دارند ولی کتابهای پژوهش���ی و
اما وقتی یک بار نیازهای خود را توضیح دادید صحبتتان را ادامه ندهید ،وگرنهتحلیلی عمیق ،ب���ه زحمت میتوانند تیراژ پانصدتایی
باید به
اس���ت.
واگیردار
ابتذال مث���ل یک
در جامعه
های انکارناپذیر
بیماری و  ...واقعیت
داشته باش���ند
موضوع را پیچیدهتر میکنید.
امروز ما هستند.
ببینیم؛
را
دانشجویان
و
اس���تادان
و
برویم
ها
دانشگاه
ما با «ابتذال سلیقه مردمی» روبهرو هستیم و سقوط
کیفیتی .دلیل
فرهنگی و بی
عوامگرایی ،بی
خواهید انرژیآن در ورطه
انتظار
هایی که
محیط
روشنفکرانه ،یا به
محیطهای
بهمن  :احساس میکنید که باید از نظر احساسی تعدیل به
شوید و می
سخت
این امر نی���ز ازدیاد بیش از اندازه محصوالت فرهنگی
ابتذال و
از
می���زان
کمترین
با
باید
ه���ا
آن
در
رود
می
روی
هم
باز
تا
کنید
می
اضافی خود را تخلیه کنید .با وجود اینکه شما تالش بسیاری
بیکیفیت و بیارزش است که نه بهاصطالح نویسندگان
چه جایگاه
آنها در
آفرینندگان
مترجمان و
مانعو
هستند،سر
فاجعهخودای بر
ببینیم
برویم تا
شد،
روبهورو
خردی
بی
وظایف تان تمرکز داشته باشید ،گیجی و حواس پرتی ،شما را احاطه کرده
نه ناش���ران و نه توزیعکنندگان و فروشندگان؛ اما این
است.
آمده
فکری ما
جامعه
احساسات
کردن به
شما شده است .شما میتوانید لحظات خوش را بوسیله توجه
گوناگون همگی در ایجاد یک «بازار» و شکل
کنشگران
دارند.
«مردمی» نقش
عمومی» یا
«سلیقه
نیس���تبه
دادن
نویسنده،
بسیاری
تعداد
از
ما
که
شکی
البته
تان تجربه کنید.
وقتی ناشران ما به کتابها و تهیهکنندگان ما به فیلمها
دانشجوی
نگار،
روزنامه
استاد ،به میوههایش
منتقد،میوهفروش
دارند که یک
نگاهی را
مترجم ،ناش���ر ،همان
یا یک قصاب به گوشتهایش و یک بنگاهی ماشین
هستند
برخورداریم اما متأسفانه اینها کسانی
ارزشمند
گیرد .شاید یک
اسفند  :در رابطــه با آرزوهایتان تغییرات کوچکی صورت می
به ماشینهایش ،نمیتوان انتظاری بیش از آنچه پیش
مسئله را کام ً
زمینه مدیریت
داش���ته باشیم.
رویمان می
ش���وند،
جنجالما درمی
گذرد،و پر
عظیم
کنیدآندرگروه
فدای
ال ساده گرفته اید و اکنون متوجه اهمیت آن که
اغلبسعی
شده اید.
فرهنگی با یک فاجعه تمام عیار روبهرو هستیم.
کنند.
می
خالی
ها
آن
برای
را
میدان
و
کشند
می
کنار
را
خود
بدهید.اگر
دست
از
را
آن
است
ممکن
زیرا
نباشید
مردد
خیلی
فرصت
رابطه با یک
در این حالت س���لبریتیهای لومپن محیط مجازی
های
صف
برایشان
و
شوند
می
ها
ترین
پرفروش
به
تبدیل
اینهستند.
به حمایت روحی احتیاج دارید در حال حاضر همه حامی شما
رویکرد نومیدانه و شکس���تباور البته وضعیت را
طوالنی تش���کیل میشود .لومپنیس���م ،پوپولیسم،
کند.
می
بدتر
ا
دائم
ً
عامهگرایی ،آفتهای 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 پدیدهها
را در بر میگیرد.
ابتذال مث���ل یک بیماری واگیردار اس���ت .باید به
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پند بزرگان

 .بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود
در کوی تو میدهند جانی به جوی
که از میان ما رفته باشند.
جانی چه بود که کاروانی به جوی
امرسون
از وصل تو یک جو بجهانی ارزد
شماره 27347
وچهارم ـ
سال نود
مرداد 1398ـ
زندگی کن و امید به
برای امروز
بیاموز.
دی���روز
دوشنبه  . 14از
زین جنس که ماییم جهانی به جوی فردا داشته باش.
امروز در تاريخ
قاب امروز
آلبرت انیشتن
ابوسعیدابوالخیر
پارلمانیشدنحکومتایران
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 14مرداد  ، 1285مظفرالدین 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
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ داد و در
روز بعد دستور تعیین نمایندگان و تشکیل مجلس را
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
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
تحصن
مشروطه خواهی را زیر سر دولت لندن می دانست ّ
به آن صورت را سند مخالفت قرارداد و به افشاگری و انتقاد
دست زد.

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ
ح

بکاررفتننخستینبمباتميدرجنگ

ن

پنجمآگوستسال 1945بهوقتآمریکایکبمبافکن
«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  120هزار تن دیگر مجروح ش���دند که
بسیاري از مجروحین و آسیب دیدگان (حدود  110هزار تَن
از آنان) نیز به تدریج جان سپردند .این بمباران اتمي ساعت
 9و  15دقیقه بامداد به وقت محلي انجام ش���د .بمب ،معادل
20هزارتُن«تي.ان.تي».قدرتانفجارداشت.خلبانهواپیمایي
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  2007در نود و دو سالگی درگذشت.
درگذشت«فردریکاِنگلس»
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سرایه

پند بزرگان

 .بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود
در کوی تو میدهند جانی به جوی
که از میان ما رفته باشند.
جانی چه بود که کاروانی به جوی
امرسون
از وصل تو یک جو بجهانی ارزد
 .از دی���روز بیاموز .برای امروز زندگی کن و امید به
زین جنس که ماییم جهانی به جوی فردا داشته باش.
آلبرت انیشتن
ابوسعیدابوالخیر
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ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ

امروز سالروز درگذشت «فردریک انگلس » است که
در پنجم آگوست سال  1895فوت شد« .انگلس» فیلسوف
و سوسیالیست بزرگ آلماني؛ یکي از دو نویسنده مانیفست
کمونیست است .پس از درگذشت مارکس در  ،1883انگلس
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.
مرگناگهانيمریلینمونرو

مریلین مونرو بازیگر  31فیلم س���ینمایي پنجم اوت
س���ال  1962در 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  36ساله شده بود تا نتیجه معاینه جسد از
سوي پزشکي قانوني شهر اعالم شود.
www.iranianshistoryonthisday.com

جدول سودوکو
ﺳـﻮﺩﻭﻛـﻮ
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جدول شرح در متن

آن دسته از خوانندگانی که نسبت
به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.
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تعميركارخودرو
گونهاي
نيتروژن
هندسي
جاندار
حشره
از گربه سانان
ذكر شماره مجله ،اسم
جدول شرح در متن مجله را حل کرده و
فاختهآن دسته از خوانندگانی که نسبت
دريايي ازبین عزیزانی که هر هفتهغم
خونخوار
تعداد حرف خواسته شده را بازيبا
به جدول های این صفحه پیشنهاد شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
در
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می شهري
توانن�د نمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
آلمان شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود
نمایند.فيليپين
 09304740289پیامكمركز
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله ،اسم
شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
نمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .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 میشود
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از اﯾﺪه ﺗﺎ اﺟﺮا

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

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

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

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

ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

CUSTOM & ONE OF A KIND CONTEMPORARY

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ
ﺑﺮ روى دﯾﻮار
ﺷﯿﺸﻪ و آﺋﯿﻨﻪ

DESIGNS

ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ
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نــیازمــندیهـا
استخدام
فروشگاه افرا در نورت ونکوور
به یک نفر برای کار
در بخش نانوایی به صورت تمام وقت
نیازمند است.
۱535 ۶۰۴-۳۶۵-۱۷۹۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استخدام

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

۶۰۴-356-3830

۱537

جای شما
در این صفحه
خالی است!
 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

استودیو ضبط و صدابرداری
پﮋواك

604-464-4701

اجاره وسایل جﺸنها
604-436-1418 Parallel Rentals

فﻬرستمﺸاﻏل،
خدمات
ونیازمﻨدیها

امورکﻨسولی

تدریسخصوصی-تقویتی

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

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

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

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

تفریحات

باربری  ،حمل و نقل

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

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

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

بیمه

رﺿا مﺼبریان
حمید علیﺰاده
زینا نوری (انواع بیمه)

604-839-9938

تدریس زبان فارسی
خواندن و نوشتن

داراى جﻮاز رﺳمﻰ
تعمیرات ﻟﻮازم ﮔازى ،و ﻟﻮازم ﺧاﻧﮕﻰ

بهخصوس کالس اول

تلفن604-77۳-00۹6 :

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

۱537

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

بیﻨاییسﻨجی
نورت شور اپتیکال 604-988-1015

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

تعمیر لوازم خانﮕی
اطلس
امین New Tech
حسن منوچهری
سﻌید

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

تعمیردربگاراژ
Craftsman

778-773-8012

جواهری
ساعتﭽیاندساعتﭽی 604-685-5625

چاپ و انتﺸارات
کاپیﺰ دیپو

604-990-7272

خدمات ارزی
رویال
سلوکی
حافﻆ
ملت

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

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

www.paivand.com
ﻃراحی وبسایت

دفتر ازدواج رسمی
یونکس
علی فراستی

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

کامپ اکسپرس

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

دندانﭙزشک
رﺿا حﺼیری
ﻻدن کرامتی
توران ایﺰدییار

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

رادیو
فارسی زبان ونکوور 778-709-9191

حمید زرگرزاده
تله ویدئو
یونکس
حمید

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

شیﺸهاتومبیل
Auto Glass

604-460-0490

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

فال قﻬوه و ورق
پوری فقﻂ خانمها

مینا

خانمها -آقایان

604-988-2913
604-945-7797

فروشﮕاه مواد ﻏﺬایی
دانیال
پارس
رز مارکت
افرا
کپیالنو مارکت

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

فرش و خدمات وابسته
حسین دﻟیری

604-986-8585

قفل و کلید

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

604-512-3268

ﻋکاسی و فیلمبرداری

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

Licensed

ماشینلباسﺸوﺋی،خﺸککن،
ماشینﻇرفﺸوﺋی،یﺨﭽال،
اجاق گاز ،اجاق برقی،
مایکرو ویو ،و ...

1537

604-987-1413
604-839-9938

ﻋﻀو رسمی
نﻈاممﻬﻨدسی
ایران و آمریکا

تعمیرات لوازم خانﮕی )امین(

 3هفته آگهی
در نیازمندیهای پیوند
فقط  20دالر

آرایﺶ و زیبایی

آموزش هﻨر

«هدایت»

۶۰۴-۵۱۸-۳۰۱۷

اتومبیل)تعمیر(

مدرسه ایرانیان

604-771-1762

ﺑراى تعییﻦ وﻗﺖ ﺣﻀﻮرى ﺑا شماره زﯾر تماس ﺣاﺻﻞ ﻓرﻣاﯾیﺪ

نقاشی ،تعویض پریز برق،
هود ،شیر آب
و.....

۶۰۴-۹۴۹-۰۲۰۱
۶۰۴-۷۰۰-۵۶۱۵

604-261-6564

«با قیمت نازل»

انجام کلیه کارهای
کوچک از قبیل:

با  ۲۰سال تجربه آموزشی در کانادا

آموزش فارسی

و تعمیرات ساختمان

۷۷۸-۹۹۷-۳۷۲۰

توسط فریده رحمتی

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

نقاشی

دفتر رسمی ازدواج BC 44۳۵7

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

توسط معلم مجرب

تدریس خصوصی شیمی و ریاضی

آموزش رانﻨدگی

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ
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Tidey

604-773-7375

قﻨادی
604-973-0119
604-990-7767

رکس
گلستان

کامﭙیوتر
حمید
سبﺰ (نرم افﺰار)Apple ،

604-506-8319
778-918-2815

گلفروشی
604-987-1413

گلباران

مﺸاور امﻼك
مجید طاﻟبی
فرشته رحیمی
مهرناز کاووسی
علی فراستی

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

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

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

مﺸاور سرمایه گزاری
604-889-4349

بهروز کاهکش

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

کامبیﺰ مهینسا
پریوش وفایی
اﻟهام مﻌﻈمی
بهروز کاهکش

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

پیوند ونکوور
شهروند بیسی
دانستنیها
فرهنﮓ بیسی
دانشمند
فرهنﮓ ما

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

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

شاهین
رنﮕین کمان
ونکوور کلینینﮓ

ورزش
پیکان (فوتبال)
هاکﺰ (فوتبال)

مدرسه فوتبال TSSA

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

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

وکالتپﻨاهﻨدگی
رامین ژوبین

604-440-9562

PAIVAND
PAIVAND

Ultimate model shown Ƈ

604-921-4726
1311
604-921-4726
1535
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20 Tucson Ultimate AWD

ude:

eel Drive

and Apple CarPlay™‡

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

 دﻻر50 پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

مدیریت
خدمات
گالری و
Pacific Rاجاره
ug gخدمات
alleRyامالك مسکونی و
مشاوره رایﮕان برای تﻌیین بهای اجاره ملﮏ شما
بازاریابی و تبلیﻐات امالك شما برای اجاره
بررسی اعتباري و شخﺼﯽ متقاﺿیان اجاره
انتخاب مستاجر مﻌتبر
)RTA( تنﻈیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

یﺰدان دلیـری
فرش
فروزان

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

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

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

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

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

Forouzan Yazdan

 عرضه و خدمات، نسل تجربه موفق در تولید3 با

M.A.

Licensed Property Manager

تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش

با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

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

www.pacificruggallery.com

Tel: 604.986.8585

Designed by: Daneshmand.ca

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

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

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

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

S4

604.988.5556
604.988.5556

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

30

rranty††

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

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

Towing

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

www.paivand.com

604-8۲8-6589

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

km

20

مکانیکی بهروز

604.250.0202
604.250.0202

Monitor

m
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۱۴۰۰  تیر11  جمعه۱535 شماره

NEWSPAPER
COMMUNITIES
NEWSPAPERFOR
FOR PERSIAN
PERSIAN SPEAKING
SPEAKING COMMUNITIES

ARE YOU READING THIS?

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

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

Cell: 604.377.9225


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

LD
SO

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

.برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید

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

Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

#3110-233
St.,
JUSTRobson
LISTED

#310-523 Whiting Way,

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


Coquitlam

Vancouver

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

NotaryKhasha@yahoo.ca
NotaryKhasha.ca

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

3110-233 Robson St.

 ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک،ﺧﺷﺎ

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

sid@lougheedhyundai.com
sid@lougheedhyundai.com

www.raminmahjouri.comﻫما سروشی

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

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

SanazAlinasab88@gmail.com

دﻓتر حﻘوقی ﻫـما یحـیوی

YA Law Corporation

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

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

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

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

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

604-921-4726

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

ـ مهاجرت به کانادا
(ـ دعاوی خانوادگی )ﻃالق

»«مشاوره با تﻌیین وقﺖ قﺒﻠی

